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Abstrakt 

Internationella utbyten är ett tämligen vanligt förekommande fenomen på svenska gymnasie-

skolor. Forskningsläget gällande just utbyten på gymnasienivå är dock tunt i Sverige. Utbytet 

sker sålunda utan att det i någon större utsträckning fastställts några egentliga resultat i veten-

skapliga undersökningar. Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser un-

der ett internationellt utbyte med fokus på deras upplevelser av lärande och motivation till lä-

rande. De resultat som framkommer är att internationella utbyten motiverar elever till lärande 

på så sätt att belöningen under vistelsen är den högt värderade fritiden. Sedermera är fritiden 

lärande i sig genom att lärdomar och erfarenheter tillskansas. Det innehåll som den italienska 

undervisningen baserades på visade sig vara av föga intresse för de svenska eleverna då de 

kunskaperna inte premierades i den svenska skolan. Således fanns enbart motivation för di-

stansundervisningen och de lärdomar som tillskansade utanför skolan. 
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1. Introduktion 

Under introduktionskapitlet kommer problemformulering, syfte och frågeställning att present-

eras. Studien fokuserar på gymnasieskolan och gymnasieelever. När benämningen elever an-

vänds menar vi fortsättningsvis endast gymnasieelever. 

1.1 Inledning 

Det genomförs internationella utbyten i flera svenska gymnasieskolor. Utbytena innebär att 

några elever byter plats med några elever på en annan skola utomlands för en period och byter 

på så vis även utbildningsplats. Att skolor genomför internationella utbyten är reglerat och rätt-

färdigat genom styrdokumenten där det går läsa. 

Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt 

svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella 

kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.1 

 

Skolverket trycker på olika nivåer av perspektiv och även att internationella kontakter och ut-

bildningsutbyten mellan länder ska främjas. För att genomföra utbytesprojekt har EU olika pro-

gram, exempelvis Erasmus.2 Dessa ger ekonomiskt stöd till skolor som arbetar för att elever 

skall få möjligheten till internationella utbyten. Med internationellt utbyte menas att eleverna 

under en begränsad tid genomför delar av sin utbildning på en skola i ett annat land.  

Vi menar att det engagerade arbetet kring internationalisering i skolan har bedrivits utan att det 

funnits några vetenskapliga undersökningar på svenska gymnasieskolor som belyser de konse-

kvenser som utbytet medför för berörda elever. Den enda svenska studie som finns på forskar-

nivå är Mikael Wingårds avhandling från 2012 där han undersöker internationalisering utifrån 

lärares perspektiv. Han konstaterar att lärare upplever att elever påverkas positivt beträffande 

den egna personliga utvecklingen samt att påverkas i de val de gör inför kommande studier. 

Det finns även ett författat examensarbete kring internationalisering i skolan av Hugo Wikström 

där elevernas perspektiv undersökts.3 Inriktningen i Wikströms studie är kopplad till elevers 

syn på internationella utbyten. Således finns ett forskningsfält att utforskat framförallt utifrån 

                                                 
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
2 Universitets- och högskolerådet 2014. 
3 Wikström 2014. 
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elevperspektivet och då särskilt elevers upplevelser kring internationella utbyten. Med denna 

utgångspunkt är det intressant att utöka forskningen kring internationalisering i skolan och un-

dersöka elevers upplevelser av snarare än deras syn på internationella utbyten ser ut. 

Avgränsningen som är gällande för studien är den tid då eleverna genomför utbytet. Undersök-

ningen fokuserar sedermera på elevernas upplevda motivation till att tillägna sig undervisning 

i värdlandet samt vad de upplever ha lärt sig där. Ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv är 

det intressant att forska kring internationella utbyten för att få kunskap om vilka verkningar 

dessa medför.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers upplevelser under ett internationellt utbyte 

med fokus på deras upplevelser av lärande och motivation till lärande.  

1.3 Frågeställning 

 På vilket sätt upplever gymnasieelever att omgivningen påverkar lärandet under det in-

ternationella utbytet?  

 Vad upplever gymnasieelever att de lärt sig under det internationella utbytet? 

 På vilket sätt upplever gymnasieelever att internationella utbyten är motiverande för 

lärandet? 
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2. Tidigare studier och teori 

Inledningsvis kommer tidigare studier som är av intresse för denna studie att redogöras för. 

Därefter presenteras de teoretiska utgångspunkter som är gällande för denna studie. 

2.1 Tidigare studier 

I artikeln ”Global Citizenship & Study Abroad: It’s All About U.S.” skriver Talya Zemach-

Bersin om amerikanska studenters möten med andra kulturer som utbytesstudenter. Hon lyfter 

bland annat ett exempel om en amerikansk kille som genomfört delar av sina studier i Ghana. 

Hon intervjuade honom för att få fram en historia om de upplevelser han åskansat sig under sin 

tid i Ghana. Detta kopplar hon sedan till den globala värld som Amerika verkar i. Hon menar 

att den globala integration som finns i de flesta samhällsstrukturer också bör avspeglas i skolan 

och amerikanska elevers utbildning.4 Hon problematiserar emellertid USA:s globala ställning 

som hegemon och supermakt speglat mot andra länders syn på USA som nation och amerikaner 

som människor. Genom denna problematisering drar hon slutsatsen att genom förläggning av 

delar av utbildningen utomlands skapas en ”global medborgare”. På detta sätt kan situationen 

förändras till det bättre och de studerande som är ute vid andra skolor runt om i världen fungerar 

som en slags ambassadörer för USA som nation. Utgångspunkten för detta är att skolan socia-

liserar studenter till goda medborgare. För att då bli en god ”global medborgare” bör delar av 

utbildningen vara internationell. Detta är ett krav som föreligger utbildningssystemet från andra 

samhällssektorer. Man menar att det behövs utbildad personal som klarar att möta de globala 

krav som sätts på samhället.5 

I texten ”Developing the global dimension in the school curriculum” diskuterar Jaya Graves 

inledningsvis den globalisering av världen som sker idag. Till skillnad från Zemach-Bersin dis-

kuterar Gravs globalisering från Storbritanniens perspektiv. Hon skiftar också fokus till att dis-

kutera läroplanerna som gäller för de brittiska skolorna.  Sedan kopplar hon samman globali-

seringen med läroplanerna och konstaterar att de är starkt påverkade av den effekt som globa-

liseringen har på samhället. Graves urskiljer fyra nyckelsteg för att ”globalisera” skolan. För att 

kunna utvecklas i de fyra stegen krävs en grundläggande kunskap kring att kunna förstå olika 

samband mellan saker som händer i den enskilde elevens liv. Det första är att elever lär sig 

                                                 
4 Zemach-Bersin 2007, s. 16. 
5 Zemach-Bersin 2007, s. 23. 
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förstå sitt eget och andras värde. De förstår att det finns olika kulturer, som delar samma grund-

läggande behov och att i vilken utsträckning dessa behöv uppfylls är mycket varierande. Steg 

två innebär att eleverna lär sig att förstå världen utanför deras egna perspektiv. De ser likheter 

och skillnader runt om i världen. Eleverna utvecklar också sin förståelse för social rättvisa och 

förstår att deras enskilda handlingar kan påverka globala frågor. De två sista stegen handlar om 

att förstå sin roll i den globaliserade världen. Hela tiden lyfts elevernas förståelse för omvärlden, 

nu också med en förståelse för att olika ageranden för konsekvenser över tid. Ett exempel som 

nämns är miljöpåverkan.6 

För att uppnå dessa steg menar Graves att det är viktigt att skolor ingår partnerskap med 

varandra för att kunna ha ett jämställt och meningsfullt utbyte. Valet av skola är viktigt för att 

skapa meningsfulla länkar i de lokala samhällena. Genom detta samarbete utsätter man såväl 

lärare som elever för andra inlärningskontexter än de som de är vana vid. Detta ses som positivt 

då Graves anser att det bidrar till att minska fördomar och skapa en global förståelse och lä-

rande. Hon lyfter dock arbetet som oerhört resurskrävande för att det ska bli meningsfullt. Med 

detta kommer också en ekonomisk aspekt, det vill säga att arbetet måste finansieras.7 

Roumiana Ilieva, Kumari Beck och Bonnie Waterstone tar upp vikten av ett hållbart internat-

ionellt utbyte i sin artikel ”Towards sustainable internationalisation of higher education”. För 

att förstå hållbarheten i utbytet menar de att man måste förstå de relationer, den diskurs och de 

kontexter inom vilka utbytet sker. Detta sätts sedan i relation till den globala tidsåldern. Man 

talar om att det finns en rad olika ideologier som driver på internationaliseringen, så även inom 

utbildningen.8 Det utbyte man nämner i fråga om utbildningssektorn måste vara av vinning för 

båda parter. Det bygger på samarbete och ömsesidig hänsyn. Det skall vara kreativt och dialoger 

måste föras. Anledningen till detta är att man vill nå ett djupt samarbete som därmed också 

förväntas gynna elevernas utbildning och inlärning. Att synliggöra maktrelationen som uppstår 

vid samarbete är väsentligt för att kunna arbeta fram ett hållbart samarbete. Det är också det 

hållbara samarbetet som är centralt för globaliseringen. Man anser att utbildningssektorn måste 

sträva efter ett hållbart samarbete för att göra det meningsfullt.9  

I sin avhandling Ur kurs beskriver Song – ee Ahn internationella utbyten mellan ett universitet 

i Sverige och ett i Sydkorea. Hon har genom enkätstudier på utbytesstudenter undersökt hur 

                                                 
6 Graves 2002, s. 5ff. 
7 Graves 2002, s. 18ff. 
8 Ilieva, Beck & Waterstone 2014, s. 887. 
9 Ilieva, Beck & Waterstone 2014, s. 887f. 
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utbytesstudier genomförts och vilken betydelse dessa har haft för studenterna när de återvänt 

till sitt hemland. Vidare har hon fokuserat på att undersöka hur utbytesperioden har genomförts. 

