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Sammanfattning 
I vår alltmer globaliserade värld så har skolan ett ansvar för elevernas svenska såväl som 

internationella identitetsutveckling. Är utlandspraktik ett bra sätt att jobba med detta? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse utlandspraktiken har för 

gymnasieelevers identitetsutveckling, samt att se om studie- och yrkesvägledare kan 

tillföra något i arbetet med utlandspraktiken. Via djupintervjuer med lärare, elever och 

studie- och yrkesvägledare har svar erhållits i vilken utsträckning utlandspraktik upplevs 

påverka gymnasieelevers utveckling. I forskningen hävdas det att ”arenor för lärande” och 

”internationella kompetenser” är avgörande för en framgångsrik utlandspraktik. 

Krumboltz fem färdigheter prövas, för att se i vilken grad de passar in i skolans arbete 

med utlandspraktik. Resultaten från studien visar ett positivt utfall, men indikerar att det 

kräver tid, organisation, resurser och engagemang som inte alla skolor har tillgång till. 
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1 Inledning 
Med en fri rörlighet inom EU och i en ökad internationalisering inom Sverige genom vår 

invandring kan vi se en ökad globalisering av vår värld. Läroplanen för gymnasiet skriver 

att vi måste förbereda våra skolelever för detta: 

”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. Förtrogenhet med 
Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 
undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och 
medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 
stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 
värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan 
relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det 
europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och 
utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.” (Skolverket, 2011) 

Skolan skall stötta eleverna i deras identitetsutveckling. En identitet som inte bara skall 

vara svensk. Utbildningsutbyte och kontakter med andra länder skall också främjas. 

Utlandspraktik kan vara ett sätt att jobba med denna uppgift. Men det kostar pengar, 

kräver organisation samt administration. Om man ser det i relation till skolverkets 

värdering av dess betydelse kan man reflektera över om det sker i tillräckligt stor 

omfattning. 

När jag gjorde min slutpraktik under min sista termin på studie- och 

yrkesvägledarutbildningen så mötte jag en studie- och yrkesvägledare som precis hade gått 

en kurs i internationell vägledning och planerade att framåt i tiden starta ett projekt på sin 

skola. Vi samtalade om utlandspraktikens betydelse för elevernas identitetsutveckling 

samt om hur olika det kan vara på olika skolor och även över tid på samma skola med 

studie- och yrkesvägledarens deltagande. Hen föreslog att jag skulle skriva mitt 

examensarbete om hens skolas utlandspraktik eftersom hen tyckte att det skulle vara 

intressant för hen att få en analys av utlandspraktiken inför hens planerade projekt. Skolan 

har utlandspraktik på flera yrkesprogram och jag bestämde mig för att studera deras 

Hotell- och turismprogram eftersom de haft utlandspraktik under väldigt lång tid. Det jag 

ville undersöka var om utlandspraktiken kan leda till en identitetsutveckling som för 

eleverna kan vara betydelsefull. Samt om studie- och yrkesvägledare kan och har 

möjlighet att delta i arbetet med utlandspraktiken. Sen ville jag även undersöka om John 

Krumboltz fem färdigheter som han menar behövs för att möta tillfälligheter och slump 
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från teorin om Planned Happenstance var möjliga att tillämpa i arbetet med 

utlandspraktiken. Vid positivt utfall på dessa frågor så skulle det innebära att studie- och 

yrkesvägledare skulle kunna ha ett viktigt uppdrag i utlandspraktiken på gymnasieskolan.  

2 Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syftet är att undersöka vilken betydelse utlandspraktiken har för 

gymnasieelever, samt att undersöka om studie- och yrkesvägledare kan delta i arbetet med 

utlandspraktiken. 

Jag har intervjuat elever, lärare och studie- och yrkesvägledare, samt i mindre omfattning 

studerat litteratur och styrdokument och då har jag utgått från dessa frågeställningar: 

x Kan studie- och yrkesvägledare deltaga i arbetet med utlandspraktiken? 

x Hur upplever elever att de har påverkats av sin utlandspraktik? 

x På vilka sätt upplever lärare att elever påverkas av utlandspraktik? 

x Är det en fördel att inför utlandspraktiken öva på Krumboltz fem färdighet från 

karriärteorin Planned Happenstance och skulle studie- och yrkesvägledaren kunna 

använda dessa som en grund för dennes eventuella arbete i utlandspraktiken?   

3 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

3.1 Om internationella kontakter i skolan 
Brodow (2005) har forskat om internationella kontakter svensk grundskolan men hävdar 

att den även går att applicera på gymnasieskolan. Hon har två infallsvinklar: skolans 

internationaliseringsuppdrag och skolutvecklingsperspektivet. Skolans 

internationaliseringsuppdrag innebär enligt Brodow (2005) att skolorna jobbar dels med 

integreringsprocesser i vårt eget land samt med de processer som uppstår när skolorna har 

kontakter utåt med andra länder. Ur skolutvecklingsperspektivet frågar Brodow (2005) sig 

hur de internationella kontakterna ser ut i skolan och hur dessa fungerar som lärmiljö för 

elever, lärare och skolans ledare. Vilka elever är det som får tillgång till dessa kontakter 

och blir delaktiga? Hur långt har skolorna kommit med det internationella arbetet? Kan 

verksamheten med internationella kontakter drivas till en utveckling mot 

vardagliggörande? Hon frågar via dessa ingångar på vilket sätt de internationella 

kontakterna kan utgör en del av skolutvecklingen. 

Brodow (2005) har genomfört en enkätundersökning på 121 skolor. En större del av 

skolorna svarar att syftet med deras internationella kontakter är att de hos sina elever vill 
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skapa större förståelse för andra människor och kulturer samt att de har pedagogiska mål 

som språkträning och ökad motivation. Något de också hävdar att de får ut av sina 

kontakter. 

Vidare intervjuade Brodow elever, lärare och skolledare från sex skolor med utvecklad 

internationell verksamhet. 

I sina intervjuer på dessa skolor har hon av lärare fått en mängd svar på vad eleverna lär 

sig genom internationella kontakter. Dessa summeras i följande punkter: 

x Att deras elever får språkträning, främst i engelska 

x Att sammanhållningen i gruppen stärks 

x Att elevernas självbild och självförtroende stärks 

x Att eleverna lär sig reflektera över likheter och olikheter 

x Att de lär sig ta ställning till nya situationer 

x Att de lär sig se med andra ögon på sitt eget 

x Att de blir av med en del fördomar 

x Att perspektivet på skolämnen vidgas genom kontakten med andra 

skolsystem 

En sak som Brodow (2005) reflekterar över i summeringen av intervjuerna är att när 

eleverna hamnar i en ny miljö med personer från en annan kultur så är de tvungna att göra 

många val i olika situationer. De ges då tillfälle att reflektera över vem man vill vara. 

Förmågor som behövs i den moderna identitetsutvecklingen menar Brodow (2005). 

Ett problem som Brodow tar upp är att det i internationella utbyten på vissa skolor sker en 

utsållning av vilka elever som får delta. Det måste kvalificera sig till möjligheten att få 

åka. Det handlar om att lärare vill känna att de kan lita på eleverna. Brodow (2005) menar 

att det medför att det inte blir en likvärdig utbildning. Samtidigt som hon har en förståelse 

för lärares oro. Men hon visar också på skolor som har använt internationella utbyten för 

att stärka elever som har det svårt och är skoltrötta. Likvärdigheten i skolan menar 

Brodow är viktig. Har internationella kontakter gynnsamma effekter på eleverna så skall 

de komma alla till del, menar hon. 

En annan viktig aspekt som Brodow (2005) tar upp är hur avgörande det är för en skola att 

man har engagerade lärare som bjuder på merarbete, då det är en förutsättning för skolan 

om den överhuvudtaget skall jobba med internationella kontakter. Hon tycker att 

internationella kontakter som är så viktigt borde ha en starkare ställning i skolan än att det 

är läraren som avgör om man skall jobb med det eller ej. 
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Brodows slutsatser är att internationella kontakter skapar bra lärmiljöer men att många 

elever hålls utanför denna möjlighet. Hon menar att med den internationella utveckling 

som sker i samhället så borde arbetet med internationella kontakter vara en större del av 

skolutvecklingen än vad den är i dag och att skolan borde ges tydliga mål för att arbeta 

med internationella kontakter. 

Det jag tar med från Brodow till min studie är det positiva utfallet för eleverna, lärmiljön 

som uppstår, och inte minst frågan om likvärdighet. 

Hennes funderingar om att internationella kontakter skulle kunna bli en del av 

skolutveckling känner jag inte är direkt överförbart till ett Hotell- och turismprogram på 

gymnasiet. Internationella kontakter är redan en del av skolutvecklingen på Hotell- och 

turismprogrammet. Den branschen är internationell så det blir en naturlig del av 

utbildningen. 

3.2 Arenor för lärande 
Mikael Wingård (2011) har forskat om lärares erfarenheter av internationella skolutbyten 

inom miljö och hållbar utveckling. Han har i sin undersökning intervjuat nio 

gymnasielärare som jobbat med internationella skolutbytesprojekt. Syftet med hans 

uppsats är bland annat att se vilka effekter lärare upplever av internationella 

skolutbytesprojekt och undersöka varför lärare väljer att jobba med dessa utbyten. 

Wingård menar att hans undersökning visar på att internationellt skolsamarbete utvecklar 

en helt ny lärmiljö för de inblandade och han kallar dessa miljöer för ”Arenor för lärande”. 

Inlärningen sker genom sociokulturell inlärning i dessa lärmiljöer. 

Sociokulturell inlärning delar inte in inlärningen i en social utveckling och en intellektuell 

utveckling. Jämfört med konstruktivistisk inlärning som menar att vi föds med vissa 

medfödda egenskaper vilka vi sedan utvecklar kontra empiristisk inlärning som menar att 

vi föds som ett oskrivet blad som vi sedan utvecklar utifrån våra erfarenheter oberoende 

av medfödda talanger och egenskaper (Säljö, 2014). Den sociokulturella inlärningen sker 

som ett samspel mellan social utveckling och intellektuell utveckling (Säljö, 2015). En 

inlärningsmiljö som uppstår i internationella skolutbyten i enligt Wingård (2011). 

