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Abstract 

The study aims to investigate how studies abroad in the English subject are made possible, motivated for, 

valued and evaluated. By using a qualitative method where three interviews with three students and two 

teachers were conducted the following results came to light: The results show that the municipality decides 

whether studies abroad will or will not be approved and financed. Furthermore, teachers and students work 

together with assignments before, during and after the trip which is followed by an evaluation. Finally, 

teachers’ and students’ attitudes and values towards studies abroad are both positive and negative. Both 

teachers and students can see an improvement in the English language where students develop a courage to 

use the English language, which in long term perspective leads to more use of the English language in the 

classroom, thus improved English. Teachers and students can also see an improvement in the students’ 

knowledge about English culture with a better understanding for what English culture is. Besides 

improvement connected to English as a subject, teachers and students can see that studies abroad lead to 

individual growth among the students. 
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1 Inledning 

År 1825 öppnades den första linjen för persontrafik med tåg mellan Stockton-on-Tees 

och Darlington i Storbritannien. Fyra år senare drabbades världen av det som Lars 

Brander (2009) kallar för järnvägsfeber. År 1903 lyckades bröderna Orville och Wilbur 

Wright genomföra den första flygningen och år 2008, långt senare genomfördes nästan 

fem miljarder flygningar för persontransporter. Människor har genom tiderna uppfunnit 

och utvecklat nya färdmedel för att kunna resa bortom landsgränser (Brander 2009). I 

modern tid väljer fler människor att resa utomlands och det märks tydligt i läroplanen för 

gymnasiet som skriver om internationalisering under skolans värdegrund och uppgifter. 

Skolverket menar på att skolan har ett ansvar som en social och kulturell mötesplats att 

främja värdena i en kulturell mångfald i och med den svenska internationaliseringen. 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för 

att stärka denna förmåga hos alla som verkar där (Skolverket 2011:5). 

Skolverket skriver också att skolan ska hjälpa elever att skapa en identitet som inte bara 

kan relateras till det svenska utan också det nordiska, europeiska och andra delar av 

världen. Vidare skriver skolverket att utbildningsutbyte och internationella kontakter med 

andra länder ska främjas i skolan (Skolverket 2011:5). 

       Den amerikanska författaren Lonnie Woods (2010:108) skriver ”The benefits of 

travel are multitudinous as it expands your cultural horizons and allows you to avail of 

varying viewpoints and points of origin that you never dreamed existed”. Det Woods 

skriver har en aktualitet och hans citat stämmer överens med resultat som akademiker 

runt om i världen kan relatera till. I en artikel från tidningen Skolvärlden trycker Hans 

Adolfsson, prorektor vid Stockholms Universitet, på vikten av att få knyta ihop teori med 

praktik allt eftersom studenter läser ett ämne. Genom att göra det blir det lättare för 

studenten att faktiskt prova sina teoretiska kunskaper med detsamma på ett konkret sätt 

(Byström, Sjödin 2014). Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert (2012:22) skriver att 

ingen teori kan, beroende av lag, förklara alla enskilda scenarion i undervisningsmiljön. 

Det som Lindström och Pennlert förklarar hör ihop med det Adolfsson vill komma fram 

till, att teori i sin enskildhet inte är tillräckligt för ett fulländat lärande, det krävs även 

praktik där de teoretiska kunskaperna får omsättas. Trots det som både Adolfsson samt 

Lindström och Pennlert beskriver riktar sig till lärarutbildningen kan det likväl appliceras 

på elever som studerar på gymnasienivå. De beskriver vikten av praktik där eleven får 

omsätta sin teori, till exempel genom studieresor där eleverna får omsätta sina 

ämneskunskaper i engelska till praktik i ett land med engelska som modersmål. 

       Studier i det specifika ämnet studieresor i ämnet engelska är en forskningslucka som 

kan fyllas. Tidigare forskning har bedrivits inom ramen för studieresor eller 

internationella skolutbyten, då med fokus riktat mot andra områden än just engelska som 

undervisningsämne, till exempel andra språk eller miljöfrågor. I denna studie är fokus 

riktat mot studieresor inom ämnet engelska i skolan för att se hur lärare och elever 

egentligen ställer sig till studieresor, vilket arbete och vilka förberedelser som ligger 
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bakom och se på vilket sätt lärare och elever motiverar studieresor som en 

undervisningsmetod. Det är just det som gör denna studie unik.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en studieresa inom ämnet engelska 

möjliggörs, motiveras för, värderas och utvärderas. 

 

För att kunna utföra denna studie har följande frågeställningar använts; 

 

• Vilka parter bidrar med de ekonomiska resurserna? Vilka föreskrifter följer de och 

vilka krav ställer de på studieresor? 

 

• Hur arbetar lärare och elever inför en möjlig studieresa? Vilka mål och syften ska 

uppfyllas, hur ska de uppfyllas och vilka krav ställs på eleven före, under och efter 

utförd studieresa?  

 

• Vilka värderingar och attityder utrycker lärare och elever om studieresor? 

 

• Efter utförd resa, har syftena och målen uppfyllts för lärare samt elever?  Vilka 

spår1 av lärande kan lärarna och eleverna se? 

  

                                                 
1 Med begreppet ”spår” åsyftas utveckling av lärande. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras, definieras och motiveras de centrala begreppen som ligger till 

grund för denna studie. Vidare presenteras och beskrivs den teori som också ligger till 

grund för denna studie. 

 

3.1.1 Begreppsdefinitioner 

Studieresa 

Begreppet studieresa är huvudbegreppet för denna studie. Enligt Nationalencyklopedin 

(2017) är en studieresa en resa som oftast genomförs i grupp i syfte att studera 

förhållandena på en plats som har anknytning till den egna verksamheten, skolan. Vissa 

studier inom samma fält använder sig av den engelska termen sojourn vilket direkt 

översatt till svenska blir vistelse. Enligt Oxford Learner’s Dictionaries (2017) betyder 

sojourn ”to stay for a short time in a place away from your home”.  

I denna studie kommer begreppet studieresa att användas i syfte för att beskriva ett 

didaktiskt moment i undervisning av ämnet engelska, det vill säga en resa som utformats 

som ett hjälpmedel för fördjupade kunskaper inom ett särskilt ämne, nämligen engelska.  

 

Undervisning 

Enligt Lindström och Pennlert (2012:15–16) är undervisning intentionell, det vill säga 

med en avsikt att lärande ska ske. Den är också målbestämd, riktad och planerad och 

lärares och elevers uppmärksamhet riktas mot ett innehåll. Vidare skriver de att 

undervisning syftar till kunskapsutveckling hos den lärande. Undervisning är också både 

intersubjektiv och interaktiv. Om undervisningen är intersubjektiv är undervisningen 

kommunikativ och dialogisk. Då undervisningen är interaktiv bearbetas ett innehåll 

genom olika former av arbete och utbyten. Undervisningen är ett växelspel mellan den 

som undervisar, den som lär sig, undervisningsinnehållet, läromedlet och läroplanen. Om 

en aktivitet ska få kallas undervisning ska lärande vara under pågående form eller att en 

lärande har försökt lära sig (Lindström & Pennlert 2012:16). 

 

Värderingar och attityder 

I denna studie kommer begreppen värdering och attityd att användas. Enligt 

Nationalencyklopedin (2017) är en värdering ”handlingen att sätta ett (positivt eller 

negativt) värde på något eller resultatet av att utföra en sådan handling”. Vid begreppet 

attityd kommer Nationalencyklopedins förklaring av attityd att användas. 

Nationalencyklopedin beskriver att en attityd består av tre delar, den kognitiva, den 

affektiva och den intentionella delen. Med den kognitiva delen menas vad en person vet 

eller tror om något, ett exempel på detta skulle kunna vara att en person tror att studier är 

viktigt. Med begreppet affektivt menas hur starkt en person tar ställning för eller emot 

attitydobjektet. Ett exempel i detta fall skulle kunna vara att en person starkt tar ställning 

till att studier är positivt. Slutligen med den intentionella delen menas beredskapen för 
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handling när det gäller attitydobjektet, till exempel att en person anser att studier är viktigt 

och har som avsikt att antingen påverka andra till att studera eller studera själv.  

 

Kultur 

Kultur kommer att användas som begrepp i denna studie i samband med undersökningen 

och i samband med förklaring och analysering av styrdokumenten för engelska. I och med 

det men även eftersom begreppet kultur har många definitioner kommer den definitionen 

som är passande för just denna studie att förklaras och definieras. Kultur kan vara ett 

levnadssätt, traditioner och seder inom en större folkgrupp, ett land eller inom en religion. 

Om människor från olika kulturer missförstår varandra kallar man det för kulturkrock 

(Nationalencyklopedin 2017). Kulturens roll i kursplanen kommer att beröras senare i 

denna studie. 

 

Realia 

Även om begreppet Realia inte kommer användas i denna studie så kommer betydelsen 

av begreppet att beröras. Realia är en del av engelskundervisningen som i praktiken 

innebär att en lär av den omgivande verkligheten. Nationalencyklopedin (2017) skriver 

att realia är ”fakta om konkreta ting i den omgivande verkligheten; särsk. i språkped. 

sammanhang i mots. till rent språkligt stoff; i kursen i engelska ingår en hel del~”2. 

 

3.1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Inom socialpsykologin finns en teori som kallas för instinktteori som William McDougall 

utvecklade under början av 1900-talet (Carle, Nilsson, Alvaro & Garrido 2006:67). Enligt 

McDougall var en instinkt något mer än en medfödd tendens till att slutföra ett visst 

beteende. Enligt Carle, Nilsson, Alvare och Garrido (2006:68) uppmärksammar 

McDougall tre komponenter i denna instinkt: 

En kognitiv komponent (tendensen att uppmärksamma bestämda objekt), en emotionell komponent 

(tendensen att reagera känslomässigt på ett objekt) och en beteendekomponent (en tendens att agera 

på ett specifikt sätt). 

Detta kan jämföras med definitionen av attityd i modern tid som går ut på att den rymmer 

en beteendebenägenhet, en värdering och en åsikt (Carle, Nilsson, Alvaro & Garrido 

2006:68). 

       Under andra halvan av 1920-talet utvecklades på Chicagouniversitetet det första 

instrumentet för mätning av attityder av Emory Bogardus (Carlo, Nilsson, Alvaro & 

Garrido 2006:100). Genom att studera den nordamerikanska befolkningens inställning till 

invandrarna kunde Bogardus utforma sin sociala distansskala. Han menade på att ju 

större närheten till andra grupper är, desto positivare inställning har man. I och med det 

visar man mindre socialt avstånd till dessa grupper. Hans skala fick mycket kritik men 

                                                 
2 I citatet betyder förkortningarna följande; Särskilt, språkpedagogiska, motsättning. 
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trots det har hans forskning inneburit mycket för socialpsykologins utveckling. Eftersom 

man för första gången fick ett instrument till att mäta attityder kunde empirisk forskning 

bedrivas och stimulera utformningen av andra mätningsinstrument (Carle, Nilsson, 

Alvaro & Garrido 2006:100). Som en följd av Bogardus sociala distansskala presenterade 

Louis Thurstone 1929 en ny metod för att mäta attityder. Thurstone menade att en bra 

metod för att mäta människors attityder var att se hur personer ställde sig till negativa och 

positiva påståenden om ett visst fenomen. Han konstruerade en samling påståenden om 

olika fenomen där varje påstående motsvarade ett bestämt numeriskt värde där avståndet 

mellan svarsalternativen företrädde samma avstånd när det gällde attityden (Carle, 

Nilsson, Alvaro & Garrido 2006:138–139).  

       Att attityder är reaktioner på tidigare representationer av ett objekt eller erfarenheter 

är något som uppmärksammades av Serge Moscovici. Det är alltså de sociala 

representationerna som bestämmer attityder (Carle, Nilsson, Alvaro & Garrido 

2006:226). 

Sociala representationer omfattar kognitiva, bedömande och symboliska dimensioner som finns 

närvarande i all kunskap om den sociala verkligheten (Carle, Nilsson, Alvaro & Garrido 2006:226). 

I den sociala verkligheten bygger våra attityder inte bara på våra individuella upplevelser 

eller uppfattningar utan formas av representationer som förmedlas socialt, exempelvis 

genom vardagliga samtal. Denna teori angående skapandet av en attityd följer genom 

denna studie. Eftersom en del utav denna studie avser att undersöka lärares och elevers 

attityder och värderingar gentemot studieresor visar denna teori på att deras attityder 

bygger på sociala representationer och inte bara på individuella upplevelser. 