De resultat som framkommer är att utbytet är väl organiserat från universitetens sida. I praktiken 

uppstår dock friktioner då mycket av ansvaret för att få ett meningsfullt utbyte ligger på stu-

denten. Det innebär också att studenten måste vara villig att i större utsträckning ta ansvar för 

studieplaneringen vilket ibland resulterade i att studenten läste två kurser samtidigt. Ahn menar 

sålunda att det finns en viss oreda i det organiserade utbytet som måste hanteras av utbytesstu-

denterna själva.10 Ytterligare problematik som framkom var att läroplanen inte stämde överens 

för utbytesstudenterna då de ibland läste kurser som inte återfanns i deras ordinarie utbildning. 

På grund av detta fick flera utbytesstudenter förlänga sin utbildning när de kom tillbaka till 

hemlandet.11 

Forskningen kring internationalisering i Sverige är tämligen sparsam. Den mest omfattande 

studien som finns i ämnet är Mikael Wingårds Arenor för lärande.12 I studien tittar han på 

internationalisering utifrån ett lärarperspektiv och då närmare bestämt vilka effekter som lärare 

upplever av internationella skolutbytesprojekt. Ytterligare faktorer som vävs in är miljöfrågan 

och miljöundervisning och då utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Wingård har i studien intervjuat 

gymnasielärare som är verksamma i både svenska och brittiska gymnasieskolor eller motsva-

rande. Det teoretiska perspektivet kretsar i första hand kring sociokulturellt lärande och då uti-

från en den danske professorn Knud Illeris modell där lärande påvisas ske växelvis mellan olika 

förutsättningar.13 Resultatet som framkommer berörande de effekter som lärare upplever är att 

elever påverkas positivt beträffande den egna personutvecklingen. Inom miljöfrågan framkom-

mer att elever får flera nya kunskaper inom området och även motiveras att jämföra den upp-

levda miljösituationen med den som exciterar där hemma. Ytterligare upplever lärarna i studien 

att eleverna genom det internationella utbytet påverkats i de val de senare gör inför kommande 

studier. För lärarnas egen situation upplevs att de internationella utbytena inspirerar att utveckla 

och förändra den egna undervisningen.  

En mindre studie som gjort på internationalisering är Hugo Wikströms Det bästa med skolan.14 

I den undersöker han svenska gymnasieelevers syn på internationella utbyten utifrån vilka atti-

tyder det finns, vilken motivation eleverna har, hur pass lärorikt det var och vilka skillnader det 

                                                 
10 Ahn 2007, s. 176ff. 
11 Ahn 2007, s. 178. 
12 Wingård 2012. 
13 Mer om Illeris modell i kap. 2.2.1. 
14 Wikström 2013. 
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finns mellan de elever som var iväg och de som stannade hemma. Undersökningen är således 

den enda som går att finna som är gjord på gymnasieelever och metoden har varit att genomföra 

en enkätundersökning för en mängd elever samt intervjuer för elever som gjort internationella 

utbyten. Det framkommer att elever är tillfreds med eventuella extra studier som utbytet medför 

då de känner att dem kommer gynnas av dessa på sikt och även att den som inte deltar i något 

utbyte missar en chans att få språkerfarenheter något som sedermera påpekas har varit lärorikt. 

Motiven för gymnasieeleverna att delta är att få ta del av en annan kultur samt möjligheten att 

få resa utomlands. Ur enkätundersökningen fanns att gymnasieeleverna tyckte att utbytet var 

mycket lärorikt och flera framhävde även att de utvecklats som människor. Genom intervjuer 

framkommer genom flera intervjupersoner att utbytet varit inspirerande men då inte inför vidare 

skolarbete. 

I forskningsläget presenteras internationell såväl som svensk forskning berörande både högre 

utbildning och utbildning på den nivå som denna studie avgränsas till. Tonvikten har lagts på 

den senare även om de övriga är relevanta och går att överföra till denna undersökning då fe-

nomenet internationella utbyten existerar inom de flesta utbildningsnivåer och i flertalet länder. 

Att använda denna bredd av forskning hjälper därför till att tolka de resultat som senare fram-

kommer i denna studie. Generaliserbarheten mellan de olika nivåerna är god då de undersöker 

likartade fenomen. Forskning på olika nivåer blir därför relevanta för denna undersökning.  

2.2 Teori 

Teorin för studien är baserad på lärande och motivation och under följande delkapitel kommer 

Knud Illeris teori kring lärandeprocesser att presenteras vilket är ett sociokulturellt perspektiv. 

För att teoretisera vad motivation är har Håkan Jenners teoretiska förklaring använts. 

2.2.1 Lärande 

Den lärandeprocess som står för utgångspunkten för den här studien är sociokulturellt förank-

rad. Den mest kända svenska forskaren i detta är Roger Säljö och han menar att lärande fångar 

i stort sett alla delar som påverkar individen, ”att lärande är en aspekt av all mänsklig verk-

samhet”.15 Det innebär att lärande inta bara sker i skolan utan också i hela den världsliga kon-

texten och Säljö trycker särskilt på att andra miljöer är både mer pedagogiska och ”betydligt 

mer övertygande än formell undervisning”.16 Tillsynes kan resonemanget som förs rättfärdiga 

att utbildningsväsendet kliver utanför klassrummet för att nå en synergieffekt kring lärande. 

                                                 
15 Säljö 2000, s. 13. 
16 Säljö 2000, s. 13. 
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Lärande handlar i grund och botten om sådant som individer och grupper lär sig i olika kontexter 

och sedermera kan bruka i framtiden.17 

Knud Illeris menar att inlärning består av två processer vilka båda är av vikt för att inlärning 

skall ske.18 Processerna kan synliggöras var för sig men endast en av dem täcker inte in samtliga 

aspekter av lärandet.19 Det finns en social och en individuell aspekt av inlärningen där den 

sociala handlar om den interaktion som sker mellan individen och miljön. Den individuella 

aspekten pekar på det interaktionella i de mellanmänskliga och de sociala elementen. Sålunda 

blir tid och plats avgörande för hur inlärningen ser ut. Med andra ord kan inlärningen se mycket 

olika ut beroende på i vilken historisk tid den skett och den påverkas också av i vilket land eller 

i vilken kontext den sker. Både tid och rum ses som miljö eller omgivning. Omgivningen inte-

ragerar med individen och skapar sålunda två plan av inlärning, ett rumsligt plan och ett indi-

viduellt plan. Dessa är också de plan av inlärningsprocessen som ligger till grund för de båda 

processerna.20 Detta samband illustreras i figuren nedan. 

  

                                                 
17 Säljö 2000, s. 13. 
18 Illeris 2007a, s. 22f. 
19 Illeris 2009, s. 8f. 
20 Illeris 2007a, s. 23f. 
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Figur 1. Lärandets processer 

 

Källa: Modellen är framarbetad av författarna med ursprungsversion från Illeris 2007, s. 39. 

Den övre linjen i figuren visar att förvärvandet av kunskap sker på en individuell nivå. Det är 

ett samspel mellan innehållet och motivation och detta sker uteslutande inom individen. Ett 

innehåll är naturligtvis en förutsättning för att inlärning skall kunna ske. ”What is decisive here 

is that learning always has both a subject and an object.”21 Med detta menar Illeris att det alltid 

finns något som lärs ut och ofta av en annan individ. Det blir också grunden för inlärningen. 

Hur inlärningsprocessen går beror på individen och dennes uppfattning av samspelet mellan det 

som lärs ut och den som lär ut. Detta är en viktig del för hur inlärningsprocessen kommer att 

gå. Det är också detta samspel som utgör en motivationsfaktor för individen. På så vis blir dessa 

processer också en betydande del av inlärningens resultat.22 Den lodräta linjen i figuren visar 

på samspelet som finns mellan individen och omgivningen. Illeris beskriver detta med att det 

är individens samspel med den sociala- och materiella omgivningen och menar att det kan till 

exempel vara ett klassrum.23 I modellen ovan har vi satt in undersökningens premisser inom 

parentes för att lättare förstå relevansen i teorin. 

