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abstract
Syfte: att via intervjuer och skriftlig utvärdering ta 
reda på om följande hypotes stämmer.

Om eleverna tidigt får möjlighet att tala spanska 
med spanjorer, kan detta ge mersmak, förbättra deras 
resultat? Skapar kontinuerliga kontakter med en part-
nerskola förtroende för att utbyten skall fortsätta? 

Upplägget är lika enkelt som genialt: man byter 
hem, kamrater, familjer, städer, kunskaper med var-
andra. Man kommunicerar om företeelser som ligger 
nära alla inblandade. 

Det viktigaste resultatet är att alla, även lärare 
och elever som inte deltar direkt, vinner med denna 
metod, ekonomiskt, socialt, kulturellt, rent akade-
miskt och i självtillfredsställelse och mognad. Förstå-
elsen mellan två kulturer ökar. 

Anna R. Lorentzon är gymnasielärare i engelska och span-
ska, tidigare även franska, på Nacka Gymnasium. Hon är 
ämnesansvarig för spanskämnet, det största språket efter 
engelskan på Nacka Gymnasium och har genomfört utbyten 
med Grande Covián i Zaragoza sedan 1994.
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1. inledning
1.1 artikelns syfte
Avsikten med denna artikel är att visa hur en språk-
resa i liten skala successivt kan växa till ett framgångs-
rikt samarbetsprojekt där grundpelarna är kontinui-
teten, utbytesvinsterna, verksamhetsutvecklingen och 
de bägge skolornas vilja att upprätthålla och vidareut-
veckla kontakterna. 

Syftet är att via intervjuer och skriftlig utvärdering 
ta reda på om följande hypotes stämmer.

Om eleverna tidigt får möjlighet att tala spanska 
med spanjorer, kan detta ge mersmak, förbättra deras 
resultat? Skapar kontinuerliga kontakter med en part-
nerskola förtroende för att utbyten skall fortsätta?

År 1993 reste två lärare och sex elever från Nacka 
Gymnasium på sportlovsresa till skolan I.E.S. Grande 
Covián i Zaragoza. Detta blev upptakten till en spän-
nande färd mot ett fullfjädrat utbytesprogram 16 år 
senare. 

Vår avsikt när vi startade projektet var att främja 
kontakterna mellan de två kulturerna och att bidra 
till att ge ungdomar möjlighet att direkt använda de 
teoretiska kunskaperna i praktiken. Dessutom öns-
kade de svenska eleverna få veta mer om Spanien, de 
spanska uppleva en okänd, för dem exotisk, kultur 
och kanske få sin första utlandserfarenhet. Vi ville 
skapa bättre förutsättningar att förbättra och använda 
språkkunskaperna, i synnerhet för de elever som 
sällan vågat kommunicera i ett internationellt respek-
tive spanskt sammanhang. Vi undrade hur viktigt det 
är för motivationen att bidra till relationer mellan en 
svensk och en spansk familj.

1.2 argument och motiv för
internationella språkutbyten
Europeiska Unionens framväxt ställer höga krav på 
kommunikationen mellan de olika länderna och eng-
elska är numera ett måste i Spanien. En omoriente-
ring med fokus på engelskundervisning har skett i de 
spanska skolorna där tidigare franska var ett naturligt 
val av andraspråk. Samtidigt ökar medvetenheten 
här hemma att engelska inte är tillräckligt och att vi 
svenskar måste bli bättre på att kommunicera även på 
fler språk. Spanskeleverna i Sveriges skolor har under 
ett antal år ökat dramatiskt både i avseende på det 
antal kurser som man läser och den ålder när studi-
erna påbörjas. Det har blivit allt viktigare att fokusera 
på den roll motivationen spelar vid inlärningen och 
för resultatet samt att överbrygga det gap som uppstår 
när elever från vitt skilda skolsammanhang fortsätter 
grundskolestudierna på gymnasiet. Dessutom finns 
mycket fler spanskspråkiga miljöer i Nacka och övriga 

Sverige eftersom så mycket latinamerikaner, huvud-
sakligen chilenare, bidragit med sina kulturer. Spansk 
musik har även blivit alltmer populär och uppskattad, 
i synnerhet bland ungdomar.

