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1)
CIU är ett kompetenscentrum för utbyten. CIU:s arbete är indelat i två verksamhetsområden; dels informationsspridning om vägar ut i världen, dels metodutveckling inom utbyten.
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”Utbyten är mer än resa.
De leder till möten och utveckling.”

Inledning
– om boken om utbyten
När vi möter det som är främmande vaknar vi som människor. Vi fokuserar blicken och skärper tanken. Vi upptäcker
likheter med det som är annorlunda och lär känna nya sidor
hos oss själva. Vi utvecklas och får lust att veta mer. Elever
och lärare som genomfört ett internationellt skolutbyte har
upplevt den förändringskraft som mötet med en annan kultur ger. I den här boken får du ta del av deras erfarenheter
och entusiasm.

Inledning

Om den här boken

Av Brit Stakston, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

Genom den här boken vill vi synliggöra de internationella utbyten som bedrivs på dagens
skolor och samtidigt ge elever, lärare, skolledare och andra i skolan nya idéer, goda råd, inspiration och mod att våga starta egna utbyten.
Materialet har framför allt hämtats från en
undersökning som gjorts av de utbyten som beviljats medel ht 1997–vt 1999 – under perioden administrerades bidraget av Skolverket och
kallades ”Bidrag för skolhuvudman för utvecklingsarbete som syftar till att med hjälp av internationella kontakter förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner”.

Internationella erfarenheter skapar en förändringskraft både på det personliga och samhälleliga planet. Utbyten påverkar alla som exponeras för dem. Unga människor borde därför –
så tidigt som möjligt – få möjlighet att utvecklas genom möten med människor från andra
kulturer. I och utanför Sveriges gränser. I och
utanför skolans värld.
Den här boken vill uppmuntra och inspirera
dig som är verksam inom skolan till att ordna
utbyten inom skolans ram. Utgångspunkten
för boken är lärdomar från utbyten som genomförts i arbetet med skolans internationaliseringsmål. Med kunskap om andras erfarenheter blir det lättare för dig att planera ditt eget
utbyte.

Reflektion för utveckling
Skolan är en fantastisk arena för återkoppling
av den utveckling som sker under ett utbyte.
Vad kan bli verkligare än att återvända hem och
inom ramen för ordinarie undervisning använda den nyvunna kunskapen. Att ha tillbringat
två veckor hos en katolsk familj i närheten av
Belfast ger helt nya perspektiv när man läser
om Irland.

Medel för internationella
utbyten inom skolans ram
Vi hoppas att denna skrift ska inspirera fler att
ta steget ut – att fler får kraft till att dra igång
ett utbyte. Medlen och utrymmet finns inom
ramen för skolans arbete. Internationaliseringsmålen i läroplanerna ger dig de argument
som behövs!
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Utvecklingsbidrag
De internationella utbyten som finns beskrivna i
boken har genomförts med hjälp av Skolverkets
utvecklingsbidrag som avser kostnader för resor och logi vid elevutbyten. Utvecklingsbidraget
har som syfte att främja internationella kontakter och villkoret för att erhålla bidraget är att
skolhuvudmannen själv bidrar med hälften av
kostnaderna för projektet. Det ska finnas en
strävan efter ömsesidighet i aktiviteter samt
möjlighet till integrering av insatserna i skolans
ordinarie utvecklingsarbete. I sin ansökan har
skolorna formulerat på vilket sätt internationaliseringsprojektet ska komma skolans utveckling till godo. Prioritet har givits till projekt
riktade mot gymnasieskolans yrkesutbildningar
och mot särskolan. Skolsamarbeten med länder
utanför Västeuropa har uppmuntrats.

De svenska skolorna är geografiskt spridda
över hela landet och det finns en stor variation
mellan de olika projektens innehåll och temainriktning. En djupare studie har gjorts med
nio skolor, utvalda för att de uppfyller särskilda
krav på långsiktighet och ömsesidighet samt
för att de speglar en mångfald avseende geografiskt läge, samarbetsland, skolnivå, tema
och ämnesinriktning. Av dessa nio skolutbyten
genomfördes fyra i grundskolan (år 7–9) och
fem i gymnasieskolan.
Ett av gymnasieutbytena, Skangalprojektet, var
ett samarbete mellan sju olika skolor i Dalarna:
Domarhagsskolan i Avesta, Hushagsskolan i
Borlänge, Lugnetskolan i Falun, S:t Mikaelsskolan i Mora, Stiernhööksgymnasiet i Rättvik,
Västerbergslagens utbildningscentrum i
Grängesberg och Västerdalarnas gymnasieskola i Malung.

Bokens uppläggning
De tre första kapitlen handlar om själva utbytesprocessen. Första kapitlet behandlar tiden
före avresan och har titeln ”Att bygga utbyten –
förberedelser inför resan”. Det andra kapitlet
tar upp vad som händer under utbytet: ”Tiden i
utbyteslandet”. Det sista av de tre kapitlen,
”Hur lever utbytet kvar efter hemkomsten?”,
berör vad som händer efter ett utbyte. Efter en
avslutande kommentar i kapitel fyra följer i
femte och sista kapitlet en sammanställning av
den enkätundersökning från vilken mycket av
materialet är hämtat. I ett appendix hittar du
goda råd för hur du kan bygga ett utbyte samt
tips om vart du kan vända dig för att söka
finansiering.

Övriga fyra gymnasieskolor i boken är:
Borgarskolan i Malmö
Nicolaiskolan i Helsingborg
Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg
Bobergsskolan i Ånge.
De fyra grundskolorna är:
Barkestorpsskolan i Smedby
Tegnérskolan i Säffle
Näsbydalsskolan i Täby
Centralskolan i Muodoslompolo.

Undersökningen
Bland de 293 utbytesprojekt som undersökts
finns 42 olika samarbetsländer över hela världen representerade. Japan, Sydafrika, Estland,
Storbritannien och usa är bara några exempel.
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Inför resan
– att förbereda utbytet
Låt eleverna bli delaktiga i planeringen! Erfarenheten visar
också att om föräldrar och lokala företag ställer upp så blir
det lättare att genomföra utbyten och chansen är större att
de lever vidare.

”Internationella kontakter
på en skola får inte stå
och falla med enskilda
individers engagemang.”

Idé om hur utbyten kan startas
Varje utbyte är unikt
Bakom varje utbyte finns förstås en idé. Även
om alla utbyten är olika, till exempel vad gäller
tema och samarbetsland, så finns det också
många gemensamma nämnare. Ett av de viktigaste skälen till varför skolor idag arbetar med
utbyten är för att lära känna en ny kultur. Det
är också vanligt att utbytet ses som en utmärkt
väg till att förbättra elevernas språkkunskaper.
Ibland används utbyten också som ett redskap

för att förnya undervisningen genom den nya
kunskap som samarbetet med en utländsk
skola ger.
För att du ska kunna se hur andra har gjort
presenteras här tre verkliga exempel på hur ett
utbyte blivit till. I det första fallet har den ursprungliga idén väckts av elever, det andra exemplet bygger främst på lärares initiativ och
det tredje fallet visar att initiativet kan komma
utifrån.

Så här gjorde vi
Exempel ur verkligheten
Initiativ från eleverna
Bobergsskolan i Ånge, elever på medie-, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen (år 1–3), utbyte med Japan, Lettland, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckien och
Tyskland
Nils-Olov Hagman är lärare på Bobergsskolan i Ånge. Han undervisar bland annat i
engelska och ville förnya engelskundervisningen. Det var viktigt att ta vara på elevernas idéer om förändringar av undervisningen och fem elever bildade en referensgrupp.
I gruppen väcktes en tanke om att åka iväg någonstans. Nils-Olov tog till sig elevernas
önskemål och tillsammans började de fundera. Det hela resulterade i ett förslag om
fem teman. Därefter sökte de samarbetsskola genom att leta i en ”skolbilaga” till The
Times med listor över olika skolor i Storbritannien. De valde ut tolv skolor som låg
utanför storstadsområden. Sju skolor svarade. Tre av dessa låg på Shetlandsöarna och
Nils-Olov åkte dit på besök med dåvarande studierektor. Resan finansierades med
hjälp av Skolverkets stipendier. Ett samarbete inleddes sedan med en av skolorna, Anderson High School. Första året arbetade de med tre teman: utbildning, sociala frågor
och lokalt näringsliv. Samarbetet kom att utgöra startskottet för ett mycket större internationellt projekt, The Global Classroom, där idag nio gymnasieskolor från sju länder
ingår. Gemensamt för länderna i projektet är att de först samarbetade med Anderson
High School. Det var först när Bobergsskolan kom in i bilden som skolorna började
arbeta tillsammans tematiskt. Eleverna arbetar transnationellt med olika teman och
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en gång om året samlas alla lärare och elever till en avslutande konferens där man
träffas, trivs, utvärderar och blickar framåt. År 2000 hölls konferensen i Nara, Japan,
och året efter i Diepholz, Tyskland.

Lärarinitiativ
Nicolaiskolan i Helsingborg, elever från naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen (år 2), utbyte med Estland, Kroatien och USA
Birgitta Rydby är lärare och internationell samordnare på Nicolaiskolan i Helsingborg.
I hennes heltidstjänst är cirka tio procent avsatta åt den senare uppgiften. Det
internationella arbetet på skolan har en central plats och flera olika internationaliseringsprojekt pågår parallellt. Birgitta har arbetat på skolan i några år och ett av hennes
bidrag till skolans internationella verksamhet är att ha initierat utbyten med skolor i
Helsingborgs vänorter. Under 1999 genomförde Nicolaiskolan utbyten med tre vänorter: Alexandria i USA, Dubrovnik i Kroatien och Pärnu i Estland. Det främsta skälet till
att Birgitta tog initiativ till att starta utbyten just med vänorterna var att vänortssamarbete brukar innebära att man får kommunen med sig, berättar hon. Ett annat skäl var
den högaktuella konflikten på Balkan. Skolan har många elever från det forna Jugoslavien och därför sågs det som en bra idé att etablera ett utbyte med Dubrovnik.

Initiativet kom utifrån
Dalarna-Skangalprojektet, 7 byggprogram, utbyte med Lettland
Yrkeslärarna på Stiernhööksgymnasiets byggprogram i Rättvik blev kontaktade av en
man från Frälsningsarmén för ett beställningsjobb. Frälsningsarmén behövde ett jättelikt träkors snickrat och levererat till ett gammalt gods i Lettland som tidigare tillhört
Olof Palmes morföräldrars ägor. Godset heter Skangal och överläts av släkten Palme
som gåva till Frälsningsarmén som nu förvandlar det till ett socialt center för föräldralösa barn och ensamstående mödrar. Träkorset blev inledningen på ett flerårigt utbyte
där en skola byggdes upp från grunden; ett projekt som praktiskt och känslomässigt involverat lärare och byggelever från hela Dalarna. Skangalprojektet var ett utbyte på flera
nivåer men grunden i projektet var att integrera kärnämnen och yrkesämnen. Håkan
Liski är yrkeslärare på byggprogrammet i Borlänge och den som jämte Anders Ivars,
yrkeslärare på Stiernhööksgymnasiet, arbetat mest med projektet. ”Våra yrkeselever
hade vissa svårigheter med att klara kärnämnena och när Skangal dök upp såg vi det
som ett sätt att knyta ihop kärn- och karaktärsämnen, yrkeslärare och kärnämneslärare”, berättar Håkan. Skangal var därför ett utbyte över kärnämnes- och karaktärsämnesgränserna. Men det var också ett utbyte mellan byggare i olika kommuner. Totalt
sju olika skolor i Dalarna deltog i Skangal-projektet. Arbetslag bestående av en elev från
respektive skola avlöste varandra varannan vecka, och under hela perioden arbetade de
svenska eleverna tillsammans med arbetslag bestående av lettiska yrkeselever.
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Initiativet till ett internationellt utbyte kan alltså komma från en extern organisation
som i Skangalprojektet. Även om själva idén föddes utanför skolans sammanhang såg
lärarna snart projektet som ett sätt att förbättra undervisningen och elevernas motivation.

Goda råd och
rekommendationer från lärare
I enkätundersökningen som genomförts kring
skolutbyten fick de tillfrågade kontaktpersonerna ge råd till andra som funderar på att genomföra ett utbyte med en utländsk skola. Nedan
följer en sammanställning av dessa. Flera av de
synpunkter som tas upp här kommer att behandlas lite mer ingående senare i texten.

Ge utbytet en bred förankring
Sträva efter att skapa en så bred förankring
som möjligt kring det utbyte du planerar. Involvera elever, informera kommunen och glöm
inte bort dina kollegor. Genom att involvera lärare i andra ämnen på den egna skolan ökar
möjligheterna att utbytet kan ingå som en naturlig del i undervisningen. Det bästa är om förberedelser och genomförande ingår i ämnenas
kurs- och timplaner.
Ett viktigt moment är också att försäkra sig om
att utbytet är förankrat hos den partner man
bedriver utbyte med. Träffa personalen på den
andra skolan och planera utbytets innehåll och
inriktning. Det finns särskilda lärarstipendier
som kan användas för att finansiera förberedande besök. Dessa söks hos Internationella programkontoret för utbildningsfrågor.
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Avsätt tid
En erfarenhet från många av utbytena är att det
är viktigt att avsätta mycket tid för förberedelser. Här kan det vara till stor hjälp om man så
tidigt som möjligt involverat andra i projektet
så att det går att delegera arbetsuppgifter.
Kanske ska man tillsätta en arbetsgrupp. Det
gör också projektet lite mindre beroende av en
enskild person. För den som tar på sig ansvaret
att samordna ett utbytesprojekt kan det finnas
anledning att ta upp en förhandling med skolledningen om nedsättning av den ordinarie
tjänsten eller ekonomisk ersättning för den
extra tid som arbetet med utbytet kräver.

