
LÄSA SPRÅK
PÅ KATEDRALSKOLAN

Att behärska ett språk är inte bara roligt. Det är också väldigt viktigt i dagens internationella 
samhälle. På Katedralskolan får du möjlighet att utveckla och fördjupa dina kunskaper i moderna 

eller klassiska språk. Du kommer också att lära dig mycket om landet och kulturen kring det  
språk du valt. Litteratur, musik och film är viktiga inslag.



» Vår skola besöks av utbyteselever och ofta 
får du även möjlighet att resa till ett land där 

språket talas.«

TYSKA
Tyska är det största språket i Europa med 100 miljoner tysktalande och  
Tyskland är en av världens ekonomiska stormakter.

Under Tyska 4 i årskurs 2 åker vi till Tyskland. Vi besöker den pittoreska 
staden Herborn, där vi har ett utbyte med en gymnasieskola sedan 
1973. Eftersom våra elever bor hos värdfamiljer får de bra språkträning 
och flyt på tyskan. Den som väljer Tyska 5 åker på studieresa till Berlin 
och får lära känna en både modern och historisk storstad. Som en 

del av Tyska 4 och 5 erbjuder vi dig gratis Deutsches Sprachdiplom. 
Detta är ett erkänt statligt tyskt språkprov som ger dig möjlighet till 
arbete, yrkesutbildning och universitetsstudier i Tyskland, Österrike 
och Schweiz.

Tyskland har ett starkt samarbete 
med Sverige, vilket innebär att 

många svenska företag är i behov 
av tysktalande personal.

FRANSKA
Franska talas av cirka 116 miljoner människor i världen. I Frankrike är  
engelskan inte lika utbredd som i övriga Europa. Det är därför en stor fördel  
att kunna franska om du vill uppleva allt som landet har att erbjuda.

Under kursen Franska 4 i årskurs 2 får du möjlighet att tillbringa en 
vecka i Frankrike. Sedan 1995 reser vi till staden Landerneau i Bretagne, 
där du som elev får bo i en värdfamilj. Tack vare det får du en utmärkt 
muntlig träning, en rik upplevelse av den franska kulturen och inte 
minst intressanta utflykter i det vackra Bretagne.

Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare kan du
välja kursen Franska 5 i årskurs 3.

Franska är ett språk som har 
en stark ställning inom teknik, 
vetenskap och EU-samarbetet.



SPANSKA
Cirka 400 miljoner personer har spanska som modersmål – det är ett världs-
språk som du har stor nytta av!

Den spanska och latinamerikanska kulturen är rik och varierad, inom 
allt från mat och litteratur till sport och musik. 

Under din studietid hos oss kommer du att få möjlighet att delta i 
utbyte i Zaragoza, som är en av Spaniens äldsta städer. Här bor du hos 

en värdfamilj och får ett utmärkt tillfälle att träna spanska och att lära 
dig mer om kulturen.

Att behärska spanska ger 
dig större möjligheter till en 

internationell karriär.

» En språkutbildning öppnar dörrar och 
låter dig uppleva mer av världen.«

ITALIENSKA
Alla vägar bär till Rom, brukar man säga.

Men så har vi också fått starka influenser från Italien inom väldigt 
många områden – konst, musik, mat, design, mode, fotboll och 
mycket mer. Med en utbildning i italienska kan du uppleva det 
underbara Italien fullt ut!

På Katedralskolan kan du läsa italienska 1 och 2.

Italiensk kultur har till stor del 
format Europas historia, från 

Romarriket fram till idag.



LATIN – SPRÅK OCH KULTUR
Läser du ämnet Latin – språk och kultur, förstår du moderna språk bättre. 
Exempelvis kommer 60 procent av engelskans ord från latinet.

Du får också en viss förmåga att förstå språk du inte studerat direkt, 
eftersom bland annat franska, spanska, italienska och portugisiska 
är dotterspråk till latin. Läser du Latin – språk och kultur 2 får du 
dessutom möjlighet att följa med till Rom, en av världens vackraste 
och mest intressanta städer.

Här besöker vi framför allt de antika delarna av staden, men upplever 
också andra platser i den ”Eviga Stadens” rika historia. Ämnet Latin – 
språk och kultur består av två kurser, 1 och 2 om vardera 100 poäng.

Latin är många vetenskapers 
fackspråk och vanligt inom 
exempelvis botanik, medicin  

och juridik.

» Språkstudierna ger viktiga meritpoäng, och 
många av våra elever väljer att fortsätta läsa 

språk på universitetsnivå.«

JAPANSKA
Japan är världens tredje största ekonomi och Stortokyo världens största stor-
stadsområde med närmare 36 miljoner invånare.

Japan är världens tredje största ekonomi och Stortokyo världens största 
storstadsområde, med närmare 36 miljoner invånare. Japanska är 
det officiella språket och talas av i stort sett alla de cirka 130 miljoner 
människor som bor i landet.

När du läser japanska innebär det att du förutom språkliga kunskaper 
även får insikt i den rika japanska kulturen, vilken exempelvis innefattar 
manga, anime och mattraditioner. Du lär dig läsa och skriva japanska 
tecken samt att föra en dialog.

På japanska heter landet 
Nihonkoku eller Nipponkoku. 

Tecknen för namnet, 日本国, 
uttolkas ”solens land”.



Välkommen att söka till 
Katedralskolan i Linköping! 
Katedralskolan i Linköping är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor.  
Skolan grundades redan 1627 och förenar tradition och utveckling. 

» När eleverna kommer hem från våra studieresor 
brukar vi få svårt att få tyst i klassrummet, och 

det är inte svenska de pratar!«

För vidare upplysningar, kontakta 

Monica Nilsson – Rektor
monica.nilsson@utb.linkoping.se
Tel: 013-20 75 54

David Drejstam – Rektor
david.drejstam@utb.linkoping.se
Tel: 013-20 75 52

Naomi Andersson – Studie- och yrkesvägledare 
naomi.andersson@utb.linkoping.se
Tel: 013-20 75 51

Marie Nilsson – Studie- och yrkesvägledare
marie.nilsson@utb.linkoping.se
Tel: 013-20 70 48

Kontaktuppgifter

Katedralskolan
Platensgatan 20
582 20 Linköping
linkoping.se/katedral

Katedralskolan Linköping
katedralskolanlkpg
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