
Sproglige Studieretninger

Salut, Hola, Hallo! Salve!  
alt Starter med Sprog 

Sprog gør klog! 

Når du læser sprog, får du et større udsyn og en 
større indsigt. Du får en plads i verden, ja faktisk vil 
vi gå så langt som at sige, at sprog giver dig nøglen 
til verden. Når du læser sprog på NGHF, så lytter du 
til sproget, skriver på sproget, taler på sproget og 
smager på sproget, og du får nøglen til alt det, der 
ligger rundt om sproget: Litteraturen, kulturen,  
samfundet og historien. 

Når du vælger et sprogfag på NGHF, så giver du 
også automatisk dig selv muligheden for at komme 
på udveksling på et udenlandsk gymnasium og 
diverse studieture til europæiske storbyer. 

De sproglige studieretninger er for dig, der inte-
resserer dig for litteratur, kultur, samfund og ikke 
mindst SPROG.

Sprog 
er du vild med tanken om

• at forstå andre kulturer  
  gennem sproget?
• at udvide din horisont?
• at bruge sprogfærdigheder 
  i et kommende arbejde?

Nørresundby
Gymnasium & HF

Nørresundby
Gymnasium & HF

Kontakt os på 
98 17 28 33

Læs mere på 
www.nghf.dk

Skriv til os på 
post@nghf.dk

Find os på 
Studievej 14, 9400 Nørresundby



FrAnSK-engelSK-SAMFundSFAg

1g 2g 3g
Dansk A Dansk A Dansk A

Historie A Historie A Historie A

Fransk A Fransk A Fransk A

Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Samfundsfag B Samfundsfag B Religion C

Matematik B Matematik B Valgfag 

Fysik C Naturgeografi C Naturvidenskab B

Idræt C Idræt C Idræt C

Kreativt fag C Oldtidskundskab C

Biologi C Valgfag 

græSK-lAtin

1g 2g 3g

Dansk A Dansk A Dansk A

Historie A Historie A Historie A

Græsk A Græsk A Græsk A

Latin A Latin A Latin A

Engelsk B Engelsk B Valgfag

Sprog 2 B Sprog 2 B (Sprog A) 

Kreativt fag C Valgfag Religion C

Idræt C Idræt C Idræt C

Samfundsfag C Naturgeografi C Valgfag

Matematik C

Fysik C

SpAnSK-engelSK-lAtin

1g 2g 3g

Dansk A Dansk A Dansk A

Historie A Historie A Historie A

Spansk A Spansk A Spansk A

Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Kreativt fag C Latin C Valgfag 

Fysik C Oldtidskundskab C Religion C

Idræt C Idræt C Idræt C

Samfundsfag C Valgfag Valgfag 

Matematik B Matematik B Valgfag 

Naturgeografi C

Sproglige Studieretninger

FraNSK a - ENgELSK a - SamFuNdSFag B
I en moderne og global verden er det en vigtig 
forudsætning at være god til mere end et sprog. 
I denne studieretning sikrer samspillet mellem 
fransk, engelsk og samfundsfag dig den sproglige 
sikkerhed samtidig med, at den giver dig viden om 
forskellige samfundstyper og kulturer. 
Studieretningen er egnet for dig, der gerne vil stu-
dere sprog, kultur og samfundsforhold i Frankrig 
og andre fransktalende lande.

græSK a - LatiN a 
På denne studieretning beskæftiger vi os med 
sammenhængen mellem sprog og kultur med ud-
gangspunkt i det klassiske Grækenland og det 
antikke Rom. Den klassiske studieretning er for dig, 
der gerne vil arbejde med de lange linjer inden for 
emnerne mytologi, samfundsindretning, historie, 
litteratur, drama, filosofi og kunst. Sprogene lærer du 
fra bunden af, men du ender med at læse verdenslit-
teratur på originalsproget. Studieretningen gør dig 
parat til mange uddannelser særligt inden for sprog, 
litteratur og kultur.
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SpaNSK a - ENgELSK a - LatiN C
Spansk og engelsk er i dag to af de største sprog i 
verden, mens latin var det i oldtiden. Det danner ba-
sis for mange ord i de moderne sprog i Europa i dag. 
Studieretningen arbejder med både sprog, kultur og 
kommunikation og sammenhæng mellem sprogene. 
Vi arbejder både med tekster, billeder, musik, kunst, 
grammatik og kulturforståelse på tværs af grænser. 
Studieretningen er for dig, der gerne vil studere ver-
den ud fra en humanistisk og sproglig synsvinkel.
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tySK-engelSK-SAMFundSFAg

1g 2g 3g
Dansk A Dansk A Dansk A

Historie A Historie A Historie A

Tysk A Tysk A Tysk A

Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Samfundsfag B Samfundsfag B Religion C

Matematik B Matematik B Valgfag 

Fysik C Naturgeografi C Naturvidenskab B

Idræt C Idræt C Idræt C

Kreativt fag C Oldtidskundskab C

Biologi C Valgfag 

tySK a - ENgELSK a - SamFuNdSFag B 
De tysk- og engelsktalende lande er vores største 
samarbejdspartnere på alle områder i samfundet. 
Udover at lære at kommunikere flydende på sprogene 
vil denne studieretning give dig indsigt i landenes kul-
tur, samfund og historie. Studieretningen er egnet for 
dig, der gerne vil studere sprog, kultur og samfunds-
forhold i europæiske lande.

I grundforløbet på gymnasiet har du almen sprogforståelse (latin, 
dansk, engelsk), naturvidenskabeligt grundforløb (biologi, fysik, 
kemi), matematik, et kreativt fag, samfundsfag og idræt.

I grundforløbet på gymnasiet har du almen sprogforståelse (latin, 
dansk, engelsk), naturvidenskabeligt grundforløb (biologi, fysik, 
kemi), matematik, et kreativt fag, samfundsfag og idræt.

I grundforløbet på gymnasiet har du almen sprogforståelse (latin, 
dansk, engelsk), naturvidenskabeligt grundforløb (biologi, fysik, 
kemi), matematik, et kreativt fag, samfundsfag og idræt.