Engagera eleverna tidigt
För att kunna dra nytta av alla komponenter i
ett utbyte är det väsentligt att redan under förberedelserna engagera eleverna. Det handlar
om att hjälpa dem att söka kunskaper om till
exempel utbyteslandets språk, vardagsliv och
historia. För att eleverna ska kunna bearbeta
upplevelser och intryck bör de vara väl insatta i
landets samtidshistoria och samhällsliv. Att arbeta med ett tema eller projekt eller att utföra
en undersökning utifrån en problemställning
kan ge utbytet ett bra innehåll. Tänk på att välja
ett tema som kan engagera elever i bägge länderna.

Att involvera eleverna handlar emellertid minst
lika mycket om att göra dem delaktiga i de
praktiska förberedelserna inför utbytet. En arbetsmodell kan vara att dela in eleverna i mindre grupper med avgränsade ansvarsområden
som till exempel en utflykt eller annan aktivitet.
En etablerad kontakt med eleverna på den utländska skolan är också betydelsefullt för engagemanget.

Res med elever som inte går ut till våren
Att genomföra ett utbyte med avgångsklasser
kan ha den nackdelen att det inte finns tillräckligt mycket tid till att ta tillvara och följa upp erfarenheterna från utbytet innan eleverna lämnar skolan. Fördelen med att genomföra utbytet
med elever i lägre klasser är också att man då
kan använda dem som resurspersoner inför
nästa års utbyte.

Bo i värdfamilj
I utbyten där boendet sker i värdfamilj engageras ofta familjen och andra i den nära omgivningen vilket skapar möjligheter till inblickar i
utbytet men också medverkar till att ge en stabil ram kring elevernas upplevelser. Värdfamiljerna tar en del av ansvaret för eleverna och de
hjälper många gånger till att skapa roliga och
intressanta aktiviteter utanför skolan.
Värdfamiljssystemet bygger ofta på ömsesidighet så att de svenska eleverna tar emot de utländska gästerna hemma hos sig vid motbesöket. På detta sätt engageras också de svenska föräldrarna som ges en naturlig roll i utbytet. Att
vara värdfamilj är en rolig och stimulerande
upplevelse som de flesta ser positivt på efteråt
men det förekommer att människor tvekar.
”Som svensk kan man vara lite rädd för att det
inte ska vara tillräckligt fint och ordnat hemma

för att kunna ta emot utländska gäster men det
där ordnar sig alltid”, säger en lärare med erfarenhet från att ha samordnat utbyten.

Upprätta skriftliga överenskommelser
Var noggrann i planeringen med den utländska skolan och se till att ha ett ömsesidigt utbyte från början; tänk lika mycket på partnerskolans behov och intressen som på de egna.
Föreslå en mycket konkret plan för utbytet och
skriv ned den. En rekommendation är att helt
enkelt upprätta ett samarbetskontrakt med den
utländska skolan.
Skriftliga överenskommelser med de egna eleverna och kanske till och med deras föräldrar kan
också vara ett lämpligt sätt att manifestera ett
samförstånd inför utbytet vad gäller till exempel
ömsesidig respekt och hänsyn, målsättningarna
för utbytesverksamheten eller viktiga saker att
tänka på i kontakten med värdfamiljer.

Förvalta erfarenheterna och utvärdera
Bidrag till utbyten inom skolan lämnas i syfte
att underlätta utvecklingen av ett internationellt
perspektiv i undervisningen. Förhoppningen är
att utbytet ska få någon typ av fortsättning och
att arbetet med internationella frågor på skolan
hela tiden ska utvecklas och förbättras. Därför
är det viktigt att förvalta erfarenheterna och engagera så många som möjligt i arbetet med att
följa upp utbytet efter att det genomförts. Dokumentera och berätta för kollegorna om vad ni
har varit med om och sprid erfarenheterna från
utbytet. Återigen kan det vara värt att påminna
om att uppföljning och utvärdering försvåras
om man åker med avgångsklasser. Det går inte
att nog betona vikten av utvärdering, vilket
understryks av många vittnesmål från de som
själva genomfört utbyten.

17

Finansiering
Hur klarar skolorna finansieringen
av ett utbyte?
Det finns stipendier som skolor kan söka för
arbete med internationella kontakter i enlighet
med läroplanernas internationaliseringsmål.
Stipendierna heter Programkontorets skolstipendier och handläggs av Internationella programkontoret för utbildningsområdet.
Under förberedelsefasen finns det möjlighet att
få stöd för att etablera kontakt med en utländsk
partner genom delområdet "Planering av internationellt samarbete".
För att genomföra själva utbytet söks medel under delområdet ”Fördjupning av internationellt
samarbete ”. Denna del kan maximalt beviljas
med hälften av kostnaderna för resor och logi,
vid elevutbyten med lärare eller annan pedagogisk personal. Villkoret för att erhålla stipendiet är att skolhuvudmannen själv bidrar
med den andra hälften av kostnaderna för projektet. Numera kan stipendium även sökas för
utländskt besök i svensk verksamhet. Det sistnämnda gäller endast för länder utanför
OECD. Ansökning sker två gånger årligen,
höst- och vårtermin. Blanketter och fördjupad
information finns på Programkontorets hemsida (www.programkontoret.se).
Budgetsituationen i olika kommuner och skolenheter varierar naturligtvis mycket. Samtidigt
omfattar internationaliseringsmålen i läroplanerna alla elever och medför ett ansvar för skolhuvudmannen att ha en strategi för att förverkliga dem. Tänk på att tidigt ta upp diskussionen
internt och informera skolledningen om dina
planer så att utbyteskostnaderna inkluderas i
skolans budget.
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Den genomförda enkätundersökningen och
djupintervjuerna med kontaktpersoner som
genomfört utbyten indikerar faktiskt att ekonomin inte är ett stort problem för dem som
genomför utbyten med hjälp av utvecklingsbidraget. Resor och logi är de huvudsakliga kostnaderna i samband med ett utbyte. Ofta vill
man emellertid genomföra vissa aktiviteter i
samband med utbytet som kan kosta pengar.
För att man ska få kvalitet i utbytet genom
utflykter, studiebesök, kulturevenemang med
mera krävs därför ett extra tillskott av pengar
utöver den finansiering som beskrivs ovan.
För att säkra utbytets långsiktiga överlevnad är
det också värdefullt att ha en varierad finansieringsstruktur, det vill säga att ha flera olika sätt
att få in pengar vid sidan av bidrag. Kring insamlingar och andra aktiviteter skapas ofta ett
engagemang bland elever och skolpersonal
men också hos personer utanför skolan. Tänk
också på att bidraget från Programkontoret är
tänkt för utvecklingsarbete. Det är därför bra
om man redan från början tänker på hur ekonomin för utbytesverksamheten ska fungera
efter att det statliga bidraget upphört.
Det finns en mängd olika möjligheter att hitta
kompletterande eller alternativ finansiering till
skolutbyten. Här följer en sammanställning av
möjliga finansieringskällor samt konkreta tips
från skolor som genomfört utbyten. Längst bak
i boken hittar du mer information om andra
stödmöjligheter.

Finansiering från föräldrar
Det är vanligt att föräldrarna bidrar med ett fast
belopp per deltagande elev. I detta sammanhang är det dock mycket viktigt att fundera
kring beloppets storlek. Nivån bör under inga
omständigheter vara sådan att det ställs orimliga krav på bidrag från elever i familjer med
sämre ekonomisk bärkraft eller kanske till och
med innebär en risk att dessa utestängs.

EU-finansiering
En stor finansiär i sammanhanget är eu, främst
genom utbildningsprogrammen Sokrates och
Leonardo da Vinci. Inom Sokrates är det främst
skolprogrammet Comenius som är av intresse
om man vill etablera ett internationellt skolutbyte. För praktik och utbyten kan man söka
pengar från Leonardo da Vinci, eu:s program
för yrkesutbildning och kompetensutveckling.
Syftet med Leonardo da Vinci-programmet är
att höja kvaliteten inom yrkesutbildning och
kompetensutveckling. Båda programmen
handläggs av Internationella programkontoret
för utbildningsområdet. Dessutom utlyser eukommissionen och andra organ kontinuerligt
möjligheter att söka medel för mer avgränsade
projekt inom ramen för eu-samarbetet.

eu-finansiering kräver att man själv letar och är
aktiv. Bra information om aktuella ansökningsomgångar ges på kommissionens hemsida
(europa.eu.int/comm) och på Internationella
programkontorets för utbildningsområdet
hemsida (www.programkontoret.se). Nya projekt presenteras nästan varje vecka.

Försäljning
Förmodligen har de flesta skolor med erfarenhet av utbyten någon gång sålt lotter, godis,
hembakta bullar, anordnat loppmarknader och
skoldisco eller satt upp teaterföreställningar för
att få in pengar. En fördel med den här typen
av aktiviteter är det moment av ”införsäljning”
av projektidén som görs. Att om och om igen
få berätta om vad man gör och varför är en
nyttig genomgång och en prövning av mål och
syfte. Hos dem som stödjer aktiviteten skapas
ett engagemang som kan följas upp vid hemkomsten.
Tänk på att involvera lokalpressen om ni ordnar till exempel ett skoldisco. Det leder förhoppningsvis till många besökare på discot
men framförallt blir projektet känt utanför skolan vilket i sin tur kan leda till nya användbara
kontakter. Kunskap och medvetenhet om projektet lägger grunden till samverkan och stöd.

Tidsaspekter

Frågor att fundera över vad gäller t
åtgång är:
– Hur länge ska utbytet pågå?

– Vad är det vi vill uppnå och hur l
tid kan det förväntas ta?

– Vilken tid på året passar våra syft
och elevernas kalender?

– Ska utbytet delas in i faser/mind
delar, kanske med avsatt tid på fler
olika platser/i flera länder?

– Spelar tidsaspekten någon roll fö
möjligheten till ömsesidighet i utby
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Stipendier

Så här gjorde vi

Stipendier är en möjlig kompletterande finansiering men det gäller att vara ute i god tid
eftersom de flesta stipendier bara har en ansökningsomsgång per år. En fördel med stipendie-

medel, förutom det extra flödet av direkta
medel in i kassan, är att de ger ökad trovärdighet till projektet. Ofta krävs också någon form
av skriftlig redovisning som kan utnyttjas för
att ge struktur i uppföljningen efter utbytet.

Muodoslompolo Centralskola (år 7–9), utbyte med England
För lärare och elever i Muodoslompolo Centralskola var det svåraste före avresan till
England att få ihop tillräckligt med pengar. När man reser ända från Muodoslompolo,
tolv mil norr om Pajala, blir reskostnaderna höga. ”Utlandsresor blir ju så långa! Mer
än halva resan går genom Sverige”, säger biträdande rektor Rune Bragd. Så fort skolan
ska göra något utöver ordinarie verksamhet gäller det att ordna finansiering och insamlingar; lotterier och försäljning är vanliga tillvägagångssätt. Men detta kan vara lite
påfrestande ibland då samhället är så litet. I byn bor ett hundratal människor och det
är få elever och få föräldrar. Samma människor får ställa upp gång efter gång. ”Ibland
köper man tillbaka gamla prylar på skolans auktioner som man själv har skänkt vid en
tidigare insamling”, berättar Rune Bragd. Många känner nog igen sig i den beskrivningen.
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Så här gjorde vi
Dalarna-Skangalprojektet, 7 byggprogram, utbyte med Lettland
När eleverna på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik var färdiga med det nära tre ton tunga
träkorset ville hela gruppen på åtta elever följa med och leverera korset till godset
Skangal i Lettland. Men eftersom finansiering inledningsvis saknades fick eleverna
själva ta ansvar för att skaffa pengar och ordna det praktiska inför resan. De tog kontakt med lettiska ambassaden och på svensklektionerna skrev de ansökningar till olika
stipendiefonder. Märit Rosén är svensklärare på skolan och hon integrerade Skangalprojektet i svenskundervisningen. ”Det var mycket lärorikt för eleverna att själva få
formulera syftet med projektet”, berättar Märit. "De höll på länge med en ansökan till
Olof Palmes minnesfond vilket lyckligtvis gav rejäl utdelning." På svensklektionerna
fick eleverna också träna sig i att presentera projektet muntligt. Det var viktigt att eleverna kunde berätta om projektet externt, bland annat för att söka finansiering. I övriga
deltagande skolor arbetade eleverna på samma sätt.
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Sponsring
Enkätundersökningen av utbyten genomförda
under perioden 1997–99 visar att det idag är
relativt vanligt att företag bidrar ekonomiskt till
utbytesprojekt. Vart fjärde utbyte har uppgett
att de fått ekonomisk hjälp av lokalt förankrade
företag.
Lokala företag stödjer ofta skolutbyten ekonomiskt eller bidrar med materiel som skolan kan
ha användning för. Även här är det den egna

uppfinningsrikedomen som sätter gränser.
Tänk på att en färdig utbytesidé (mål, syfte och
tidsplan formulerade) och kanske en artikel
publicerad i lokalpressen gör det lättare att förankra utbytet hos lokala företag. Förutom företag som ofta ställer upp ”för den goda sakens
skull” kan man vända sig till föreningar och
klubbar som vill göra något för internationell
förståelse. Det kan vara Lions, Rotary, Odd
Fellow, Rebecka, Frimurarna eller Druiderna.

Så här gjorde vi
Barkestorpsskolan i Smedby (år 7–9), utbyte med Polen
På Barkestorpsskolan utanför Kalmar drev man under flera år ett utbyte med en skola i
Gdansk. Under den polska skolans besök i Sverige sponsrade bostadsföretaget Kalmarhem utbytet genom att låna ut bostäder till de polska eleverna och lärarna.

