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I. GENERELLE DEL 

 

1.LANDETS KARAKTERISTIKA  

1.1.GEOGRAFI 

Spanien dækker hovedparten af Den Iberiske Halvø, fra bjergkæden 

Pyrenæerne i nord til Gibraltarstrædet, der adskiller Spanien fra Afrika, i 

syd. Mod øst ligger Middelhavet og Spaniens Baleariske Øer. Spanien 

ejer også to byer i Nordafrika samt de Kanariske Øer i Atlanterhavet.  

Den indre del af Spanien består af et højt, tørt plateau omringet af 

bjergkæder som også strækker sig på kryds og tværs gennem plateauet. 

Floder løber fra plateauet til landets kyster, hvilket giver god 

landbrugsjord. Alligevel bliver det indre af landet meget varmt om 

sommeren og meget koldt om vinteren og der er jævnligt tørke. 

Planter og træer gror så godt på den nordvestlige kyst, i Galicien og 

langs med Biscayabugten, at området bliver kaldt det Grønne Spanien. 

Regn, fanget af bjergene længere inde i landet, forekommer jævnligt. 

Bøge- og egetræer trives her. Mange bugter og vige findes langs med 

kysten.    

Varme vinde, kaldet Sirocco-vinde, fejer ofte over Spaniens sydlige og 

østlige kyster, fra den frugtbare andalusiske slette op til Pyrenæerne. 

Disse vinde har deres oprindelse i Nordafrika og holder temperaturerne 

langs Middelhavskysten mildere end i den indre del af Spanien.   

 

 

 

 



 

1.2 STATSLIG OG TERRITORIEL ORGANISERING 
 

Spanien er et demokrati, en retsstat og en velfærdsstat, som har social 

markedsøkonomi.  

 

Vores sameksistensmodels værdier er: frihed, retfærdighed, lighed, 

solidaritet, politisk pluralisme, værdighed og respekt for fundamentale 

rettigheder og frihedsrettigheder.  

 

Suveræniteten tilkommer det spanske folk, det vil sige alle spaniere, og derfra 

udledes de tre statslige magter: den lovgivende, udøvende og dømmende 

magt.  

 

Spanien har et konstitutionelt monarki og en styreform baseret på 

parlamentarisk repræsentation.  

 

Den spanske forfatning etablerer den spanske stat som en enhed og de 

autonome områders(regioner) selvstyre.  

 

 

 
 

Stort nationalt emblem 
 
 
 
https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/spain/#spain-madrid.jpg 
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1.3 TIDS- AND KLIMAZONER 

 
Hed-sommer middelhavsklimaet er karakteriseret af tørre og hede somre og 

kølige til milde og våde vintre.  

● Varm-sommer middelhavsklimaet, findes hovedsageligt i dele af det 

nordvestlige Spanien og hovedsageligt inde i landet i den central-nordiske del 

af Spanien, i en højde på 900-1000m.  

 

● Kystklimaet findes i den nordlige del af landet, især i regionerne 

Baskerlandet, Asturien, Cantabrien og Navarra. Disse regioner har 

regelmæssigt snevejr i vintermånederne.  

 

● Det halvtørre klima (Bsh, Bsk) findes overvejende i de sydøstlige dele 

af landet (Almeria-provinsen i det østlige Andalusien, Murcia-regionen og 

Alicante) 

 

 

 

https://www.climatestotravel.com/climate/spain 
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2. LANDETS HISTORIE 

Kolonister har migreret til Spanien fra Europa, Afrika og 

middelhavslandene siden tidernes morgen. Fønikerne, som ankom i det 

8. århundrede f.Kr., kaldte halvøen ”Span”, eller skjult land. Inden 

afslutningen af det første århundrede f.Kr. var Spanien blevet erobret af 

romerne.  

Spanien blev hovedsageligt kristent under romerne, som blev efterfulgt 

af vandalerne og visigoterne, germanske folkeslag fra Europa. 

Visigoternes ledere kæmpede indbyrdes og i 711 e.Kr. invaderede 

muslimer fra Afrika Spanien.  

Den muslimske kultur blev spredt gennem Spanien, idet muslimske 

ledere introducerede nye afgrøder og vandingssystemer, og handelen 

øgedes. Matematik, medicin og filosofi blev mere avanceret og toppede 

i det tiende århundrede – det muslimske styres guldalder i Spanien.  

I 1492 besejrede kristne kongeriger i det nordlige Spanien muslimerne 

og spredte den katolske religion. Gjort rig af sølv fra Nord- og 

Sydamerika blev Spaniens magt større. Spanien mistede senere land 

og magt i Napoleonskrigene, som sluttede i 1815.  