Wingård skriver att de intervjuade lärarna menar att effekterna av lärande i lärmiljöerna i 

de internationella utbytena är kraftfullare än det som de upplever i skolundervisningen i 

Sverige. Det sker i de speciella lärmiljöer som uppstår och som Wingård alltså kallar 

”arenor för lärande”.  
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Wingård pekar på avgörande egenskaper som uppstår i lärmiljöer och att de skiljer sig åt 

beroende på hur lärmiljön ser ut. 

x Tid i projekten kan vara nästan dygnet runt men i reguljär undervisning endast 

lektionstid. 

x Plats i projekten är ej på hemort utan i ett annat land och i reguljär undervisning i 

skolan på hemorten. 

x Deltagare i projekten är klasskamrater och elever från ett annat land. I den reguljära 

undervisningen vanligtvis klasskamrater. 

x Mål i projekten är överenskomna mål med samarbetsskolorna. I den reguljära 

undervisningen enlig läro- och kursplan. 

x Kommunikationsspråk i projekten är oftast engelska. I den reguljära undervisningen 

vanligen svenska. 

Lärare påpekar att lärmiljön i projekten skiljer sig som ovan beskrivet väsentligt från den 

vanliga skolmiljön och medför att effekten av lärandet i dessa ”arenor för lärande” blir 

effektivare. Flera lärare hävdar att det beror på att i internationella utbyten lämnar elever 

sin invanda miljö och möter en annan verklighet där de möter andra människor som lever 

under andra villkor och det medför att de får perspektiv på sin tillvaro.  

Wingård (2011) har i sina intervjuer med lärare fått berättat för sig om följande effekter 

för elever som deltar i internationella skolutbyten: 

x Elevernas personlighetsutveckling och lärande påverkas positivt. 

x Elevernas omvärldskunskap ökar och elever får en vidgad världsbild. 

x Eleverna och lärarna skapar nya kontakter. 

x Projekten inspirerar till att utveckla och förändra skolans undervisning. 

x Projekten ger insikter om varandras förhållanden och skapar förutsättningar 

för samarbete. 

x Elever får inblickar i att elever i andra länder lär sig samma saker 

som de själva gör i skolan men att de även lär sig annat innehåll. 

x Elever får kommunicera på annat språk än det egna, eller elever med 

engelska som modersmål får kommunicera på det egna språket med 

andra som inte har engelska som modersmål. 

x Elever får motivation till att sätta sig in i ett annat lands kultur då de 

träffar människor från ett annat land. 

x Elever får motivation till att närmare sätta sig in i sitt eget lands kultur 
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när de träffar människor från ett annat land. 

x Elever får inspiration till framtida studie- och yrkesval. 

Wingård (2011) tar liksom Brodow upp problemet med vem som tar initiativ till 

utlandsprojekt. Intervjuade lärare även i denna studie påpekar att det är väldigt beroende 

av lärares engagemang. Projekt kan upphöra när engagerade lärare slutar och ingen annan 

tar vid. Utlandsprojekt är beroende av engagerade lärare som gör ett merarbete. 

Det jag tar med från Wingård till denna studie är lärmiljön som uppstår, det positiva 

utfallet för eleverna och frågan om likvärdighet. 

3.3 Utlandspraktik hos industrigymnasier 

Lundh Nilsson och Grönberg (2014) har undersökt hur utlandspraktik fungerar hos sex 

industrigymnasier som är anknutna till några större industriföretag. De har genomfört 22 

intervjuer med skolrepresentanter och elever. 

Företagen har internationell uppbyggnad och ett naturligt internationellt kontaktnät 

samtidigt som de behöver framtida medarbetare som kan jobba i internationella miljöer. 

De internationella miljöerna finns utomlands men även i Sverige när möten sker med 

internationella medarbetare som kommer hit och jobbar. Därav har skolorna en tradition 

för utlandspraktik. 

I sin undersökning av hur utlandspraktiken fungerar har Lundh Nilsson och Grönberg 

(2014) haft fyra utgångspunkter de hämtat från den danske utbildningsforskaren Søren 

Kristensens: 

1. Att främja interkulturell förståelse. 

2. Att främja arbetskraftens rörlighet över nationsgränserna. 

3. Internationalisering av utbildning och praktik. 

4. Ger utlandspraktik ökad anställningsbarhet? 

Fem teman har de utgått från vid intervjuerna: 

x Varför har ni utlandspraktik? 

x Vilka är det viktigaste erfarenheter och lärdomar som eleverna får med sig ifrån 

utlandspraktiken? 

x Lär de sig specifika tekniska kunskaper? 

x Var möjligheten till utlandspraktik avgörande för elevens val av skola? 

x Vilken betydelse kan utlandspraktiken ha för anställningsbarhet. 
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För denna studie blir det intressant att titta på ”de viktigaste erfarenheter och lärdomar 

som eleverna får med sig ifrån utlandspraktiken” från intervju teman och ”interkulturell 

förståelse” från utgångspunkterna.  

Enligt intervjuade skolrepresentanter är de viktigaste erfarenheter och lärdomar som 

eleverna får med sig ifrån utlandspraktiken dessa: 

x Elevernas personliga utveckling och mognad. Att man klarar sig själv, tar ansvar. De 

åker härifrån som barn och kommer hem som unga män och kvinnor. 

x Språkutveckling av framförallt engelska. 

x Starkare självförtroende, initiativförmåga och social kompetens. Vilket påverkar 

anställningsbarheten. 

x Mognadsprocessen poängteras av många skolrepresentanter.  

x Att utvecklas av att möta en annan kultur och även annan företagskultur. 

Och enligt de intervjuade eleverna: 

x Personlig utveckling, att få ta ansvar och sköta sig själv. 

x Lära sig att ta kontakt med folk. Prata med främmande människor. 

x Lära känna en annan kultur. 

x Utveckla språkkunskaper i engelska men även i tyska. 

Lundh Nilsson och Grönberg (2014) har frågan om internationell kompetens som en 

utgångspunkt. Förmågan att se andra och sig själv och förmåga att se och förhålla sig till 

nya miljöer. Språklig kompetens är avgörande. Internationell kompetens menar de är den 

stora behållningen av utlandspraktik. Ju längre tid man är på sin praktik desto bättre 

internationell kompetens utvecklas enligt Lundh Nilsson och Grönberg (2014). Bland 

eleverna som de har intervjuat så är det en skola som sticker ut med nio veckors praktik, 

de andra har färre. Även nio veckor kan emellertid vara lite kort tid för att utveckla god 

internationell kompetens. Dock påpekar Lundh Nilsson och Grönberg (2014) att man kan 

jobba med internationell kompetens innan man reser ut och att man även kan följa upp det 

arbetet när man kommer hem. På det sättet kan den internationella kompetensen utvecklas 

mycket även om man bara har en kort utlandsvistelse. 

Det jag tar med från Lundh Nilsson och Grönberg till denna studie är det positiva utfallet 

för eleverna och internationell kompetens. 
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3.4 Utlandspraktik i den vida vägledningen 
Vilken roll kan studie- och yrkesvägledare samt lärare spela i organiserandet av arbetet 

med utlandspraktik? Enligt läroplanen handlar det om den vida vägledningen. 

”Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av 
kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och 
yrkesvägledning i vid mening stor betydelse ….  

Mål   
Skolans mål är att varje elev …. 

x har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt 
om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra 
länder, och 

x är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk 
utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell 
samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket.” 
(Skolverket, 2011) 

Det är rektor som skall fördela ansvaret för studie- och yrkesvägledningen mellan 

studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal (Skolverket, 2013).  

3.5 Planned happenstance 
Enligt John Krumboltz karriärteori Planned happenstance så är det ofta tillfälligheter och 

slump som avgör vad en individ väljer för yrke eller utbildning (Lovén, 2015). Men enligt 

Krumboltz finns det en medveten slump vilket innebär att individen rustar sig för 

oförutsedda händelser och på så sätt skapar sig en möjlighet att styra dem. För att klara av 

det behöver individen enligt Krumboltz (Lovén, 2015) utveckla fem färdigheter:  

x Nyfikenhet – att utforska nya lärandemöjligheter 
x Ihärdighet – inte ge upp trots motgångar 
x Flexibilitet – förändra attityder 
x Optimism – se nya möjligheter som möjligheter och nåbara 
x Risktagande – handla trots osäkra utsikter. 

Krumboltz karriärteori skiljer sig från andra karriärteorier då han hävdar att studie- och 

yrkesvägledaren även har en pedagogisk uppgift att stötta individen att utveckla dessa 

färdigheter (Lovén, 2015). Jag vill i denna studie undersöka om det i arbetet med 

utlandspraktik går att utgå från Krumboltz färdigheter. Är det av betydelse att utgå från en 

karriärteori? Lovén (2015) och Andergren (2014) menar att det är viktigt att studie- och 

yrkesvägledare jobbar utifrån karriärteorier. Det blir en stabilitet att stå på och inte ett 

tyckande utifrån den praktiska yrkesteorin.  
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Andergren (2014) efterfrågar från studie- och yrkesvägledarna att de presenterar sin 

verksamhet på ett mer professionellt sätt uppbyggt av gemensamma karriärteorier. Han 

menar att det är viktigt att vi visar upp vår profession, speciellt för den som blir vägledd. 

Bimrose och Brown (2015) ser studie- och yrkesvägledare som är skeptiska till 

karriärteorier. Lovén (2015) ser det också och menar att en del vägledare säger så här: 

”-Jag är praktiker och förstår inte varför vi skall läsa dessa teorier? 

-Teorier är verklighetsfrämmande. Har de aldrig sett en vägledningssökande? 

-Visst är det bra med teorier men jag förstår inte hur de hjälper mig i min vardag.” 

(Lovén 2015) 

Lovén (2015) pratar om insikt, utsikt och framsikt. Vägledaren har kunskap om 

utbildningsvägar och yrken och med den kunskapen kan de vägleda individen till utsikt 

via information om dessa. Men för att individen skall kunna ta till sig den informationen 

behöver den självkännedom och Lovén menar att karriärteorier och vägledningsmodeller 

som behandlar och reflekterar över social bakgrund, genus, kulturell härkomst, känslor, 

intention, slump och tillfälligheter är till stöd för vägledaren i deras arbete med vägledning 

av individer till självkännedom. När insikt och utsikt är på plats kan individen komma 

fram till ett beslut, framsikt.  

