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INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ SAMFUNDSFAGLIGE STUDIERETNINGER

Studieretning
Samfundsmatematisk (Samfundsfag A, Matematik A)

På den samfundsmatematiske studieretning har vi et sam-
arbejde med Gabija Gymnasium i Litauens hovedstad, Vil-
nius. Litauen ligger lige ovre på den anden side af Øster-
søen, men på trods af den korte geografiske afstand har 
Litauen en helt anden historie end Danmark. 

Litauen befandt sig på den anden side af Jerntæppet under 
Den kolde krig, og det har selvfølgelig præget landet dybt. 
Litauen var den første Sovjetrepublik, som erklærede sig 
selvstændig (i 1990), og siden har landet gennemgået en 
rivende udvikling, økonomisk og kulturelt. Samtidig er li-
tauerne meget optagede af deres historie og nationalitet. 

Det er især fagene samfundsfag og historie, som er invol-
veret i vores samarbejde med Gabija Gymnasium, men 
også fag som engelsk og dansk er i spil. I 1g. etableres 
kontakten mellem de danske og de litauiske elever via 
de sociale medier. Eleverne deler f.eks. videoer om de-
res hverdag og præsenterer historiske emner og politi-
ske holdninger. Desuden besøger vi en lokal virksomhed 
med produktion i Litauen, f.eks. Egetæpper. Formålet er 
at bevidstgøre eleverne om, hvordan virksomhederne ar-
bejder internationalt i dag og gevinster og udfordringer 
ved dette.

I 2.g fortsætter den faglige kommunikation mellem de 
danske og de litauiske elever via de sociale medier. Den 

kan f.eks. handle om unges vilkår og identitet. I Litauen 
ses en meget stor emigration af unge, veluddannede men-
nesker til de vesteuropæiske EU-lande med gode jobmu-
ligheder og markant højere lønninger. Det er selvfølgelig 
et samfundsmæssigt problem, men hvilke overvejelser 
har det enkelte unge menneske om sin fremtid og sine 
muligheder?

I marts tager vi på studietur til Vilnius i en uge. Vi skal 
selvfølgelig besøge Gabija Gymnasium og de litauiske 
elevers hjem (ingen overnatning). Vi skal besøge danske 
virksomheder i landet, KGB-museet og politiske instituti-
oner. Og så bliver der også tid til hygge og socialt samvær 
i Vilnius, landets meget hyggelige lille hovedstad.

I 3.g håber vi på et genbesøg af de litauiske elever, men 
ellers inddrages det i undervisningen, at kontakten vedli-
geholdes både fagligt og socialt.

I 3.g er det et fast punkt i samfundsfagsundervisningen, 
at vi drager til København i tre dage, muligvis sammen 
med dansk- eller historiefaget. I København skal vi besøge 
lokale politikere i Folketinget og f.eks. erhvervsorganisa-
tioner og DR. Sammen med historie- eller dansklæreren 
er der mange gode muligheder for spændende museums-
besøg og andre aktiviteter.

Samfundsmatematisk

Studierejse i 2.g: Litauen
Ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.000 kr. (Litauen), ca. 800 kr. (Køben-
havn)

1.g

2.g

3.g




