
Student 

Ht 2013 

Examensarbete, 30 hp 

Lärarprogrammet, 270 hp 

 

”Det bästa med skolan” 

En elevinriktad studie om motiv och attityder till    
internationella utbildningsutbyten  

Hugo Wikström 
 

 

 

 





 

Abstract 

 

In Sweden, little research has been done on the topic of international exchange programs that various 

schools offer to their pupils. This study investigates how pupils view these exchange programs, and 

how in their opinion it affects their learning and their level of motivation. The study also investigates 

the motives for taking part in or declining an international exchange. To answer these questions a 

quantitative survey and qualitative interviews with pupils with and without experience respectively 

was carried out.The study indicates that pupils that have not taken part in an exchange believe that it 

is a time consuming quest that may affect the student’s results in other courses, which is not a belief 

shared by the other group. Through exchanges the pupils that have taken part in an exchange believe 

that they have developed their language skills and their knowledge in social science. The main 

reasons for taking part are the cultural discoveries the students make and the chance to travel abroad. 

The main reason for not taking part in an exchange is the extra effort that the subjects believe are 

required.  

 

Nyckelord: internationalisering, lärande, meningsskapande, motivation, socialt nätverk  
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1 Inledning 

2011 gjorde vi svenskar över 14 miljoner utlandsresor, en ökning med 38 % på 10 år 

(Thorén, 2012). Denna ökning av utlandsresor visar sig även i skolan i form av 

internationella samarbeten. Skolor i hela landet erbjuder idag internationella skolutbyten 

till sina elever, detta i enlighet med skolans uppdrag att främja utbildningutbyten och 

stärka elevernas globala identitet. 

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 

utbildningsutbyten med andra länder ska främjas (Lgy 11:5).  

Varför har skolmyndigheten valt att ta denna riktning till att främja skolans 

internationalisering och i förlängningen uppmuntra till att skolor genomför fler 

internationella skolutbyten? Ett internationellt perspektiv på undervisning i läroplanen 

är inte ett särskilt nytt fenomen utan har funnits med sedan en av de första läroplanerna 

kom under 60-talet.  

De ungas känsla av samhörighet, solidaritet och medansvar måste vidgas utöver gränserna för 

familj och släkt. Skolarbete bör [...] lära dem [eleverna] inse en betydelse av [...] internationell 

samverkan (Lgr 69:15). 

Det sattes i läroplanen värde på internationell samverkan och en av anledningarna var 

att effektivisera den biståndspolitik som Sverige då hade (Skolverket, 1995:37). Hur 

varje enskild skola ska arbeta med internationella frågor bestämmer dem själv, i 

läroplanerna förklarar enbart vilka mål som skolan ska vara riktade mot och de uttrycker 

inte konkret vad eller hur något ska göras. Rektorn har uppgiften som pedagogisk ledare 

på skolan att utveckla internationella kontakter (Lgr 11:19). Detta gör att vissa skolor 

kan ha större samverkan än andra, trots att ett internationellt perspektiv alltid skall 

finnas i åtanke. Under avsnittet ”Skolans uppgifter” från Lgr 11 står följande. ”Ett 

internationellt perspektiv [...] är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 

samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser” (ibid:9). 

 

2012 kom en licentiatuppsats på ämnet internationellt skolutbytt vilket hävdar att 

internationellt skolutbyte påverkar lärandet positivt (Skolverket, 2012). Studien 

genomfördes av Mikael Wingård som under 2011 intervjuade nio gymnasielärare som 

alla uppgav att internationella skolutbyten har flera positiva effekter på elevers lärande. 

De effekter på elever som lyfts fram är positiv personutveckling, ökad kunskap om sin 

omvärld och vidgad världsbild (Wingård, 2012).  

 

Empirin till Wingårds studie är tagen enbart från lärares perspektiv, elevernas egna 

inställning har inte tagits i beaktning. Wingårds studie var lärarinriktade och belyste 

lärares syn på effekt, drivkraft, och förutsättning av och till internationellt utbyte men 

hanterade inte elevers syn på dylikt. Därav finner vi en ”lucka” i tidigare forskning som 

denna studie ämnar fylla. Med denna studie vill jag belysa elevers syn på internationella 

skolutbyten, något som fram till nu inte dokumenterats på svenska.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att belysa utvalda gymnasieelevers syn på internationella 

utbildningsutbyten.  

 

Studiens frågeställningar är: 

1. Vad har utvalda gymnasieelever för attityder till internationella skolutbyten? 

2. Vilka motiv finns för att medverka eller inte medverka i internationella 

skolutbyten? 

3. Anser informanterna att skolutbyten är lärorika att medverka i och vad kan de 

isåfall lära sig? 

4. Finns det attitydskillnader till internationella skolutbyten mellan elever som har 

och elever som saknar erfarenhet av utbyten och hur ser dessa isåfall ut? 
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2 Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning på området som studien belyser samt 

definitioner och forskning på centrala begrepp i studien. Den teoretiska bakgrunden 

ämnar ge mig som forskare ett djup att utgå ifrån när jag senare skall analysera studiens 

resultat. De centrala begreppen i studien kommer att granskas och definieras i avsnittet. 

