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Sammanfattning 

Samhället vi lever i präglas av snabba förändringar och en närhet till världen med andra 

kulturer. Både i den gamla och nya versionen av läroplanen för gymnasieskolan anges att 

skolan ska vara öppen för andra kulturer, stimulera till en öppenhet mot andra kulturer och 

deras livsvillkor. Internationaliseringsbegreppet är brett och innefattar både arbete på 

hemmaplan och utbytesprojekt. Vi har valt att fokusera på utbytesprojekt i vårt arbete. 

Skolverket anger också att olika former av internationaliseringsprojekt kan vara ett sätt att 

granska och få nya perspektiv på den egna undervisningen och utbildningssituationen. Syftet 

med undersökningen är att ta reda på hur man kan använda sig av internationaliseringsprojekt 

inom Vård- och omsorgsprogrammet. Vi ville ta reda på vilka vinster deltagarna upplever. För 

att uppnå syftet valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer med lärare och elever på 

Österportsskolan i Ystad. Vårt resultat visar att vinsten med att delta i 

internationaliseringsprojekt ligger på det personliga planet, med kulturutbytet som främsta 

vinst. De upplevde egentligen ingen vinst yrkesmässigt, då de inte fick delta aktivt vård- och 

omsorgsarbetet, pga. försäkringsfrågor. Vid granskning av styrdokumenten anser vi att det 

finns ett stort tolkningsutrymme för hur det ska arbetas med ett internationellt perspektiv på 

gymnasieskolan och när det gäller Vård- och omsorgsprogrammet är det internationella 

arbetet styvmoderligt behandlat, och ligger på det språkliga planet.  
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1. Introduktion 

Tanken om att skriva vårt examensarbete i Yrkeslärarutbildningen om 

internationaliseringsprojekt i Vård- och omsorgsprogrammet dök upp när vi deltog i en 

informationsdag från Internationella programkontoret om vilka möjligheter för 

internationella samarbeten som finns inom yrkesutbildningar på gymnasienivå. Vår tanke 

är att göra ett arbete om ämnet för att kunna starta ett projekt på den skola där vi arbetar. 

Vi har i vårt tidigare yrke erfarenheter av dels arbete i nordiska länder, men även av att 

arbeta tillsammans med kollegor från länder både när och fjärran. Detta har varit positiva 

erfarenheter för oss som delvis har inspirerat till detta examensarbete. På vår nuvarande 

arbetsplats har vi dessutom pågående utbytesprojekt med en skola i Sydafrika som är 

mycket uppskattat av deltagarna. Vår skolledning är uttalat positiv till internationalisering 

i olika former, vilket känns positivt om vi ska starta igång något projekt på Vård- och 

omsorgsprogrammet på Växjö Fria Gymnasium.  

Internationaliseringsprojekt på skolor kan uppstå som ett resultat av ledningens 

intentioner eller komma underifrån, pådrivet av engagerade eldsjälar i skolan. För- och 

nackdelar kan finnas i båda fallen. Ett projekt som startas pga skolledningens önskemål 

kan ändå övergå till ett engagemang hos lärare och elever. För att projekten ska kunna bli 

en del av vardagen i skolan och leva vidare krävs dock att skolledningen är positiv till 

projektet (Skolverket 1999). I Lpf 94 står det att rektorn ska ”stimulera till internationella 

kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen” (Skolverket 2006:17). 

Vi vill i vårt arbete undersöka hur vi kan använda oss av internationaliseringsprojekt 

inom Vård- och omsorgsprogrammet. Vilka möjligheter och hinder finns? Det pratas 

mycket om att internationalisering ger eleverna ökade utvecklingsmöjligheter, ett bredare 

kulturellt perspektiv och ett ökat självförtroende. Det vi lägger fokus på är om detta 

stämmer och hur vi kan använda oss av det i vår verksamhet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning inom området 

DeDee och Stewart (2003) har i en amerikansk studie undersökt hur 

sjuksköterskestudenter påverkas av att delta i studier utomlands. De frågade personer som 

var färdiga med sina studier, men som tidigare deltagit i studier i Europa. 

Undersökningen omfattade 38 f.d. studenter som deltagit i studier utomlands under de 

senaste fem åren. Åldern på de deltagande varierade mellan 21-55 år, med en medelålder 

på 26,8 år. De fann att ju yngre personen var när studierna utomlands gjordes desto större 

intryck gav den internationella erfarenheten. Kunskaperna ökades mest i områden om hur 

internationella och kulturella faktorer ser ut. De gjorde även en omvärdering av sitt liv i 

USA och påverkades mycket av interaktionen mellan människor från andra kulturer.  

I en tidigare studie, även den amerikansk, utförd av Zorn (1996) undersöktes 

långtidseffekten av att delta i studier utomlands. Där deltog f.d. studenter som gjort delar 

av studier England, Danmark, Skottland och Ryssland. Den studien visar på att intrycken 

avtar efterhand, men resultaten i studien visar att de största intrycken rapporterades som 

ett ökat internationellt perspektiv och ökad personlig utveckling. Lägre påverkan hade 

yrkesutvecklingen och den intellektuella utvecklingen. Ju längre de deltog i 

utlandsprojektet desto större långtidspåverkan rapporterade deltagarna.  

På Birgittaskolan I Linköping har man gjort ett internationaliseringsprojekt på 

Omvårdnadsprogrammet där de har samarbetat mellan karaktärsämnen och kärnämnen, 

och inriktat sig mot IKT i skolan. De samarbetade med en skola i Frankrike och upplevde 

projektet som givande och positivt. Lärarna uppger att de vidgat sin syn på hur olika 

informationstekniska produkter kan användas i skolan, och att de uppfattar att eleverna 

har skapat nya kontakter i Frankrike som de tror kommer att vidareutvecklas (Arbsjö, 

Hermansson & Westlindh 2000). 

