
I samfundsfag arbejder vi med metodisk grundighed, så 
du får en solid baggrund for bl.a. at kunne forholde dig 
kritisk til mediernes brug af statistiske undersøgelser. 
Engelsk er en åben dør mod verden, derfor arbejder vi i 
dybden med både dine sproglige og analytiske færdig-
heder, så du kan begå dig på et komplekst niveau både 
mundtligt og skriftligt og blive i stand til at sætte dig 
ind i andre kulturer. I engelsk arbejder vi også indgåen-
de med sprogets opbygning og trækker historiske tråde 
til gamle litterære tekster af Shakespeare for at få en 
forståelse for nutidens kunstneriske udtryksformer. 

Du kommer til at arbejde med mange forskellige spæn-
dende og aktuelle tværfaglige projekter, fx det ame-
rikanske præsidentvalg, det rodløse storbymenneske, 
Kinas stigende indflydelse i verden, den økonomiske 
krise i Europa - konsekvenserne for Danmark, interna-
tionale konflikter og humanitære katastrofer. Du kom-
mer til at sammenligne og diskutere sociale, politiske 
og økonomiske forhold i forskellige lande og lave dine 
egne undersøgelser. 

Vi bringer virkeligheden ind i huset ved at invitere 
politikere, journalister, eksperter m.v. på besøg på 
gymnasiet og tager ofte på ekskursioner, fx i teatret, til 
universitetet, på rådhuset og til Aarhus Stiftstidende. 
I 2.g går turen til udlandet på studietur fx til USA eller 
Kina, i dette skoleår er en klasse på vej mod de tidlige-
re Dansk Vestindiske Øer for at se på slavernes historie, 
og i 3.g udforsker vi fx København eller Bruxelles!

•�� SamfundSforhold�
•�� kulturforStåelSe�
•�� Sproglige�kompetencer
Studieretningen er for dig, der har en politisk, kul-
turel og engelsksproglig interesse. Vi arbejder med 
kulturelle, samfundsmæssige, sproglige og litterære 
problemstillinger i samfundsfag og engelsk, og du får 
en forståelse for centrale samfundsmæssige sammen-
hænge, nationalt og globalt. 

SamfundSfag�
og�engelSk

”Det specielle ved denne studieretning er, at fage-
ne altid vil forblive aktuelle og relevante i forhold 
til samfund verden over. Yderligere giver studieret-
ningen også en generel international orientering 
og et indblik i den globaliserede verden. 
Det specielle er også, at man får et indblik i, hvor-
dan man kan bruge matematik i den “virkelige” 
verden og til at beskrive samfundsfaglige statistik-
ker og teknikken bag dem.” 

– Caroline

”Jeg kan godt lide, at denne studieretning er bred 
og kan bruges i mange sammenhænge. Man kan 
lære, hvordan verden hænger sammen, samtidig 
med at man har et stort fokus på det engelske 
sprog. Derudover åbnes der en bred vifte af mulig-
heder, når man senere skal vælge uddannelse.”

– Andreas
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”Jeg kan godt lide, at denne studieretning er bred og 
kan bruges i mange sammenhænge. Man kan lære, 
hvordan verden hænger sammen, samtidig med at 
man har et stort fokus på det engelske sprog.  
Derudover åbnes der en bred vifte af muligheder,  
når man senere skal vælge uddannelse.”

– Andreas

”Det specielle ved denne studieretning er, at fagene 
altid vil forblive aktuelle og relevante i forhold til 
samfund verden over. Yderligere giver studieretnin-
gen også en generel international orientering og et 
indblik i den globaliserede verden.”

– Caroline

SAMFUNDSFAG
OG ENGELSK

SAMFUNDSFORHOLD, KULTURFORSTÅELSE 
OG SPROGLIGE KOMPETENCER ER NØGLEORD 
FOR DENNE STUDIERETNING.
Studieretningen er for dig, der har en politisk, kulturel  
og engelsksproglig interesse. Vi arbejder med kulturelle, 
samfundsmæssige, sproglige og litterære problem
stillinger i samfundsfag og engelsk, og du får en 
forståelse for centrale samfundsmæssige sammen
hænge, nationalt og globalt. 