       Åsa Pérez-Karlsson (2014:27) har i en tidigare studie som behandlar studieresor valt 

att förklara begreppen qualification, socialization och subjectification. Qualification 

definieras som den kunskap, kompetens och förståelse eleven har inom ett ämne som gör 

att eleven kan utföra bedömningar och vara tillräckligt utrustad inom ämnet för att kunna 

vidta en åtgärd. Vidare definieras socialization som att eleven till slut kan bli en del av 

det sociala, kulturella och politiska livet genom tillräcklig utbildning inom sitt ämne. 

Slutligen definieras begreppet subjectification som motsatsen till socialization där eleven 

bildar sig sin egen identitet inom ämnet. Med detta menas att eleven blir mer trygg och 

självständig i sitt sätt att tänka och handla. De tre delarna skulle kunna beskrivas som 

dimensioner i processen att lära sig ett språk, det vill säga effekterna av en utbildning 

eller undervisning. Dessa delar skulle också kunna beskrivas som mål i utbildningen som 

lärare och elever arbetar mot eller användas för att kunna bedöma elevers kunskaper inom 

språkämnet (Pérez-Karlsson 2014:27). I en utav slutsatserna kom Pérez-Karlsson fram 

till att de tre dimensionerna av lärande går att uppnå utan internationellt utbyte. Till 

exempel kan en elev läsa sig till och förstå målspråkets kultur utan att resa till ett land där 

målspråket och dess kultur används. Trots detta menar däremot Pérez-Karlsson 

(2014:135) att elever kan genom att åka på studieresor, få fördjupade kunskaper som inte 

går att uppnå genom klassrumsundervisning.  

       Pérez-Karlsson (2014:29) beskriver även begreppet disturbed harmony (direkt 

översatt störd harmoni) vilket är ett tillstånd som uppstår när en person kliver utanför sin 
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bekvämlighets zon i den egna kulturen och engagerar eller samarbetar med andra kulturer 

i andra sammanhang. Vidare skriver hon att disturbed harmony betraktas som ett sätt för 

att uppnå personlig utveckling och användas som ett verktyg för lärande. Pérez-Karlsson 

har i sin studie valt att studera situationer där disturbed harmony uppstår och analysera 

hur de kan bidra till elevers lärande. Det elever lär sig genom disturbed harmony bidrar i 

sin tur till de tre dimensionerna eller processerna, qualification, socialization och 

subjectification (Pérez-Karlsson 2014:29). Pérez-Karlsson (2014:135) skriver också att 

hennes studie visar på att disturbed harmony leder till fördjupade kunskaper inom ämnet 

och att sådana situationer därför inte bör undvikas om möjligt. Begreppet disturbed 

harmony är något som behandlas genom denna studie när det gäller inlärningen hos 

eleverna som en konsekvens av att använda studieresa som en undervisningsmetod. 

       Att lärande som begrepp består av en stor samling komplicerade processer menar den 

danske pedagogen Knud Illeris (2009:8) på. Den första processen menar han är att lärande 

är ett externt växelspel mellan den som lär sig och den sociala, kulturella och materiella 

omvärlden som hen lever i. Den andra processen beskriver Illeris är en inre psykologisk 

process som pådriver utveckling och förvärvande av kunskap. 

      Illeris skapade en modell för skeendet av lärande (situationen där lärande sker, 

skapandet av lärande) där han anknöt de båda processerna tillsammans med tre olika 

dimensioner till lärande. Dessa tre dimensioner är innehåll, motiv och omgivning (Illeris 

2009:9). Med innehållsdimensionen menar Illeris det som lärs, till exempel kunskap och 

färdigheter men det kan också vara åsikter, attityder, värderingar, beteenden med mer. 

Målet för individen är att skapa mening och förmåga till att hantera utmaningar som 

kommer genom livet och på grund av detta utvecklas en personlig funktionalitet. 

Motivdimensionen menar Illeris, tillhandahåller den mentala energi som krävs för att 

inlärning ska ske. Motivdimensionen omfattar element så som känslor, motivation och 

vilja. Funktionen med elementen är att skapa en mental balans hos individen och att 

utveckla individens personliga känslighet. Illeris (2009:10) menar på att innehåll och 

motiv alltid är beroende av varandra eftersom oavsett om individen drivs av lust, tvång 

eller intresse för att skapa denna mening och förmåga kan nya ting eller företeelser 

förändra de motiv som finns för att förvärva dem.  

       Omgivningsdimensionen, menar Illeris (Illeris 2009:11), ger impulserna som startar 

läroprocessen. Detta kan ske genom uppfattning, imitering och deltagande. Den bidrar till 

den personliga integrationen i samhället och utvecklar individens socialitet, alltså hens 

sociala förmågor.  
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Figur 1 Läroprocessernas samverkan efter Illeris modell (2009:9). 

 

Ovan syns en figur som beskriver Illeris modell för läroprocessernas samverkan och hur 

de olika delarna hör ihop. 

       Att lärande som begrepp är ”en process där individen tillgodogör sig delar av 

samhällets samlade kunskaper och färdigheter” är något som Roger Säljö (2000:13) 

menar på. Säljö (2000:13) menar också att lärande finns och pågår i all mänsklig 

verksamhet. I alla händelser, samtal och ageranden finns det möjlighet för individen att 

ta lärdom som individen kan nyttja senare i livet. Lärande är inte bara kopplat till 

institutioner, skola och undervisning enligt Säljö (2000:13).  

       Både Illeruds modell för lärande och det Säljö beskriver angående lärande kan 

sammankopplas och knytas an till denna studie. Studieresor används som en 

undervisningsform där eleverna lär sig samtidigt som de upplever saker och ting. Det 

styrker det Säljö menar på att lärande finns och pågår i all mänsklig verksamhet. 

       Under andraspråksundervisningens roll hänvisar Inger Lindberg (2005:62) till 

Stephen Krashens beskrivning av informell och formell inlärning. Krashen ser på den 

informella och den formella inlärningen som två helt skilda processer där den informella 

ses som naturlig och fri (acquisition). Den formella inlärningen ses istället som styrd 

(learning). Krashen menar också att kunskap som intas genom den formella inlärningen 

har ett mycket begränsat värde, eftersom formell inlärning inte är spontan och 

obehindrad och inte kan internaliseras.  Därför är språkundervisningens viktigaste roll 

att inte ge formella kunskaper inom ett språk utan istället sträva efter de bästa tänkbara 

förutsättningarna för en gynnsam naturlig inlärning där inlärningsmiljön är så avspänd 

som möjligt. Det som Krashen förklarar kan spåras till undervisningen i skolan där 

reguljär klassrumsundervisning är formellt lärande under styrda former och studieresor 

är informellt lärande, under fria former. 
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4 Tidigare forskning 

Under det här avsnittet kommer den tidigare forskningen att redogöras för och 

sammanfattas. Tidigare forskning har bedrivits inom fältet för studieresor och 

undervisning, dock inte för ämnet engelska specifikt vilket visar på betydelsen av denna 

studie.  

4.1.1 Internationella utbyten, undervisning och elevers lärande 

Åsa Pérez-Karlsson (2014) har bedrivit forskning inom ämnet för internationella utbyten. 

I sin avhandling har hon valt att undersöka svenska och chilenska elevers 

andraspråksinlärning genom internationella utbyten. Pérez-Karlsson har alltså undersökt 

och karaktäriserat elevers erfarenheter av lärande efter att de på gymnasiet deltagit i ett 

internationellt utbyte. Till sin hjälp har Pérez-Karlsson (2014:2) valt att använda sig av 

två frågor. Den första berör hur studenters erfarenheter kan tolkas genom att se till 

undervisningsfunktionerna qualification, socialization och subjectification. Den andra 

frågan berör vilken roll disturbed harmony har i interkulturella sammanhang. 

       Pérez-Karlssons studie har baserats på kvalitativa intervjuer där de intervjuade var 

elever på gymnasienivå. Intervjuerna har fokuserat på elevernas erfarenheter av 

internationellt utbyte (Pérez-Karlsson 2014: 31–32).  

       Det som studien visar på beskriver Pérez-Karlsson (2014:135) så här: 

However, such development and a development of a cosmopolitan attitude are, as this study shows, 

strongly promoted by interaction and engagement in relations with the other, together with respect 

for local unicity and singularities, an open attitude and engagement with unfamiliar aspects of other 

ways of leading a life. Such processes of learning may be more difficult to target within other 

learning contexts such as the classroom. 

Det Pérez-Karlsson menar på är att genom att resa till ett land där målspråket och 

målkulturen brukas kan eleven få fördjupade kunskaper som är svåra att uppnå genom 

klassrumsundervisning. Ett exempel på detta är förståelsen för unika särdrag i en kultur 

eller öppenheten gentemot obekanta levnadssätt i olika delar av världen.  

       I en vetenskaplig artikel skriver Celeste Kinginger (2011:58) följande: 

Research demonstrates that study abroad can have a positive impact on every domain of language 

competence, and that it is particularly helpful for the development of abilities related to social 

interaction. 

Kingingers forskning visar på att utlandsstudier har ett positivt inflytande över 

språkinlärningen. Trots detta visar en del resultat på att utlandsstudier uppmärksammar 

individuella skillnader i kompetensutveckling vilket leder till att vissa studenter frodas i 

sin utveckling medan andra faller (Kinginger 2011:58). Kinginger skriver att USA har en 

bild av utlandsstudier som ett magiskt koncept för att lära sig ett språk. Det är ett enkelt 

sätt som kräver mindre ansträngning. Detta ger en felaktig bild av utlandsstudier menar 

Kinginger. Utlandsstudier kräver ett stort engagemang från alla inblandade parter, det vill 

säga, läraren, eleven, värdfamiljen och programadministratörerna (Kinginger 2011:58).  

Kunskapsfördjupning kan heller inte alltid garanteras genom utlandsstudier eftersom 

eleven måste ha ett eget intresse för fördjupning. 
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Clearly, students’ interest and investment in language learning is not guaranteed, and there will 

always be a variety of ways in which study abroad is approached and interpreted. In the interest of 

students who truly desire language competence, however, it follows from the preceding findings that 

language educators have a number of crucial roles to play: promoting educationally relevant 

engagement in the practices of host communities, providing guidance in the interpretation of these 

practices, and preparing students to take specific advantage of language learning opportunities 

(Kinginger 2011:67). 

Innan avresa menar Kinginger att eleverna däremot kan bli guidade för att uppnå 

fördjupade kunskaper innan utlandsstudierna genom att hålla kontakt med personer i 

värdfamiljen, sätta upp mål för sin resa och förbereda sig för att få ut det mesta av sin 

resa. Språklärarna kan dessutom undervisa eleverna i var och hur de kan skapa sig 

fördjupade språkkunskaper (Kinginger 2011: 67–68). 

       Mikael Wingård (2011) har bedrivit forskning angående internationella 

skolutbytesprojekt. Syftet med hans licentiatuppsats var att undersöka vilka effekter som 

lärare upplever av internationella skolutbytesprojekt som har en miljöinriktning och 

varför lärare väljer att arbeta med miljöfrågor och internationella skolutbyten i sin 

undervisning (Wingård 2011:12). Två av Wingårds (2011:12) frågeställningar berör 

lärares upplevda effekter av internationella skolutbyten och vilka drivkrafter som står 

bakom lärare i deras engagemang för internationella skolsamarbeten. 

       Wingårds (2014:47) material baserades på kvalitativa intervjuer med lärare som har 

erfarenheter matchande ämnet med hans uppsats. Under delen för vilka effekter på 

lärande och personlighetsutveckling internationella skolutbyten har redogör Wingård för 

intervjusvaren av de intervjuade lärarna i sin studie. Lärarna berättar att det blir en helt 

annan dimension på lärandet, att eleverna både får se men också göra, att se hur människor 

lever i andra länder. Eleverna får också perspektiv på sin egen tillvaro och de får intryck 

som påverkar dem på flera olika sätt. Flera av lärarna hävdar att de positiva effekterna av 

resorna kommer från att eleverna lämnar sin invanda miljö och får möta en annan 

verklighet. Genom det får de perspektiv på hur andra människor lever i andra länder 

(Wingård 2011:60). 