2.1 Tidigare forskning om utbildningsutbyten 

Den enda tidigare svenska forskning som handlar konkret om internationella 

utbildningsutbyten är den redan nämnda licentiatuppsatsen som behandlar hur lärare ser 

på utbyten. Wingårds huvudfrågeställningar var vilka effekter av internationellt 

skolutbyte som lärarna upplever och vad som motiverar lärarna till att driva igenom 

utbyten (2012:12).  

 

Wingårds studie (2012) visar att lärarna i hög grad anser att deras elever och de själva 

påverkats positivt av utbytena. Bland annat tar elevernas personlighetsutveckling fart 

både genom den kulturella upplevelsen som landet de besöker ger dem samt genom att 

samarbeta med unga människor från värdlandet. Vidare uppger lärarna att deras elever 

genom utbyte motiveras att sätta sig in i värdlandets och sitt eget lands kultur. De 

positiva effekterna av utbytet ansågs ha påverkat de besökande eleverna samt eleverna 

från värdlandet ömsesidigt (Wingård, 2012:96). Lärarna i studien menar att det finns 

många positiva effekter av utbyte men att det även finns en negativ aspekt. Samtliga 

intervjuade uppgav att internationella utbildningsutbyte är mödosama projekt som 

kräver mycket tid att planera och genomföra, tid som sällan ryms i arbetstiden och 

därmed får tas från lärarnas fritid (ibid). 

 

Vad som driver lärarna till att trots betungande övertidsarbete ändå genomföra 

utbildningsutbyten är att de anser att de positiva effekterna som uppkommer i möten 

mellan elever och lärare uppväger det arbetet som de lägger ner. Lärarna upplever att 

deras egna positiva utveckling samt den positiva utveckling som deras elever genomgår 

under utbytet är värt det extra arbete som utbytet kräver (Wingård, 2012:99).  

  

2.2 Internationalisering i två kommuner 

Svenska utbildnings- och högskolerådet definierar internationalisering som 

”Internationella samarbeten och utbyten mellan olika nationer” (Universitets- och 

högskolerådet, u.å.). Målet med dessa samarbeten är att kunskap, erfarenheter och idéer 

utbyts vilket ämnas leda till ömsesidig utveckling för samtliga medverkande nationerna.  

 

Under kapitlet om förståelse och medmänsklighet i läroplanen för gymnasieskolan från 

2011 står det uttryckligt att det svenska samhällets internationalisering ”[..] ställer höga 



 8   

 

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

mångfald” (Lgy 11:5). Ett exempel på en skola som har lyft fram detta är en 

gymnasieskola i Storuman där internationalisering är en central del av skolans 

profilering. Ett mål som skolan ser med internationalisering, och i förlängningen 

internationella utbyten, är att medverkan i dessa ska motverka främlingsfientlighet hos 

eleverna som skolan anser kan bottna i rädsla och okunskap. Skolans mål med 

internationalisering är att ”[ö]ka förmågan att leva sig in i andras problem och 

värderingar [...] [och öka den] praktiska användning av främmande språk som i sin tur 

ökar tilltron till den egna språkförmågan.” (Storuman, u.å.). Ytterligare ett exempel på 

en skola som anammat internationalisering är en gymnasieskola i Lidingö kommun. De 

vill genom internationalisering uppnå långsiktiga mål som att verka för ”en öppen 

attityd mot omvärlden, [...] ökad förståelse och tolerans för olika kulturer, [...] att 

kontakter och utbyten med andra länder bibehålls och om möjligt utvecklas.Lidingö, 

u.å.) Vidare vill Lidingö kommun att elever på den här gymnasieskolan ”[...] har 

möjlighet att resa till ett land där något av de språk de studerar är det officiella språket” 

(ibid).  

 

Ett av Storumans syften med att arbeta med internationalisering är att motverka 

främlingsfientlighet. Främlingsfientlighet, eller Xenofobi, är en sammankoppling av de 

två grekiska orden, Xenos som betyder ’främling’ och Phobos som betyder ’rädsla’, och 

beskrivs av Nationalencyclopedin som en ”intensiv [och] irrationell rädsla för 

främlingar” (2014). Skolverket uttrycker vikten för att motverka främlingsfientlighet i 

läroplanen. ”Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser” (Lgy 11:5). Storumans kommun har anammat 

läroplanens riktlinjer och de vill genom internationella skolutbyten jobba mot 

främlingfientlighet och öka kunskaperna som skolmyndigheten hänvisar till (Storuman, 

u.å). Främlingsfientlighet bygger på attityder och därav finns en koppling även till 

lärande eftersom de förvärvas (Hogg & Abrams, 2000:520). 

 

I ett material som Skolverket utformade 1995 för att belysa begreppet 

internationalisering i anknytning till läroplanen står följande att läsa.  