Att knyta internationella
skolkontakter
Skapa delaktighet
När man väl har en idé om ett utbyte och om
finansieringen är det hög tid att hitta en partnerskola. Partnerskolan är central och bör göras så delaktig som möjligt i utvecklandet av utbytet. Koncept och metodik kan utvecklas av
parterna tillsammans med hänsyn till förväntningar, övergripande mål och aktuella frågor
och teman som eleverna vill beröra. Utbytesprojektet gynnas alltid av att det ”ägs” tillsammans. Det är bara då grunden för långsiktighet
kan skapas och riktig ömsesidighet utvecklas.
Det underlättar att ha gemensamma referensramar och avsikter med utbytesverksamheten.
Visioner och ambitioner måste diskuteras omsorgsfullt och kontinuerligt. Åsikter kan naturligtvis skilja sig åt men huvudsaken är att det
är möjligt att förenas kring visioner och
ambitioner.

Att hitta en partnerskola kanske verkar svårast
av allt för den som inte gjort det förut. Kreativitet och öppenhet gör det lättare att hitta skolkontakter. Ett starkt nätverk på det lokala planet
kan också öppna dörrar. Det finns både formella och mer informella tillvägagångssätt om
man vill knyta utländska skolkontakter.

Informella sökvägar
Mer informella tillvägagångssätt bygger i regel
på personliga kontakter. Fråga alla du känner:
elever och andra med utländsk bakgrund i din
vardag; utbytesstudenter, gästföreläsare eller
andra utbytesdeltagare som gör besök i din skola eller som verkar på orten under kortare perioder. Nätverka i stort och i smått. Hör av dig till
lokala avdelningar av organisationer med verksamhet i andra länder.

Tegnérskolan i Säffle (år 8), utbyte med Tyskland
Under Tegnérskolans utbyte med Tyskland ställde ett lokalt bussbolag en buss till
förfogande utan kostnad. Resan till den tyska partnerskolan gick med buss och förutom
att vara ett lämpligt transportmedel blev bussen också en slags trygghet för eleverna.
Många av dessa hade inte varit utomlands tidigare och det var ett ganska stort steg att
åka till Tyskland. Väl på plats hade man dessutom stor nytta av bussen för att se omgivningarna och göra små utflykter.

Nätverk

Nätverk för deltagarkontakt före/
under/efter ska genomsyra utbytet.

Kontakten med andra deltagare är
värdefull av många skäl: stöd, infor
ationsspridning, gemensamma akt
och projektarbeten och en ”förläng
ning” av utbytet till långt efter att d
egentligen avslutats.
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Formella sökvägar

Så här gjorde vi
Borgarskolan i Malmö, elever på samhällsvetenskapsprogrammet (år 1), utbyte med Italien
På Borgarskolan i Malmö pågår sedan 1998 ett utbyte med en skola i Savona, Italien.
Kontakten förmedlades av elever. En elev med italiensk bakgrund på Borgarskolan
kom en dag till skolan med ett brev från en av sina kompisar i Italien. I brevet sökte
kompisen tillsammans med sin skola kontakt med svenska elever och lärare. Språkläraren Karin Borén som undervisar i italienska på Borgarskolan fick brevet som kom att
förändra hennes arbete i en mycket positiv riktning. Hon reser sedan dess årligen med
nya klasser till Italien och det har kommit att bli ett levande utbytesprojekt.

Ett sätt att knyta internationella skolkontakter
är att utgå ifrån den egna kommunens utlandskontakter i form av vänkommuner och vänorter. Att använda sig av etablerade vänortskontakter är en möjlighet att få ta del av det engagemang och de erfarenheter som redan finns
inom den egna kommunen. Många skolor bedriver samarbete med skolor i sin kommuns
vänorter. Ibland innebär samarbetet elevutbyten men det kan också vara skolkonferenser, lärarutbyten med mera. Internet är en annan van-

lig sökväg när det gäller att etablera utländska
skolkontakter. Under rubriken ”Internationellt”
på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se)
finns de viktigaste länkarna listade.
Om man etablerar ett utbyte inom ramen för
skolprojektet Comenius får man tillgång till en
databas som heter PartBase vari utländska
partners kan sökas. Värt att nämna i sammanhanget är också Life-Link; en organisation som
hjälper skolor att få kontakt med skolor i andra
länder.

Tegnérskolan i Säffle (år 8), utbyte med Tyskland
Tegnérskolans utbyte med Gesamtschule Aarbergen i Michelbach, Tyskland, är ett annat exempel på ett utbyte som etablerats genom personliga kontakter. Birgitta WenzelHägg bor i Säffle men har släkt i Tyskland. När hennes kusinbarn Corinna konfirmerade sig var Birgitta med familj på besök i Tyskland. Under festligheterna vid konfirmationen kom det fram att en lärare på Corinnas skola sökte en svensk skola att samarbeta med. Läraren undervisar i svenska och ville genomföra ett utbyte tillsammans med
sina elever som valt svenska som ”elevens val”. Birgitta tog med sig samtalet hem och
berättade episoden för Ann-Britt Alfredsson som är lärare på Tegnérskolan. Kort därefter fick Ann-Britt ett brev från kollegan Matthias Bosse i Michelbach och hösten 1998
kom tyskarna på sitt första besök till Säffle. Utbytet med Michelbach är förmodligen ett
ganska unikt exempel på ett ömsesidigt språkutbyte; de tyska eleverna förbättrar sina
svenskkunskaper och de svenska eleverna lär sig tyska bättre.

Så här gjorde vi
Muodoslompolo Centralskola (år 7–9), utbyte med England
AnneCatrine Uusitalo som är lärare på Centralskolan i Muodoslompolo har startat ett
utbyte med en flickskola i England. För att hitta en lämplig samarbetspartner skickade
hon ut förfrågningar på nätet och efterlyste en engelsk skola som skulle vilja brevväxla
och på längre sikt genomföra utbyten. ”Till en början gick det lite trögt eftersom engelska skolor är hett eftertraktade på grund av språket. Det föll med ett par skolor innan
vi slutligen fick kontakt med St. Hilary School i Cheshire”, berättar AnneCatrine.
Näsbydalsskolan i Täby, elever år 8, utbyte med Portugal
Näsbydalsskolan i Täby inledde 1995 ett europeiskt skolprojekt med IT som tema. Projektet finansierades med EU-medel genom skolprogrammet Comenius som är en del i
EU:s stora utbildningsprogram Sokrates. Delaktighet i programmet ger tillgång till PartBase vari man kan söka efter utländska partners. Comenius-samarbetet gav Näsbydalsskolan flera internationella skolkontakter och när det nämnda IT-projektet led mot sitt
slut var skolan angelägen om att etablera nya internationella projekt. Därför annonserade de efter nya kontakter i PartBase och en skola i Portugal var först att svara, efter
endast två dagar. Hösten 1998 reste lärare och elever på sitt första utbyte till Monte
Redondo i Portugal. Det internationella samarbetet har vuxit sedan dess, främst genom skolans Comeniusprojekt. Idag har Näsbydal partnerskolor i Baskien, Grekland,
Italien, Polen och Portugal. Rumänien är på väg in i samarbetet.
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När partnern väl är hittad
När kontakt väl etablerats och detaljer runt ett
utbyte har diskuterats är det värdefullt om ett
slags samarbetsavtal kan upprättas som visar
vad varje skola har ansvar för i respektive land.
Avtalet kan till exempel innefatta målsättningar
och arbetsmetoder för att på så vis vara ett stöd
för genomförande och samtidigt en bekräftelse
på att ni förstått varandras tankar och föreställningar om utbytet. Avtalet kan också innehålla
eventuella ekonomiska åtaganden, budget, tidsramar och överenskommelser angående förberedelser, uppföljning och utvärdering.

Att organisera utbyten
Eldsjälar ofta bakom utbyten
Ett bra utbyte bygger på engagemang och intresse hos organisatörerna. Ofta är det en enskild
person som har det övergripande ansvaret för
genomförandet och som överblickar att alla
moment i förberedelser, genomförande och
uppföljning verkligen blir av. Inte sällan är
denna person identisk med initiativtagaren till
utbytet. Det är emellertid viktigt att redan från
början skapa en organisation där inte allt arbete sköts av en enda person.
Så tidigt som möjligt bör andra i omgivningen
involveras: elever, kollegor, föräldrar och andra.
För den som sitter som ”spindeln i nätet” är
Handledning

det viktigt att ta sig tid att informera om planerna och att dela upp arbetet kring utbytet i delar
så att det går att delegera. I ett mycket tidigt
skede bör man göra upp en arbetsplan där man
tänker igenom och skriver ned de viktigaste
momenten och när de ska vara färdiga. Det
finns mycket administrativt och praktiskt arbete man kan få hjälp med såsom bokning av
flygbiljetter, försäkringar, information, förberedelser och kontakter med samarbetspartners
men det är ofta lättare att få hjälp om man är
ute i god tid.
Det är ett ledningsansvar att säkerställa kontinuitet och tillvaratagande av de erfarenheter
som görs från år till år bland dem som genomför utbyten. Ett utbytesprojekt bör inte hotas av
att en lärare tar tjänstledigt, är föräldraledig
eller lämnar skolan. På förvaltningsnivå framhålls ofta eldsjälarna som en avgörande faktor i
utbytesarbetet men ute på skolorna poängteras
mest risken med att utbyten är beroende av enskilda lärares insatser. Utbyten föder engagemang och de som involveras tidigt kommer att
engagera sig djupt. För att få ett bra resultat
och för att kunna arbeta långsiktigt bör man ge
arbetet en organisatorisk ram redan från början
och också dokumentera det så att det i framtiden kan tas över av andra. Alla internationella
kontakter på en skola får dock inte stå och falla
med enskilda individers engagemang.

Så här gjorde vi
Nicolaiskolan i Helsingborg, elever från naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen (år 2), utbyte med Estland, Kroatien och USA
Tillförordnad gymnasiechef på Nicolaiskolan i Helsingborg, Margareta Noltorp, säger:
”Man kan inte bygga upp hela internationaliseringsarbetet på eldsjälar! Det krävs en
viss organisation bakom för att det ska fortleva.” Därför är det helt centralt att sprida
erfarenheterna av utbytet på skolan. Det ska inte vara samma personer som åker hela
tiden, tycker hon. ”En viktig aspekt av utbyten för lärarnas del är att faktiskt se och använda internationaliseringsarbetet som en fortbildningsresurs”, säger Birgitta Rydby
som är lärare och internationell samordnare på Nicolaiskolan.

Arbetsgrupper
Den genomförda enkätundersökningen visar
att man på flera skolor har skapat en organisationsstruktur bakom utbytesverksamheten.
Om man arbetar ämnesövergripande i utbytet
involverar man naturligt fler lärare. Det vanligaste är att en arbetsgrupp arbetar med skolans
utbyten eller att någon anställd på skolan har

nedsatt tjänst för att ägna mer tid åt utbyten.
Att arbetsgrupper delar på ansvaret är vanligare
i grundskolan än i gymnasieskolan, men å
andra sidan är det sällsynt att någon i grundskolan har nedsatt tjänst för att ägna mer tid
specifikt åt utbyten. I gymnasiet däremot finns
det ofta internationella samordnare eller motsvarande som kan ta ett övergripande ansvar.

Gör gärna en handledning som innefattar såväl en beskrivning av utbytets
pedagogiska idé och syfte som information om tidsplan och logistik, säkerhet
och goda råd.
Handledningen kan också ge information om känslomässiga processer och
bör delas ut i god tid före utbytet.
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Föräldrar är en viktig resurs

Så här gjorde vi
Nicolaiskolan i Helsingborg, elever från naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen (år 2), utbyte med Estland, Kroatien och USA
På Nicolaiskolan finns en internationell samordnare som samordnar skolans internationella arbete. Skolan har dessutom en internationaliseringsgrupp bestående av ett
tiotal elever och ungefär lika många lärare. Gruppen träffas en gång i månaden och
har tillsammans huvudansvaret för utbytesverksamhetens innehåll och inriktning. Elisabeth Seferidis var tidigare aktiv i internationaliseringsgruppen och en av de elever
som reste till vänorten Alexandria. Hon berättar att de tog upp många viktiga ämnen i
gruppen före avresan, såsom kulturkrockar och hur utbytesprojektet skulle fortleva. Inför utbytet delade eleverna upp olika ämnen mellan sig vilka de fick utvärdera och redovisa efter hemkomsten. Internationaliseringsgruppen arbetade också mycket intensivt med att arrangera en internationell vänortskonferens samt invigning av en vänortsplats tillsammans med kommunens vänortskommitté våren 2000 i Helsingborg,
där lärare och elever från Nicolaiskolans vänskolor i Estland, Kroatien och USA deltog.
Dalarna-Skangalprojektet, 7 byggprogram, utbyte med Lettland
För yrkeslärarna på Stiernhööksgymnasiets byggprogram i Rättvik blev utbytet med
Lettland ett bra tillfälle att stärka samarbetet mellan kärnämnes- och yrkesämneslärare
på skolan. Det innebar rent praktiskt att integrerade lärarlag arbetade tillsammans under hela utbytesprojektet.

Föräldrarna kan också hjälpa till under olika
delar av utbytet visar enkätundersökningen av
genomförda utbyten. Ofta spelar de en tydlig
roll just under motbesöken, eftersom flertalet
utbyten bygger på värdfamiljskap. I grundskolan är det regel snarare än undantag att föräldrarna är engagerade och deltar aktivt i utbytena.

Men i takt med att barnen blir äldre minskar
föräldrarnas närvaro och i gymnasiet deltar inte
föräldrarna lika aktivt längre. Försök att involvera dem! Värdfamiljskapet är förstås centralt
men det finns en mängd områden där de kan
vara till hjälp: med språkkunskaper, expertkompetens, vana att söka pengar externt och så
vidare.

Så här gjorde vi
Muodoslompolo Centralskola (år 7–9), utbyte med England
På Centralskolan i Muodoslompolo går endast ett femtontal elever i år 7–9 och antalet
lärare är litet. Föräldrarnas engagemang och arbetsinsatser var en förutsättning för att
skolans utbyte med en skola i England över huvud taget skulle bli av. Skolans nästa utbyte med England är planerat till år 2002 och föräldrarna har redan påbörjat planeringsarbetet tillsammans med läraren Anne Catrine Uusitalo.