       I studien berättar en utav lärarna att en viktig förutsättning för att internationella 

skolutbyten ska ge en avkastning i form av bra lärande är att eleverna utför ett väl 

genomfört för- och efterarbete. Då de jobbar på det sättet får de testa alla sina teoretiska 

kunskaper (Wingård 2011:61). 

       Enligt Wingård (2011:65) är engelska är det vanligaste språket att kommunicera på 

vid internationella skolutbyten mellan svenska skolor och andra länder. För de flesta 

svenska eleverna innebär detta att de använder sig av ett annat språk än sitt modersmål 

vilket skulle kunna leda till en del begränsningar men samtidigt övar eleverna i att 

uttrycka sig och kommunicera. 

       Lärarna i Wingårds (2011:77) studie berättar att utlandsstudier ger 

undervisningsmöjligheter som lärare och elever inte kan uppleva hemma. Både elevers 

lärande och personlighetsutveckling skapas i samband med resor. Det blir ett möte med 

nya miljöer och oväntade situationer. Det finns en uppfattning hos de intervjuade lärarna 

om vad som krävs för att driva ett internationellt skolutbyte, Wingård (2011:94–95) 

skriver så här: 
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Uppfattningen hos de intervjuade lärarna om vad som krävs för att driva och fortsätta med 

internationella skolutbytesprojekt är att det finns engagerade lärare som ställer upp och tar på sig 

ansvaret. […] De andra viktiga faktorerna för att driva och fortsätta projekt är att det finns 

finansiering för projektet och att skolhuvudmannen och skolledningen har en positiv inställning till 

att internationella skolutbytesprojekt ska vara en del av skolans verksamhet. 

Det som krävs för att driva internationella skolutbytesprojekt är engagerade lärare som 

vill ta sin an den typen av ansvar som följer med anordnandet och utförandet av en 

studieresa. Dessutom krävs det finansiering till projekten och därför är det viktigt att 

skolor har en positiv inställning till internationella utbyten och gör det till en del av 

skolans verksamhet. 

       Wingårds forskningsresultat visar enbart på positiva effekter av internationella 

skolutbyten där elevernas personlighetsutveckling och lärande påverkas positivt. 

Eleverna får en vidgad världsbild och får insikt om andra delar av världen. Eleverna får 

också kommunicera med ett annat språk än sitt modersmål och de får motivation till att 

lära sig om andra länders kultur. Undersökningen visar också på att effekterna inom 

skolutbytesprojekten är starkare än de effekter som reguljär skolundervisning ger 

eftersom internationellt skolarbete skapar en speciell miljö för lärande (Wingård 

2011:96). Wingård beskriver miljön i en jämförande tabell för internationella skolutbyten 

i relation till reguljär klassrumsundervisning. 

 

Tabell 1. Wingårds (2011:97) tabell med egenskaper för de arenor för lärande som uppkommer vid 

internationella skolsamarbeten jämfört med reguljär skolundervisning. 

        

Det som framgår i Wingårds tabell är att det finns faktorer i lärmiljön som skiljer sig om 

man jämför internationella skolutbyten med reguljär skolundervisning. Dessa faktorer i 

grupp gör att det finns en annan effektivitet på lärandet genom internationella skolutbyten 

(2011:97).  

       Hugo Wikström (2013:6) valde i sitt examensarbete att undersöka och belysa 

gymnasielevers syn på internationella utbildningsutbyten. I sin studie skrev han utifrån 

ett elevperspektiv och använde sig av fyra frågeställningar. Den första frågan åsyftade att 

undersöka vad gymnasieelever har för attityder gentemot internationella skolutbyten. Den 

andra frågan åsyftade att se vilka motiv som låg bakom medverkan eller beslut att inte 

medverka i internationella utbyten. I den tredje frågan åsyftades att undersöka om 
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informanterna ansåg att skolutbyten är lärorika att medverka i och i den fjärde frågan 

undersöktes det om det fanns attitydskillnader till utbyten mellan elever med och utan 

erfarenhet av internationella skolutbyten (Wikström 2013:6). 

       För att kunna utföra sin studie använde Wikström (2013:15) sig av en kvalitativ 

metod där hans material utgjordes av enkätundersökningar följt av kompletterande 

intervjuer med fokus på elever. Enkätundersökningen bestod av 14 informanter varav de 

kompletterande intervjuerna bestod av sex informanter.  

       Under attityder gentemot internationellt skolutbyte visar Wikströms studie på att 

samtliga av de utvalda eleverna som medverkat i ett utbyte ser det som positivt. De saker 

som eleverna upplevde som mest positivt var att de får utvecklas som människor men 

också får träna sin språkliga förmåga. Utöver detta upplevde de att de fick en större 

lärdom om andra kulturer och fick träffa nya människor (Wikström 2013:19). Studien 

visar också på att de flesta anser att de har utvecklat sina språkliga förmågor då de varit 

tvungna att kommunicera på målspråket för att göra sig förstådda (Wikström 2013:27).   
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5 Bakgrund 

I detta kapitel kommer styrdokumenten men även kursmålen för samtliga kurser i 

engelska på gymnasiet att behandlas för att se vad dessa kurser säger som kan kopplas till 

studieresor.  

 

Styrdokumenten är lika för alla eftersom svenska skolan strävar efter en likvärdig skola 

och utbildning, att elever ska få samma rätt till utbildning som anpassas efter elevens 

förmåga oavsett vart i Sverige de väljer att studera (Skolverket 2011). I styrdokumenten 

för engelska 5 (Skolverket, engelska 5 2011) står det inte uttalat att eleven ska åka på 

studieresor. Det står däremot att undervisningen för kommunikationens innehåll ska 

behandla attityder, levnadsvillkor, traditioner och värderingar samt sociala och kulturella 

förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Undervisningen ska även behandla det engelska språkets utbredning och ställning i 

världen. Vidare under reception skriver Skolverket att eleven ska få undervisning i talat 

språk, även med viss social och dialektal färgning.  

       I styrdokumenten för engelska 6 (Skolverket, engelska 6 2011) står det förutom det 

som nämnts ovan för engelska 5 att undervisningen för kommunikationens innehåll ska 

behandla historiska, politiska samt etiska och existentiella frågor i delar av världen där 

engelska används. Det står även under reception att eleven ska få läsa samtida och äldre 

skönlitteratur till exempel dramatik. Vidare under reception står det att eleven även ska 

få undervisning i strategier för att söka relevant information i längre sekvenser av talat 

språk för att kunna uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.  

       Vidare, under kursen engelska 7 (Skolverket, engelska 7 2011) står det att 

undervisningen ska behandla följande innehåll under reception utöver det som redan 

nämnts ovan för engelska 5 och 6. Eleven ska få undervisning i strategier för att dra 

slutsatser om talat språk när det gäller attityder perspektiv, syfte och värderingar samt att 

kunna uppfatta underförstådd betydelse. 
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6 Material och metod 

I detta kapitel kommer det valda materialet för denna studie presenteras. Urvalet kommer 

också beskrivas och förklaras och metoden för utförandet av studien kommer att 

presenteras och motiveras. 

6.1.1 Material 

För att kunna besvara frågeställningarna för denna studie, det vill säga vilka parter som 

står bakom de ekonomiska resurserna, lärarnas och elevernas arbete kring studieresor och 

deras upplevda värden av studieresor, och därmed uppfylla syftet har olika typer av 

material använts. Intervjuer har utförts med två lärare som i sin tur har beprövade 

erfarenheter vad gäller studieresor. Utöver dessa lärarintervjuer har också intervjuer med 

tre elever som nyligen varit på studieresor utförts. Intervjuerna som utförts är kvalitativa 

eftersom intervjuerna använts som medel för att upptäcka företeelser egenskaper och 

innebörder. En kvalitativ intervju kan också kategoriseras som en icke-standardiserad 

intervju då intervjun är vägledd genom konversation. Intervjuarens roll är medskapare till 

intervjuns resultat genom interaktion med informanten (Svensson & Starrin 1996:54–55). 

De lokala föreskrifterna som kommunen presenterar kring kraven som ställs för att få 

ansöka om bidrag till studieresor och vilka kriterier som ledningsgrupperna tar hänsyn till 

när det gäller urvalsprocessen har också använts i studien (se bilaga 3).  

       Materialet har en relevans för just denna studie eftersom studien syftar till att 

redogöra för strukturen kring studieresor, samt att undersöka vilka attityder och 

värderingar som uttrycks om studieresor utifrån ett lärar- och elevperspektiv. 

6.1.2 Urval 

I urvalsprocessen kontaktades gymnasier i fyra olika kommuner i norra delen av Sverige. 

Studien presenterades och intervjuledaren bad om att få komma i kontakt med lärare som 

hade erfarenhet av studieresor i ämnet engelska. Två av kommunerna svarade att de hade 

lärare med sådana erfarenheter, och de erbjöd intervjuledaren att ta kontakt med dem. Vid 

ett senare tillfälle meddelade dock en av lärarna att denne, på grund av olika orsaker, inte 

kunde delta i studien. I och med detta återstod en kommun. Under dessa omständigheter 

har studien avgränsats till lärare och elever från en kommun i norra Sverige. I och med 

att studien till största del baseras på material från denna kommun är det viktigt att belysa 

att detta på något sätt inte är en generell studie som överensstämmer med de föreskrifter 

och attityder som övriga kommuner, lärare och elever i resterande delar av Sverige står 

bakom. Vidare består informanterna i sin tur av två lärare och tre elever, alla med 

erfarenheter av studieresor i ämnet engelska. I presentationen av resultaten har 

informanternas namn maskerats med pseudonymer i syfte att skydda deras integritet. I 

denna studie kommer därför de intervjuade lärarna att kallas för Alice och Elisabet och 

de intervjuade eleverna för Susanna, Lina och Veronica. 

       När det kommer till styrdokumenten har styrdokumenten för kurserna engelska 5, 6 

och 7 med andra ord alla kurser i engelska på gymnasienivå behandlats i ett 

bakgrundskapitel. Alla tre kurser har behandlats eftersom studieresor eller internationella 
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utbyten inte specifikt nämns i någon utav kurserna, men kan dock spåras via tolkning 

ändå. Styrdokumenten har också sin relevans i denna studie eftersom dessa är riktlinjer 

för lärare att följa i undervisningen. Genom att studera styrdokumenten är det möjligt att 

förstå hur lärare kan förankra syftet med en studieresa i styrdokumenten. 

6.1.3 Metod 

Den kvalitativa metoden som används i denna studie hänvisar till Lars-Göran Johanssons 

(2011:90) beskrivning av vad som utgör en kvalitativ studie. En kvalitativ metod syftar 

till insamling och analys av data som inte är kvantitativa. I den här studien har material 

samlats in i form av inspelade intervjuer, föreskrifter och styrdokument. Inför 

intervjuerna konstruerades två intervjuguider (se bilagor 1 och 2), en för eleverna och en 

för lärarna. Intervjuguiderna ska innehålla enligt Monica Dalen (2015:35) centrala teman 

och frågor som tillsammans har i syfte att täcka de viktigaste områdena i studien. I 

utarbetandet av intervjuguiderna har studiens problemformulering omsatts till konkreta 

teman med tillhörande frågor där alla teman och frågor har relevans för 

frågeställningarna.  

       Två olika typer av intervjuer genomfördes, en gruppintervju med de tre deltagande 

eleverna och två individuella intervjuer med de två deltagande lärarna. Intervjuerna var 

vad Dalen (2015:34) beskriver som semistrukturerade eller delvis strukturerade 

intervjuer. Det innebär att samtalen är inriktade på bestämda ämnen som intervjuledaren 

valt ut i förväg. Eleverna tillhör samma gymnasieklass och har deltagit i samma studieresa 

vilket möjliggjorde att de kunde delta tillsammans under samma intervjutillfälle i en 

gruppintervju. Lärarna har gemensamma erfarenheter men även egna vilket möjliggjorde 

att de kunde delta i individuella intervjuer. De tre intervjuerna spelades in och innan 

analysen har intervjuerna transkriberats till en analyserbar text. För att kunna analysera 

intervjuerna har de tre stegen som presenteras av Lindgren (2014:33–34) applicerats.  

