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Studieretning
Samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

Det internationale perspektiv i denne studieretnings-
klasse vil primært tage udgangspunkt i det europæiske 
samarbejde i bl.a. EU. Udgangspunktet vil være at skabe 
bevidsthed om den europæiske integrations betydning 
for politik, sikkerhed og økonomi i Europa, men samti-
digt vil kulturelle og sproglige forskelle på det europæiske 
kontinent blive undersøgt.

Det er hensigten, at eleverne ikke alene kommer til at 
stifte bekendtskab med det europæiske perspektiv gen-
nem skolebøgerne, men også oplever det som noget re-
elt eksisterende, der påvirker ens liv, men som også kan 
påvirkes af en selv.  Altså en europæisk dannelse.

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

Det europæiske perspektiv i fagene vil i 2.g blive tydeligt 
som optakt til og efterbehandling af studierejsen til Bru-
xelles. Eleverne på denne studieretning rejser i samme 
rejseuge som de øvrige 2.g-klasser en uge til den belgiske 
hovedstad, Bruxelles, der også regnes som hovedstad for 
EU.

I Bruxelles vil der være planlagt besøg i vigtige interna-
tionale institutioner som f.eks Europaparlamentet og 
NATO. Den belgiske (multi)kultur vil også blive under-
søgt nærmere, bl.a. med analyse af forskellige kvarterer 
i byen. 

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 europæiske perspektiv vil 
stadig kunne ses i de faglige forløb, hvor det giver mening, 
og eventuelt i form af besøg på gymnasiet eller på virk-
somhed og/eller institution med europæiske aktiviteter.
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