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Grænserne for mit sprog er grænserne for min verden
Lad dig ikke nøjes med ét sprog og én verden – lær flere sprog!
Det kræver hårdt arbejde at blive god til sprog, og netop derfor er det en efterspurgt kompetence
på de videregående uddannelser, hvor du med stærke sprogkundskaber får adgang til tekster
og forskningsresultater fra mange sprogområder.
Sprog er ikke alene en fordel i forbindelse med videre uddannelse, men også i erhvervslivet.
Mange virksomheder har bud efter unge, der er gode til sprog. Charlotte Rønhof,
forskningspolitisk chef i Dansk Industri (DI), siger eksempelvis: "Vores sprogkundskaber
betyder meget for Danmarks eksportevne, og vi står væsentligt stærkere, hvis vi har en
mangfoldighed i det andet fremmedsprog ud over engelsk".
I de sproglige studieretninger får du ud over konkrete sprogfærdigheder også viden om andre
landes kultur, samfundsforhold, tænkning og livsformer. Du får kort sagt et livslangt
adgangskort til verden og en unik mulighed for at komme i dialog med mennesker fra andre
lande.
På Aalborg Katedralskole udbyder vi følgende sproglige studieretninger:

Engelsk (A), Spansk (A) og Tysk (B)
I denne studieretning arbejder du intensivt med tre fremmedsprog og har mulighed for at
tilvælge latin på C-niveau. Her har du mindre fokus på de naturvidenskabelige fag, men får
derimod en skarp sproglig profil.

Engelsk (A), Samfundsfag (B) og Fransk (A) eller Tysk (A)
I denne studieretning arbejder sprogene sammen med samfundsfag, så du ved siden af gode
sprogfærdigheder i dine to sprog får en dybere forståelse for kultur og samfund. I denne
studieretning kan du gennem tilvalg af latin på C-niveau styrke dine sprogkompetencer
yderligere.

På de følgende sider kan du læse mere om de enkelte fag i studieretningen.

Lær sprog og gør verden til din!
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Engelsk
Det tyske band Rammstein synger: We’re all living in America, og det kan der være noget om.
Engelsk sprog og kultur har en speciel status i den globaliserede verden.

Hvorfor engelsk?
Det globaliserede samfund forventer, at vi alle kommunikerer
flydende på engelsk. Her kommer du langt med emojis og
forkortelser i den daglige kommunikation med vennerne, men skal
du henvende dig til en anden med engelsk som modersmål, er der et
hav af – ofte ukendte – uskrevne regler. Disse regler lærer man ved
at få indsigt i den engelsktalende verdens sprog, kultur og
samfundsforhold – i både fortid og nutid.
Teknologien tilbyder hele tiden nye muligheder, og det stiller store
krav til os at navigere i nye og gamle kommunikationsformer med forskellige normer og regler.
Vellykket kommunikation kræver derfor også overblik over grammatik, genrer, afsender/modtagerforhold. Kort sagt: viden om sprog.

Undervisning
For at klæde dig på til den globaliserede hverdag med daglig kommunikation på tværs af
grænser arbejder vi i engelsk med sprog, kultur og samfund. Sproget formes af det omgivende
samfund, om det så gælder Shakespeare, Gandhi eller Katy Perry, og vores udfordring er at læse
og forstå situationen, hvorefter vi kan indrette kommunikationen derefter.
I engelskundervisningen arbejder vi med alle mulige og umulige tekster, film og musik, og vi
bliver hjemmevante i sproget, så der er mere overskud til selve indholdet – præcis som det
gælder for vores modersmål. Nogle eksempler på forløb i engelskundervisningen er:







Viktoriatiden i England
Kreativ skrivning
Engelsk som globalt kommunikationssprog
Shakespeare
Den amerikanske drøm
Fantasy

Studietur
I de sproglige studieretninger indgår som regel en studietur til et engelsktalende land.
Eksamen
Elever med Engelsk A kommer til mundtlig og/eller skriftlig eksamen i 3.g.
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Fransk
Fransk er et kultursprog, videnskabssprog og handelssprog - slet og ret et verdenssprog!
Sproget er modersmål for ca. 67 mio. indbyggere i Frankrig. Derudover er det brugssprog for ca.
200 mio. i fransktalende områder rundt omkring i verden: Canada, Nordafrika, Mellemøsten,
Vestafrika og Polynesien.

Hvorfor fransk?
Det globale samfund kræver, at vi kan begå os på
flere sprog og er fortrolige med flere forskellige
kulturer. Det franske sprog er i vækst, især fordi en
meget stor del af befolkningen på det afrikanske
kontinent taler fransk, og man anslår, at fransk i
fremtiden vil være et af de mest talte sprog i
verden.
Derudover har fransk politik og filosofi stor
indflydelse i hele Europa, og Frankrig er en af
Danmarks vigtige handelspartnere.
Der er brug for unge, der behersker fransk, og med
fransk på A-niveau bliver du rustet til at rejse og
arbejde i fransktalende lande og til at læse fransksprogede kilder i forbindelse med videre
studier.
På Aalborg Katedralskole udbyder vi fransk som både begynder- og fortsættersprog. Hvis du
ikke tidligere har haft fransk, kan du have fransk begyndersprog i studieretning i kombination
med engelsk og samfundsfag. Hvis du har haft fransk i grundskolen, kan du fortsætte med
fransk som 2. fremmedsprog i en naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller kunstnerisk
studieretning.