Bjerstaf & Palmquist (2008) har i sitt examensarbete på lärarutbildningen gjort en 

undersökning liknande vår. I deras intervjuer med elever kom det fram att samtliga elever 

har påverkats i sin syn på kulturen de befann sig i, deltagarna har reflekterat över sin egen 

kultur och jämfört den med det land de reste till, i detta fall Kina.  
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2.2 Varför internationalisering i skolan? 

Det samhälle vi lever i präglas av snabba förändringar och en närhet till världen med 

andra kulturer. Det är då viktigt att skolan ger eleverna möjlighet till kunskaper för att 

kunna förstå och leva sida vid sida med människor av annat etniskt ursprung än det egna 

(Skolverket 1996).  

Internationaliseringsarbete i skolan har ofta som syfte att ge eleverna ökade 

utvecklingsmöjligheter, att ge en ökad förståelse för andra kulturer och människors olika 

förutsättningar, beroende på vart hemland. Det kan även ha som syfte att öka känslan av 

gemenskap på skolan, att ha ett gemensamt mål att arbeta mot. För de deltagande lärarnas 

del är det ofta meriterande lönemässigt att driva eller delta i internationaliseringsprojekt 

(Skolverket 1999). 

Olika former av internationaliseringsprojekt kan vara ett sätt att granska och få nya 

perspektiv på den egna undervisningen och utbildningssituationen (Skolverket 1999).  

 När det gäller de yrkesförberedande programmen på gymnasieskolan kan det även höja 

statusen på utbildningen gentemot de studieförberedande programmen. På 

yrkesprogrammen är arbetet med internationalisering oftare anknutet till näringslivet än i 

de teoretiska programmen. Urvalsprocessen av eleverna som deltar i sprojekt på 

yrkesprogrammen har ofta något prestationskrav från elevernas sida jämfört med eleverna 

på teoretiska program (Skolverket 1999).  

 

2.3 Internationalisering som begrepp i skolan 

Hettne (1996) skriver i Skolverkets rapport om vad internationaliseringsbegreppet i 

skolan kan innebära;  

Begreppet internationalisering inom skolvärlden kan stå för mycket; det internationella 

perspektivet i undervisningen, kontaktnätet med andra skolor runt om i världen, den ökande 

rörligheten bland elever och lärare, bättre språkkunskaper, ökad beredskap för kulturmöten, samt 

internationella krav på undervisningens kvalitet (Skolverket 1996:27) 
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Det finns alltså enligt Hettnes sätt att definiera internationaliseringsbegreppet flera 

ingångar i att arbeta med internationalisering. I det konkreta skolarbetet för elever på 

Vård- och omsorgsprogrammet kan detta innebära att eleverna ges möjlighet till goda 

språkkunskaper inom sitt kommande yrkesområde för att ge dem förutsättningar att 

kunna arbeta utomlands. Det underlättar också kommunikationen med patienter och 

vårdtagare av annat etniskt ursprung även i Sverige. Hettnes beskrivning av 

internationalisering inom skolan stämmer väl överens med den utgångspunkt vi hade när 

vi startade upp vårt examensarbete. Vi har i vårt arbete valt att fokusera på 

utbytesprojekt. 

Hettne utvecklar tanken om kulturmöten, genom att beskriva de grundläggande värdena 

som ska genomsyra skolans verksamhet, där ett av dem handlar om människors lika 

värde (Skolverket 1996). Detta är även något det läggs vikt vid i Lpf 94, som det inte kan 

göras avsteg ifrån, vilket gäller allt arbete som har med människor att göra. 

I skolans värld finns människor från världens alla hörn, både personal och elever kan ha 

olika etniska bakgrund. Det blir som en kulturell mötesplats där alla måste arbeta aktivt 

med att kunna mötas och ha förståelse för varandras kulturer och förutsättningar.  

En utgångspunkt i frågan om internationella relationer kan vara att vara öppen för tanken 

att samma fenomen kan tolkas på vitt skilda vis. Europa är en världsdel med många olika 

religioner, språk och kulturella fenomen. Efter Berlinmurens fall 1989 har tanken om att 

ena Europa politiskt, ekonomiskt och säkerhetspolitiskt varit rådande hos många. Ett 

önskemål har varit att integrera Europa till en gemensam enhet, med gemensam ekonomi 

och försvar, både mot yttre och inre hot (Hettne 1996).  

Historiskt sett har det skett stora förändringar när det gäller 

internationaliseringsbegreppet i skolan. Från att ha handlat om att läsa om u-länder och 

att anordna biståndsprojekt har utvecklingen gått mot tanken om solidaritet med länder i 

förtryck till att nu fokusera på vad vi kan lära av varandra (Skolverket 1996).  
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2.4 Styrdokumenten 

I läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94 anges att skolan skall vara öppen för andra 

kulturer, stimulera till en öppenhet mot andra människor och deras livsvillkor. Skolverket 

talar även om att vi lever i ett samhälle som kräver att eleverna får kunskaper om både sin 

egen men även andras kulturer för att öka deras förståelse för ett mångkulturellt samhälle 

(Skolverket 2006). Vid en jämförelse med den nya läroplanen för gymnasieskolan (Lgy 

11) framgår det att mycket som är skrivet när det gäller internationalisering är lika till 

innehållet från den gamla (Lpf 94). Det man poängterar i det internationella perspektivet 

är vikten av att ge eleverna ökade kunskaper kring den kulturella mångfald som finns i 

Sverige (Skolverket 2011). 

Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att bereda eleverna för ett 

samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser (Skolverket 2006:6). 

Skolverket framhåller också vikten av att skolan arbetar aktivt med internationella 

kontakter, men även att eleverna ges möjlighet att göra praktik i utlandet (Skolverket 

2006). 

I examensmålen för Vård- och omsorgsprogrammet är det väldigt lite fokus på 

internationalisering. Det som finns skrivet handlar om att det är viktigt att eleverna ges 

möjlighet till utbildning i språk eftersom det främjar kommunikationen mellan vårdtagare 

och personal, samt att det ökar möjligheten att kunna verka inom yrket i andra länder 

(Skolverket 2011). 

 

2.5 Internationella programkontoret 

Internationella programkontoret i Sverige arbetar mot att kunna ge människor möjlighet 

att delta i internationella utvecklingsprojekt. Det är en statlig myndighet som erbjuder 

möjligheter att delta i projekt både inom och utanför EU.  
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2.5.1 Leonardo da Vinci  

Programkontoret har flera olika program för utbildning med olika syften. För 

yrkesutbildningarna finns Leonardo da Vinci program som ett delprogram inom 

Programmet för livslångt lärande. Det syftar till att utveckla yrkesutbildningen inom 

Europa, samt förbättra och höja statusen inom denna. Inom Leonardo da Vinci finns olika 

möjligheter till internationalisering som:  

 Förberedande besök – träff med möjliga samarbetspartner inför ett projekt 

 Partnerskap – tvååriga samarbetsprojekt kring ett tema 

 Praktik och utbytesprogram – för elever, studenter och anställda 

 Utvecklingsprojekt – större projekt inom prioriterade utvecklingsområden inom Europa 

 Nätverk – stora nätverk inom europeisk yrkesutbildning (Internationella programkontoret 

2012). 

 

2.5.2 Nordplus Junior 

När det gäller yrkesprogram är även Nordplus Junior ett alternativ där det finns möjlighet 

att söka och etablera samarbetspartners i nordiska och baltiska länder. Samarbeten kan 

ske genom olika former men då det gäller yrkesutbildningar är det praktikutbytet som står 

i fokus. Fördelarna med Nordplus Junior är att eleverna inte behöver resa så långt bort 

och de ges också möjligheter att öka sina kunskaper om de nordiska ländernas kultur, 

levnadssätt och värderingar. Samarbetet inom Nordplus Junior har också som målsättning 

att öka kvalitén av utbildningen genom att utbyta olika erfarenheter och på så sätt 

stimulera till ett livslångt lärande men även att stimulera till samarbeten mellan arbetsliv 

och skola.  

De framhåller också vikten av att öka elevers kunskaper om de nordiska språken, vilka är 

danska, svenska, finska och norska.  

Vi har valt att titta närmare på Praktik och utbytesprogram, då det är det vi planerar för i 

vår verksamhet. Att göra en praktikperiod inom sitt yrkesområde utomlands kan både ge 

språkträning, vidgade kulturella vyer samt yrkesträning (Skolverket 2002). 
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Internationaliseringsprojekt inom yrkesutbildningarna kan leda till ökad för andra 

kulturer och minska fördomar, höjd språklig kompetens, höjd status på utbildningen och 

eleverna efter deltagande i projektet och ökad anställningsbarhet då förhoppningen är att 

eleverna vill och vågar söka sig utanför Sveriges gränser (Internationella 

programkontoret 2012).  

Inom Praktik- och utbytesprogrammet finns möjlighet för praktik på arbetsplatser under 

2-39 veckor. Detta riktar sig mot studerande på ett yrkesprogram, anställda, egna 

företagare eller arbetslösa eller anställda inom någon yrkesutbildning. För att projektet 

ska bli lyckat rekommenderar Internationella programkontoret att det finns tydliga mål, 

tänker långsiktigt, att det finns stöd från skolledningen och att projektet följs upp efteråt. 

De säger även att det är viktigt att även de som inte deltar aktivt i projektet blir 

involverade (Internationella programkontoret 2012).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka hur internationaliseringsprojekt användas inom Vård- 

och omsorgsprogrammet. 

Vi har valt att fokusera på följande frågeställningar: 

 Vilka vinster finns med internationalisering i yrkesprogram på gymnasienivå? 

 Upplever eleverna ökade utvecklingsmöjligheter inom sitt kommande yrkesliv eller i sitt 

personliga liv efter att ha deltagit i ett internationaliseringsprojekt?  

 Vilka är lärarnas erfarenheter? 
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4. Metod 

4.1 Undersökningsmetod  

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi dels utfört en litteraturöversikt för att få 

en uppfattning över vad som finns skrivet inom området, men även för att få en fördjupad 

kunskap.  Eftersom vi ville undersöka lärare och elevers upplevelse av att ha deltagit i 

internationaliseringsprojekt har vi genomfört intervjuer med lärare och elever som har 

erfarenheter av det. 

 

4.2 Urval 

Regionförbundet Södra Småland arrangerade en utbildningsdag kring 

internationaliseringsprojekt, vilken vi deltog i som en förberedelse inför vårt 

examensarbete. De rekommenderade oss att ta kontakt med Österportsskolan i Ystad 

eftersom de visste att skolan arbetade aktivt med olika typer av 

internationaliseringsprojekt.  

Österportskolan i Ystad ingår i Sydskånska Gymnasiet. Tre kommuner i södra Skåne, 

Tomelilla, Ystad och Sjöbo, samverkar kring gymnasieutbildningarna i området. 