1.3 Bakgrund till projektet
Det har funnits ett behov och en insikt i att i skolorna 
blicka framåt i ett mer internationellt perspektiv både 
i Nacka och Zaragoza och att främja kontakterna och 
kommunikationen oss emellan. Rent akademiskt är 
syftet givetvis att främja och uppmuntra språkinlär-
ningen i spanska och engelska, göra eleverna mer 
medvetna om sin inlärning och följaktligen mer moti-
verade. ”Forskare och lärare som fört fram idéerna om 
att utveckla medvetenhet (min kursivering) hos eleverna 
och ge dem större inflytande över sin inlärning har 
framför allt haft två skäl till detta. Det ena, mer över-
gripande, är att det är skolans uppgift att fostra demo-
kratiska medborgare som kan ta ansvar för sitt eget 
liv och därmed också för sitt lärande. Det andra är att 
ökad medvetenhet ger bättre motivation och därmed 
också effektivare inlärning”(Eriksson och Jakobsson 
2001, s. 9)

Exakt detta, medvetenhet och inflytande var inne-
hållet i EU-projektet LART, Learner Autonomy and the 
Role of the Teacher, som jag deltog i 1998-2000. Part-
nerländerna var Frankrike och Spanien. Lärarutbild-
ningen fortsatte med kurser under 2001 och 2002 i 
Paris och Uppsala, där jag också medverkade. I Sverige 
fortsatte lärarutbildningen 2003 med en 5-poängskurs 
i medveten språkinlärning. Resultatet av dessa olika 
projekt redovisades i Paris år 2004 under rubriken 
Mobilité Européenne. (Se bilaga 1)

Vid en nära kontakt mellan två utbytesstudenter 
och dessas familjer kan alla sinnen kopplas in och för-
stärka inlärningen. Vidare uppstår en autonom situa-
tion, eleven får inflytande över sin inlärning eftersom 
kommunikationen blir verklig, en handling som rela-
teras till vissa människor och vissa behov. 
Här närmar vi oss kärnan i hur eleverna kan uppnå 
kursmålen i olika språkkurser. Jag hänvisar till Lpf 
94: ”Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill 
ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 
arbete i skolan”(s. 270), samt det sista momentet: 
”Läraren skall tillsammans med eleverna utvärdera 
undervisningen”(s. 287). Eleverna får möjlighet att 
utveckla sitt språk i autentiska samtal utan att speci-
fikt öva på denna kommunikation dessförinnan. ”Om 
nu språkförmågan måste utvecklas, vilket naturligtvis 
är nödvändigt, varför inte utveckla den i språkliga 
handlingar relaterade till människor som möts i 
undervisningen här och nu, till deras tankar om den 
värld vi lever i, deras drömmar och önskningar och till 
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de föreställningar de har om hur de skall kunna skapa 
en gemenskap. Varför relatera till fiktiva situationer 
och rollspel? Även om utvecklandet av verktygen är 
bestämt genom kursplanerna och sker inom skolans 
institutionella ramar, har språkundervisningen i mot-
sats till många andra ämnen frihet att själv bestämma 
sitt innehåll eftersom inget innehåll existerar från 
början. Frågan är hur denna frihet tas tillvara.” (Torn-
berg 2000, s. 275) 

Sedan spanska språkvalet infördes på grundsko-
lenivå har stora elevgrupper valt detta i stället för 
tyska eller franska. En kraftig ökning av antalet elever 
bidrar självklart till den språkliga mångfalden men 
samtidigt har problem i form av brist på kvalificerade 
lärare, likvärdig undervisning och övergången mellan 
grundskolan och gymnasiet blivit betydande. Hur 
skall svenska ungdomar motiveras att utveckla sin 
språkförmåga, kulturella och sociala kompetens i ett 
sammanhang som stärker deras kommunikation på 
spanska så att de vågar och vill ta kontakt? Hur skapas 
ett intresse för framtida språkanvändning?