       De tre stegen för analysering är reduktion av data som kan kallas för kodning, 

presentation av data som kan kallas för tematisering och till sist, slutsatser och verifiering 

som kan kallas för summering. Intervjuerna har bearbetats genom analys och 

sammanställning av resultat vilket i sin tur motiverar att den här studien skapats genom 

en kvalitativ metod.   

       Den kvalitativa metoden kommer också att innehålla fenomenologiska inslag i 

tolkningen av den insamlade data från intervjutillfällena. Enligt Johansson (2011:90) 

försöker en fenomenolog utforska hur vissa individer uppfattar sin tillvaro eller dess syn 

på händelser i omgivningen, i denna studie, lärares och elevers perspektiv gentemot 

internationella samarbeten eller studieresor. Eftersom frågorna i intervjun inte kan ge 

objektiva svar istället för subjektiva svar visar detta på relevansen av de fenomenologiska 

inslag denna kvalitativa studie innehåller.  

       I studien har hermeneutik också tillämpats vid tolkning och sammanställning av 

styrdokumenten. Hermeneutik innebär att ”forskningen syftar till att uppnå förståelse av 

det studerade fenomenet, t.ex. en text …” (Johansson 2011:96). Texten i detta fall är 
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styrdokumenten för kurserna engelska 5, 6 och 7 som tolkats och presenterats i 

undersökningen. 

6.1.4 Forskningsetik 

I samband med datainsamlingen har deltagarna informerats om syfte och mål med denna 

studie. De tillfrågade har uppgett namn och identifierat sig vid intervjutillfället för att 

koppla individerna till inspelningen. Datalagen tillkom år 1973 och i enlighet med den 

har de intervjutillfrågade i denna studie fått sin integritet skyddad vid datainsamlingen 

och har en garanterad anonymitet (SFS 1973:289). Materialet innehåller inget som kan 

uppfattas som kränkande eller stötande för informanten. Vid datainsamlingen har det som 

Lars-Göran Johansson (2011:250–51) kallar för informationskravet applicerats. Med 

andra ord har informanterna blivit informerade om deras uppgift i studien och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. De har också blivit upplysta om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. I studien 

används det Johansson (2011:250–51) kallar för samtyckeskravet och nyttjandekravet 

med vilket innebär att informanterna ska ge sitt samtycke till deltagandet samt att de 

informeras om att uppgifterna inte kommer att användas eller utlånas för andra ändamål 

än just denna studie. 
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7 Resultat 

I detta kapitel kommer materialet som använts i datainsamlingen av studien presenteras. 

I samband med att materialet presenteras besvaras också frågeställningarna för denna 

studie. I och med den stora mängden material har resultatdelen delats in i fler delar för att 

underlätta förståelsen av resultatet. Följande delar är; ekonomiska resurser, lärare och 

elevers arbete inför en studieresa, mål och syften med studieresa, krav på eleverna före, 

under och efter utförd resa, värderingar och attityder gentemot studieresor och slutligen 

måluppfyllelse för lärare och elever och spår av lärande. 

7.1 Ekonomiska resurser 

Kommunen är en utav parterna som står bakom besluten för studieresor, eller 

internationella utbyten som det också kallas. Barn- och utbildningsnämnden är de som 

beslutar från kommunens sida i samråd med politiker och de beslut de fattar får skolor 

runt om i kommunen ta del utav. Skolan i sin tur följer dessa föreskrifter och hänvisar till 

barn- och utbildningsnämnden vid frågor som berör studieresor eller internationella 

utbyten. Under den här delen kommer de senaste föreskrifterna för en kommun i norra 

Sverige att redovisas. Denna kommun har fått namnet kommun Norr.  

       Under hösten 2016 fick skolor i kommun Norr ta del av ett PM (se bilaga 3) som 

berörde internationell samverkan med erfarenhetsutbyte för grund- och 

gymnasieungdomar. Kommun Norr skriver att klasser och grupper har möjlighet att 

ansöka om medel för internationell samverkan med erfarenhetsutbyte om gruppen eller 

klassen avser att göra delar av sina studier utomlands. Alla grupper eller klasser kan 

ansöka men det är däremot bara ett begränsat antal grupper som beviljas medel. 

Bedömningen för detta utförs av en utsedd ledningsgrupp ledd av Barn- och 

Utbildningsnämndens ordförande. 

       Vidare skriver kommun Norr att syftet med en studieresa ska uppfylla en del krav för 

att få ett godkänt beslut. De ansökande ska få ökad kunskap och förståelse för andra 

länders levnadssätt och historia, ett förslag skulle kunna vara att den sökande får bo hos 

värdfamilj eller delta i aktiviteter tillsammans med invånarna. Utbytet ska också ses som 

en ”brobyggare” mellan människor, till exempel att de ansökande besöker skolor i landet 

dit de åker eller att de utför ett utbyte där elever från Sverige besöker land X och att land 

X:s elever besöker Sverige. Utöver detta ska eleverna stimulera och vidareutveckla sina 

språkkunskaper. De olika delar som syftet med internationell samverkan grundar sig i ger 

en intuition om att studieresor ska utföras i ett kulturellt men också språkligt syfte. 

       Kommun Norr har också formulerat ett mål där de skriver att så många elever som 

möjligt ska ges möjligheten att förlägga en del av studierna utomlands och för att kunna 

bedöma vilka grupper som får åka ska ledningsgruppen utgå från att de som ansöker om 

bidrag till studieresor uppfyller olika kriterier. Resan ska bland annat omfatta så många 

elever som möjligt och de medföljande eleverna får inte bidrag flera gånger under samma 

skolform. Resan ska också omfatta skolarbete som ska integreras i det ordinarie 

skolarbetet och om möjligt ska eleverna samverka med internationella utbytesprogram. 
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Resan ska också genomföras i Europa och resan ska bedrivas så att värdlandets kultur och 

regler gäller. Utöver detta beskrivs också hur betalningen ska fördelas mellan tre parter, 

Barn- och Utbildningsnämnden, skolan och eleverna, varav elevernas del ska finansieras 

genom egna arbetsinsatser. 

       Utöver mål, syfte och kriterier skriver Barn- och Utbildningsnämnden ett antal 

punkter som ska finnas med i en ansökan för bidrag till studieresor. 

I ansökan ska syftet med resan finnas med och ett detaljerat program som i sin tur 

uppfyller kriterierna för studieresan. Det ska även finnas med en detaljerad 

kostnadsberäkning för resan men också en plan för hur eleverna avser att jobba ihop sin 

del av kostnaden. I ansökan ska också finnas med uppgifter om reseledare. Kommun Norr 

har dock inte specificerat sig om vilka typer av uppgifter de avser. 

       Enligt kommun Norr ska skolan stå för en tredjedel av kostnaden för studieresan. De 

skriver att ”1/3 är bidrag från skolan och detta avser elevkostnader samt kostnader för 

reseledare”. Dessa pengar ska då skolan förse varje elev och reseledare med genom att ta 

en del av skolbudgeten för att finansiera sin del. 

       Enligt kommun Norr ska den enskilda eleven stå för en tredjedel av kostnaden för 

studieresan själv. Dessa kostnader ska finansieras genom egna arbetsinsatser som då ska 

presenteras i ansökan för att få bidrag från Barn- och Utbildningsnämnden till en 

studieresa. De skriver ”1/3 finansierar eleverna själva genom egna arbetsinsatser”. Vidare 

skriver de att ansökan för bidrag ska inkludera en uppgift om hur eleverna avser att jobba 

ihop 1/3 av resans kostnad. Det innebär att eleverna har ett krav på att tillsammans arbeta 

för att täcka den egna kostnaden, Barn- och Utbildningsnämnden förutsätter att eleverna 

inte ska stå för kostnaden genom privata intäkter. 

7.2 Lärares och elevers förberedelser inför en studieresa 

7.2.1 Lärare 

Alice har arbetat som engelsklärare under en lång tid och har beprövade erfarenheter inom 

studieresor i ämnet engelska. Totalt har Alice deltagit i sju resor som undervisande lärare 

och resmålen har inte alltid varit samma. Elisabet har även hon arbetat som engelsklärare 

under en lång tid och har beprövade erfarenheter inom studieresor i ämnet engelska. 

Totalt har Elisabet deltagit i sex resor som undervisande lärare. 

       Förarbetet inför en studieresa har enligt Alice och Elisabet sett ut på många sätt 

beroende på vad målen med studieresan varit. Det första som sker är däremot alltid 

samma: de deltagande lärarna formulerar en ansökan som ska lämnas in för godkännande. 

För ansökan bearbetas fram ett program för vistelsen. I ansökan beskrivs vad eleverna ska 

göra på plats, vilka tider som kommer följas och hur upplägget ser ut. Vidare rent praktiskt 

jobbar lärarna tillsammans med eleverna för att hjälpa dem att samla in den delen av 

kostnaden som ska betalas av eleven. Alice och Elisabet hänvisar till Skolverket och 

menar på att det ska vara en lika skola för alla. Det innebär att oavsett ekonomisk 

bakgrund ska alla elever samla in pengar via till exempel försäljning för att inte betala 

med hjälp av egna medel. Därefter sker bokningen av resan som genomförs via resebyrå 
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där den totala kostnaden bestäms. De deltagande lärarna måste också anordna med vikarie 

för den tiden som studieresan äger rum, samt planera för den tiden vilket arbete vikarien 

ska utföra. 

 

7.2.2 Elever 

Lina, Susanna och Veronica är tre elever som läser tredje året på gymnasiet och 

programmet Vård- och Omsorg. Alla tre har åkt på studieresa tillsammans med sin klass 

till London, England. 

       Inför studieresan har förberedelserna varierat beroende på vilka uppgifter eleverna 

skulle komma att bli tilldelade på plats. Inför tidigare studieresor har eleverna fått 

förbereda någon form av presentation som de framför på plats. Ibland har eleverna också 

fått förbereda en guidning av något slag där eleverna antingen enskilt eller i grupp får 

varsin sevärdhet att berätta om. Inför Linas, Susannas och Veronicas studieresa arbetade 

de med William Shakespeare innan avresan eftersom de skulle besöka ”The Globe” under 

studieresan.   

       Lina berättar att alla de medföljande eleverna gemensamt arbetade inför resan för att 

samla in pengar till den individuella kostnaden. 

7.3 Mål och syften med studieresa 

7.3.1 Lärare 

På intervjufrågan angående syftet med studieresan svarar Alice att det är ett fantastiskt 

tillfälle för eleverna att använda sin engelska. Oavsett om resmålet är ett engelsktalande 

land respektive icke engelsktalande land så blir eleverna tvungna att använda sig av sin 

engelska för att kunna kommunicera. Ett annat syfte är att få visa andra delar av världen 

där eleverna får lära sig att använda engelskan på andra sätt än under vanlig 

klassrumsundervisning. Under tidigare studieresor har eleverna även besökt skolor på 

plats och då är syftet att få se kulturella skillnader mellan svenska och utländska skolor 

och på så sätt reflektera över sin egen tillvaro. Alice menar att många av eleverna som 

åker med på en studieresa har aldrig varit utanför Sverige tidigare och syftet blir då också 

blir att få visa på andra kulturer och levnadssätt. Det som eleverna ska lära sig genom att 

åka på studieresa är detsamma som målen med studieresan som lämnats in tillsammans 

med ansökan. Eleven ska få en språklig utveckling i engelskan men också få lärdom om 

kulturella skillnader mellan Sverige och länder där studieresan äger rum. Alice säger 

följande angående språkutvecklingen under studieresan: 

Förhoppningen är att de ska känna att jag faktiskt kan åka till London och jag kan prata engelska 

och törs prata engelska. Det är ju så att det är många elever som knappt öppnar munnen i 

klassrummet, när de åker iväg blir det annorlunda. 

Förutsättningen är att oavsett om landet är engelsktalande eller icke engelsktalande ska 

invånarna generellt ha etablerade kunskaper inom språket för att utbytet ska ge så mycket 
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som möjligt. Elisabet menar däremot på att för att språket ska kunna utvecklas måste 

eleverna ta eget ansvar och ha en egen vilja för att lära sig. 

       Elisabet framhåller att syftet med en studieresa är att få se andra delar av världen 

tillsammans med eleverna, att få erbjuda eleverna ett nytt och spännande sätt att lära sig. 

