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Studieretning
Samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

På den samfundssproglige studieretning med fransk som 
2. fremmedsprog får man en samfundssproglig STX-ud-
dannelse med studieretningsfagene Samfundsfag A, En-
gelsk A og dertil Fransk A. I undervisningen arbejder man 
meget lig de andre samfundssproglige studieretninger, 
men man vil som elev opleve, at man i ind imellem ar-
bejder under overskriften ”Krig og fred”. Dette både i 
de enkelte fag og i forbindelse med de internationale ak-
tiviteter. Således bliver man på denne studieretning lidt 
klogere på international sikkerhedspolitik, man får lov at 
læse eksempler på, hvordan kunstnere har gjort brug af 
krig i f.eks. litteraturen, og man får mulighed for at læse 
uddrag af menneskerettighedserklæringen på fransk!

Det franske element i form af fransk sprog, kultur og 
historie kommer tydeligst til udtryk i det internationa-
le arbejde på studieretningen, idet studierejsen går til en 
fransksproget destination, og vi arbejder på at skabe kon-
takter til fransktalende unge, som man som elev kan lære 
at kende og kommunikere med. 

I foråret 1.g planlægger vi at arrangere en idræts- og kul-
turdag for kursister fra Lærdansk i Herning. Dagen fore-
går her på gymnasiet og har til formål at give både kur-
sister og gymnasieelever muligheden for kulturmøde på 
nærmeste hold. Helt konkret vil man som 1.g-elev lære 
unge nydanskere at kende, hvis liv har ændret sig meget 
med ankomsten til Danmark.  

I foråret i 2.g arrangerer vi en studierejse til en fransk-
talende destination. F.eks. rejser klassen i 2018 til Paris. 
Her vil klassens elever bo på hotel i byen, gå på fransk 
sprogskole om formiddagen, besøge et fransk gymna-
sium og opleve byen og et udvalg af dens attraktioner 
om eftermiddagen.  Med på rejsen har klassen både en 
fransk- og en historielærer, som lægger et spændende, 
fagligt program, så man som elev oplever Paris fra en helt 
anden vinkel, end man ellers ville som turist.

I efteråret 3.g arrangerer vi en tre-dages studietur til 
København med et dansk- og samfundsfagligt program. 
F.eks. vil der være besøg på Christiansborg og møde med 
repræsentanter fra politiske partier. I 3.g håber vi på at 
kunne holde fast i kontakten til det parisiske gymnasi-
um, så man som elev får lov at møde et autentisk talt 
fransk og på tæt hold opleve, hvad det vil sige at være 
ung franskmand. 

Dertil kommer, at vi forsøger at arrangere besøg af en 
eller flere foredragsholdere, som vil fortælle om deres 
humanitære arbejde i lyset af krig og fred i verden.

Samfundssproglig med fransk som 2. fremmedsprog

Studierejse i 2.g: Paris eller anden franskta-
lende destination
Ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.500 kr. (Paris), ca. 800 kr. (Køben-
havn)
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INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ SAMFUNDSFAGLIGE STUDIERETNINGER