                                                 
21 Illeris 2007a, s. 24. 
22 Illeris 2007a, s. 22ff. 
23 Illeris 2007a, s. 44. 
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För att ytterligare tydliggöra teorin lyfter Illeris tre element som är grundläggande för integre-

ring och utbyten med omgivningen, handling, kommunikation och samarbete.24 Dessa element 

är av vikt för att kunna fungera adekvat i olika sociala samspel med olika människor menar 

Illeris och utgör således förutsättningar för lärandeprocessen. I en lärandesituation är dessa där-

för viktiga för att förstå vad som krävs för lärande i olika sammanhang. Elementen fungerar för 

den här studien som ett sätt att förstå hur internationella utbyten kan vara lärande och praktiseras 

därför i denna studie enligt följande: 

 Handling - det som sker och det som görs i ett sammanhang. 

 Kommunikation - den interaktion som sker i ett sammanhang. 

 Samarbete - det som sker mellan olika individer i ett sammanhang. 

2.2.2 Motivation 

Håkan Jenner menar att motivation består av tre samverkande faktorer.25 Den första faktorn 

behandlar motivation som en inre faktor och innebär att motivationen sätter igång ett agerande. 

Agerandet kan ses som en drivkraft som i sin tur inte är någon isolerad företeelse utan måste 

sättas i relation till ett mål.26 Den andra faktorn syftar till just målsträvan. Detta innebär att yttre 

mål och belöningar är centralt. Målsträvan kan även innebära ett uppfyllande av inre mål. Dock 

påverkar de inre och yttre målen beteendet olika kan alltså inte ses som renodlade.27 Den tredje 

faktorn är den växelverkan som finns mellan personens drivkrafter och mål som finns. Detta 

går att koppla till individens självförtroende, som i hög grad har betydelse för motivationen. 

Den inre drivkraften kommer sålunda att påverka agerandet mot ett eller flera mål. Det leder 

till slut till en förändring av den inre drivkraften. Motivationen påverkas också av individuella 

och sociala faktorer som personlighetsdrag eller sociala roller.28 Sålunda ringar Jenner in tre 

faktorer som i stor utsträckning präglar motivationsprocessen enligt citatet nedan: 

 Målet - om det ligger innanför synranden och verkar möjligt att uppnå; 

 Uppnåendets värde - om målet är eftersträvansvärt (…); 

 Misslyckandets sannolikhet - dvs. individens bedömning av sina chanser att 

lyckas.29 

                                                 
24 Illeris 2007b, s. 44. 
25 Jenner 2004, s. 41f. 
26 Jenner 2004, s. 41f. 
27 Jenner 2004, s. 42. 
28 Jenner 2004, s. 43. 
29 Jenner 2004, s. 43f. 
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Citatets första del, gällande målet, tar fasta på att målet skall vara rimligt att uppnå. Detta är 

väsentligt eftersom om individen upplever att målet återfinns långt ifrån vad som upplevs som 

rimligt att uppnå påverkas inte motivationen då man inte känner sig misslyckad om man inte 

uppnå det. Uppnåendets värde ses som subjektivt. Individen måste se det som värdefullt att 

uppnå målet. Målet måste sålunda uppfattas som eftersträvansvärt av individen för att den skall 

vilja uppnå det. Misslyckandets sannolikhet handlar slutligen om huruvida individen ser sina 

möjligheter att lyckas med målet. Detta är alltså inte objektivt, utan handlar om individens syn. 

Gör individen bedömningen att den inte kommer att lyckas blir den också mindre benägen att 

satsa på att uppfylla målet.30 

2.2.3 Teorianvändning 

De tre element som för studien är grundläggande för att ett lärande skall ske är handling, kom-

munikation och samarbete. Elementen ligger således ovanför lärandeprocessen och som förut-

sättningar för lärande. Med handling menas att eleven måste vara aktiv i interaktionen med 

omgivningen för att ett lärande ska ske. Kommunikation mellan elev och omgivning är också 

ett viktigt element för lärande, kommunikationen behöver således inte vara att samma språk 

talas men om inte eleven delar omgivningens språk kan lärandet hämmas. Samarbete mellan 

elever i omgivningen främjar lärandet. 

Teorin kommer att användas för att dela in lärandet i ett rumsligt och ett individuellt plan. Det 

rumsliga planet innebär den miljö i vilken inlärning sker. Närmare kan sägas att det handlar om 

var eleven befinner sig när lärandet sker. Detta rör all omgivning från det land man befinner sig 

i ner till det rum eller sal i vilket lärandet sker. Det individuella planet innefattar den process 

som sker hos individen, det vill säga, innehållet i det som lärs ut och på vilket sätt lärande 

motiveras. För att påvisa att inlärning sker krävs att samtliga delar av inlärningsprocessen med-

verkar. Således kan sägas att om inte innehållet, det vill säga kunskapskraven, speglar det som 

skapar drivkraft för eleverna försummas lärandet. Det innehåll som frambringar drivkraft för 

elever är att uppnå de kunskapskrav som finns gällande för den svenska skolan och på sikt 

genererar i ett betyg. Betyget fungerar då som en drivkraft vilket också blir elevernas motivat-

ion. Motivationen i sin tur ses utifrån huruvida eleven ser det som möjligt att nå kunskapskraven 

och om målet att nå dessa är eftersträvansvärt samt huruvida det finns någon sannolikhet att 

misslyckas.  

                                                 
30 Jenner 2004, s. 44ff. 
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3. Metod och material 

Denna undersökning utgår från ett fenomenologiskt synsätt. Genom fenomenologin har det fun-

nits möjligheter att ta till vara på respondenternas erfarenheter som de tillskansat sig vid studier 

utomlands. Inom fenomenologin är också de mänskliga erfarenheterna centrala. Fokus läggs på 

att belysa erfarenheterna i sig så som de upplevts.31 Fenomenologin lämpar sig också för att 

undersöka människors vardagsvärld och hur de upplevelser den. Vardagslivets olika delar kan 

sålunda belysas och utgöra en viktig del av den fenomenologiska forskningen.32 Det är också 

detta som gjorts i denna studie då den fokuserat på respondenternas tid som studenter utom-

lands. För att genomföra denna undersökning har intervjuer använts som metod. Att använda 

sig av kvalitativa intervjuer är också en förutsättning för en fenomenologisk undersökning.33 

3.1 Urval och avgränsning 

Efter att en av författarna gjort sin verksamhetsförlagda utbildning på en gymnasieskola där 

internationella utbytesprojekt genomförs fanns således en förutsättning för den inledande kon-

takten. Valet av gymnasieskola var därför givet. I det inledande skedet av denna studie togs 

kontakt med den gymnasieskolan där önskan var att få kontakt med elever som varit delaktiga 

i internationella utbyten. Hänvisning skedde till den internationella samordnaren som ansvarar 

för utbytesprojekt på naturvetenskapliga programmet. Vid kontakt med samordnaren förmed-

lades åtta elever som samtliga deltagit i ett utbytesprojekt med en skola i Italien. Av dessa åtta 

elever tackade fem ja till en intervju vilka även har intervjuats. Samtliga elever har vid tillfrågan 

om medverkan i intervju varit myndiga. Sammantaget kan sägas att eleverna går på naturveten-

skapliga programmet och har deltagit i ett utbytesprojekt med en skola i Italien under tre må-

nader. 

3.2 Val av metod 

De forskningsfrågor som ligger till grund för denna studie är formulerad på ett sådant sätt att 

den undersöker hur elever upplever ett fenomen, i detta fall ett utbytesprojekt med en skola i 

Italien. Eleverna som deltagit i undersökningen har således redan gjort utbytet och är tillbaka i 

den vanliga skolverksamheten i Sverige. Med tanke på formuleringen av frågeställningarna var 

detta en grundläggande förutsättning för att få svar på vår frågeställning. Den mest lämpliga 

                                                 
31 Denscombe 2009, s. 111. 
32 Denscombe 2009, s. 111. 
33 Denscombe 2009, s. 109ff. 
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metod var följaktligen en intervjustudie av semistrukturerad karaktär. Valet av metod är enligt 

Denscombe en av den mest lämpade för fenomenologiskt inspirerade studier då han menar att 

det ger en möjlighet att komma åt intervjupersonernas erfarenheter på djupet.34 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på skolan där eleverna går. Eleven deltog under tider 

då hen inte hade några lektioner. Inledningsvis förklarades för eleven under vilka villkor som 

hen deltog i intervjun och att dessa även följde de etiska riktlinjerna vilket förklaras utförligare 

i ett senare kapitel. Intervjuerna spelades in för att i ett senare skede kunna transkriberas. Samt-

liga intervjuer genomfördes under mars och april månad 2015. 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de inom en vecka. Senare analyserades tran-

skriptionerna genom att citat som kunde tolkas vara talande för en upplevelse plockades ut och 

förklarades. De teorier som presenterades i teoriavsnittet användes för analysen. De skapade 

verktygen som var nödvändiga för att strukturera och tolka svaren. I analysen kopplades sålunda 

resultaten till teorin för att befästa denna i enighet med vad som är avgörande för att forskningen 

skall kunna fortgå.35 Citat som kunde ses likna varandra bakades ihop och en hänvisning om att 

flera respondenter utryckt sig liknande skapades. Citaten kategoriserades sedermera i fyra olika 

teman utifrån teorin och frågeställningarna, vilka är de olika underrubriker i kapitel 4. Slutligen 

användes resultatet för att dra slutsatser, föra en diskussion samt besvara frågeställningarna. 

