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Mer enn 477 millioner mennesker har spansk som 
morsmål, og er dermed det språket med nest 

mest morsmålsbrukere i verden – etter kinesisk.

I tillegg er det mer enn 9 millioner mennesker 
som har det som andre- eller tredjespråk. Det er 
derfor stor sannsynlighet for at du kommer til å 

møte noen som snakker spansk!

PS! 
Fristen for å søke på 

YFUs utvekslingsprogram 
er 1. mars.

De los idiomas mas hablados en el mundo

ET AV DE STØRSTE 
SPRÅKENE I VERDEN



ÅPNE DØRENE TIL FLERE 
LAND MED KUN ETT SPRÅK!

Hvis du vil reise til et spanskspråklig land er det 
veldig nyttig å lære seg det mest grunnleggende 

slik at du kan komme deg rundt: å kunne 
lese en meny, booke hotellrom eller be om 

veibeskrivelser.

Om du allerede kan litt spansk, så er det å reise 
til et spanskspråklig land den beste måten å 

bruke det du har lært – det er fantastisk å øve 
seg på et fremmedspråk ved å snakke med andre! 

Disfrutar más de los países hispanohablantes



EN STOR KULTURELL 
VERDEN

Kunne du likt å lese en roman av den berømte 
Gabriel García Márquez? Vil du lese diktene til 
Mario Benedetti? Har du lest Quijote på norsk, 
men kunne du tenkt deg å lese den på spansk? 

Å kunne lese spanskspråklig litteratur er enda en 
grunn til at folk fra hele verden har lyst til å lære 

seg språket flytende. 

Mange har som personlig mål å kunne lese sin 
første bok på spansk, og når de endelig når målet 
sitt oppnår de høy grad av selvtillitt – i tillegg til 

å få et enda bedre ordforråd. 

Un mundo cultural muy amplio



MANGE SPRÅK SOM LIGNER

Det er også lurt å ha i bakhodet at spansk er en 
perfekt inngangsport for å lære seg noen av de 

andre romanske språkene! Portugisisk, italiensk 
og fransk er alle i slekt med spansk. 

Likhetene er mange mellom disse språkene, både 
i ordforråd og grammatikk. Kan du allerede noen 
av de andre romanske språkene? Hvis svaret er 

ja, kan du benytte deg av det og lære deg spansk! 
Det vil gi deg en stor fordel.

Facilidad con otros idiomas



SPANSK SOM ET AKADEMISK 
VERKTØY

En annen grunn til å snakke spansk kan være 
en drøm om å studere i Spania eller et annet 

spansktalende land. Mange studieprogrammer 
på både bachelor- og masternivå i Spania krever 

at du har et nivå over middels. 

Du behøver ikke å miste motivasjonen – øvelse 
gjør mester! Du behøver ikke miste motivasjonen 
– om du fordyper deg i språket vil du kunne lære 

deg det raskt.

Español como herramienta académica



FLERE 
JOBBMULIGHETER

Å kunne snakke flere språk kan hjelpe deg å åpne 
flere dører i arbeidslivet. Det finnes utallige 
jobber som krever at du snakker flere språk. 

I vår globaliserte verden er det viktig å kunne 
snakke flere språk, og du stiller sterkere i 

arbeidslivet om du mestrer flere språk. Kanskje 
du til og med kan få høyere lønn om du snakker 

spansk?

Mejor oportunidades laborales



Youth For Understanding Norge

Bogstadveien 27B | 0355 Oslo  
post@yfu.no | www.yfu.no 

22 69 81 80 
Facebook & Instagram: YFU Norge

Youth For Understanding er en internasjonal 
utvekslingsorganisasjon for ungdom mellom 15 og 18 år, som 
arbeider for fred og forståelse. YFU Norge gir deg mulighet 
til å gå på videregående skole og bo i en vertsfamilie i Latin-

Amerika, Spania eller andre land ett år.
 
Se verden med andre øyne 
Etter vår mening er det å være utvekslingselev den beste måten å komme 
tett innpå en kultur og lære et språk. Det du imidlertid lærer mest om i 
løpet av et utvekslingsår, er deg selv. Du blir mer selvstendig, du får et 
større perspektiv på verden og du lærer å takle motgang på en bedre 
måte. 

YFU er der for deg 
Du er ikke alene der ute. YFU er en frivillig organisasjon og i hvert 
land er det mange mennesker som bruker fritiden sin til å gjøre året 
ditt både trygt og lærerikt. Alle de 60 YFU organisasjonene rundt om 
i verden må følge et sett med internasjonale kvalitetskrav. Vi har et 
solid støtteapparat som står klart til å bistå deg 24 timer i døgnet. 
YFU arrangerer samlinger i løpet av året hvor du får møte andre 
utvekslingselever og lære mer om landet du bor i. 

REIS MED YFU TIL
ET SPANSKTALENDE LAND


