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Debla Sprogskole:  

Vi har fået spansk undervisning på Debla Sprogskole i Málaga. Det er en del anderledes ift. 
undervisningen i Danmark, det er nemlig papir og blyants arbejde, hvor vi i Danmark er vant til at 
det foregår elektronisk. Udover det er Debla er utrolig flot lille skole, som ligner et stort hus 
udefra, men som indeni er fyldt med små klasselokaler. Debla er flot udsmykket og har en lille, 
men meget smuk have, hvor man også kan få undervisning. Debla ligger utroligt naturskønt oppe 
på en høj bakke, og herfra har man udsigt ud over havet.  

   
 
Vi blev allerede på første dag delt ud på nogle små hold, efter en test vi skulle lave for at inddele 
de forskellige niveauer. Hvert hold fik en lærer og holdene gik efter ned i et lille klasselokale. Her 
blev uddelt et papirark, som vi skulle bruge alle dage gennem de to uger vi var der. 
Undervisningen var i starten meget svær, og det hele virkede ret uoverskueligt, da vores første 
lærer kun forsøgte sig på spansk. Heldigvis, var lærerne forstående overfor at det var svært, derfor 
startede de også ud med de grundlæggende ting, som at lære hvordan alfabetet udtales og om de 
forskellige bøjninger. 
  
Vi har allerede lært en masse grammatik, men også haft om specielle temaer om fx mi casa, hvor 
vi skulle tegne et hus og forklare hvad de forskellige rum og møbler hedder. 
Vi har også lært om kroppen og hvad de forskellige bevægelser hedder, her skulle vi til sidst 
sammensætte en dans, hvor vi forklare præcis hvilken kropsdel vi brugte og hvilken bevægelse vi 
lavede. Vi har også lært om familien og hvad de forskellige familiemedlemmer hedder. Her skulle 
vi tegne et stamtræ. Derudover skulle vi beskrive vores egen familie både med personlighed og 



udseende. Undervisningen hernede er meget i gruppearbejde, som vi også bruger derhjemme i 
Danmark. 
 
Lærerne på Debla er generelt rigtig søde og meget forstående. Især når vi er helt nybegyndere og 
det ikke altid er nemt at forstå alt hvad der bliver sagt. De prøver at forklare så godt som muligt, 
men hvis den er helt gal, kan man også få introduktion på engelsk, hvilket vi synes er meget rart, 
da det hjælper en med en bedre forståelse. Lærerne på Debla er meget energiske og der er meget 
spræl i dem, de er altid glade og modtager en med et smil hver gang man kommer. De prøver så 
vidt muligt at gøre undervisningen spændende ved at lave små konkurrencer mod de andre klasser 
eller lave nogle små udflugter med noget kultur indblandet. Fx skulle vi den ene dag ud og spørge 
folk på gaden om forskellige spørgsmål om Malaga by og en anden gang skulle vi ud på et 
markedet i centrum med brød, fisk, kød og frugt, hvor vi skulle finde nogle forskellige ting og lærte 
på den måde en del nye ord om mad og indkøb.  
 

  
 
På skolen gør de meget brug af den smukke by Malaga, som en del af undervisningen - det nyder 
vi i den grad, da vejret er skønt og der er en masse spændende ting at se. Vi har i skolen også 
skulle lære lidt forskelligt om den spanske kultur, hvor vi blandt andet efter skole skulle lære en af 
deres berømte danse ‘flamenco dans’ som var supersjovt at prøve. Den var dog lidt svær, da der 
var mange forskellige trin på samme tid. Vi har også smagt på den spanske ret Paella efter skole på 
Debla, som er en ret bestående af ris, kylling og forskellige grøntsager. Den var et hit og et super 
arrangement efter en afsluttet skoledag.  



  
 
Den spanske familie - hele gruppens oplevelser i løbet af ugen socialt og kulturelt: 
I starten af ugen handlede det meget om at tilpasse sig en ny kultur og en anden livsstil, i forhold 
til at de gør tingene på en helt anden måde hernede. Min spanske værtsmor er utrolig sød og 
gjorde meget for at jeg skulle føle mig tilpas. Dog er der nogle forskellige regler, som vi ikke er vant 
til i Danmark. Fx regner det sjældent i Málaga og derfor er vandet meget dyrt hernede - det 
samme gælder strøm. Derfor går vores familier meget op i at vi tager max ét bad om dagen og 
gerne et kort bad, for at spare på det dyre vand. Det er selvfølgelig helt forståeligt. Vandet kan 
man heller ikke drikke af hanen, som vi gør hjemme i Danmark - til gengæld er det ikke dyrt at 
købe i supermarkedet. Min værtsfamilie er utrolig åben og jeg føler mig meget velkommen. De 
virker som store familiemennesker og her er tit besøg af børn og børnebørn, som gør det hyggeligt 
og man føler sig altid set og hørt. Dog kan der være en smule med sprogbarrieren. I starten var det 
en smule udfordrende at tale sammen, men som dagene gik begyndte vi at forstå hinanden bedre, 
samtidig med at man får sig en daglig rutine hernede. Der er altid varm mad klar om aftenen og 
frugt til dessert. Vi har fået spanske retter som fx paella og tortilla, men også mad vi kender fra 
Danmark som spaghetti og burger. Til morgenmad får vi ristet brød med diverse tilbehør, kaffe, 
juice, frugt, yoghurt, cornflakes og en lille kage. Selvom frokost ikke er en ting familien skal lave til 
os, så har min værtsmor givet mig ‘madpakke’ med, når vi har været på udflugter. Det har været 
en super god oplevelse at bo hos værtsfamilier. Det har udfordrende, men også givet os rigtig 
meget godt med i bagagen både fagligt, men også menneskeligt at opleve en anden kultur.  

