
Innlevering etter opphold i Tyskland 

 

Fra den 10. februar til 10. mars var jeg i Tyskland på utveksling igjennom Erasmus+. Jeg vil 

si det var en av de beste månedene og den beste opplevelsen jeg noen gang har hatt. Jeg møtte 

mye nye folk og fikk flere gode venner i løpet av oppholdet.  

Familien jeg bodde til var veldig hyggelige og tok godt imot meg. De snakket mye med meg 

og viste interesse for både meg og for å lære om Norge. De var også opptatt av og vise meg 

rundt i nærområdet å ta meg med på ting i helgene når vi hadde fri fra skolen. De tok meg 

blant annet med for å se musikalen «Disney on ice», og til et gammelt slott som var gjort om 

til museum. Det var veldig fint å bo til en familie som tok vare på meg og viste interesse for 

meg.  

Skolehverdagen var ganske lik den i Norge, men skolen og lærerne var litt annerledes. Skolen 

var ikke like «moderne» og teknologisk slik vi er vant til i Norge. Elevene hadde også større 

respekt for lærerne på en annen måte enn det vi har i Norge. De har ikke det personlige 

forholdet til lærerne som jeg tror er mer vanlig i Norge. Noen lærere virket også ganske 

«gammeldagse» i måten de opptrådde på, og hadde ikke respekt for elevene. Det virket som at 

noen av lærerne absolutt ikke interesserte seg for elevene, noe jeg synes var rart siden jeg 

mener det gjør at elevene ikke lærer like bra. Det virket også som at flere av elevene i klassen 

var virkelig interessert i å lære og var «smarte», enn det er i en typisk studiespesialiserings 

klasse i Norge. Jeg tror dette er fordi elevene blir delt opp etter evner ganske mye tidligere 

enn i Norge, noe som sikkert både har fordeler og ulemper. Vi hadde også mindre fritimer og 

kortere skoledager enn hva jeg er vant med fra Norge, siden alle elevene i en klasse har 

samme fag og ikke velger egne fordypningsfag, men heller en skole med fokus på fagene de 

er interreset i.  

En ting jeg følte var litt utfordrende mens jeg var på skolen, var at lærerne ikke tilrettela noe 

for meg. De gikk bare ut ifra at jeg gjordet det jeg fikk til og fulgte med i timene til en viss 

grad.  

På fritiden møtte vi ofte venner og for eksempel gikk rundt i Paderborn. En forskjell jeg 

merket når vi gikk rundt i gatene var det at i Tyskland kan man drikke i offentlighet og man 

kan kjøpe øl fra man er 16 år. Dette vistes godt i gatene i helgene når men ofte så folk gå rund 

omkring eller stå i gatene å drikke alkohol. Jeg merket også at flere ungdommer røyket enn 



det er i Norge tror jeg. Og det var lov å røyke utenfor skolen, så i pausene var det mye folk 

som var ute for å røyke. 

Jeg vil absolutt anbefale folk å dra på en slik utveksling. Du får mange nye inntrykk fra en ny 

kultur og vil forhåpentligvis møte mange nye venner du vil holde kontakten med etter du drar 

derfra å. Selv om det kan være utfordrende å komme inn i skolesystem og vennekretser i 

starten, vil jeg si at det absolutt er verdt det. jeg ville i hvert fall ikke vært foruten denne 

opplevelsen. 

 