4 Metod 
För att kunna besvara denna studies syfte krävs det att på djupet ta reda på vad 

utlandspraktik betyder för gymnasieelever. När man som i det här fallet vill få reda på hur 

människor resonerar och reagerar skall man använda en kvalitativ studie enligt Trost 

(2012). Därför har jag genomfört djupintervjuer med elever och personal inom 

gymnasieskolan där jag försökt förstå vad utlandspraktiken betyder för eleverna. Dels 

genom elevernas egen berättelse och dels genom att fråga lärare hur de uppfattar elevers 

reaktioner och erfarenheter av utlandspraktik. Jag har använt mig av en halvstrukturerad 

livsvärldsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Den liknar ett vardagssamtal fast den har 

förberedda teman (se bilaga 1). Inte ett fullt vardagssamtal och inte en full frågeintervju. 

Fördelen med metoden är att intervjupersonen har en större frihet att berätta fritt hur de 

upplever sin situation. Dessutom ges individen en möjlighet att under intervjun forska i 

sitt eget liv genom att de beskriver och reflekterar över en begränsad period av sitt liv 

(Kvale & Brinkmann, 2009). I min intervjuguide hade jag förberett teman i 

utlandspraktiken som jag tog upp och jag använde en variant på vägledningsmetoden 

”Livslinjen” som metod. Man skulle kunna kalla den ”Utlandspraktik-linjen”. 
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Intervjupersonen fick visualisera en tidsperiod över utlandspraktiken på en tidslinje där 

det positiva skrevs in ovan linjen och det negativa nedanför linjen. Intervjuerna spelades 

in och sedan skrevs de ut. Inspelningen, utskriften samt ”Utlandspraktik-linjen” blev 

materialet för min analys. Det finns en risk att i analysen hamna i ”tusensidorsfrågan” med 

en ganska fri intervjumetod enligt Kvale och Brinkmann (2009). Därav indelningen i 

teman som blev till hjälp att strukturera upp analysen. 

Jag hade planerat att använda mig av en narrativ analys (Kvale & Brinkmann, 2009) 

genom att använda en kronologisk berättelse för skolans utlandspraktik utifrån de olika 

intervjuernas ”Utlandspraktik-linjer” och med teman som rubriker. ”Utlandspraktik-

linjen” fick emellertid inte den funktion som jag hade hoppats. Den blev inte så personlig 

som den blir när den används i vägledningssamtal och till slut fungerade den endast som 

ett visuellt stöd under intervjuerna. Jag kunde inte använda den i analysen. Jag tycker inte 

heller att jag lyckades redovisa resultatet som en berättelse. Det blev alldeles för mycket 

fakta som kom fram och jag hade inte förmåga att väva ihop dessa fakta till en berättelse. 

Istället blev resultatet redovisat som en kronologisk redovisning av enskilda frågor. Men 

det hindrade inte arbetet med analysen. En analys med fokus på tolkning av meningen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Jag försökte i den tolka ut i elevers och personals svar på 

mina frågeställningar. I analysen så utgick jag ifrån de teman jag hade i intervjuguiden. De 

teman som gav delsvar på mina frågeställningar plockades ut och sorterades i kronologisk 

ordning utifrån utlandspraktikens upplägg. De olika svaren i de olika teman analyserades 

sedan utifrån frågeställningarna. 

Intervjun med studie- och yrkesvägledaren genomförde jag med ett annat fokus. Den 

utfördes mer som en dialogform för utveckling av vägledningen. Detta för att minska 

maktsymmetrin i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.1 Urval 
Mitt möte med en studie- och yrkesvägledare på min slutpraktik erbjöd mig en skola och 

program att undersöka. Jag fick information om att skolan hade haft utlandspraktik sedan 

långt tid tillbaka, ca 20 år, och att de också hade en ovanligt lång praktikperiod på 16 

veckor på sitt Hotell- och turismprogram. Det tillsammans med att skolan hade en studie- 

och yrkesvägledare som funderade över sitt deltagande i utlandspraktiken gjorde att jag 

valde den. Skolan har mycket erfarenhet av utlandspraktik samt att eleverna får en rejäl 

dos av utlandspraktik som kan innebära en större påverkan. Det kändes som bra 

förutsättningar att testa mina frågeställningar. Jag hade en kort resväg till skolan och det 

var också av betydelse för valet, ett bekvämlighetsval (Trost, 2012). 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet kvalitativa intervjuer brukar ligga på 

femton +/- tio. Jag genomförde nio djupintervjuer. Sex intervjuer med elever samt två 

intervjuer med lärare och en med en studie- och yrkesvägledare. Jag bedömde även att jag 

med det underlaget skulle få svar på mina frågor vilket Kvale och Brinkmann (2009) 

menar är avgörande. Jag bad lärare om hjälp att välja ut elever som skulle ge en 

representativ bild för skolans elever. Nu blev det så att jag intervjuade alla de elever som 

ville ställa upp. Totalt var det åtta elever som åkte på utlandspraktik från klassen. Tre av 

dem avbröt sin utlandspraktik och avslutade den i Sverige istället. En elev som gjorde 

utlandspraktik ville inte ställa upp på grund av tidsbrist. Fyra elever kvar som jag 

intervjuade. När jag hade gjort hälften av intervjuerna så tänkte jag att det skulle vara bra 

att även intervjua några som gjort praktik i Sverige för att kunna jämföra. En elev av ett 

tiotal totalt ställde upp samt en av de elever som hade avbrutit sin utlandspraktik. Urvalet 

av de som gjort utlandspraktik blev representativt för skolan, fyra av fem (samt tre 

avhoppare). Bland de som varit i Sverige var det tunnare, två av ett tiotal. Bland lärarna 

bad jag om att få intervjua de lärare som hade det största ansvaret och erfarenhet av 

utlandspraktik. Studie- och yrkesvägledare fanns det bara en. 

4.2 Etiskt ställningstagande 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till vid 

forskning: Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. 

I linje med Kvale och Brinkmanns (2009) inrådan upprättades i denna studie ett etiskt 

protokoll bestående av en informations- och en samtyckesblankett (se bilaga 2). 

I det etiska protokollet uppfylls informationskravet genom att information ges om vem 

som gör studien samt om upplägget för och syftet med den. Samtyckeskravet uppfylls 

genom att information ges om att deltagandet i studien är frivilligt samt att deltagarna ges 

möjlighet att ge sitt samtycke i protokollet genom signering av samtyckesblankett. 

Konfidentialitetskravet uppfylls av att information ges om att studien skall redovisas 

anonymt, att alla inspelningar kommer att raderas efter att studien blivit godkänd, att 

intervjuaren har tystnadsplikt och att intervjupersonen när den ville utan att behöva 

förklara sig kan avbryta deltagandet i studien. Nyttjandekravet uppfylldes genom att 

information ges om hur studien skall redovisas och användas. 

I protokollet finns även information om hur dataskyddsförordningen (GDPR) uppfylls. 

När jag hade dialogintervju med studie- och yrkesvägledaren så delgav jag hen viss 

information från intervjuerna med lärare och elever. För att inte bryta min tystnadsplikt var 



 

12 

 

jag mycket noga med att inte avslöja några namn och personer. Dessutom delgav jag bara 

värderingsfri och arbetsrelaterad information. Vidare var studie- och yrkesvägledaren den 

som från början föreslog att jag skulle genomföra studien på hens skola. Men hen hade inget 

inflytande på studiens innehåll eller på hur den utformades. 

Skolan har fått ett fingerat namn i undersökningen för att hålla den anonym. Eftersom det 

var en sned könsfördelning på de intervjuade och det hade kunnat riskera anonymiteten så 

benämns alla med hen.  

5 Resultat 
Nedan redovisas resultatet av intervjuerna. All information baseras fakta på som kom fram 

i intervjuerna med elever och lärare. 

5.1 Historisk bakgrund och dagens upplägg av utlandspraktik 
Hansaskolan bedriver idag utlandspraktik på flera yrkesprogram. Utlandspraktik har 

funnits på skolan i ca 20 år och från början fanns det en tjänst för en ”internationellt 

ansvarig” på skolan. I dag ligger ansvaret mer på de enskilda gymnasieprogrammen och 

deras lärare. Utlandspraktiken är uppbyggd utifrån de enskilda lärarnas intresse och det 

medför ett merarbete för dem. 

Utlandspraktiken är 16 veckor lång och efter vårterminens slut så får eleverna ledigt en 

vecka för att sedan åka ut på den 16 veckors utlandspraktik som avslutas sista veckan i 

september. Från oktober till januari får eleverna därefter sitt sommarlov och jullov i ett 

streck. Det finns enligt lärarna inget annat Hotell- och turismprogram i Sverige som har en 

så lång praktikperiod. 

5.2 Programmets upplägg av praktik genom hela programmet. 
Första terminen i september i årskurs 1 åker hela klassen en vecka till Gdansk i Polen.  På 

höstterminen i åk 2 har alla elever en två veckors lång praktik i Sverige. I slutet av 

höstterminen av åk 2 så börjar valet av praktikplats till den långa 16 veckors praktiken 

med möjlighet att välja utlandspraktik. Det inleds med ett föräldramöte där hela upplägget 

av praktiken presenteras. På föräldramötet ges information om vilka urvalskriterier man 

använder sig av för att eleven skall få göra utlandspraktik: 

x Eleven får ha högts totalt 4 % ogiltig frånvaro. 

x Eleven skall vara godkänd i alla kurser. 

x Eleven skall vara en bra representant för skolan. 
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x Eleven skall ha en bra inställning till de praktiska uppgifterna man jobbar med på 

skolan. 

x Eleven skall ha ett gott bemötande till andra elever och lärare. 

Varje år brukar det vara några elever som inte får åka på utlandspraktik även om de vill 

p.g.a. att de inte uppfyller kraven. 

Lärarna informerar mycket om praktikplatserna. De har möten med klasserna där de ger 

praktisk information om utlandspraktiken. Även i undervisningen så jämför man och 

hänvisar till praktiken. 

I december innan jullovet fyller alla elever i blanketter för ansökan av praktikplats. De får 

önska tre alternativ. Vecka tre eller fyra får eleverna information om tilldelad praktikplats. 

Elever som får åka utomlands kan göra praktik 3 veckor i april/maj, efter påsklovet, och 

sedan ytterligare 16 veckors utlandspraktik i juni till sept. Men de kan även efter att de 

gjort 3 veckor utomlands ändra sig och sedan göra 16 veckors praktik i Sverige under 

höstterminen. De har alltså en 3 veckors ”prova på praktik” i april och beslut om 16 

veckors praktik tas därefter. 