Genom att åka på en studieresa får eleverna starkare band till varandra och de lär sig att 

arbeta tillsammans med olika människor som de annars inte brukar, dessutom får eleverna 

lära sig ta eget ansvar. Genom att åka på en studieresa ges eleverna möjligheten förutom 

att lära sig om kulturen och förbättra engelskan som språk lära sig mycket om sig själva 

och de får växa som människor. 

       Målen för studieresan måste vara tydligt formulerade i ansökan för att resan ska 

beviljas. I en av de många ansökningarna som Alice tillsammans med andra formulerat 

står det så här: 

Syftet med projektet och resan är att eleverna, som läser Eng B och Hi A-kursen, dels ska få använda 

och vidareutveckla sina språkkunskaper praktiskt och dels få en visuell upplevelse på de kunskaper 

de har förvärvat om Andra Världskrigets Förintelse i Hi A. Dessutom får de ta del av tjeckiska 

ungdomars studieförhållanden, kultur och levnadssätt. 

I denna ansökan visar Alice på vad syftet med denna ansökan var. Två ämnen utgjorde 

ett samarbete där engelska och historia kunde kombineras. Det som står i denna ansökan 

är delvis de mål och syften och både Alice och Elisabet beskrivit tidigare, generellt för 

studieresor, till exempel förbättra sina språkkunskaper och lära sig om andra människors 

kultur och levnadssätt. Elisabet beskriver även hon att målen med en studieresa är tydligt 

formulerade och att målen måste vara tydliga för att en studieresa ska kunna genomföras. 

Det som lett till beviljad ansökan, menar Alice, är att målen varit så pass tydliga, samt 

kopplade till styrdokumenten. 

       Både Alice och Elisabet menar vidare att styrdokumenten går att koppla till 

studieresor särskilt om en ser till kursmålen för respektive kurs i engelska. Elisabet 

berättar i intervjun att kopplingen mellan styrdokument och studieresor är självklar. 

I engelskan är det ganska självklart, där finns det ju att de ska ha kunskaper om engelskspråkiga 

länder och känna till dialektala skillnader i det engelska språket. 

Precis som det står i styrdokumenten ska eleverna få kännedom och kunskap om det 

engelska språket även med social eller dialektala färgningar (Skolverket, engelska 7 

2011). I London bland annat, beskriver Alice att de talar engelska med olika dialekter 

beroende på var i London de kommer ifrån. Elisabet som också åkt till London med 

elevgrupper berättar även hon att det är ett bra tillfälle för eleverna att få lyssna till olika 

typer av dialekter.  

       Vidare i kursmålen för engelska 7 står det att eleverna ska få kunskap om:  

Samhällsfrågor, kulturella historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella 

frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används (Skolverket, engelska 7 2011). 

Det som står i kursmålen för engelska 7 menar Alice på är en tydlig koppling till målet 

med en studieresa. Vidare under litteratur står det att eleverna ska få ta del av ”samtida 

och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.” 

(Skolverket, engelska 7 2011). Under studieresorna till London har eleverna bland annat 
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fått besöka William Shakespeares återuppbyggda teater ”The Globe” vilket lärarna 

kopplar till hans verk och kursmålen för engelska 7. Alice säger i intervjun: 

Om man ser till litteraturen i engelska 6 och 7, läser vi mycket om William Shakespeare och då blir 

det en fantastisk upplevelse att först få sitta och se på bilder och filmer från internet och sedan står 

vi där, det är en häftig upplevelse för eleverna. 

Elisabet menar på att kopplingen från styrdokumenten till studieresor är tydlig när det 

gäller kultur eftersom det står i styrdokumenten att eleverna ska få kunskap om kulturen 

i engelsktalande länder. Elisabet beskriver fördjupningen av kulturmedvetenheten så här: 

Kulturen är en sådan sak som är jättesvår att lära sig om i skolbänken utan det är om man åker till 

ett ställe och får uppleva ett ställe och känna atmosfären och höra språket och få ta del av den 

kulturen som finns på plats. Det tycker jag är den största vinsten med en studieresa.   

7.3.2 Elever 

På intervjufrågan, av vilken anledning de tre eleverna valde att åka på studieresa svarar 

Lina att det var en möjlighet för henne att få se hur det fungerar i skolor i England jämfört 

med skolor i Sverige. Förväntningarna, säger Susanna, var att resan skulle bli kul och 

lärorik. Vidare menade Veronica att det fanns en rädsla innan avfärd för hur det engelska 

språket skulle fungera. 

Det kändes lite läskigt med språket för att man kan ju engelska, men det är ändå en helt annan grej 

att vara med människor som bara kan engelska. […] Så man kände, kommer jag klara mig? Kommer 

jag bli förstådd? 

Lina säger att engelskan ställdes på sin spets och då de väl kom fram till London kände 

hon att hon inte alls kunde använda engelskan. Efter ett tag kommer man in i det menar 

hon på och då vågar man prata men då kommer man också till insikt att man kan använda 

engelskan. Målet med studieresan blev därmed att eleverna skulle lära sig att prata 

engelska i större utsträckning men också att lära sig om kulturen i värdlandet.   

7.4 Krav på eleverna före, under och efter utförd resa 

7.4.1 Lärare 

Kraven som ställs på eleverna innan avfärd är att de inte får ha någon varning för 

underkänt i något ämne för att få följa med. Detta krav beror på att resan tar mycket 

lektionstid från andra ämnen som dessa elever med varningar behöver lägga fokus på. 

Utöver detta måste lärarna kontrollera att ingen av eleverna fått bidrag till studieresa 

tidigare och eleverna ska även gemensamt arbeta in den individuella kostnaden för resan. 

       Kraven som ställs på eleverna under resans gång är att de ska hålla tiderna, hålla ihop 

men också aktivt delta och visa ett engagemang för resans aktiviteter. Elisabet nämnde 

att vissa gånger har eleverna fått i uppgift att förbereda en presentation där de ska agera 

guider på olika platser vilket varit givande. I vissa fall, då studieresan inkluderat 

skolbesök har de svenska eleverna fått förbereda en presentation för eleverna i värdlandet 

om Sverige som land. 
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       Efter utförd studieresa arbetar eleverna med intrycken från resan på olika och 

varierade sätt. Vissa gånger har de fått hålla i en presentation för de elever som inte 

deltagit i resan eller för andra lärare och elever som vill få information om hur resan 

fungerat. Andra gånger har eleverna fått skriva en rapport angående resan där de 

sammanfattar, diskuterar och analyserar sina upplevelser och lärdomar från resan. I vissa 

fall har eleverna och lärarna pratat om resan öppet i klassrummet och eleverna får skriva 

en utvärdering om hur allt fungerat under resan, vad de lärt sig och vad som varit positivt 

respektive negativt. 

    

7.4.2 Elever 

Precis som Alice och Elisabet nämnde berättar Lina, Susanna och Veronica att alla i 

klassen gavs möjligheten att åka så länge de uppfyllde två krav. Det ena var att de som 

ville följa med inte fick ligga efter i något ämne i skolan då en studieresa kunde riskera 

att en hamnade efter ännu mer på grund av missad undervisning. Det andra kravet var att 

de medföljande eleverna inte hade fått bidrag för studieresor tidigare. 

       Innan avfärd hade alla de deltagande eleverna blivit tilldelade en lista med de 

förhållningssätt som gällde under resans gång. Lika gällde för alla medföljande elever. 

       Efter hemkomst fick de medföljande eleverna i uppgift att berätta om resan för de i 

klassen som inte kunde delta men även skriva en utvärdering där de fick utrycka sina 

tankar kring studieresan i förbättrande syfte. Utöver det fick de i uppgift att berätta om 

resan med hjälp av ett bildspel under ”öppet hus” på skolan för att inspirera andra elever 

till att åka på studieresa.  

        

7.5 Värderingar och attityder gentemot studieresor 

7.5.1 Lärare 

När Alice fick frågan om hon kunde lyfta fram några för- och nackdelar med att 

genomföra en studieresa svarade hon att fördelarna är bland annat att hon som lärare får 

följa med eleverna och se och uppleva resan tillsammans med dem och se dem utvecklas 

både som människor men även som gymnasieungdomar som läser engelska. Resan skapar 

starkare band mellan lärare och elev men även mellan eleverna. Elisabet svarade att 

fördelarna med att åka på studieresa är bland annat att som lärare få ge dessa upplevelser 

till eleverna. Fördelen för eleverna är att de får undervisning ute i det verkliga livet. När 

det gäller nackdelarna nämner Alice att nackdelarna med en studieresa inte drabbar 

eleverna utan de deltagande lärarna. Som lärare arbetar Alice många timmar utöver 

arbetstiden för att planera, genomföra och utvärdera resan och det tar mycket energi att 

komma i fas med arbetet i skolan efter hemkomst. En risk med att åka på studieresa, 

förklarar Alice, är att eleverna i vissa fall är inställda på att studieresan är detsamma som 

en klassresa och att det är även den sortens kritik som hon fått höra från andra lärare. 

Alice berättar vidare att de lärare som menar på detta själv inte deltagit på studieresor och 
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att även om den risken finns vid studieresa har det aldrig inträffat. Nackdelarna som finns 

med studieresor beskriver Elisabet kan vara att eleverna som deltar går miste om 

undervisningen i övriga ämnen den tiden de är borta och då kanske riskerar att hamna 

efter i planeringen. Detsamma gäller henne som lärare att det tar mycket tid och 

engagemang för medföljande lärare att planera och genomföra en studieresa och komma 

ikapp med arbetat som en hamnat efter med under resans gång. 

       Kring värderingar och attityder gentemot studieresor svarar Alice så här: 

Jag skulle önska att alla lärare på […] skulle få chansen att åka på en studieresa. […] Det är 

utvecklande på alla plan, och alla viktiga plan även som inte har att göra med skolan direkt men som 

människa växer man. 

Alice väljer att ge en positiv bild av studieresor där hon uttrycker att det är utvecklande 

på alla plan, det vill säga dimensioner som inte bara har med skolan och ämnet engelska 

utan andra delar av livet. Elisabet som också fick frågan beskrev sina attityder och 

värderingar på följande sätt: 

Jag tycker att det är det bästa som finns. […] Jag tycker att det är jätteviktigt att kunna erbjuda 

studieresor till elever som vill utforska världen eftersom det finns elever som inte har den 

möjligheten i andra fall. […] Jag är väldigt positivt inställd till studieresor och när det gäller för- och 

nackdelar så överväger fördelarna allt, jag ser egentligen inga riktiga nackdelar med studieresor. Jag 

ser det bara som ett fantastiskt sätt för både elever och lärare att lära som om världen. 

Även Elisabet ger en positiv bild av studieresor där hon menar på att det är det bästa som 

finns. Vidare menar hon på att trots att det finns både för- och nackdelar med studieresor 

så är det fördelarna som väger tyngst. 

 

7.5.2 Elever 

När det gäller elevernas attityder och värderingar gentemot studieresor svarar Susanna så 

här: 

Jag tycker att det är väldigt positivt. Det var roligt och man blir tajtare som klass eftersom man bor 

ihop och gör saker tillsammans. Jag tycker också att det är bra att man får åka iväg och får se andra 

kulturer och hela den biten så jag ställer mig väldigt positivt till studieresor. 

Precis som Alice beskrev angående att studieresor är utvecklande på alla plan, menar även 

Susanna det då hon bland annat beskriver att man får större sammanhållning i klassen. 

Vidare beskriver Veronica sina attityder och värderingar gentemot studieresor så här: 

Man växer både i sig själv men också kunskapsmässigt. Man får ta eget ansvar och stå själv en del 

med så jag tycker att det var jättebra. 

Veronica beskriver betydelsen av studieresor och möjligheten att växa som människa, att 

studieresor ger mer kunskap som inte direkt är kopplat till undervisningen. Lina avslutar 

med att ge sin syn på studieresor och ställer sig positivt till det.  

Jag är bara positiv. Jag kan inte se något negativt med att vara utomlands med en klass. 

Lina, Susanna och Veronica har alla en positiv inställning till studieresor och ingen av 

dem kunde lyfta något negativt med att åka på studieresor. Utöver språkutveckling och 
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kunskaper om kulturen i det landet de åker till har de fått möjligheten att växa som 

människor där de litar på sig själva. 

