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Debla sprogskole 

En sprogskole med meget læring gennem leg. 

Debla sprogskole er en flot skole. Man kan købe snacks og drikkelse inde i skolen, og så har skolen 

toiletter der er lige så flotte som toiletterne på gode restauranter. Derudover kan man både 

modtage undervisningen indenfor og udenfor. I vores sidste uge i Malaga, modtog vi undervisning 

udenfor. Undervisningen var aktiv læring, hvilket betyder at vi “legede” for at lære. Mandag skulle 

vi finde på vores egen virksomhed, bestemme en stilling vi manglede en medarbejder til, lave 

interview spørgsmål, og til sidst have jobsamtaler. Derefter skulle vi lave modeshow og beskrive 

hvad de andre havde på. Alt sammen på spansk selvfølgelig. Tirsdag legede vi en masterchef-leg, 

hvor vi skulle forklare, hvordan man lavede en traditionel dansk ret. Derefter skulle vi ind til byen 

og finde ingredienserne til retten. Onsdag skulle vi lave vores egne politiske partier, og derefter 

afholde et valg.  

  

Hver af legene blev brugt til øvelse af grammatik. F.eks. brugte lærerne dannelsen af partier og 

valgtaler, til at lære os, hvordan man bruger fremtid på spansk. Denne uge har vi haft to lærere. Den 

ene taler næsten kun spansk til os, hvilket kan hjælpe meget med indlæringen. Den anden er meget 
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frisk og sørger altid for, at alle er med og har det sjovt, samt at alle er vågne. Lærerne er søde, men 

i denne uge, har det føltes som om, deres uddannelse som lærere ikke er særlig lang. Det er som 

om, de ikke ved hvad den bedste indlæringsmetode er. Dog kan kvalitet af undervisningen i denne 

uge også skyldes, at vi var to hold der blev sat sammen. Det ene hold, bestod af 3.g’ere og det andet 

hold bestod af 2.g’ere, hvilket betød at de to hold havde forskellige niveauer. På den måde kan 

læringen have været for let for os 3.g’ere, og dette kan være grunden til, at 3.g’s holdet ikke følte 

det lærte særlig meget den sidste uge. 

Undervisningen på en sprogskole er meget anderledes end undervisningen på et gymnasium. På 

Debla bruger man slet ikke computere, men i stedet papir og blyant til at tage noter og løse opgaver, 

hvilket kan gøre at man lærer hurtigere. Det må have noget at gøre med, at når man skriver ting 

ned, bruger længere tid på at reflektere over det der bliver skrevet ned, samt at man ikke kan klippe 

og kopiere noter, når man skriver i hånden. Det kan også have noget at gøre med, at mennesker 

lærer bedre ved at kombinere forskellige sanser, altså at det at man både bruger hænderne til at 

forme ordene og hovedet til at tænke over dem, når man skriver i hånden, gør at det sætter sig 

bedre fast. Dog forsøger sprogskolen også i høj grad at gøre læring til en leg, hvilket kan gøre at man 

ikke lærer så hurtigt. Det kan have noget at gøre med, at lege ikke giver lige så meget repetition, 

som øvelser og opgaver. På gymnasiet er der mindre leg, og mere diskussion, debat og samtale om 

forskellige emner, hvilket får hjernen i gang på en anden måde, og får eleverne til at reflektere over 

stoffet i højere grad. Derfor er gymnasiet mere intenst end Debla sprogskole, og man lærer derfor 

stoffet hurtigere på gymnasiet. Men når man går på en sprogskole samtidig med at man møder 

sproget i hverdagen konstant, er der stadig stor mulighed for at lære mange ting, som man ikke 

nødvendigvis ville lære i undervisningen i gymnasiet.  
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De spanske familier 
Værtsfamilierne var alle meget forskellige, men mange af de 
udvekslingsstuderende havde nogle af de samme oplevelser. 