Arbete för ökade internationella kontakter i gymnasieskolan har hittills varit en angelägenhet 

främst för intresserade elever och lärare på studieförberedande utbidningar. Yrkesutbildningar 

däremot har ofta haft ett mycket litet inslag av internationalisering. Det finns anledning att arbeta 

för en annan utveckling eftersom alla elever kan ha glädje av en ökad internationell kompetens 

(Skolverket, 1995:52). 

Materialet är nästan tjugo år gammalt och Skolverket hävdade på den tiden att det är 

främst högskoleförberedande utbildningar som till exempel Naturvetenskaps- och 

Samhällsvetensskapprogrammet som har fått ta del av internationella 

utbildningsutbyten. Landets många yrkesutbildningar har inte haft ett tydligt 

internationellt perspektiv på utbildningen vilket de skulle haft stor nytta av enligt 

Skolverket. 
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2.3 Lärande 

Begrepp som ”lärande” och ”kunskap” är sällan objektiva utan utgår alltid ifrån någons 

tolkning och vad samhället anser vara viktigt lärande uttrycks officiellt i läroplaner och 

kursplaner (Tornberg, 2009:31). Den danske pedagogen Knud Illeris ger en bred 

definition av begreppet då han skriver att lärande kan definieras som ”alla processer 

som i levande organismer leder till permanenta förändringar i kapacitet, och som inte 

enbart orsakas av biologisk mognad eller åldrande” (Illeris, 2007:3). Illeris valde en 

ytterst öppen formulering därför att lärande som begrepp innehåller en stor och 

komplicerad samling av olika processer. Den första grundläggande processen som 

Illeris menar är kopplad till lärande är ett externt växelspel mellan den lärande och den 

sociala, kulturella och materiella omvärlden som hon lever i. Den andra processen är en 

inre psykologisk process som driver utveckling och förvärvande av kunskap (Illeris, 

2009:8). Illeris menar att många teorier om lärande studerar antingen den ena eller den 

andra processen trots att båda processerna, enligt honom själv, måste vara aktivt 

involverad för att lärande ska ske (ibid). 

 

Illeris skapade en modell för hur lärande sker där han integrerade de båda processerna 

tillsammans med tre olika dimensioner till lärande som han benämner innehåll, motiv 

och omgivning (Illeris, 2009:9). Innehållsdimensionen hanterar vad som lärs. Ofta talar 

man om kunskaper eller färdigheter men det kan lika gärna handla om attityder och 

värderingar som individen förvärvar. Individens mål är att skapa mening och förmåga 

att hantera de utmaningar som hon möter i livet, genom detta utvecklas en personlig 

funktionalitet. Motivdimensionen tillhandahåller den mentala energi som krävs för att 

inlärning ska ske. Det omfattar element som känslor, motivation och vilja. Dess 

funktion är att säkra en mental balans hos individen och att utveckla individens 

personliga känslighet. Innehåll och motiv är hela tiden beroende av varandra eftersom 

individen drivs av lust, tvång eller intresse för att skapa denna mening och förmåga, 

samtidigt som uppkomsten av nya ting eller företeelser kan förändra de motiv som finns 

för att förvärva dem (Illeris, 2009:10).  

 

Interaktions- eller omgivningsdimensionen ger den impuls som sätter igång 

läroprocessen. Detta kan ske bland annat genom uppfattning, imitering och deltagande 

(Illeris, 2007:100). Den interaktion som sker skapar grunden för integrering i samhället 

och utvecklar individens socialitet, det vill säga hans/hennes sociala förmågor (Illeris, 

2009:11). Figur 1 visar sambandet mellan de olika läroprocesserna i Illeris modell. 
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Figur 1 De grundläggande läroprocesserna efter Illeris modell (2009:9). 

Det perspektiv på lärande som lägger stor vikt på interaktionen mellan individen och 

dess omgivning är det sociokulturella synsättet. Säljö definerar lärande som ”en process 

där individen tillgodogör sig delar av samhällets samlade kunskaper och färdigheter” 

(2000:13). Säljö menar att lärande förekommer i all mänsklig verksamhet (2010:22). I 

alla samtal, händelser och ageranden finns det en möjlighet att individen tar lärdom, 

lärdom som individen nyttjar senare i livet. Säljö ser inte lärande som strängt kopplat till 

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

 

Ur ett sociokulturellt synsätt på lärande är språket, samtalet och samverkan med 

jämnåriga en viktig förutsättning för människans lärande och utveckling. ”Det är genom 

att lyssna, samtala, härma och samverka med andra som barnet får del av kunskaper och 

färdigheter [...] och lär sig vad som är intressant och värdefullt i kulturen” (Dysthe, 

2003:48). Dysthe understryker vikten av interaktion och samverkan för uppkomsten av 

konstruktivt lärande och innehållet i detta. ”Interaktionen med andra i läromiljön är 

avgörande både för vad som lärs och hur det lärs” (ibid:44). 

