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Den første uge I Malaga er nu gået og vi er allerede blevet beriget med oplevelser for livet.
I den første uge af opholdet har vi studeret spansk på sprogskolen DEBLA. Skolen har budt på en
spændende undervisning som er meget anderledes end vi kender den i Danmark. Skolen er
placeret et stenkast fra centrum i de smukkeste omgivelser på en bakketop med en udsigt til
vandet. DEBLA er en større ombygget villa med en tilhørende lille gårdhave, hvilket er
sammenlignet med skolerne i Danmark meget mindre og intimt. Gårdhaven bliver brugt flittigt i
pauserne, hvor der er mulighed for boldspil, hygge i skyggen samt en forfriskning i sengestolene.
Undervisningen foregår i mindre klasselokaler, som er lyse og rummelige til holdende bestående
af omkring otte elever. De mindre hold virker fremskridende for sprogindlæringen samt
dynamikken mellem lærerne og den enkelte elev. Vi har igennem ugen oplevet et hold af lærere,
som er yderst kompetente og behjælpelige. Lærertilgangen er noget anderledes i Spanien end vi
kender i Danmark, hvor vi har måtte omlægge vores vanlige tale til lærerne til et mere formelt
sprog i undervisningen. Endvidere kendetegner det lærerne, at de holder tidsplanen meget nøje
og altid er meget velforberedte, hvilket virker optimerende i de 4 timers undervisning om dagen.
I den første uge har vores mødetid været kl. 15:00, hvilket er noget anderledes end hvad vi kender
det fra derhjemme. På en skoledag har vi i alt 4 moduler af 50 minutter, med en 10 eller 20
minutters pause indlagt mellem alle modulerne. Sammensætningen af modulerne fungerer yderst
godt, da man ikke når at miste motivationen i løbet af dagen i varmen. Vi er igennem ugen blevet
præsenteret for relevante temaer, hvor der har været fokus på grammatik, skriftlighed og
mundtlighed. I undervisningen anvendes blyant, papir og tavle, hvilket kan virke gammeldags for
det moderne individ, men har virket fremragende indlæringsvis for hele holdet. I forbindelse med
bruget af den daglige tale, er alle eleverne blevet sendt på ekskursioner opdelt i mindre hold, for
at tale med de lokale. Samtalen med de lokale i forbindelse med undervisningen, bliver opretholdt
gennem flere forberedte spørgsmål, hvilket både er effektivt for udviklingen af
sprogkompetencerne, men også for den generelle viden om Málaga.
En stor del af vores indlæring er ikke kun at blive fundet i skoletiden, men også hos vores
værtsfamilier. Vi er tre piger blevet indlogeret hos en ældre dame Rosa, som oprindeligt er fra
Grenada, men flyttede i kærlighedens rus til Málaga flere år tilbage. Rosa er fraskilt og har
sammen med hendes eksmand to sønner og en datter. Datteren og Rosas barnebarn kommer ofte
på besøg til aftensmad, hvor vi er blevet beriget med viden om den moderne spanske families
dagligdag. Rosa har en stor interesse for madlavning, hvor hun heraf hver aften, har præsenteret
os for forskellige traditionelle retter som; “Tortilla de patata”, “Pan con tomate”, “Crema de

verdudas” og andre delikate retter. Aftensmaden bliver enten serveret i køkkenet eller
spisestuen, hvor vi både under og efter aftensmaden har mulighed for at føre samtale på spansk
med Rosa. Vores værtsmor er yderst imødekommende, sød og retfærdig som vi kender det fra
vores familier derhjemme. Derudover tager hun sig tid til at forstå og er behjælpelig med
sproglige udfordringer. Endvidere er hun meget berejst, i det, at hun interesserer sig meget for
andre kulturer og vaner. Dette er en stor del af samtaleområdet til aftensmaden, hvor vi udveksler
og sammenligner kulturforskelle. Sammenholdt med de andre værtsfamilier, er vi yderst
privilegeret i et moderniseret boligkompleks, med lyse og rummelige værelser. Derudover er der
ikke mange af de andre elever, som oplever samtale i lige så høj grad eller mad på samme niveau.
