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I januari flyttade 19-åriga 
Amanda Ekblom till Düsseldorf 
i Tyskland för att under sex 
månader gå kursen Tyska i 
praktiken. Utbildningen anord-
nas av Braheskolan Visingsö 
folkhögskola och organiseras 
av Internationella skolorna (IS) 
i Düsseldorf.

Du har i tidigare nummer av   �
Arbete & Ekonomi kunnat läsa 
om verksamheten vid IS i Düs‑
seldorf  och Amanda Ekblom som 
under vårterminen går kursen 
Tyska i praktiken. Kursen inleds 
med åtta veckors intensivkurs i 
tyska och följs därefter av 15 veck‑
ors språkpraktik. Amanda har 
delat upp sin praktik i två delar. 
Först på en grundskola och där‑
efter ett bageri i de centrala de‑
larna av staden. Förhoppningen 
är att tala och lära sig så mycket 
tyska som möjligt.

Katholiche Grundschule Essener 
Straße i närheten av Amandas 
bostad i Düsseldorf  är hennes 
första praktikplats. Skolan är 
en katolsk grundskola för barn 
i åldrarna sex–tio år. Amanda 
får i uppgift att hjälpa lärarin‑
nan Frau Bröcker i klass 3a. Som 
praktikant eller elev niar man lä‑
rare och äldre och tilltalar inte 
varandra med förnamn. För en 
svensk kan detta vara svårt och 
ovant men i Tyskland är det na‑
turligt. Utöver tiden i klassrum‑
met hjälper Amanda även till på 
fritids under lunchtid och efter‑
middagarnas läxhjälp.

– Mandala är söt, snäll och 
hjälpsam, säger nioåriga Sahera 
Amin‑Sahid efter en snabb lunch 
med varm korv och bröd.

Under Amandas första dag på sko‑
lan kom en liten flicka fram och 
frågade vad hon hette och efter 
att ha sagt sitt namn brast flickan 
ut: – Heter du Mandala? Mandala 
fick det bli och hon blev snabbt 
barnens favorit.

– Praktiken på skolan gjorde 
mig inspirerad att läsa pedago‑
gik. Skolan är väldigt bra och jag 
tycker barnen är underbara och 
de gillar mig, säger Amanda.

 – Det var en mjukstart för tys‑
kan att börja arbeta med barn 
och de flesta hjälper mig tillrät‑
ta i språket. Däremot känns det 
tyska utbildningssystemet där 
barnen delas upp vid tio års ålder 
väldigt främmande för mig.

Carlsplatz är Düsseldorfs liv‑
liga marknadsplats. På hörnet av 
torget ligger anrika Bastians ba‑
geri där Amanda gör sin andra 
språkpraktik som försäljare av 
bröd, bakelser och kakor.

– Det var bra att göra första 
praktiken på skolan. Här pratar 
jag hela tiden med medarbetare 
och kunder och svarar på frågor 
så det är bra att ha tränat upp 
språkörat lite först. Praktiken 
på Bastians är som ett riktigt ar‑
bete och jag jobbar som vilken 

anställd som helst. Det är en rik‑
tig arbetslivserfarenhet som jag 
kan använda mig av i framtiden, 
 säger Amanda.

Även på bageriet finns en hierarki. 
Praktikanter och unga expediter 
är lägst i rang och de äldre och 
mer erfarna bestämmer över hur 
arbetet ska utföras. I början var 
Amanda väldigt trött efter en hek‑
tisk arbetsdag på ett främmande 
språk men hon har stor nytta av 
att ha arbetat på kafé i Sverige och 
hennes språk utvecklas snabbt.

Tyskar är ofta raka i dialogen 
och drar sig inte för att rikta kri‑
tik. Som svensk tar man det ofta 
personligt men här är man sakli‑
gare och hanterar kritiken på ett 
annat sätt.

– Tyskland har varit otroligt 
lärorikt. Jag har lärt mig att mer 
eller mindre ta vara på mig själv 
och kommit fram till att jag gil‑
lar det tyska folkets bryskhet. De 
flesta är trots allt hjälpsamma. 
Jag har lärt mig mer om mig själv 

och hur jag hanterar svårigheter 
och människor i ett annat land. 
Världen är mindre än man tror. 
Jag kommer nog ta med mig en 
lite tyskare personlighet hem, sä‑
ger Amanda.

Under sommaren arbetar 
Amanda i familjens rörelse vid 
gården i Höganäs och till hösten 
har hon sökt till en kurs i engel‑
ska: Grammatik och översättning 
på distans vid Lunds universitet. 
Med sig hem tar hon flera minnen 
och erfarenheter.

– Kursen här i Düssel‑
dorf  är en intensiv och motive‑
rande upplevelse. Den tyska jag 
har lärt mig här på sex månader 
slår det jag lärt mig i skolan på 
sex år med bamsesteg. Jag tar 
med mig en upplevelse som kom‑
mer att påverka mitt framtida liv. 
Det är stort.

Inne på IS Düsseldorfs kontor i 
centrala staden pågår förbere‑
delserna för fullt för att ta emot 
nästa termins kursdeltagare in‑

för terminsstarten den 4 juli. Det 
är en hel del arbete att organisera 
praktikplatser för deltagare med 
olika bakgrund. Höstterminens 
grupp består av 28 deltagare där 
merparten har gymnasial bak‑
grund.

– Kursen ger deltagarna en 
hjälp att orientera sig inför fram‑
tiden, säger IS Düsseldorfs mark‑
nadschef  Erik Forsberg. Många 
får mersmak på Tyskland och 
några brukar stanna kvar för 
sommarjobb, studier eller fasta 
jobb men framför allt ser många 
möjligheten att i framtiden arbe‑
ta i Tyskland.

Per-Ola KarlssOn

Fotnot: Om du förstår tyska 
kan du via IS Düsseldorfs 
hemsida se och höra vad andra 
studenter tycker om kursen 
Tyska i praktiken, Tyskland 
och Düsseldorf. Filmerna är 
gjorda av en av vårterminens 
studenter och nås via på  www.
is‑duesseldorf.com/296/9

Amanda Ekblom hjälper kunderna till rätta bland Käsekuchen och Apfelstrudeln. Det är till stor hjälp att ha jobbat på kafé tidigare. FoTo: Per-ola KarlssoN

Hofkäsekuchen är ett av många 
läckra bakverk.

Lärorik tid i Tyskland för Amanda

Plåt-
bearbetning

Stansning
Laserskärning

Bockning

Svetsning
Mig/Mag

TIG
MMA

Maskin-
bearbetning
CNC svarvning
CNC Fräsning

Support-
svarvning

Service
Installation
Reparation
Underhåll
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www.verkstadsbolaget.se

Vi har det Ni behöver, med bäring på framtiden!

Lööfs Gasol AB
Kulinggatan 13 (Örsholmen)         Tel:  054-85 44 50
Öppettider: Mån-fre  7:00-17:00

Myggproblem ??
  Skeetervac Myggfångare
    Gör sommarkvällar till utesittarkvällar.
    Gasoldriven myggfångare som fångar
    mygg & knott varje dag hela säsongen.
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