 

Ett begrepp som ofta nämns i anknytning till ett sociokulturellt synsätt på lärande är 

begreppet Communities of practice (Wenger, 1998). Begreppet, som kan översättas till 

’praktikbaserad gemenskap’, ser social interaktion som grunden för att möjliggöra 

lärande och sätter stor fokus på socialt deltagande. Deltagande ser Wenger (1998:4–5) 

inte enbart som att delta i diverse aktiviteter med olika människor utan i en djupare 

mening att deltagande är en process där individer genom involvering i olika 

gemenskaper utvecklar en identitet. Vidare menar Wenger (1998:51) att det är genom 

praktik som vi kan uppleva världen och vår interaktion med den som meningsfull. 
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2.4 Meningsskapande 

Bartlett påvisade i ett socialpsykologiskt experiment (1964:63) att vi inte kan minnas 

något som saknar mening för oss. Det är därför vi försöker koppla ny information till 

information som vi redan har. Denna koppling eller tolkning av ny information blir vad 

vi sedermera lär oss. Bartlett kollade detta genom att be försökspersoner återberätta 

historier från främmande kulturer. Försökspersonerna tenderade att missa att återberätta 

delar som var speciellt främmande för dem och som de inte hade någon 

bakgrundserfarenhet av (ibid:93) För en elev som läser ett språk och har medverkat i ett 

internationellt utbyte betyder det, i författarens mening, att hon får en referens till en 

kultur där språket talas. Nya ord som uppkommer kan eleven sedan koppla till kulturen 

som inte längre är främmande vilket, i enlighet med Bartlett, förmodas leda till att 

eleven minns bättre vad som lärs. 

 

Tornberg (2009:21) skriver om meningsskapande att det är en av människans absolut 

grundläggande strävan att se sammanhang i sin tillvaro. Människan tolkar 

informationen med utgångspunkt från det hon redan vet, men har hon däremot inget 

sammanhang att sätta in informationen i blir denna meningslös. På samma sätt måste 

elever se samband mellan vad de lär sig i klassrummet och verkligheten utanför (ibid: 

21). I språkämnena skapar detta en svårighet eftersom de som talar målspråket som 

eleverna ämnar lära sig ofta befinner sig långt borta (ibid:22) Språkundervisning består 

ofta av utvecklandet av själva färdigheten, det vill säga att lära sig språket medan 

färdighetens roll i praktiken undervärderas. Tornberg understryker vikten av att 

språkundervisningen bidrar till elevers senare språkanvändning inom olika 

sammanhang. Risken som hon ser av att enbart fokusera på färdighetsaspekten av ett 

språk är att språkets kommunikativa del blir lidande och att verklighetsanknytningen 

därmed blir outnyttjad (ibid:185). 

 

För att öka meningsskapandet inom språkundervisning tycker Tornberg att man ska 

göra målspråket till arbetsspråket i klassrummet. Undervisningssituationen blir då en 

verklighet där språket rent praktiskt kommer till användning (ibid:186). 

2.5 Motivation 

Ett begrepp som har stark anknytning till lärande är motivation, vilket i Illeris modell 

benämns som motiv (Illeris, 2009:9). Motivation är inom psykologin ett generellt 

begrepp för en grupp olika fenomen som påverar uppkomsten, styrkan och 

varaktigheten av en individs beteende (Carlson, Buskist & Martin 2000:440). Begreppet 

motivation inkluderar framförallt två olika fenomen, som påverkar motivation på olika 

sätt. Det första fenomenet inträffar när en individ får stimuli (sporrning att tänka, göra 

eller reagera) av någon eller något som individen sedan associerar till antingen trevliga 

eller otrevliga företeelser. Dessa företeelser kan verka antingen drivande mot eller 

drivande från ett visst beteende (ibid:440). ”Driften” kallas förstärkning och kan verka 
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både positivt och negativt (ibid:226). Det andra fenomenet inträffar när en individ 

berövas en positiv förstärkare. Fenomenet skapar hos individen en strävan mot ett visst 

beteende. Ett exempel är den stimuli som hunger skapar och den den positiva 

förstärkaren mat vilket leder oss till att äta. Hunger är en grundläggande stimuli som vi 

behöver för att leva, andra mindre uppenbara stimulis är rastlöshet som träder i kraft när 

en individ exempelvis spenderat många timmar med en rutinuppgift, vill röra på sig och 

göra något annorlunda (ibid:440). 

2.6 Socialt nätverk  

Socialt nätverk är ett begrepp som kommer från sociologin och definieras som 

mänskliga kontaktnätverk där relationerna mellan interagerande individer studeras och 

analyseras (Wasserman & Faust, 1994:3). Sociala nätverk kan benämnas antingen som 

stängda eller öppna. En individ ingår i ett stängt nätverk om alla i nätverket känner 

varandra. En motsatt bild kan vi se i ett öppet nätverk. I ett öppet nätverk känner 

individen flera andra individer men de känner i sin tur inte varandra (Coates, 2004:71). 

En viktig aspekt i de sociala nätverken är att de kan verka norm-förstärkande, och 

därmed påverka en individs lärande och livssyn (ibid).  