Mere end 500.000 mennesker døde i den spanske borgerkrig i 

1930’erne. Vinderen, general Francisco Franco, styrede landet som en 

brutal diktator indtil hans død i 1975. Kort derefter begyndte Spanien at 

transformere sig selv til en moderne, industriel og demokratisk 

europæisk nation. 

 
http://www5.csudh.edu/global_options/375students-sp96/spain/history.html 
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1. 3. LANDETS POLITIK 

Spaniens politik foregår inden for rammerne etableret i forfatningen fra 

1978. Regeringsformen i Spanien er et konstitutionelt monarki, det vil 

sige et socialt repræsentativt, demokratisk, konstitutionelt monarki i 

hvilket monarken er statsoverhoved, imens premierministeren – hvis 

officielle titel er ’regeringens præsident’ – er regeringschef. Den 

udøvende magt udøves af regeringen, som består af premierministeren, 

vice-premierministrene og andre ministre, som tilsammen former 

kabinettet, også kaldet ministerrådet.  

 

1.1 3.1 POLITISK SITUATION 
1.2  

Det nationalistiske parlamentariske flertal i det catalanske parlament, 

som kun repræsenterer 47% af de catalanske stemmeberettigede, 

besidder også en udsædvanlig blanding af ideologier der strækker sig 

fra anti-etablissement venstreekstremistiske partier til centrum-højre 

liberale partier, og forsøger at fremtvinge en ulovlig folkeafstemning om 

Cataloniens unilaterale uafhængighed. 

 

 

https://www.cnbc.com/2018/06/05/spain-has-a-new-government-but-political-

instability-is-not-over.html 

6 



 

4. ØKONOMI 

 
4.1 VALUTA 

 
 
 
 

 

Valuta 

Dato for 

oprettelse 

Dato for 

afskaffelse 

Oprindelige 

valutakurs 

 Euro  2002 n/a 1 euro = 166.386 pesetas 

 

Peseta 1869 2002 5 pesetas = 2 escudos 
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4.2 LØN OG LØNFORHOLD 
 

Mindstelønnen i Spanien er kendt som SMI (Salario Mínimo Interprofesional) 

og gælder for alle arbejdere uafhængigt af deres alder, køn og 

ansættelseskontrakt inklusiv løst arbejde, midlertidigt arbejde og privat arbejde 

i en husholdning.  

 Spaniens mindsteløn 2017: 

Daglig mindsteløn: EUR 23,59 

Månedlig mindsteløn: EUR 707,60 (baseret på 14 betalinger, eller EUR 825.65 

baseret på 12) 

Årlig mindsteløn: EUR 9.906,40 

 

4.3 4.3 SOCIAL STØTTE, PENSION 

For lovligt at gå på pension i udlandet i Spanien, skal du vælge den 

opholdstilladelse der passer bedst til din situation. Nogle mennesker vælger 

at leve udelukkende via deres turist (korttids-) visa og dermed krydse 

grænsen hver 90 dage.  

 
 
 
 

4.4 LEVEOMKOSTNINGER I SPANIEN 
 

Leveomkostningerne i Spanien er 15,21% lavere end i USA (samlet data for 

alle byer, husleje ikke taget i betragtning). Husleje i Spanien er 41,42% 

lavere end i USA (gennemsnitlig data for alle byer).  

 

4.5 4.5 TYPISKE SPANSKE PRODUKTER 

       
Olivenolie. 

Spansk skinke.     

Spansk ost. 

Blodpølse og spanske pølser. 

Spansk fisk og skaldyr. 

Spansk frugt og grøntsager. 
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 Spansk olivenolie.  
 

    

Spansk skinke 



 

5. RELIGIONER, ETNICITETER, MINORITETER 

 

Religion i Catalonien og Spanien er forskelligartet. Historisk var næsten 

hele befolkningen kristen, specifikt katolsk, men siden 1980 har der 

været en tendens til nedgang i kristendommen og en parallel vækst i 

irreligiøsitet (inklusive ateisme og agnosticisme) og andre religioner.  

 

 

 

 

religiøs pluralisme i Spanien 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Spain 
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6. LANDETS HELLIGDAGE OG TRADITIONER 

 
6.1 TRADITIONEL FAMILIE, STATSLIG STØTTE 
 
Spaniere er historisk meget familieorienterede. Familiens behov er 

vigtigere end individets interesser, og individets selvværd og identitet 

påvirkes meget af hans eller hendes forhold til sine familiemedlemmer, 

ifølge Utah State University’s Cooperative Extension. 