1.4 organisation av samarbetet
Vid de första kontakterna mellan eleverna skriver 
de till en annan mottagare än läraren. Syftet är inte 
i första hand att öva språket utan att kommunicera 
”Brev eller e-post till brevvänner som man kommuni-
cerar med på målspråket är kanske de bästa exemplen 
på autentisk användning av skriftspråket” (Eriksson 
och Jakobsson 2001, s. 78)

Intressant i sammanhanget är att det i denna kom-
munikation rör sig om två målspråk. Det fungerar så 
att svenskarna vill kommunicera på spanska i detta 
fall medan spanjorerna vill träna sin engelska. Deras 
vilja och förmåga att förstå varandra och bli förstådda 
kompletteras med det andra språket när kunskaperna 
tryter. Vid interkulturella kontakter kan annars lätt 
fördelarna överväga för den ena parten. ”Ett bekym-
mer med utbytesresor till Tyskland och Frankrike är 
naturligtvis att tyska och franska elever sällan har 
något intresse av att lära sig svenska, vilket rimligen 
leder till en obalans i motivationen” (Eriksson och 
Jakobsson 2001, s. 123)

2. metod, strategier 
för arbetet
2.1 att tidigt tala spanska med
spanjorer/engelska med svenskar
Utbytet påbörjas årligen i oktober då det presenteras i 
Nacka och Zaragoza, tillsammans med de ekonomiska 
förutsättningarna och tidsplanen för de olika resorna. 
Urvalet sker efter principen att den som är äldst och 
läser högst steg har företräde framför de yngre, som 
ju har fler chanser att delta senare. Därefter fortsät-
ter det större delen av läsåret med presentationer och 
parbildning efter elevernas förutsättningar och önske-
mål (kön, ålder och andra faktorer som allergier, kam-
ratrelationer, bostadsadress, intressen). Kontakterna 

etableras via e-post, MSN, per brev och telefon. 
När det är dags att resa, har både den svenska grup-

pen och den spanska gruppen konsoliderats, börjat 
lära känna varandra och kommunicerat med sina res-
pektive utbytesstudenter. I Nacka har föräldrarna sam-
lats för att få information och förutsättningar samt 
skriva på ett kontrakt som gäller för ungdomar som 
deltar i skolarrangemanget. Flygresan klimatkompen-
seras under senare år i enlighet med Nacka Kommuns 
policy för resor och som ett led i det övergripande 
arbetet i skolans arbetsplan för en hållbar utveckling. 
Skolan bidrar med en del av kostnaderna och arbetet i 
Spanien betraktas som ”annat skolarbete”, vilket inne-
bär att det är intensivundervisning i spanska, spansk 
kultur, samhällskunskap, geografi, skolundervisning, 
historia och besök i flera städer. 

Madrid besöker vi några timmar på väg till Zara-
goza, dit resan fortsätter med buss. Där ägnas helgen 
åt familje- och kamratliv. Skolveckan har ett special-
utformat program för de svenska eleverna. Lektioner 
besöks och varvas med studiebesök och utflykt till 
ytterligare en stad. Tidigare har vi besökt Barcelona, 
San Sebastián och i år Bilbao. Vi har upplevt Gaudis 
arkitektur, Chillidas skulpturer och Guggenheimmu-
séet. 

Varje år arbetar vi med ett tema. 2008 har vi fokuse-
rat på Zaragozas historia samt vatten-och miljöfrågor 
inför Expo 2008, som staden anordnar 15 juni- 15 
september. Under veckan besöker vi bland annat 
Zaragozas imponerande historiska platser och museer 
och universitetet där kurser för utländska studenter 
ges. Vi introduceras, inspireras och får pröva på hur 
det kan vara att läsa språkkurser i spanska i Zaragoza 
efter gymnasiet. (Se bilaga 2: Programmet i Zaragoza 
7-15 mars 2008) 

Under den avslutande vårveckan i Nacka besöker de 
spanska eleverna de ungdomar som bott hos dem tidi-
gare och får nu pröva på svenskt familje- och kamrat-
liv samt skolvardagen här i Sverige. Det hela inriktas 
på att de spanska eleverna skall lära känna vår kultur, 
använda och förbättra sin engelska, samt att alla våra 
spanskläsande elever skall få tillgång till den inspira-
tion och motivation som en direkt kontakt med jämn-
åriga kan skapa. 

I programmet ingår en utflyktsdag där alla svenskar 
och spanjorer deltar i korsvis sammansatt lagbyg-
gande, tävlar och kommunicerar tvärs över språkgrän-
serna. De kämpar också om äran att vinna brännbolls-
matchen. I varje grupp måste man snabbt förstå och 
lösa problem på engelska inom laget för att kunna 
vinna. 

Under veckan blir det intensiva språkpass i engel-
ska med avbrott för program i spanskgrupperna på 
skolan. Detta varvas med besök i klasser där eleverna i 
exempelvis frisörkursen, design och textil får beskriva 
sin inriktning. Inslag som skridskoåkning, studiebe-
sök på Vasamuséet, i Stadshuset och Gamla Stan är 
annat som kan förekomma. 

