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Studieretning
Samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

Det internationale perspektiv i denne studieretningsklas-
se vil tage udgangspunkt i samarbejdet med en partner-
skole i Tanzania, og derfor vil der være fokus på landet 
Tanzania og i det hele taget Afrika mellem Sahara og 
Sydafrika. Det er vores ambition, at eleverne på denne 
studieretning kommer til at lære afrikanske mennesker, 
samfundsforhold og kultur at kende i øjenhøjde gennem 
det faglige arbejde og gennem konkrete møder med afri-
kanere og andre med tilknytning til kontinentet.

I 1.g vil der ikke være nogle aktiviteter i udlandet, men 
det afrikanske perspektiv vil kunne anes i flere fags un-
dervisning, og vi arbejder ud fra, at eleverne får besøg på 
gymnasiet af mennesker med viden om og/eller konkrete 
erfaringer fra den afrikanske virkelighed.

Det afrikanske perspektiv i fagene (især engelsk, sam-
fundsfag og historie) vil i 2.g blive tydeligt som optakt til 
og efterbehandling af den to-ugers studierejse til Tanzania. 
Eleverne rejser i de to uger op til vinterferien til Tanza-
nia, hvor der bl.a. vil være besøg i hovedstaden, Dar es 
Salaam, besøg med overnatninger på vores partnerskole, 
Lutheran Junior Seminary i Morogoro, og ekskursioner 
med trekking/safari. Måske vil der også være mulighed for 
en tur til Zanzibar.

Den endelige pris er svær at forudsige, da den afhænger 
af prisen på flyrejser og elevernes arbejdsindsats i forhold 
til at tjene penge ved fælles arbejde. 

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. Det afrikanske perspektiv vil 
også stadig kunne ses i de faglige forløb, hvor det giver 
mening, og eventuelt i form af besøg på gymnasiet eller 
på virksomhed og/eller institution med afrikanske forbin-
delser.

Samfundssproglig med tysk som 2. fremmedsprog (Afrikaklassen)

Studierejse i 2.g: Tanzania
Ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.500 kr. (Tanzania), ca. 800 kr. (Kø-
benhavn)
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