 

 
 
 

6.2 ÆGTESKAB, SKILSMISSE, REGISTRERET 
PARTNERSKAB 
 
Familisme, konceptet familie, er centralt i det spanske samfund og 

strækker sig ud over kernefamilien til at inkludere bedsteforældre, 

tanter, onkler og kusiner, venner og naboer og organisationer som er 

vigtige for samfundet såsom kirker. Familisme har tre hovedaspekter 

ifølge National Institute of Health: familieforpligtelser, støtte og 

følelsesmæssigt nærvær og familien som referent, det vil sige, behovet 

for at leve op til familiens forventninger.  

 

6.3 PASNING AF UAUTORISEREDE BØRN 

I Spanien er børnepasning altid blevet tilbudt i forbindelse med 

uddannelse. Således anses børnepasning uden for 

uddannelsesområdet som familiens ansvar. Loven om den generelle 

organisation af uddannelsessystemet (LOGSE) (BOE-A-1990-24172) 

opfordrede offentlige administratorer til at garantere, at der var 

tilstrækkelige pladser for første (0-2 år) og anden (3-5 år) 

uddannelsescyklus. 

 



 

7. LANDETS LIVSSTIL 

 
7.1. GENERELT 
 
Cataloniens nationaldans er sardanaen. Den bliver opført ved festivaller og 

andre specielle begivenheder i hele landet. Danserne danner en cirkel hvor 

de holder hinanden i hånden og holder deres hænder løftet højt op i luften. 

Korte, stille trin veksler med længere, livlige trin. Musikerne der spiller musik 

til sardanaen kaldes coblas.  

 

 

7.2 7.2 UDDANNELSE 
 

Uddannelse i Spanien er reguleret af Ley General de Educación (LGE, 

Generel Lov om Uddannelse) som uddyber artikel 27 af den spanske 

forfatning fra 1978. Uddannelse er obligatorisk og gratis for alle børn mellem 

6 og 16 år, og støttes af den nationale regering, samt regeringerne fra hver 

af landets 17 selvstyrende regioner. 

7.3 FOLKETS OPTRÆDEN 

Personligt rum: 

Spanske mennesker er åbne og venlige. I en uformel situation hilser de kvinder 

med et kys på hver kind, uanset om de er familiemedlemmer, nære venner 

eller næsten fremmede.  

Mænd er ikke bekymrede for deres personlige rum med andre mænd i en 

uformel situation og de vil ofte hilse og sige farvel med et knus (abrazo). 
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7.4 KOMMUNIKATION, ETIKETTE 

Konventioner for navngivning: 

Børn i Spanien får et fornavn som efterfølges af faderens efternavn og 

derefter moderens efternavn. 

Mellemnavn som koncept findes ikke omend fornavnet nogle gange er 

sammensat af to navne – f.eks. José Luis. 

Kvinder ændrer ikke deres navn når de bliver gift. 

Møder og hilsner: 

Når man bliver præsenteret, er det normalt at give hånd.  

Når et forhold er blevet etableret, kan mænd omfavne og klappe hinanden på 

skulderen. 

Kvindelige venner kysser hinanden på begge kinder, først den venstre.  

Folk bliver normalt kaldt Don eller Dona og deres fornavn i formelle 

situationer.  

Mange mænd giver hånd med begge hænder, hvor den venstre hånd er 

placeret på den anden persons højre underarm. 

 

7.5 MAD 

Vegetarretter: Pa Amb Tomaquet (Pan Con Tomate); Calçots: Escalivada:  

Kødretter: Butifarra: Escudellla: Xai Rostit; Embutidos 

Fiskeretter: Esqueixada: Fideuas: Paella 

Typer af paella inkluderer Valenciansk paella, grøntsags paella (Spansk: 

paella de verduras), fisk- og skaldyrs paella (Spansk: paella de mariscos), og 

blandet paella (Spansk: paella mixta), blandt mange andre. Valenciansk paella 

menes at være den originale opskrift. 

Saucer: Romsco: Alioli:  

Desserter: Crema Catalana: Mel I Mato: Panellets 
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Fideua 
 

 
Allioli 
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7.6 SPORT, FRITID 

 

Sport i Spanien i den anden halvdel af det 20nde århundrede har altid 

været domineret af fodbold. Andre populære aktiviteter inkluderer 

basketball, tennis, cykling, håndbold, motorcykling, formel-1, vandsport, 

rytmegymnastik, golf, tyrefægtning og ski.  
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