De elever som gör praktik i Sverige gör 3 veckors praktik i april/maj efter påsklovet och 

sedan 16 veckor under höstterminen i åk 3. 

5.3 Deltagande i marknadsföring och information för 
programmet 

Utlandspraktiken har en stor påverkan på hela programmets upplägg av utbildningen. 

Elever som har gjort sin praktik, både i Sverige och utomlands, får delta i marknadsföring 

och information för programmet. Hotell- och turismprogrammet marknadsför sig genom 

att åka ut till grundskolor och informera åk 8 och 9 om sitt program inklusive praktiken. 

Under hösten i oktober deltar man på den av kommunen ordnade gymnasiemässan. 

Programmet deltar även på öppet hus som Hanskaskolan har i november. Dessutom 

ordnar några grundskolor i kommunen egna minimässor på sina skolor där Hansaskolan 

deltar.  

Det sker också en intern marknadsföring av praktiken. Vid samma tid som man deltar på 

gymnasiemässan, på höstterminen i oktober, ordnar åk 3 på Hotell- och turismprogrammet 

en egen mässa för åk 1, åk 2 samt åk 2:s elevers föräldrar.  

Under hela utbildningen sker ett löpande informationsutbyte mellan eleverna i de olika 

årskurserna. Elever som har gjort praktik får på lektionstid redovisa och dela med sig av 
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sina erfarenheter till elever i tidigare årskurser. För åk 1 sker det inför inriktningsvalet och 

för åk 2 inför deras val av praktikplats. 

5.4 Före praktiken 
5.4.1 Har eleverna varit utomlands tidigare? 
Alla intervjuade elever hade stor erfarenhet av att vara utomlands. De har besökt mellan 5 

och 20 länder per elev. De flesta i Europa men ett par elever även i andra världsdelar. 

Vanligtvis har man rest med sin familj. En elev påpekar dock att det är väldigt stor 

skillnad på att vara på semester i ett land jämfört med att jobba där. ”När du jobbar så 

måste du passa in.” 

5.4.2 Förberedelser inför praktiken 
Information om praktik fick eleverna av lärare och äldre elever som beskrivet ovan. 

Eleverna upplevde att lärarna redan från åk 1 försökte få eleverna att vara självständiga. 

Att de skall våga ta initiativ, att lärarna inte skall serva dem med all information utan att 

de själva skulle ta reda på saker. De fick lära sig praktiska saker som hur hotell och stora 

resorter fungerar. Informationen om utlandspraktiken var inte så tydlig från början menade 

en elev och att riktig information om praktiken kom först i november i åk 2 då när 

föräldramöte skedde med ett efterföljande utvecklingssamtal. Innan dess var det mest info 

om de krav man skulle uppfylla för att få åka på utlandspraktik.  

En elev minns att det var mycket information om att inte ha för höga förväntningar på 

boendet och att under högsäsong kunde allt hända. De fick se bilder av hotellen och fick 

information om dem. Hen menar att det inte upplevdes som jättemycket information men 

tillräckligt för att de skulle känna sig förberedda.  

En manual från hotellen skickades till Sverige som eleverna fick ta del av när de blivit 

placerad på praktikplats. Manualen innehöll instruktioner om olika barnaktiviteter och 

även lite fraser på tyska. När de sedan kom till hotellen i juni fanns där en större och mer 

innehållsrik manual för aktiviteterna. 

5.4.3 Något du saknar i förberedelserna inför praktiken? 
En elev önskade att de haft lite mer praktisk information om tider o dylikt. Hen menar att 

hela utbildningen inte är så strukturerad som hen önskar. Men hen har också lärt sig att 

den här branschen inte är så strukturerad. Det är snabba förändringar hela tiden. 

En elev som p.g.a. osäkerhet i det engelska språket valde att inte åkte utomlands blev 

besviken när hen fick höra att de andra eleverna hade fått använda mycket tyska när de 

hade barngrupper. Tyska hade hen läst. Eleven vet inte heller varför hen inte åkte med på 
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den tre veckor långa provpraktiken. Hade hen bara åkt på den hade hen kanske insett att 

hen hade klarat den långa praktiken utomlands. 

5.5 Under praktiken 
5.5.1 Innehållet i praktiken. 
På praktikplatserna var de själva. Men ungefär hälften av de jag träffade bodde 

tillsammans med en klasskompis.  

De fyra elever som hade Turism och resor som inriktning jobbade som aktivitetsledare för 

barngrupper på stora hotell. Teamen de jobbade med var på ca 10 personer och det var 

mycket blandad nationaliteter bland ledarna. Även gästerna på hotellet var av blandad 

nationalitet. Arbetsmiljön beskrivs som god. Väldigt bra stämning i teamet och man hjälps 

åt och kan byta tider med varandra. Chefen för teamet var mycket bra. Teamet kändes som 

en familj. Att det var många olika nationaliteter i teamet upplevdes som positivt. Chefen 

ovanför var spanjor och honom hade de ingen kontakt med. 

De två elever (en avbröt) som hade Hotell och konferens som inriktningen menar att det är 

svårt att förbereda sig för att jobba på ett 4 stjärnigt hotell under högsäsong på Mallorca. 

Speciellt om man skall sitta i receptionen. Ett nytt bokningssystem för in- och utcheckning 

som dessutom är på spanska. Det var kaos första veckan och tog nog en månad att lära sig. 

Receptionsarbete med mycket ansvar, bland annat stora betalningar. Arbetsmiljön var 

ganska tuff. Tydlig hierarki med dominerande skällande chef och grupperade kollegor 

som smörar och ljuger på varandra och några som hjälper och stöttar varandra.  

Av de två elever som hade praktik i Sverige så hade en elev sin praktik på Actic gym. Där 

fick hen sälja medlemskort, städa samt ha små gruppass för ca 10 personer. Hen tyckte att 

det kändes bra att få hjälpa människor att komma igång med träning. En elev som var på 

hotell på Mallorca fick av personliga själ avbryta sin praktik efter en månad. När hen kom 

hem fick hen ordna en praktikplats i Sverige. Hen började på ett hotell i augusti där 

jobbade hen i receptionen, städ och hjälpte även vaktmästaren.  

5.5.2 Funderade eleverna på att avbryta praktiken någon gång? 
Eleverna menade att det periodvis var tufft att vara hemifrån så länge under tuffa villkor. 

”I augusti ringde jag till mamma och bad henne köpa en biljett hem men sen så stannade 

jag. Det var tillfällen när man ville åka hem. Men så är det.” 

”Ja, i mitten av juli då det var som mest folk funderade jag på det men jag bestämde mig 

för att avsluta hela praktiken.” 
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Några elever hade förberett sig på det. 

”Nej, jag var inställd på att klara av det även om det blev jobbigt.” 

För någon blev det för mycket. 

”Ja, jag gjorde det av personliga själ.” 

5.6 Efter praktiken 
5.6.1 Tycker eleverna att de utvecklades under praktiken? 
Elever menade att praktiken innebar en utmaning som gav en utveckling. 

”Man växte som person. Det var första gången som man åkte utomlands utan familjen. 

Man var hemifrån och fick leva på egen hand.”. 

”Självförtroendet ökade. Det blev lättare att ta kontakt med andra människor. Man blev 

självständig, trygg, säker, mognade... blir vuxen. Har man klarat av dessa 16 veckor så 

kan man göra det igen, man kan klara av allt.” 

Språket utvecklades. Några elever vågade använda spanskan andra nöjde sig med 

engelskan. Några fick lära sig tyska när de jobbade med tyska barn i barngrupperna. För 

hotelleleverna var det en utmaning att lära sig bokningssystemet som var på spanska. 

De fick uppleva hur det är att komma i en ny okänd lärmiljö. 

”Man lär sig hur man passar in i en ny miljö, arbetsplats.” 

En elev menade att de har fått en inblick i vuxenlivet och att det är krävande att jobba på 

hotell och serva gäster. Hen har blivit mer självständig och är förberedd på en 

anställningsintervju och vet redan hur första dagen på jobbet är. 

En elev som gjorde praktiken i Sverige menar att bemöta människor på riktigt i arbetslivet 

är inget som man kan lära sig genom att prata om det i skolan. Hen har mognat som 

människa. Erfarenheten att få leda grupper har betytt mycket. Hen säger att hon fick en 

väldigt bra feedback av sin handledare och sina arbetskamrater. 

5.6.2 Tycker lärarna att eleverna utvecklas? 
”Det blir helt annorlunda efter praktiken. En del föräldrar säger, lite på skoj, ”What have 

you done to my daughter?”” 

Många av eleverna är hemifrån för första gången och får sköta vardagssysslor; tvätta, 

städa, handla, killar som lär sig stryka sin egen skjorta menar lärarna. Ekonomi måste 

fungera. De får Erasmusbidrag som fickpengar och utbetalningen sker i två delar. 4000 kr 

när praktiken börjar och 2000 kr i augusti. Det måste räcka. 
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Eleverna avslutar en stor uppgift. De har bestämt sig för att göra praktiken och genomför 

den hela vägen. Trots att de har hemlängtan, tror sig bli utskälld av en spansktalande 

receptionistkollega eller blir utskällda av gäster. Det är en tuffare jargong, tuffare 

arbetsmiljö på utlandspraktiken.  De har bestämt sig för en stor uppgift och avslutar den 

och bygger upp sitt självförtroende. 

Lärarna menar att eleverna blir anställningsbara och får ett bra CV. Gamla elever har 

vittnat om att arbetsgivare blir mycket imponerade av att de har en så lång erfarenhet från 

utlandet redan från gymnasiet. 

Språkkunskaperna utvecklas. Inte bara i engelska och spanska. Många måste även lära sig 

lite tyska och sen så klart utvecklar de sina yrkeskunskaper. Receptionsarbete, in- och 

utcheckning, gästhantering, klagomålshantering… 

”Nu när vi har 16 veckors praktik är det skillnad. De gör nästan en hel 

säsong. De missar några veckor i april maj, men de är där 3 veckor och 

provar, sen missar de lite av stängningsveckorna i oktober. Efter 16 veckors 

praktik blir eleverna väldigt självgående och självständiga. De blir 

anställningsbara.” 

