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Fag der  
karakteriserer 
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Virksomheds- 
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Afsætning og 
 international 

 økonomi

Teknisk fag

Matematik  
og tre af fagene 
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Engelsk og 
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Der bruges 
 ekstra tid på 
 udvalgte fag  

som matematik 
og  engelsk

Biologi, kemi  
og idræt

Samfundsfag, 
Historie og 

 religion, filosofi 
eller psykologi

Idræt, musik, 
 billedkunst, 

 mediefag eller 
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Oversigt over udbud af studieretninger 
på de respektive skoler. 
Alle studieretninger har deres eget 
 uddannelsesnummer, som bruges ved 
 ansøgning.
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3-ÅRIG GUX

Hvad 
3-årigt forløb, hvor der gives tid til 
fordybelse i studieretningsfag og en 
bred almen viden. Der udbydes otte 
studieretninger samt en 4-årig 
idrætslinje. 

Hvor
• GUX Aasiaat
• GUX Sisimiut
• GUX Nuuk
• GUX Qaqortoq 

Videre uddannelse
Giver adgang til at søge videregående 
uddannelse, herunder lange videre-
gående uddannelser.

EGUX

Hvad
eGUX gør det muligt at følge og 
 afslutte gymnasiale fag eller en  
hel gymnasial uddannelse via fjern
undervisning dvs. uden at skulle 
 flytte til en by med en gymnasieskole. 
eGUX udbyder
• e2årig – 2årig gymnasial 

 uddannelse.
• eGSK – gymnasiale suppleringsfag 

for studenter.
• eGENK – gymnasiale enkeltfag.

Hvor
Elearning uddannelse med online 
fjernundervisning.

Videre uddannelse
Giver adgang til at søge videregående 
uddannelse, typisk de korte og  
mellemlange.

2-ÅRIG GUX

Hvad
2-årigt forløb med fokus på  
uddannelsens kernefag og fag der  
typisk kræves i videre uddannelse. 
Der udbydes to studieretninger.

Hvor
• GUX Aasiaat: for voksne som er 

fyldt 23 år
• eGUX: E-learning uddannelse  

med online fjernundervisning.

Videre uddannelse
Giver adgang til at søge videregående 
uddannelse, typisk de korte og  
mellemlange.

GUX-oversigt
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GUX-S

Hvad
Uddannelsesforløb med mulighed for 
særligt tilrettelagt undervisning for 
elever med handicaps eller diagnoser, 
der ikke kan tage en GUX-uddannelse 
på almindelig vis.

Hvor
• GUX Aasiaat
• GUX Sisimiut
• GUX Nuuk
• GUX Qaqortoq 

Videre uddannelse
Giver adgang til at søge videregående 
uddannelse, herunder lange videre-
gående uddannelser.

GUX-GENK

Hvad
Gymnasiale enkeltfagskurser (GENK) 
er for dig, som ikke har en studenter
eksamen, men ønsker videre 
uddannelse inden for et eller flere  
fag på gymnasialt niveau. Du kan 
stykke en hel studentereksamen 
sammen af  enkeltfag.

Hvor
• eGENK: Elearning uddannelse  

med online fjernundervisning.
• Fag kan tages på den 2 eller 

3 årige uddannelse på alle fire 
gymnasier

GUX-GSK

Hvad 
Gymnasiale suppleringskurser  
(GSK) er for dig, der har en studenter
eksamen, og som søger optagelse  
på videregående uddannelse, men 
mangler fag på bestemte niveauer  
eller en bestemt karakter i et fag.

Hvor
• GSK kursus på GUX Sisimiut
• Fag kan tages på den 2 eller 

3 årige uddannelse på alle fire 
gymnasier

• eGSK: Elearning uddannelse med 
online fjernundervisning.

PO
U
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Hvad er GUX?

Den gymnasiale uddannelse GUX er en 
boglig ungdomsuddannelse, som for be-
reder dig til videregående uddannelse. 
GUX udbydes i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk  
og Qaqortoq samt online.
GUX omfatter 3-årige og 2-årige 
 uddannelser samt enkeltfags- og sup-
pleringskurser. 
Læs mere om GUX på  www.sullissivik.gl 

Hvorfor vælge GUX?
GUX udbyder mange forskellige studie-
retninger, der er tilpasset dine interesser 
og dine ambitioner om videre uddannelse. 
En spændende uddannelse er vejen frem:
• Du får langt flere jobmuligheder.  

Flere og flere job kræver, at du har  
en  uddannelse. 

• Du får mulighed for højere løn. 
• Du kommer til at gennemgå en stor  

faglig udvikling, men også i høj grad  
en personlig og social udvikling. 

Hvornår søges GUX?
Ansøgningsfristen er 1. marts  
gennem Majoriaq eller online via  
www.sullissivik.gl. Husk NemID  
hvis du vil søge online. 

Hvordan søges GUX?
• Ved ansøgning sætter du kryds ved 

GUX. 
• Du skal vælge gymnasium og studieret-

ning. På den 3-årige GUX skal du vælge 
tre studieretninger i prioriteret række-
følge. 

• Gymnasiet du vælger som førstepriori-
tet vurderer om du optages via rets-
krav, dispensation eller om du sendes 
til optagelsesprøve.  

Hvad er retskravet? 
Hvis du opfylder følgende, så har du et 
retskrav på at blive optaget. Det vil sige, 
at du er garanteret optag. 
GGS-skala:

• mindst har opnået karakteren E i pro-
jektopgaven 

• mindst har opnået karakteren E i alle 
dine afsluttende standpunktskarakte-
rer i 10. klasse 

• mindst har opnået karakteren E i alle 
dine afsluttende obligatoriske prøver

Hvad er dispensation  
til retskravet?
Gymnasiet kan give dispensation og opta-
ge dig, hvis du har en eller to FA prøveka-
rakterer som IKKE er bestået, og samti-
dig har gode FA prøvekarakterer i fag 
som grønlandsk, dansk, engelsk og mate-
matik. Du bør vedlægge personlig eller 
faglig begrundelse, hvis du ønsker, at 
gymnasiet skal dispensere til retskravet.

IRISAGER.GL
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Hvad er optagelsesprøve? 
Optagelsesprøven afholdes i april måned 
og er en multiple choice test i fagene 
grønlandsk, dansk, engelsk, matematik, 
naturfag og samfundsfag. Prøven tager 1 
time. Optagelsesprøven kan tidligst ta-
ges foråret efter man har afsluttet folke-
skolen. 
Optagelsesprøverne foregår i Majoriaq, i 
bygdernes skoler og i De Grønlandske Hu-
se for ansøgere fra Danmark. 
Ansøgere der består optagelsesprøven, 
er ikke sikret optag, men optages afhæn-
gigt af skolernes kapacitet.

Hvad er en studieretning?
En studieretning er en pakke af fag inden 
for et bestemt område. Du kan eksempel-
vis vælge en studieretning med mange 
kreative fag som musik og billedkunst. 
Læs om alle de spændende studieretnin-
ger på de næste sider.

Fagenes niveauer
Fagene udbydes på forskellige niveauer, 
nemlig A, B og C. Fag på A-niveau er de 
højeste og fag på C-niveau er de laveste. 
Fagenes niveauer fremgår i beskrivelser-
ne af studieretningerne.
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3-årig GUX

Grønland har fire gymnasier. På den 3-åri-
ge GUX gives der tid til fordybelse i stu-
dieretningsfagene og en bred almen vi-
den. Der udbydes otte studieretninger 
samt en 4-årig idrætslinje. 
Den 3-årige GUX er opbygget af  
1. semester og et studieretningsforløb:
• 1. semester: 0,5 år
• Studieretning: 2,5 år

1. semester
1. semester tager et halvt år, og har stort 
set samme struktur for alle fire skoler. 
Alle har fagene: 
• Grønlandsk
• Dansk
• Engelsk
• Matematik
• Kulturfag
• Studiemetodik
• Idræt og et 
• Naturvidenskabeligt fag. 
Efter 1. semester starter du på din 
 studieretning.