Barkestorpsskolan i Smedby, elever år 7–9, utbyte med Polen
Barkestorpsskolan som sedan flera år hade ett utbyte med Tyskland ville utöka de internationella kontakterna. Man sökte en ny samarbetspartner i Polen och fick en bra
kontakt i Gdansk. Initiativtagaren ville prova ett nytt ”utbyteskoncept”. Två elevgrupper, en polsk och en svensk, skulle få följa varandra under tre år, från år 7 till år 9. Men
först åkte hela Barkestorpsskolans personal: vaktmästeri, matbespisning, lärare och
skolledning, totalt ett trettiotal personer, till Gdansk för att träffa sina polska kollegor
och planera. Resan finansierades med skolans fortbildningspengar. Det var viktigt att
alla på skolan kände sig delaktiga i samarbetet med Polen.
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Externt samarbete
Det har visat sig vara relativt vanligt att organisationer, företag och enskilda utanför skolans
värld engagerar sig i utbytesverksamheten.
Enkätsvaren visar att engagemanget kan ta sig
olika uttryck. I vissa fall kan det handla om ekonomisk stöttning eller expertkompetens och
andra gånger kanske skolan fått värdefulla
kontakter i utbyteslandet som kan komma

kommunen tillgodo. Ett externt samarbete
säger något om utbytesprojektens betydelse
och genomslag i närsamhället. Den vanligaste
externa hjälpen är i form av ekonomiskt stöd
från företag med lokal förankring. Ofta förekommer också hjälp- och biståndsorganisationer som samarbetspartners. Även kulturföreningar, idrottsorganisationer och studieförbund
kan förekomma, dock i mindre utsträckning.

Så här gjorde vi
Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg, elever på hotell- och restaurangprogrammet (år 2), utbyte med Spanien
På Burgårdens Utbildningscentrum är Carina Lilja von Unge ”landansvarig” för Spanien. Hon har rest till Spanien med elever fyra gånger. En stor andel av personalen på
skolan är inblandad i skolans utbyten och under åren har Burgården utvecklat ett brett
internationellt nätverk. Tidigare rektor på HRS Burgården var ordförande i den europeiska hotell- och restaurangskoleföreningen AEHT, Association Européenne des Ecoles
d´Hôtellerie, när skolans utbyte med Spanien etablerades. Engagemanget i AEHT spelade en betydande roll men internationella utbyten är ett väl inarbetat arbetssätt på
Burgården. Externa kontakter ingår naturligt i verksamheten. ”Vi jobbar över huvud
taget mycket mot branschen både på hemmaplan och i utlandet. Vi känner oss verkligen som en del av Europa”, säger Carina. I det här avseendet är inte Burgården unik.
Många av de yrkesinriktade programmen har ett nära samarbete med den egna branschens företrädare vilket ofta inkluderar internationella kontakter.
Näsbydalsskolan i Täby (år 8), utbyte med Portugal
Täby kommun har under den senaste femårsperioden satsat stort på IT i skolan. På
Näsbydalsskolan gav man tidigt IT-arbetet en internationell dimension. Startskottet
var Comeniusprojektet Web for Schools. ”Eleverna ska förberedas för internationellt
samarbete och IT är vår kommunikationsmodell”, säger Robert von Braun som är ansvarig lärare på skolan. Internetprojektet var ett nära samarbete med Linköpings universitet som låg långt framme med IT då och universitet utgjorde en mycket viktig resurs i utbytesarbetet.
Dalarna-Skangalprojektet, 7 byggprogram, utbyte med Lettland
Ett annat exempel på nära samarbete med branschens företrädare är Skangalprojektet.
Tidigare har Frälsningsarméns roll i projektet nämnts. Det var Frälsningsarmén som
tog initiativ till projektet och elevernas arbete har bedrivits i nära samarbete med Frälsningsarméns personal på plats i Lettland. Men Skangal var också ett samarbete tätt
knutet till byggbranschens företrädare. Under den värsta lågkonjunkturen i början av
nittiotalet bildade branschens parter Byggutbildning Star i Dalarna. Tanken med ”Starmodellen” är att de berörda parterna skola, kommun, arbetsförmedling med fler ska
samverka genom hela processen, från rekrytering till vidareutbildning. I Skangalprojektet har Olof Timbré representerat Byggutbildning Star. Han påminner om att byggnadsarbetare är ett internationellt yrke och berättar att svenska byggare har gott anseende utomlands. Eleverna har 600–900 timmar praktik under de tre gymnasieåren
och det är av flera skäl intressant att uppmuntra elever att förlägga en del av denna
utomlands.
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Utbyten och internationalisering
som ämnesval
Det är inte så vanligt att utbytesprojekten leder
till att temaarbetet under utbytet utgör ett eget
schemalagt fördjupningsämne. Att så inte är
fallet kan delvis bero på att flertalet skolor
ständigt utvecklar de utbytesprojekt de driver
och förändrar innehåll och inriktning från ett

år till ett annat. Men även om ämnesinriktningen modifieras kan givetvis utbyten eller
”internationell verksamhet” i vid bemärkelse
ingå som en fast punkt på skolschemat. Genom att förankra utbytesverksamheten i den lokala skolplanen och schemat avsätter man samtidigt tid åt att organisera själva utbytet.

Barkestorpsskolan i Smedby (år 7–9), utbyte med Polen
I Barkestorpsskolans utbyte med Gdansk följdes polska och svenska elever åt under
tre år. Utbytet ledde till att skolan erbjöd sina elever polska som C-språk och flera elever fick slutbetyg i polska i 9:an.

Så här gjorde vi
Bobergsskolan i Ånge, elever på medie-, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen (år 1–3), utbyte med Japan, Lettland, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckien
och Tyskland
Det internationella perspektivet är helt centralt på Bobergsskolan. Navet i internationaliseringsarbetet är det tidigare nämnda skolprojektet The Global Classroom som
inbegriper gymnasieskolor i sju länder. Global Classroom-projektet pågår under hela
året. Ämnena som tas upp rör hur skolan fungerar ur elevsynpunkt. Vad får eleverna
att bli motiverade/omotiverade? Hur är deras engagemang för olika ämnen? Men det
internationella arbetet rymmer mer, till exempel praktikutbyten, APU och vänortsutbyten. Numera har skolan samlat det internationella arbetet i en kurs med namnet Biv,
Bobergsskolans internationella verksamhet. I kursen, som är ett individuellt val och omfattar 100 poäng, arbetar eleverna mycket självständigt och driver de olika internationaliseringsprojekten framåt. Arbetet med Global Classroom är löpande. Andra projekt
är mer temporära och bygger oftast på rena elevinitiativ. Till exempel arrangerade eleverna under hösten 2000 en hjälpsändning till Lettland under namnet ”Novemberlasset”.
Näsbydalsskolan i Täby (år 8), utbyte med Portugal
Näsbydalsskolan har en tydlig internationell profil vilket förmodligen bidragit till att
det är betydligt fler elever som söker dit än vad det finns platser. Sedan 1995 har det
på skolan drivits ett omfattande internationellt samarbete. Nytt inför läsåret
2000/2001 är en separat kurs, Internationella kontakter, under ”elevens val”. Trettio
elever i år 7 har valt denna kurs som de ägnar sig åt två timmar per vecka. Utbyten ingår i kursen och eleverna har alltså avsatt tid åt planering och genomförande av utbyten.
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Tiden i utbyteslandet
– ett minne för livet
Trend, tradition, tankar och temperament finns överallt i ett
land. Vi lär känna en kultur under ytan när vi träffar eleverna
på skolgården, intendenten på museet och familjerna vid
middagsbordet. De som genomför utbyten planerar ofta
för olika möten, till exempel för projektarbeten i skolan, utflykter på fritiden och boende hos värdfamiljer.

”Utbyten är mer än
studiebesök och kulturaktiviteter.”

Vad görs under utbytet?
Förberedelserna påbörjas i de flesta fall långt
före själva avresan. Tiden i mottagarlandet utgör därför endast en del av det totala utbytesarbetet. I genomsnitt tillbringas 7–8 dagar i mottagarlandet, vilket innebär att tiden i den utländska skolan motsvarar en vanlig skolvecka.
Vad som sker under vistelsen på den utländska
skolan varierar. Det är vanligt att de svenska
eleverna följer den utländska skolans ordinarie
undervisning. I hälften av alla grundskoleutbyten och vart fjärde gymnasieutbyte är det fråga
om mer spontant erfarenhetsutbyte, men i
många utbyten arbetar eleverna efter fastare
ramar. Vart fjärde utbyte drivs i projektform
där eleverna arbetar tillsammans kring ett

gemensamt tema och håller presentationer,
föredrag eller uppträder för varandra i syfte att
lära sig mer om varandras kulturer. I gymnasiet förekommer det en hel del apu-utbyten och
därför är det många gymnasieelever som
främst praktiserar under sin utlandsvistelse.
Tiden utanför skolan är vanligtvis inrutad. Man
vill hinna med mycket på relativt kort tid. Oftast
har den utländska skolan förberett ett program
inför besöket. Vad man gör beror därför i hög
utsträckning på vad den utländska skolan har
förberett, eller vad man kommit överens om
tillsammans. Olika studiebesök och kulturaktiviteter är vanliga sysselsättningar. Här finns
återkoppling till gemensamt definierade mål
och syfte med utbytet.

Så här gjorde vi

annat se Robben Island, Cape Point, besöka ett township utanför Kapstaden och uppleva kultur, såsom sydafrikansk sång och dans.
Barkestorpsskolan i Smedby (år 7–9), utbyte med Polen
Sofie Joelsson och Maria Odeh var elever på Barkestorpsskolan och reste med till
Polen. Båda läste polska som C-språk någon termin. Utbytet i 9:an hade naturkunskap
och historia som övergripande teman. Eleverna besökte ett reningsverk i Polen och när
de polska eleverna kom hit gjorde de sedan ett liknande besök på ett reningsverk i Kalmar, vilket gav möjligheter att jämföra renhållningen i Polen och Sverige. Sofie berättar
att de också gjorde ett studiebesök på ett väldigt spännande havsinstitut utanför
Gdansk. En av de viktigaste upplevelserna under resan – och det som sedan påverkat
historieundervisningen i hög grad – var besöket i Auschwitz. Sofie skrev en tidning
med titeln Mot Nazism när hon kom hem. I den beskrev hon sinnesstämningen just
efter den guidade visningen av koncentrationslägret: ”Vi går ut och sätter oss i bussen.
Det blir som vanligt igen, man sover, lyssnar på freestyle, snackar och skojar. Men jag
tror alla tänkte en stor del på Auschwitz, i alla fall jag. De tunga andetagen fanns kvar
och släppte inte förrän vi kom till Gdansk. Det här besöket var en väldigt intressant
och viktig upplevelse, någonting jag alltid kommer att minnas”. Idag arbetar Barkestorpsskolan med ett ITIS-projekt tillsammans med en skola i Tyskland och en i Polen. Projektet går under arbetsnamnet ”Our Common Baltic”. Eleverna tar vattenprover i olika vattendrag: bäckar, sjöar, Östersjön med mera. De mäter också luftens renhet genom att studera trädlavar. På nätet skapas mindre elevgrupper som analyserar
och jämför de olika resultaten. Hittills har de inte träffats i verkligheten men det kommer förmodligen att bli av längre fram.

Bobergsskolan i Ånge, elever på medie-, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen (år 1–3), utbyte med Japan, Lettland, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckien och
Tyskland
1999 års Global Classroom-konferens varade i tio dagar och hölls i Kapstaden, Sydafrika. Hårt arbete i skolan varvades med spännande aktiviteter och utflykter i Kapstaden
med omgivningar. Under det skolåret var jämlikhet det övergripande temat i Global
Classroom-samarbetet. Eleverna fick arbeta med temat utifrån tre perspektiv: kön, etnisk härkomst och ekonomi. Varje skola hade på temat jämlikhet gjort en tio minuter
lång film som presenterades i Kapstaden och diskuterades av eleverna i blandade arbetsgrupper. Under året hade eleverna även arbetat med ungdomsarbetslöshet som
tema. Elevernas skrivna arbeten om detta tema utgjorde underlag för en bredare diskussion under konferensen. Fem arbetsgrupper arbetade parallellt med ”internationella lösningar på problemet ungdomsarbetslöshet” och varje grupps arbete redovisades
och diskuterades i storgrupp. Utvärdering av det senaste årets arbete var en mycket
viktig punkt på konferensens program. När eleverna inte arbetade hann de bland
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Sport/idrott

Ett bra och ofta universellt verktyg
att skapa energi, bryta gränser och
kul är olika idrottsaktiviteter. Ge gä
utrymme för spontan lek. Genom a
blanda både kön och nationalitet k
också nya gruppbildningar och sam
bete mellan ungdomar med olika b
grund skapas.
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Hur bor man?
Den vanligaste boendeformen under vistelsen i
mottagarlandet är i värdfamiljer. Det finns
många positiva och praktiska aspekter med att
bo i familj. Om man får ta del av en inhemsk
familjs vardagsliv lär man sig mer om landets
seder och kultur än om man bor på ett vandrarhem tillsammans med sina egna svenska

klasskamrater. Värdfamiljerna fyller en viktig
social funktion under utbytet genom att ansvara för eleverna och göra saker tillsammans
med dem. Under intervjuerna berättade många
elever om hur väl omhändertagna de blivit av
sina värdföräldrar och om allt dessa gjort för
dem. Värdfamiljsboende är samtidigt ett billigt
boendealternativ som kan nyttjas både i mottagarlandet och under motbesöket i Sverige.