5.6.3 Jämförelse mellan att göra praktik utomlands eller i Sverige 
Är det någon skillnad på att göra praktik utomlands och i Sverige? 

5.6.3.1 Jämförelse mellan att göra praktik utomlands eller i Sverige, enligt elever 

”På Mallorca är jobbet mer på riktigt. Det är ett riktigt jobb som man gör, man går inte 

bredvid någon annan och får göra ”skitgörat” som det kan bli i Sverige. Man får ansvara 

för egna aktiviteter.” 

Eleverna vittna om att de möter en ny kultur utomlands och vet inte hur den funkar. Det 

måste de läsa av. Jämför det med att göra praktik i Sverige. 

När vi gjorde den korta praktiken i Sverige så bodde man hemma och blev omhändertagen 

man utsatte sig inte för något nytt. 

Alla elever vittnar om att de har haft hemlängtan och funderat på att åka hem men att man 

har bitit ihop och bestämt sig för att klara av det. Det har gett tillfredställelse att man 

lyckats. 

Eleven som fick avbryta sin utlandspraktik fick göra praktik både i Sverige och på 

Mallorca. Hen menar att det är en utmaning att göra praktik utomlands eftersom allt är nytt 

och annorlunda. Språket är annorlunda. Man möter gäster från flera olika kulturer. Man 

möter nya problem som man måste hantera på ett nytt sätt. Man måste bo själv på en annan 
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plats och måste ta hand om vardagssysslor. Hen menar att man utsätter sig för ”skillnader”. 

”I Sverige känner man igen sig, förstår vad som händer och är tryggare. Alla elever borde 

få prova på båda upplevelserna”, tycker hon. 

Eleverna reflekterade även över fördelar med att göra praktik i Sverige. 

”Hierarkin är väldigt annorlunda. I Sverige känner man sig trygg med sin chef. 

Arbetsmiljön i Sverige är mycket bättre. Gör man praktik i Sverige så har man kanske 

större chans att få ett jobb på den platsen.”  

 

5.6.3.2 Jämförelse mellan att göra praktik utomlands eller i Sverige, enligt lärare 

Lärare menar att i Sverige bor man oftast hemma och får inte hela sin tillvaro i en ny 

miljö. Eleverna kommer inte bort från mamma och pappa. Även om man skulle göra 

praktik på annan ort i Sverige och bo där så är det enklare att åka hem när det blir ledighet 

och lättare att avbryta praktiken. De som är utomlands möter en annan kultur och ett annat 

språk. Det sker en stor utveckling där. Utomlands ser arbetsmiljön annorlunda ut. På 

Mallorca är det tydlig hierarki. Chefen kommer och hälsar första dagen och sen pratar du 

inte med hen. Inget kallprat. 

5.6.4 Har elevernas syn på Sverige och svenskar ändrats efter 
praktiken? 

En elev menar att hon tycker att svenskar är tråkiga och tillbakadragna jämfört med 

spanjorerna, en klar kulturskillnad. 

En elev säger att hon respekterar Sveriges arbetsmiljöer. ”Här respekterar man 

varandra.” 

”Svenskarna stressar mindre än spanjorerna på Mallorca. Sen är det en hierarki där. 

Chefer ser ner på de anställda. Så är det inte i Sverige.” 

En elev upplever att Sverige är ett jättebra land men att vi är för tillbakadragna och blyga. 

”Om vi kunde vara mer öppna så skulle vi inte ha lika mycket problem. Det hade varit 

bättre överlag.”  

Även vardagliga saker kan ha betydelse. 

”Man lär sig att uppskatta svensk mat. Blev för mycket pommes och kött eller kyckling till 

lunch.” 
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5.6.5 Kommer du att jobba utomlands i framtiden? 
Alla elever svarar att de på något sätt kan tänka sig att jobba utomlands i framtiden. Ett 

par elever vill jobba inom samma slags arbete de utfört på praktiken. Ett par andra elever 

vill åka till andra länder och inte vara på turistorter. En elev vill bli flygvärd/inna samt att 

en elev svarar att det vill hen men att det får vänta tills hen blivit äldre. 

5.6.6 Uppföljning av praktiken 
Eleverna deltar i marknadsföringen av praktiken och programmet, som beskrivet tidigare. 

De redovisar även sitt gymnasiearbete, vilket man gör för lärare och klassen. 

Ingen, varken elever eller lärare, pratar om utvärdering av praktiken. Det är inget jag 

frågar om heller. 

5.6.7 Krumboltz fem färdigheter 
För att medvetandegöra sig inför slumpen behöver individen enligt Krumboltz (Lovèn 

2015) utveckla fem färdigheter: Nyfikenhet, ihärdighet, flexibilitet, optimism och 

risktagande. 

Jag frågade alla jag intervjuade om dessa egenskaper var något man behövde för att gå ut 

på praktik och/eller om det var något som man lärde sig på praktiken. 

5.6.7.1 Krumboltz fem färdigheter, enligt eleverna 

En elev menar att man behöver alla Krumboltz färdigheter för att ens våga åka till 

Mallorca. Sen tycker hen att man även utvecklar dem där, allt är nytt hela tiden. 

En annan elev varnar för att man måste vara försiktig med sin nyfikenhet och risktagande 

på Mallorca. Man kan bli utskälld av sina arbetskamrater om man frågar för mycket. 

En svarar att de där egenskaperna har lite med ålder och erfarenhet att göra. 

”De här egenskaperna lär man sig på praktiken. Man kommer till ett nytt ställe med nya 

uppgifter och måste ändra sig och anpassa sig”, menar en elev. 

En elev som har rest ganska mycket och menar att hen så har övat upp en del av dessa 

egenskaper. Hon menar också att de övas när man gör en utlandspraktik. ”Det måste man 

eftersom man inte är där på semester utan du jobbar för ett företag och har vissa regler 

att följa.” 

Eleven som avbröt sin praktik säger att dessa egenskaper måste man absolut ha. ”Men jag 

var nog lite för risktagande när jag åkte iväg trots att jag hade mina personliga problem. 

Kanske jag hade behövt hjälp att hantera mitt risktagande?” 
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5.6.7.2 Krumboltz fem färdigheter, enligt lärare 

Lärare svarar på frågan om man behöver de här egenskaperna under praktiken att: ”Ja, 

definitivt det är ett måste. Annars är det svårt.” Hen menar vidare att det i utbildningen 

jobbar med dessa egenskaper genom att ge eleverna ansvar att leda många praktiska 

aktiviteter. De får också erfarenhet av att man måste vara flexibel eftersom turism-

branschen är väldigt föränderlig. Man jobbar med människor och måste anpassa sig efter 

nya situationer hela tiden. Läraren menar att ungdomar har jättesvårt för att vara flexibla. 

De vill ofta veta i förväg hur allt är ordnat. Optimism och nyfikenhet är en självklar 

egenskap man måste ha när man jobbar med människor. Att våga åka på utlandspraktik är 

ett risktagande. 

Den andra läraren menar att dessa egenskaper måste man ha för att kunna åka ut på 

praktik. 

”Du måste vara nyfiken för att våga åka ut. Du måste vara ihärdig för du 

möter motgångar. Flexibel för du måste kunna ändra dig, du kan inte vara 

som hemma. Du måste vara optimistisk och se möjligheter i stället för 

omöjligheter. Ser du inte möjligheter ja, då ger du upp och vill åka hem. 

Risktagande? Ja, du åker ju hemifrån till ett helt nytt land och skall stå på 

egna fötter.” 

Hen menar att de jobbar med att styrka eleverna i de här egenskaperna även om de inte gör 

det så medvetet som Krumboltz beskriver det. Läraren visar här ett stort intresse och säger 

att det här skulle hen vilja läsa och se mer av. Läraren tror att studie- och yrkesvägledaren 

skulle kunna jobba med Krumboltz och de här egenskaperna tillsammans med eleverna 

och förbereda dem inför praktiken. 

5.6.8 Studie- och yrkesvägledarens deltagande i praktiken 
Jag frågade alla lärare och elever jag intervjuade om studie- och yrkesvägledaren på 

skolan deltar i arbetet med utlandspraktiken och om de hade förslag på hur hen skulle 

kunna göra det. 

5.6.8.1 Studie- och yrkesvägledarens deltagande i praktiken, enligt eleverna 

Ingen av eleverna säger att studie- och yrkesvägledaren har varit med i arbetet med 

praktiken. 

En elev som träffat studie- och yrkesvägledaren några gånger i andra ärenden under 

nuvarande termin menar att det skulle vara bra om hen träffar och pratar med elever som 

är osäkra på om de skall åka på utlandspraktik. 
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”Studie- och yrkesvägledaren har ett annat ”tänk”. Hen ser till bakomliggande orsaker 

om varför någon skulle vilja välja ett yrke. Lärarna mer bara pushar på att man skall åka 

på utlandspraktik eftersom det är en sådan möjlighet.” 

En annan elev menar att det kunde vara bra att ha en studie- och yrkesvägledaren att gå till 

om man känner sig osäker på sig själv och behöver stöttning. Hen menar att man kanske 

inte vill gå till en psykolog och att det kan vara lite mer neutralt att prata med studie- och 

yrkesvägledaren istället för med en lärare. 

Ytterligare en annan elev tänker att studie- och yrkesvägledaren kan ha samtal med 

eleverna inför praktiken. 

Eleven som avbröt praktiken efterfrågar en person som man på ett djupare plan kan prata 

med om praktiken. Hen tänker att lärarna inte har tid till det och kanske studie- och 

yrkesvägledaren kan vara den personen. ”Man behöver värdera om man kan klara alla 

tänkbara situationer som kan uppstå. Det räcker kanske inte med att ha godkänt i alla 

ämnen?” 

5.6.8.2 Studie- och yrkesvägledarens deltagande i praktiken, enligt lärarna 

Studie- och yrkesvägledaren är inte inblandad någonting i arbetet med praktiken enligt 

lärarna. 

Lärarna menar att studie- och yrkesvägledaren nog skulle kunna vara med i arbetet med 

praktiken men det beror på vilken person studie- och yrkesvägledaren är. Hur insatt hen 

är. Sen vet inte lärarna riktigt hur mycket en studie- och yrkesvägledaren skall vara 

inblandad i arbetet med praktiken. 