Studieretningsforløbet
Studieretningsforløbet tager 2,5 år. Der 
er i alt otte overordnede studieretninger 
at vælge mellem. Du skal vælge en studie-
retning, når du ansøger til gymnasiet, 
men det er ikke bindende. Du vælger  
endelig og bindende studieretning efter 
1. semester.

Valg af studieretning 
Du skal vælge en studieretning, inden du 
starter på uddannelsen. Den skal skrives 
på ansøgningsskemaet til den gymnasiale 
uddannelse. Studieretningen kan vælges 
efter interesse og evner. Du skal som ud-
gangspunkt vælge en studieretning på 
gymnasiet i din hjemkommune – hvis du 
bor i Avannaata Kommunia vil det være 
gymnasiet i Aasiaat. Kun hvis den ønske-
de studieretning ikke udbydes af gymna-
siet i din hjemkommune, kan du søge på et 
gymnasium i en anden kommune. Fx hvis 
du bor i Qeqqata Kommunia og søger stu-
dieretningen Handel og økonomi på GUX 
Qaqortoq.
I tabellen ses hvilke studieretninger, der 
udbydes på hvilke gymnasier. Bemærk, at 
der kan udbydes flere udgaver af den 
samme studieretning – eksempelvis tre 
teknisk naturvidenskabelige studieret-
ninger i Sisimiut.  
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2-årig GUX
Den 2-årige GUX er primært målrettet 
korte og mellemlange videregående ud-
dannelser, fx sygeplejestudiet og lærer-
uddannelsen. Uddannelsen består af 

 basisfag og studieretningsfag, og findes 
to studieretninger: Science og Kultur. 
Læs mere om uddannelserne under GUX 
Aasiaat og eGUX.

Basisfag Studieretning

Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Samfundsfag C
Kulturfag C
Geografi C
Idræt fællesfag
Studiemetodik
Studieprojekt

SCIENCE

Biologi B
Kemi C
Valgfag Mat B/ 
Eng B/Psyk C

KULTUR

Samfundsfag B
Religion C
Engelsk B
Valgfag Mat B/Psyk C
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GUX-S tilbyder særligt tilrettelagte gymnasiale uddannel-
sesforløb for uddannelsessøgende med særlige behov. Det 
vil sige uddannelsessøgende med handicaps eller diagnoser, 
der gør, at de ikke vil kunne gennemføre den gymnasiale 
 uddannelse på almindelig vis. Alle 4 gymnasieskoler udbyder 
GUX-S. 
For at blive optaget på GUX-S skal du have en dokumenteret 
diagnose som for eksempel autismespektrumforstyrrelser 
eller ADHD. Ansøgningsfrist 1. september 2022. Læs mere 
her: www.sullissivik.gl  

GUXS AASIAAT: UDDANNELSESNUMMER 110095

GUXS SISIMIUT: UDDANNELSESNUMMER 110096

GUXS NUUK: UDDANNELSESNUMMER 110097

GUXS QAQORTOQ: UDDANNELSESNUMMER 110098

GUX-S uddannelsesforløb for studerende 
med særlige behov (3-årig GUX)
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eGUX online gymnasium er et tilbud til 
dig, der gerne vil læse hjemmefra. Med 
eGUX kan du få fleksibilitet ind i dit stu-
dieliv, så du kan få et hverdagsliv til at 
hænge sammen med at studere og få dig 
en uddannelse – uden at du og evt. famili-
en skal flytte fra din by eller bygd. Du kan 
læse enkelte fag eller tage en 2-årig GUX. 
eGUX er en del af GUX Sisimiut. 
Undervisning og eksamen bliver gennem-
ført online. Du vil modtage materialer og 
opgaver over internettet og også afleve-

re over internettet. Eksamener foregår 
så vidt muligt over internettet, så rejse-
aktiviteter er ikke nødvendigt. Du vil  have 
mulighed for at snakke med din under-
viser og med medstuderende løbende 
igennem forløbet i gennem e-mail, chat 
og snak. 
Der vil være krav til, at du skal arbejde 
med dit fag og aflevere noget hver uge  
for at være studieaktiv.
Her kan du se eksempler på det faglige 
niveau for vores e-uddannelser:

e2-årig (2-årig GUX)
Denne 2-årige uddannelse er en studie-
forberedende uddannelse. Uddannelsen 
er på fuld tid og den gennemføres via on-
line undervisning. Hvis du ønsker at blive 
optaget på uddannelsen, skal du have ad-
gang til internet og have din egen compu-
ter. Uddannelsen giver dig mulighed for 

at tage en videregående uddannelse i 
Grønland, Danmark og resten af Norden. 
e2-årig består af en række obligatoriske 
basisfag, som er ens for begge retninger. 
Derudover er der studieretningsfag, der 
er forskellige fra Science og Kultur. 

Basisfag Studieretning
Målrettet følgende 
 uddannelser

Grønlandsk A
Dansk A
Engelsk C
Matematik C
Samfundsfag C
Kulturfag C
Geografi C
Idræt fællesfag
Studiemetodik
Studieprojekt

SCIEN
CE

Biologi B
Kemi C
Valgfag
Mat B
Eng B
Psyk C

Læreruddannelsen 
Sygepleje- og  
sundhedsuddannelserne
Biotekniker 
Jordemoder

KU
LTU

R

Samfundsfag B
Religion C
Engelsk B
Valgfag
Mat B
Psyk C

Læreruddannelsen
Journalist 
Socialrådgiver 
Socialpædagog

eGUX Online gymnasium
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eGUX
e2-årig Kultur

UDDANNELSESNUMMER 110102

Denne studieretning er for dig, som er 
inter esseret i kultur og mennesker i en 
global sammenhæng, og som ønsker at 
studere hjemmefra. Uddannelsen varer  
2 år og alt foregår online, hvorfor du selv 
skal have en internetforbindelse og com-
puter. Der vil være undervisningstimer 
hver dag som du skal deltage i, selvom det 
er online. Uddannelsen kræver stor selv-
disciplin. Fag som kulturfag, religion og 
samfundsfag vil give dig stor viden om 
forskellige mennesker og kulturer, samt 
hvordan det moderne Grønland kan passe 
ind i en globaliseret verden. Denne ud-
dannelse kan give adgang til en lang ræk-
ke mellemlange videregående uddannel-
ser og de fleste af uddannelserne på uni-
versitetet i Nuuk. Den retter sig særligt 
mod socialrådgiver, lærer, pædagog, 
 teolog og lignende.  

1.G 2.G
Grønlandsk A x x
Dansk A x x
Engelsk B x x
Matematik C x
Geografi C x
Kulturfag C x
Idræt Fællesfag x
Studiemetodik x x
Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Samfundsfag B x x
Engelsk C-B x
Religion C x
Matematik B/Psykologi C x

eGSK – Gymnasiale suppleringsfag

UDDANNELSESNUMMER 110099

Dette er for dig, der har afsluttet gymna-
siet, men mangler et bestemt niveau eller 
karakter i et fag, for at kunne komme ind 
på drømmeuddannelsen. 
Undtaget er fagene kemi C og biologi B, 
som hver kræver 1 uges ophold på GUX 
Sisimiut i løbet af foråret. De fleste fag 
udbydes som 1-års fag, undtaget fagene 
grønlandsk A, matematik B og samfunds-
fag B som er 2-årige fag. Følgende fag ud-
bydes: Dansk A, grønlandsk A, Engelsk C 
og B, Matematik C og B, Kemi C, Biologi B, 
Religion C, Kultur fag C, Geografi C, Sam-
fundsfag C og B og Psykologi C. 

Hvis du har tilstrækkeligt med fag til at 
opfylde kravene for at være fuldtidsstu-
derende er det muligt at søge om uddan-
nelsesstøtte. Ofte vil man skulle have 3 
eller 4 fag for at være berettiget uddan-
nelsesstøtte, men det kommer an på hvil-
ke fag man vælger, og i nogle tilfælde vil 
man skulle have flere end 4 fag.
3-4 fag anses normalt for at være fuld 
tid. Hvis man har fuldtidsarbejde anbe-
fales det at man kun tager 1-2 fag.

