
•	 Hvorfor	skændes	politikerne	altid?
•	 Når	Storbritannien	har	valgt	at	forlade	EU,		

bliver	Great	Britain	så	til	”Small	Britain”?	

Denne studieretning beskæftiger sig generelt med samfundsforhold lokalt, nationalt og interna
tionalt, men sætter selvfølgelig også fokus på politik, kultur og samfundsforhold i de engelsktalen
de lande, som USA, Storbritannien og tidligere engelske kolonier. Hvis du ønsker at orientere dig 
i en global verden og ønsker sproglige engelskkundskaber på højt niveau, så er dette en studie
retning for dig.  

Samarbejdet mellem samfundsfag og engelsk er det specielle ved studieretningen. 

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 årsagen til terrorisme? Hvad er 
Danmarks og Englands rolle i EU? Vi bruger stof fra den aktuelle samfundsdebat, men laver også 
selv spørgeskemaundersøgelser.

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. 

Samfundsfag	A
Engelsk	A	

SA
MFUNDSVIDENSKAB

Eksempler	på	tværfaglighed		
og	fordybelsesemner
• Hvilke sproglige virkemidler bruger poli

tikerne for at overbevise andre, og hvilke 
argumenter har de?

• Hvilke konsekvenser har den amerikanske/
engelske udenrigspolitik for resten af ver
den/for EU?



+VÆLG +VÆLG

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

To-tre	mulige	valgfagObligatoriske	fag

A B C

Dansk Engelsk Samfundsfag
Historie Matematik Fysik

Idræt
Oldtids
kundskab
Religion
Biologi

A B C

Engelsk Billedkunst Erhvervs
økonomi

Fysik Biologi Filosofi
Kemi Fysik Psykologi
Matematetik Idræt
Samfundsfag Kemi
Tysk Mediefag

Naturgeografi
Psykologi
Samfundsfag
Informatik

Samfundsfag	A
Engelsk	A	

Musik
Medie	

Billedkunst

Fransk
Spansk
Tysk

Et	naturvidenskabeligt	fag	på	C-niveau:
Kemi
Naturgeografi eller
Informatik