På fråga om studie- och yrkesvägledaren skulle kunna vara med och jobba med motivation 

utifrån Krumboltz fem egenskaper svarar läraren att de skulle kunna gå om studie- och 

yrkesvägledaren har den tiden till sitt förfogande. Men att det är viktigt att man inte jobbar 

för hårt med motivation och för hårt pushar elever som inte klarar av att göra 

utlandspraktik. Läraren berättar om en erfarenhet av andra medlemmar i elevhälsoteamet 

som jobbat med motivation och som gjort det lite för kraftfullt. Det är viktigt att elever 

som skickas på utlandspraktik har förutsättningar att lyckas menar läraren. 

5.7 Dialogintervju med studie- och yrkesvägledare 
Jag har intervjuat studie- och yrkesvägledaren på Hansaskolan. Det gjorde jag efter att jag 

gjort alla intervjuer med lärare och elever. Som jag skrev inledningsvis så har intervjun 

med studie- och yrkesvägledaren varit mer av en dialog om utlandspraktik och studie- och 
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yrkesvägledares roll i den än en ren intervju. Jag har även delgett studie- och 

yrkesvägledaren några saker som kommit fram i de tidigare intervjuerna och dessa saker 

har vi också samtalat om. 

5.7.1 Studie- och yrkesvägledarens tidigare inblandning i 
utlandspraktiken. 

Tidigare så var studie- och yrkesvägledaren involverad i förberedelsen inför elevernas 

praktik. Hen jobbade med något de kallade kulturkrocken. Klädkoder, annan typ av 

arbetshierarki m m. Studie- och yrkesvägledaren och skolsköterskan jobbade med det 

tillsammans under ett antal år på olika sätt. De mötte samtliga program som åkte ut. De 

deltog även på föräldramöten. ”Det var enklare att komma med i arbetet då när det var en 

person som ansvarade för hela upplägget”, menar studie- och yrkesvägledaren. De kunde 

träffa elever i smågrupper och diskutera frågor som gjorde dem medvetna om vad det 

innebär att åka utomlands. Hur du som elev kommer att reagera på olika nya situationer? 

De försökte mentalt att förbereda dem lite grann för vad som skulle kunna inträffa och hur 

de skulle reagera.  

Studie- och yrkesvägledaren tror att de hjälpte ungdomarna att bli tryggare. Eleverna fick 

ställa sig frågor som de kanske inte hade funderat på innan. Hur ska vi göra då om det här 

händer? Hur skall jag agera då? 

5.7.2 Hur är studie- och yrkesvägledaren med idag i jobbet med 
utlandspraktik? 

Jag berättar att jag frågat elever och lärare om studie- och yrkesvägledarens deltagande i 

utlandspraktiken idag och att de svarat att hen inte gör det. Hen bekräftar det. 

Orsak till det är att det dels är organiserat utan en enhetlig strategi som det var tidigare. 

Sen har hen en stor tjänst. 1100 elever jobbar hen emot och de är uppdelade i åtta 

program. Tre högskoleförberedande och fem yrkesprogram. Vidare samarbetar hen med 

tre rektorer. Varje rektor är dessutom väldigt självständig. 

Jag berättar vidare att på fråga i intervjuerna så säger lärare att studie- och 

yrkesvägledaren skulle kunna vara med i motivationsarbetet. Samtidigt som läraren 

påpekar att man inte får motivera för mycket och hänvisar till historien om en person ur en 

annan personalkategori från elevhälsoteamet som var inne och hjälpte till och jobbade för 

mycket med motivation med en elev. Vilket ledde till att eleven misslyckades. 

Studie- och yrkesvägledaren har lite svårt att förstå hur man kan jämföra 

motivationsarbetet som personen ur en annan personalkategori från elevhälsoteamet jobbat 

med och hur en studie- och yrkesvägledare skulle arbeta. Hen menar att studie- och 
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yrkesvägledare jobbar objektivt med elever. ”Vi har inget egenintresse av att få eleven 

godkänd i kurser som kanske en lärare har. Att använda möjligheten att få göra 

utlandspraktik som en motivation det jobbar inte vi med. Då kan man misslyckas”, säger 

hen. 

Hen skulle gå in och jobba med eleven och försöka ge den en verktygslåda som den kunde 

använda för att klara av praktiken. 

”Att få eleverna att uppfylla kraven för att få åka på praktik det kan lärarna 

jobba med. Men att förstå hur en annan kultur fungerar, hur en annan 

arbetsplats fungerar, hur respekten för äldre fungerar i en annan kultur, hur 

man möter en annan arbetshierarki, reflektera över hur man kommer agera 

i framtida situationer, bygga upp sitt självförtroende, det kan studie- och 

yrkesvägledaren jobba med och motivera genom.” 

Jag berättar även att elever föreslår att studie- och yrkesvägledaren kan komma in som en 

person de kan prata med när man är tveksam om man skall åka på praktik. Att elever 

tycker att studie- och yrkesvägledare har ett annat ”tänk” än lärare. 

”Eleven har rätt”, säger studie- och yrkesvägledaren. 

Studie- och yrkesvägledaren tycker att det finns brister i det systematiks kvalitetsarbetet 

på skolan när det gäller förberedelse för utlandspraktik. Därför har hen gått en distanskurs 

i Internationell vägledning hos Skolverket. Det har hen gjort för att hitta en form att hjälpa 

lärarna med så att de kan få en kvalitetssyn och tydlig systematik i hur man förbereder 

eleverna både när det gäller kulturell förståelse och inför vad som kan inträffa på 

praktiken. I kursen har hen lärt sig en del olika modeller. En modell handlar om att göra 

ungdomarna medvetna om vilka kompetenser man faktiskt använder sig av och hur det 

kan vara en fördel i mitt framtida arbete eller praktik att faktiskt tydliggöra en annan typ 

av kompetens. 

5.7.3 Krumboltz färdigheter, enligt studie- och yrkesvägledaren 
Vi tittar tillsammans på Krumboltz egenskaper. Studie- och yrkesvägledaren menar att det 

är liknande egenskaperna som hen tänker att man skall jobba med i metodmodellen hen 

lärt sig. Jag nämner att en lärare blev mycket intresserad av Krumboltz när jag gav hen 

info om hans egenskaper under intervjun. Samt att läraren även menade att de jobbade 

med de sakerna men inte så strukturerat. Det är precis det som studie- och yrkesvägledaren 

menar med ”brister i det systematiska kvalitetsarbetet”. De har ingen systematik i det 
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arbetet. Hen påpekar att hen då pratar om alla program som har utlandspraktik och inte 

bara Hotell- och turismprogrammet. 

5.7.4 Hur skall studie- och yrkesvägledaren engagera sig i arbetet med 
utlandspraktik? 

Jag berättar att lärare påpekar att samarbetet med studie- och yrkesvägledaren är beroende 

av vilken slags studie- och yrkesvägledare det är som är anställd. Det håller hen med om. 
 

”Vi har ett fritt jobb och studie- och yrkesvägledare utformar sin tjänst själv 

utifrån de förutsättningar hen har. Tiden är avgörande. Vad har man tid att 

jobba med? Vad hinner man med och hur skall man prioritera. Det är oftast 

studie- och yrkesvägledaren själv som får göra den fördelningen utifrån 

sina förutsättningar.” 

 

Studie- och yrkesvägledaren har som sagt gått en distanskurs i internationell vägledning 

hos Skolverket. Utifrån sin arbetssituation så har hen planerat ett upplägg. Dels tänker hen 

diskuterar med lärarna om APL generellt, om vikten av internationellt arbete. Men också 

att hjälp till med att göra i ordning övningar. Hen tänker göra ett kompendium, hjälp till 

självhjälp. En pärm med övningar som hen tänker delge lärarna så att de sedan kan jobba 

med dessa övningar när det gäller elever som ska åka utomlands. Hur ska du bete dig, vad 

krävs av mig och lite sådana saker.  

Jag undrar vad skillnaden blir om lärarna jobbar med övningarna jämfört om studie- och 

yrkesvägledaren gör det. ”Det blir skillnad. Om lärarna gör det blir det ur deras 

perspektiv. Men det är vad jag kan göra utifrån min arbetssituation.” svara hen. Hen 

tänker att hen förser lärarna med hjälp till självhjälp så att det kan bli en slags kontinuitet i 

arbetet och att de så får ett systematiskt kvalitetsarbete. Att det blir en tydlig 

dokumentation på vad det är man gör och varför och som hjälper dem i deras arbete. Det 

kan hen bidra med. 

”Vad är det vi gör och varför, vad är det vi lär oss när vi lär oss. Att man 

verkligen funderar över det hela tiden. Och att man får en tydlig skiss över 

vad det är vi tränar. Att det är en slags kontinuitet i saker och ting, att det 

hänger ihop, en röd tråd. Annars kan det ju bli lössläppta diskussioner. 

T.ex. att det är klart att vi måste vara nyfikna och vi måste förbereda oss för 

en utlandsvistelse. Men konkret hur gör vi det då? Vi måste ju träna, träna 

och träna. Och då finns det ju massor med övningar att träna sig på. Att 

skatta sin egen kompetens till exempel. Hur väl förberedd är jag för en 
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sådan här situation, titta på resultatet, diskutera, varför kommer jag fram 

till det här. Sen skall vi ha utvärderingsfrågor efter utlandsvistelse, 

självskattning." 

6 Analys 

6.1 Är utlandspraktik utvecklande för eleven? 
Jag har i min studie sett att eleverna tycker att de utvecklas som människor under 

praktiken. De bygger upp sitt självförtroende, blir trygga, vågar möte nya människor, 

mognar och blir vuxna. De utvecklar sina språkfärdigheter. De utvecklar yrkeskunskaper. 

De går igenom en tuff uppgift och får känna att de klarar av den. De hamnar i en ny okänd 

miljö och lyckas bemästra den. Lärarna har samma uppfattning. De tycker att eleverna 

utvecklas och mognar oerhört mycket samt att de blir anställningsbara. Detta är i linje med 

resultaten hos Wingård (2011), Lundh Nilsson & Grönberg (2014) och Brodow (2005), 

där lärare och elever uttrycker sig på samma sätt. Det sker, som det beskrivs i läroplanen, 

en identitetsutveckling för eleverna (Skolverket, 2011). 