Ett lektionspass för att skriva texter – på engelska 
för de spansktalande, spanska för svenskarna – samt 
skapa ett bildgalleri som senare publiceras på www.
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nackagymnasium.nacka.se och länkas till hemsidan i 
den spanska skolan är ytterligare inslag under veckan 
i Sverige. (Se bilaga 3: Programmet i Nacka 11-19 april 
2008).

2.2 Återkommande kontakter med partnerskola 
skapar förtroende 
Kontinuiteten är den faktor som tydligast påverkar de 
positiva resultaten. Jag ansvarat för verksamhetsut-
vecklingen under den period jag beskriver här. (Se 
bilaga 4, s. 15utvärdering till Aragoniens Utbildnings-
ministerium 2008). Vi har nu ett kraftfullt kontaktnät 
i Nacka och Zaragoza och har skapat en tradition 
som överförs som ringar på vattnet till yngre elever 
och syskon, kamrater och grannar. Elever och lärares 
förväntan att kunna delta kan infrias. Det faktum 
att båda parter får mycket i utbyte och är jämbördiga 
skapar allas vinnarsituation. I bägge skolorna finns 
en vilja att fortsätta en framgångsrik verksamhet vilket 
aktivt utvecklar den och undanröjer praktiska pro-
blem. Ett problem som man måste ta i beaktande är 
finansieringen och skolornas möjlighet och vilja att 
budgetera eller hitta en annan rimlig möjlighet att 
betala aktiviteterna.

Kostnaderna är mycket rimliga i förhållande till 
utfallet. Autonomin Aragoniens regering bidrar eko-
nomiskt efter vederbörlig ansökan och verkställighet 
med publicering i dess bulletin (B.O.A. Boletín Oficial 
de Aragón, Comunidad Autónoma de Aragón) till de 
spanska elevernas deltagande. Av detta skäl ställs 
ingen där utanför som vill men inte har ekonomiska 
möjligheter att delta. 

De svenska eleverna betalar en fast, låg summa. 
Större delen av aktiviteterna bekostas av det faktum 
att man byter det mesta med varandra och att skolan, 
liksom för andra undervisningsaktiviteter, tar på sig 
en kostnad för verksamheten i fråga. De väljer aktivt 
själva om de vill delta och kan börja bygga upp sina 
egna förväntningar.

Syftet att förbättra resultaten, motivera, skapa 
intresse och bidra med mycken intensiv språkträning, 
kulturella kunskaper och jämförelser mellan de två 
länderna samt visa att de inlärda kunskaperna går att 
använda direkt är vad som bidragit till en stadig kon-
tinuitet. Jag har bidragit med en aktiv samordnande 
vilja att ta det omfattande genuina ansvar som krävs 
för att främja en fortlöpande utbytesverksamhet. 

2.3 utvärderingar
I denna framställning har jag valt att granska det 
egna projektet med hjälp av systematiska utvärde-
ringar under 16 år. Detta har relevans på grund av 
den genomslagskraft projektet fått i de två skolorna 
och i Nacka och Zaragoza generellt. Av denna anled-
ning kommer hänvisningar till intervjuer av berörda 
personer att bilda grundstommen i beskrivningen av 
resultaten.

I första hand har jag talat med deltagande lärare och 
elever i Nacka Gymnasium och I.E.S. Grande Covián 
och läst deras utvärderingar och med ett flertal elever 
som tidigare deltagit, däribland en elev från ett av de 

första utbytena. Hon är numera spansklärare och är en 
av dem som blir intervjuad tillsammans med andra i 
Nacka TVs film från år 1995. 

Vidare har jag läst och lyssnat till elevernas utvär-
deringar, läst elevernas egna texter på målspråket, 
Skolverkets inspektionsrapport, titelsidorna i Henning 
Mankells ”Jugar con fuego” (Leka med elden), en bok 
som de spanska eleverna läst i sin litteraturkurs, skrivit 
personliga hälsningar i och skänkt oss. I en tidnings-
artikel ger en spansk journalist sin version efter vårt 
samtal. Jag har bett den ämnesansvarige engelskläraren 
vid I.E.S. Grande Covián om kommentarer och kunnat 
läsa utvärderingen till Aragoniens Skolministerium 
av 2008 års utbyte. Rektorerna på de två skolorna har 
lämnat mig sina skriftliga kommentarer.