Österportskolan har ca 2000 elever och erbjuder både yrkes- och studieförberedande 

program. Skolan är indelad i tre mindre rektorsområden, de lärare och elever vi har 

intervjuat tillhör rektorsområde Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och 

omsorgsprogrammet och Samhällsprogrammet. Totalt på det rektorsområdet finns det ca 

500 elever (Sydskånska gymnasiet 2010). 

Vi kontaktade rektorn på skolan och hon var positiv till att vi skulle komma och intervjua 

henne, lärare och elever som alla hade deltagit i internationaliseringsprojekt. Rektorn stod 

för urvalet av vilka lärare vi skulle intervjua och lärarna valde ut vilka elever som vi 

skulle intervjua. Det var två från omvårdnadsprogrammet (av fyra möjliga) och en från 

barn – och fritidsprogrammet (av två möjliga). Vi hade egentligen riktat undersökningen 

mot Omvårdnadsprogrammet, men eftersom skolan samarbetade mellan programmen 

valdes även en elev från Barn- och fritid ut.  
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Skolan har några års erfarenhet kring arbetsformen vilket vi tyckte var positivt, med 

tanke på att de kunde förmedla både positiva och negativa erfarenheter.  

När det gällde elevintervjuerna hade alla elever fyllt 18 år, vilket innebar att vi inte 

behövde föräldrarnas tillstånd. 

Lärarna som deltog i intervjuerna hade alla olika lång erfarenhet kring att arbeta med 

olika former av internationaliseringsprojekt, vilket var positivt. De som hade arbetat en 

längre tid med projektet hade kunskaper kring utformning av projekt medan de som hade 

arbetat kortare tid var mer fokuserade på proceduren kring ansökningarna. 

 

4.3 Genomförandet av undersökningen 

Vi intervjuade fyra lärare, två elever på Vård- och omsorgsprogrammet, en elev på Barn- 

och fritidsprogrammet samt rektor på Österportskolan i Ystad. Vi hade planerat för att 

spela in intervjuerna för att i efterhand skrivas ut för analys. Detta visade sig vid 

intervjuerna vara svårt, eftersom de fördes i samtalsform. Intervjuerna utfördes under två 

dagar, vilket medförde att vi kunde kontrollera flera gånger att vi uppfattat rätt. Det fanns 

även möjlighet att fråga om när något kändes oklart. Vi valde att utföra semistrukturerade 

intervjuer där olika frågeområden var beslutade i förväg (Carlström & Carlström Hagman 

2006).  

För att konstruera frågor som öppnar upp under intervjun valde vi att delvis utgå från 

intervjufrågor konstruerade av Helena Tsagalidis. Hon ger förslag på frågor som öppnar 

upp för ett fritt berättande (Tsagalidis 2008). 

 

4.4 Etiska överväganden 

Vi har inför vår undersökning tagit del av riktlinjerna från Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet 2011).  

Eftersom eleverna var över 18 år behövdes inte samtycke från föräldrarna. Vi har valt att 

presentera skolan vi gjort våra intervjuer på, men presenterar inte namnen på någon av 
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deltagarna i studien. Detta uppfyller inte strikt Vetenskapsrådets krav på anonymitet 

(Vetenskapsrådet 2011). Vi bedömde att detta inte skulle komma deltagarna till skada. 

Samtliga respondenter är informerade om att skolans namn presenteras i rapporten. 

 

4.5 Databearbetning 

Metodvalet vid den gemensamma sammanställningen av rådata gjordes enligt Carlström 

& Carlström Hagmans (2006) förslag för kategorisering vid intervjuer. Vi har i tidigare 

projektarbeten arbetat med den metoden och vår uppfattning var att detta skulle fungera 

bra även i det här arbetet.  

Intervjuerna skrevs ner på dator under samtalets gång och analyserades i direkt anslutning 

till intervjuerna. Intervjubearbetningen har sedan skickats till respondenterna för 

vidimering.  

 

4.6 Metodkritik 

När det gäller möjligheten att dra generella slutsatser i vårt arbete är den begränsad då vi 

endast har intervjuat lärare och elever från en skola. Anledningen till att det endast blev 

en skola var att de hade några års erfarenheter kring internationaliseringsprojekt och vi 

upplevde att vi fick bra svar. Dessutom var det fyra lärare som deltog i intervjun vilket 

gör att svaren har god relevans, då lärarna var relativt överrens om vilka förtjänster 

arbetet innebar. Detta stämmer även väl överens med den forskning inom området som vi 

har tagit del av t.ex. DeDee och Stewart (2003). Hade vi inte fått svar på våra frågor hade 

vi fått gå vidare med fler intervjuer för att få svar på våra frågor.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Som vi tidigare tagit upp i vårt arbete tycker vi att vår metod har varit ändamålsenlig för 

arbetets syfte och frågeställningar. Det vi ändå kan se som en svaghet när det gäller 

arbetets relevans är hur skola, lärare och elever valts ut. Vi blev tipsade om skolan 



11 

 

Marina Brolin & Monica Westhoff 

eftersom de hade goda erfarenheter av internationaliseringsprojekt, och rektorn har 

handplockat lärare, som i sin tur tillfrågat de elever som vi intervjuade. Risken är här 

uppenbar att vi skulle kunnat få felaktigt positiva svar, då sannolikheten är stor att elever 

och lärare som har goda erfarenheter av utbytet har valts ut. Det hade varit intressant att 

intervjua även elever som valt att avstå från att delta och vilka orsakerna var till att de 

inte ville. Vi hade även kunnat undersöka hur elever och lärare som inte själva är aktiva 

kan ta del av utbytesprojektet.  