Så här gjorde vi
Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg, elever på hotell- och restaurangprogrammet (år 2), utbyte med Spanien
Frida Barkman, Angelika Johansson och David Olsson reste med på det aktuella utbytet
till Spanien. Den första veckan gick klasskamraterna i skola och bodde i värdfamilj. Därefter splittrades gruppen och alla hamnade på olika praktikplatser inom hotell- och
restaurangbranschen i Katalonien. ”Vi fick välja om vi ville praktisera på ett ställe som
låg vid havet, i bergen eller i stan”, berättar de. Väl ute på praktikplatserna blev språket
väldig viktigt. Det var vanligt att arbetskamraterna inte kunde någon engelska och det
var bara att kämpa på med spanskan för att kunna göra sig förstådd. Frida, Angelika
och David är dock eniga om att första veckan var roligast. Då umgicks alla tillsammans och det var spännande att bo i spansk värdfamilj. Familjerna var mycket generösa
och omtänksamma och alla tre nämner det här med maten; hur mycket och länge
spanjorerna äter på kvällen! ”Matbordet är det centrala i familjelivet, där sker allt”, berättar Angelika.
Näsbydalsskolan i Täby (år 8), utbyte med Portugal
Skolan låg på landsbygden, tre timmars bilfärd från Lissabon, vilket eleverna uppskattade. Ute på landet kom de närmare vardagslivet och eleverna tror att de lärde känna
den portugisiska kulturen bättre. ”Alla bodde i värdfamilj och de tog verkligen hand
om oss”, berättar flera av eleverna. Värdföräldrarna gav eleverna många spännande
upplevelser. En elev berättar särskilt om ett stort portugisiskt släktkalas där det bjöds
på häftiga smakupplevelser. Andra vittnar om allt från fantastiska bergsvandringar till
mysiga cafébesök. Eftersom de svenska eleverna blev så väl omhändertagna av sina
värdfamiljer tyckte de att det var kul att själva vara värdar när portugiserna kom till
Täby.
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Läger

Avsätt gärna en dag till ett ”läger”,
särskilt om ni under hela utbytet bo
olika värdfamiljer och endast träffa
gemensamma aktiviteter. Att lämn
utbytets vardag och miljö för att un
en dag reflektera över det som skett
ge en nyttig distans till de känslor o
upplevelser som utbytet fört med si
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Efter hemkomsten
– att utveckla utbytet
Den som reser har mycket att berätta, och den som både
reser och tar emot utländska gäster har ännu mer att berätta. Elever som besökt ett annat land och själva varit värdar beskriver bland annat glädjen i att få ta del av en annan
kultur och glädjen i att få ge något tillbaka. Berättarlusten
som utbytet för med sig är värdefull. Med den kan elever
och lärare dela med sig av sina erfarenheter till nya årskullar
– för framtida utbyten.

”Främmande kulturer ger
nya perspektiv på den egna
kulturen.”

Ömsesidigheten i utbytet
De flesta vill fortsätta

Att själv vara värd

Långsiktighet och ömsesidighet i utbyten är uttalade målsättningar med utvecklingsbidraget.
Det bör därmed finnas en långsiktig planering
för hur utbytet ska fortleva på skolan. Med ömsesidighet menas att resandet ska gå i båda riktningarna. Att ta emot utländskt besök hemma
är lika viktigt som att själv resa ut. De studerade utbytesprojekten lever i stor utsträckning
upp till dessa målsättningar, i alla fall i så
måtto att de flesta skolor har genomfört flera
utbyten med sin utländska partnerskola och att
den utländska skolan varit på besök i Sverige.
Åtta av tio skolor har genomfört, eller planerar
att genomföra, fler utbyten med den utländska
skolan och nio av tio skolor har haft, eller kommer under det närmaste året att få, besök av
den utländska skolan.

Värdskapet kräver en hel rad olika praktiska arrangemang: allt från att ordna gästernas boende
och transporter till att planera och schemalägga
aktiviteter både i och utanför skolan. Många lärare tycker att ”Sverigedelen” är den mest betungande delen i utbytet, vilket är ganska naturligt.
Men samtidigt tycker de flesta att det är roligt att
få ge tillbaka till sina utländska vänner och visa
upp det som är fint här hemma. Till skillnad
från utlandsfasen i ett utbyte, som endast ger en
begränsad andel elever möjlighet att delta, är
”Sverigefasen” öppen för alla på hela skolan.
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Så här gjorde vi
Tegnérskolan i Säffle (år 8), utbyte med Tyskland
Det är september månad, solen skiner och det är fullt program på Tegnérskolan i Säffle. Under hela veckan har skolan besök från sin partnerskola i Tyskland. Förutom Mårbacka och vikingafärd på Byälven ska de hinna med en heldag i Stockholm med besök
på Vasamuseet och mycket annat. Under några eftermiddagstimmar besöker alla, tyska och svenska elever och lärare, kommunhuset där kommunalrådet Halvar Pettersson välkomnar gruppen på sin bästa tyska. Kommunledningen bjuder på läsk och bullar. Medan alla fikar berättar vice ordförande om vad som karakteriserar Säffle kommun.
Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg, elever på hotell- och restaurangprogrammet (åk. 2), utbyte med Spanien
Burgården samarbetar sedan många år tillbaka med flera länder och besök av utländska elever har kommit att bli ett relativt vanligt inslag på skolan. En elevgrupp från
en yrkesskola i Ungern tillbringar ett par veckor på skolan under höstterminen. Arbetstemat under besöket är ”smörgåsbord”. Till juletid väntas en grupp elever från Storbritannien som kommer för att lära sig mer om svensk julmat. ”Britterna är så förtjusta i
det svenska julbordet”, säger Maria Halling som är studieledare på Burgården och ansvarar för skolans utlandsutbyten. Skolan försöker i största möjliga utsträckning placera de utländska eleverna i svenska värdfamiljer som tar ett stort ansvar för eleverna
utanför skoltid. Det finns mycket att se i Göteborg med omgivningar. Maria Halling
berättar med värme om när ett par elever från Ungern såg havet för första gången under sin vistelse i Sverige – de hade aldrig tidigare varit vid kusten.
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Vad kan utbytet ge?
Förståelse för främmande kulturer, personlig utveckling och social kompetens
Det är vanligt att eleverna upprätthåller kontakten med sina jämnåriga på den utländska skolan
efter utbytet, åtminstone på kort sikt. I en del
fall leder den etablerade kontakten med skolan i
utbyteslandet till att svenska elever återvänder

dit för att sommarjobba, studera, praktisera eller arbeta på obestämd tid. När lärarna själva ska
försöka beskriva vad utbytet gett eleverna så är
de vanligaste svaren att det medfört personlig
utveckling, förståelse för främmande kulturer
och social kompetens. Andra viktiga effekter är
högre studiemotivation och förbättrade språkkunskaper. Elevernas vittnesmål bekräftar i hög
utsträckning den bild lärarna ger.

skolår var Karin ”student co-ordinator” och tillbringade totalt sex månader i Sydafrika.
Som student co-ordinator hade hon ett stort ansvar att axla, till exempel fick hon värva
värdfamiljer i Kapstaden. Vissa familjer bodde i områden med hög brottslighet vilket
var nervöst för Karin som hade ansvar för placeringarna. Men alla svenska elever trivdes i sina respektive familjer och hela vistelsen i Sydafrika gick bra.
Sydafrikavistelsen gav mersmak och kort därefter tillbringade Karin ytterligare en termin utomlands, den här gången på Shetlandsöarna.
Att få samarbeta med ungdomar från andra länder har varit mycket spännande, tycker
Karin. De har fått arbeta mycket med problemlösning och fått se konkreta resultat vilket varit väldigt tillfredsställande. Idag har hon dessutom nära vänner i alla länder som
inbegrips i GC-projektet.

Så här gjorde vi
Borgarskolan i Malmö, elever på samhällsvetenskapsprogrammet (år 1), utbyte med
Italien

Väl tillbaka på skolan i Ånge går Karin nu sista året i gymnasiet och är en av de mest
drivande eleverna i skolans internationella kurs. Hon är mycket tacksam för att hon
går på Bobergsskolan som kunnat erbjuda henne så många internationella möjligheter. Det internationella engagemanget gav henne lusten och motivationen i skolarbetet
tillbaka.

Maria Sandor, tidigare elev på Borgarskolan, reste med sin klass till Savona i Italien
första året på gymnasiet. Hon tycker att det var bra att resan genomfördes redan första
gymnasieåret eftersom hon och hennes klasskamrater hade Italienresan som en gemensam grund under hela gymnasietiden. ”Resan gjorde att vi fick en oerhört bra
sammanhållning i klassen”, säger Maria.
Maria berättar att italienarna var väldigt trevliga, att de kunde prata med alla och man
hade en jättebra stämning i hela gruppen. Det krävdes ändå en hel del av en själv under resan. Eleverna fick ta ansvar vilket var en bra erfarenhet. Minnena från Italien är
många och Maria konstaterar att veckan i Savona var en av de mest händelserika i
hennes liv. De italienska eleverna kom även på besök till Malmö. En elev bodde hemma hos Maria under den veckan. ”Det är ett stort och viktigt ansvar att själv vara värd.
Man måste verkligen planera vad de ska se och göra i god tid”, säger hon.
Bobergsskolan i Ånge, elever på medie-, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen (år 1–3), utbyte med Japan, Lettland, Storbritannien, Sydafrika, Tjeckien
och Tyskland

Lokala organisationer

Under ett längre utbyte är det möjl
att engagera sig i en lokal organisa
eller idrottsrörelse. Det kan öppna d
ar till sociala nätverk och erfarenhe
som inte kan sökas någon annanst

Karin Blomgren är elev på Bobergsskolan i Ånge. För Karin innebar Global Classroomprojektet en viktig vändpunkt. Vid tiden innan hon började engagera sig internationellt
på skolan var hon ganska skoltrött och helt enkelt dåligt studiemotiverad. Hon behövde en paus och ville komma bort ett tag. Karin engagerade sig därför i förberedelserna
inför nästa Global Classroom-konferens som skulle äga rum i Sydafrika. Under detta
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Värdefulla utlandskontakter,
ökad inspiration i arbetet och roligt
umgänge med eleverna
Utbyten värderas mycket högt av de tillfrågade
kontaktpersonerna för genomförda utbyten.
Nästan alla med egen erfarenhet skulle rekommendera andra lärare och elever att resa på ett
utbyte utomlands och nio av tio vill genomföra
fler utbyten framöver. Lärarna tycker att utbytet
främst gett dem värdefulla kontakter med utländska kollegor. Nästan lika viktigt är att de
fått en ökad inspiration i arbetet och erhållit
kunskaper på ett mer personligt plan. Utbytet
ger naturligtvis också lärare och annan personal nya idéer och kunskaper professionellt
men flertalet väljer att inte betona det lika
starkt som den personliga behållningen av utbytet.
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Lärare som ordnat utbyten fick i djupintervjuer
tillfälle att utveckla de här frågorna genom att
prata om sina drivkrafter i utbytesarbetet. Flera
förklarar att deras drivkrafter är desamma som
gjorde att de en gång valde läraryrket: att de
trivs med ungdomar och vill ge dem något att
bära med sig i livet. Elevkontakten är generellt i
fokus och de flesta lärare ger uttryck för glädjen
i att umgås med eleverna i ett sammanhang
utanför skolan och att kunna erbjuda dem något utöver det vanliga, något extra. Att eleverna
tycker att det är så roligt är en viktig drivkraft
för lärarna. Det är viktigt att göra andra saker
än de rutinmässiga i skolan, poängterar de flesta. Det är också utvecklande och spännande
med internationella kontakter och en lärare uttrycker det bra: ”När det helt plötsligt rör sig utländska gäster i korridorerna händer det något,
man lyfter från den lilla världen och får ett större perspektiv på saker och ting.”

Så här gjorde vi
Borgarskolan i Malmö, elever på samhällsvetenskapsprogrammet (år 1), utbyte med
Italien
Både Karin Borén och hennes kollega Lars Bengtsson är eniga om att Italienutbytet
förgyller lärarlivet. ”Det är det som gör skollivet värt att leva!”, säger Lars. ”Det ger en
kick, det är roligt och man får göra andra saker än de rutinmässiga”, säger Karin.
Samarbetet med italienska kollegor är spännande. Det finns många likheter men även
skillnader mellan de båda ländernas utbildningstradition vilket givetvis återspeglas i
deras gemensamma diskussioner. ”Italienarna trycker hårt på de klassiska bildningsidealen medan vi svenskar har en fostrande idé om undervisningen”, säger Lars. Varje
år utvecklar de innehållet i utbytet och arbetar med nya teman. ”Projektet ändrar form
och innehåll vartefter och anpassar sig efter elevernas inriktning. Det är ett levande
projekt”, säger Karin. Ett av fjolårets teman var idrott vilket naturligt involverade skolornas idrottslärare och det blev mycket lyckat. Under de italienska elevernas besök i
Malmö fick eleverna lära sig varandras traditionella danser. Idrottslärarna lärde sig
mycket av varandra och kunde konstatera att de arbetade på ganska olika villkor. Till
exempel har man i Italien utomhusidrott i princip hela året runt och de är därför inte
vana att arbeta i gymnastiksalar.

47

Vad mer finns att göra?
Egentligen finns inga begränsningar
Internationella utbyten är ett sätt att arbeta
praktiskt med internationalisering i skolan.
Utbyten idag är så mycket mer än ”språkresor”
och det finns egentligen inga begränsningar
för vad man kan göra.
På Nicolaiskolan i Helsingborg har musikläraren Lars Wramsby länge burit på en dröm om att
samarbeta med en skola någonstans i Västafrika.
Under förra året begav han sig till Gambia på ett
förberedande projektbesök och drömmen om ett
musikutbyte med Västafrika kan snart vara förverkligad.
Man kan också ge sitt utbyte ett djupare innehåll genom att samarbeta med parter utanför
skolan. Näsbydalsskolan i Täby har inlett ett
samarbetsprojekt inom ramen för ”Baltic Sea

Project”, som är ett miljöprojekt där Världsnaturfonden spelar en stor roll. Universiteten,
Frälsningsarmén och olika branschföreträdare
har nämnts tidigare och det finns naturligtvis
otaliga andra exempel på värdefulla samarbetspartners.