2.4 övriga utvärderingar 
Skolverket inspekterade Nacka Gymnasium och en sam-
hällskunskapslektion på spanska med elever i steg 5 i 
april 2007. Vid detta tillfälle deltog eleverna från Zara-
goza, och en förberedd diskussion om olika samhälls-
frågor pågick. I Skolverkets rapport (2006) omnämns 
särskilt denna lektion och de utomordentliga interna-
tionella aktiviteterna skolan genomför för övrigt. 

”Samtidigt som inspektionen genomfördes var en 
grupp spanska elever och besökte skolan. Dessa deltog 
i spansk- och engelsklektionerna och besöket var väl 
förberett och lektionerna användes effektivt. Flera 
av eleverna i spanskgrupperna hade i sin tur varit på 
besök i en spansk skola.” (Skolverkets inspektionsrap-
port, 2007, s. 5) 

Här kan nämnas andra aktiviteter i Europa och Syd-
amerika som jag själv arrangerat eller aktivt deltagit 
i (Comeniusprojektet ”Linked by History and Culture” 
inom ramen för Zaragozautbytet år 1996-1999 i samar-
bete med Tyskland och Frankrike, Cáceres IX Reunión 
Científica 2006, ett forum för unga spansktalande fors-
kare över hela världen, Proyecto Inglés en Chile 2004-8, 
ett engelsk- och spanskprojekt, stött av Chiles ambassad 
i Sverige och Ministerio de Educación, Utbildningsmi-
nisteriet i Chile). 

”Utöver dessa exempel finns fler upparbetade och 
aktiva internationella kontakter. Inspektörerna bedö-
mer att Nacka gymnasium lyckas mycket väl med sitt 
uppdrag att främja internationella kontakter. I sam-
band med de elevresor som förekommer tas avgifter 
ut vilket behandlas senare i rapporten.” (Skolverkets 
inspektionsrapport, 2007, s. 6)

9 mars 2008 kontaktades jag i Zaragoza av en 
journalist på en av de två stora aragonesiska dagstid-
ningarna, El Periódico de Aragón. Man ville göra en 
intervju om vårt skolutbyte under ingressen ”Palabra 
de Honor” (Hedersinlägg). Detta resulterade i mycket 
uppmärksamhet bland de spanska familjer som deltog 
i år eller tidigare deltagit samt andra intresserade och 
inblandade. (Se bilaga 5, s. 16: El Periódico de Aragón, 10 
mars 2008)

Svenska elever i Zaragoza stöter ofta på nyckelband, 
väskor, tröjor av olika slag med Nacka Gymnasiums 
emblem. De reagerar positivt på att till exempel se 
”Nacka Gymnasium: mi segunda escuela” (Nacka Gym-
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nasium, min andra skola) på ryggen på en person som 
serverar på ett kafé.

En film om utbytet gjordes av en tidigare spanskelev 
för Nacka TV. Mycket som då sades är giltigt ännu. 
En elev uttrycker att ett utbyte som detta är bland 
det viktigaste du kan göra. En annan har nu återkom-
mit i Nacka Kommun som spansklärare! Orsaken till 
hennes val i livet och yrkeslivet har enligt henne själv 
helt klart påverkats av upplevelsen av kulturmötet 
och hela språkupplevelsen under utbytet. Hon upp-
rätthåller ännu kontakten med sin spanska familj. 
Ett förhållande har skapats, som kan vara många 
år och som inte går att ersätta med något liknande. 
En vistelse i utlandet, en studieresa, arrangerad av 
en utländsk eller svensk språkarrangör, som står för 
arrangemanget med värdfamiljen, lärarna i salen och 
upplägget är förvisso suveränt men har en karaktär 
som inte skall förväxlas med ett genuint utbyte av 
detta slag.  

3. resultat
3.1 resultat och diskussion
Spansklärarna på Nacka Gymnasium liksom engelsk-
lärarna i Zaragoza är generellt sett helt ense om att 
verksamheten ger ett stort mervärde för eleverna och 
skapar nya chanser för dem att meritera sig i ett främ-
mande språk. 

