Samfund

samfundsfaglige studieretninger

De samfundsfaglige retninger giver dig redskaber
til at kvalificere dine standpunkter og handlemuligheder i en verden, hvor samfundsudviklingen er
både dynamisk og kompleks.
Når du vælger en af de to samfundsfaglige retninger,
er der dog også en lang række fællestræk. Alle skal
have temaer inden for sociologi, politik, økonomi, international politik og metode. Det er således måden,
man arbejder med disse temaer på, som kan variere
alt efter, om man har valgt matematik eller engelsk
som det fag, der på højt niveau skal indgå i samarbejde med samfundsfag.
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Samfundsfag A - Engelsk A
Studieretningen med samfundsfag og engelsk giver
redskaber til at forstå et komplekst og globalt orienteret samfund.

Retningen med samfundsfag og engelsk giver dig
en grundlæggende indsigt i samfundsforhold i Danmark og i engelsksprogede lande, særligt England
og USA. Du vil lære at anvende det engelske sprog
i tale og i skrift samt opnå en forståelse for de elementer, som påvirker vores samfund.

Samfundsfag beskæftiger sig med både danske
og internationale forhold, og samspillet med engelsk giver en oplagt mulighed for at koble danske
samfundsforhold til lignende forhold hos markante
aktører i den engelsktalende del af verden. Engelsk
er det væsentligste sprog, når mennesker på tværs
af grænser skal kommunikere.
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I grundforløbet på gymnasiet har du almen sprogforståelse (latin,
dansk, engelsk), naturvidenskabeligt grundforløb (biologi, fysik,
kemi), matematik, et kreativt fag, samfundsfag og idræt.

Denne studieretning er noget for dig, hvis du er interesseret i samfundsvidenskab/matematik og overvejer økonomistudier efterfølgende. Med matematik
på A-niveau har du direkte adgang til økonomi på
universitetet.

Samfundsfag-matematik

Denne studieretning er egnet for dig, der er interesseret i samfundsforhold og på længere sigt i
samfundsvidenskabelige studier.
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Samfundsøkonomi er matematisk funderet og
koblingen i denne studieretning giver dig en større
forståelse af dette.

I en studieretning, hvor samfundsfag arbejder
sammen med matematik på højeste niveau, vil
samspillet gøre dig bedre i stand til at forstå spillet
om finansloven, diskussionen om ulighed og
statistiske undersøgelser.

Foruden at lære sproget på højt niveau er engelsksproget litteratur en indgang til at forstå kultur, historie og samfundsforhold i engelsktalende lande, og
dermed forstærker de to fag hinanden.

Samfundsfag-ENGELSK
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Samfundsfag A - matematik A
Samfundsfag på A-niveau beskæftiger sig med
sociologi, politik, internationale forhold og økonomi.
I samarbejdet med matematik på A-niveau får du
flere værktøjer til at beskrive tendenser inden for
befolkningsudvikling, økonomiske systemer samt til
at gennemføre statistiske analyser af aktuelle data,
som er en væsentlig del af samfundsfag. Ud over
dette arbejdes der også med andre færdigheder
og kundskaber inden for matematikken, som kan
bruges i mange sammenhænge. Hvordan fungerer
vores velfærdsstat, hvorfor fik vi en finanskrise, og
hvilke virkninger har en pandemi på vores økonomi?
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I grundforløbet på gymnasiet har du almen sprogforståelse (latin,
dansk, engelsk), naturvidenskabeligt grundforløb (biologi, fysik,
kemi), matematik, et kreativt fag, samfundsfag og idræt.