Undervisning
I fransk begyndersprog arbejder vi i første omgang
med at opbygge en basal forståelse af sproget ud
fra et begyndersystem samt forskellige øvelser. I
fransk fortsættersprog bygger vi videre på det, som
du har lært i grundskolen. I både fortsætter- og
begyndersprog går vi efterhånden over til at arbejde
med tekster organiseret efter emner.
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Typiske emner i franskundervisningen er:








Unge i Frankrig
Ghettoskoler og elitegymnasier i Paris
Frankrig som krigsnation
Indvandring og migration
Le Quebec – den franske del af Canada
Den franske revolution
Spøgelseshistorien som tv-serie og litteratur

Vi arbejder med mange forskellige teksttyper i undervisningen eksempelvis avisartikler,
romanuddrag, film, sange, blogs, musikvideoer mv. Vi lægger vægt på at lære dig at tale og
skrive fransk, så du kan kommunikere med fransktalende, og der er løbende skriftlige opgaver.
Når det er relevant, samarbejder vi med samfundsfag og/eller engelsk. Det gælder bl.a. de store
skriftlige opgaver SRO og SRP.
Som supplement til den almindelige undervisning inviterer vi franske gæster til at holde
foredrag, går i biografen og teatret og holder vores traditionsrige Soirée française en gang om
året.

Udveksling
Aalborg Katedralskole har en udvekslingsordning
med gymnasiet La Herdrie ved Nantes. Det er
planen, at studieretningsklassen med fransk skal
deltage i udvekslingen, og det giver en enestående
mulighed for at komme tæt på franskmændene og
opleve deres kultur indefra.

Eksamen
Elever med fransk A kommer til mundtlig og/eller skriftlig eksamen i 3.g, mens elever med
fransk fortsætter B afslutter faget med mundtlig eksamen i 2.g
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Tysk
I tyskfaget arbejder vi med sproget og kulturen i Europas hjerte. Omkring 100 mio. mennesker i
Tyskland, Schweiz, Østrig, Lichtenstein, Luxemburg, Belgien og Italien har tysk som modersmål.

Hvorfor tysk?
Fokus i undervisningen er at styrke din viden om livet i de tysktalende
områder og arbejde med dit tysk, så du efter gymnasiet kan rejse, arbejde
eller studere i de tysksprogede lande. Der er i dag stor mangel på danskere
med gode tyskkundskaber, og med tysk på højt niveau har du gode kort på
hånden til at arbejde og studere inden for områder som handel, økonomi,
kultur, turisme eller undervisning. At lære tysk er en fremtidsinvestering!

Undervisningen
Tysk har mange fællestræk med dansk, så især ordforrådet er nemt at lære, og i timerne
arbejder vi med både dit mundtlige og skriftlige tysk, så du på bedste vis kan kommunikere med
tyskere. Undervisningen tager hovedsageligt udgangspunkt i tiden mellem 2. Verdenskrig og i
dag og vil være baseret på emner som eksempelvis:












Kendte tyskere
Generation YouTube
DDR
Hitlertainment
Indvandrere og migranter i Tyskland
Efterkrigstiden
Den moderne familie
Østrig, Tyskland og Schweiz
Krimigenren
Litteratur og kærlighed
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Vi arbejder i undervisningen med mange forskellige typer tekster, såsom noveller, digte, sange,
avisartikler, film, YouTube-klip mv., og computeren er et vigtigt redskab i tysk til at øve gloser og
grammatik, læse tekster, skrive opgaver eller lede efter informationer.

Når det er relevant, samarbejder vi med studieretningens andre fag. Det gælder bl.a. de store
skriftlige opgaver SRP og SRO om emner som eksempelvis Unge i Berlin og London eller
Migration.

Ved siden af den normale undervisning har vi
tradition for at lave arrangementer som
sprogolympiade, biografture, studieretningsdage
om eksempelvis turisme, besøge universitetet
eller andre aktiviteter, hvor den normale
undervisning brydes op.

Udveksling
Skolen har et samarbejde med et gymnasium i
Rendsborg i Nordtyskland, og det er planen, at
studieretningen med Tysk skal deltage i
udveksling med Rendsborg i løbet af 1.g eller 2.g,
ligesom der løbende vil være elektronisk kontakt.
Gennem udvekslingen får du mulighed for at tale
og skrive tysk med jævnaldrende tyskere og på
egen krop opleve tysk kultur.

Eksamen
Elever med Tysk A kommer til mundtlig og/eller
skriftlig eksamen i 3.g, mens elever med tysk B
afslutter faget med mundtlig eksamen i 2.g
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Spansk
I spansk arbejder vi med et sprog, som
er verdens næststørste, hvis vi taler
om modersmål. Spansk tales i
Spanien og Latinamerika, og store
dele af Nordamerika er præget af
spansktalende befolkningsgrupper. I
spanskfaget arbejder vi med sproglige,
kulturelle og samfundsmæssige
forhold i den spansktalende verden.

