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Historie
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Vælg et af
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Fransk, Spansk
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Valgfag Aniveau*
Valgfag Bniveau**
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*) Hvis du har valgt tysk, skal du have et A-valgfag i 3.g.
Muligheder: Tysk A, samfundsfag A, matematik A.
**) Muligheder: Religion B, idræt B, det kunstneriske fag,
du havde i 1.g: (billedkunst B, drama B, musik Beller
mediefag B), fysik B, biologi B, kemi B.
***)Muligheder: Erhvervsøkonomi C, filosofi C, latin C,
naturgeografi C, psykologi C, billedkunst, drama, musik,
mediefag (de af fagene, som du ikke havde i 1.g).
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Vi arbejder i studieretningen med
samfundsmæssige og kulturelle
forhold i en stadig mere globaliseret
og engelsksproget verden. Fokus vil
bl.a. være på engelsk som det globale
sprog – både reelt og i de digitale
medier, så du vil møde materiale på
engelsk – også i samfundsfag. Du vil
også komme til at anvende matema
tiske værktøjer i samfundsfag, fx til at
bearbejde og gennemskue statistik
ker.
Temaer, der vil blive belyst, er fx: Er
det amerikanske politiske system
mere demokratisk og velfungerende
end det danske?
Kan man påvirke folk til at spise sun
dere, hvis grøntsager bliver billigere?
Er der forskelle i identitetsdannelsen
mellem britiske og danske unge?
Du vil selvfølgelig også lære om
danske forhold: Politik, økonomi og
sociologi, men der vil altid blive per
spektiveret til andre lande.
Du vil møde et varieret materiale:
Artikler, statistikker, engelsksproget
litteratur, film og aktuelle nyheder. Du
vil lære at håndtere et stort materiale
– både i ord og tal. Du vil også lære at
gennemføre interviews og spørgeske
maundersøgelser og efterbehandle
disse med brug af matematik.
Studieturen i 2.g vil gå til lande, hvor
engelsk dominerer som sprog. Du
vil opleve landet og byen, kulturen
og evt. besøge et gymnasium. På
turen får du faglige opgaver – fx at
interviewe de lokale borgere eller
gennemføre en kvarteranalyse i byen,
vi besøger.

