
Europa har igennem 1000 år været hærget af uroligheder og krige, men samtidig udgør Europa 
en fælles basis for vores landes sprog og kultur, der binder os sammen. Vi bevæger os ubegrænset 
rundt i Europa i forbindelse med job, studier og ferier og konfronteres på den måde med vores 
ligheder og forskelle i dette kulturmøde. 

Samarbejdet mellem Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B er det specielle ved denne studieretning. 

Engelsk tales af mere end 765 mio. mennesker og 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 forhold, hvilket du lærer om, ved at arbejde 
analytisk med faglitterære og skønlitterære tekster, film, taler, musik m.m. 

Tyskland er Danmarks nærmeste nabo og vores største handelspartner og har derfor en væ-
sentlig betydning for os. I tysk udvikler du dine sproglige færdigheder, samtidig med at du udvider 
dit kendskab til tysk kultur og samfundsforhold gennem tysk litteratur, film og fagtekster (aviser, 
sange m.m.). Emner som integration, politik, uddannelse, fordomme, livsstil og værdier vil være 
oplagte at arbejde med.

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 Danmarks og Tysklands rolle i EU?

SPROG

Engelsk A 
Tysk A

Samfundsfag B

•	 Har Tyskland en for ledende rolle i EU?
•	 Brexit, hvilken betydning vil det få for  

England og EU?

Eksempler på tværfaglighed  
og fordybelsesemner
• Er kvinderne fra det tidligere Østtyskland 

mere ligestillede ift. familie og job end kvin-
derne i Vesttyskland?

• På hvilken måde påvirker indvandring Stor-
britanien og Tyskland?
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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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