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Studieretning
Samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

På den samfundssproglige studieretning med spansk som 
2. fremmedsprog skal man have lyst til at rejse og udvide 
sin horisont – både sprogligt, samfundsfagligt og historisk.  
På denne STX-uddannelse med Samfundsfag A, Engelsk 
A og Spansk A som 2. fremmedsprog vil man på mange 
områder arbejde meget lig de andre samfundssproglige 
klasser, men man vil opleve et øget fokus på Spanien og 
Spansk Amerika. Konkret kan det f.eks. betyde, at man 
i samfundsfag arbejder med latinovælgernes betydning 
for amerikanske valg, at man i engelsk læser eksempler 
på amerikansk latinolitteratur, og at man i spansk lærer 
at beherske sproget og bliver klogere på spansksproget 
kultur og historie.

Omdrejningspunktet for de internationale aspekter på 
studieretningen er at skabe grobund for et spændende 
kulturmøde mellem det danske og det spanske.

I foråret i1.g planlægger vi en studietur til Figueres i Cata-
lonien, hvor vi har en partnerskole. Eleverne skal indkvar-
teres privat hos unge spanske gymnasieelever fra Cen-
drassos Institut de Figueres og på nærmeste hold opleve 
spansk familieliv, ungeliv og skoleliv og opleve området 
i og omkring Figueres. Eleverne fra Cendrassos Institut 
kommer på genbesøg hos os i Herning og skal ligeledes 
bo privat og opleve, hvad det vil sige at være ung gymna-
sieelev i Danmark.

Vi håber på gennem hele 2.g at kunne holde fast i kontak-
ten til eleverne på Cendrassos i Figueres, så vi kan skrive 
og tale med dem online og fortsætte en autentisk spansk 
kommunikation.

I foråret 2.g arrangerer vi en tre-dages studietur til Kø-
benhavn med et dansk- og samfundsfagligt program. F.eks. 
vil der være besøg på Christiansborg og møde med re-
præsentanter fra politiske partier.  

I efteråret i 3.g arrangerer vi en længere studierejse til 
Andalusien i Sydspanien. Her skal eleverne indkvarteres 
privat to og to hos spansktalende familier i Málaga. Der 
vil være undervisning i spansk, historie, samfundsfag og 
idræt af spanske lærere. I samfundsfag og historie er un-
dervisningssproget engelsk. Som en del af opholdet vil 
der være udflugter til spændende byer i regionen, f.eks. 
Ronda og Córdoba. Derudover planlægger vi at besøge 
en olivenproducent, at opleve et flamencoshow og møde 
spanske unge fra Andalusien. 

  

Samfundssproglig med spansk som 2. fremmedsprog

Studierejse i 1.g: Figueres
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