Eleven som deltog i intervjun från Barn- och fritidsprogrammet bekräftade det som 

eleverna från Omvårdnadsprogrammet berättade. Det var ingen nackdel att eleven läser 

ett annat yrkesförberedande program, vilket först befarade, men eftersom erfarenheterna 

var så lika valde vi att ha eleven med.  

 

5. Resultat 

I vårt arbete med att undersöka hur internationaliseringsprojekt kan användas på Vård- 

och omsorgsprogrammet har vi valt att fokusera på följande frågeställningar: 

 Vilka vinster finns med internationalisering i yrkesprogram på gymnasienivå? 

 Upplever eleverna ökade utvecklingsmöjligheter inom sitt kommande yrkesliv eller i sitt 

personliga liv efter att ha deltagit i ett internationaliseringsprojekt?  

 Vilka är lärarnas erfarenheter? 

 

5.1 Utvecklingsmöjligheter i yrkeslivet 

5.1.1Elever 

De elever vi intervjuade gick tredje året på Omvårdnadsprogrammet (OP) och Barn- och 

Fritidsprogrammet (BF). De har under sina APL-perioder skolats in i att våga fråga 

mycket, ta egna initiativ eftersom detta krävs av handledarna ute i verksamheterna. Det är 

även något som är önskvärt i kursmålen för kursen Sjukvård 200 p (OMV 1212), där det 
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ges som exempel att eleven, för att uppnå betyget mycket väl godkänd ska kunna ta egna 

initiativ till olika lösningar i vårdsituationer (Skolverket 2000). Eleverna har dessutom 

stora kunskaper i sitt yrke eftersom de snart är färdigutbildade och de ska då vara 

anställningsbara.  

När de kom ut på sina praktikplatser i England upplevde alla eleverna en kulturkrock i sin 

elevroll. Eleverna från OP hade inte omvårdnadspersonal som handledare, fick inte heller 

delta i något omvårdnadsarbete pga. försäkringsfrågor i England. ”Vi fick inte ens köra en 

rullstol…….det enda vi fick göra var att dela ut saft” uttrycker en av eleverna. 

Handledaren var en person som var anställd för att aktivera de gamla på boendet de 

praktiserade på. ”Vi fick inte delta i något hygienarbete, var det någon som behövde gå 

på toaletten var vi tvungna att fråga någon personal först”. ”Det är lite svårt att ta ett 

steg tillbaka, när man kan hjälpa till och inte får”. 

Eleven som gick på BF uttrycker även hon att hon upplevde kulturkrockar inom skolans 

värld mot det vad hon själv var van vid. Hon uttrycker det som att det var som att ”gå 

tillbaka i tiden, som det var förr”. Det var mycket disciplin i klasserna. Hon berättar att 

hon fick hjälpa till mycket när det gällde de lite större barnen i skolarbetet, men med de 

små fick man inte ha kroppskontakt utan att det var godkänt från 

avdelningsföreståndaren. Handledaren hade inte befogenhet att godkänna det. ”Var det 

någon som var ledsen fick jag inte ta upp barnet i famnen och trösta det utan att fråga 

om lov”. Detta berodde på risken att bli anklagad för pedofili, med risk för anmälning och 

stämning.  

Eleverna på OP uttryckte att de egentligen inte tyckte att de har någon nytta av praktiken 

för sitt yrkeskunnande, men efter lite funderande sa de att det de kommer att ta med sig är 

erfarenheten av att det går att göra så många olika typer av aktiviteter med de gamla. 

”Man behöver inte bara sjunga”. Det erbjöds aktiviteter som maskerad, spela spel mm. 

Detta var något som upplevdes som bättre än det som erbjuds hemma i Sverige, och de 

tror att de kommer att ha nytta av detta i sitt kommande yrkesliv. ”Vi vet att det går att 

göra många olika typer av aktiviteter”. 
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5.1.2 Lärare 

Lärarna uttrycker sig lite olika när det gäller yrkesutvecklingsmöjligheterna. Alla är 

överens om att det kräver en stor arbetsinsats för att det ska bli något projekt och för att 

det ska bli bra. Den stora vinsten med utbytesprojekten uppger de är att se eleverna växa i 

sig själva och i skolan. En av lärarna säger: ”Jag gör det här för elevernas skull…. För att 

de ska få en bra utbildning.” Lärarna uttrycker också att det är viktigt att det inte räcker 

med att det bara är en person som är drivande, det behövs ett gemensamt intresse inom 

programmet.  

De uttrycker att det tar mycket tid att ordna fungerande praktikplatser för de elever som 

kommer hit, någon uttrycker ”ibland undrar man om det är rimligt att fyra elevers 

praktik får ta lika mycket tid som alla de andras tillsammans”. Detta har diskuterats i 

kollegiet. 

Rektorn betonar att det är utvecklande yrkesmässigt att arbeta med dessa utbytesprojekt, 

då det skapar kontakter och man som person lär sig driva ett projekt. Hon säger också att 

hon fått ”jätteengagerade lärare, som växer och utvecklas som personer”. 

 

5.2 Utvecklingsmöjligheter i det personliga livet 

5.2.1 Elever 

Alla eleverna är helt överens om att den största vinsten med att ha deltagit i utbytet finns i 

det personliga livet. ”Det är något som man inte skulle kunnat göra annars”. Någon av 

eleverna uttryckte att ”det var första gången man var borta hemifrån så länge” en annan 

sa att ”det var första gången jag var utomlands” och att det var mycket att ordna bara 

med pass osv.  

Alla tror att deltagandet i utbytet gör att de har lättare att åka iväg för att jobba utomlands 

och att det finns som ett alternativ i framtiden.  