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.
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e2-årig Science

UDDANNELSESNUMMER 110101

Denne studieretning er for dig, som er 
inter esseret i science og sundhed, og som 
ønsker at studere hjemmefra. Uddannel-
sen varer 2 år og alt foregår for det 
 meste  online, hvorfor du selv skal have en 
internetforbindelse og computer. Der vil 
være timer hver dag som du skal deltage 
i, selvom det er online. Uddannelsen 
 kræver stor selvdisciplin. Der vil være et 
2 ugers laboratorieophold i Sisimiut på 
andet år af uddannelsen. Fag som kemi og 
biologi vil bl.a. gøre dig klar til at tage en 
videregående uddannelse inden for sund-
hedssektoren, som for eksempel syge-
plejerske eller jordemoder. Uddannelsen 
giver også adgang til en lang række andre 
uddannelser, såsom lærer, pædagog, 
journalist mm.

1.G 2.G
Grønlandsk A x x
Dansk A x x
Engelsk C x
Matematik C x
Geografi C x
Kulturfag C x
Idræt Fællesfag x
Studiemetodik x x
Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Kemi C x
Biologi B x
Mat B/ Eng B/ Psykologi C x

eGENK – Gymnasiale enkeltfag

UDDANNELSESNUMMER 110100

Dette er for dig, der ikke har en gymnasial 
uddannelse, men godt kunne tænke sig at 
prøve at tage et eller flere fag på gymna-
sieniveau. 
Undtaget er fagene kemi C og biologi B, 
som hver kræver 1 uges ophold på GUX 
Sisimiut i løbet af foråret. De fleste fag 
udbydes som 1-års fag, undtaget fagene 
grønlandsk A, matematik B og samfunds-
fag B som er 2-årige fag. Følgende fag ud-
bydes: Dansk A, grønlandsk A, Engelsk C 
og B, Matematik C og B, Kemi C, Biologi B, 
Religion C, Kulturfag C, Geografi C, Sam-
fundsfag C og B og Psykologi C. 

Hvis du har tilstrækkeligt med fag til at 
opfylde kravene for at være fuldtidsstu-
derende er det muligt at søge om uddan-
nelsesstøtte. Ofte vil man skulle have 3 
eller 4 fag for at være berettiget uddan-
nelsesstøtte, men det kommer an på hvil-
ke fag man vælger, og i nogle tilfælde vil 
man skulle have flere end 4 fag.
3-4 fag anses normalt for at være fuld 
tid. Hvis man har fuldtidsarbejde anbe-
fales det at man kun tager 1-2 fag.
Læs mere på egux.gl.

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.
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UDDANNELSESNUMMER  110080

For dig, som er interesseret i fysisk akti-
vitet, sundhed og mennesker. Du vil få 
mulighed for at undersøge, hvordan liv 
fungerer og påvirkes af omgivelserne. Ar-
bejdet med biologi, fysik, kemi og idræt 
vil både være praktisk og teoretisk. I 
idræt får du mulighed for at bruge din 
krop. Idræt og sundhed kan give et godt 
udgangspunkt, også hvis du vil studere 
andet end sundhed. Studieretningen kræ-
ver interesse for mennesket og for natu-
ren. Du skal kunne lide at være aktiv.
Folkesygdomme som hjertekarsygdom-
me og diabetes er vigtige sundhedspro-
blemer, som blandt andet idræt og biologi 
kan være med til at mindske gennem 
kropslig aktivitet og større viden om-
kring kroppens funktion.
Studieretningen giver umiddelbart ad-
gang til uddannelser i Grønland herunder 
sygeplejerske. I Danmark vil studieretnin-
gen give adgang til uddannelser som 
idræt og den naturvidenskabelige bache-
loruddannelse på RUC. Desuden vil den 
give et godt fagligt grundlag for uddan-
nelser som sygeplejerske, laborant og 
 jordemoder.
Eksempler på forløb og emner:
• Sundhed og sund livsstil.
• Motion og træning.
• Alkohol.

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk B x x x x
Matematik B x x x x
Science C x
Kulturfag C x
Idræt B x x x x
Studiemetodik x x x x
Fysik B x x
Kemi A x x x
Biologi B x x
Billedkunst C/Musik C/
Dramatik C

x

Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Valgfag x

GUX AASIAAT
M

ed forbehold for m
indre æ

ndringer.

Krop og sundhed
– En sundhedsvidenskabelig  
studieretning

LEIFF JO
SEFSEN

3 
ÅRIG
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UDDANNELSESNUMMER 110050

For dig, som kan lide at eksperimentere 
og er nysgerrig efter at vide, hvordan ting 
som fx cd-afspillere, en guitar, fyrværke-
ri, nordlys og alkohol virker. Du kan lide at 

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk B x x x x
Matematik A x x x x
Science C x
Kulturfag C x
Idræt C x x x x
Studiemetodik x x x x
Fysik A x x x
Kemi B x x
Billedkunst C/Musik C/
Dramatik C

x

Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Valgfag x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Naturvidenskabelig studieretning 
arbejde med forsøg og gøre iagttagelser i 
laboratoriet og i naturen. Du får mulighed 
for at arbejde med matematik i praktiske 
naturvidenskabelige sammenhænge, og 
du arbejder med naturvidenskabelige 
 arbejdsmetoder, såsom laboratoriear-
bejde, databehandling og rapportering. 
Studieretningen giver adgang til en 
 række videregående uddannelser i både 
Grønland og Danmark. Eksempler kan 
være arktisk ingeniør, læge og andre 
sundhedsuddannelser, spilprogrammør, 
pilot, biolog, geolog, matematik, fysik og 
kemi på universitetet samt arkitekt og 
designstudiet.  
Eksempler på forløb og emner:
• Opklaring af mord med kemi,  

fysik og matematik.
• Musik med fysik og matematik.
• Krudt og fyrværkeri.
• Vandkraft og elproduktion.
• Vedvarende energi.
• Olie og mineraler.

LEIFF JO
SEFSEN

3 
ÅRIG
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1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk C x x
Matematik C x x
Science C x
Kulturfag B x x x
Idræt B x x x x
Studiemetodik x x x x
Kemi C x
Geografi C x
Billedkunst C/Musik C/
Dramatik C

x

Samfundsfag B x x
Religion C x
Historie B x x
Studieprojekt x
Valgfag 1 x
Valgfag 2 x x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Kultur og samfund
– en almen og samfundsfaglig 
studieretning

GUX AASIAAT
UDDANNELSESNUMMER  110020

Denne studieretning er for dig, som gerne 
vil have en gymnasial uddannelse med fo-
kus på blandt andet kultur og samfund i 
Grønland og i resten af verden, og samti-
dig bevare muligheden for en lang videre-
gående uddannelse i Grønland eller Dan-
mark. Ud over de obligatoriske fag, har 
studieretningen to valgfag, som du kan 
bruge til at skabe en retning, der passer 
til dig. Studieretningen giver adgang til en 
række korte eller mellemlange uddannel-
ser i Grønland eller Danmark. Dine valg-
fag kan du bruge til at gøre studieretnin-
gen adgangsgivende til lange videregåen-
de uddannelser, men så skal et af valgfa-
gene være Engelsk B.
Uddannelsen giver blandt andet adgang 
til: Administration, statskundskab, han-
delsskole, søfartsskole, laborant, bygge-
tekniker, sygeplejerske, jorde moder, er-
goterapeut, fysioterapeut, lærer, 
multimedie designer. 

