
England og Frankrig har tidligere været store kolonimagter i Europa. Derfor taler 200 mio. men-
nesker fransk og 765 mio. mennesker engelsk i verden. Begge samfund er i dag præget af deres 
forbindelse med de tidligere kolonier og især Frankrig har de sidste par år været præget af store 
spændinger og mange sociale uroligheder med massive oprør i nogle af Paris´ forstæder. 

Samarbejdet mellem engelsk A, fransk A og samfundsfag B er det specielle ved denne studieret-
ning. 

I engelsk lærer du at kommunikere, såvel mundtligt som skriftligt, på højt niveau. Faget giver 
ydermere stor indsigt i de engelsktalende landes historiske, samfundsmæssige og kulturelle for-
hold, hvilket du lærer om, ved at arbejde analytisk med faglitterære og skønlitterære tekster, film, 
taler, musik m.m. 

I fransk udvikler du dine sproglige færdigheder og ordforråd og du forbedrer dine evner til at 
kommunikere mundtligt såvel som skriftligt på fransk. Sideløbende hermed opnår du kendskab 
til fransk kultur, historie og samfundsforhold gennem fransk litteratur, film, sange, billeder og fag-
tekster. Du vil fx kunne arbejde med integration, fordomme og kulturmøder, men du kunne også 
arbejde med politik og uddannelse i Frankrig, 

I samfundsfag lærer du om politik, økonomi og sociologi på lokalt, nationalt og internationalt 
niveau. Samfundsfag beskæftiger sig fx med emner som ungdomskultur og mediernes betydning, 
Hvad er demokrati og hvem bestemmer i samfundet? Hvad er Englands og Frankrigs rolle i EU?

SPROG

Engelsk A
Fransk forts./beg. A

Samfundsfag B

•	 Hvorfor	har	Frankrig	været	mål	for	flere	 
terrorangreb de sidste par år?

•	 Vil England blive et udkantsområde i EU 
efter Brexit?

Eksempler på tværfaglighed  
og fordybelsesemner 
• Magtens tredeling – et fransk ideal der 

bredte sig til resten af verden
• Hvordan er forholdet mellem canadiere og 

folk fra Quebec?
• Har man religionsfrihed i Frankrig, hvis 

kvinder ikke må gå med slør?
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Stx giver adgang til en meget 
bred række af videregående uddan-

nelser, både korte, mellemlange og lange. 
Du får adgang til uddannelser, der er knyttet 

til de specifikke studieretningsfag du vælger, men 
også mange almene uddannelser. Nogle uddannelser 

kræver, at du har særlige fag på et bestemt niveau. 

Gå ind på Adgangskortet og indtast studieretningens 
fag, så kan du se hvilke videregående uddannelser, du 
har adgang til.

Dine fag gennem tre år på Odsherreds Gymnasium
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