
SAMFUNDSFAG (A), ENGELSK (A), MATEMATIK (B)

Studieretning 7 og 8 er ens i deres sammensætning af 
fag. De henvender sig begge til dig, der er interesseret i 
engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold i en 
globaliseret verden. Du opnår her indblik i danske såvel som 
internationale politiske og økonomiske forhold. Der bliver rig 
lejlighed til at analysere moderne samfundsforhold og opnå 
en forståelse for identitetsdannelse i en globaliseret tid. 

I denne studieretning 7, hvor samfundsfag indgår på A-
niveau, anvender vi ofte matematiske metoder og modeller 
til at opnå en forståelse for samfundsrelevante problem-
stillinger. Her arbejder vi i det hele taget mere dybtgående 
med problemstillinger fra den økonomiske og den inter-
nationale politiks verden. Endvidere kan du udarbejde din 
egen undersøgelse af samfundsmæssige forhold, og gen-
nemføre en statistisk analyse heraf.

I begge studieretninger 7 og 8 udvikler du samtidigt dine 
engelskfærdigheder i tale og skrift, idet vi arbejder med 
engelsksproget litteratur, film og medier i faget engelsk og 
anvender engelsksproget materiale i andre fag. 

Studieretningen kan blive din vej ud i verden, så brænder du 
for at vide mere om samfundet og for at få redskaber til at 
argumentere og vurdere politik og samfundsudviklinger på 
et højt fagligt niveau, så vælg studieretning 7.

I DENNE STUDIERETNING  ARBEJDER VI SÆRLIGT MED
   Kommunikationsformer 
   Kultur og sprog 
   Tekst og medier i bred forstand  

(fra Shakespeare til facebook) 
   Indsamling og matematisk bearbejdning af data i form  

af observationer, undersøgelser og interviews 

EKSEMPLER PÅ EMNER OG PROJEKTER

   Multikulturelle samfund: integration i Danmark og 
den engelsksprogede verden – fx i forbindelse med 
studierejse til et engelsksproget land.

   Dokumentation af en undersøgelses statistiske 
gyldighed – fx forklaringskraften i meningsmålinger.

   Økonomisk ulighed – hvordan måles ulighed, og kan 
man tale om ”lige samfund”?

   De polariserede politiske strømninger i USA  
– hvorfor er det amerikanske samfund så opdelt?

   Social arv og uddannelse – er der sammenhæng  
mellem forældres uddannelsesmæssige baggrund 
og børns uddannelsesniveau?

   Mediernes magt, selektion og indflydelse, herunder 
retorik og politisk spin. 

HAR DU LYST TIL

   at arbejde med aktuelle emner vedrø

rende individ og samfund 

   at undersøge sammenhænge mellem 

tekster og den virkelighed og kultur, 

teksterne afspejler 

   at analysere levevilkår i USA og Stor

britannien sammenlignet med danske 

forhold 

   at opnå indsigt i og forholde dig kritisk 

til den globaliserede verden 

   at sætte dig ind i matematiske meto

der og teorier for at forstå analyser og 

teorier i samfundsfag 

   at arbejde med kvantitative, kvalita

tive og komparative undersøgelser 

af samfundsforhold af sociologisk, 

politisk og økonomisk art

 så er denne studieretning noget for dig.
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