Utbyten hemma, betydligt billigare
För att uppnå flera av de goda effekter ett utbyte kan ge är den internationella dimensionen
faktiskt inte nödvändig. Ett utbyte mellan två
skolor i olika delar av Sverige kan vara minst
lika givande och spännande och dessutom betydligt mindre kostnadskrävande. För många
elever som saknar tidigare utlandserfarenheter
kan steget utomlands nästan bli för stort. En
resa inom landet kan då vara ett lämpligt första
steg och samtidigt en bra förberedelse inför en
utlandsvistelse – som i exemplet nedan.

Så här gjorde vi
Muodoslompolo Centralskola (år 9), utbyte med Kroksbäcksskolan i Malmö
Bakgrunden till Centralskolans utbyte med Kroksbäcksskolan var att det florerat rasistiska uttalanden bland eleverna på skolan i Muodoslompolo. En bakomliggande orsak
till de fördomar eleverna gav uttryck för var att de flesta aldrig träffat någon med utländsk bakgrund, än mindre känner några invandrare. Eleverna baserade sina åsikter
på vad de sett på TV eller läst i tidningar, istället för på egna erfarenheter. Byn Muodoslompolo är liten och ganska isolerad; eleverna träffar ganska sällan nya människor
naturligt. En av lärarna på Centralskolan tog därför initiativ till ett utbyte med en skola
i det invandrartäta bostadsområdet Kroksbäck i Malmö. Han hade sedan några år tillbaka kontakt med en kvinnlig lärare på skolan som gillade idén. Utbytet blev mycket
lyckat. Först åkte elever och lärare från Muodoslompolo till Malmö. Eleverna bodde i
sina jämnårigas familjer på Kroksbäck. Flertalet elever från Muodoslompolo hade inte
tidigare sett en mörkhyad person i verkligheten – och nu fick de bo hos familjer med
invandrarbakgrund. Resan betydde oerhört mycket för alla som deltog och läraren på
Centralskolan som tagit initiativet konstaterar att målet med resan uppfylldes. Därefter
kom hela klassen från Kroksbäcksskolan upp till Muodoslompolo under vintermånaderna. För eleverna från Malmö var resan till Sveriges norra trakter mycket fascinerande – så fantastiskt olikt Malmö på många sätt. Den riktiga vintern i norr med så
mycket vintersportmöjligheter uppskattades verkligen av eleverna från Kroksbäck.

Ett liknade exempel återfinns i Pajala. Centralskolan i Pajala har ett samarbete med en skola i
stockholmsförorten Vårby, berättar skolchefen
i Pajala, Jan Tornberg. Utbytet har främst varit
inriktat på pojkar som haft vissa svårigheter i
skolan. Utfallet har varit mycket positivt enligt

Kontaktnätverk
Deltagare upplever ofta att de bär på
en unik upplevelse. Att få dela sina erfarenheter med andra som har varit
med om något liknande känns ofta befriande. Behovet av dessa möten är
som störst de närmaste månaderna efter utbytet. Ett forum för kontakter, till
exempel via mail, telefon eller träffar,
är en värdefull byggsten för uppföljning.
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Jan Tornberg. Utbytet har givit pojkar från
Vårby möjlighet att byta vardag och utnyttja
vildmarken i Pajala med fiske och andra friluftsaktiviteter samtidigt som deras motsvarigheter från Pajala fått se en annan verklighet i
storstaden.
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Att arbeta med globala frågor
Exempel och tips på material
Sida arbetar aktivt för att stärka undervisningen kring globala frågor i skolorna, bland annat
genom att fortbilda lärare och genom att ge ut
informationsmaterial till lärare.
Sida ger ut en materialkatalog om utbildningens internationalisering, landfoldrar om
länderna i det svenska utvecklingssamarbetet
och tryckta sammanställningar av

Internetadresser inom skilda områden med
mera. Mycket av materialet kan beställas kostnadsfritt i enstaka exemplar från Sidas hemsida (www.sida.se).

På Internet driver Sida även ungdomstidningen Ocean (www.ocean.se) som förutom redaktionellt material också innehåller länkar och
tips.

Så här gjorde vi
Nicolaiskolan i Helsingborg
Skolan har under flera år satsat på olika Sida-arrangemang. Lärare och elever har
bland annat arrangerat Värd för världen-dagar på skolan. Syftet med dessa är att engagera lärare och elever i globala frågor. Dagarna har resulterat i att en temadag om
globala frågor anordnas varje läsår. Genom Operation dagsverke har Nicolaiskolan i
samarbete med Tomelilla folkhögskola stött ett projekt i Uganda. Mark har köpts till
befolkningen, en skola har byggts och medel har gått till att stödja de utrotningshotade bergsgorillorna. Det finns också en lokal Amnestygrupp på skolan som startats
och drivs av elever. Förutom de utbyten som skolan driver skickas kontinuerligt elever
till olika internationella konferenser i Sverige och utomlands. En del av dessa är i FN:s
regi.

Dokumentation

Efterarbeta genom att göra till exem
utställningar, informationsträffar e
bildvisningar. Det är ett bra sätt at
eleverna uppmärksamhet och ger ä
tillfälle till att bearbeta upplevelser
Fundera också över hur det elevern
lärt sig kan användas inom andra ä
en i de kommande studierna.
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Din tur
– ta chansen!
I tanken är det lätt att resa. Men steget från tanke till handling kan verka stort och därför är vi många som stannar
hemma en gång extra i stället för att göra en resa. I den här
boken visar nio skolor hur litet det där steget mellan tanke
och handling faktiskt kan vara. Deras erfarenheter, metoddelen i den här boken och skolstipendier kan hjälpa dig och
dina elever att göra er tur. Ta chansen!

”Ta kontakter och åk!”

I den här boken har en mängd råd och rekommendationer för hur man kan arbeta med utbyten i skolan presenterats. Men vi har också
velat betona att utbyten ser väldigt olika ut och
exemplifierat det genom att presentera verkliga
exempel från de nio skolorna. Exemplen är utvalda för att illustrera den mångfald som finns
och det är skolornas samlade erfarenheter som
tillsammans med ciu:s utbyteskompetens
format den här boken.

”Våga, man har allt att vinna!
Inte minst eleverna.”

Förhoppningsvis har du nu fått lite nya idéer
och kanske ser du nu också utbyten som ett
möjligt arbetssätt för att utveckla din skola.
Varje utbyte är unikt och det finns få gränser
för vad som kan göras. Forma utbytet efter de
behov, önskningar och den nyfikenhet som
finns på din skola och den partnerskola som
väljs. Om du vill fördjupa dig ytterligare i metodologiska frågor rörande utbyten kan du börja
med att använda metodöversikten ”Byggstenar
för utbyten” som återfinns längst bak i boken.
Metodologi är centralt i ett väl fungerande utbytesprojekt men glöm för den skull inte bort
att ha roligt, utbyten är ju som sagt ett sätt att
mötas och utvecklas!

Vi vet att alla de elever, lärare, skolledare och
andra i skolan som drivit de studerade utbytena
har lagt ned väldigt mycket tid i projekten, inte
bara i skolan utan även under sin fritid. Det är
därför angeläget att lyfta fram deras arbete och
samtidigt synliggöra de positiva aspekterna av
internationella utbyten i skolan. Att starta utbyten tar tid men de som har egen erfarenhet
är rörande överens om att utbyten ger hög utdelning. Därför vill vi avslutningsvis låta lärare
med egna erfarenheter av utbyten ge några inspirerande och uppmuntrande ord på vägen:
• Arbetsamt, men det ger maximal utdelning
både språkligt och socialt för eleverna.
• Ta chansen, det leder till skolutveckling som är
verklighetsbaserad och som ger motivation till
alla deltagare!
• Våga, man har allt att vinna! Inte minst
eleverna.
• Våga åka! Du kommer inte att ångra dig!
• Kämpa på! Det ger mycket tillbaka.
• Sätt igång!
• Utbytet är det bästa jag varit med om under
mina lärarår! Ta kontakter och åk!
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”… att skapa nya
arbetssätt och
metoder i skolan.”

Utbyten i skolan
1997–1999
– frågor och svar
En kort sammanfattning av resultatet
från enkätundersökningen

– Varför startar skolor utbyten?
”Att lära känna en ny kultur är
den vanligaste anledningen”
Det finns olika skäl till varför skolor väljer att
starta ett internationellt utbyte. Det vanligaste
syftet är att lära känna en ny kultur. Ett annat är
att förbättra elevernas språkkunskaper. Som tredje vanligaste skäl har de tillfrågade lärarna angivit att lära av andra samt att skapa nya arbetssätt och metoder i skolan.

– Vilka genomför utbyten?
”De studieförberedande programmen
är något överrepresenterade”
Studien visar att det är betydligt vanligare att utbyten genomförs i de högre årskurserna i både
grund- och gymnasieskolan. Den andel utbyten
som genomförts under år 7 och första året på
gymnasiet är jämförelsevis liten.
Två tredjedelar av utbytena har genomförts på
gymnasienivå. Av alla utbyten i gymnasiet utfördes 48 procent av elever på de samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen,
resterande av elever på de yrkesförberedande
programmen. I hela gymnasieskolan utgjorde
den förstnämnda gruppen 41,5 procent av eleverna i år 1 läsåret 1998/99. Elever från studieförberedande program är alltså något överrepresenterade i utbytesverksamheten men skillnaden är liten. Skolverket har i arbetet med utvecklingsbidragen givit särskild prioritet åt ansökningar som berör elever från yrkesförberedande
program.
Bland de yrkesförberedande programmen är de
vanligaste hotell- och restaurangprogrammet
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samt handels- och administrationsprogrammet
som vardera utgör nio procent av det totala antalet gymnasieutbyten. Även omvårdnadsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet förekommer i relativt stor utsträckning med åtta respektive sju procent.

– Vad gör eleverna under
utbytet och vart åker de?
”Variationen i tema- och landval är stor”
I undersökningen har frågor ställts kring utbytenas temainriktning. Språkprojekt och allmänt
erfarenhetsutbyte har fått flest antal svar. Det
finns tydliga skillnader i temainriktning mellan
utbyten genomförda i grundskolan och i gymnasieskolan. I grundskolan var eu-projekt det
tredje vanligaste temat efter språkprojekt och
allmänt erfarenhetsutbyte. Bland gymnasieskolorna var yrkesutbildning/apu det vanligaste
temat och i denna grupp återfinns i princip
samtliga utbyten på yrkesförberedande linjer.
Vidare är politik och samhällsutveckling ett vanligt tema i gymnasiet. eu-projekt förekommer
på båda skolnivåerna. De teman som är minst
vanliga bland de givna svarsalternativen är bild,
idrott, musik och teater.
De vanligaste utbytesländerna är Tyskland och
Storbritannien. Nästan hälften av alla utbyten
går till Tyskland, Storbritannien, Frankrike
eller Spanien. Skolsamarbete med länder utanför Västeuropa har uppmuntras och bland de 16
vanligaste länderna återfinns fem länder i Östoch Centraleuropa och ett utanför Europa.
Dessa utgör nästan en femtedel av samtliga utbytesländer.

Tabell 1:
De tio vanligaste temainriktningarna
bland elevutbytena 1997-1999

– Vem på skolan driver utbytet?
”Lärare är ofta nyckelpersoner”

Antal Procent
Språkprojekt
53
Allmänt erfarenhetsutbyte
51
Yrkesutbildning/APU
40
Politik och samhällsutveckling
32
EU-projekt
29
Specifika projektarbeten*
20
Miljö
15
Biståndsprojekt/kunskapsöverföring 13
Värdegrund
13
IT-projekt
9
Totalt

275

18
17
14
11
10
7
5
4
4
3
9

*

Specifika projektarbeten som inte ryms inom de övriga listade ämnena

Tabell 2:
De 16 vanligaste samarbetsländerna 1997-1999
Antal Procent
Tyskland
Storbritannien
Frankrike
Spanien
Italien
Polen
Lettland
Österrike
Danmark
Finland
Nederländerna
Ryssland
Tjeckien
Estland
Portugal
USA
Totalt

44
40
27
24
21
21
12
10
8
8
7
6
6
5
5
5

15
14
9
8
7
7
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2

249
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Undersökningen visar att det oftast är lärare
som initierar utbyten. Nära hälften av alla utbyten är resultatet av en enskild lärares initiativkraft, men initiativet har också i många fall
kommit från en grupp lärare. I övriga fall har
rektor/skolledning eller elever tagit initiativet. I
nära vart tionde utbyte som genomförts i grundskolan har elever varit de huvudsakliga initiativtagarna. Mer sällsynt är det att elever är idégivare i gymnasiet.
I undersökningen sägs 55 procent av de genomförda utbytena ha varit beroende av en enskild
person. Det är däremot ovanligt att någon arbetar helt ensam med att arrangera ett utbyte.
Antalet engagerade varierar mellan en och 31.
I 15 procent av de studerade utbytena har någon
på skolan haft nedsatt ordinarie tjänst för
att kunna ägna tid åt planering och genomförande av det aktuella utbytet. Värt att poängtera i
sammanhanget är att studien visar att eleverna i
stor utsträckning är en viktig resurs i planerings- och förberedelsearbetet men att de haft
mindre inflytande när det gäller ekonomi och
val av utbytesland.
I de allra flesta fall är det lärare som ansvarar
för utbytet. Av kontaktpersonerna för de undersökta utbytena var 88 procent lärare. Nästan
hälften av de lärare som varit kontaktpersoner
för utbytet undervisar i språk. Drygt en femtedel
av lärarna som genomfört utbyten under den
aktuella perioden undervisar i so-ämnen och ungefär hälften så många, 11 procent, är no-lärare.
Lärare som undervisar i estetiska ämnen är svagt
representerade och utgör endast fem procent.
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Fyra procent är idrottslärare. I övriga fall har
skolledare, kuratorer eller studie- och yrkesvägledare haft det övergripande ansvaret för utbytena.

