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Engelsk (A), Spansk (A), Samfundsfag (B)
Informationer og mennesker flytter sig i en moderne verden i et omfang, der ikke er set før i historien. Vi kommunikerer med sprog, vores eget eller tillærte sprog. Mennesker
flytter sig for at få store oplevelser eller flygter i håb om at
få et bedre liv. Men de tager deres kultur med sig. Samfund,
kulturer og sprog blander sig. Nøglen til fremtiden ligger i at
kunne forstå de andre og at ville forstå de andre.
I denne studieretning sætter vi fokus på kulturmødet i
den engelsk- og spansktalende del af verden. Vi arbejder
i sprogfagene med sprog på højt niveau og møder musik,
film, litteratur og drama på originalsprogene. Kultur, værdier, samfundsforhold og politik i engelsk- og spansktalende
lande undersøges. Vi arbejder med litteratur på originalsprogene, og via forskellige medier bliver du præsenteret
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for andre store kulturers verdenssyn, samfundsvilkår, normer og værdier. Denne studieretning har vinkel til såvel det
internationale som det interkulturelle aspekt.
I denne studieretning arbejder vi særligt med

At træne og nuancere din mundtlige og skriftlige sprogfærdighed
At analysere og fortolke litteratur og medier
At se på sprog og samfund som integrerede dele af en
kultur
At træne fremmedsproglig formidling
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En elev fortæller: Jeg synes det er sindssygt spændende,
at få så meget mere at vide om både de engelsktalende
og spansktalende dele af verden – og det handler om en
pæn del af verden, når du medtænker alle de mennesker der har de to sprog som deres 2. modersmål eller 1.
fremmedsprog. Hvad enten jeg skal rejse som turist eller arbejde internationalt, kan jeg nu kommunikere med
næsen alle. Vi nåede både til Barcelona og London på
studietur!

Eksempler på emner og projekter
Ungdoms-subkulturer i USA, Europa og Latin
amerika
Migration - en af det 21. århundredes største udfordringer. ”Den amerikanske drøm”…
Betydningsfulde kunstnere: Pablo Picasso, Salvador
Dalí, Frida Kahlo, Andy Warhol….

Oprindelige befolkningers kultur og livsvilkår
Individets stilling i demokrati og diktatur, f.eks.
Chile før og nu
Storbykultur: Washington, Barcelona, Madrid,
London
Filmmagere: Pedro Almodóvar og Ken Loach