Hvorfor spansk?
I spanskundervisningen arbejder vi på at give dig et indblik i spansk og latinamerikansk kultur
og sprog, så du efter gymnasiet kan rejse, arbejde og studere i spansksprogede lande.

Undervisningen
Spansk er et begyndersprog i
gymnasiet, og vi arbejder i den første
tid med at opbygge en
basisforståelse af sproget. Vi bruger
et begyndersystem suppleret med
forskellige typer af materiale og
øvelser. Vi træner både skriftlige og
mundtlige dimensioner af sproget.
Senere begynder vi at arbejde med
forskellige temaer, enten
udelukkende i spansk eller i
samarbejde med de andre fag i
studieretningen.
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Emnerne kan være:








Migration
Sport
Den spanske borgerkrig
Kriminalitet og bander
Indianske og afroamerikanske befolkningsgrupper
Spanglish
Familiestrukturer

I undervisningen anvender vi mange forskellige typer tekster, såsom skønlitteratur, avisartikler,
film, YouTube-klip, vi bruger interaktive øvelser og programmer, og vi laver såvel skriftlige som
mundtlige øvelser.
Ved siden af den almindelige undervisning indgår spansk i de sproglige studieretninger i
samarbejde med andre fag omkring fælles temaer og Studieretningsprojektet. Vi afholder også
spanskaftener, har gæstelærere, læseklub og Spanskklub.

Udveksling
Spanskfaget på Aalborg Katedralskole har en
lang tradition for, at studieretningsklasserne
deltager i udveksling med spanske gymnasier i
Galicia, på Tenerife og senest med en skole i
Pamplona. Udvekslingen giver en helt særlig
mulighed for at komme ind under huden på
Spanien og spaniernes hverdagsliv, og det
sproglige udbytte er stort.

Eksamen
Elever med Spansk A kommer til mundtlig
og/eller skriftlig eksamen i 3.g.
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Samfundsfag
I samfundsfag arbejder vi med mange forskellige emner. Fælles for emnerne er, at de er aktuelle
og omhandler både danske og internationale samfundsforhold. Når du har samfundsfag, får du
således en viden om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter - nationale, regionale
og globale - der påvirker udviklingen i samfundet.

Hvorfor samfundsfag?
Du er måske en af dem, der spørger: hvorfor
skal jeg have samfundsfag som
studieretningsfag, når det er sprog, jeg
interesserer mig for?
Du skal have samfundsfag, fordi faget giver
dig viden om, hvad der sker omkring dig, og du
dermed får indsigt i de faktorer, som styrer
vores samfund og dit liv. Du får således en
viden og forståelse af danske og
internationale samfundsforhold og den
dynamik, der har indflydelse på udviklingen i
samfundet.
Samfundsfagsundervisningen skulle også
gerne give dig lyst og evne til at deltage i den demokratiske debat og få dig til at engagere dig i
forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Når du har samfundsfag, bliver
du i stand til på selvstændig vis at diskutere og tage stilling til samfundsmæssige
problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau.

Undervisningen
I samfundsfag arbejder vi med emner inden for tre hovedområder: politik, økonomi og sociologi.
Du lærer i faget om samfundsfaglige begreber, teorier og metoder, som alle knyttes op på de
aktuelle emner, vi arbejder med.
I undervisningen inddrager vi mange forskellige typer materialer, fx avisartikler, TV-avis,
Horisontudsendelser, dokumentarfilm, YouTube-klip, partiprogrammer, taler mv.
Vi gør også meget ud af at arrangere eksterne aktiviteter som fx besøg i byretten, møde med
udviklingshæmmede, etniske minoriteter og flygtninge, besøge plejehjem og andre offentlige
institutioner. Vi besøger også byrådet, de lokale medier, laver feltundersøgelser og meget,
meget mere.
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Undervisningen lægger vægt på danske forhold, men i mange emner åbnes der for et europæisk
og globalt perspektiv, hvor vi beskæftiger os med aktuelle emner.

Typiske emner i samfundsfagsundervisningen er:









Flygtningekrise i Europa
Ulighed i Danmark
Integration og de nye
danskere
Velfærdsstatens
udfordringer
Terrorisme
USA – mulighedernes
land
EU og demokratiets
udfordring
Unge og medier

Endvidere er samfundsfag et populært fag, som ofte vælges, når der skal skrives SRO og SRP.

Eksamen
Når du har samfundsfag som studieretningsfag, undervises du i faget i to år. Undervisningen
afsluttes med en mundtlig eksamen. Hvis du går på studieretningen med tre fremmedsprog, har
du samfundsfag på C-niveau, og her afsluttes undervisningen efter et år med en mundtlig
eksamen.

AALBORG KATEDRALSKOLE
De sproglige studieretninger

Spansk

Engelsk

Tysk

Engelsk

Samfundsfag

Fransk

På gensyn!
www.aalkat-gym.dk
Find os på Facebook

Engelsk

Samfundsfag

Tysk