I engelsk og samfundsfag arbejder vi med metodisk 
grundighed, så du får en solid baggrund for bl.a. 
at kunne forholde dig kritisk til mediernes brug af 
statistiske undersøgelser. Engelsk er en åben dør mod 
verden, derfor arbejder vi i dybden med både dine 
sproglige og analytiske færdigheder, så du kan begå 
dig på et komplekst niveau både mundtligt og skrift
ligt og blive i stand til at sætte dig ind i andre kulturer. 
I engelsk arbejder vi også indgående med sprogets 
opbygning og trækker historiske tråde til gamle lit
terære tekster af Shakespeare for at få en forståelse for 
nutidens kunstneriske udtryksformer.

Du kommer til at arbejde med mange forskellige 
spændende og aktuelle tværfaglige projekter, fx det 
amerikanske præsidentvalg, det rodløse storbymen
neske, Kinas stigende indflydelse i verden, migration 
og konsekvenserne for EU og Danmark, internationale 
konflikter og humanitære katastrofer. Du kommer til at 
sammenligne og diskutere sociale, politiske og økono
miske forhold i forskellige lande og lave dine egne 
undersøgelser.

Vi bringer virkeligheden ind i huset ved at invitere poli
tikere, journalister, eksperter m.v. på besøg på gymnasiet 
og tager ofte på ekskursioner, fx i teatret, til universite
tet, på rådhuset og til Aarhus Stiftstidende. I 2. g går 
studieturen til udlandet; enten et relevant sted i Europa 
eller fx Kina eller USA. I 3.g tager vi til København og 
besøger Folketinget, møder socialt udsatte og ser måske 
en opera eller et teaterstykke i Det Kongelige Teater.

I samfundsfag arbejder vi med metodisk grundighed, så 
du får en solid baggrund for bl.a. at kunne forholde dig 
kritisk til mediernes brug af statistiske undersøgelser. 
Engelsk er en åben dør mod verden, derfor arbejder vi i 
dybden med både dine sproglige og analytiske færdig-
heder, så du kan begå dig på et komplekst niveau både 
mundtligt og skriftligt og blive i stand til at sætte dig 
ind i andre kulturer. I engelsk arbejder vi også indgåen-
de med sprogets opbygning og trækker historiske tråde 
til gamle litterære tekster af Shakespeare for at få en 
forståelse for nutidens kunstneriske udtryksformer. 

Du kommer til at arbejde med mange forskellige spæn-
dende og aktuelle tværfaglige projekter, fx det ame-
rikanske præsidentvalg, det rodløse storbymenneske, 
Kinas stigende indflydelse i verden, den økonomiske 
krise i Europa - konsekvenserne for Danmark, interna-
tionale konflikter og humanitære katastrofer. Du kom-
mer til at sammenligne og diskutere sociale, politiske 
og økonomiske forhold i forskellige lande og lave dine 
egne undersøgelser. 

Vi bringer virkeligheden ind i huset ved at invitere 
politikere, journalister, eksperter m.v. på besøg på 
gymnasiet og tager ofte på ekskursioner, fx i teatret, til 
universitetet, på rådhuset og til Aarhus Stiftstidende. 
I 2.g går turen til udlandet på studietur fx til USA eller 
Kina, i dette skoleår er en klasse på vej mod de tidlige-
re Dansk Vestindiske Øer for at se på slavernes historie, 
og i 3.g udforsker vi fx København eller Bruxelles!

•�� SamfundSforhold�
•�� kulturforStåelSe�
•�� Sproglige�kompetencer
Studieretningen er for dig, der har en politisk, kul-
turel og engelsksproglig interesse. Vi arbejder med 
kulturelle, samfundsmæssige, sproglige og litterære 
problemstillinger i samfundsfag og engelsk, og du får 
en forståelse for centrale samfundsmæssige sammen-
hænge, nationalt og globalt. 

SamfundSfag�
og�engelSk

”Det specielle ved denne studieretning er, at fage-
ne altid vil forblive aktuelle og relevante i forhold 
til samfund verden over. Yderligere giver studieret-
ningen også en generel international orientering 
og et indblik i den globaliserede verden. 
Det specielle er også, at man får et indblik i, hvor-
dan man kan bruge matematik i den “virkelige” 
verden og til at beskrive samfundsfaglige statistik-
ker og teknikken bag dem.” 

