Samfund og kommunikation
Samfundsfag A – Engelsk A
”Er du typen, som elsker at diskutere og samtidig har interesse for samfundsforhold i både
Danmark og resten af verden? Så er en samfundsvidenskabelig studieretning lige noget for dig.
Her vil du komme i en klasse, hvor undervisningen er præget af diskussioner, men også fordybelse
i aktuelle emner…” Elvin, 3.g

•
•
•

Hvorfor tager verden sig ud, som den gør?
I hvilken retning går udviklingen?
Hvilke kræfter påvirker samfundsudviklingen?

I studieretningen er der fokus på danske og internationale samfundsforhold, for i en globaliseret
verden er mange problemstillinger af samfundsvidenskabelig karakter. Vi arbejder frem mod at
forstå forskellene mellem de forskellige samfundssystemer og baggrunden for dem. Matematiske
modeller indgår i arbejdet med at forstå data og statistik, fx i forbindelse med valg, fordeling af
goder eller andre politiske begivenheder.
Engelsk er et globalt kommunikationssprog og danner én af rammerne om arbejdet med de
samfundsmæssige problemstillinger. Du vil læse litteratur fra forskellige dele af den
engelsksprogede verden. Dette vil udvikle din kritiske og analytiske sans, så du kan undersøge
aktuelle begivenheder og ud fra dine egne erfaringer drage konklusioner om samfundsudviklingen.
I studieretningen er der mange udadrettede aktiviteter, fx netværkssamarbejde med og besøg på
offentlige institutioner og virksomheder lokalt, regionalt og internationalt. Vi besøger også
politikere i byen, på Christiansborg og i Europa, ligesom der kan komme gæstelærere på skolen.

Grundforløbet
STX starter med et grundforløb fra august til slutningen af oktober. Det er ens for alle elever. Du
vælger først studieretning i slutningen af grundforløbet.
Forløbet danner baggrund for din gymnasiale uddannelse. Du får vejledning, så du kan blive
afklaret i forhold til dine forventninger og de krav, en ungdomsuddannelse stiller. Du får viden, så
du kan vælge den studieretning, der passer til dig og dine drømme for fremtiden.
Ved Aabenraa Statsskole har vi fokus på at skabe en tryg start, så både på dit hold og på årgangen
vil du deltage i sociale og faglige aktiviteter, der skaber fællesskab.
Undervisningen består af et forløb i almen sprogforståelse (AP), et naturvidenskabeligt
grundforløb (NV) samt fagene dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt og det kunstneriske
fag, som du har valgt i forbindelse med ansøgningen.
Du vil også få dage med præsentation af forskellige studieretninger, så du lige før efterårsferien
kan vælge studieretning.
Den klasse, du efter grundforløbet kommer i, er din studieretningsklasse. Studieretningsforløbet
varer fra november i 1g til juni i 3g, hvor du får huen.
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Studieretningsforløbet
Obligatoriske fag
Dansk A
Historie A
Matematik B
Religion C
Oldtidskundskab C
Biologi C
Fysik C
Kemi C
Idræt C

Flerfaglige forløb
Dansk-historieopgave (DHO)
Studieretningsopgave (SRO)
Studieretningsprojekt (SRP)
Flerfaglige forløb

Sprog
Fransk begynder A, Spansk begynder A eller Tysk Fortsætter B/A
(Sprog A vil være et ekstra A-niveau)

Kunstnerisk fag
Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C

Valgfag
Et naturvidenskabeligt fag på B-niveau
To fag på mindst C-niveau (det ene falder bort, hvis man har sprog A-niveau)

Hvad kan du blive?
En stx-eksamen giver som udgangspunkt adgang til alle videregående uddannelser, hvis man
opfylder kravene til de enkelte uddannelser.
En del elever fra denne studieretning vælger at studere videre på lange videregående uddannelser
som statskundskab, økonomi, jura, kommunikation, medier og inden for businessuddannelserne.
Andre vælger mellemlange uddannelser som journalist, lærer, pædagog og socialrådgiver.
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