3.3 Källkritik 

Då undersökningen syftar till att studera elevers upplevelser ur olika aspekter av det internat-

ionella utbytet blir också eleverna de enda som kan ge svar på frågeställningarna. Därför kan 

trovärdigheten bedömas vara god då det inte finns några mellanhänder mellan källorna och 

eleverna själva svarar på vad de upplevt. Det skall dock tas i beaktning att eleverna kan ha olika 

motiv för att försköna eller förvärra sina berättelser. Detta faktum är inte avgörande för resul-

tatet då nyanser i berättelserna kan ses som en förutsättning för en upplevelse. 

För att nå elevernas upplevelser är en intervjustudie där eleverna är respondenter given. Sålunda 

är validiteten god då upplevelser är svåra att mäta på något annat sätt. Att känna till kan vara 

att resultaten som framkommer endast är talande för den grupp på fem elever som studien är 

genomförd på, det är alltså svårt att göra några generaliseringar då underlaget är för litet. Detta 
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är kopplat till studiens begränsade omfattning. Det gör emellertid inte studien mindre talande 

utan kan med lätthet ses som ett vetenskapligt bidrag till ett forskningsfält som är tämligen tunt. 

3.4 Forskningsetiska överväganden 

Den forskning som bedrivs har en rad normer och riktlinjer att förhålla sig till. Dessa ”regler” 

förändras i takt med att forskningen också förändras. Det kan till exempel dyka upp nya tekniska 

hjälpmedel eller nya tolkningar och infallsvinklar för forskning. Forskarens egna etiska förhåll-

ningssätt tillsammans med vetenskapsrådets normer och riktlinjer skapar den totala forsknings-

etiken. Det gör forskarens egen etik betydande för den totala forskningsetiken.36 Forskning skall 

också bidra med ny kunskap. Data skall vara insamlad på ett försvarbart sätt och data måste 

vara exakt och giltig.37 Forskningsrådet lyfter fyra delar som särskilt viktiga för att detta skall 

uppnås. Dessa är information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande.38 

Denna undersökning uppnår dessa krav på god forskningsetik genom att respondenterna på 

förhand informerats om vad undersökningen syftar till och deras absoluta rätt att avbryta inter-

vjuer eller att hoppa över specifika frågor. Samtycke gavs muntligt av respondenterna. Både i 

fråga om användning av deras svar och i att ljudupptagning skedde under intervjutillfällena. 

Konfidentialitet har naturligtvis varit centralt. Respondenterna informerades om att deras med-

verkan skedde anonymt och att materialet behandlas på ett sådant sätt att utomstående inte kan 

ta del av känsliga delar genom att samtliga respondenter har avpersonifierats och gjort ano-

nyma. För att säkerställa detta kallas respondenterna i denna undersökning för respondent 1, 

respondent 2, respondent 3, respondent 4 och respondent 5. Gällande nyttjandet är responden-

terna införstådda med att data inte kommer att användas till annat är vetenskapligt syfte i just 

denna underökning. 

  

                                                 
36 Vetenskapsrådet 2011, s. 198f. 
37 Denscombe 2004, s. 9. 
38 Vetenskapsrådet 2011, s. 15ff. 
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4. Analys av upplevelser av det internationella utbytet  

Följande text med innehållande citat är materialet som framkommit efter att intervjuer genom-

förts med respondenterna samt analysen av dessa. De citat som valts ut är kategoriserade i och 

talande för valda teman. Slutligen sammanfattas resultatet kortfattat. 

4.1 Omgivningens påverkan på elevers lärande 

Det framkom tidigt under intervjuerna att eleverna inte deltagit i någon större utsträckning i den 

Italienska skolans undervisning, istället genomfördes studier på distans med skolan i Sverige. 

Återkommande hos samtliga respondenter är känslan av att den distansundervisning de genom-

fört under tiden för utbytet har varit synnerligen effektiv. De upplevde att de blev motiverade 

till distansundervisningen och att denna präglades av hög studieeffektivitet hos samtliga delta-

gare i utbytet. Det som eleverna beskrev var att omgivningen i hög grad påverkade deras lä-

rande.  

Respondent 3 talar om effektiviteten i distansstudierna jämfört med de vanliga gymnasiestudi-

erna och pekar på att skolarbetet skedde i en mindre grupp var en bidragande faktor. I en mindre 

grupp blir det lättare att samarbeta, vilket är ett av grundelementen för lärande.  

Det är ju inte så himla effektivt här [i den svenska skolan] upptäckte jag. Man snackar 

mycket och mycket raster. Där pluggade vi en kortare tid men mycket mer effektivt. 

Kanske bara några timmar, tre timmar intensivt. Men då var det väldigt effektivt och vi 

fick gjort jättemycket.39 

Sålunda lyfts det faktum att effektiviteten och lärandet upplevs betydligt högre i en mindre 

grupp. Förutsättningar för detta var bland annat modern teknik som utnyttjades för att skapa 

möjligheter för respondenterna att dels delta i viktiga genomgångar via till exempel Skype och 

dels kunna ta del av litteratur via Internet. Tekniken i detta fall underlättar kommunikationen 

som även den är ett grundelement för lärandet.  

När dom hade genomgångar här, i Sverige, så fick vi vara med på videosamtal med 

klassen å så (…) har vi böckerna på internet och det var ju lätt att komma och läsa.40 

Att få ta del av viktiga genomgångar via Skype ansåg respondenterna vara en betydande del för 

att det fortsatta distansarbetet skulle fungera optimalt framför allt i matematik och fysik. Dessa 
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ämnen omnämndes vid flera tillfällen som svåra och där nyckeln till framgång var samarbete 

inom gruppen.  

Vi var ju ett helt gäng så alla kunde hjälpas åt så det gick ganska bra (…) Så var det 

lättare att förstå när någon annan förklarade och man lär sig tillsammans och så.41 

På det rumsliga planet är det även av vikt att kommunikationen fungerar mellan individer. 

Denna kommunikation fungerade väl inom den lilla gruppen av elever som arbetade tillsam-

mans och med de svenska lärarna på distans tack vare de tekniska hjälpmedlen och de facto att 

alla pratade svenska. När kommunikation skulle föras med de italienska lärarna uppstod det 

kommunikationsproblem. Respondent 2 och 4 uttrycker följande. 

Vi hade en lärare som vi skulle kunna vända oss åt och vi hade en mattelärare som stöd 

och dom sa att dom skulle komma in och ge oss stöd men det gjorde dom knappt. Det 

var väldigt huller om buller, dom kom aldrig på lektionerna.42 

Vi pratade ju inte så mycket med lärarna egentligen. Det var en matte- och fysiklärare 

som vi pratade med och bytte lite idéer. Det fungerade ganska bra. I matte är språket 

ganska likt. Man kan skriva i detalj matematiska formler och han känner igen det och 

det funkar ju ganska bra att kommunicera på det viset. Sen kanske han inte kan förklara 

så pedagogiskt alla gånger. Så jag tror att om vi inte hade haft tillgång till svenska ut-

bildningen samtidigt hade det nog varit väldigt tufft för mig som inte är så haj på eng-

elska ändå att hänga med.43 

Kommunikationen med de italienska lärarna upplevdes ibland som bristfälligt enligt respon-

denterna vilket gjorde att lärandet försummades. I matematik och fysik fungerade det dock 

bättre då det matematiska språket upplevs vara det samma. Det kan tolkas som om respondent 

2 upplevde situationen på den italienska skolan som rörig. Respondent 4 påtalar att den svenska 

undervisningen var avgörande för hen då de egna engelskkunskaperna upplevdes som bristfäl-

liga. Både respondent 2 och 4 har upplevt svårigheter i kommunikationen med de italienska 

lärarna på grund av de språkliga barriärerna. Dessa överbryggades dock till viss del i matematik 

och fysik då det ämnesspecifika språkbruket är mer universellt. Till följd av detta har den rums-

liga miljön varit hindrande för lärandet i de fall eleverna behövt hjälp av de italienska lärarna. 

Att befinna sig i en helt ny omgivning skapar förutsättningar för ett lärande som innefattar andra 

kunskaper än de som återfinns i läroplanen. Något som nästan samtliga respondenter poängte-

rade var att de upplevde att de blivit mer självständiga för att de tvingats ta ansvar vilket i denna 
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undersökning tolkas som en lärdom. Så här säger respondent 1 när frågan kring vilka lärdomar 

hen tillskansat sig ställs. 