Vid intervjuerna med de spansklärare som undervi-
sat de deltagande eleverna framkommer kristallklart 
att de ser en tydlig förbättring. Detta motsvarar oftast 
ett betygssteg från rapporteringen i januari till kursbe-
tyget i juni. Eleverna är mycket mer motiverade att 
våga och vilja tala spanska, förstå och även uttrycka 
sig skriftligt. Det finns många exempel bland mina 
egna och andras elever som hittat studiemotivation 
och velat förbättra och satsa på sina spanskstudier 
samt fortsätta med universitetsstudier i språket. En 
systematisk jämförande statistisk undersökning av 
betygsnivåer och studieval såväl under som efter 
gymnasietiden skulle med stor sannolikhet bekräfta 
de anförda resultaten och bekräfta motivationens och 
medvetandets roll i inlärningsprocessen.

De spanska eleverna uppvisar större mod att kom-
municera på engelska. De är förvånade över den höga 
nivå på vilken engelska används i Sverige generellt, 
jämfört med deras egen enligt den spanske ämnes-
ansvarige lärarens skriftliga kommentarer 24/6-08. 
Detta märks även i de spanska elevernas enkätsvar (Se 
bilaga 6, s.17: elevenkät 2008). Vid en blandad grupp-
konversation med muntlig redovisning i storgrupp i 
Spanien uttryckte en engelsklärare häpet att den elev 
som ställde sig upp och redovisade sin grupps resultat 
inför 70 åhörare aldrig tidigare talat engelska under 
lektionerna. 

Spanska engelsklärare och andra av Grande Covián-
skolans lärare deltar gärna trots de krav som ställs: ett 
akademiskt valt ämnesområde måste utarbetas, logis-
tik planeras på ett genomförbart vis och byråkrati vid 
ansökan och rapportering om utbytet måste utföras 
inom vissa tidsgränser, skriver Grande Coviáns rektor i 

en kommentar 19/6-08.
Den upplevelse det hela ger utöver det som tidigare 

nämnts är att eleverna blir mer självständiga och soci-
alt mogna även i internationella sammanhang (jag 
hänvisar här till den spanske ämnesansvarige lärarens 
skriftliga kommentarer 24/6-08). De spanska eleverna 
i stadsdelen Las Fuentes har oftast ingen resvana och 
föräldrarna från olika närliggande byar i Aragonien 
som saknat akademisk bildning, har uttryckt sin 
önskan att deras barn skall få lära känna en stabil 
demokrati och synsättet i andra europeiska kulturer. 
Familjerna har intresserat sig för svensk kultur, mat, 
religion och våra seder och bruk. Utbytesverksamhe-
ten har dessutom bidragit till en utökad självkänsla 
och nyfikenhet på den Europeiska gemenskap man 
nyligen blivit medlem i (Grande Coviáns rektor i sin 
kommentar 19/6-08)

Slutligen vill jag kommentera att ungdomar kostar, 
varhelst de än befinner sig. Det är lika dyrt att ha två 
barn hemma i en vecka som ett barn i två veckor!

3.2 Spin-off effekter
Lärare som genomför ett utbyte får oftast skjuta till 
tid och engagemang utöver vad som ingår i tjänsten 
för att projektet skall bli lyckat. Jag citerar ur en 
beskrivning av elevutbyten hur de intervjuade språklä-
rarna ser på saken: ” Att det ger eleverna en kick att få 
höra och använda språket i målspråkslandet är Språk 
2-lärarna överens om, men om det ska ske inom sko-
lans ram, t.ex. i form av elevutbyte mellan länderna, 
krävs det att någon eller några lärare lägger ner en 
hel del arbete för att utbytet skall bli meningsfullt.” 
(Eriksson och Jakobsson 2001, s. 122) En av dessa lärare 
frågar sig om projektet ”En annan bild av Tyskland” 
varit värt arbetet, vad eleverna fått ut av utbytet. 
Svaret blir jakande både för egen del och för kollegor-
nas. Viktigast är naturligtvis om eleverna lärt sig mer 
och blivit mer motiverade av arrangemanget. Hennes 
kommentar är positiv. ”Jag tror att det att få kontakt 
med jämnåriga från grannländer är meningsfullt i sig 
och dessutom bidrar det till förståelse och tolerans.” 
(Eriksson och Jakobsson 2001, s. 122) 

De deltagande lärarna får likaledes en möjlighet 
att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken. 
Varje år uppstår situationer som inte kan förutsägas, 
kontakter med myndigheter, sjukhus, akutsjukvård 
kan behövas. Rutiner, pedagogik och didaktik belyses 
i ett begränsat men ändå kontrasterande perspektiv i 
relation till en främmande skolkultur. Detta är skol-
utveckling också för de inblandade lärarna. På Nacka 
Gymnasium har vi ett vackert minne som bekräftar 
lärarnas engagemang, ett fint dokument med handun-
derskrifter av alla lärare som deltagit under 15 år av 
utbyte.