7.6 Måluppfyllelse för lärare och elever och spår av lärande 

7.6.1 Lärare 

Förväntningarna som funnits innan studieresornas utförande har blivit uppfyllda enligt 

Alice och hon säger i intervjun att ”dessa förväntningar har blivit uppfyllda på alla 

tänkbara positiva sätt”. Kommentarer från eleverna under resans gång visar bland annat 

att de lär sig och utvecklas. När eleverna sedan kommit hem märker både Alice och 

Elisabet att de kommer ihåg mycket från resan som visar på att de lärt sig olika saker i 

samband med resan. Elisabet säger att när elever fått uppleva och se saker så har de lärt 

sig bättre än vad de gör i klassrummet. När det kommer till kulturen beskriver både Alice 

och Elisabet att elever fått vidgade perspektiv, både på sin egen livssituation i jämförelse 

med andras men också hur kulturen kan skilja sig åt beroende på var i världen en befinner 

sig. 

       Vad gäller språket är det svårt att se en utveckling eftersom att studieresorna ofta inte 

är längre än 5–7 dagar. Den utvecklingen som både Alice och Elisabet däremot ser är 

utvecklingen att våga prata och kommunicera på engelska på ett annat sätt än innan 

studieresan. Elisabet nämner också att en effekt av studieresan är att det med tiden kan 

innebära att eleverna blir mer säkra och vågar prata och använda språket mer eftersom de 

har använt det under studieresan.  Däremot beskriver Elisabet också att i vissa fall förblir 

elever som tidigare varit tysta i klassrummet också tysta under resan. Hon tycker att 

eleverna ska ta sitt eget ansvar för att vilja lära sig och utnyttja situationer bättre för att 

lära sig engelska. 

7.6.2 Elever 

Veronica menar att resan blev bättre än vad de väntat sig och både Lina och Susanna 

håller med. Utöver de fasta tiderna med aktiviteter hade de en del fritid och under den fria 

tiden fick de använda engelskan utan att förlita sig på någon annan vilket lett till att de 

lärt sig mycket, bland annat att ta eget ansvar. Susanna sade också att de fick lära sig 

mycket om kulturen i England och London genom att åka dit, bland annat vikten av att 

vara artig oavsett situation och ge komplimanger till andra människor så som hello my 

love eller my dear. 

       Eleverna fick en chans att utveckla sitt engelska språk och lära sig om kulturen i 

landet. Gällande den språkliga utvecklingen berättar Veronica att genom att åka på 

studieresa lär man sig att våga prata engelska mer. 

Om jag inte kunde förklara exakt det ordet jag sökte så fick jag förklara med andra ord till dess att 

de förstod vilket ord jag menade. Eftersom jag var tvungen att prata engelska så blev jag också mer 

säker på min engelska. […] Om jag inte kan ett ord på lektionen hemma så säger jag det på svenska 

men det går inte där för att de inte förstår svenska. 
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Vidare berättar Veronica att efter att hon kommit hem kände hon sig säkrare i språket 

vilket lett till att hon pratar och använder engelskan mer i klassrummet efter studieresan. 

Uttalet har också blivit bättre genom att få höra hur människor som har engelska som sitt 

modersmål pratar. En får perspektiv på sitt eget uttal och kan på så sätt förbättra sig. Lina 

fortsätter och beskriver det på följande sätt. 

Det blev väldigt lätt att man hörde hur engelsmännen talade och då blev det så att man härmade det 

själv. Man hör ju hur andra från Sverige talar engelska och att de har ett väldigt svenskt uttal och 

det får en att tänka att jag låter så när jag pratar med andra i England och då ville man ta efter deras 

dialekt. 

Eleverna menar på att det är lärorikt att åka på studieresa i jämförelse med 

klassrumsundervisning ur många olika perspektiv. Uttalets utveckling är ett av de många 

perspektiven men också en förståelse för vad språket faktiskt är och vad det betyder att 

åka på studieresa istället för att sitta i klassrummet. I och med att de åkte till ett 

engelsktalande land var de tvungna att utmana sig själva och använda språket mer än vad 

de gör i klassrummet. Hörförståelsen förbättrades också enligt Veronica som beskriver 

att när en lyssnar på en engelsman som pratar i verkliga livet är det mer inspirerande än 

att lyssna till olika inspelade ljudfiler i klassrummet. Att få lära sig saker samtidigt som 

en upplever det sätter djupare spår. 
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7.7 Sammanfattning resultat 

 I detta avsnitt kommer en sammanfattning av resultatet att presenteras och 

frågeställningarna att besvaras. 

 

De parter som bidrar med de ekonomiska resurserna är Barn- och utbildningsnämnden i 

kommun Norr. För att de ska bevilja medel till studieresor kräver de att kostnaden delas i 

tre delar där kommun Norr betalar en, skolan betalar en och den enskilda eleven betalar 

en del. För att påbörja processen där lärare och elever ansöker om medel till studieresor, 

formulerar lärare i samråd med elever och rektorer en ansökan som de skickar in till 

kommun Norr. Därefter får de godkännande från kommunen. För att få medel till 

studieresa kräver kommun Norr att en studieresa ska uppfylla en del syften. Till exempel 

ska internationell samverkan öka kunskapen och förståelsen för andra länders levnadssätt, 

kultur och historia. Utbytet ska också ses som en ”brobyggare” mellan människor, genom 

skolbesök eller skolutbyten. Dessutom ska eleven vidareutveckla sina språkkunskaper. 

Utöver att studieresan ska uppfylla dessa syften så utgår en ledningsgrupp från att de 

ansökande uppfyller en del kriterier, till exempel att så många elever som möjligt åker 

och ingen elev får bidrag som redan fått inom samma skolform. Resan ska också innebära 

meningsfullt skolarbete och integreras i det ordinarie skolarbetet. Resan ska också 

genomföras i Europa och bedrivas så att värdlandets kultur och levnadssätt gäller. När 

ansökan om medel för studieresor konstrueras så kräver kommun Norr att det ska finnas 

uppgifter om hur eleverna avser att arbeta ihop 1/3 av resans kostnad eftersom eleverna 

inte får betala med hjälp av privata medel. 

       Inför en studieresa arbetar både elever och lärare. Lärare, elever och rektorer 

formulerar en ansökan som de lämnar in och då beslutet beviljats påbörjas en process för 

att förbereda inför avresa. Eleverna samlar in pengar till den egna delen av resan genom 

olika typer av försäljning eller arbete och lärarna förbereder arbete åt den lärare som ska 

vikariera under tiden för resan. Beroende på resmålet och de inplanerade aktiviteterna 

varierar skolarbetet. I vissa fall har eleverna fått förbereda en presentation i Sverige som 

de presenterar för utländska skolever eller för varandra. I andra fall får de i uppgift att 

lära sig om en specifik sevärdhet som gruppen besöker på plats där eleven får berätta som 

sevärdheten. I denna studie beskrivs en resa till London där eleverna fått läsa om William 

Shakespeare i Sverige för att sedan besöka hans arena ”The Globe” på plats. Kraven som 

ställs på eleverna under resan är att de håller tiderna och engagerar och deltar i de 

inplanerade aktiviteterna. När de sedan kommer hem igen varierar sig uppgifterna där 

eleverna ibland får skriva en utvärdering, i andra fall en rapport och ibland får de hålla i 

en presentation för andra elever på skolan där de går. 

       De mål och syften som ska uppfyllas med en studieresa enligt lärarna är att eleverna 

ska få använda och utveckla sin engelska, att de ska få se andra delar av världen, 

uppmärksamma kulturella skillnader mellan Sverige och värdlandet och få reflektera över 

sin egen tillvaro. Eleverna får också möjligheten att växa som människor, ta ansvar och 

lära sig att arbeta tillsammans med andra. Genom att åka till andra länder oavsett om de 

är engelsktalande eller icke engelsktalande så får eleverna en möjlighet att utveckla det 
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engelska språket då de tvingas att använda engelskan som språk för att kommunicera. 

Lärarna vill också att eleverna, genom att åka på studieresa ska kunna skapa sig ett större 

självförtroende i att använda engelskan och lita mer på sig själva. Den utvecklingen 

kommer i så fall att bestå efter hemkomst genom att eleverna vågar ta för sig mer i 

klassrummet. Däremot kräver detta att eleverna har en egen vilja till att lära sig och tar 

ett eget ansvar. Elevernas egna mål och syften med en studieresa är att de vill se hur skolor 

fungerar i andra länder i jämförelse med svenska och att studieresan skulle vara ett roligt 

sätt att lära sig nya saker. De ville också få större förståelse för kulturen och språket och 

de ville bli modigare på att använda engelskan som språk. För att uppnå detta var de 

tvungna att utmana sig själva och ta eget ansvar för att lära sig. 

       Både lärare och elever ställer sig positiva till studieresor och de tycker att det är ett 

fantastiskt sätt för elever och lärare att få lära sig om världen. Lärarna menar på att det 

finns både för- och nackdelar med att åka på studieresa. Nackdelarna drabbar då främst 

lärarna på grund av arbetsbördan. Lärarna menar på att studieresor är utvecklande på alla 

plan, även på plan som inte direkt har med skolundervisning att göra. Eleverna växer som 

människor utöver att de blir starkare i ämnet engelska. När det gäller eleverna så ställer 

de sig också enat positiva till studieresor och menar på att genom att åka på studieresor 

växer de som människor samtidigt som de förbättrar sin engelska och får lära sig om andra 

kulturer. Eleverna menar på att det inte finns några nackdelar med att åka på studieresa, 

bara fördelar. 

       Förväntningarna som funnits inför studieresorna har blivit uppfyllda enligt lärarna. 

Genom att åka på studieresa har eleverna lärt mycket om kulturen vilket lett till att de fått 

vidgade perspektiv på sin egen och andras livssituation. Vad gäller språket är det svårt att 

se en direkt förbättring eftersom studieresornas omfång oftast inte är längre än 5–7 dagar. 

Den utvecklingen som lärarna däremot kan se är att studieresorna lett till en långsiktig 

utveckling där eleverna använder sin engelska i större utsträckning i klassrummet efter 

hemkomst. En konsekvens av det blir då att eleverna förbättrar sitt språk eftersom de 

vågar prata mer. I vissa fall kan däremot elever som varit tysta i klassrummet fortsätta att 

vara det efter en studieresa medan de som vågat prata tidigare gör en större utveckling. 

Eleverna är överens om att studieresan har lett till en kunskapsfördjupning på många olika 

plan. De har fått lära sig mycket om kulturen i värdlandet, till exempel sättet hur 

människor kommunicerar med varandra. De får också lära sig saker som inte är relaterat 

till engelskan som ämne, till exempel att hålla tider, ta hand om sina medmänniskor och 

fått ta eget ansvar. Vidare menar eleverna på att de fått fördjupade språkkunskaper genom 

att åka på studieresa. Den största utvecklingen ligger i att de får utmanas och på så sätt 

måste våga prata och använda engelskan på ett helt annat sätt mot för i klassrummet. 

Engelskan som språk blir också mer verkligt, uttalet förbättras och de får lära sig vikten 

och vidden av engelska som språk och dess språkliga status. Vidare menar eleverna på att 

det är lärorikt att åka på studieresa i jämförelse med klassrumsundervisning. Det som är 

en viktig faktor för att studieresor ska vara mer lärorikt än klassrumsundervisning är att 

eleverna får uppleva saker samtidigt som de lär sig och att det sätter djupare spår.  
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8 Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens metodval, studiens resultat i relation till tidigare forskning 

och teoretisk bakgrund att diskuteras. Vidare kommer också de didaktiska 

implikationerna att diskuteras för att se hur lärare kan använda sig av resultatet i denna 

studie i sin egen undervisning. 

8.1 Metodval 

Metoden som använts i denna studie är kvalitativ med fenomenologiska samt 

hermeneutiska inslag. Den valda metoden lämpar sig för just denna typ av studie eftersom 

människors attityder och värderingar inte kan mätas och tolkas genom siffror. Samma 

resultat kanske inte uppstår när samma typ av studie genomförs med andra informanter 

eftersom de alla har individuella åsikter som nödvändigtvis inte överensstämmer med 

varandra. Informanterna, två lärare och tre elever, i denna studie både arbetar och studerar 

i samma kommun vilket gör att resultatet som erhållits inte kan ge en generell syn på 

studieresor utan bara en mindre generell syn på studieresor från lärare och elever i en 

kommun i norra Sverige. De fenomenologiska inslagen där utforskandet av hur vissa 

individer uppfattar sin tillvaro är nödvändigt vid analysen av intervjusvaren för denna 

studie eftersom frågorna i intervjuguiden inte kan ge objektiva svar utan subjektiva. De 

hermeneutiska inslagen har tillämpats vid analysen av styrdokumenten och kursmålen för 

samtliga kurser i engelska på gymnasiet. Eftersom hermeneutik innebär att forskningen 

ska uppnå förståelse av det studerade fenomenet hade någon annan metod inte kunnat 

användas eftersom styrdokumenten i denna studie har analyserats och forskningen syftar 

till att förstå hur styrdokumenten kan kopplas till studieresor.  