JØ
RGEN KLEM

EN
SEN

3 
ÅRIG
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1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk A x x x x
Matematik C x x
Science C x
Kulturfag C x
Idræt C x x x x
Studiemetodik x x x x
Fransk B (begynder) x x x
Biologi C x
Billedkunst C/Musik C/
Dramatik C

x

Samfundsfag C x
Religion C x
Historie B x x
Studieprojekt x
Valgfag x x x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Den sproglige 
 studieretning

UDDANNELSESNUMMER  110070 

For dig som er interesseret i sprog, 
 kommunikation og kultur. Du vil få sprog 
på højeste niveau, inklusiv engelsk og 
fransk, samt mulighed for et valg af 3. 
fremmedsprog. Du får mulighed for at 
træne og udvikle dine sprogfærdigheder, 
og du stifter bekendtskab med engelsk 
og fransk kultur, hverdagsliv, litteratur, 
musik og samfundsforhold. Studieretnin-
gen kræver lyst til at kommunikere og 
 læse. 
Med engelsk og fransk som studieret-
ningsfag lærer du to verdenssprog, og i 
kombination med de andre fag, bliver du 
godt rustet til at håndtere den moderne 
verdens kulturmøder og at indgå i frem-
tidens Grønland. Studieretningen giver 
 adgang til en række videregående uddan-
nelser inden for sprog eller samfundsvi-
denskab både herhjemme og i udlandet: 
fx, Ilisimatusarfiks professionsrettede 
bacheloruddannelse i oversættelse og 
tolkning.
Eksempler på forløb og emner:
• Creative writing  

(lyrik, poesi, historier).
• Sprog og medieverden  

(film, tv/radio mm.).
• Kommunikation på tværs af sprog og 

kultur (oversættelse og tolkning).
• Engelsk og kulturmødet i  

de arktiske egne.

LEIFF JO
SEFSEN

3 
ÅRIG
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GUX AASIAAT

UDDANNELSESNUMMER 110040

Studieretningen er for dig, som kan lide 
at arbejde med kommunikation og krea-
tivitet. Studieretningen indeholder fag 
som musik, billedkunst og mediefag, hvor 
du vil kunne udforske forskellige teknik-
ker som tegning, videoredigering og 
 samspil i øvelokalet. Du vil komme til at 
 arbejde både praktisk og teoretisk med 
forskellige udtryksmuligheder og kultu-
rer. Du skal kunne lide at udtrykke dig, og 
vil bl.a. lære at opsætte kunst udstillinger 
og gennemføre koncerter fra øvelokalet, 
til du står på scenen, samt  anvende be-
greber, teknikker og metoder i arbejdet 
med fysiske udtryk, dialoger, improvi-
sation og rollespil.
Du vil bl.a. kunne arbejde med emner som:
• Konceptkunst, f.eks. hvordan   

laver man en skulptur af 16 gule  
bade svampe?

• Subkulturer i musikken, f.eks. 
• heavy metal og hip hop.
• Filmproduktion, f.eks. gyserfilm.
Studieretningen er for dig, som gerne vil 
uddanne dig videre inden for kommunika-
tion og formidling, og f.eks. arbejde med 
reklamer, formidling, kunst eller musik. 
Engelsk B-niveau er obligatorisk, og stu-
dieretningen giver adgang til en række 
uddannelser i både Grønland og Danmark.

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk B x x x
Matematik C x x
Science C x
Kulturfag C x
Idræt C x x x x
Studiemetodik x x x x
Mediefag B x x
Biologi C x
Billedkunst B/Musik B x x x
Samfundsfag C x
Religion C x
Historie B x x
Studieprojekt x
Valgfag 1 x x
Valgfag 2 x x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Den kreative 
 studieretning

LEIFF JO
SEFSEN

3 
ÅRIG
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M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

2-årig studieforberedende uddannelse
sig til mellemlange videregående uddan-
nelser i Grønland. Du skal ved studiestart 
være mindst 23 år. Ud over de obligatori-
ske fag har uddannelsen to valgfag, som 
du kan bruge til at imødekomme adgangs-
kravene til den videreuddannelse du 
 ønsker.
Uddannelsen giver blandt andet  
adgang til:
• Journalistik
• Kultur- og samfundshistorie
• Samfundsvidenskab
• Lærer
• Socialrådgiver 
• Sprog, litteratur & medier
• Sygeplejerske
• Akademi-uddannelsen (NI Nuuk)
• Serviceøkonom
• Arktisk turistguide

1. år 2. år
Grønlandsk A x x
Dansk A x x
Engelsk C x
Matematik C x
Biologi C x
Kemi C x
Fysik C x
Idræt fællesfag x
Studiemetodik x x
Kulturfag C x
Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Valgfag 1 x
Valgfag 2 x

UDDANNELSESNUMMER  185022

Denne uddannelse er for dig, som har 
 erhvervs- eller uddannelsesmæssig erfa-
ring, og som har brug for at opkvalificere 

JØ
RGEN KLEM

EN
SEN

2 
ÅRIG

Optagelseskrav: Ansøger skal vedlægge motiveret an-
søgning samt angive ønsker til videregående uddannelse 
efter GUX. Krav om 2 års relevant erhvervserfaring på 
fuldtid. Ansøger skal være minimum 23 år ved studiestart.
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GUX AASIAAT

UDDANNELSESNUMMER 110094

GUX-P er en studieforberedende og un-
derstøttende uddannelse. P betyder Pe-
riarfissaq (mulighed).
Denne uddannelse er for dig, som har 
brug for en særlig faglig og social op-
mærksomhed, så du kan bruge mere tid 
på fagene. De fleste lektier laves på sko-
len. Vi tilbyder øget studievejledning og 
personlige udvikling. Der gives grundig 
introduktion til forskellige videregående 
uddannelser og hjælp til at træffe det 
rigtige valg. Sammen med byens virksom-
heder kobles faglige viden til fagene du 
har i skolen. Det vil give afklaring til det 
senere arbejdsliv. Du skal være mellem 
15-22 år.
Uddannelsen indeholder de generelt obli-
gatoriske GUX kernefag og giver adgang 
til især korte og mellemlange videregåen-
de grønlandske uddannelser.

1. år 2. år 3. år
Grønlandsk A x x x
Dansk A x x x
Engelsk C x x
Matematik C x x
Biologi C x
Kemi C x
Fysik C x
Idræt fællesfag x
Studiemetodik x x x
Kulturfag C x x
Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Valgfag 1 x x
Valgfag 2 x
Obligatorisk lektielæsning x x x
Klassens time x x x
Personlig udvikling - projekter x x x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

GUX-P Science – en studieforberedende og  
understøttende uddannelse

JØ
RGEN KLEM

EN
SEN
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ÅRIG
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Den teknisk naturvidenskabelige studieretning

Søges på GUX Sisimiut. (Side 23).

Studieretningen for handel og økonomi

Søges på GUX Qaqortoq. (Side 40).

LEIFF JO
SEFSEN
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På GUX Sisimiut tror vi på, at alle elever skal have mulighed for at 
præge deres egen gymnasietid. Derfor udbyder vi en bred række af 
studieretninger, så der er noget for enhver smag. Som noget nyt, giver 
vi nu mulighed for at vælge mellem en lang række valgfag, således at 
hver enkelt elev får mulighed for at tilpasse sin gymnasietid til egne 
interesser – hvad enten det er bogligt eller kreativt, eller om det er 
nye fag eller højere niveau af allerede kendte fag. 

VALGFAGSPAKKER FRIE VALGFAG
PAKKE 1: Medie B, Idræt C Musik C 
PAKKE 2: Samf B, Medie C Idræt C 
PAKKE 3: Musik B Bio C 
PAKKE 4: Idræt B Matematik B
PAKKE 5: Fysik B, Kemi C Matematik A 
PAKKE 6: Mat B, Samf B Engelsk A 
PAKKE 7: Engelsk A, Samf B Engelsk B 
PAKKE 8: Mat A, Samf B Mediefag C
PAKKE 9: Historie B, Rel C Geografi C
PAKKE 10: Prog. B, Samf B

 
De tekniske studieretninger udbydes kun i Sisimiut. Disse studieret-
ninger er kendetegnet ved meget projektarbejde samt feltarbejde i 
naturen, i laboratorier og i lokalsamfundet. Der er 4 muligheder at 
vælge imellem på de tekniske studieretninger: Den teknisk-natur-
videnskabelige studieretning med tre specialiseringer: Geologi & 
 Råstoffer, Natur & Miljø eller Byggeri & Energi, eller som noget nyt 
 studieretningen Teknik & IT som er teknisk/IT-videnskabelig. 
Fælles for alle vores studieretninger er, at vi på GUX Sisimiut vægter 
fagligheden højt og gør vores bedste for at sikre, at det man lærer i 
undervisningen også kan bruges i livet uden for gymnasiet – både med 
det samme og især som løftestang til lige præcis den fremtid, den 
 enkelte elev går og drømmer om.