 

I vores spanske familie var det moren, Mari Cruz, den ældste datter, Mari Cruz, og den yngste datter, 

Helena. Familien har meget erfaring med at have udvekslingsstuderende boende, hvilket tyder på, 

at de har brug for pengene. Dog er deres lejlighed utroligt stor, og deres skabe og køleskab er fyldt 

med mad, hvilket peger i retning af, at de ikke nødvendigvis har brug for indkomsten fra at have 

udvekslingsstuderende boende. På den anden side kan det også være, at de har brug for indtægten, 

for at kunne bo i deres store lejlighed. Mange af de andre elever har fortalt, at deres familier lader 

til at være fra under-middelklassen, og beskriver deres hjem ligesom vi ville beskrive vores hjem, så 

vores værtsfamilie er højest sandsynligt en del af den samme sociale klasse. Der er også mange, der 

ligesom os, har haft problemer med vandet i deres hjem, hvilket er lidt sjovt. Det skifter hele tiden 

mellem varmt og koldt, så man kan aldrig regne med at hele ens bad har den samme temperatur.  

Værtsmoren virker meget interesseret i at lære de studerende, hun har boende at kende. Hun ville 

komme ud til os på balkonen når vi spiste aftensmad 2-3 gange, for at snakke med os. Da vi sagde 
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farvel, og at vi skulle gå, blev hun også helt trist og kyssede os mange gange på kinden og krammede 

os hårdt. Værtsmoren satte morgenmaden frem til os hver morgen, når hun kunne høre vi er ved at 

stå op. Hun lavede også aftensmad til os, og spurgte om vi vil spise ude på balkonen hver dag. En 

dag valgte jeg at lave madpakke hjemmefra, og så spurgte værtsmoren om jeg tit lavede mad. Jeg 

svarede nej, fordi jeg synes jeg laver mad cirka lige så meget som andre på min alder, men ikke vildt 

tit. Hun grinte ad mig, og spurgte så om mine forældre laver meget mad. Jeg sagde at min mor gør, 

men ikke min far, fordi de er skilt. Hun spurgte om min far ikke laver meget mad når vi så ses, og så 

svarede jeg at jeg slet ikke snakker med ham længere. Det gryntede hun lidt af, og virkede utilfreds. 

Derfor tror jeg, man i Spanien, hvor familien og fællesskabet er vigtigt, i højere grad går op i at 

fastholde båndene med sine familiemedlemmer, end i Danmark, hvor der er mere fokus på 

individet. 

Den lille Mari Cruz, havde fødselsdag d. 15. oktober, hvilket vi fejrede om morgenen med en kage 

og sang. Det var lidt overraskende, for i Danmark gør man mest ud af nogens fødselsdag om 

morgenen. Fødselsdagsbarnet bliver vækket med sang, får gaver og så er der et morgenbord, så det 

var en del anderledes. Som sagt blev det fejret med kage og sang, men der blev ikke gjort noget 

stort ud af det som sådan.  

Den største sproglige udfordring har været, at vi ikke har arbejdet i dybden med datid før vi tog 

afsted. Det har gjort det utroligt svært at snakke med moren om, hvad vi har lavet i løbet af dagen, 

og også nogle gange forstå hende, fordi man kun har en fornemmelse af, hvad hun siger men ikke 

er helt sikker fordi det er i datid. Dog var hun god til at gøre sine sætninger simple og letforståelige, 

så vi fangede, hvad hun sagde til os. Hun gentog eller omformulerede også gerne det hun havde 

sagt, hvis vi ikke havde forstået det i første omgang. 

Sociale samt kulturelle oplevelser  
Gennem hele forløbet oplever man mange sociale samt kulturelle ting og det 
er selvfølgelig ikke noget der bliver mindre af, heller ikke den sidste uge.  

I løbet af denne uge var der ikke planlagt nogle kulturelle oplevelser i form af ture ligesom i de andre 

uger, men i form af flamenco dans på skolen samt paella spisning, ligesom der blev i forrige uge. 