6.1.1 Vad är orsaken till att denna utveckling sker med eleverna på 
utlandspraktiken? 

Arenor för lärande tar Wingård (2011) upp som väldigt avgörande. Att det handlar om 

sociokulturell inlärningen, ett samspel mellan social utveckling och intellektuell 

utveckling (Säljö 2015). Även Brodow (2005) nämner nya miljöer där elever får göra 

många val. Elever som jag intervjuat nämner liknande uppfattningar när de säger att de 

kommer till ett nytt ställe med nya uppgifter och att de måste ändra sig och anpassa sig. 

Lärarna säger att det är bra för eleverna att komma hemifrån. Utlandspraktik blir en mer 

okänd arena än praktik i Sverige. Även om vi kan se att de elever som gjorde sin praktik i 

Sverige också hamnade i en ny lärmiljö så har de sin trygga vardag att falla tillbaka på.  

6.1.2 Internationell kompetens 
Vidare så tar Lundh Nilsson & Grönberg (2014) upp internationell kompetens. Förmågan 

att se andra och sig själv, att ha förmåga att se och förhålla sig till nya kulturer och miljöer 

samt språkkompetens. Detta utvecklas i en ny ”arena för lärande”. Eleverna ”tvingas” till 

den här utvecklingen. Internationell kompetens är en stor behållning av utlandspraktiken. 

Eleverna i min undersökning kallar det att de bygger upp sitt självförtroende, blir trygga, 

vågar möte nya människor i nya kulturer, mognar och blir vuxna. Läroplanen benämner 

det som en identitetsutveckling (Skolverket, 2011). Loven (2005) kallar det för insikt, 

självkännedom. Krumboltz färdigheter handlar också om självkännedom. En elev menar 
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att man behöver alla Krumboltz färdigheter för att ens våga åka till Mallorca. Sen tycker 

hen att man även utvecklar dem där, allt är nytt hela tiden. Man utvecklar sitt 

självförtroende, sin internationella kompetens, självkännedom, sin identitetsutveckling, 

sina färdigheter och sin insikt. 

Eleverna på Hotell och turismprogrammet på Hansaskolan har 16 veckors praktik från 

mitten av juni till september ut. De är nästan 4 månader själva utomlands. I förhållande till 

andra gymnasieskolors praktiktid menar lärarna att det är med råge den längsta. Lundh 

Nilsson och Grönberg (2014) menar att tiden man är på sin praktik är avgörande för hur 

den internationella kompetensen utvecklas. I deras undersökning var 9 veckor den längst 

praktikperioden en skola hade. För att få ytterligare effekt på den internationella 

kompetensen så menar Lundh Nilsson och Grönberg (2014) att man kan jobba med för- 

och efterarbete. På Hansaskolan så har eleverna ett digert efterarbete i och med att de 

deltar så mycket i marknadsföringen av programmet. De får vid flera tillfälle reflektera 

över sin praktik när de presenterar den för grundskoleelever och elever i lägre årskurser på 

programmet. I det jobbet ingår också mycket förberedelse. 

Lärarna menar också att de jobbar mycket med det förberedande jobbet inför praktiken. 

Det handlar mycket om att eleverna skall förstå villkoren för att få åka på praktik. Vad 

förväntas av dig som praktikant samt information om kraven som måste uppfyllas för att 

få åka. Mycket av förarbetet är av praktisk natur.  

Hansaskolans väldigt långa praktik, deras praktiska förarbete och deras digra efterarbete 

skapar bra förutsättningar för internationell kompetens. 

6.1.3 Om utlandspraktiken är bra för eleverna kommer den då alla till 
del? 

En sak som kommer fram är att internationaliseringen som skolverket menar är viktig inte 

sker med likvärdighet på alla utbildningar. Brodow (2005), Wingård (2011) och 

personalen på Hansaskolan tar upp att det krävs engagerade lärare om skolan 

överhuvudtaget skall jobba med utlandspraktik. Brodow tar upp frågan om en likvärdig 

skola och att internationellt arbete inte kommer alla elever till del eftersom alla lärare inte 

väljer att jobba med utlandspraktik. Dessutom påpekar Brodow och Wingård också att på 

en del skolor krävs det att elever kvalificerar sig för utlandspraktiken. Det systemet har 

man även på Hansaskolan. Ytterligare en punkt som medför att det inte blir en likvärdig 

skola. Brodow menar att om internationaliseringen är viktig så måste det tas beslut högre 

upp om hur man skall jobba med den om det skall bli likvärdigt. Eleven måste ha 

förmågan att klara av utlandspraktiken. Men hur skall den få chansen att utveckla den 

förmågan? Brodow utrycker en förståelse för lärarnas oro för att ha elever på 
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utlandspraktik som de inte kan lita på. Internationell kompetens behöver eleverna ha för 

att klara en utlandspraktik. Utbildningen i internationell kompetens börjar i 

förberedelserna. Skall förberedelserna vara en sållning eller en utbildning för att få fram 

rätt elev? Vem skall hålla i förberedelserna? 

 

6.2 Studie- och yrkesvägledarens roll 
När vi pratar om studie- och yrkesvägledarens eventuella deltagande i arbetet med 

utlandspraktiken så uttrycker eleverna ett behov av en person som de på ett djupare plan 

kan prata med om praktiken. De menar att lärarna är bra men de har mycket att göra och är 

fokuserade på att eleverna skall klara kraven för att få åka på utlandspraktik. Lärarna 

pushar också på om att eleverna skall åka eftersom det är en sådan möjlighet. Studie- och 

yrkesvägledaren har de upplevt har ett annat ”tänk”. 

Skolverket (2011) menar att skolan skall jobba med internationalisering. De menar också 

att det ingår i den vida vägledningen. En instruktion att följa. Den vida vägledningen berör 

lärare mest men den berör även studie- och yrkesvägledaren. Skall studie- och 

yrkesvägledaren vara en del av all vägledningen som organiseras på en skola? Hur stor 

del? Det finns det inga instruktioner för. Studie- och yrkesvägledaren på Hansaskolan 

menar att hens yrkesgrupp har ett fritt jobb och att de själva utformar sin tjänst utifrån de 

förutsättningar de har. Det är rektor som skall fördela ansvaret för studie- och 

yrkesvägledningen mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal 

(Skolverket 2013). Men utifrån Hansaskolan verkar som att det sker i ett samspel och även 

kan delegeras. Studie- och yrkesvägledarens deltagande i arbetet med utlandspraktik styrs 

av hur dennes tjänst är utformad. 

Vilken roll kan studie- och yrkesvägledaren inta i arbetet med utlandspraktiken? Lärarna 

utrycker lite tveksamhet till om studie- och yrkesvägledaren skall delta. De pratar om att 

studie- och yrkesvägledaren kan jobba med i motivationsarbetet men menar att man skall 

vara försiktig med motivation. 

Som Loven (2015) säger så bör studie- och yrkesvägledare jobba med först insikt sen 

utsikt för att sedan eleverna skall få framsikt. Men först måste insikten och utsikten falla 

på plats. Om studie- och yrkesvägledare är bra på att jobba med insikt så kanske de skulle 

kunna vara med i det förberedande arbetet med elevernas internationella kompetens och 

sedan med efterarbetet. De är ju också de planerna som Hansaskolans studie- och 

yrkesvägledare jobbar med. Hen påpekar att det då inte handlar om motivation för att klara 
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studierna och på så sätt uppfylla kraven för att få åka på utlandspraktik. Det menar hen att 

lärarna får jobba med. Hen vill ge eleverna en verktygslåda för att kunna åka på 

utlandspraktik, internationell kompetens. ”Studie- och yrkesvägledaren har ett annat 

”tänk””, som eleven sa. Sen menar studie- och yrkesvägledaren att man skall utvärdera 

också. 

6.3 Krumboltz 
Det är viktigt att utgå från en metod eller teori enligt Loven (2015) och Andergren (2011). 

Kan man använda Krumboltz fem egenskaper från karriärteorin Planned Happenstance 

som en grund för studie- och yrkesvägledarens eventuella arbete i utlandspraktiken? När 

jag i intervjuerna har frågat elever, lärare och studie- och yrkesvägledare om Krumboltz 

fem egenskaper kan användas i arbetet med utlandspraktiken har ingen sagt nej. 

Elever på Hansaskolan menar att de egenskaperna kan vara en förutsättning för att komma 

iväg på utlandspraktik. De säger även att man använder egenskaperna på utlandspraktiken 

och då måste man kanske vara förberedd? Lärare blir så intresserade av Krumboltz 

egenskaper att de vill lära sig mer om dem. De säger även att de jobbar med dessa 

egenskaper men inte så strukturerat som Krumboltz visar upp dem. 

Studie- och yrkesvägledaren på Hansaskolan har börjat jobba på en metod för att bygga 

upp ett systematiskt kvalitetsarbete som hen upplever saknas i skolans arbete med 

utlandspraktiken på en del program. Hen menar att det kompendium hon börjat 

sammanställa med övningar liknar de egenskaper som Krumboltz tar upp. Hen hoppas att 

lärarna kan ta till sig kompendiet och starta ett systematiskt kvalitetsarbete. Hen försöker 

införa en metod och menar att det inte bara får bli lössläppta diskussioner. 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Min undersökning är väldigt begränsad. Den sker på en skola och ett program med två 

lärare, sex elever och en studie- och yrkesvägledare. Det är problemet med kvalitativa 

undersökningar att de blir begränsade i kvantitet. Man kan säga att resultaten stämmer på 

den här skolan och det här programmet. Tillsammans med forskningslitteraturen får den 

ett lite större omfång eftersom de inte säger emot varandra. Detta får man ha i åtanke när 

man läser undersökningen. 
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7.2 Vikten av utlandspraktik 
x Utlandspraktik är viktig för de elever som genomför den. De utsätter sig för en ny 

”lärande arena”, bemästrar den och kommer ut som en människa med en utvecklad 

internationell kompetens. Det visar min undersökning och den tidigare forskning 

som jag tagit del av. 

x Skolverket ger skolan uppdraget att jobba med internationalisering. 

Ovan är förenklat de förutsättningar för internationalisering som gäller för alla 

gymnasieprogram. De har ett uppdrag att jobba med internationalisering och det är av 

betydelse för elevens utveckling. De har där en möjlighet att utveckla sitt självförtroende, 

sin internationella kompetens, självkännedom, sin identitetsutveckling, sina färdigheter 

och sin insikt. Därefter är det upp till varje enskilt gymnasieprogram att besluta hur de 

jobbar vidare och det är beroende av engagemang hos lärare, en uppmuntrande ledning 

och en välvillig organisation. Likvärdigheten i utbildningen är viktig men det är ett 

problem för skolorna att klara av att låta alla elever ta del av internationaliseringen. 