De ser det som en vinst att ha fått möjlighet att utveckla sin engelska på ett naturligt sätt, i 

sitt rätta sammanhang.  
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5.2.2 Lärare 

Lärarna uttrycker att vinsten med utbytesprojekten för deras del handlar om att se 

eleverna utvecklas, men uttrycker även att det är positivt för sin egen del med nya 

kontakter och upplevelser.  

 

5.3 Kulturutbyte 

5.3.1 Elever 

Eleverna beskrev att det var upplevelsen med resan som var den stora behållningen 

efteråt. De beskrev att de träffat nya vänner och fått många nya upplevelser. Alla eleverna 

sa att de varit oroliga för språket innan resan men att det fungerat bra när de kom på plats. 

Eleverna på OP berättade att dementa vårdtagare frågade om, för att det inte alltid förstod 

och att det även var svårt att förstå vad de sa, eftersom de använde en ”gammal” 

engelska. Men eleverna uttryckte också ”att de som var klara i huvudet frågade gärna 

och var intresserade av var vi kom ifrån och så”.   

Ungdomarna berättade att de tyckte det var stora skillnader i både kosten och boendet 

mot hemma i Sverige. De bodde på ett studentboende och första tanken hos en av dem 

när hon klev in där var ”Oj, ska vi bo här i två veckor?”, men de vande sig snabbt. 

Boendet var inte renoverat på länge och hade en lägre standard mot vad de var vana vid 

hemma. Även maten upplevdes annorlunda, men inte som något problem av eleverna. 

De berättade även att upplevelsen var att de jämnåriga ”var som oss”, att kulturen mellan 

ungdomarna egentligen inte skilde sig så mycket åt.  

 

5.3.2 Lärare 

För lärarna var den största vinsten med utbytesprojektet att ge eleverna möjlighet att 

komma iväg utomlands med allt vad det innebär. En av lärarna uttryckte att ”våra elever 

är en grupp människor som inte reser så mycket. På det här sättet kan vi visa på 

möjligheter och kanske öka förståelsen för det som är annorlunda även hemma.” De sa 
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även att om de bara tittar på själva utbytet så lönar det sig inte arbetsmässigt, men att det 

var andra värde som fick vägas in i utbytesprojektet som gjorde att det totalt sett ändå var 

värt det. Lärarna uttryckte också att de upplever att eleverna stärker sitt självförtroende 

när de kommer iväg och har deltagit i projektet.  

 

5.4 Organisation 

En av anledningarna till att en verksamhet med internationalisering initierades var att 

skolan ville behålla eleverna då antalet sökande var få, men även för att höja statusen på 

utbildningen. Det fanns även ett intresse hos några av lärarna att arbeta med 

internationalisering och de hade rektorns stöd vilket är en fördel. När beslutet var taget 

ansöktes om pengar för ett förberedande besök i Budapest . Besöket var lyckat eftersom 

de hittade två samarbetspartner vilket inte är något som kan tas förgivet ”alla hittar inte 

någon samarbetspartner, men vi gjorde”. Ett annat sätt att hitta en samarbetspartner är att 

söka på internationella programkontorets hemsida under eTwinning, det är en sida där 

länder söker efter passande samarbetspartners.  

Till en början hade två lärare avsatt tid för att arbeta med projekten men nu gör det de 

inom ramen för sin ordinarie arbetstid. Arbetet är mycket tidskrävande och oftast är det 

två lärare som arbetar med en ansökan. Processen är lång och det tar nästan två år från det 

att beslut är taget tills utbytet kan starta. 

När man hittat lämplig/a partner/s måste kontakt tas för att arbetet kring projektet ska 

påbörjas och det är inget krav att det är samma syften eller mål med utbytet.  Det behövs 

även en kontaktperson på internationella programkontoret, lärarna hade goda erfarenheter 

härifrån ”de är mycket tillmötesgående”.  

Det som är viktigt i arbetet med en ansökan att hitta nyckelord och begrepp vilket ökar 

chanserna att få ansökan godkänd ”det är en träningssak, man blir van efter några 

gånger”. Lärarna beskriver att det är olika teman kring projekten år från år och ”man 

måste ständigt förnya sig”. De försökte initialt att vidareutveckla pågående projekt men 

fick då avslag på sin ansökan ”alla ansökningar går inte igenom” vilket annars kändes 

som en naturlig fortsättning på ett projekt.  
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När det gäller den ekonomiska delen är det rektorn som är ansvarig för budgeten ”vi ser 

aldrig några pengar” och det är en rektorsassistent som har ansvarar för formalia kring 

internationaliseringsprojekten. Innan avtalet är klart ska rektorn skriva ett letter of intent 

(LoI), vilket är ett kontrakt på att parterna är överrens. 

Boendet för eleverna kan variera allt från boende i familj, till på college eller hotell. Det 

handlar till viss del hur mycket pengar man vill lägga på boendet.  Om det finns ett 

kulturellt intresse i ansökan är det att föredra att bo i familj ”eleverna kunde då söka upp 

sin värdfamilj på facebook, för att etablera en kontakt”. Det ställer krav på att ta emot en 

utbytesstudent i sin familj då de är här ” har varit lite individuellt då en del familjer inte 

hade möjlighet att ta emot en student av olika anledningar”.  