GUX SISIMIUT
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På den tekniske-naturvidenskabelige 
studieretning kombineres naturvidenska-
belig og teknisk viden i spændende pro-
jekter, med vægt på praktisk arbejde i la-
boratorier, værksteder og/eller i naturen. 

BYGGERI OG ENERGI: 

UDDANNELSESNUMMER 110090, 

GEOLOGI OG RÅSTOFFER:  

UDDANNELSESNUMMER 110091 

NATUR OG MILJØ:

UDDANNELSESNUMMER 110092

Her er fokus hvordan Grønland bedst 
 muligt kan bruge og beskytte sine res-
sourcer og hvilke behov der er når Grøn-
land fortsat udvikler sig – fx hvordan vi 
sikrer langsigtede miljøløsninger, eller 
hvilke særlige elementer der skal tages 
hensyn til, når der bygges og anlægges 
nyt i Arktis. 
I 2.g. starter teknikfag, hvor du skal 
 vælge mellem:
1. Byggeri & Energi – om bygningskon-

struktion, produktionsprocesser og de 
behov der er særlige for Grønland

2. Geologi & Råstoffer – om geologiske 
processer og råstofudvinding

3. Natur & Miljø - om natur, miljø, og 
 menneskelig aktivitet i et samfunds-
mæssigt perspektiv

Studieretningen beskæftiger sig meget 
med matematik og naturvidenskabelige 
fag som kemi og fysik, men der er også 
mulighed for at tilføje kreative eller 

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk B x x x
Matematik B x x x
Science C x
Kulturfag C x
Idræt Fællesfag x
Studiemetodik x x x x
Samfundsfag C x
Teknikfag A x x
Fysik B x x x
Kemi B x x
Støttefag C x
Studieprojekt x
Valgfagspakke x x x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Den teknisk-naturvidenskabelige studieretning

sproglige/samfundsfaglige elementer  
via de mulige valgfagspakker.
Studieretningen vil åbne døre til en  
lang række videregående uddannelser i 
 Grønland, Danmark og den øvrige verden  
– herunder mange af de uddannelser, der 
er en forudsætning for at bestride de 
 gode jobs i Grønland inden for f.eks. 
fiske industrien samt maskin-  og bygge-
branchen. Du kan også blive geolog, 
 ingeniør, laborant eller meget andet.

PO
U
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GUX SISIMIUT

På denne studieretning vil du lære en 
masse om hvordan IT virker og kan desig-
nes, samt en masse om hvordan IT og for-
skellige digitale medier kan bruges – og 
ikke mindst hvordan teknologi kan bruges 
til at løse samfundsmæssige problemstil-
linger og bidrage til Grønlands fremtidige 
udvikling.
Med de mulige valgfagspakker kan du 
vælge om du vil give din gymnasieuddan-
nelse et bogligt boost eller om du vil have 
et mere kreativt islæt til din gymnasietid 
– eller måske en kombination af de to.
Denne studieretning giver adgang til en 
lang række videregående uddannelser in-
den for flere fagretninger i Grønland, 
Danmark og den øvrige verden, for ek-
sempel på IT-universitetet i København 
eller Danmarks Tekniske Universitet. Stu-
dieretningen er til dig, som måske gerne 
vil have en karriere inden for fx Game De-
sign, programmering eller mediekommu-
nikation & webdesign, men vil også åbne 
døre til nogle af de fremtidige jobs i Grøn-
land, der kræver både teknisk og IT-mæs-
sig indsigt – fx inden for transport, fiske-
ri, minedrift, elektroteknik, samt drift af 
de store vandkraftværker der findes og 
vil blive bygget i Grønland.

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk B x x x
Matematik B x x x
Science C x
Kulturfag B x x x
Idræt Fællesfag x
Studiemetodik x x x x
Samfundsfag C x
Kommunikation & IT A x x x
Programmering B x x
Arktisk teknologi C x
Valgfagspakke x x x
Studieprojekt x
Frit valgfag x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Teknik & IT
UDDANNELSESNUMMER 110056

Denne nye tekniske studieretning er for 
dig, som er interesseret i IT og hvordan 
teknologi og samfund påvirker hinanden. 
Ligesom de øvrige tekniske spor, vil der 
her være fokus på projektarbejde og 
 produktudvikling, samt tilknytning til 
 lokalsamfundet.

DO
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UDDANNELSESNUMMER  110071

For dig, som er interesseret i kommunika-
tion, kultur og mennesker i en global sam-
menhæng. Du kan lide at arbejde med 
sprog og er nysgerrig efter at vide mere 
om andre kulturer. Fire sprogfag, her-
under Engelsk på højeste niveau, i kombi-
nation med fag som kulturfag, religion og 
historie vil give dig stor viden om globale 
forhold og hvordan det moderne Grøn-
land passer ind i en globaliseret verden. 
Samtidig med at du får udviklet dine 
sproglige kompetencer. 
Med de mulige valgfagspakker kan du 
vælge, om du vil give din gymnasieuddan-
nelse et bogligt boost, eller om du vil have 
et mere kreativt islæt til din gymnasietid 
– eller måske en kombination af de to.

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Sprog og Kultur
– en sproglig og humanistisk 
 studieretning

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk A x x x x
Matematik C x x x
Science C x
Kulturfag B x x x
Idræt Fællesfag x
Studiemetodik x x x x
Samfundsfag C x
Religion C x
Tysk B x x x
Historie B x x
Geografi C x
Valgfagspakke x x x
Studieprojekt x
Frit valgfag x

Denne studieretning giver adgang til en 
lang række videregående uddannelser i 
Grønland, Danmark og den øvrige verden. 
Det kan for eksempel være inden for hu-
maniora, såsom sprogfag, historie, jour-
nalistisk og litteraturvidenskab eller de 
samfundsvidenskabelige fag, såsom psy-
kologi eller jura.

DO
RTHE IVALO JEN
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GUX SISIMIUT

der du bredt med humanistiske, sam-
fundsvidenskabelige og naturvidenska-
belige fag, hvor feltundersøgelser og 
 aktiviteter er en del af undervisningen. 
Så hvis du kan lide at lære på en anden 
måde end kun boglig undervisning er 
 linjen noget for dig. Det sociale samvær 
og sam arbejde vægtes højt. Linjen er for 
dig, der godt kan lide at være sammen 
med andre mennesker og som lærer 
bedst ved at gøre og røre ved tingene.
Med de mulige valgfagspakker kan du 
vælge, om du vil give din gymnasieuddan-
nelse et bogligt boost, eller om du vil 
 have et mere kreativt islæt til din gym-
nasietid – eller måske en kombination af 
de to.
Med mulighed for engelsk og historie på 
B-niveau giver studieretningen adgang til 
mange uddannelser i Grønland og retter 
sig også mod erhvervsuddannelser og 
videre gående uddannelser i Danmark og 
Norden.

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk C x x x
Matematik C x x x
Science C x
Kulturfag B x x x
Idræt fællesfag x
Geografi B x x x
Studiemetodik x x x x
Samfundsfag C x
Biologi B x x
Religion C x
Historie B x x
Valgfagspakke x x x
Studieprojekt x
Frit Valgfag x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Almen studieretning

UDDANNELSESNUMMER  110021

For dig, der er interesseret i en almen 
studieretning, hvor du får en grundig bred 
studieforberedende platform. Her arbej-
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Den sundhedsvidenskabelige studieretning

Søges i den kommune, der er nærmest din hjemby/bygd.