 

8.1.1 Metodkritik 

Eftersom metoden utgör grunden för denna studie är det av intresse att diskutera om 

resultatets utgång hade kunnat bli annorlunda med en delvis förändrad metod. Ett 

exempel på detta hade varit om gruppintervjun med de deltagande eleverna hade bestått 

av tre individuella intervjuer istället för en gemensam gruppintervju. Om det hade varit 

fallet kan det hända att elevsvaren blivit mer varierade och utförliga än det som 

presenterats i resultatet. Konsekvensen av gruppintervjun blev i denna studie att eleverna 

turades om i olika frågor att ta ordet varav de andra höll med varandras svar. Vid 

individuella intervjuer kan man anta att eleverna svarat helt utifrån sig själva på varje 

intervjufråga. 
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8.2 Analys av resultat kopplat till tidigare forskning och teoretisk 

bakgrund 

De som står bakom besluten angående studieresor är kommunen och skolan. Skolan följer 

däremot kommunens direktiv vilket visar på att kommunen i enskildhet står bakom 

besluten. Kommun Norr i detta fall delar betalningen i tre delar varav de respektive 

delarna betalas av kommunen, skolan och eleven. Eleverna ska däremot genom egna 

arbetsinsatser samla in pengarna för den enskilda delen i och med att vi i Sverige har ”en 

skola för alla”. Därmed ska varje elev oavsett ekonomisk bakgrund få möjlighet att åka 

på studieresa.  

       Kommunen beskriver också att internationella utbyten ska öka kunskapen och 

förståelsen för andra länders levnadssätt, kultur och historia men också vidareutveckla 

sina språkkunskaper. Dessa syften stämmer delvis överens med vad styrdokumenten och 

kursmålen för respektive kurs i engelska. När lärarna, Alice och Elisabet, formulerat 

ansökan om medel för studieresor har de motiverat resan genom kursmålen för de olika 

kurserna i engelska säger. Trots att det inte uttalat står att studieresor ska användas som 

en resurs i undervisningen kan en anknyta syftet och målet med en studieresa till 

styrdokumenten och kursmålen för samtliga kurser i engelska på gymnasienivå. Till 

exempel står det att undervisningen ska behandla det engelska språkets utbredning och 

eleverna ska få undervisning i talat språk även med viss social och dialektal färgning. 

Undervisningen ska också behandla historiska, politiska samt etiska och existentiella 

frågor i delar av världen där engelska används. Vidare står det att elever ska kunna 

uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse men även syfte och värderingar i talat 

språk. Genom att åka på en studieresa får eleven på plats lära sig om de attityder, 

levnadsvillkor, traditioner, värderingar, samhällsfrågor samt sociala, kulturella och 

historiska förhållanden men även etiska och existentiella frågor som råder i länder där 

engelska används. De får också använda sina ämneskunskaper i kommunikation med 

invånare som talar med viss social eller dialektal färgning. Eleven får också använda sina 

kunskaper i strategier för att dra slutsatser om talat språk när det gäller attityder, 

perspektiv, syfte och värderingar samt för att kunna uppfatta underförstådd betydelse. 

Trots att styrdokumenten är lika för alla och att elever ska få samma utbildning var än i 

Sverige de väljer att studera måste lärare runt om i svenska skolor själva tolka och utarbeta 

undervisningsmaterial för att uppfylla kraven i styrdokumenten. Genom den fria 

tolkningen öppnas dörrar för möjligheten att anknyta syftet med studieresor till 

styrdokumenten och kursmålen för engelska, 5, 6 och 7. 

       Förarbetet inför en studieresa har för det mesta sett likadant ut för både Alice och 

Elisabet men också för eleverna. Det som lärarna beskriver bekräftas av eleverna när det 

gäller förarbetet. Kinginger (2011:58) menade på i sin forskning att utlandsstudier kräver 

ett stort engagemang från alla parter vilket stämmer överens med lärarnas och elevernas 

sätt att arbeta inför en studieresa. Wingårds (2011:61) forskning visade också på att en 

bra förutsättning för att internationella utbyten ska ge en avkastning i form av lärande är 

att eleverna utför ett väl genomfört för- och efterarbete och att då de arbetar på det sättet 
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får de testa alla sina teoretiska kunskaper. Vidare menar Kinginger (2011:67) på att 

lärarna innan avresa kan guida eleverna för att uppnå fördjupade språkkunskaper vilket 

kan relateras till elevernas arbete inför en studieresa där de till exempel förberett en 

presentation. 

       Alice och Elisabet ser olika på syftet med en studieresa. I likhet med Krashens 

beskrivning av formellt och informellt lärande menar Alice på att syftet med en studieresa 

är att eleverna får ett fantastiskt tillfälle att använda sin engelska. Vidare menar hon att 

syftet också är att få visa eleverna andra delar av världen med andra kulturer och 

levnadssätt och att eleverna ska få nya perspektiv på sin egen tillvaro i relation till andra 

länder. Elisabet svarar istället att syftet med en studieresa är att få se andra delar av 

världen tillsammans med eleverna och att få erbjuda eleverna ett nytt spännande sätt att 

lära sig på. Syftet är också att eleverna får möjligheten att växa som människor och får 

lära sig om andra kulturer och kunna förbättra engelskan som språk. Precis som Krashen 

menade på ska undervisningen sträva mot att vara informell för att undervisningen inte 

ska ha ett begränsat värde. I Alice och Elisabets fall vill de erbjuda en informell 

lärandemiljö till eleverna genom att åka på en studieresa.  

       Målen däremot för en studieresa är samma för både Alice och Elisabet där de båda 

är eniga om att eleverna ska lära sig om nya kulturer och levnadssätt men också få 

fördjupade språkkunskaper där de litar med till sig själva. I likhet med Kingingers 

(2011:7) forskning som visar på att kunskapsfördjupning inte alltid kan garanteras genom 

utlandsstudier eftersom eleven måste ha ett eget intresse för fördjupning, menar Elisabet 

också att för att målen ska kunna uppfyllas så krävs det att eleverna tar eget ansvar för 

sitt lärande och har en vilja att lära sig. Det som eleverna ska lära sig genom att åka på 

studieresa kan hänvisas till Illerids modell för skeendet av lärande och den första av hans 

tre dimensioner nämligen innehållsdimensionen. Innehållsdimensionen är det som lärs, 

till exempel i denna studie en förbättring av språk, fördjupning av den engelska kulturen 

och en personlig utveckling. I likhet med motivdimensionen som beskrivs som den 

mentala energin som krävs för att inlärning ska ske, menar också Elisabet och Kinginger 

på samma sak, att det krävs en egen vilja från eleven för att lärande ska ske. Slutligen sett 

till omgivningsdimensionen vilket ger impulserna som startar läroprocessen, till exempel 

genom imitering och deltagande, kan detta hänvisas till elevernas vistelse i värdlandet i 

sin helhet där de genom att omge sig av kultur, språk och beteenden lär sig. 

       När det gäller värderingar och attityder gentemot studieresor är både Alice och 

Elisabet överens om att fördelarna överväger nackdelarna på alla möjliga sätt. Alice 

menar på att nackdelarna som finns med en studieresa bara drabbar de medföljande 

lärarna och inte eleverna, till exempel att det är mycket arbete som väntar efter hemkomst. 

Elisabet å andra sidan menar på att nackdelarna till exempel kan vara att eleverna går 

miste om undervisningstid i övriga ämnen som de måste arbeta in senare efter hemkomst. 

Detta händer dock sällan eftersom ett av kraven för att få följa med på studieresan är att 

de medföljande eleverna inte får vara på gränsen till underkänt i något ämne.  

       Fördelarna med att åka på en studieresa menar Alice, är att få se eleverna växa som 

människor. Elisabet menar på att fördelarna är att få erbjuda undervisning till eleverna 
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ute i det verkliga livet. Både Alice och Elisabet ställer sig positiva till studieresor och de 

tycker båda två att det är ett fantastiskt sätt för lärare och elever att lära sig om världen 

och växa som människor. Precis som lärarna ställer sig eleverna också positiva till 

studieresor och menar på att genom att åka på studieresa får de lära sig om andra kulturer 

och de får också växa i sig själva. Eleverna menar på att studieresor ger mer kunskap som 

inte direkt är kopplat till undervisningen. Det som både lärarna och eleverna uttrycker 

kan spåras tillbaka till Nationalencyklopedins (2017) beskrivning av attityder och dess 

tre delar. Det vill säga, kognitivt, lärarna och eleverna vet och tror att studieresor är något 

bra och lärorikt. Affektivt, lärarna och eleverna har tagit en stark positiv ställning gentemot 

studieresor i sin helhet trots att det finns negativa delar. Intentionellt, lärarna och eleverna 

tycker att studieresor är viktigt och väljer därför att själv åka på studieresor samt 

uppmuntra andra att åka på studieresor. 

       Måluppfyllelsen har varit god för både lärare och elever vad gäller mål, syften och 

förväntningar på resan. Alice menar på att en som lärare kan se under resans gång att 

eleverna lär sig olika saker och bekräftar det genom att fälla diverse kommentarer som 

visar på att de lärt sig. Elisabet menar på att när eleverna både fått se, röra och uppleva 

saker samtidigt som de lär sig så lär de sig bättre än vad de gör i klassrummet. Lärarna 

menar på att oavsett om värdlandet är engelsktalande eller inte så måste eleverna använda 

engelskan för att kommunicera.  

       Wingård (2011:65) beskriver att engelska är det vanligaste språket att kommunicera 

på vid internationella utbyten vilket innebär att de flesta eleverna använder ett annat språk 

än sitt modersmål. Det skulle kunna leda till en del begränsningar men samtidigt övar sig 

eleverna på att kommunicera, vilket styrker det lärarna menar på. Precis som Alice och 

Elisabet menar beskriver Lina, Susanna och Veronica att det är lärorikt att åka på 

studieresa jämfört med klassrumsundervisning för att när de får lära sig saker samtidigt 

som det upplever det så sätter det djupare spår. Wingårds (2011:96) resultat visar på att 

effekterna inom skolutbytesprojekten är starkare än de effekter som reguljär 

skolundervisning ger vilket motiverar och styrker elevernas syn på studieresor i relation 

till klassrumsundervisning. Wingårds (2011:60) forskning visar också på vilka effekter 

på lärande och personlighetsutveckling internationella utbyten har och att när eleverna får 

se men också göra så lär de sig bättre. Det blir en helt ny dimension på lärandet, vilket 

stämmer överens med vad denna studie visat på.  

       Vidare menar lärarna i Wingårds (2011:60) studie på att de positiva effekterna av 

resorna kommer från att eleverna lämnar sin invanda miljö och får möta en annan 

verklighet vilket lärarna i denna studie också håller med om. Det som Wingårds forskning 

visar på men även begreppet disturbed harmony som Pérez-Karlssons (2014:29) 

forskning behandlar, visar på att elever lär sig då de går utanför sin bekvämlighets zon. 

Att lärare och elever inte ska undvika tillfällen där disturbed harmony kan uppstå 

eftersom när eleverna tar avstånd till den egna kulturen och engagerar sig i andras leder 

det till en fördjupning i språkinlärningen. Precis som Wingård och Pérez-Karlssons 

forskning visar på, bekräftar eleverna i denna studie att genom att åka på studieresa så 

lärde de sig att våga prata engelska. Om de inte kunde förklara ett specifikt ord så blev de 
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tvungna att förklara med andra ord vad de menade vilket lett till en utveckling. Detta 

skulle kunna jämföras med Pérez-Karlssons (2014:27) begrepp qualification som 

definieras som den kunskap, kompetens och förståelse en elev har inom ett ämne för att 

kunna vidta en åtgärd. I elevernas fall använde de sina språkliga färdigheter i engelska 

för att förklara med hjälp av olika ord ett specifikt ord. Wikströms (2013:27) studie visade 

också på att elever utvecklar sin språkliga förmåga då de tvingas kommunicera på 

målspråket för att göra sig förstådda.  