Generelt får man et bedre indtryk samt forståelse for kulturen når man oplever den på tæt hold, 
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hvilket vi gjorde. Man kunne mærke en form for stolthed og ære fra flamenco underviserens side, 

hvor man får et indtryk af, hvor vigtigt denne dans er for den spanske kultur. En af skolens 

medarbejdere havde også lavet paella til os den sidste dag vi var på sprogskolen, så vi også kunne 

få et indtryk af den spanske mad. I Spanien har de mange retter hvor ingredienserne er blandet 

sammen til en stor risret, og sådan er den traditionelle spanske ret paella selvfølgelig også. Nogle 

spanske retter samt risretter er meget anderledes end mad fra det danske køkken, men 

ingredienserne i paellaen på skolen var ingredienser som også ses i mange danske retter. Der var 

bl.a. ris, kylling, løg og peberfrugt i paellaen. Man skal derfor ikke være bange for, at maden er helt 

anderledes end dansk mad. Dog skal man stadig være klar på, at man kan møde nogle meget 

specielle retter, hvis man tager på udveksling i Spanien. En meget typisk spansk salat består f.eks. af 

bl.a. mayonnaise, tun, æg og oliven. 

Udover de kulturelle oplevelser på skolen, får man selvfølgelig også sine egne indtryk af kulturen 

ved at bevæge sig rundt i Malaga, på egen hånd. Et indtryk af rare og imødekommende mennesker 

rammer hurtigt en, når man går rundt i byens snoede gader og man føler sig derfor hurtigt “hjemme” 

i Malaga. Det er en forskel fra den danske kultur på mange måder, da vi uden stor diskussion, gerne 

vil indrømme at vi ikke er lige så imødekommende og varme overfor fremmede mennesker. På trods 

af indtrykket af menneskene som mere imødekommende, drog vi hurtigt den konklusion, at man 

typisk står op i bussen, i stedet for at sidde ved siden af en fremmede. Det er noget man også typisk 

gør i Danmark, men det undrede os at det også var noget at de gjorde/gør, da vi helt klart er mere 

fremmede forskrækket i Danmark.  

En af forskellene på den danske kultur og spanske kultur, som vi også har bemærket den seneste 

uges tid, er “digitaliseringen” i spanske restauranter samt caféer. Fysiske menuer støder man 

sjældent på i Malaga, hvorimod det stadig er en norm i Danmark. I stedet scanner man ofte QR-

koder for at kigge menuen igennem. Det er enormt smart, da ventetiden formindskes, men stadig 

en del anderledes end i Danmark, hvilket ikke behøves at være en dårlig ting! Vi har taget et billede 

af en café vi besøgte, hvor man tydeligt kan se koderne stå rundt på bordene. 



Bolette Nagel Stevenson 
Naomi Rose Givoni  Malaga, uge 42 

 

  

 

Det er ingen hemmelighed at en del af tiden er brugt på shopping, og også her er der forskelle fra 

den danske kultur. Ud over de lidt anderledes åbningstider, er servicen også meget anderledes. Hvis 

du er en person som nyder at gå rundt i stilhed og kigge butikken igennem på egen hånd, så kan du 

hurtigt gå hen og savne den danske service. I Spanien er det meget normalt at følge kunden rundt i 

butikken, for herefter at nævne forskellige tilbud samt at hjælpe kunden i et større omfang, end 

herhjemme i Danmark. Denne slags service hænger selvfølgelig sammen med den spanske kultur, 

da de jo er meget imødekommende, samt snaksaglige mennesker. Alligevel kan dette for nogle 

udenlandske kunder, f.eks. danskere, hurtigt blive for meget. Denne service opleves selvfølgelig ikke 

i alle butikker, så med det sagt er det heller ikke noget man skal frygte, hvis man vælger at tage til 

Malaga, eller for den sags skyld en anden by i Spanien. Her skal man blot minde sig selv om, at man 

gerne på sige nej tak til hjælp og ‘sidste tilbud’, som mange af butiksmedarbejderne italesætter 

tilbuddene.  
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Denne uge var dog også ugen vi skulle hjem. Vi så både frem til at komme hjem, men følte også vi 

var langt fra færdige med Malaga. Hjemrejsen var heldigvis ikke lige så hård, som turen til Malaga, 

hvilket kunne mærkes på stemningen. De fleste glædede sig også til at komme hjem til familie, egen 

seng, osv. Især dette kunne mærkes på stemningen. Hjemrejsen gik som den skulle. Vi 

mellemlandede i Oslo, og selvom det var træls, var der ingen sure miner.  
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