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Spanien er Europamester i arbejdsløshed
– derfor er de unge rejst væk
Vil USA også være verdens mest magtfulde
nation i fremtiden?

I denne studieretning undersøges forholdet mellem den engelsktalende og spansktalende del af
verden, fx de identiteter, der er opstået som følge af den latinamerikanske indvandring til USA,
men også de historiske kampe, som har præget forholdet mellem England og Spanien tidligere,
da begge lande var stormagter i Europa. Kommunikation er i fokus. Latin er ikke et talt sprog,
men latin giver dig forståelse for de europæiske sprog og ordenes oprindelse. Faget vil styrke din
grammatiske forståelse.
Samarbejdet mellem Engelsk, Spansk og Latin er det specielle ved studieretningen. Engelsk tales af
mere end 765 mio. mennesker. I engelsk lærer du at kommunikere, såvel mundtligt som skriftligt
på højt niveau. Faget giver ydermere stor indsigt i de engelsktalende landes historiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold, hvilket du lærer om ved at arbejde analytisk med faglitterære og
skønlitterære tekster, film, taler, musik m.m.
Spansk tales ligeledes af mere end 466 mio. mennesker i Europa og Mellem-/Syd-Amerika. Dine
spansk-kundskaber vil blive bygget op fra bunden. Du får etableret et ordforråd og introduceres
til grammatik og skriftlige kompetencer samtidig med at du får kendskab til landenes kultur og
historie.
I latin arbejder du med latinske tekster, som du analyserer grammatisk og oversætter. Gennem
disse tekster får du en forståelse af europæisk kultur. Arbejdet med teksterne vil give dig en systematik, som vil være effektiv både i forhold til dansk, men også ift fremmedsprog. Latin vil derfor
kun gøre dig bedre til engelsk og spansk.
Eksempler på tværfaglige forløb
og fordybelsesemner
• Narkohandlen og grænseproblemerne
mellem Mexico og USA
• Hvorfor er amerikanske og spanske film
så forskellige?
• Hvilke konsekvenser har arbejdskraftens
fri bevægelighed for henholdsvis Spanien
og England?
Med denne studieretning behøver du ikke opgradere naturvidenskabeligt fag til B-niveau.
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To-tre mulige valgfag
C

Samfundsfag
Fysik
Idræt
Oldtidskundskab
Religion
Biologi

Stx giver adgang til en meget
bred række af videregående uddannelser, 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.
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