– Vem stöttar lokalt?
”Föräldrar och externa
samarbetspartners är viktiga stöd”
I undersökningen uppges föräldrar ofta spela
en viktig roll i arbetet med utbytet. Det är även
vanligt att utbytesprojekt involverar och engagerar organisationer, företag eller andra på hemorten eller i hemkommunen. Engagemanget
kan ta sig olika uttryck. Ofta rör det sig om ekonomiskt stöd men det kan också vara så att skolan till exempel fått värdefulla kontakter i utbyteslandet genom den lokala parten. En fjärdedel
av alla utbyten får på olika sätt hjälp av lokalt
förankrade företag. Hjälp- och biståndsorganisationer är också en relativt vanlig samarbetspartner. Kulturföreningar, studieförbund och
idrottsrörelsen är också representerade, dock i
något mindre grad.

– Vilka problem finns i
arbetet med utbytet?
”Att få ekonomin och tiden att
räcka till är det svåraste”
Ungefär en tredjedel av de tillfrågade uppger att
de haft olika typer av svårigheter under arbetets
gång. Problemen varierar men det vanligaste är
att man stött på ekonomiska problem. Det är
dock inte mer än 15 procent som har uppgett
ekonomiska svårigheter som ett problem i det
genomförda utbytet. Tidsbrist och svårigheter i
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kommunikationen med den utländska samarbetsskolan nämns som det andra respektive
tredje största hindret.

– Hur lever utbytet kvar?
”Många reser igen och får besök i Sverige”
I flera fall har skolorna mångårig erfarenhet av
internationella utbyten. Fler än hälften av skolorna har tidigare erhållit stöd från Skolverket.
Gemensamt för de skolor som erhållit bidraget
mer än en gång är att projektet har utvecklats,
till exempel genom att inkludera nya samarbetsländer eller förändrad temainriktning. Bland
skolorna i undersökningen är det också vanligt
att man genomfört andra internationella skolutbyten än det som Skolverket delfinansierat, såsom
eu-programmet Comenius. Hela 73 procent av
gymnasieskolorna och 62 procent av grundskolorna har genomfört andra internationella utbyten. De har också i mycket hög utsträckning dels
genomfört fler utbyten med den utländska skolan efter det aktuella utbytet, dels tagit emot besök av elever och lärare från den utländska skolan hemma i Sverige. Resultaten visar att åtta av
tio skolor har genomfört, eller planerar att genomföra, fler utbyten med den utländska skolan;
nio av tio har haft, eller kommer att få, besök
hemma i Sverige.

– Vilka effekter har utbytet?
”Utbytet ger värdefulla
kontakter och inspiration”
Undersökningen har också kartlagt utbytets
eventuella effekter på skola och individ. I en
fjärdedel av gymnasieskolorna har det aktuella

utbytet lett till att det idag finns en etablerad arbetsgrupp som arbetar med utbyten. I något fler
fall, 30 procent, finns idag personal på skolan
som har nedsatt tjänst för att mer kunna fokusera på skolans utbyten. Av de tillfrågade anser
89 procent att det aktuella utbytet har påverkat
undervisningen på skolan. På frågan om hur
undervisningen har påverkats är det vanligaste
svaret att erfarenheterna från utbytet varit så positiva att skolan genomfört nya utbyten. Många
hävdar att utbyten ingår som en metod i undervisningen idag och samtliga tycker att internationella skolutbyten är en bra metod för utveckling av internationaliseringen i skolan. Endast
hälften av de tillfrågade tycker emellertid att den
egna skolans internationella arbete har utvecklats i stor eller ganska stor omfattning i och med
utbytet.
Utbyten värderas mycket högt av de tillfrågade
lärarna. De tycker att de främst gett dem värdefulla kontakter med utländska kollegor. Nästan
lika viktigt är att de fått en ökad inspiration i arbetet och kunskaper på ett mer personligt plan.
Den främsta direkta effekten på eleverna är enligt undersökningen att de har fått en förbättrad förståelse för andra kulturer.
Sammanfattningsvis kan konstateras att de utvecklingsprojekt som genomfördes ht 1997–vt
1999 visar stor variation både i land- och projektval. Skolverket har uppmuntrat till skolsamarbete med länder utanför Västeuropa och
bland de studerade utbytesprojekten finns 42
olika samarbetsländer över hela världen representerade. De tre vanligaste utbytesländerna är
Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Lärare är oftast initiativtagare till projekten även
om det i studien finns exempel på projekt som
initierats av skolledare, elever eller andra aktörer. Resultaten visar att planeringsarbetet inför
utbytet tar mycket tid i anspråk och ofta är beroende av en enskild individs engagemang men
att utvecklingsprojektet involverar många både i
och utanför skolan. Eleverna är i stor utsträckning en viktig resurs i planerings- och förberedelsearbetet. De externa parterna är föräldrar,
kommunkontoren och lokalt förankrade företag. En fjärdedel av alla utbyten har haft hjälp av
företag.
Det finns flera indikationer på att de utvecklingsprojekt som genomförs mellan svenska
skolor och deras partnerskolor genomsyras av
både långsiktighet och ömsesidighet. Resultaten visar att det stora flertalet genomfört, eller
planerar att genomföra, fler utbyten med sin utländska samarbetsskola och att motbesök är
vanliga. I fler än åtta fall av tio har någon från
den utländska skolan varit på besök i Sverige.
Bland skolorna i undersökningen är det också
vanligt att man genomfört andra internationella
skolutbyten än det som Skolverket delfinansierat, såsom eu-programmet Comenius. En följd
av utbytet är i många fall en mer etablerad internationell verksamhet med antingen arbetsgrupper eller speciell personal som arbetar med
skolans utbyten.

Studien visar att lärare, elever och annan personal på skolan kan spela en viktig roll i arbetet.

61

Metoddiskussion
– byggstenar

BYGGSTENAR FÖR UTBYTET
Välj det ni behöver
Här följer en genomgång av de delar som kan
bygga ett utbyte och relevanta frågor att ställa
sig inför arbetet med att identifiera arbetsprocessen. Ni behöver inte använda er av alla moment utan välj en eller två delar under varje byggsten. Ni kommer se att en byggsten kan fylla
många funktioner, för till exempel både integration och grupputveckling.
(Detta material, här anpassat till skolans förutsättningar, är taget ur ”Att mötas och utvecklas”, en metodhandbok för utbyten som ciu
publicerat.)

Tidsaspekter
Frågor att fundera över vad gäller tidsåtgång är:
– Hur länge ska utbytet pågå?
– Vad är det vi vill uppnå och hur lång tid kan
det förväntas ta?
– Vilken tid på året passar våra syften och
elevernas kalender?
– Ska utbytet delas in i faser/mindre delar,
kanske med avsatt tid på flera olika platser/i
flera länder?
– Spelar tidsaspekten någon roll för möjligheten till ömsesidighet i utbytet?

Förberedelser
Förberedelserna är naturligtvis av stor betydelse för resultatet. Gör eleverna delaktiga och
ge dem möjlighet att se kopplingen mellan förberedelserna och själva resan.

Förberedelseutbildning
Samla deltagare till föreläsningar och diskussioner om ämnen som möten med andra
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kulturer, interkulturellt lärande, information
om landet etcetera. Tillbringa gärna flera dagar
tillsammans.

Språkträning
Språkträning på distans eller under förberedelsekurser. Gör gärna en egen samtalsordbok
tillsammans med eleverna.

Ämnes- eller temastudier
Förberedande studier/studiebesök för specifika
teman och ämnen som ska ingå i utbytet.

Handledning
En skriftlig handledning till det utbyte ni skapar. Gör gärna en handledning som innefattar
såväl en beskrivning av utbytets pedagogiska
idé och syfte som information om tidsplan och
logistik, säkerhet och goda råd. Handledningen
kan också ge information om känslomässiga
processer som kulturchock och anpassningsstress. Den bör delas ut i god tid före utbytet.

Gemensamma aktiviteter
Förbered och planera utbytet tillsammans. Fördela arbetsuppgifter bland eleverna. Ordna föreläsningar, studiebesök och informationsträffar.

Kommunikation
Skapa brev-, fax- eller e-postlistor för alla involverade: personal, familjer, elever och så vidare.

Starta utbytet redan hemma
Kulturutbyten förknippas vanligen med resor
till andra länder, men det är naturligtvis inte
nödvändigt. Potentiella kulturmöten finns runt
omkring oss hela tiden. Använd dessa i förberedelsearbetet.

UNDER UTBYTET – BYGGSTENAR FÖR
INTEGRATION OCH ERFARENHETSUTBYTE
Värdfamilj
En värdfamilj utgör en värdefull möjlighet till
integration och kontakt med vardagens seder
och bruk, men är också en trygg punkt som
kan främja successiv tillvänjning i den nya
kulturen.

Skolkamrat/kompis/fadder
En personlig kontakt från utbyteslandet är en
bra referens och möjlighet till nära kontakt
med en människa från en annan kultur. Att
leva ihop ger en anpassning till varandras behov och rutiner, vilket ökar kunskapen om varandra.

Arbeta/studera/praktisera
tillsammans
Att arbeta/studera/praktisera ger möjlighet till
kontakt med till exempel skola, näringsliv,
offentlig sektor och lagstiftning och därmed
också inblick i samhällsstruktur och ekonomi.
Formella studier är ett bra komplement till de
informella studier som utbytet innebär. Skolutbyten bör också leda till kunskap om andra utbildningssystem och annan pedagogik.

Besökskommun/vänort/
värdkommun
Städer är bra studieobjekt, i synnerhet små och
medelstora orter, som är lättare att överblicka
och där det är lättare att se samband och strukturer. Vi vill alltså rekommendera att storstäder
undviks.

Samarbetspartner/värdskola/
värdorganisation
Värdskolan ger en kontakt som kan fungera
som stöd, sambandscentral, lokal kontakt, kanal till lokala kontakter etcetera. Också det lokala
samarbetet kan ge inblick i en annan organisationskultur, och kanske erbjuda ett annat sätt
att se på frågor som demokrati, representativitet, hierarki och arbetsformer.

Lokala organisationer
Under ett längre utbyte är det möjligt att engagera sig i en lokal organisation eller idrottsrörelse. Det kan öppna dörrar till sociala nätverk och erfarenheter som inte kan sökas någon annanstans.

Projektarbete/utvecklingsprojekt/temaarbete
Temaarbetet på plats (inte det som gjorts i förväg utan det konkreta temaarbetet under projektet) stimulerar upplevelsebaserad inlärning.
Idealet är att inte bara läsa in sig på något utan
dessutom också rent praktiskt leta efter kunskap och information. Eleverna ska själva möta
och lösa problemen; det kan till exempel leda
dem till kontakter med skolledning eller myndigheter.

Mediekontakter
Ofta en nyttig erfarenhet som också kan ge inblick i hur lokala/nationella media fungerar.
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UNDER UTBYTET – BYGGSTENAR FÖR
INLÄRNING OCH STUDIER
Formella studier

Seminarier/gruppdiskussioner

Självklart återfinns formella studier som en
byggsten för inlärning och studier.

Seminarier är ett enkelt och bra sätt att utveckla och fördjupa sig i olika ämnen. Passa på när
många deltagare samlas och stimulera möjligheter till ”korsbefruktning”. Om det saknas en
tillräckligt stor grupp av deltagare för detta så
sök upp andra grupper, organisationer och
företag för att arrangera gemensamma seminarier.

Studiebesök
Studiebesök är ett bra exempel på hur formell
och informell utbildning kan kombineras. Involvera deltagarna i förberedelserna av studiebesöket: Hur kan svar på frågorna och annan
kunskap sökas? Behöver ämnet studeras före
studiebesöket? Hur utnyttjas dagen bäst?

Utbildningsdagar
Planera gärna in dagar för utbildningsprojekt av
olika slag. Eleverna kan få till uppgift att själva
arrangera utbildningsdagar. Våga låta innehållet
vara oplanerat tills ni befinner er på plats. Låt
eleverna själva fånga upp frågor som väcks hos
dem under utbytets första dagar. Ge eleverna
tid att använda sig av dynamiska metoder såsom drama, rollspel, dynamikövningar, studiebesök, diskussioner med mera.

Undersökningar/pm/rapporter
Ge deltagare i uppgift att tänka och arbeta självständigt eller i små grupper, göra undersökningar och rapportera.

Läger
Avsätt gärna en dag till ett ”läger”, särskilt om
ni under hela utbytet bor i olika värdfamiljer
och endast träffas för gemensamma aktiviteter
(som till exempel studiebesök). Att lämna utbytets vardag och miljö för att under en dag reflektera över det som skett kan ge en nyttig distans till de känslor och upplevelser som utbytet fört med sig. Det blir ett steg tillbaka som
kan hjälpa deltagaren att se och förstå samband, relationer och sina egna känslor.

UNDER UTBYTET – BYGGSTENAR FÖR
KLASSENS/GRUPPENS UTVECKLING
OCH TIPS PÅ ÖVNINGAR SOM STÄRKER UTVECKLINGEN
Nätverk

Seminarier/möten

Nätverk för deltagarkontakt före/under/efter
ska genomsyra utbytet. Kontakten med andra
deltagare är värdefull av många skäl: stöd, informationsspridning, gemensamma aktioner
och projektarbeten och en ”förlängning” av utbytet till långt efter att det egentligen avslutats.

(Se samma punkt under Byggstenar för inlärning
och studier.)

Drama/rollspel/teater
Använd drama/rollspel/teater för att träna inför, tydliggöra och/eller återuppleva speciella
situationer.

Mediekontakter/videofilm/
nyhetsbrev
Medieexponering kan vara bra träning och en
nyttig erfarenhet för eleverna samt ger er ”gratis” dokumentation. Ni kan öka behållningen av
mediekontakterna genom att ge eleverna i uppgift att skriva artiklar, resebrev eller videofilma
under utbytet. Detta höjer kraven på eleverna,
nästan alltid med motsvarande effekt på resultatet. Medieexponeringen kan även ge eleverna
en bekräftelse och uppmärksamhet som ofta är
viktig när man bearbetar upplevelsen. Det blir
också en gemensam upplevelse utöver det vanliga som de bär med sig som en gemensam erfarenhet.