Den samfundsvidenskabelige studieretning

Søges i den kommune, der er nærmest din hjemby/bygd.

Studieretningen for handel og økonomi

Søges på GUX, Qaqortoq. (Side 40).

UDDANNELSESNUMMER 110055

For dig der interesserer dig for dig selv 
som levende organisme, arvelige egen-
skaber, kost og sundhed, samt alt det le-
vende i verden omkring dig kombineret 
med andre naturvidenskabelige tilgange. 
Med biologi på højeste niveau, vil du lære 
en masse om, hvordan biologisk liv funge-
rer, og hvordan det bliver påvirket af om-
givelserne. Samtidig vil du have fysik og 
kemi, så du er sikret en bred og grundig 
naturvidenskabelig viden. Her vil både 
være teoretisk arbejde, laboratoriearbej-
de og feltundersøgelser, så du vil lære at 
arbejde på mange forskellige måder.
Med de mulige valgfagspakker kan du 
vælge, om du vil give din gymnasieuddan-
nelse et bogligt boost, eller om du vil ha-
ve et mere kreativt islæt til din gymnasi-
etid – eller måske en kombination af de 
to.
Studieretningen giver adgang til videre-
gående uddannelser inden for sundheds- 
og miljøsektoren i Grønland, ligesom den 
også giver adgang til de fleste videregå-
ende uddannelser i Danmark – for eksem-
pel medicinstudiet eller nanoscience.

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Sundhedsvidenskabelig 
studieretning 

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Engelsk B x x x
Matematik B x x x
Science C x
Kulturfag C x
Idræt Fællesfag x
Studiemetodik x x x x
Samfundsfag C x
Biologi A x x x
Fysik B x x x
Kemi B x x
Valgfagspakke x x x
Studieprojekt x
Frit valgfag x
Frit valgfag x
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GUX NUUK
UDDANNELSESNUMMER  110052

For dig, som er interesseret i at forstå 
naturfænomener. Du kan lide at arbejde 
med forsøg og gøre iagttagelser i labora-
toriet og i naturen. Du får mulighed for at 
arbejde med matematik i praktiske natur-
videnskabelige sammenhænge, og du ar-
bejder med naturvidenskabelige arbejds-
metoder såsom feltarbejde, laboratorie-
arbejde, databehandling og rapportering. 
Studieretningen kræver bred interesse 
for matematik og naturvidenskab. Du får 
matematik på det højeste niveau, som 
gymnasiet kan tilbyde, og kemi, fysik og 
engelsk på næsthøjeste niveau. Derud-
over indeholder studieretningen historie 
på mellemniveau samt samfundsfag, 
kultur fag, idræt på grundniveau, og valg-
fagsmuligheder.

Den naturvidenskabelige studieretning 

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Studiemetodik x x x x
Studieprojekt x
Engelsk B x x x
Idræt C x x x x
Kulturfag C x x
Matematik A x x x x
Samfundsfag C x x
Kemi B x x x
Fysik B x x
Biologi C x
Historie A x x
Valgfag 1 (C-niveau) x
Valgfag 2 (B eller C-niveau) x
Valgfag 3 (A eller B-niveau) x
Valgfag 4 (A, B eller C-niveau) x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Studieretningen giver umiddelbart ad-
gang til en lang række videregående 
 uddannelser i både Grønland og Danmark. 
Det er denne studieretning, du skal væl-
ge, hvis du vil være læge.
Eksempler på forløb og emner:
• Vandkraft og elproduktion.
• Sundhed og livsstil.
• Vedvarende energi.
• Miljø og naturbeskyttelse.
• Naturressourcer, olie og mineraler
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UDDANNELSESNUMMER 110081 

For dig, som er interesseret i krop, 
 sundhed og miljø. Du kan lide at lave 
laboratorie undersøgelser og undersøge, 

Den sundhedsvidenskabelige studieretning

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

hvordan biologisk liv fungerer og påvir-
kes af omgivelserne. Du får mulighed for 
at arbejde med biologi i praktiske natur-
videnskabelige sammenhænge, lige som 
du i idræt arbejder med en praktisk og 
 teoretisk tilgang til forståelse af krop-
pen. 
Studieretningen kræver interesse for 
biologi og idræt. 
Studieretningen giver adgang til videre-
gående uddannelser inden for sundheds- 
og miljøsektoren i Grønland, ligesom den 
også giver adgang til en række videregå-
ende uddannelser i Danmark.
Eksempler på forløb og emner:
• Hvad er sundhed og sund livsstil?
• Hvordan virker motion?
• Hvordan påvirker brug af rusmidler 

den menneskelige krop?
• Hvorfor får flere og flere mennesker 

 livsstilssygdomme som Type II 
 diabetes?

LEIFF JO
SEFSEN

3 
ÅRIG

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Studiemetodik x x x x
Studieprojekt x
Engelsk B x x x
Idræt C x x x x
Kulturfag C x x
Matematik B x x x
Samfundsfag C x x
Biologi A x x x x
Historie A x x x x
Kemi B x x x
Valgfag 1 (C-niveau) x
Valgfag 2 (B eller C-niveau) x
Valgfag 3 (A eller B-niveau) x
Valgfag 4 (A, B eller C-niveau) x
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GUX NUUK

UDDANNELSESNUMMER 110061

For dig, som er interesseret i grønlandske 
og internationale samfundsforhold i en 
globaliseret verden og har planer om at 

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Science C x x
Studiemetodik x x x x
Studieprojekt x
Engelsk B x x x
Idræt C x x x x
Kulturfag C x x
Matematik B x x x
Samfundsfag A x x x x
Historie A x x
Psykologi C x
Valgfag 1 (C-niveau) x
Valgfag 2 (B eller C-niveau) x
Valgfag 3 (A eller B-niveau) x
Valgfag 4 (A, B eller C-niveau) x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Den samfundsvidenskabelige studieretning 
tage en uddannelse inden for samfunds-
videnskaberne eller humaniora. Du får 
mulighed for at arbejde med aktuelle 
 problemstillinger af sociologisk, politisk, 
økonomisk, ressource- og miljømæssig 
karakter.
Studieretningen kræver bred interesse 
for samfundsudvikling, økonomi, politik 
og historie.  Studieretningen giver umid-
delbart adgang til en række videregående 
uddannelser i både Grønland og Danmark.
Eksempler på forløb og emner:
• Samfundsmæssige aspekter af 

 udnyttelsen af råstofferne i 
 Grønlands undergrund.

• Forestillingen om det retfærdige 
 samfund i den politiske tænkning.

• Overbefolkning og globale 
 klimaforandringer.

• Magtpolitik i Grønland og resten  
af verden.

• Økonomisk og social ulighed.
• Samfundsopbygning i nutidige og  

historiske samfund.