Mycket mer självständig. Jag skulle inte säga att jag var osjälvständig, alltså beroende 

av mamma och pappa här innan heller men jag blev ännu mer självständig nu dels för 

att hans föräldrar inte kom hem förens ganska sent på kvällen så vi hade ganska mycket 

tid. Man lagade mat till sig själv. Man käkade inte mat i skolan. Man fick ingen skoll-

unch så vi brukade handla och fixa all mat själv. Det brukar man kanske inte göra 

hemma.44 

Respondenten beskriver hur vardagen såg ut och det framkommer att det fanns behov av att ta 

eget ansvar och behovet kan sägas framtvinga tillägnandet av lärdom i en miljö som är mer 

pedagogisk än en formell skolundervisningssituation. Eleven har i den nya omgivningen givits 

utrymme till ett handlande som inte tidigare utmanats och på så sätt skapat förutsättningar för 

ett nytt lärande.  

Flera respondenter lyfter upp att de upplever sig kunna anpassa sig mycket bättre till nya om-

givningar. Det beskrivs enligt respondent 1 på följande sätt. 

Det mest lärorika skulle jag säga var inte skolan utan att bo i den här värdfamiljen. Att 

uppleva deras kultur, alltså vardagen. Det var det mest lärorika! Det blev så stor skillnad 

från, man var tvungen att anpassa sig så mycket. Man anpassade sig mycket bättre. Det 

gick mycket snabbare att anpassa sig än vad jag trott. Särskilt första veckan var svår.45 

Respondenten lyfter upp olika faktorer som hen upplever lärorika vilka kan ses som lärande då 

omvärlden är en annan än den formella skolundervisningen. Samspelet mellan innehållet, driv-

kraften samt omgivningen skapar i dessa fall en gynnsam situation för lärande då samtliga tre 

delar i lärandeprocessen stimuleras. 

Nästan samtliga respondenter uttryckte att de hade fått bättre lokalsinne och att de lärt sig hitta 

bättre. Resonemanget kretsar kring att de fått ta eget ansvar för att hitta till den plats som de 

skulle besöka och att de rört sig i stora städer. 

4.2 Innehållets påverkan på elevers lärande 

Den italienska undervisningen som respondenterna fick möjlighet att delta i under sitt utbyte 

upplevde de inte bidrog till något lärande för de svenska skolämnena. De enda lektioner de 

deltog i var de i engelska och idrott och då dessa inte upplevdes hjälpa dem att nå lärande enligt 
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den svenska skolans kunskapskrav skedde deltagandet sporadiskt. På frågan om det var lärorikt 

i den italienska skolans undervisning svarar respondent 5 så här: 

Njaa det vet jag inte, alltså det var väldigt speciellt, vi var inte med på så många lekt-

ioner, för vi tyckte att, det gav inte så mycket faktiskt.46 

En respondent resonerar kring den italienska skolans undervisning och påvisar skillnaden 

gentemot den svenska skolan. Respondenten belyser särskilt hur kunskapssynen skiljer sig. 

Det är helt andra kvaliteter de kollar på. Jag tycker nästan det är motpoler den svenska 

och den italienska skolan. Jag tror att det är mycket utantillkunskaper där. Det är ju 

mycket man bara skall kunna. Här är det ju jättemycket reflektioner. A-nivå är ju inte 

kunskaper utan vad man gör med kunskapen. Det har jag ju övat på hela mitt liv och det 

är ju det jag kan bäst.47 

Citatet beskriver hur kunskapssynen skiljer sig och att innehållet eleverna skall tillägna sig inte 

stämmer överens med vad de svenska eleverna bedöms utifrån. Innehållet i den italienska 

undervisningen ger ingen drivkraft för eleverna då kunskapskraven i Sverige är annorlunda. 

Således försummas även motivation för att lära i den Italienska skolan. 

Respondenterna pratade om vilka ämnen som den italienska skolan undervisade i och resone-

mang fördes också kring huruvida man lärde sig det som det var ämnat att lära. 

Sen så de andra ämnena var jag inte med… de hade mycket mer historia, filosofi, konst 

och arkitektur hade de lektioner i också trotts att de gick på naturvetenskaplig skola så 

hade de väldigt många estetiska ämnen. Ja sa att jag aldrig läst konst i hela mitt liv. Det 

tyckte de var konstigt. Hur kan du inte läsa konst, det är jätteviktigt liksom. Jag bara: ja 

jo det kanske det är… olika prioriteringar. Så skolsystemet är väldigt annorlunda. Du 

lärde dig även om man kanske inte lärde sig matte på mattelektionerna så lärde man sig 

något annat. Men det var nog mindre lärorikt på lektionerna än övrig tid.48 

Sammantaget faller ovanstående citat under vad nästan samtliga respondenter framhävt, att de 

upplevde de italienska lärarnas lektioner som mindre lärande. Anledningen kan sägas att det 

inte finns någon motivation att lära sig något innehåll som inte belönas genom ett betyg. 

I intervjuerna framkom av respondenterna att de tillskansat sig olika former av lärdomar. Flera 

av respondenterna menar att språkkunskaperna i engelska utvecklats och att nya språkkun-

skaper i form av italienska lärts in. Respondent 1 påtalar följande: 

Värdfamiljen var superduktiga på engelska så det blev engelska de första två måna-

derna. Men jag var ju väldigt sugen på att lära mig italienska så i slutet försökte vi snacka 
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italienska med varandra. Varje helg var jag hemma hos hans farmor och farfar och kä-

kade lunch och de kunde ingen engelska alls så med dem försökte jag snacka italienska 

och alltså jag lärde mig väldigt mycket på tre månader.49 

Det framkommer i intervjuer med andra respondenter att värdfamiljerna som bistår med boen-

det inte nödvändigtvis behöver vara duktiga på engelska. I materialet framkommer att det i vissa 

fall endast är barnet i värdfamiljen som talar engelska och då agerar som tolk mellan den 

svenske eleven och föräldrarna. Omgivningen eleven försätts i kräver att engelska språket an-

vänds och ett samspel tar form och engelskkunskaperna tränas. Då engelska är ett ämne i 

svenska skolan som premieras med ett betyg skapas en drivkraft till att utveckla kunskaperna. 

Innehållet blir sålunda relevant för elevernas lärande.  

En respondent resonerar kring lärdomar av att se och uppleva en annan kultur och träffa de 

människor som lever där. 

Bara hur andra lever. Vad som inte finns i min verklighet. Det tror jag att jag har jättestor 

nytta av. Dels förståelse för andra människor och andra kulturer. Det är mycket snack 

om främlingsfientlighet och allt vad det är nu. Vi har pratat mycket om det i skolan och 

så. Det bästa sättet att uppleva och hur liksom, förlora fördomar som man har är väl att 

sätta sig in i andras situation på riktigt.50 

Respondenten påpekar att lärdomar och förståelse av andra kulturer är till hjälp för att minska 

främlingsfientlighet. Hen menar att fördomar undanröjs genom att själv få se och uppleva det 

som de egna fördomarna kretsar kring. Även här går det se omgivningens betydelse för lärdo-

mar elever tillskansar sig. Det faktum att eleverna i den svenska skolan arbetat med fenomenet 

främlingsfientlighet gör att eleverna ser detta innehåll som viktigt och på så sätt skapas en driv-

kraft. 

4.3 Motivation till elevers lärande i Italien 

Respondenterna menade att studiemotivationen var hög under vistelsen i Italien och de trycker 

på olika faktorer som påverkat detta. En faktor var att man arbetade med skolarbetet när man 

var i skolan för att kunna skapa sig fritid efteråt. Denna prioritering belönades med fritid och 

innebar att gruppen drevs av en yttre motivation då målet är eftersträvansvärt och möjligt att 

uppnå. 

Jag kände nästan att jag fick gjort mer där [i Italien] än hemma [i Sverige] här. Det är 

ganska intressant det för här kan ibland kännas att man lägger ner så mycket onödig tid 

utan effektivt arbete. Där nere, när man styrde över sin eget arbete och sin egen tid, 

kunde man ta den här dagen till att komma ifatt med fysik. Man sitter ner tyst. För mig 
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passar det bra. Man går in djupt och sitter och grotta in sig en hel dag eller kanske en 

halv och sen tar jag matte resten. Det passade mig. Och dessutom var de runt bordet, vi 

sex… åtta, alla var väldigt motiverade så vi hade bra artbestämning så det var viktigt.51 

Respondent 4 menar också att arbetet i den lilla gruppen blir avsevärt mycket effektivare ef-

tersom de slipper anpassa sig till en hel klass. I detta menar respondenten att mycket tid går åt 

till uppstarter och avslut i den vanliga undervisningen då runt 30 elever skall samla sig i ett 

klassrum. Motsvarande läggs mycket tid på avslutningarna av lektionerna. Denna tid upplever 

flera respondenter som mer effektivt använd i distansstudierna. Likaså lyfter man raster som 

hämmande för effektiviteten. Den mindre gruppen antogs också skapa en högre effektivitet då 

respondent 4 ansåg att mycket tid spilldes till att få en hel klass att förstå det läraren undervisade 

om. Denna process gick fortare i den lilla gruppen och mer tid kunde sålunda läggas på själva 

arbetet. Således påverkar omgivningen eleverna i gruppen i deras enskilda inlärningsprocess, 

om gruppen varit större hade det påverkat eleverna i negativ riktning då effektiviteten hade 

minskat. Därmed motiveras eleverna av att arbetet effektiviserats då de på kortare tid kan nå 

det eftersträvansvärda målet, som i sin tur även upplevs som möjligt att uppnå. 