Maden er i sær der, hvor den største forskel ses, når landene sammenlignes. Suppe og salater med
højt salt- og olieindhold dominerer på middagsbordet hver aften, hvilket ikke findes i samme
mængder i Dammark. Vi har igennem ugen kunne konkludere, at maden generelt er mere usund
i Spanien selvom vores værtsmor sætter stor vægt på sundhed.
Kulturforskellene er tydelige mellem Danmark og Spanien. Dette fremtræder især ved hvordan
folk agerer socialt. Det spanske folk anvender flittigt et overdrevent kropssprog og tilhørende
ansigtsudtryk i deres tale. Det er herved nemt at aflæse humøret på den enkelte ud fra dette
kropssprog. Ydermere er tøjstilen meget anderledes i de to lande, hvor kvinderne i Spanien
udtrykker deres velstand gennem de flotteste klæder og makeup, hver gang de går uden for en
dør. Tøjet dominerer individets sociale forhold, hvor udtrykket af velstand og materialisme
kommer først. Børnene i Spanien er også velklædte, da man i Spanien yderligere skal vise sin
formue gennem børnenes tøj, derfor deltager børnene også til de fleste aktiviteter med deres
forældre. Aktiviteterne kan være til en sen middag på en restaurant, på en tapas bar eller andet,
hvilket også er meget anderledes end i Danmark, hvor tilgangen til børn er helt modsat.
Derudover er hverdagen også meget anderledes end hvad vi er vant til. I Spanien spiser man
aftensmad meget senere end i Danmark, hvilket betyder, at der er mange flere mennesker i
gaderne sent om aftenen.
Vi har på turen yderligere været på ekskursionerne, som har givet et godt indblik i den spanske
kultur, men også en bredere forståelse for forskellige områder i det sydlige Spanien.
Udsigtspunktet vi besøgte beriget os med en smuk udsigt over hele Málaga som yderligere gav et
større overskueligt billede af byen. Derudover besøgte vi Málagas havnemarked, som er
sammensat af flere små boder på havnepromenaden. Markedet indberettigede om den spanske
tøjstil, den generelle romantisering af nipsting og diverse accessories. Turen til havnemarkedet
og udsigtspunktet i Málaga var en smuk og nødvendig oplevelse, som var med til at give os et
tættere forhold til byen og dens befolkning. Turen til katedralen både i Málaga og Sevilla har vist

os den skønhed og pasion, der er blevet lagt i de katolske kirker envidere, hvilken form for
indflydelse den katolske kirke har haft på Spaniens kultur og økonomi gennem flere århundrede.
Turen til Sevilla åbnede vores øjne for den kulturelle del af Spanien, hvor fortidens historier
afspejles i det nutidige Spanien. Plaza de España er vigtig for Sevilla og bærer en hyldest til alle
dele af Spanien og deres fortid. At besøge det spanske palads gav os et indblik i, hvor forskelligt
det er fra det danske Amalienborg, hvor paladset i Sevilla domineres af store haver som er beriget
med flere dyrearter. Sevilla var en smuk by at besøge, med en masse historie og fortid i væggene.
Det var en kulturelt spændende at oplevelse, som også bød på en hyggelig dag med de andre
studerende. Afslutningsvis har shopping i Málaga og stranden ved El palo også været en stor del
af vores første uge. Vi har prøvet bedst muligt at besøge forskellige restauranter og cafeer til
frokost, for at få et bedre indblik i hvor forskellige steder kan være i forhold til pris og kvalitet.
Priserne hernede både på restauranter og i butikker er markant lavere end i Danmark og gør
derfor også, at det er billigere at spise ude end det ville være i Danmark og derfor også det som
præger vores dagligdag i Spanien.