LEIFF JO
SEFSEN
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Eksempler på forløb og emner:
• Europa – drøm eller mareridt for 

 nordafrikanske indvandrere.
• Den engelske fodboldkultur.
• Den amerikanske drøm i  litteratur, 

film og kunst.
•  London – kulturmøder og 

 kulturkonflikter.
• Sprog, litteratur og symboler i 

 historisk og moderne perspektiv.
• Magisk realisme i sydamerikansk  

litteratur

1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Science C x x
Studiemetodik x x x x
Studieprojekt x
Engelsk A x x x x
Idræt C x x x x
Kulturfag C x x
Matematik C x x
Samfundsfag C x x x
Spansk B x x
Historie A x x
Valgfag 1 (C-niveau) x
Valgfag 2 (B eller C-niveau) x
Valgfag 3 (A eller B-niveau) x
Valgfag 4 (A, B eller C-niveau) x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Sprog og kultur 
–  En sproglig/humanistisk  

studieretning

UDDANNELSESNUMMER  110072

For dig, som er interesseret i kommunika-
tion, mennesker, kultur og samfund. Du 
kan lide at lære sprog og er nysgerrig ef-
ter at vide mere om andre kulturer. Du får 
mulighed for at træne og udvikle dine 
sprogfærdigheder, og du stifter bekendt-
skab med engelsk og spansk kultur, hver-
dagsliv, litteratur, musik og samfundsfor-
hold. Studieretningen kræver lyst til at 
kommunikere og læse. 
Med engelsk og spansk som studieret-
ningsfag lærer du to verdenssprog og 
med kultur fag og historie bliver du godt 
rustet til at håndtere den moderne ver-
dens kulturmøder. Studieretningen giver 
umiddelbart adgang til en række videre-
gående humanistiske og samfundsviden-
skabelige uddannelser i både Grønland og 
Danmark.
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1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Science C x x
Studiemetodik x x x x
Studieprojekt x
Engelsk B x x x
Idræt C x x x x
Kulturfag B x x x
Matematik C x x
Samfundsfag C x x
Historie A x x
Religion x
Mediefag B x x
Valgfag 1 (C-niveau) x
Valgfag 2 (B eller C-niveau) x
Valgfag 3 (A eller B-niveau) x
Valgfag 4 (A, B eller C-niveau) x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

UDDANNELSESNUMMER 110022

For dig, som er interesseret i en almen og 
bred studieretning, der ikke på forhånd 
binder dig til en fast profil. Den almene 
studieretning forener det almen dannen-
de aspekt med et studieforberedende 
sigte sådan, at du stifter bekendtskab 
med en lang række af humanistiske, sam-
fundsvidenskabelige, sproglige og kreati-
ve fag. Du får mulighed for at gå på en 
studieretning, der indeholder de klassi-
ske almendannende fag som grønlandsk, 
dansk, historie, religion og samfundsfag, 
der her kombineres med psykologi og kul-
turfag samt de kreative fag, for at give 
denne studieretning et så bredt sigte 
som muligt.
Studieretningen sigter primært på de 
mellemlange uddannelser i Grønland, men 
giver i kraft af engelsk B, historie B og 
matematik B som valgfag, også mulighed 
for adgang til en række videregående ud-
dannelser inden for det humanistiske, 
samfundsvidenskabelige og kreative om-
råde i Danmark.

Eksempler på forløb og emner:
• Grønlandsk musik- og ungdomskultur. 
• Menneskets fysiologi og seksualitet.
• Urban culture and post-colonialism. 
• Omsorgssvigt og psykopati. 
• De præcolumbianske  indianerkulturer.
• Etnocentrisme, kulturmøder og 

 stereotyper.
• Shamanisme og inuitreligion.

Den almene 
 studieretning 

GUX NUUK
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1S 1.G 2.G 3.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Science C x x
Studiemetodik x x x x
Studieprojekt x
Engelsk B x x x
Idræt C x x x x
Kulturfag C x x
Matematik C x x
Samfundsfag C x x
Musik A x x x x
Historie A x x
Billedkunst C x
Dramatik C x
Valgfag 1 (C-niveau) x
Valgfag 2 (B eller C-niveau) x
Valgfag 3 (A eller B-niveau) x
Valgfag 4 (A, B eller C-niveau) x

UDDANNELSESNUMMER  110042

For dig, som er interesseret i at udvikle 
dine kreative evner. Du kan lide at kom-
munikere og udtrykke dig gennem, musik, 

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

Den kreative  studieretning 

LEIFF JO
SEFSEN

billeder og drama eller medieproduktion 
og er nysgerrig efter at vide mere om 
 andre kulturer. Du får mulighed for at ar-
bejde teoretisk og praktisk inden for de 
kreative fag, og du får mulighed for at 
 lave dine egne projekter fra idé til fær-
digt produkt, f.eks. filmproduktion, tea-
terforestillinger, koncerter eller kunst-
udstillinger. Studieretningen kræver lyst 
til at kommunikere og udtrykke sig. 
Studieretningen giver baggrund for fort-
sat uddannelse inden for kommunikation, 
formidling og det musisk-kreative områ-
de, ligesom den giver adgang til en række 
andre videregående uddannelser i Grøn-
land og Danmark.
Eksempler på forløb og emner:
• Ungdomskulturer/subkulturer i  musik, 

film og billedkunst.
• Ekspressionisme og  

grønlandsk kunst.
• Realityprogrammer.
• Gospel, Reggae, Grunge og Emo  

–  eksempler på musikalske 
 stil retninger.

• Musikfilm som genre.
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UDDANNELSESNUMMER 110093

For dig som er interesseret i sport på eli-
teniveau, men som samtidig har lyst til at 
gennemføre en GUX-uddannelse. Du får 
et år ekstra til at færdiggøre din uddan-
nelse, og det betyder, at du får færre 
ugentlige timer, så du får tid til at træne 
og deltage i sportskonkurrencer i og uden 
for Grønland. Uddannelsen tilrettelæg-
ges i samarbejde med Grønlands Idræts-
forbund og Elite Sport Greenland, og ad-
gangskriteriet er de samme som for en 
almindelig GUX-uddannelse. Desuden 
skal du have godkendelse af Grønlands 
Idrætsforbund eller Elite Sport Green-
land, hvor du sammen med din almindeli-
ge ansøgning skal indsende udtalelse fra 
din træner eller dit forbund. Studieret-
ningen indeholder ligesom de andre stu-
dieretninger på GUX-Nuuk naturviden-
skabelige, samfundsvidenskabelige og 
humanistiske fag, der her gives en tydelig 
idrætsorienteret profil. Studieretningen 
giver i lighed med de øvrige studieretnin-
ger adgang til en række videregående ud-
dannelser i Grønland og Danmark.
Eksempler på forløb og emner: 
• Krop og fysiologi. 
• Sportspsykologi. 
• Problembaseret projektarbejde. 
• Olympia-tanken og atletikkens 

 betydning i antikkens Grækenland. 
• Sport, kultur og samfund.
Læs mere her: www.guxnuuk.gl

Idrætslinjen

1S 1.G 2.G 3.G 4.G
Grønlandsk A x x x x
Dansk A x x x x
Studiemetodik x x x x x
Studieprojekt x
Engelsk B x x x x
Idræt B x x x x x
Kulturfag C x x
Matematik B x x x x
Samfundsfag C x
Biologi A x x x x x
Historie A x x
Kemi B x x x
Valgfag 1 (C-niveau) x
Valgfag 2 (B eller 
C-niveau) x

Valgfag 3 (A eller 
B-niveau) x

Valgfag 4 (A, B eller 
C-niveau) x
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Den natur videnskabelige  studieretning

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

UDDANNELSESNUMMER 110054

For dig, som er interesseret i at forstå 
naturfænomener. Du kan lide at arbejde 
med forsøg og gøre iagttagelser i labora-
toriet og i naturen. Du kommer til at ar-
bejde med mineraler og råstoffer. Der er 
mulighed for matematik A og du får mu-
lighed for at arbejde med matematik i 
praktiske naturvidenskabelige sammen-
hænge. Der lægges vægt på naturviden-
skabelige arbejdsmetoder såsom felt-
arbejde, laboratoriearbejde, databehand-
ling og rapportering. 
Studieretningen kræver bred interesse 
for matematik og naturvidenskab. 
Studieretningen giver umiddelbart ad-
gang til en lang række videregående ud-
dannelser i både Grønland og Danmark 

1S 1.G 2.G 3.G
Dansk A x x x x
Engelsk C x x
Grønlandsk A x x x x
Idræt C x x x x
Kulturfag C x
Matematik B x x x
Science C x
Studiemetodik x x x x
Biologi C x
Fysik B x x
Geografi C x
Kemi B x x
Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Kreativ C / Mus C / Bil C x
Psykologi C / Eng B x
Valgfag A/B x

