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I 2.g rejser klasserne  på studierejse, som 
regel til én af de store europæiske byer, 
men vi har også et samarbejde med 
Voyages Preparatory High School i New 
York. 
 
På den samfundsfaglige studieretning har 
London, Bruxelles, Rom, Barcelona været 
helt oplagte studiemål for klasserne. 
 
 

 

 

Kontakt med den store 
verden 

 

TVÆRFAGLIGT 
SAMARBEJDE 

I en studieretning med fokus på samfund, verden og 
individ bliver det oplagt at lade eleverne opleve forskellige 
fags faglige vinkler på relevante emner. Det kan f.eks. 
være:  
 
• Ungdomskultur og identitetsdannelse 
• Medier, magt og politisk kommunikation 
• Demokrati før og nu 
• Det amerikanske samfund 
• USA’s udenrigspolitik efter 11. september 2001 
• Global ulighed – gini-koefficient 
• Økonomisk udvikling – tal og analyser 
 



OVERSKRIFT 
_____ 

OVERSKRIFT 
_____ 

Hvad lærer du på en samfundsfaglig studieretning? 
På en samfundsfaglig studieretning arbejder du med sociologiske, 
politiske, økonomiske og internationale politiske emner.  
 
Studieretningen med samfundsfag og engelsk på A-niveau lægger 
især op til fokus på internationale forhold i engelsktalende lande.  
 
På en studieretning med samfundsfag og matematik på A-niveau er 
der mulighed for at dykke længere ned i økonomiske 
sammenhænge, modeller og statistik.  
  
På Solrød Gymnasium udbyder vi følgende samfundsfaglige 
studieretninger: 
 
Samfundsfag A-niveau, Engelsk A-niveau 
Samfundsfag A-niveau, Matematik A-niveau 

 
 
 
  

MØDET MED  
DET GLOBALE 

Morgentræning 
_____ 

En samfundsfaglige studieretning kan 
kombineres med eliteidræt på SG. Det 
betyder, at du kan lade sporten fylde ved 
siden af de faglige studier på grund af 
specialiserede instruktører og et særligt 
ugeskema.  
 
Solrød Gymnasium har udgivet dette magasin, 
hvor ordningen beskrives helt præcist. Du 
finder det nederst på skolens hjemmeside, 
eller du kan få det i hånden ved henvendelse 
på skolen.  



OVERSKRIFT 
_____ 

Med den samfundsfaglige studentereksamen i bagagen 
har du fået en bred uddannelse, der åbner mange 
muligheder for dine fremtidige valg. Det gælder blandt 
andet: 
 
• Journalistik og kommunikation på RUC 
• International Business and Politics  (CBS) 
• Jura  
• Engelsk  
• Psykologi  
• Statskundskab 
• Økonomi 

  
 

 

BERETNING FRA EN 
TIDLIGERE ELEV 

_____ 

Om studieretningen Engelsk A, Samfundsfag A 
 
For mit vedkommende har studieretningen med både engelsk og samfundsfag på A-
niveau været årsag til, at jeg i dag har lyst til at beskæftige mig med 
samfundsrelaterede emner hver dag. Jeg påbegyndte i sommeren 2016 jurastudiet på 
KU, som netop omfatter undervisning i samfundet og institutionernes opbygning samt 
alle de regler, vi til daglig lever efter. Derudover har engelskfaget på A-niveau givet mig 
blod på tanden til at tage et semester i udlandet, lige så vel som jeg rejste i mit 
sabbatår.  
 
- Regitze Bech Petersen 

 

HVAD KAN DU BLIVE? 
_____ 