Föräldrar och elever bjöds in under årskurs två för att få information kring pågående 

projekt. Ett kriterium för att åka är att eleven har fyllt 18 år. Visa av erfarenhet när det 

gällde uttagning till att delta i projektet hade skolan utarbetat kriterier för vilka krav som 

krävdes ” goda vitsord på APU, goda studieresultat i pågående kurser men även godkänt 

i avslutade kurser och låg frånvaro”. Eleverna fick skriva ett personligt brev om varför 

de ville delta och de kallades sedan till intervju av lärarna. Alla som sökte på 

Omvårdnadsprogrammet fick åka. En elev uppgav ”det är tack vare min lärare och 

mamma som jag sökte. En del elever behöver ”en knuff i baken” för att ta mod till sig att 

söka. 

 

6. Diskussion 

I vårt arbete om internationaliseringsprojekt inom Vård- och omsorgsprogrammet anser 

vi att vi har fått fram bra och relevant fakta. Vi anser att vi till övervägande del har fått 

svar på våra frågeställningar.  

 

 

 



17 

 

Marina Brolin & Monica Westhoff 

6.1 Styrdokumenten 

I styrdokumenten som reglerar gymnasieskolan har vi sökt efter vad som skrivs om 

internationalisering. I Lpf 94 skrivs det mycket om vikten av att elever ska vara öppna för 

andras kulturer och deras förutsättningar (Skolverket 2006).  

Vi upplever dock att det finns stora tolkningsmöjligheter hur olika skolor väljer att arbeta 

med internationella perspektiv. Inom yrkesutbildningarnas examensmål tror vi att det kan 

skilja sig mycket beroende på vilket program det gäller. I Vård- och 

omsorgsprogrammets examensmål är internationaliseringsbegreppet mycket 

styvmoderligt behandlat. Det som skolverket lyfter fram är vikten av eleverna utvecklar 

sina språkkunskaper för att kunna ha en fungerande kommunikation med vårdtagare från 

olika kulturer (Skolverket 2011). Detta kan vi uppfatta som anmärkningsvärt eftersom 

vårdarbetet är ett mycket mångkulturellt arbete som inte endast innebär att det är språket 

som skiljer oss åt. Det finns även stora kulturella skillnader kring vård och 

omhändertagande av patienter både i hemsjukvård och vård på sjukhus både Norden och i 

övriga Europa. Vi har även ett samhälle där människor tvingas fly sina hemländer under 

svåra omständigheter. När dessa personer behöver hälso- och sjukvård, vilket ofta har en 

bristvara för dem tidigare, är det viktigt att vi har kunskaper och en öppen attityd för att 

omvårdnaden ska kunna ske på bästa sätt. För rådande samhällssituation tror vi att 

internationaliseringsprojekt i olika former kan bidra till att öka förståelsen och förbättra 

förutsättningarna för en bra vård. 

I både den gamla och den nya läroplanen för gymnasieskolan är skolverket mer tydligt 

med att det handlar om att öka förståelsen för andra kulturer för att aktivt kunna 

förebygga främlingsfientlighet och intolerans. Genom att stärka sin egen kulturella 

identitet kan förståelsen för andra kulturer öka. Olika former av internationalisering, där 

utlandspraktik kan ses som ett medel för att uppnå detta ska uppmuntras (Skolverket 

2006, 2011). Detta känns i hög grad angeläget i vårt samhälle där det i flera former av 

massmedia kan tas del av olika former av kategorisering av människor som leder till 

främlingsfientlighet. Eleverna som vi intervjuade bekräftade detta och det var 

kulturutbytet som var den stora behållningen av deltagandet i projektet.  

En tanke vi har om varför inte skolverket trycker hårdare på internationaliseringsprojekt 

inom Vård- och omsorgsprogrammet är att de inser svårigheten att utföra detta inom den 
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organisation som finns idag. Att driva olika typer av projekt kräver både lärarresurser, 

intresse från ledningen, ekonomiska resurser då EU-bidraget sällan räcker fullt ut, samt 

ett personligt intresse och engagemang från alla inblandade, även eleverna. Vid vår 

intervju framkom att det initialt avsattes tid för projektet men så småningom räknades det 

in i ordinarie arbetsuppgifter. Inom lärarkåren och politiskt förs det diskussioner om att 

lärarna gör många arbetsuppgifter som kan räknas som administrativa, och att driva ett 

internationaliseringsprojekt kan ta ytterligare tid från undervisningen och eleverna.  

 

6.2 Elevperspektiv 

Vår uppfattning är att eleverna inte behöver resa så långt utanför Sveriges gränser för att 

olika kulturkrockar ska uppstå. Sjukvården är helt annorlunda uppbyggd i t.ex. både 

Norge och Danmark enligt våra egna erfarenheter. För att få ett perspektiv på hur vår 

sjukvård och kulturen i den ser ut kan det vara berikande att få en motvikt från ett annat 

land och med deras kultur och kunskaper. Vi anser att det kan vara utvecklande även i 

yrkeslivet eftersom det kan öppna upp ögonen på eleverna för att det finns andra sätt att 

lösa sjukvården på än som vi gör i Sverige, och att resultatet faktiskt i många fall blir lika 

bra, eller kanske ännu bättre. I våra intervjuer med eleverna kom det fram att de faktiskt 

inte tyckte att det var särskilt utvecklande yrkesmässigt att åka iväg, men det tror vi kan 

ha sin grund i att de fortfarande inte har ett fullt utvecklat yrkesperspektiv. Det skulle 

vara intressant att ställa samma fråga om några år, då de har mer att jämföra med. Vår 

uppfattning är också att majoriteten av eleverna på Vård- och omsorgsprogrammet inte 

har tillräckligt med livserfarenhet för att ha ett internationellt perspektiv som sträcker 

utanför bilden av semesterorter. Detta kan säkert gälla andra elevgrupper på gymnasiet, 

men eftersom Vård- och omsorgseleverna ska arbeta med människor från andra kulturer, 

som dessutom har en sjukdomsbild eller befinner sig i kris ställs det större krav på dem 

att de kan utveckla ett vidare perspektiv. De tidigare studier vi tagit del av, där vinsterna 

med deltagande i internationaliseringsprojekt bekräftar det som kom fram vi vår intervju, 

att de största intrycken var på det personliga planet och gällde den kulturella aspekten 