3.3 omfång och bredd
Skälet till de spanska elevernas intresse och moti-
vation att vilja delta har visat sig vara att de kan 
använda sin engelska överallt där inte spanska 
används och att språkträningen naturligt växlar över 
till spanska eller engelska beroende på samman-
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hanget. De använder helt enkelt engelska med föräld-
rar och kamrater som inte kan spanska. 

Samtidigt får alla spanskläsande elever i Nacka 
Gymnasium ett naturligt och berikande möte med 
infödda spanjorer i sin egen ålder. De elever som 
deltar i utbytet får direktkontakt med en familj och 
får uppleva en skolvecka samt familjelivet och friti-
den i ett annat land. En betydande del av de spanska 
eleverna har aldrig varit utomlands förut och många 
av deras föräldrar, även de utan akademisk bakgrund, 
har på detta sätt kunnat vidga sina barns kulturella 
medvetande och engelskkunskaper. Den sociala situa-
tionen har förändrats under de år utbytet pågått och 
man har alltmer insett hur viktig den Europeiska 
Unionen och engelskan är för ett land som relativt 
nyligen påbörjat sin utveckling mot demokrati (jag 
hänvisar här återigen till Grande Coviáns rektors 
skriftliga kommentarer 19/6-08) 

Åldersstrukturen i den spanska skolan stämmer 
väl överens med våra svenska elevers i årskurs ett i 
gymnasiet. Det är också här behovet varit och är som 
störst och deltagarna varit som flest. Effekten av ett 
intresseskapande i årskurs ett på gymnasiet är inte 
obetydligt. Det finns exempel på många svenska elever 
som återvänt till Zaragoza eller annan ort för seriösa 
studier, besök i den spanska värdfamiljen. Flera har 
fortsatt med universitetsstudier. Självklart förekom-
mer fall där det inte går att jämka ihop olika viljor, 
begåvningar, personligheter och temperament. Alla 
finner inte en familj eller utbytesstudent att fortsätta 
relationerna med, men de flesta öppnar sina ögon för 
en ny värld och får nya perspektiv. (Arrangerande lära-
res ytterligare kommentarer till bilaga 4, Utvärdering 
till Aragoniens Utbildningsministerium 2008).

3.4 kulturmöten
Kulturkrockar är legio och det förekommer underliga 
ting som en svensk skolmatsal där spanjorer serveras 
pannkakor som MAT eller svenskar som får en spansk 
förmiddagssmörgås i matsäcken bestående av en 
baguette med stora mjölkchokladbitar i. Att vi hemma 
i Sverige tar av skorna inomhus är en vana man inte 
förstår i Spanien (i synnerhet offentligt på tåg eller 
buss, där det är förbjudet att ta av sig om fötterna). 
Tiderna, att man aldrig slutar skolan i Sverige, tycker 
spanjorer som går hem och äter en trerätters måltid 
klockan 15.00 efter en lång dag av fasta från 8.00 till 
14.30 och sedan inte går tillbaka förrän nästa dag. 
Svenskarna, som blir vrålhungriga vid 11-tiden, fattar 
inte hur man dagligen kan gå i skolan hungrig!

4. slutord
16 års erfarenhet av utbyte med Spanien har gett oss 
en oanad utveckling. Olika problem har stundtals 
hotat stoppa fortsättningen på initiativet, men i stäl-
let har det hela vuxit med oanad kraft! I sin utvärde-
ring (Bilaga 4) skriver de spanska lärarna att de hoppas 
vi skall fortsätta många ytterligare år, något som jag 
till fullo instämmer i.

Nacka Gymnasium har blivit ett av de mest attraktiva 

skolvalen för gymnasieungdomar, kanske tack vare 
detta första, avgörande steg mot att verkligen skapa en 
internationaliserad skolutbildning för gymnasiet!