2.7 Attityder 

Attityder är de åsikter som individer har om objekt, problem, personer, grupper och 

institutioner. Attityder är sammanknutet med lärande på samma sätt som all annan 

kunskap, de förvärvas. Från tidig barndom så är en del av ett barns interaktion med 

vuxna och andra barn att kategorisera sin omgivning. Kategoriseringsprocessen 

utvecklar önskan att passa in och bli accepterad av de som barnet identifierar sig med 

(Sherif, Sherif & Nebergall, 1965:4–5). Attityder som barnet lär sig är föränderliga, de 

formas och förändras under hela barnets liv (Hogg & Abrams, 2000:520) Det går inte 

att observera attityder direkt utan de kan enbart ses utifrån en individs beteende, hennes 

ord och handlingar (Sherif, Sherif & Nebergall, 1965:19).  

 

Många sociopsykologer anser att attityder ka delas upp i tre olika komponenter: den 

kognitiva, den affektiva och den konativa komponenten. Den kognitiva komponenten 

består av vår uppfattning om ett visst objekt vilken vi kan skapa på tre olika sätt. Från 

nya observationer och erfarenheter, från observationer och uppfattningar som bygger på 

tdigare uppfattningar, eller från vad någon annan, ofta en auktoritär figur, säger om 

objektet. Vissa uppfattningar om ett objekt kan vara precisa och detaljrika medan andra 

kan vara oytliga och informationsfattiga (Deprez & Persson, 1987:125–126). Den 

affektiva komponenten består av de känslor som ett objekt, en person eller en aktivitet 

framkallar. Känslorna som uppkommer kan vara negativa, positiva eller neutralt 

likgiltiga (ibid:125). Den konativa komponenten består av våra intentioner att agera på 

ett visst sätt i relation till vår kognitiva uppfatting och vår affektiva uppfattning om ett 

visst objekt (ibid). Ett exempel på hur de olika komponenterna samverkar kan ses ur 
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följande familjs veckohandel av matvaror. Den medvetna familjen har en positiv attityd 

till en vara som de tror är nyttig och miljövänlig (kognitiv komponent), eller som de får 

en positiv känsla av (affektiv komponent) och som de slutligen avser köpa (konativa 

komponent) (Hogg & Abrams, 2000:519).  
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3. Metod och material 

För att söka svar på mina frågeställningar om elevers syn på internationellt utbyte valde 

jag som huvudmetod att genomföra en enkätstudie med frågor riktade till två grupper, 

dels elever med erfarenhet av utbyte som jag kallar för utbytesgruppen, dels elever utan 

erfarenhet av utbyte som jag kallar för hemmagruppen. Som sekundär metod använde 

jag halvstrukturerade intervjuer som ämnade komplettera resultatet från enkätstudien. 

Att två metoder används gör enligt Eliasson (2013) att en mer fullständig bild av det 

som undersöks kan ges. Enkäten samt intervjuerna genomfördes med elever från två 

medelstora gymnasieskolor i norra Sverige. Valet av skolorna baserades på min 

personliga kontakt med dessa skolor. Urvalet var alltså ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Skolorna kände jag väl och jag hade även på förhand viss kunskap om deras arbete med 

internationalisering och internationella utbildningsutbyten. 

3.1 Enkätundersökningen 

Valet av enkätundersökning som min huvudmetod för insamling av material grundade 

sig i att jag ville få en överblick över elevers syn på internationellt skolutbyte, och se 

om det fanns några frågor som jag kunde lägga extra vikt på under mina kompletterande 

intervjuer.  

 

För enkelhetens skull så utformade jag två olika enkätundersökningar (se bilaga 1, 

enkätundersökning #1-2), en för min hemmagrupp och en för min utbytesgrupp. Jag 

gjorde så för att underlätta för informanterna samt för mig själv. Informanterna fick 

frågor som direkt berörde dem och jag undvek att behöva dela upp enkäten i olika 

avsnitt. Tilläggsfrågorna (bilaga 1) i den andra enkätundersökningen är de frågor som 

var utbytta från den första till den andra enkäten. 

 

Enkätundersökningen började med bakgrundsfrågor om informantens kön och 

erfarenheter av internationellt skolutbyte för att möjliggöra en korstabulering av 

resultatet. Stukát rekommenderar korstabulering som ett bra tillvägagångssätt för att 

forskaren skall kunna säga så mycket som möjligt om resultatet och belysa det ur olika 

perspektiv (Stukát, 2011:48). 

 

Därefter kom frågor angående deras attityder och motiv till att medverka eller inte 

medverka i internationella skolutbyten. Avslutningsvis kom det frågor kring deras 

sociala nätverk för att undersöka om de tillhör ett stängt eller ett öppet socialt nätverk 

(Coates, 2004) vilka kan vara normförstärkande och därför ha påverkat elevernas 

attityder. Beräknat urval var 40 gymnasieelever från två olika skolor. Stukát menar att 

urvalet ska vara stort nog för att resultatet ska kunna generaliseras till en större grupp 

(Stukát, 2011:63). För att bortfallet inte skulle bli för stort besökte jag klasser på de två 

undersökta skolorna och samlade in elevernas mailadresser. Jag förklarade syftet med 

enkätundersökningen och målet med mitt examensarbete. I enlighet med Stukáts 
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rekommendationer (ibid:48) testade jag enkäterna i en liten pilotundersökning med två 

föredetta gymnasieelever för att kontrollera att den fungerade rent praktiskt innan den 

lämnas över till mina informanter. 