Sport/idrott
Ett bra och ofta universellt verktyg för att skapa
energi, bryta gränser och ha kul är olika idrottsaktiviteter. Ge gärna utrymme för spontan lek.
Genom att blanda både kön och nationalitet
kan också nya gruppbildningar och samarbete
mellan ungdomar med olika bakgrund skapas.

Gruppdynamiska
övningar/trygghetsövningar
Genom övningar och konkret problemlösning
kan eleverna efter reflektion och processgenomgång öka kunskapen om sig själva och hur de
agerar i olika gruppsammanhang samt om hur
gruppen utvecklas och hur de tillsammans når
ett bra samarbete. Ni kan också använda lekar
och övningar för att sammansvetsa gruppen, för
att skapa ett bra team eller helt enkelt för att ha
roligt.

Läger
(Se samma punkt under Byggstenar för inlärning
och studier.)

Simulationsövningar/
temaövningar
Ett bra sätt att träna och fördjupa sig är genom
grupparbeten, ämnesrelaterade uppgifter med
mera.
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UNDER UTBYTET – BYGGSTENAR FÖR
ELEVERNAS PERSONLIGA UTVECKLING
Dagbok
Dagbok är ett enkelt men ovärderligt verktyg
för personlig utveckling och för dokumentation
som senare kan vara ett stöd för reflektion och
analys av utbytet (det är lätt att glömma detaljer
och nyanser, känslor och relationer). Be eleverna skriva dagbok under hela utbytet och tiden
efteråt.

Videointervju/band
intervju/Marte Meo-metoden
Att video- eller bandintervjua deltagare vid valda tillfällen under projektet är också ett sätt att
samla material för senare reflektion. En återblick under ett senare skede kan hjälpa eleverna att se hur de utvecklats, hur världsbilder och
attityder förändrats. Marte Meo-metoden innebär att man videofilmar i princip allt – möten,
övningar, resor, studiebesök etcetera – för senare återblick och reflektion, både under, strax
efter och långt efter själva utbytet. Marte Meometoden lämpar sig bäst under kortare utbyten, men kan även användas periodvis under
längre utbyten.

Brev till sig själv och
till och från andra
Att ge eleven i uppgift att skriva brev till sig själv
är ett bra sätt att följa upp planer, farhågor och
förväntningar. Ett förslag är att före utbytet låta
deltagaren i ett brev till sig själv formulera tankar om hur han/hon tror sig se på utbyteslandet
efter utbytet; ha gärna några frågeställningar
som utgångspunkt för innehållet. Breven samlas sedan in och delas ut igen för reflektion i ut-
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bytets avslutande skede (det vill säga på en utvärderingsträff efter hemkomsten).

Andra deltagare/elever
Att para ihop människor från olika länder
främjar nära relationer. Om det dessutom
finns möjlighet för eleverna att bo och studera
eller arbeta ihop får de automatiskt nära inblick
i varandras vardag och traditioner. Att upptäcka
likheter och skillnader, att se sitt eget beteende
relaterat till något som är annorlunda, är en
spännande källa till självkännedom.

Ledare/mentor
Det är självklart mycket viktigt att eleverna regelbundet har tillgång till en person som fungerar
som handledare eller samtalspartner under utbytets alla delar. Det bör vara en person som
både är villig att lyssna mer än att tala och att
bidra med ett personligt engagemang.

byggstenar. Utgå alltså från en målsättning och
elevernas behov för att skapa en metod och ett
sammanhang som är så ändamålsenligt som
möjligt. Försök att inte göra utbytet för komplicerat, med så många byggstenar att det blir
orimligt att greppa inom avsatt tid. Tiden är naturligtvis viktig för utbytets karaktär och bör ha
ett stort inflytande på valet av byggstenar. En
enkel princip kan vara att antalet byggstenar
och graden av pedagogisk komplexitet ökar
med tidsramen. Ge deltagarna tillräckligt med
tid att använda respektive byggsten. De delar
som stödjer till exempel kulturintegration kräver ganska lång tid för att få bra effekt och då
kan en lång rad av studiebesök, seminarier,
museibesök, sportaktiviteter och annat göra det
svårt att använda andra delar. Delarna i ett utbyte konkurrerar alltså på sätt och vis med varandra; de konkurrerar om elevens tid och förmåga att tillgodogöra sig det interkulturella
sammanhanget. Användandet av för många

byggstenar skapar mer en ”fishbowl-effekt”, det
vill säga att eleverna rusar från studiebesök till
studiebesök, från språklektioner till teaterbesök
och därmed förblir en gäst med ett ganska stort
avstånd till kulturen och människorna. Vårt
tips är att våga skapa luft i tidsplaneringen och
lita till dynamiken i enkla byggstenar.

Efter utbytet – uppföljning
Internationella utbyten är, när man ser till
människors utveckling, nästan aldrig en process som är avgränsad i tiden. Ofta kan hemkomsten, återanpassningen och tiden efter utbytet upplevas som en ganska svår period. Återkopplingen, till exempel i form av ”aha-upplevelser” och associationer, kan fortsätta i åratal
efter utbytet. Det är naturligtvis oerhört viktigt
att erbjuda eleverna uppföljning och stöd i
denna process samt att tidigt göra dem medvetna om att återanpassningen kan bli svår.

Läger
(Se samma punkt under Byggstenar för inlärning
och studier.)

”Hur mår jag-kurva”
En enkel modell för eleverna att dokumentera
och följa sin egen utveckling och sinnestämning under programmet. Om kurvan också
kopplas till händelser och var i utbytet man befinner sig kan den användas som verktyg för
reflektion och självkännedom.

Bygg själv!
Använd utbytets alla möjligheter och fundera
över vad som händer om ni laborerar med olika
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EFTER UTBYTET – BYGGSTENAR FÖR
REFLEKTION OCH UPPFÖLJNING
Återträff
Återsamla deltagarna, och kanske även andra
involverade, efter en tid för att diskutera, reflektera samt göra avstamp mot framtiden utifrån
de erfarenheter som utbytet givit.

Dokumentation
Efterarbeta genom att göra till exempel utställningar, informationsträffar eller bildvisningar.
Det är ett bra sätt att ge eleverna uppmärksamhet och ger även tillfälle till att bearbeta upplevelserna. Fundera också över hur det eleverna
lärt sig kan användas inom andra ämnen i de
kommande studierna.
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Dagböcker, videofilmer
med mera
Skapa ett forum för att följa upp material från
utbytet. Diskutera och låt deltagare berätta.

Kontaktnätverk
Deltagare upplever ofta att de bär på en unik
upplevelse. Att få dela sina erfarenheter med
andra som har varit med om något liknande
upplevs ofta som befriande. ”Äntligen någon
som förstår”, är en vanlig kommentar från deltagare som känner sig missförstådda av familj
och vänner därhemma. Behovet av dessa möten är som störst de närmaste månaderna efter
utbytet. Det avtar sedan men kan leva kvar i år
för några. Ett forum för kontakter, till exempel
via mail, telefon eller träffar, är en värdefull
byggsten för uppföljning.
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”Utbyten är mer än resa.
De leder till möten och utveckling.”

Mer om fonder och bidrag
– att hitta möjligheterna
Här och där träffar svenska elever utländska ungdomar –
här i Sverige och där borta i ett annat land. Mötena är
ganska många i dag, men de kunde bli fler för medlen
finns. Du och dina elever kan söka Internationella programkontorets skolstipendier och täcka en stor del av kostnaderna för ett internationellt utbyte. Det finns dessutom många
andra vägar ut i världen.

Andra vägar ut
I avsnittet om finansiering presenteras erfarenheter från de skolor som använt sig av de särskilda stödmöjligheter som finns för att stimulera skolorna i deras arbete med läroplanernas
internationaliseringsmål. Det stödet kallas idag
Programkontorets skolstipendier och handläggs av Internationella programkontoret för
utbildningsområdet.
Ofta behöver man komplettera detta bidrag och
finansiering från skolhuvudman med intäkter
från andra håll. Det kan vara att man vill tillföra
ytterligare moment i utbytet eller att man strävar efter att göra verksamheten mer oberoende
av bidrag på sikt.
Flera av de undersökta skolorna har funnit
fungerande modeller genom till exempel bullbak, loppmarknader, sponsring, andra bidrag
med mera. I detta avsnitt kompletteras deras
erfarenheter med en del generella råd och tips
om stipendier, fonder och andra finansiärer.
Ett tips är att sätta sig ned och fundera igenom
det planerade projektet. Vilka moment innehåller det och vilka positiva resultat kan man
förväntas uppnå vid genomförandet? Ju fler dimensioner du kan väva in i ett projekt ju fler
dörrar kan öppnas för finansiering. I grunden
handlar det om att kunna sälja in något så vässa argumenteringen och fundera över varför du
och dina elever ska erhålla fondpengar eller
annat stöd för just detta projekt.
Förutom de bidrag och stöd som riktas direkt
till skolor finns det många andra tänkbara finansiärer. Med en genomtänkt projektidé kan
du söka ekonomiskt stöd från exempelvis
myndigheter, kommuner, landsting,
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länsstyrelser, organisationer, stiftelser och
fonder. Om det finns möjlighet att starta en
förening för de ungdomar som vill delta i projektet öppnar det massor av nya möjligheter, då
kan du söka medel på bredare front eftersom
det då blir mer än ett skolutbyte.

Kommunen
• Kommunen kan stödja lokal verksamhet på
olika sätt och ge stöd för utbildningar,
studieresor, utbyten och olika aktiviteter.
Bidragen varierar från kommun till kommun.
• Många kommuner och församlingar förvaltar och har information om fonder och stiftelser med lokal anknytning.

Länsstyrelsen
• Länsstyrelsen förmedlar stöd till olika typer
av regional utveckling.
• Stiftelser finns oftast registrerade hos länsstyrelsen i det län där de har sitt säte.
Ta kontakt med den person som ansvarar för
stiftelserna så kan du få mer information mot
betalning. För att sedan kunna söka bidrag är
det viktigt att man vänder sig direkt till respektive stiftelse.

Studieförbund
• Det finns elva studieförbund i Sverige. De
kan ge stöd till utbildningar, studiecirklar,
kulturverksamhet och lokaler.

Statligt stöd
Foldern ”Stöd till lokal ungdomsverksamhet”
ger en samlad presentation av olika former av
statligt stöd till utveckling av lokal ungdomsverksamhet. I foldern finns information om
statliga bidragsgivare samt exempel på olika
stiftelser och fonder. Stödfoldern ges ut av nätverket för centrala bidragsgivare: Arvfondsdelegationen, Folkhälsoinstitutet, Integrationsverket, Konsumentverket, Socialstyrelsen, Statens Kulturråd, Stiftelsen framtidens kultur och
Ungdomsstyrelsen. Foldern finns i sin helhet
på ungdomsstyrelsens webbplats
www.ungdomsstyrelsen.se.

pengar att söka från din skola, kommun, församling, länsstyrelsen eller landstinget. Kontakta också företag på hemorten. Kanske kan
du och din grupp undersöka något på plats och
rapportera för ett lokalt företag vid återkomsten. Om du har en speciell inriktning eller mer
ovanligt resmål kanske din lokaltidning kan ge
dig och din grupp redaktionellt utrymme för att
till exempel skriva dagbok under vistelsen. På
samma sätt kan studieförbunden vara intresserade av erfarenheter i föreläsningsform.

Boktips!
Boken Stipendiehandboken ger tips om hur man
söker pengar. Författare är Lennart Elbe som är
sekreterare i Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90årsfond och Rune Nilsson som skrivit en rad
böcker för föreningslivet och arbetar på Tollare
folkhögskola.

Sammanfattning:
Utgå från din geografiska närhet och utnyttja
de kontaktytor som finns där – ofta finns

Landstinget
• De flesta förknippar landstinget med vård
och omsorg, men verksamheten har större
bredd än så. Landstinget ger stöd och stipendier regionalt inom många områden
bland annat när det gäller hälsofrågor,
integrationsprojekt och kulturprojekt.
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Appendix

Organisationer som
omnämns i boken:
CIU,
Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte
Kungsgatan 74
111 22 Stockholm
Tel: 08-20 19 80
Fax: 08-20 35 30
Info@ciu.org
www.ciu.org
www.mytellus.com
Internationella programkontoret
för utbildningsområdet
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, 2 t
Box 22007
104 22 Stockholm
Tel: 08-453 72 00
Fax: 08-453 72 01
info@programkontoret.se
www.programkontoret.se
Life-Link Friendship Schools
Uppsala Science Park-Glunten
751 83 Uppsala
Tel: 018-50 43 44
Fax: 018-50 85 03
friendship-schools@life-link.org
www.life-link.org
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Sida
Besöksadress: Sveavägen 20
105 25 Stockholm
Tel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64
info@sida.se
www.sida.se
Skolverket
Besöksadress: Alströmergatan 12
106 20 Stockholm
Tel: 0770-78 32 00
skolverket@skolverket.se
www.skolverket.se
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helvetica

Upplev och utforska
– för utveckling
I tanken är det lätt att resa. Men steget från tanke till handling
kan verka stort och därför är vi många som stannar hemma en
gång extra i stället för att göra en resa. I den här boken visar nio
skolor hur litet det där steget mellan tanke och handling faktiskt
kan vara. Deras erfarenheter, bokens metoddel med tips och råd
och skolbidrag kan hjälpa dig och dina elever att göra det bästa
av ert utbyte.
Centrum för internationellt ungdomsutbyte, CIU, fick i uppdrag av Skolverket att ta fram
detta material. Syftet är att inspirera och vägleda fler lärare och elever att utvecklas genom
ett internationellt utbyte, i enlighet med internationaliseringsmålen i läroplanerna.

www.skolverket.se