GUX QAQORTOQ 

evt. med supplering af matematik på 
A-niveau. Retter sig mod naturvidenska-
belige uddannelser som arktisk ingeniør, 
ingeniør, læge, geolog, biolog, tandlæge 
osv.
Eksempler på forløb og emner:
• Vandkraft og elproduktion.
• Vedvarende energi.
• Miljø og naturbeskyttelse.
• Naturressourcer, miner, olie og 

 mineraler.
Læs mere på www.cak.gl eller ring på 
64 23 99 og tal med en studievejleder alle 
dage kl. 8-14.
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Den sproglige/humanistiske studieretning 
–  også en samfundsvidenskabelig studieretning

UDDANNELSESNUMMER  110073

For dig, som er interesseret i kommunika-
tion, mennesker og samfund. Du kan lide 
at lære sprog og er nysgerrig efter at vide 
mere om andre kulturer. Du får mulighed 
for at træne og udvikle dine sprogfærdig-
heder, og du stifter bekendtskab med kul-
tur, hverdagsliv, litteratur, musik og sam-
fundsforhold inden for andre kulturer. Der 
er mulighed for engelsk A og matematik B.
Du er interesseret i grønlandske og inter-
nationale samfundsforhold i en globalise-
ret verden og har planer om at tage en 
 uddannelse inden for natur- eller sam-
fundsvidenskaberne. Du får mulighed for 
at  arbejde med aktuelle problemstillinger 
af sociologisk, politisk, økonomisk, res-
source- og miljømæssig karakter.
Retter sig mod lange og mellemlange 
 uddannelser i Grønland og Danmark med 
fokus på sprog, samfundsvidenskab og 
humanistiske fag.
Eksempler på forløb og emner:
• Europa – drøm eller mareridt for 

 nordafrikanske indvandrere
• den engelske fodboldkultur
• London – kulturmøder og 

 kultur konflikter
• stridigheder om suveræniteten  

ved Nordpolen
• magtpolitik i Grønland og  

resten af verden
• økonomisk og social ulighed
Læs mere på www.cak.gl eller ring på 
64 23 99 og tal med en studievejleder alle 
dage kl. 8-14.

1S 1.G 2.G 3.G
Dansk A x x x x
Engelsk B x x x
Grønlandsk A x x x x
Idræt C x x x x
Kulturfag B x x x
Matematik C x x
Science x
Studiemetodik x x x x
Geografi C / Biologi C x
Matematik B / Psykologi C x
Historie B x x
Religion C x
Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Kreativ/ Musik/ Billedkunst C x
Informationsteknologi C x
Valgfag B x x
Valgfag A, B eller C x
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UDDANNELSESNUMMER  110082

For dig, som er interesseret i krop, sund-
hed og miljø. Du kan lide at lave laborato-
rieundersøgelser og undersøge, hvordan 
biologisk liv fungerer og påvirkes af om-
givelserne. Du får mulighed for at arbejde 
med biologi i praktiske naturvidenskabe-
lige sammenhænge, ligesom du i idræt ar-
bejder med en praktisk og teoretisk til-
gang til forståelse af kroppen. Studieret-
ningen kræver interesse for biologi og 
idræt.
Studieretningen giver adgang til korte og 
mellemlange videregående uddannelser 
inden for sundheds- og miljøsektoren i 
Grønland. Hvis du vælger engelsk på 
B-niveau, er der også adgang til en række 
videregående uddannelser i Danmark.

1S 1.G 2.G 3.G
Dansk A x x x x
Engelsk C x x
Grønlandsk A x x x x
Idræt B x x x x
Kulturfag C x
Matematik C x x
Science C x
Studiemetodik x x x x
Biologi B x x
Fysik C x
Geografi C x
Kemi B x x
Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Kreativ/ Musik/ Billedkunst C x
Mat B / Psykologi B / Eng B x
Valgfag B x

Den sundhedsvidenskabelige studieretning 

Eksempler på forløb og emner:
• Hvad er sundhed og sund livsstil?
• Hvordan virker motion?
• Hvordan påvirker brug af rusmidler 

den menneskelige krop?
• Hvorfor får flere og flere mennesker 

livsstilssygdomme som Type II 
 diabetes?

Læs mere på www.cak.gl eller ring på 
64 23 99 og tal med en studievejleder alle 
dage kl. 8-14.
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1S 1.G 2.G 3.G
Dansk A x x x x
Engelsk C x x
Grønlandsk A x x x x
Idræt C x x x x
Kulturfag C x
Matematik C x x
Science C x
Studiemetodik x x x x
Biologi C / Geografi C x
Historie B x x
Psykologi C / Mat B / Eng B x
Religion C x
Samfundsfag B x x
Studieprojekt x
Kreativ C / Mus C / Bil C x
Valgfag B Bil B / Idræt B / 
Musik B x x

M
ed forbehold for m

indre æ
ndringer.

UDDANNELSESNUMMER 110023

For dig, som ønsker, at der bruges ekstra 
tid på eksempelvis engelsk og matematik 
– måske fordi du har svært ved nogle af 
fagene. Også for dig, som er interesseret 
i at udvikle dine kreative evner inden for 
musik eller billedkunst, er interesseret i 
idræt og bevægelse og gerne vil vide 
 mere om natur og samfund. 
Studieretningen giver adgang til en 
 række korte og mellemlange uddannelser 
i Grønland og Danmark, men ønsker du 
lang videregående uddannelse i Danmark, 
skal du være indstillet på at supplere op 
til højere niveau i visse fag.
Læs mere på www.cak.gl eller ring på 
64 23 99 og tal med en studievejleder alle 
dage kl. 8-14.

Den almene og kreative studieretning
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1S 1.G 2.G 3.G
Dansk A x x x x
Engelsk C x x
Grønlandsk A x x x x
Idræt x
Kulturfag C x
Matematik C x x
Science C x
Studiemetodik x x x x
Afsætning B x x
Erhvervscase x
Erhvervsret C x
Informationsteknologi C x
Innovation C x
International økonomi B x
Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Virksomhedsøkonomi B x x
Valgfag B x x
Valgfag A x

UDDANNELSESNUMMER  110030

For dig, som er interesseret i økonomi, 
handel og internationale forhold. Du øn-
sker måske en karriere i erhvervslivet el-
ler vil gerne læse videre inden for økono-
mi, jura, sprog, serviceøkonomi, akademi-
uddannelser eller andet. Der er  mulighed 
for afsætning A, engelsk A,  matematik A 
og virksomhedsøkonomi A.
Du kan komme til at arbejde med:
• Virksomhedsøkonomi
• Afsætning
• International økonomi
• Erhvervsret
• Derudover kan du vælge engelsk eller 

matematik på højeste niveau, så de 
fleste videreuddannelser vil være 
 åbne for dig.

Læs mere på www.cak.gl eller ring på 
64 23 99 og tal med en studievejleder alle 
dage kl. 8-14.
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Studieretningen for 
handel og økonomi

PO
U

L H
A

RD

3 
ÅRIG

39

http://www.cak.gl


2.G 3.G
Dansk A x x
Engelsk C x
Grønlandsk A x x
Idræt x x
Kulturfag C x
Matematik C x
Science C
Studiemetodik x x
Afsætning B x
Erhvervscase x
Erhvervsret C x
Informationsteknologi C x
International økonomi B x
Samfundsfag C x
Studieprojekt x
Virksomhedsøkonomi B x
Valgfag A x

Denne studieretning er for dig som er 
færdiguddannet TNI, og ønsker at tage  
en GUX-eksamen på kun 2 år. En GUX- 
eksamen inden for handel og økonomi 
passer til dig som vil læse videre inden 
for økonomi, jura og sprog og service.  
For eksempel Serviceøkonom på Campus 
 Kujalleq, eller en Akademiuddannelse på 
NI-Nuuk, eller Erhvervsøkonomi på 
 Universitetet.
Du kommer til at arbejde med både fag du 
kender i forvejen som TNI, og med nye 
fag:
• Salg/Service D/C bliver til  

Afsætning B/A
• Erhvervsøkonomi D/C bliver til  

Virksomhedsøkonomi B/A
• Samfundsfag D/C hæves til  

International Økonomi B
• Erhvervsret og innovation  

er nye fag for dig
• Og meget andet.
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