Den motivation som eleverna upplevde i utbytet var yttre till sin karaktär. Det visades sig genom 

att det arbetade målsträvande framförallt med betygen. Ytterligare motiverande var möjligheten 

att kunna uppleva Italien efter skolan utan att behöva få dåligt samvete över att de inte arbetat 

ordentligt med skolarbetet.  

(…) just för att inte komma efter när vi kom hem och vi ville ha tid till annat sen på 

eftermiddagen. Man ville liksom effektivisera arbetet så mycket man kunde så att man 

kunde få så mycket tid över till annat. Jag tror att det också var därför det blev så himla 

effektivt med just skolarbetet, alltså vi planerade väldigt mycket (…). Det var jättebra 

för då kom jag inte efter, jag kom till och med före i typ engelskauppgifter och sådant.52 

Merparten av respondenterna nämnde också just viljan att uppleva andra saker efter skolan som 

eftersträvansvärda mål och motiverade till att arbeta effektivt under skoldagen, som varade 

mellan 8:00 och 13:00. De kortare dagarna, menade flera av respondenterna, var också en för-

utsättning för att orka hålla ett högt tempo och arbeta effektivt vilket gjorde att målet upplevdes 

som möjligt att uppnå. Respondent 5 nämner dock ytterligare en faktor som hen ansåg verkade 

motiverande som inte övriga respondenter lyfter.  

Vi gjorde riktiga prov, det var en sådan, en lärare som vaktade oss typ och så skickade 

de [svenska lärarna] proven till [den italienska] läraren och så delade hon ut det så det 

var precis som riktiga prov. Så det var bra, det var ju inte så ofta vi hade det men det var 
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ju ändå. Vi hade ändå fyra prov både i matte och fysik. Det var bra för att hålla uppe 

tempot och så för att inte hamna efter.53 

På frågan om vad som hade hänt om de inte hade haft proven svarade respondent fem att det 

förmodligen hade blivit jobbigare att hålla motivationen uppe. Att nå godkända resultat sågs 

som möjligt för eleverna och detta är talande för provens betydelse då det är eftersträvansvärt 

att uppnå godkända resultat. Genom proven fick de en relativt direkt respons i hur deras kun-

skapsnivå stod sig till de kunskapskrav de svenska lärarna satte på dem. Därigenom fick de 

också möjlighet att arbeta mer med de delar de behärskade sämre. 

Det internationella utbytet verkade motivera respondenterna till att studera som grupp. Detta 

var de också medvetna om. 

Jag visste att det inte skulle bli att ha roligt där utan man måste också jobba för att då 

klara av att får bra betyg. Eftersom alla var motiverade så blev man själv motiverad och 

så pluggade man. Och sen så när man hade ledigt så gjorde man annat. Så det blev 

mycket plugg i skolan och nästan ingenting när man kom hem.54 

Tillsammans drev de också på varandra till att skapa ett gott studieklimat. Det hade knappast 

varit möjlig utan den motivation som respondenterna hade till studier genom sitt utbyte. Utbytet 

i sig och den miljö respondenterna befann sig i bidrog också till att skapa motivation för studi-

erna i skolan. 

Jag blir lätt distraherad hemma [det vill säga efter skoldagen oavsett land]. Särskilt när 

man var i Italien. Det var så mycket man kunde göra som man inte kunde göra hemma 

[i Sverige]. Så det blev lättare att man stack ner och gjorde något annat på stan istället 

för att plugga.55 

Respondent 3 resonerar kring att det i Sverige inte finns lika roliga saker att göra på fritiden 

som det finns i Italien vilket bidrog till att tiden i värdfamiljen lätt distraherades av fritidsakti-

viteter. Således påverkade omgivningen motivationen till att göra skolarbetet i skolan och då 

även att vara effektiv under den tiden. Detta innebar att det inte lades någon tid på skolarbetet 

på någon annan plats än i själva skolan. 

I skolan så kunde jag ju lägga upp arbetet som jag ville. Jag gillar... jag är en liten bad-

dare på att göra planeringar och göra det effektivt och då kunde jag ju verkligen uttrycka 

den sidan av mig. Jag kan lätt bli lite så i skolan; att kom igen nu får vi gjort det här. 

Det var lite liksom som ett experiment hur bra kommer jag att kunna klare det här. Vi 

hade, det var fysik, som jag tycker var det svåraste ämnet för mig men det var ju jättekul 

när det gav resultat. Jag kunde klara det själv och jag kunde lära mig själv.56 

                                                 
53 Respondent 5. 
54 Respondent 2. 
55 Respondent 1. 
56 Respondent 3. 



21 

 

Den situation som skapades genom utbytet gav alltså ett mervärde. Det kom att utgöra en mo-

tivationsfaktor i den mening att respondenten kända att hen kunde lära sig själv även i ämnen 

som upplevdes som svåra. Det som framkommer är att eleverna drivs av måluppfyllelsen och 

möjligheten att nå målet detta då deras resonemang kretsar kring att kunna nå och kunna klara 

kunskapskraven. Resonemangen visar att eleverna drivs av en yttre motivation. Å andra sidan 

innebär det att inget skolarbete görs efter att tiden i skolan är över. Respondenterna uppvisade 

sålunda ingen inre motivation till studier eftersom de då kan tänkas att de hade studerat på 

fritiden.  

4.4 Motivation till det internationella utbytet 

Det faktum att skolan som respondenterna går på erbjuder internationella utbyten var direkt 

avgörande för valet av gymnasieskola för två av respondenterna.  

Alltså redan innan jag började här kände jag till att de hade utbyten, så var det därför 

jag valde denna skola från början.57 

De var medvetna om att utbytet erbjöds och det påverkade dem i sina val av gymnasieskolor. 

Som motivation till utbytet kan det urskiljas en rad olika faktorer som bland många av respon-

denterna handlar om att förgylla vardagen och att undvika att ha tråkigt.  

Alltså jag kände det, även om jag har jättemycket kompisar här hemma så kände jag 

ändå att det är jävligt tråkigt i vardagen. Det var på hösten jag tror att man anmälde sig 

så det var riktigt, inte så där, man var nedstämd och orkade inte riktigt med skolan och 

sådär. Jag kända att man ville bort en stund (…).58 

Att förgylla vardagen var återkommande i olika uttalanden. Flera respondenter refererade vid 

ett flertal tillfällen till att uppleva eller göra något nytt. Detta nya sattes i kontrast till den vardag 

de upplevde hemma. Således kommer motivationen utifrån en uttalad vilja att få möjligheten 

att genomföra ett internationellt utbyte eller att få komma bort från vardagen. Viljan sätter igång 

ett agerande vilket i detta fall är att söka sig till ett gymnasieprogram som genomför internat-

ionella utbyten. Eleverna drivs därmed av en inre motivation. 

Nått nytt! Nått som… något… ja liksom nått extra steg i livet. Det är rätt monotont 

alltihopa. Skolan, gymnasiet. Jag ville liksom… jag känner också nu att det ska bli kul 

att komma vidare och det var ju också en liten genväg till det. Att hoppa på ett tåg som 

var något annorlunda. Det skulle vara kul. Kanske lite utmanande.59 
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När respondent 3 talar om att ”komma vidare” åsyftades eftergymnasiala studier. Respondenten 

var väl medveten om att hen gick på ett studieförberedande program och därmed också hade 

förväntningar på sig att studera vidare. Det internationella utbytet fungerade som någon slags 

spegel mot framtiden. En av respondenterna uttrycker sig så här; 

Jag har sedan liten gillat att åka utomlands och jag såg det som en möjlighet att få besöka 

ett annat land och komma lite iväg från skolan, och studera utomlands. Det var en tanke 

jag hade efter gymnasiet.60 

Både respondent 2 och 3 har ett uttalat mål att fortsätta med eftergymnasiala studier. Att få 

erfarenheten från ett internationellt utbyte är en del i uppfyllandet och förberedandet för målet 

att studera vidare som för dem är eftersträvansvärt. 

4.5 Sammanfattning av resultaten 

Under utbytet framkommer det att eleverna hade ett högt studietempo och att de upplevde tiden 

med effektiv än om de gjort samma studier hemma i Sverige. Faktorer som eleverna säger sig 

ligga till grund för denna effektivitet är studiemotivationen och kunskaperna i den mindre grup-

pen, de tekniska möjligheter som underlättade distansarbetet samt möjligheten till fritid när 

studierna var klara för dagen. Det framkom också att eleverna upplever att den svenska skolan 

spiller mycket tid på uppstart av lektioner, avslutande av lektioner samt raster när tiden istället 

skulle kunna läggas på studier. Slutligen påpekar eleverna att effektiviteten kommer från den 

egna motivationen att få bra betyg och att de även skrev prov på plats i Italien.  

