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Innhold

 Etableringen av samarbeidsprosjektene (Murcia og 
Granada)

 Eksempler på innhold /aktiviteter

 Elevenes læringsutbytte
 Språklig, kulturelt og fra et danningsperspektiv



Etableringen av prosjektene
 Faget Internasjonalt samarbeid
 Profil på eTwinning.com
 Kontakt etablert med skole i Murcia
 Søknadsprosess (ca. 25 elevplasser)
 Ca. 18 fra Internasjonalt samarbeid. Resten fra 9. trinn 

spansk.
 Ca. 2500 – 3000 kr per elev
 Elevene ble ”paret” med hver sin vertsbror/vertssøster i 

Spania ut ifra kjønn og felles interesser
 Kontakt mellom elevene ble opprettet via sosiale medier (Skype, 

etc.)



Stor spenning ved avreise
 Jeg grua meg til å bo i en annen familie med helt 

ukjente mennesker og til å møte en annen kultur. Jeg 
var redd for at jeg ikke skulle klare å snakke med dem. 
Jeg kunne jo bare noen ord og setninger på spansk og 
hadde hørt at spanjolene ikke var så gode i engelsk ...

 Jeg var litt redd for at kveldene skulle bli stille og 
pinlige, at det skulle skje for lite og at vi ikke skulle ha 
noe å prate om ...

Når jeg måtte gå av bussen i Murcia og møte de 
spanske grua jeg meg så mye at jeg holdt på å dø ...



Opplevelser/aktiviteter
 Høytidelig velkomst på skolen
 Taler, konsert og teaterinnslag

 Autentisk møte med den spanske skolehverdagen

 Kortere og lengre utflukter

 Felles lunsj på skolen – elever/foreldre bidro med 
lokale retter

 Avskjedsfest



Gjenvisitten til Norge i juni...
 Høytidelig velkomst på skolen med taler og konsert

 Autentiske og tilpassede timer
 Fremmedspråksundervisning
 Lefsesmøring, spikking med kniv, lassokasting, folkedans.

 Utflukter i nærområdet (Ås) og til Oslo
 Oslo (Nobels fredssenter, museer, Huk-stranda)
 Drøbak (Oscarsborg og strandtur)
 Foreldre organiserte teltovernatting i lavvo
 Foreldre tok initiativ til felles arrangementer på kveldstid



Læringsutbytte - hvorfor 
utveksling?

Språklig utbytte

Elevene snakker mye mer spansk enn hjemme

 Her  (hjemme) burde alle egentlig være på samme nivå, men det er vi jo 
ikke. Vi er kanskje litt redde for å feile her hjemme, mens det på en måte 
er enklere å kaste seg ut i det der (elev)

 Det er enklere og morsommere å lære der, enklere å prøve og feile der. 
Spanjolene syntes det var kult at vi prøvde, og så lo vi litt sammen (elev)

 Jeg oppdaga at jeg faktisk skjønte litt av hva de snakka om, og at jeg 
kunne kjenne igjen en del ord. Da ble jeg skikkelig glad inni meg (elev)

 (Å dra på tur) gjør at vi MÅ bruke språket. Vi blir jo på en måte tvunget 
fordi vi ikke kan snakke norsk der. Det er litt bra å bli tvunget (elev)



Kulturelt utbytte

 Det er noe annet å oppleve en kultur enn bare å høre om den eller se en film 
(elev)

Reaksjoner fra elever i etterkant:

 Familien var veldig åpen og imøtekommende. Foreldrene brydde seg virkelig om 
oss! Spurte oss hele tiden om vi hadde det bra og om vi trengte noe. Nordmenn er 
annerledes. Vi er liksom mer formelle ... (elev)

 Den kyssehilsinga! Jeg har jo hørt om at de kysser på kinnet når de hilser, men 
visste ikke at det var SÅ masse. Jeg ble nesten litt sjokkert ...Alle kyssa jo alle, ja, 
og så gjorde jo jeg også det, da (elev)

 Familiene var veldig utadvendte og omsorgsfulle. De tok oppgaven med å skulle 
passe på oss veldig seriøst. Når jeg jeg sa jeg var mett, tror jeg egentlig ikke at de 
trodde på meg. Jeg tror aldri jeg har spist så mye i hele mitt liv! (elev)

 Spanjolene er nok mer tradisjonelle i matveien. Maten er viktig for dem. Og så 
bruker de MYE sukker! Jeg fikk faktisk kaker og boller til frokost... (elev)

 Døgnrytmen! Hele familien var ute til langt på kveld, og så sto vi tidlig opp, og 
skolen der begynte tidligere enn hjemme ... (elev)



Utbytte fra et danningsperspektiv

 Ungdomstiden – fra barn til voksen

 Utveksling som arena for nye mestringsopplevelser

For meg var turen veldig motiverende. Siden jeg visste 
at jeg bare skulle være der en kort tid, så hjalp det meg 
til å bli kjent med nye mennesker. Jeg hadde ikke tid til 
å være stille, og ble mer utadvendt enn jeg kanskje er 
ellers ...(elev)



Oppsummering og avslutning
 Utveksling byr på erfaringer som vanskelig lar seg 

gjenskape i et klasserom

 Mange spanskelever forteller at de i ettertid opplever 
spanskfaget som mer relevant og nyttig.

 Bidrar til å skape ”minner for livet” både for elever og 
lærere
 Etablering av varige vennskap på tvers av landegrenser.

 ”Vitamininnsprøytning” for lærere også 


