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BARCELONA  

Barcelonaprojektet våren 2015 

Vi åker till Barcelona, som är Spaniens näst största stad och huvudstad i den 

spanska regionen Katalonien. Staden är tvåspråkig, både spanska och kata-

lanska används. I Barcelona finns en mängd sevärdheter såsom den mäktiga 

basilikan Sagrada Familia samt övrig arkitektur av den kända arkitekten An-

toni Gaudi, vackra parker, en massa shopping och även fina stränder! 

Under projektresan kommer vi troligen även att besöka Andorra, en mikro-

stat belägen på gränsen mellan Spanien och Frankrike. Andorra är den enda 

stat där katalanska är enda officiella språk. 

Projektledare: Ann-Charlotte Söderman och Marianne Backlund 

Parc Güell.  

Sagrada Familia 

POLEN 
 

Projektet behandlar folkmord och  förföljelser 

av minoriteter med betoning på de omfattande 

utrensningarna under andra världskriget. Pro-

jektet resulterar i ett studiebesök till förintelse-

lägren utanför Krakow i Polen.  

Projektledare: Christian Westö och Simoné 

Bergvik 



ENGLAND-FRANKRIKE 
 

Vi besöker storstaden London, samt 

den mindre staden Rochester i Kent. I 

Rochester finns vår partnerskola ”Fort 

Pitt Grammar School”, som vi kommer 

att besöka. Tillsammans med en grupp 

elever kommer vi att göra en dagsut-

flykt över engelska kanalen till den 

franska byn Saint-Omer. Temat för pro-

jektet är intressanta personer och mil-

jöer, som har anknytning till bl.a. litteratur, musik och film. Projektet ger del-

tagarna möjlighet att tala både engelska och franska och dessutom uppleva 

både en storstad och engelsk och fransk landsbygd. Projektet förbereds un-

der vecka 8. 

Projektetledare: Inga-Lill Till, Bernice Sjöberg och Jenny Lönnblad.  



TOKI 

Leppävirta & Stockholm    
Ett samarbetsprojekt med Leppävirran lukio. Deltagarna får under projektet 

möjlighet att använda finska i genuina situationer. I projektet ingår följande 

helheter: 

  

 varje deltagare får minst 2 finskspråkiga vänelever 

 2 träffar (Leppävirta och Petalax) 

 en gemensam resa med Leppävirran lukio till Stockholm 

 troligtvis erbjuds möjlighet att avlägga en del av kurs 4 i form av 

e-tandem med Leppävirta-elever 

 

Projektledare: Jari Löf och Marianne Backlund 

CERN  
Projektet är ett led i utvecklandet av undervisningen i fysik. Målet är att få 

kunskap om den moderna fysikens arbetssätt och stifta bekantskap med 

forskningen vid partikelacceleratorn i CERN, Schweiz. Studierna genomförs 

under hösten 2014 med elever som läst lång fysik. Ett studiebesök till CERN 

avslutar projektet.  

TYSKA JULMARKNADER 
Projektet är ett led i utvecklandet av undervisningen i tyska. Målet är att 

stifta bekantskap med tyska jultraditioner för att finna sambandet mellan 

de nordiska och finlandssvenska jultraditionerna. Studierna genomförs un-

der en kurs hösten 2014 med elever som läser tyska. Ett studiebesök vid en 

tysk julmarknad avslutar projektet. 

Projektledare: Marianne Backlund 