 

Stukát rekommenderar ett webbaserat verktyg för att utforma enkätundersökningar på 

nätet vilket jag använde mig av i min studie. Positivt är att man sparar mycket av den 

mödosamma processen att sammanställa enkätsvaren då det sker elektroniskt med 

programmets hjälp (Stukàt, 2011:55). 

 

I mina enkäter använde jag mig av en hög standarisering och en hög grad av 

strukturering. Det vill säga att jag formulerade många frågor med fasta svarsalternativ 

så att svaren skulle reflektera det jag ville undersöka och de data som jag ville mäta. 

Hög standarisering och hög grad av strukturering är vanligt för studier av kvantitativ 

natur och hör ofta ihop (Trost 2012:58–59). Det är eftersträvansvärt eftersom motsatsen 

att ha låg grad av standarisering gör möjligheterna till jämförelser mellan de två olika 

grupperna små. 

 

Av 20 tillfrågade informanter från hemmagruppen så besvarade 14 den webbaserade 

enkätstudien. Lika stort var urvalet och gensvaret från utbytesgruppen, det vill säga 14 

informanter eller 70% av urvalet. Perry förespråkar 70% som en minimigräns av 

svarsprocenten för att studien ska anses som representativ för målgruppen (2005:124).  

 

Många enkätfrågor var utformade med skalor som gick från 1–6. Skalorna var 

utformade på detta sätt för att informanterna inte skulle kunna ställa sig i mitten (det vill 

säga en 3:a på en skala från 1–5) och därmed göra ett neutralt ställningstagande. 

Skalutformningen användes frekvent i enkätstudien. 

3.2 Kompletterande intervjuer 

Efter att enkätundersökningen avklarats valde jag sex informanter för att genomföra 

ostrukturerade intervjuer (se bilaga 2) med. När jag besökte de två skolorna som 

medverkar i studien frågade jag eleverna i fyra olika gymnasiklasser efter deras 

mailadresser, ifall de medverkat i något internationellt utbildningsutbyte eller ej och 

ifall de skulle vilja medverka i en kort intervju. Sex personer totalt, tre stycken 

utbytesgruppen och tre ur hemmagruppen svarade att de gärna ville medverka i en 

intervju vilket gjorde urvalet lätt. Intervjuerna utfördes sedan över telefon för att spara 

tid både för mig och för informanterna.  

 

När jag genomförde intervjuerna hade jag innan gjort en intervjuguide (bilaga 2) som 

jag hade som stöd. Eftersom intervjuerna var av halvstrukturerad karaktär så innehöll 

intervjuguiden inte strikt formulerade frågor. Istället innehöll den, i enlighet med Kvales 

(1997:121) rekommendationer, en översikt över de ämnen som skulle täckas och förslag 
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till frågor. De viktigaste frågorna bör enligt Kvale ställas i deskriptiv form, till exempel 

”Vad hände och hur gick det till?” (ibid:123). Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas och till sist analyseras.  

 

Transkribering, som Kvale (1997:153) definerar som ”[...] att ändra från en form till en 

annan”, medför problem som forskaren måste lösa. Transkriptionen är nämligen en 

tolkning av orginalmaterialet och inte en direkt kopia av detta och dess realibilitet och 

validitet kan därför kritiseras. En grundregel är enligt Kvale (1997:155) att man som 

forskare förklarar hur transkriberingen skett. Min transkribering är inte någon 

fonematisk transkription, det vill säga att jag inte har återgett alla befintliga fonem i 

orginaltexten. Jag transkriberade mina intervjuer med intresse för vad informanterna sa 

och inte med intresse för hur de sa något. Transkriberingen underlättades med hjälp av 

verktyget Express Scribe vilket är en ordbehandlare inkorporerad i ett 

ljuduppspelningsprogram.   

 

Målsättningen med intervjuerna var att de skulle ge studien ytterligare ett perspektiv då 

empirin från en kvalitativ intervjustudie får en annan karaktär än empirin från en 

kvantitativ enkätstudin. Genom intervjuer har forskaren möjligheten att följa upp 

informanters svar och gå mer djupgående in på ämnet.  

 

Av de informanter som medverkade i intervjustudien var två tjejer och fyra killar. Den 

ena hälften hade medverkat i ett internationellt skolutbyte och den andra hälften hade 

inte gjort det. Samtliga informanter hade medverkat i enkätstudien innan intervjuerna 

genomfördes. För att underlätta läsarens förståelse om vem av informanterna som säger 

vad så har de getts fiktiva namn.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Tabell över informanterna i intervjustudien 

De som ej medverkat i utbyte dvs. hemmagruppen har getts namn som börjar på E. 