Att internationalisera genom att utöka verksamhe-
ten i tid och rum och genom intensiv kommunikation är 
måhända den bästa vägen att utveckla en genuin skol-
utbildning för vår tidsålder.
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Bilaga 1: mobilité européenne, atelier 10 mars 2004

Bilaga 2: Programmet i zaragoza 7-15/3 2008  
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Bilaga 3: Programmet i nacka 11-19/4 2008   
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utlåtande från ämnesansvarige engelskläraren vid Grande Covián-skolan i zaragoza den 24 juni 2008

Hola  Anna,   te  envío   este   texto   que   hemos  mandado   al  Departamento  De  Educación.  Simplemente  
quiere   añadir   el   gran   interés   que   nuestros   alumnos   muestran   por   el   intercambio   con  el  Nacka  
Gymnasium.  Cuando   están  en  1º  de  ESO (12-13  años)   muchos  estudiantes   ya   están  pensando   en  poder 
participar  en el  intercambio  unos   años   más   tarde.  Algunos   tienen   hermanos   mayores   que   ya   asistie-
ron, otros  han  visto  el   grupo   de   alumnos   suecos  en   nuestro  Instituto   y   han  oído hablar   del   inter-
cambio.   Para  algunos   de   nuestros   estudiantes   supone   la   mayor   experiencia   que   han   vivido,  ya  que  
-en  algunos   casos-  es   la   primera   vez   que  viajan   fuera   de   España.   Hay   un   gran   contraste  entre   la   
vida  de  Zaragoza   y  la  vida   en  Suecia, comidas,  viviendas,  horarios,  transporte, costumbres.  También   es  
de   gran   motivación- y  algo   en   cierto   modo   sorprendente  para  ellos,   el   hecho   de  poder   comprobar  
la   gran   importancia   que   tiene   el   idioma   inglés   que   nos   solo   sirve   para   comunicarse   en   países  
anglófonos,  sino    también  en   otros  como   Suecia. Les  sorprende  el   buen   nivel   de   inglés  de   toda   la   
población   sueca ( igual   que   sorprende   en   Suecia el   bajo   nivel   de  inglés  de  los   españoles.  Además   
de  practicar  el  idioma  inglés,  otros  alumnos  conocen  algo   de   sueco.  El   intercambio  les   ayuda   a   ser   
más   independientes.  Bueno,  esperemos   que   podamos   seguir   muchos   años  más   con   el programa de  
intercambios.

VALORACIÓN   DEL  PROGRAMA
           Podemos  considerar  el  programa  de  intercambios  escolares  entre  países  europeos  como   muy  
positivo,  ya   que  es  una  gran  oportunidad  para  que  nuestros  alumnos  conozcan   de   primera   mano  
la   realidad  social,  cultural  y   educativa  de  otro   lugar  de   Europa.   Los  alumnos   se   benefician   doble-
mente  porque   es   muy   enriquecedor   tener   un  “hermanado”  sueco  en   casa  durante    varios  días  y  por  
supuesto  es  beneficioso   cuando   nuestros  alumnos   visitan  el  país  extranjero. Allí    conocen  otras  costum-
bres,  otro    instituto   y    en   general   otra   forma   de   vivir   que   sería  muy   difícil    de   conocer  sin   estos   
programas   de   intercambio. 
 Tampoco   debemos   olvidar   la   gran   motivación  que  supone   el   hecho  de   usar   el   idioma   inglés    
como    instrumento   de   comunicación    en    las   diversas    situaciones  de   la   vida    diaria  en   las   que   
nuestros  alumnos   se  encuentran   cuando    visitan   Suecia.  Es   de  destacar   la   buena  disposición   y   acti-
tud  de   todos  los    alumnos   que   este   año   han   participado  en  el    programa,  así   como   la   colabora-
ción   e   interés  de   sus   familias.
         Debemos  mencionar   también   el  arraigo  que   el    intercambio   con  Suecia  tiene   en   el   IES   Grande   
Covián.    Hace  dieciséis     años   que   viene  realizándose   sin   interrupción;   a   lo   largo   de   estos  años  
diversos   profesores  de   distintos   departamentos lo  han   organizado    y   cada   año  hay    profesores     que   

Bilaga 4: Valoración del programa 2008. utvärdering till aragoniens utbildningsministerium 
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Bilaga 5: tidningsintervju el Periódico 10 mars 2008   
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Bilaga 6: elevenkät, spansk elev 2008
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