 



   
 
Hele gruppens oplevelser i løbet af ugen socialt og kulturelt 
I den første weekend var vi ude og se katedralen og udsigtspunktet i Malaga. 
Katedralen var meget stor og flot bygget, det hele var bare meget mere i dybden end i Danmark. 
Min værtsmor har fortalt, at katedralen hedder ’La Manquita’ som betyder ’den enarmede dame’, 
fordi katedralen kun har et tårn. Inde i kirken er der mange indtryk, loftet er udsmykket og overalt 
er der fyldt med statuer og meget andet. Vi har som sagt også været på et udsigtspunkt og kigge 
ud over hele Málaga, dette var også meget smukt og meget hårdt at gå op ad de mange trapper.  
Stranden er også blevet besøgt hver eneste dag og her er der en del at vælge imellem. I selve 
Malaga centrum har vi også været et par gange og her er der også utroligt flot og man kan finde 
masser af butikker 

.  



 
Vi har også været på en guidet tur til den andalusiske hovedstad Sevilla, som også var enorm 
lærerig. Sevilla er den 4. største by i Spanien, men er en by med en vigtig historie og kendt for sine 
mange festivaller. Vi har fået alt dette fortalt af vores søde guide. Sevilla blev etableret af romerne 
og derefter af araberne i det 8. århundrede. Vi besøger katedralen i Sevilla, som er Europas største 
katolske katedral og her forklarede vores guide at katedralen startede med at være en moské 
bygget af araberne. Den første halvdel af tårnet i katedralen er bygget af arabere og toppen er 
bygget af katolikker. På den måde kan Sevillas historie også symboliseres ved hjælp af tårnet, her 
var araberne før katolikkerne. Inde i katedralen er den spanske opdagelsesrejsende Christoffer 
Columbus’ jordiske rester begravet. 

     

Udover dette, er der en stor flod i Sevilla der hedder Guadalquivir. Vi besøgte også paladset 
Alcázar, som de fleste af os kender fra tv-serien Game of Thrones. Paladset var utroligt flot og 
havde store parker med påfugle gående frit, hvor der også var en masse malere, som sad og 
malede den flotte park. Vi var også forbi Plaza de España som blev bygget i 1929 og har små 
bænke overalt som repræsenterer de 49 provinser i Spanien.  



   

 
Vi fik det stærke indtryk at Sevilla er en vigtig by, da den blev vigtig under søfartshandelen pga. sin 
location, dengang da Spanien havde kolonier.   
Det var meget spændende at besøge Sevilla og gav os indblik i hvor stor en nation Spanien egentlig 
er og har været igennem århundreder. Derefter var vi ude og shoppe lidt i gaderne og fik spist lidt 
god mad, vi sluttede af med at gå en tur gennem den gamle jødiske del af Sevilla, hvor gaderne var 
utroligt smalle, men meget smukke og velbevarede.  

   

 

Vi har også været på udflugt til en lille provins til Málaga, nemlig den hvide og pæne by Frigiliana, 
som flere gange er kåret som den smukkeste by i Spanien. Her så vi blandt andet en sukkerfabrik, 
en kirke og gik og kiggede på den smukke og velbevarede by.  
Samme dag kørte vi til Nerja og så drypstenhulerne som kaldes ’Cueva de Nerja’ og er en kæmpe 
attraktion i Spanien. Vi var meget imponeret da vi gik nede i hulerne og det var en rigtig smuk 
oplevelse. 



Alt i alt er Malaga er en meget hyggelig og utrolig smuk by i det varme Andalusien. Malaga er 
desværre en smule snavset, men hyggelig og flot. Der er altid en god stemning og du kan sjældent 
gå mere en 100 meter uden der er en gadekunstner, der står og synger på gaden eller laver shows. 
Der er butikker for enhver smag og ellers er der søde butikker på markedet, med en masse 
håndlavet ting, som bare giver et pift af sol og varme og med masser af farver. Så hvis jeg skulle 
beskrive Malaga, ville jeg sige det er en turistby med masser af ting man kan se og opleve. Det er 
en by med varme, musik, glade mennesker og farver, og hvis man ikke er typen der vil ud at se 
ting, er der også mange gode strande. 

Vi takker for nogle gode uger og glæder os til vores sidste, inden vi igen skal hjem til Danmark og 
øve videre på det spanske sprog. Det har været en stor oplevelse indtil videre, som vi vil anbefale 
til alle - der som os - drømmer om at kunne tale spansk og elsker den spanske kultur og varme.  

 

 