Dessa är Erik, Egil och Emilia. De som har medverkat i utbyte dvs. utbytesgruppen har 

getts namn som börjar på M. Dessa är Mathias, Mikael och Maria. 

3.3 Metod för analys av material 

Först analyserades huvudmaterialet, det vill säga enkätundersökningen. Detta 

påbörjades genom att materialet  omvandlades till siffror, detta för att materialet skulle 

bli mer lätthanterbart. Insamlat material analyserades sedan och diagram/tabeller 

sammanstäldes för att kunna redovisa resultatet i uppsatsen. De två grupperna jämfördes 

Hemmagruppen Utbytesgruppen 

Erik 

Egil 

Emilia 

Mathias 

Mikael 

Maria 
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för att finna intressanta samband mellan dem två. De transkriberade intervjuerna 

analyserades på liknande sätt som enkätsvaren. De två grupperna jämfördes för att se 

vilka likheter och skillnader som fanns mellan dem. Ur intervjustudien plockades 

intressanta citat ut som skulle spegla de samband som resultatet visar. 

3.4 Forskningsetiska principer  

Forskningsetiska principer uppsatta av Vetenskapsrådet (2011) har beaktats genom hela 

studien. De grundläggande forskingsetiska principerna är forsknings- och 

individsskyddskravet. Forskningskravet betonar att forskningen håller hög kvalitet och 

är relevant. Individsskyddskravet framhåller att informanternas anonymitet respekteras. 

Jag informerade deltagarna i studien om studiens syfte och villkoren för deras 

deltagande. Jag var tydlig med att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan samt informerande dem om användandet av diktafon för inspelning av 

intervjuerna. Informanterna tillfrågades om de ville ha tillgång till undersökningens 

resultat när studien är avslutad. Enkäterna besvarades anonymt och informanternas 

namn och namnet på skolorna där de studerar har inte lämnats ut. 
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4 Resultat 

Resultatet presenteras med forskningsfrågorna ett, två och tre som utgångspunkt samt 

en underrubrik som presenterar resultatet av informanternas nätverksanalys i relation till 

deras skolmotivation. Studiens två material presenteras efter varandra med resultatet 

från hemma- och utbytesgruppen för enkätstudien först och resultatet från hemma- och 

utbytesgruppen från intevjustudien sedan.  

4.1 Enkätstudien 

Enkätstudiens första frågor handlade om informanternas bakgrundsinformation (se figur 

2). Från hemmagruppen var informanterna drygt hälften killar och hälften tjejer. 11 av 

14 tillfrågade tycker om att resa och en majoritet av informanterna har varit utomlands 

under minst en veckas tid 3–5 gånger. 11 av 14 informanter i hemmagruppen har läst ett 

extra språk utöver engelska och svenska, vilka är kärnämnen och därför obligatoriska 

för alla. De vanligaste språken bland informanterna är spanska och samiska.  

 

Från utbytesgruppen var informanterna till drygt två tredjedelar tjejer och samtliga 

informanter har en passion för att resa. De flesta har varit utomlands under minst en 

veckas tid 6–10 gånger, vilket är mer än hemmagruppens 3–5 gånger. Samtliga 

informanter ur utbytesgruppen har läst ett extra språk och där är spanska det vanligaste 

språket.  

 

 Hemmagruppen Utbytesgruppen 

Könsfördelning 8 killar och 6 tjejer 4 killar och 10 tjejer  

Vanligast  

extra språk 

Spanska och samiska Spanska 

Attityd till att resa utomlands  11 av 14 gillar att resa Alla gillar att resa 

Antal gånger utomlands Majoriteten 3–5 gånger  Majoriteten 6–10 gånger 

Figur 3 Informanternas bakgrundsinformation 

I detta tidiga skede kan vi redan se att hemmagruppen är en betydligt mer heterogen 

grupp än den homogena utbytesgruppen. I utbytesgruppen är det en majoritet tjejer, alla 

gillar att resa och de flesta har läst Spanska som modernt språk. Hemmagruppen är av 

blandad könsfördelning och alla gillar inte att resa utomlands och alla har heller inte läst 

ett extra språk utöver engelska och svenska. 

4.1.1 Attityder till internationellt skolutbyte 

Samtliga av de utvalda eleverna som medverkat i skolutbyte ser det som positivt. Det 

kan vi konstatera av svaret på skalfrågan från 1–6 om hur positivt eller negativt 

informanterna aner att utbytet som de medverkat i var. En tydlig majoritet ur 

utbytesgruppen besvarade att de ser medverkan som en positiv erfarenhet (se figur 4).  
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Figur 4 Enkätsvar från utbytesgruppen: På en skala från 1–6 hur positivt eller negativt var utbytet? 

På uppföljningsfrågan om vilka två aspekter som var mest positiva med utbytet gavs sex 

olika svarsalternativ.  

 

0 2 4 6 8

Övriga

Vet ej

Att få resa

Att utvecklas som

människa

Att träna sin..