       Vidare berättade eleverna att de genom att åka på studieresa förbättrade sin engelska 

dialekt genom att lyssna till hur människor i London, England talade. De lärde sig hur 

människor i London, England för sig och på vilka sätt de talar med varandra. Detta skulle 

kunna jämföras med ett annat av Pérez-Karlssons (2014:27) begrepp socialization som 

definieras som att eleven kan bli en del av det sociala, kulturella och politiska livet genom 

tillräcklig utbildning i sitt ämne. Den lärdom de får av att åka på studieresa gör att 

eleverna får tillräckligt med kunskaper för att kunna bli en del av det sociala och kulturella 

livet i värdlandet.  

       Kultur som ett begrepp och vad engelska kulturen faktiskt innebär menar lärarna är 

en sådan sak som är svår att lära sig om genom klassrumsundervisning, det är först när 

eleverna åker till ett ställe och får uppleva kulturen som finns på plats som de lär sig bäst. 

Det menar även Pérez-Karlsson (2014:135) på i sin studie där hon beskriver att när elever 

åker till ett land där målspråket och målkulturen brukas kan eleven få fördjupade 

kunskaper som är svåra att uppnå genom klassrumsundervisning.  

       Både Alice och Elisabet menar på att det är svårt att se någon större språklig 

utveckling eftersom studieresornas omfång sällan överstiger sju dagar. Däremot kan de 

båda se en utveckling i att eleverna vågar använda språket mer än vad de gjorde innan 

resan. Även om resan med tiden kan innebära att eleverna blir mer säkra på sig själva i 

sin språkanvändning menar Elisabet på att elever som varit blyga för att använda 

engelskan förblir blyga även under studieresan. De elever som istället är sådana som tar 

för sig kommer att göra det även under resan vilket leder till att de frodas i sin utveckling. 

Precis som det Elisabet säger visar Kingingers (2011:58) forskning på att utlandsstudier 

uppmärksammar individuella skillnader i kompetensutveckling vilket då leder till att 

vissa studenter frodas i sin utveckling medan andra faller. Eleverna i denna studie menade 

däremot på att en effekt av att åka på studieresa är att efter hemkomst så vågar de prata 

mer i klassrummet, något som inte lärarna eller Kinginger är helt överens om. Vidare 

framgår det inte i den tidigare forskningen som presenterats i denna studie någon 

information om tidsperioden för de internationella utbytena. Det kan innebära att utbytena 

som forskarna använt sig av i sina studier kan innefatta allt ifrån fem dagar till flera år. 

Det i sin tur kan ha lett till att forskarna fått fram ett mer varierat och rättvist resultat i 

relation till denna studies resultat. Hade fallet varit att eleverna i denna studie åkt på 

studieresor som varat under en längre tidsperiod än fem till sju dagar hade de kanske fått 

en helt annan fördjupning i sitt språk vilket var en utav de dimensioner i engelskan som 

var svårast för lärarna att se en direkt utveckling på. 
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       Det som gör denna studie unik sett till den tidigare forskningen är att den undersöker 

studieresor i ämnet engelska. Den utgår också från ett elev- och lärarperspektiv vilket den 

tidigare forskningen inte berört i sina undersökningar. Det som gör just denna studie 

intressant är att den visar många delar som alla är en del av processen för studieresor. 

Undersökningen startar med parterna som står bakom besluten för studieresor och 

avslutas vid lärarnas och elevernas måluppfyllnad samt om en genom studieresa kan se 

spår av lärande. Genom att få båda perspektiven från lärare och elever, men också från 

dem som står bakom besluten för studieresor gör att denna studie ger en översiktlig bild 

av studieresor från början till slut. 

 

8.3 Didaktiska implikationer 

Sett till att de intervjutillfrågade lärarna och eleverna är de överens om att studieresor kan 

användas som ett läromedel i komplement till reguljär klassrumsundervisning. Lärarna 

menar på att studieresor är ett effektivt lärotillfälle i den meningen att eleverna får 

utveckla sin engelska till att de vågar prata mer, men de får också lära sig om kulturen 

och får växa i sig själva. Eleverna menar däremot på i jämförelse med lärarna att 

studieresor kan i viss utsträckning vara mer lärorikt och mer utvecklande än reguljär 

klassrumsundervisning. Eleverna menar att det inte är mer utvecklande och lärorikt ur 

alla aspekter utan ett fåtal som är mer utmärkande. Dessa aspekter som är mer utmärkande 

är bland annat uttalet som förbättras genom att eleverna får lyssna till människor som har 

engelska som modersmål och på så sätt imitera och förbättra sin engelska dialekt. De 

menar också på att genom att åka på studieresa utmanas eleverna i sin engelska eftersom 

de blir tvungna att använda sig av engelskan för att göra sig förstådda. Vid 

klassrumsundervisning använder eleverna både engelska och svenska som språk vilket 

gör att de inte utmanas lika mycket. 

       Genom att se till de intervjuade lärarnas och elevernas värderingar och attityder 

gentemot studieresor kan lärare använda sig av studieresor som en undervisningsform 

som ett didaktiskt inslag och komplement till reguljär klassrumsundervisning. Studiens 

resultat visar på att elever utvecklas i engelska som ämne genom att åka på studieresor 

och får uppleva samtidigt som de lär sig vilket sätter djupare spår.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide, lärare. 

 

  

 

• Hur många studieresor har du deltagit i som undervisande lärare? 

• Vilket syfte har du som lärare med en studieresa? Hur tydliga är målen? 

• Kan styrdokumenten kopplas till studieresor? På vilket sätt? 

• Vilka förväntningar har du som lärare haft innan studieresorna? 

• Har förväntningarna uppfyllts? På vilket sätt? 

• Hur har förarbetet sett ut inför en studieresa från lärarens perspektiv? 

• Vad är tanken att eleverna ska lära sig genom att åka på en studieresa? 

• Kan du som lärare se något spår av lärande efter utförd resa? Vilka spår då? Är det 

några som är tydligare än andra? 

• Vilka krav ställs på eleverna före, under och efter utförd resa? 

• Kan du lyfta några för och nackdelar med att genomföra en studieresa? 

• Finns det någon risk med att åka på studieresa? 

• Vilka attityder och värderingar riktar du som lärare mot studieresor? 

 



 

Bilaga 2. Intervjuguide, elever. 

 

 

 

• Av vilken anledning valde ni att åka på en studieresa? 

• Fanns det några krav som ställdes på er som elever för att få följa med på den 

studieresan? Till exempel gällande ekonomin, skoluppgifter eller övrigt. 

• Vilka förväntningar hade ni på studieresan innan avfärd?  

• Blev era förväntningar uppfyllda? På vilket sätt? 

• Hur såg förarbetet ut för er som elever?  

• Vad gjorde ni på plats och kan ni som elever i efterhand koppla det till ert lärande? 

• Hur såg efterarbetet ut? 

• Hur upplevde du dina språkkunskaper i engelska innan resan? 

• Påverkades dina språkkunskaper på något sätt under eller efter resan? 

• Hur pass lärorikt var det att åka på studieresa? Går det att jämföra med 

undervisningen i klassrummet, i så fall på vilket sätt? 

• Vilka attityder och värderingar riktar du som elev mot studieresor, såväl positiva som 

negativa? 

 



 

Bilaga 3. PM för internationell samverkan, kommun Norr. 

 

PM internationell samverkan med erfarenhetsutbyte för grund- och gymnasieungdomar, hösten 2016 

 
Klasser/grupper har möjlighet att ansöka om medel för internationell samverkan med erfarenhetsutbyte om man avser att göra delar av sina 
studier utomlands. Det är ett begränsat antal grupper som kan beviljas medel, bedömning av vilka görs av utsedd grupp ledd av Barn- och 

Utbildningsnämndens ordförande utifrån nedanstående kriterier.  

Ansökan gäller gymnasieskolan samt grundskolans åk 6-9. För grundskolan gäller att vid stor mängd ansökningar prioriteras äldre elever. 
 

Mål  

Att så många elever som möjligt under sin studietid ges möjlighet att förlägga en del av studierna utomlands. 
 

Syfte  

-att genom internationell samverkan öka kunskapen och förståelsen för andra länders levnadssätt, kultur och historia 
 -att genom internationell samverkan öka kunskapen om studieförhållanden för ungdomar i andra länder. Utbytet ska ses som ”brobyggare” 

mellan människor  
-att genom internationell samverkan stimulera eleven att vidareutveckla sina språkkunskaper 

 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att nedanstående kriterier bör uppfyllas för att bidrag ska utgå -omfatta så många 
elever/grupper som möjligt -samma elev inte får bidrag flera gånger inom respektive skolform -innebära meningsfullt skolarbete 
och integreras i det ordinarie skolarbetet -resan skall genomföras i Europa -bedrivas så att värdlandets kultur och regler gäller -om 
möjligt samverka med internationella utbytesprogram -eleverna ansvarar själva för att betryggande reseförsäkring finns -bidraget 
från BUN avser endast elevkostnader -finansiering: 
 
• 1/3 av godkända kostnader är bidrag från Barn- och utbildningsnämnden  
• 1/3 är bidrag från skolan och detta avser elevkostnader samt kostnader för reseledare  
• 1/3 finansierar eleverna själva genom egna arbetsinsatser 
 

Ansökan  
Ansökan måste vid ansökningstillfället vara komplett och innehålla  
-syftet med resan 
-detaljerat program som uppfyller ovanstående kriterier  
-detaljerad kostnadsberäkning (både totalkostnad samt kostnad per elev). OBS! kostnaderna för reseledarna ska ingå i kostnaden 
per elev  
-uppgifter om reseledare  
-namn på deltagande elever, personnummer, adress samt bekräftelse om att de ej tilldelats medel för resor tidigare  
-ansökan skall vara undertecknad av rektor  
-uppgift om hur eleverna avser att jobba ihop 1/3 av resans kostnad 
 
Efter att beslut tagits om tilldelat belopp kan inga tillägg göras för t ex fördyringar, bortglömda utgifter, ev bokningar osv. 
 
Innan klassen betalar för resan måste ansökan ha godkänts och beslutet ha dokumenterats i protokoll. Återbetalningsskydd, som 
resebyråer erbjuder, gäller endast vid sjukdom som kan styrkas med läkarintyg eller liknande situationer. Om elev hoppar av ska 
erhållna och inarbetade medel för resan återbetalas till skolan. 
 

För både grund- och gymnasieskolan ska alltid två reseledare medfölja. Grundskolan upp till 24 elever = två reseledare, därutöver 
tre reseledare. Gymnasieskolan upp till 28 elever = två reseledare, därutöver tre reseledare.  
Gymnasiesärskolan antal reseledare bedöms utifrån elevernas behov. 
 
Elever och personal är försäkrade genom Europeiska Försäkringsaktiebolaget vid arrangerad resa eller praktik i skolans regi. 
Servicekort som hämtas ut av reseledaren ska medfölja på resan. Intyg från försäkringskassan ska uppvisas för medföljande lärare. 
Eleverna ansvarar själva för att betryggande reseskydd finns, exempelvis genom egna eller föräldrars hemförsäkring. Eleverna är 
försäkrade enligt kommunens elevförsäkring.  
Medföljande reseledare ska skriftligen redovisa sina kostnader och dessa ska godkännas av rektor. Inga traktamenten, 
övertidstimmar eller annat kan debiteras i efterskott. 
 
Ansvarig reseledare erhåller förskott på det belopp som klassen/gruppen tilldelats. Efter resans slut ska beloppet redovisas med 
kvitton. Om resa och boende bokas via resebyrå kan faktura skickas till skolan och då dras beloppet av från reseledarens förskott. 
Resor under vårterminen för elever i avgångsklasser bör ej förläggas senare än april månad för att utvärdering och efterarbete skall 
möjliggöras.  
 
Utvärdering/reserapport ska efter genomförd resa delges BUN. 
 
Komplett ansökan inlämnas till respektive rektor senast 2016-09-20. Observera att för att kunna bevilja ansökan skall 
utbytet ske under 2016.  
 
/Ledningsgruppen 