Den italienska skolan upplevdes som en mindre lärorik miljö av de svenska eleverna som var 

med på utbytet. Dels lyftes den språkliga barriären men framförallt den italienska skolans inne-

håll och samspel. Respondenterna konstaterar att man i den italienska skolan studerar efter ett 

annorlunda upplägg än den svenska. En skillnad som nämns är vilket innehåll som premieras i 

den italienska skolan. Där lyfts faktakunskaper som viktiga samtidigt som analysförmåga och 

resonemang lyfts som centrala i den svenska skolan. Respondenterna framhäver också att man 

i den italienska skolan läser flera ämnen som inte är en del av den naturvetenskapliga utbild-

ningen i Sverige. I de ämnen man studerar i båda den svenska och den italienska skolan i olika 

skeden men matematik lyfts trots allt som ett ämne där kommunikationen och samspelet med 

de italienska lärarna fungerar relativt bra tack vara att matematiska formler skrivs i stort sett 

likadant på italienska.  
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Respondenterna nämner framförallt fyra delar som varit givande för lärandet utanför skolverk-

samheten. Det första var de språkliga kunskaperna. Man tränade sin engelska och lärde sig till 

viss del även italienska. Det andra var en träning i ökad självständighet. Flera respondenter 

nämner detta. Under olika situationer de mötte i Italien tvingades de också att ta eget ansvar. 

Genom det mer eller mindre påtvingade ansvarstagandet upplevde respondenterna också att de 

blivit mer självständiga. Kopplat till självständigheten återfinns den tredje delen. Responden-

terna hänvisar vid flera tillfällen att de tränat sitt lokalsinne och förmågan att hitta på nya plat-

ser, på busstationer och på flygplatser. Därefter lyfts också själva mötet med en ny kultur som 

lärande då eleven fortsätts i en ny omvärld att samspela med. Respondenterna resonerar kring 

detta möte positivt och menar att det tränat deras förmåga till att anpassa sig till olika situat-

ioner. Några respondenter lyfter slutligen att mötet med den nya omvärlden bidrar till att minska 

fördomar om andra människor 

Motivationen till utbytet är skiftande även om vissa mönster syns. Först och främst framkom-

mer det att några elever redan innan valet till gymnasiet planerade att komma in på naturveten-

skapliga programmet för att få möjlighet att genomföra utbytet. Vad som ligger bakom moti-

vationen är enligt eleverna möjligheten att få göra något nytt, komma bort från den vanliga 

verkligheten, skaffa lärdomar inför framtida studier utomlands och att få uppleva en ny kultur. 

Något som de flesta eleverna tyckte var att studiemotivationen var hög. En anledning till detta 

sägs vara att motivationen smittade av sig inom gruppen med de svenska eleverna och en annan 

att miljön påverkade, alltså det facto att de befann sig på en annan plats än i den svenska skolan.  
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5. Avslutning 

Följande kapitel repeterar först frågeställningarna för att sedan presentera resultaten kopplat till 

den teori undersökningen utgår från. Detta kommer också att diskuteras kopplat till den tidigare 

forskning som presenterats. 

5.1 Slutsatser 

Denna undersökning har haft sin utgångspunkt i följande frågeställningar;  

 På vilket sätt upplever gymnasieelever att omgivningen påverkar lärandet under det in-

ternationella utbytet?  

 Vad upplever gymnasieelever att de lärt sig under det internationella utbytet? 

 På vilket sätt upplever gymnasieelever att internationella utbyten är motiverande för 

lärandet? 

Omgivningens påverkan på elevers lärande – Omgivningen påverkar eleverna på så sätt att 

lärandet effektiviserades tack vare den tekniska utrustning som användes för undervisningsän-

damål. Vidare arbetade eleverna i en lite grupp nära varandra där kommunikationen fungerade 

väl vilket skapade en god studiemotivation. Motivationen i sig kommer från att eleverna såg att 

målet med studierna vara att klara kunskapskraven från den svenska skolan. Kommunikationen 

med de italienska lärarna fungerade sämre och medförde att eleverna inte fick den hjälp de 

stundtals önskade, undantaget när det handlade om matematik och fysik där kommunikationen 

skedde med matematiska termer vilka är tämligen universella. Eleverna tillskansade sig lärdo-

mar så som självständighet, anpassningsförmåga och utvecklat lokalsinne i den nya omgiv-

ningen som det inte upplevdes finna lika stora förutsättningar för att nå hemma i Sverige.  

Innehållets påverkan på elevers lärande – Det som ledde till elevers lärande i distansundervis-

ningen var bland annat att innehållet speglade kunskapskraven som betygen i ett senare skede 

skulle sättas utefter. Det innehåll eleverna mötte i den italienska skolan stämde föga överens 

med vad som i slutändan skulle ge ett betyg. Innehållet upplevdes som oviktigt vilket fick kon-

sekvenser för motivationen till lärande. Eleverna upplevde att det gavs goda möjligheter att 

träna sina färdigheter i engelska språket vilket de direkt kunde koppla till kunskapskraven. Så-

ledes var innehållet något eleverna såg som eftersträvansvärt och ett lärande upplevdes äga rum. 

Då eleverna befann sig i ett nytt land och en ny kultur under utbytet upplevde de ett nytt innehåll 
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i hela omgivningen. Detta fick dem att reflektera över främlingsfientlighet då de vid flera till-

fällen i berört detta i den svenska skolan. Innehållet i reflektionerna upplevdes vara premierade 

i den svenska skolan. 

Motivation till elevers lärande i Italien – Det framkommer av eleverna att effektiviteten för de 

bedrivna studierna i Italien upplevdes som hög och anledningen till det är att motivationen var 

den samma. Eleverna prioriterade fritiden högt då de ville uppleva Italien och studierna blev 

således ett medel för att få fritid. Effektiva studier under skoltid premierades med fritid, därav 

blev målet eftersträvansvärt samtidigt som de såg det som möjligt att uppnå det. En ytterligare 

faktor var att det organiserades prov från de svenska lärarna som de skulle skriva på plats i 

Italien. Detta gjorde att eleverna fick ett nytt mål som de ville uppnå och som de kände att de 

genom studier kunde uppnå. Motivationen var därför yttre till sin karaktär. Den form av inre 

motivation som går att urskilja är hur eleverna tar till sig språkkunskaper. De pratar om det som 

något de vill lära sig för sin egen skull och inte för att nödvändigtvis få ett bra betyg. 

Motivation till det internationella utbytet – Det internationella utbytets existens var avgörande 

för valet av gymnasieskola och gymnasieprogram för några av eleverna. Motivationen för ut-

bytet grundar sig i att eleverna ville göra något nytt, annorlunda och förgylla vardagen. Flera 

av eleverna åsyftade samtidigt att det internationella utbytet var ett steg för att i ett senare skede 

av livet eventuellt studera utomlands fast på högre utbildningsnivå. De ville ha med sig erfa-

renheten för att kunna förverkliga eftersträvansvärda mål i framtiden. Motivationen är till 

största del av inre karaktär även om yttre faktorer synliggörs i mindre skala. Med utgångspunkt 

i de resultat som presenterats ovan kommer en diskussion med den tidigare forskningen att föras 

nedan. 

5.2 Diskussion 

Att eleverna har utvecklat sina egna personliga förmågor är inget nytt. Även Wingård konsta-

terar utifrån lärares upplevelser att elever påverkas positivt när det gäller den personliga ut-

vecklingen.61 Något som framkommer i denna undersökning är att eleverna själva upplever att 

de utvecklas på ett personligt plan på olika sätt. Enligt Wingård upplever lärare vidare att ele-

verna genom det internationella utbytet påverkas i sina val beträffande kommande studier.62 

Enligt eleverna i denna studie fungerar utbytet som ett test på den egna förmågan samt att få 

erfarenheter i hur ett utbyte kan fungera. Eleverna såg vidare utbytet som ett sätt att förbereda 
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sig för vidare studier. Även om de erfarenheter eleverna lyfter direkt går att koppla till de fram-

tida valen för fortsatta studier tyder de trotts allt på att eleverna beaktar frågan under den tid 

utbytet genomfördes.  

Den motivation eleverna i denna studie upplevt tar sin utgångspunkt i att få mer fritid, alltså att 

ju mer skolarbete som blir gjort ju mer tid finns det över till att upptäcka Italien. Effektiviteten 

i skolarbetet har därför varit central för samtliga elever. Ett motsägande resultat nås i Wikströms 

studie där elever sade sig uppleva motivation till själva utbytet men inte till skolarbetet som det 

innebar.63 Skillnaden mellan resultaten kan grunda sig i att eleverna i Wikströms studie gjorde 

det mesta av skolarbetet som förväntades utföras under utbytet redan innan de åkte.64 Det som 

gjorde det möjligt för eleverna i studien att genomföra skolarbetet i förväg var att utbytet varade 

under betydligt kortare period.65 Det framkommer att utbytet varade i tre veckor, dock med 

reservation för att perioden kan variera mellan eleverna som gjort olika utbyten. Eleverna i 

denna studie hade istället kontinuerliga arbetsuppgifter och skypeföreläsningar under perioden 

utbytet fortskred och anledningen till detta var att utbytet planerades att pågå under tre månader. 

