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Sprog, kommunikation og kultur  

Engelsk A – Spansk A – Tysk B/A 
 
”Det at gå i en sproglig klasse er for mig meget mere end at lære et nyt sprog eller to. For mig 
handler det om at blive klogere på mennesker, der lever i andre kulturer for hermed at blive 
klogere på sig selv. Føler du for at lære sprog og blive klogere på mennesker, så vælg en sproglig 
studieretning.”                     

Ena, 3g 
 

• Hvad er sammenhængen mellem sprog og kultur? 

• Hvilke sproglige koder skal jeg kende for at kunne kommunikere? 

• Hvilken rolle spiller sprog og kultur for identiteten? 

Aabenraa Statsskole har to sproglige studieretninger. Ved siden af praktiske aspekter som 
sprogfærdighed, sprogforståelse og kommunikation arbejder vi med kultur og samfundsforhold. 
Gennem sprogene får du indsigt i andres kultur og dermed en større forståelse for den omverden, 
vi alle sammen er del af. Når du skaffer dig større viden, får du samtidig en større selvforståelse. 
Det handler om at forstå, hvordan mennesket er skruet sammen, agerer og kommunikerer i den 
globaliserede verden, vi alle er en del af. 
 
Hvis du vælger denne studieretning med Engelsk A, Spansk A og Tysk B (du kan opgradere tysk til 
A-niveau i 3. g), får du mulighed for virkelig at nørde med sprog og gennem sprogarbejdet at 
fordybe dig i kulturerne og de respektive landes samfundsforhold. Nogle af de tværfaglige emner, 
du vil kunne arbejde med i denne studieretning, er:  
 

• Hvordan er det at være ung i andre lande? 

• Hvilke forskelle og ligheder er der landene imellem, og hvordan kan vi forklare dem? 

• Hvordan påvirker kulturfænomener menneskets identitetsdannelse? 

I løbet af dit studieretningsforløb vil der være udadrettede aktiviteter, f.eks. teaterforestillinger, 
ekskursioner lokalt, regionalt og internationalt, herunder besøg hos mindretallene i grænselandet, 
besøg af gæstelærere og en studietur til f.eks. Madrid, London eller Berlin i 2. g. 
Fælles for de sproglige studieretninger er, at du udover fysik kun skal have ét andet 
naturvidenskabeligt fag. Særligt for denne studieretning er desuden, at det er den eneste 
studieretning, hvor du kan nøjes med at have matematik på C-niveau. Det giver dig god plads til 
f.eks. at løfte Tysk til A-niveau og større frihed mht. til valgfag. 
 

Grundforløbet 
STX starter med et grundforløb fra august til slutningen af oktober. Det er ens for alle elever. Du 
vælger først studieretning i slutningen af grundforløbet. 
 
Forløbet danner baggrund for din gymnasiale uddannelse. Du får vejledning, så du kan blive 
afklaret i forhold til dine forventninger og de krav, en ungdomsuddannelse stiller. Du får viden, så 
du kan vælge den studieretning, der passer til dig og dine drømme for fremtiden. 
Ved Aabenraa Statsskole har vi fokus på at skabe en tryg start, så både på dit hold og på årgangen 
vil du deltage i sociale og faglige aktiviteter, der skaber fællesskab.  



 

  10. jan 2018 - Ret til ændringer forbeholdes.  

 
Undervisningen består af et forløb i almen sprogforståelse (AP), et naturvidenskabeligt 
grundforløb (NV) samt fagene dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt og det kunstneriske 
fag, som du har valgt i forbindelse med ansøgningen. 
 
Du vil også få dage med præsentation af forskellige studieretninger, så du lige før efterårsferien 
kan vælge studieretning. 
Den klasse, du efter grundforløbet kommer i, er din studieretningsklasse. Studieretningsforløbet 
varer fra november i 1g til juni i 3g, hvor du får huen. 
 

Studieretningsforløbet 

Obligatoriske fag 
Dansk A 
Historie A 
Latin C 
Matematik C 
Fysik C 
Biologi C 
Religion C 
Oldtidskundskab C 
Samfundsfag C 
Idræt C 

Flerfaglige forløb 
Dansk-historieopgave (DHO) 
 Studieretningsopgave (SRO) 
Studieretningsprojekt (SRP) 
Flerfaglige forløb 

Kunstnerisk fag 
Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C 

Valgfag 
To fag på B-niveau 
Et fag på mindst C-niveau (falder bort, hvis du har tysk på A-niveau) 
 

Hvad kan du blive? 
En stx-eksamen giver som udgangspunkt adgang til alle videregående uddannelser, hvis man opfylder 
kravene til de enkelte uddannelser. 
 
Mange elever, der har valgt de sproglige studieretninger, uddanner sig inden for så varierede områder 
som pædagogik, kommunikation, kultur og samfund, som f.eks. sprogstudier, internationale studier og 
journalistik. Tænker du på en karriere indenfor erhvervslivet, kan du f.eks. uddanne dig inden for cand. 
negotfaget, europæisk business og international virksomhedskommunikation.  
 
Uanset hvilken uddannelsesretning du vælger senere, vil du have stor glæde og nytte af dine 
fremmedsprog og din øgede kulturforståelse. 