(Zorn 1996, DeDee och Stewart 2003). 
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Under intervjun berättade eleverna från Vård- och omsorgsprogrammet att det fanns en 

person anställd som arbetade med att aktivera de boende. Detta skiljer sig från 

äldrevården i Sverige där det ingår som en del i undersköterskans arbetsuppgifter. Vår 

uppfattning är att detta ofta är något som prioriteras bort p.g.a. låg personalbemanning ute 

på äldreboenden. Det är även något som besparats bort under de senaste 20 åren. Vi kan 

hoppas att den här erfarenheten kan inspirera eleverna att våga ta egna initiativ i vården 

hemma, eftersom de då kan känna att de har en verklig upplevelse av att detta är något 

som kan vara positivt för den enskilda personens/vårdtagaren. Eleverna har dessutom 

erfarenhet av att detta har fungerat i praktiken.  

 

6.3 Lärarnas perspektiv 

Som vi tidigare tog upp är internationaliseringsprojekt något som är tids- och 

intressekrävande från skolledning, lärare och elever. Vid intervjun vi gjorde framkom att 

lärarna uttryckte att de elever som deltog i utbytet fick mycket av lärarnas tid. Som en av 

lärarna uttryckte det: ”ibland undrar man om det är rimligt att fyra elevers praktik får ta 

lika mycket tid som alla de andras tillsammans”. Vår uppfattning är att detta är något 

som vi som lärare inte får blunda för, det är tvärtom viktigt att fundera över och ta upp till 

diskussion i kollegiet (vilket de gjort på Österportsskolan). Hur kan skolan arbeta för att 

de övriga eleverna ska känna sig delaktiga och kunna få ta del av upplevelserna som 

utbytesstudenterna varit med om?  

Som lärare och från skolledningens sida anser vi att det är viktigt att fundera över hur 

internationaliseringsprojekten verkligen kommer alla elever och lärare till gagn, inte bara 

de som aktivt deltar i projektet. Detta är även något som behöver diskuteras i arbetslaget, 

hur lärarna i olika kurserna, t.ex. friskvård, engelska, historia, kan dra nytta och vara 

delaktiga i utformandet och uppföljning av projektet. En viktig del i arbetet med 

internationalisering är uppföljningen och utvärdering av utbytet, både positivt och 

negativt, för att kunna vidareutveckla projektet och att bibehålla en fortsatt motivation för 

arbetsformen.  

Vår intervju bekräftade det Skolverket skriver i sin rapport om skolors arbete med 

internationalisering, att det krävs en engagerad skolledning för att ett 
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internationaliseringsprojekt ska kunna överleva i skolans vardag. En engagerad 

skolledning kan öka motivationen hos lärarkåren till att arbeta med den här typen av 

projekt (Skolverket 1999). Vi tror att arbetet med internationaliseringsprojekt kan öppna 

upp även för andra former av utvecklingsarbeten, och att det kan höja skolans status.  

Lärarna vi intervjuade uttryckte att de inte uppfattade att deltagandet gav några 

yrkesmässiga meriter, vilket skilde sig från ledningens uppfattning. Från skolledningens 

sida ansåg de att lärare som arbetat med internationaliseringsprojekt hade yrkesmässiga 

fördelar av att kunna driva ett projekt. Lärarna själva berättade att den stora vinsten var 

mer mjuka värden, att kunna ge eleverna möjlighet att resa utomlands och att se dem 

utvecklas som individer. Vi menar att diskrepansen i uppfattningen om den yrkesmässiga 

utvecklingen kan bero på att de deltagande lärarna just nu är så upptagna i processen att 

de saknar utifrånperspektivet som skolledningen kan ha. Som i annat utvecklingsarbete 

anser vi att tid för reflektion och eftertanke är mycket viktigt för att kanske kunna 

utveckla sitt perspektiv av vad man egentligen uträttar och vilka fördelar som finns. 

 

7.  Slutsats 

Som slutord till arbetet med anser vi att det bekräftats att deltagande i 

internationaliseringsprojekt i olika former verkar vara berikande för deltagarna. Det är 

dock viktigt att sprida information och upplevelser inom kollegiet och till andra elever för 

att bibehålla intresset och kunna utveckla projekten.  

Den stora vinsten med deltagande i utbytesprojekt verkar ligga på det personliga planet 

där livsupplevelsen och kulturutbytet var det som betonades både i vår intervju och i den 

forskning vi har tagit del av. En erfarenhet som vi tar med oss vid ett eventuellt 

internationaliseringsprojekt är att inte resorna behöver vara så långväga för att ge dessa 

effekter. Vi tar även med oss att samverkan mellan olika gymnasieprogram kan vara en 

fördel i projektarbetet.  

För att utveckla internationaliseringsarbetet på hemmaplan kan skolan arbeta med att 

undervisningen intar en mer internationell karaktär, med t.ex. gästföreläsare från andra 

länder. Det kan även läggas fokus på språkutbildning kopplat till det framtida yrket.  
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Som förslag på vidare forskning kan vi tänka oss att som vi tidigare nämnde, göra 

intervjuer med elever och lärare som utav olika anledningar valt att inte delta, eller på 

skolor som tidigare haft internationaliseringsprojekt men valt att avsluta. Vad är det som 

gör att projekten inte drivs vidare? 
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