De kunskaper eleverna förväntades inhämta under tre månader skulle vara för omfattande att 

studera in i förväg. Internationella utbyten kan därför få olika fokus beroende på hur lång tid de 

ska pågå. 

Flera samband framträdde mellan Wikströms och denna studie där bland att båda utbytena upp-

levdes som lärorika. Han kommer fram till att elever upplever att de utvecklats som människor 

vilket även görs i denna studie.66 Till skillnad mot Wikström upplever eleverna i denna studie 

att det även har varit lärorikt ur ett skolarbetesperspektiv. Ett annat samband var att alla elever 

oavsett studie såg ett lärande i att möta andra kulturer samt möjligheten att få resa utomlands.67 

Det framkommer i denna studie att eleverna hade svårt att hitta motivation för studier i den 

Italienska skolans undervisning då denna inte upplevdes stämma överens med de kunskapskrav 

som återfinns i den svenska skolan. Denna problematik återfinns även inom utbytesprogram på 

universitetsnivå. Ahn beskriver en liknande problematik då utbytesstudenter som studerar i 

Sverige möter en god organisation kopplat till bland annat logi medan undervisningsorganisa-

                                                 
63 Wikström 2013, s. 37. 
64 Wikström 2013, s. 30. 
65 Wikström 2013, s. 33. 
66 Wikström 2013, s. 37. 
67 Wikström 2013, s. 26f. 
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toriska förutsättningar matchar mindre bra. Det tar sig uttryck genom att kurser för utbytesstu-

denterna inte stämmer överens med den studieplan som finns gällande för hemuniversitetet.68 

När studieplanerna inte stämmer överens är det rimligt att anta att motivationen påverkas nega-

tivt även på universitetsnivå. 

Då elever upplever att man minskar fördomar genom det internationella utbytet när man möter 

andra kulturer kan detta ses som ett sätt att skapa globala medborgare. Likt Zemach-Bersins 

artikel framträder i denna undersökning ett samband mellan internationella utbyten och mins-

kade fördomar. Zemach-Bersin menar att det idag föreligger ett krav på utbildningssystemet 

från andra samhällssektorer att elever och därmed blivande medborgare klarar de globala krav 

som ställs.69 Detta krav förutsätter att elever är medvetna om sina fördomar och de utbyten som 

studeras i denna undersökning bidrar till att upplevda fördomar minskar. 

En annan aspekt kopplad till internationella utbyten är precis som Graves lyfter som positivt då 

elever möter andra inlärningskontexter än vad de är vana vid. Detta föranleder att eleverna kan 

minska sina fördomar, skapa en global förståelse och lärande.70 Den inlärningskontext som 

Graves lyfter är tudelad och inte självklar i resultatet i denna undersökning. Mötet med den 

italienska skolan gav de svenska eleverna marginella förutsättningar för inlärning. Dels var 

språkbarriären avgörande för klassrumskontexten liksom den skillnad som upplevs finnas mel-

lan läroplanerna. Däremot fungerade fritiden utanför skolan som en bättre inlärningskontext. I 

denna kontext tillskansades lärdomar som upplevs minska fördomar och öka förståelser. 

Enligt Ilieva, Beck & Waterstone bygger internationella utbyten på en uttalad vinning för båda 

medverkande parter. Anledningen de trycker på är att man vill nå ett djupt samarbete och där-

med gynna elevers utbildning och inlärning.71 Det framkommer i denna studie att denna vinning 

inte präglar klassrumskontexten som de svenska eleverna möter i Italien. Därmed innebär det 

inte att elevers utbildning och inlärning missgynnas. Det finns däremot en bristande förmåga 

att bedriva formell utbildning som eleverna upplever som lärande. De situationer som i större 

utsträckning upplevs som lärande av eleverna är istället de som sker på fritiden. Eftersom in-

lärningen genom utbytet sker i andra kontexter än skolans försummas makten över inlärnings-

agendan.    

                                                 
68 Ahn 2007. 
69 Zemach-Bersins 2007, s. 23f. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

De resultat som framkommit vittnar om att det finns vinster att dra ur internationella utbyten. 

Materiel som använts har dock inte varit stort. Att genomföra en större undersökning skulle 

kunna erbjuda jämförelser mellan olika gymnasieprograms internationella utbyten. Till exem-

pel titta på hur ett yrkesförberedande program genomför utbyten inom de praktiska ämnena och 

se på vilket sätt elever upplever dessa. Under uppsatsskrivandets gång kom vi i kontakt med 

lärare på fordonsprogrammet som berättade att det genomfördes arbetsplatsutbildning i for-

donsteknik på verkstäder i Uganda. Detta skulle kunna användas för att vidga perspektivet från 

denna studie och göra jämförelser dem emellan. 

5.4 Didaktiska implikationer 

Efter att denna studie genomförts har ett antal faktorer synliggjort för hur lärare kan få ur max-

imal vinning hur internationella utbyten. Den distansundervisning som eleverna arbetet utefter 

har beskrivits som mycket effektiv. Dock kan detta bero på hur pass lång period utbytet sker 

under. Om ett planerat utbyte är tänkt att pågå under månader är det av vikt att ett fungerande 

system för distansundervisning finns. I utbytet som undersökts i denna studie används Skype 

och Hangout för kontakt med eleverna. Prov genomförs även med fördel på plats med hjälp av 

den rådande skolorganisationen för utbytet. 

Att ta i beaktning är att ha deadlines för när elevers uppgifter ska komma in för att upprätthålla 

studietempot och att uppgifter är utformade för att kunna genomföras individuellt och med liten 

kontakt med lärare. Ytterligare kan det ses en studiemotivationsvinning med att eleverna kan 

sitta och studera och hjälpa varandra i en studievänlig miljö när de genomför utbytet. 

Proven och uppgifterna fungerar som motivation för eleverna att genomföra studierna effektivt 

då belöningen är att få mer fritid. Fritiden används sedan till att uppleva kulturen och miljön i 

värdnationen vilket ytterligare bidrar till lärdomar. 

Tre faktorer att tillse inför ett internationellt utbyte ur ett lärarperspektiv: 

 Tillgång till goda verktyg för distansundervisning 

 Främja samarbete inom elevgruppen 

 Värdesätt elevers fritid i värdnationen 

Sålunda är internationella utbyten på gymnasienivå en god idé för elevernas inlärning. Det sät-

ter dock krav på skolan som organisatör att ha fungerande verktyg för ett meningsfullt utbyte. 
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Att tillgodose de tre ovan nämnda punkterna är en god grund för detta. Med detta sagt kan 

författarna utifrån inhämtade resultat rekommendera fortsatt arbete med internationella utbyten 

hos de svenska gymnasieskolorna utifrån de positiva aspekter utbytet medför för elevernas in-

lärningsprocesser.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Inledning 

Berätta om: syftet med intervjun, möjligheten om att vara anonym och om respondenten har 

någon inledande fråga. 

Motivation 

 Varför valde du att medverka i det internationella utbytet? Varför är den anledningen 

viktig? 

 Funderade du någon gång på att inte medverka? Varför? 

 Vilka mål hade du med din medverkan? Vad? /Varför inga mål? 

 Vad trodde du innan att du skulle lära dig? Vad tror du att du kan ha för användning av 

den lärdomen? 

 Vad tänkte du kring de studier som det förväntades att du skulle göra/klara undertiden 

du medverkade i utbytet? Motiverande? Varför/varför inte? 

 Vad gör att du känner dig motiverad till studier? 

 Skulle du medverka igen? Varför/varför inte? 

 Skulle du rekommendera andra elever att medverka? Vad skulle du säga till dem? 

Lärande 

 Vad lärde du dig av utbytet? 

 På vilket sätt var medverkan i utbytet lärorikt? När var det lärorikt? När var det inte 

lärorikt? 

 Kan du beskriva en eller flera situationer då du kände att ”nu lärde jag mig något bra”? 

 Kan du ge exempel på något som du lärt dig under utbytet som du tror att du inte kunnat 

lära dig hemma? Hur gick det till? Hur lärde du dig det? 

 Hur fungerade kommunikationen med elever och lärare i utbytesskolan? Hur var det att 

kommunicera på ett annat språk? Var det lärorikt? På vilket sätt? 

 Hur var det att gå i en skolklass med klasskamrater som inte pratar samma språk? Hur 

var det att göra skolarbeten med dessa klasskamrater? Var det lärorikt? Vad lärde du dig 

av det? 



33 

 

 Hur fungerade undervisningen? Var det lärorikt? På vilket sätt var det lärorikt? 

Övrigt 

 Vad för erfarenheter har du fått genom utbytet? (sådant som inte är kopplat till skolar-

bete?) Hur fick du de erfarenheterna? 

 Stötte du på några problem? Vad var det som gjorde att det inte dök upp några problem? 

/ Hur löstes de problem som uppstod? Påverkades intrycket av utbytet av detta? 

 Vill intervjupersonen ta upp något som kan vara intressant? 

 Någon annan fråga innan intervjun är slut? 
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