
Bliv klar til en verden i forandring 

 

ENGELSK A //// SAMFUNDSFAG B //// MATEMATIK B 

I engelsk bliver du klog på den engelsksprogede verden og får masser af viden om 
landenes samfundsforhold og litteratur. Og du bliver naturligvis bedre til at tale og 
skrive engelsk. I samfundsfag arbejder du med de grundlæggende 
samfundsforhold. Og i matematik kommer du til at arbejde med statistik så du kan 
beskrive samfundsudviklinger og forholde dig kritisk til statistiske undersøgelser. 

I samarbejdet mellem fagene bliver du klogere på samfund og kulturelle 
problemstillinger i specielt USA og England. Og du får lejlighed til at afprøve 
matematikkens metoder på samfundsmæssige problemstillinger. Faget innovation 
kan her byde ind med metoder til ideudvikling og opstart af nye virksomheder. Og 
du får lejlighed til at afprøve dine kreative evner på virkelighedsnære 
problemstillinger. 

Lyder det som noget for dig? 

 

 

 

http://mfg.dk.linux55.unoeuro-server.com/wp-content/uploads/2016/06/9797.jpg


Kom tæt på mennesker og samfund 

 

ENGELSK A //// SAMFUNDSFAG B //// PSYKOLOGI B 

I engelsk lærer du nye engelsksprogede kulturer at kende. Du får mulighed for 
kontakt med unge fra engelsktalende lande, og du bliver bedre til at tale og skrive 
engelsk. Tekster, film og musik giver dig større viden om engelsksprogede landes 
historie, kultur og samfundsforhold. Og du får mulighed for rejser til udlandet. 

I psykologi bliver du skarp på hvordan mennesker sanser, tænker, føler, handler og 
udvikler sig. Og i samfundsfag arbejder du med de grundlæggende 
samfundsforhold både nationalt og internationalt. 

I samarbejdet mellem fagene bliver du klogere på hvordan mennesker fungerer 
individuelt og sammen i forskellige samfund og kulturer. Og så får du indblik i 
hvordan psykologiske teorier udvikles. 

Lyder det som noget for dig? 
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Kom på talefod med verden 

 

ENGELSK A //// SPANSK A //// PSYKOLOGI B //// TYSK B 

I de tre sprogfag lærer du nye kul-turer og mennesker at kende. Du får mulighed for 
kontakt med unge fra andre lande, og du bliver bedre til at tale og skrive de 
forskellige sprog. Tekster, film og musik giver dig større viden om landenes historie, 
kultur og samfundsforhold. Og du får mulighed for rejser til udlandet. 

I psykologi bliver du skarp på hvordan mennesker sanser, tænker, føler, handler og 
udvikler sig. Og så får du indblik i hvordan psykologiske teorier udvikles. I 
samarbejdet mellem fagene bliver du klogere på hvordan mennesker fungerer 
individuelt og sammen i forskellige samfund og kulturer. 

Lyder det som noget for dig? 
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Bliv klædt på til fremtiden – samfund 
og medier 

 

ENGELSK A //// MEDIEFAG B //// SAMFUNDSFAG B 

I engelsk lærer du at bevæge dig hjemme- og rejsevant i den engelsksprogede 
verden. Og du får et grundigt indblik i samfundsforhold og den engelsksprogede 
litteratur. I mediefag kommer du til at arbejde både praktisk og teoretisk med 
levende billeder. Du skal naturligvis lære at analysere danske og udenlandske 
medieproduktioner i form af film og tv, men du kommer også selv til at stå bag 
kameraet. Og når billederne er i hus, venter redigering og premiere. I samfundsfag 
arbejder du med de grundlæggende samfundsforhold både nationalt og 
internationalt. Og i samarbejdet mellem de tre fag vil fokus være på 
problemstillinger der tager udgangspunkt i kulturelle og samfundsmæssige forhold. 
Og ikke mindst i medieverdenen set i et internationalt perspektiv. 

Lyder det som noget for dig? 
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