– Caroline

”Jeg kan godt lide, at denne studieretning er bred 
og kan bruges i mange sammenhænge. Man kan 
lære, hvordan verden hænger sammen, samtidig 
med at man har et stort fokus på det engelske 
sprog. Derudover åbnes der en bred vifte af mulig-
heder, når man senere skal vælge uddannelse.”

– Andreas
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I forbindelse med studieturen laver vi et tværfagligt 
forløb, der omhandler det sted, vi skal hen. 

Da en nuværende 3.g klasse skulle på studietur til 
Irland med temaet EU og den økonomiske krise udar-
bejdede den et spørgeskema på engelsk med brug af 
samfundsfaglig og matematisk metode. Klassen skulle 
indhente svar på gaden hos den lokale befolkning i 
Dublin for derefter at bearbejde materialet i alle fage-
ne ved hjemkomsten.

På Egaa Gymnasium arbejder vi med innovation. Vi 
ønsker at skærpe elevernes innovative og kreative sans 
og samtidig udvikle deres medborgerskab.

I den forbindelse har flere klasser haft et kriminali-
tetsforløb i samfundsfag. Her havde vi en hel dags 
innovationsworkshop på Fængslet i Horsens. Eleverne 
blev blandet på tværs af klasser og skulle bag fængsel-
stremmerne løse et problem inden for ungdomskrimi-
nalitet.

Vi afholder hvert år en studieretningsdag. Her er både 
det specielle ved studieretningen og det sociale på 
tværs af årgangene i fokus.

I år har vi haft en studieretningsdag, der handlede om 
det amerikanske præsidentvalg. På en sådan dag er der 
foredrag ved en ekspert i amerikansk kultur, faglige og 
kreative workshops, direkte Skype-forbindelse til USA, 
hvor eleverne kan stille spørgsmål og fælles morgen-
mad med CNN på storskærm, oppyntning i amerikan-
ske farver, live-musik, valgquiz og bazar med præsen-
tation af workshop-arbejdet.

fokuS�på�Studieretningen:��
StudieretningSdag

fokuS�på�Studieretningen:��
innovation�og�medborgerSkab

fokuS�på�Studieretningen:��
Studietur

EN_SA_egaa-flyer.indd   2 17/01/2017   13.21

Vi afholder hvert år en studieretningsdag. Her er både 
det specielle ved studieretningen og det sociale på 
tværs af årgangene i fokus.

De sidste år har vi haft studieretningsdage, der har om
handlet Brexit og det amerikanske valg. På sådanne dage 
arbejder vi på tværs af årgangene i forskellige faglige og 
kreative workshops med cases. Vi får relevante oplægshol
dere og har Skypeforbindelse til USA eller Europaparla
mentet. Her oplever du international politik tæt på og skal 
selv bruge de ting, du har lært i fagene. Det er også en dag 
med hygge og gode oplevelser på tværs af klasser.

I forbindelse med studieturen laver vi et tværfagligt 
forløb, der omhandler det sted, vi skal hen. 

I studieturens program kan være et besøg i landets  
parlament, på ambassaden og hos en hjælpeorganisa
tion for hjemløse. Du bliver også selv sendt ud og skal 
lave analyser af byens forskellige kvarterer, udarbejde 
en spørgeskemaundersøgelse til folk på gaden og  
bearbejde dens data eller arbejde med kulturmøder.

På Egaa Gymnasium er global dannelse, kulturforståelse 
og medborgerskab en del af vores skoleånd og hverdag. 
Egaa Gymnasium er UNESCOskole, hvilket betyder, at 
vi er forpligtet på at arbejde med FNs 17 verdensmål. 
Det gør vi målrettet i denne studieretning. Vi ser globale 
kompetencer og medborgerskab som en nødvendighed 
i vores afhængighedsforhold til resten af verden. Vi vil 
nøde nysgerrighed, kritisk stillingstagen, demokratisk 
samtale, engagement, deltagelse og kreativitet hos elev
erne. I denne studieretning skal du kunne undersøge, 
reflektere, kommunikere og handle kompetent i forhold 
til globale udfordringer og problemstillinger.

FOKUS PÅ STUDIERETNINGEN: GLOBALT  
MEDBORGERSKAB OG BÆREDYGTIG UDVIKLING

FOKUS PÅ STUDIERETNINGEN:  
STUDIERETNINGSDAG

FOKUS PÅ STUDIERETNINGEN:
STUDIETUR