7.3 Studie- och yrkesvägledarens roll 
Det är ju också tydligt enligt skolverket att internationaliseringen ingår i den vida 

vägledningen. Den vida vägledningen ingår i vägledningen. Vägledningen är hela skolans 

ansvar och där ingår studie- och yrkesvägledaren. Jag menar att studie- och 

yrkesvägledaren bör ha inblick och engagemang i hela skolans vägledning. 

Hur stort engagemanget är bestäms av hur hens tjänst är utformad. 

Jag har konstruerat en enkel engagemangstrappa här nedan för hur studie- och 

yrkesvägledaren kan engagera sig i utlandspraktiken: 

1. Inget. 

2. Samtal med lärare som jobbar med internationalisering. 

3. Rådgivning, konsultation till lärare som jobbar med internationalisering. 

4. Föreläsning för lärare som jobbar med internationalisering. 

5. Föreläsning och delgivning av material med information och övningar för eleverna till 

lärare som jobbar med internationalisering. 

6. Deltagande på lektion med föreläsning. 

7. Deltagande på lektion med gruppvägledning 

8. Deltagande i kurs med gruppvägledning och samarbete med lärare. 

Det är ett långt steg från 1-8 men jag tycker att studie- och yrkesvägledarens engagemang 

i skolans internationalisering bör vara minst på steg två oberoende av hur hens tjänst är 
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utformad eftersom det ingår i den vida vägledningen. Hur långt hen kan gå på trappan 

bestäms av studie- och yrkesvägledarens förutsättningar i sin tjänst. 

Jag menar att studie- och yrkesvägledarens arbetssätt kan behövas i arbetet med 

utlandspraktik. Lärare har ett fokus på undervisning och betygssättning. I arbetet med 

utlandspraktik tycker jag mig i min undersökning se att de får ett ”arbetsgivaruppdrag”. 

De skall se till att eleverna är kvalificerade för utlandspraktik genom att undervisa dem 

men även genom att bedöma dem. Studie-och yrkesvägledaren på Hansaskolan menar att 

studie- och yrkesvägledare gör ingen bedömning och kan få en annan relation till eleverna. 

Något som även eleverna beskriver på Hansaskolan. Det studie- och yrkesvägledaren vill 

ge eleverna är en verktygslåda för att kunna åka på utlandspraktik, internationell 

kompetens. 

7.4 Krumboltz  
Reaktionerna på Krumboltz färdigheter när jag presenterade dem blev jag överraskad av. 

Många tog till sig tankarna när de hörde dem. Elevernas och lärarnas uttalande om hur de 

passar in i arbetet med praktiken visar på att de kan användas där. Om man som studie- 

och yrkesvägledare vill jobba med en karriärteori tror jag att man har en jättemöjlighet att 

jobba med Krumboltz mot elever som skall ut på prao eller praktik och i synnerhet 

utlandspraktik. Krumboltz färdigheter och sedan i förlängningen hans karriärteori blir en 

mycket stabil grund att bygga på. 

Praktik och prao i skolans värld är ju ett övningsfält för att komma ut i arbetslivet. En 

miniatyrvärld av att bli ”vuxen”. Om vi studie- och yrkesvägledare skulle se det som ett 

övningsfält där även vägledningen får plats. Då skulle vi kunna använda praktiken som en 

övningsplats för vägledning innan vi vägleder dem ut i arbetslivet.  

”…studie- och yrkesvägledaren kan ha samtal med eleverna inför praktiken.”, sa en elev 

som jag intervjuade. 

Nu blir jag lite praktisk: 

Inför praktiken skulle studie- och yrkesvägledaren kunna ha en gruppvägledning, 

föreläsning och övningar om Krumbolz och som en följd på det bjuda in eleverna till 

vägledningssamtal inför praktiken. Ett enkelt och okomplicerat upplägg men som jag tror 

skulle hjälpa eleverna och lärarna mycket men framförallt så tror jag att det skulle 

underlätta väldigt för eleverna när de senare skall ut i arbetslivet eller vidare studier. De 

har fått öva på att bli vägledda. 
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7.5 Slutsats 
Syftet med min undersökning var att se vilken betydelse utlandspraktiken har för 

gymnasieelever samt att undersöka om studie- och yrkesvägledaren kan delta i arbetet 

med utlandspraktiken. 

Utan tvekan kan man utifrån forskningslitteraturen och min undersökning säga att 

eleverna genomgår en identitetsutveckling under utlandspraktiken eftersom de ”tvingas” 

till det när de hamnar i en ny okänd lärmiljö. 

Jag vill hävda att studie- och yrkesvägledaren har en yrkesroll som mycket väl passar in i 

arbetet med att utveckla internationell kompetens hos eleverna, för- och efterarbetet till 

praktiken. Det som är problematiskt är hur studie- och yrkesvägledarens tjänst ser ut. Ofta 

har hen svårt att avsätta den tid som behövs. Men de behövs och deras tjänster behöver ses 

över. 

Vidare så ville jag även undersöka om det var en fördel att öva på Krumboltz fem 

färdigheter inför utlandspraktiken och om studie- och yrkesvägledaren skulle kunna 

använda dem som en grund för sitt eventuella arbete med utlandspraktiken. Ja, som jag 

skrivit tidigare blev jag överraskad av elevernas och lärarnas positiva reaktioner. 

Dessutom så tyckte studie- och yrkesvägledaren att de stämde överens med hennes 

planerade kompendium. Utan tvekan är det en fördel att inför praktiken öva på dessa 

färdigheter och studie- och yrkesvägledaren är den som är bäst lämpad att jobba med och 

utveckla arbetet med Krumboltz teorier. 

7.6 Vidare forskning 
Den springande punkten är tid som studie- och yrkesvägledaren på Hansaskolan säger.  

Vi har sett att skolor har ett stort ansvar för hur de organiserar och jobbar med olika 

frågor. Men de har också en stor frihet. De får själva avgöra hur de skall prioritera. 

Avgörande i slutändan för hur en studie- och yrkesvägledare kan delta i arbetet med 

praktiken är hur hennes tjänst är utformad. 

Skall det vara så? Det skulle kunna vara ett framtida forskningsområde: 

Behöver skolan regleras mer eller mår den bra av sin frihet? 

Behöver studie- och yrkesvägledaryrket regleras mer eller mår det bra av sin frihet?  
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Bilaga 1, Intervjuguide 
Klienten berättar ganska fritt utifrån en tidslinje men jag försöker få med dessa teman 

(rubriker) och kan om det behövs använda nedtecknade frågor. 

Till: Elever, lärare och studie- och yrkesvägledare. (Frågorna anpassas för varje kategori.) 

 

Tidigare erfarenheter 
Hade du varit utomlands innan praktiken? 

Hur eleven fick veta att man kunde göra utlandspraktik 
Ditt första möte/minne av utlandspraktik? 

När fick du första infon? 

När bestämde du dig för att ha utlandspraktik? 

 

Förberedelser inför praktiken 
När började förberedelserna och hur jobbade ni med dem?  

När bestämde du land/plats? 

Vilket stöd fick du av: 

Lärare, SYV 

Upplägget av praktik på skolan. Hade ni flera praktikperioder? 

 

Hur upplevdes praktiken, utmaningar. 
Hur lång var praktiken? 

Hur reste ni till praktikplatsen? 

Var du själv eller var ni flera från skolan? 

Första intrycket? 

Språket? Lätt/svårt utvecklades det? 

Beskriv vad som hände under praktiken. 

Personer, plats. 

Arbetsmiljön 

Vad lärde du dig? 

Känslan? 

Kom lärare på besök? 

 

 



 

34 

 

Andra upplevelser av landet 
Fick du kontakt med lokalbefolkning? 

Hur reste ni hem? 

 

Känsla när du kom hem 
Att komma hem, hur kändes det att komma hem? 

Hur kändes det efter en tid? 

 

Uppföljning på skolan 
Redovisningar? 

Fick du ta del av de andra elevers praktikerfarenheter? 

Har ni gjort någon utvärdering? 

Känslan? 

 

Erfarenheter 
Vad har du lärt dig av att vara utomlands? 

Har du förändrats på något sätt? Privat, jobbmässigt… 

Har du lärt dig något som förändrar din syn på Sverige och svenskar? 

Förändrades du av praktiken? 

Har du utvecklats under praktiken? Hur? 

 

Jmfr Utlandspraktik med Krumboltz 
För att medvetandegöra sig inför slumpen behöver individen enligt Krumboltz (Lovèn 

2015) utveckla fem färdigheter:  

Nyfikenhet, ihärdighet, flexibilitet, optimism, och risktagande. 

Är det här färdigheter som man behöver för att kunna gå ut på praktik och/eller är det 

något man lär sig under praktiken? 

 

Utvärdering 
Hur har lärarna och vägledaren agerat? 

Skulle de kunna göra något mer? 

Kommer du att jobba utomlands i framtiden? 

Något annat? 
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Bilaga 2, Informations- och samtyckesblankett 
Information  

Information om studien:  

Betydelsen av utlandspraktik för gymnasieelever 

-Vilken roll kan studie- och yrkesvägledare ha i arbetet med utlandspraktiken? 

Studien utförs som ett examensarbete av Björn Göransson, student sista 

terminen på studie- och yrkesvägledarutbildningen, vid Umeå Universitet 

institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. VT 2019 

Insamlade personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt 

samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som 

skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på 

ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Deltagarna i studien kommer att redovisas anonymt.  

Den som genomför studien har tystnadsplikt. 

Svaren från intervjuerna kommer endast att användas till denna studie. 

Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och 

betyget har registrerats i Umeå universitets studieregister för att sedan 

förstöras. 

 

Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller 

att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att 

inge klagomål till Datainspektionen.  

 

 

 

 

___________________________________ 

Kontaktuppgifter 

Student: Björn Göransson XXXXXXX 

Handledare: Universitetslektor Rolf Hugoson XXXXXXX 
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Samtyckesblankett  

 

Samtycke till att delta i studien: 

Betydelsen av utlandspraktik för gymnasieelever 

-Vilken roll kan studie- och yrkesvägledare ha i arbetet med utlandspraktiken? 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner 

att Umeås universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 

dataskyddslagstiftning och lämnad information. 
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