
•	 Hvorfor	skændes	politikere	altid?
•	 Hvem	skal	beslutte,	hvilke	personer		

der	skal	overleve,	når	vi	ikke	har	råd	til		
at	betale	for	medicin	til	alle?

Denne studieretning beskæftiger sig med hvordan verden hænger sammen og hvorfor vi optræ-
der, som vi gør overfor hinanden – såvel lokalt som internationalt. Der er fokus på de mange 
dilemmaer, som politiske valg og prioriteringer altid medfører. Du bliver klogere på en verden, der 
på den ene side, er præget af hurtige forandringer og globalisering og på den anden side befolk-
ninger, som er trætte af EU og som ønsker sig tilbage til gamle dages nationalstater.

Samarbejdet mellem samfundsfag og matematik er det specielle ved denne studieretning. 

I samfundsfag lærer du om politik, økonomi og sociologi på lokalt, nationalt og internationalt 
niveau. Samfundsfag beskæftiger sig fx med emner som hvad er demokrati og hvem bestemmer 
i samfundet? Hvordan er velfærdsstatens indflydelse på din hverdag? Hvad er årsagen til terro-
risme? Hvad er Danmarks rolle i EU? Eksempelvis laver vi også selv spørgeskemaundersøgelser.

Du får fx en solid matematisk baggrund til at anvende og fortolke statistisk materiale. Du får 
forståelse for de modeller, som politikere bruger til at kunne forudsige, hvordan økonomien vil 
udvikle sig, hvis man ændrer på forskellige strukturer og parametre. Vil flere fx arbejde mere, hvis 
man ikke skal betale top-skat – det udsagn baserer sig på spørgeskemaer, men også matematiske 
modelberegninger. 

Samfundsfag	A
Matematik	A

SA
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Eksempler	på	tværfaglighed	
	og	fordybelsesemner
• Kan NATO fortsat sikre fred i den vest lige 

verden?
• Hvorfor stemmer folk som de gør og kan 

man lave meningsmålinger, som kan forud-
sige valgets vinder?

• Passer virkeligheden med de modeller, vi 
kan opstille?
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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
Matematik	A

Musik
Medie	

Billedkunst

Fransk
Spansk
Tysk

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