Att få lära sig om..

Att få träffa..

Att få göra något

annorlunda

 

Figur 5 Enkätsvar från utbytesgruppen: Vad var mest positivt med att medverka i ett utbyte? 

Flest svarade att de utvecklats som människor. Bland de som informanterna tyckte var 

mest positivt med medverkan i utbytet var att de, utvecklats positivt, träffat nya 

människor och att de fått träna sina språkliga förmågor. 

 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 0 0 % 

4 0 0 % 

5 2 14 % 

6 12 86 % 

 

Att få göra något annorlunda 1  

Att få träffa nya människor 5  

Att lära sig om nya kulturer 4  

Att träna sin språkliga förmåga 5  

Att utvecklas som människa 7  

Att få resa utomlands 3  

Vet ej 0  

Övriga 1  
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Ett par elever anser det som positivt att få resa utomlands i utbytet. Det finns dock ett 

annat sätt att medverka i ett utbyte, ett som inte involverar att resa. Man kan medverka i 

ett utbyte genom att ta emot ubyteselever på hemmaplan vilket ungefär två tredjedelar 

av informanterna från utbytesgruppen har gjort. En klar majoritet av dem tycker att detta 

var en positiv erfarenhet, vilket följande tabell visar.  
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Figur 6 Enkätsvar från utbytesgruppen: Om du varit värd för någon utbytesstudent: På en skala från 

1–6 hur positiv eller negativ var den erfareheten? 

Uppföljningsfrågan var likt tidigare struktur vad som var mest positivt med 

erfarenheten. Informanterna fick ett par alternativ och ombads välja de två som för dem 

var viktigast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 0 0 % 

4 2 20 % 

5 2 20 % 

6 6 60 % 
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Figur 7 Enkätsvar från utbytesgruppen: Om du har varit värd för någon utbytsstudent: Vad var mest 

positivt med den erfarenheten? 

Vad informanterna ur utbytesgruppen ansåg som mest positivt med att vara värd var att 

träffa nya människor och att få lära utbytestudenterna om hur vi lever i Sverige. Även 

att få göra något annorlunda och att få träna språket uppges som positiva faktorer med 

att medverka i utbyten på hemmaplan. 

 

Ett par enkätfrågor ställdes till båda grupperna paralellt, en av dessa var ifall de som inte 

medverkat i utbyte missat något värdefullt. Utbytesgruppens svar gav följande tabell.  
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Figur 8 Enkätsvar från utbytesgruppen: På en skala från 1–6 tror du att de elever som inte medverkat i 

ett utbyte missat något värdefullt?  

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 0 0 % 

4 2 14 % 

5 1 7 % 

6 11 79 % 

 

0 2 4 6 8

Övriga

Vet ej

Att få lära

andra.

Att träna sin..

Att få lära sig..

Att få träffa..

Att få göra

något… Att få göra något annorlunda 3 

Att få träffa nya människor 8 

Att få lära sig om nya kulturer 2 

Att träna sin språkliga förmåga 3 

Att få lära andra om hur  

vi lever i Sverige 
5 

Vet ej 2 

Övriga 1 
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En överväldigande andel informanter svarade en 6:a på skalan vilket antyder att 

informanterna anser att de elever som inte medverkat i ett utbyte definitivt har missat 

något vädefullt. På en likartad fråga, ifall informanterna själva missat något genom icke-

medvekan svarade hemmagruppen enligt följande.  
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Figur 9 Enkätsvar från hemmagruppen: På en skala från 1–6, tror du att du har missat något 

värdefullt genom att inte medverka i ett skolutbyte? 

På en skala från 1–6 så placerade sig majoriteten av informanterna på den övre halvan 

på frågan om de anser att de missat något värdefullt genom att inte ha medverkat i ett 

skolutbyte. Flest informanter svarade 3:or och 4:or, drygt en tredjedel var. Detta visar 

att vi har en spridning på båda sidorna av skalan.  

 

En annan fråga i enkätundersökningen som har klar koppling till vad informanterna  

missat eller inte missat är frågan som hemmagruppen gavs om vad utbytesgruppen kan 

ha fått ut av utbytet.  

 

1 2 14 % 

2 0 0 % 

3 4 29 % 

4 4 29 % 

5 3 21 % 

6 1 7 % 
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Figur 10 Enkätsvar från hemmagruppen: Vad tror du att de elever som medverkat i ett skolutbyte fått ut 

av det?    

Flest informanter ur hemmagrupper svarade att de trodde att utbytesgruppen utvecklat 

sina språkkunskaper, fått ökad världsuppfattning samt skapat nya kontakter och vänner. 

Få informanter tror att medverkan i internationellt skolutbyte lett till att deltagarna fått 

bättre betyg i något ämne. 

4.1.2 Motiv för medverkan eller icke-medverkan i skolutbyte 

För att ta reda på motiven kring framförallt icke-medverkan måste man först ta reda på 

ifall informanterna haft möjlighet att medverka eller ej. Ungefär två tredjedelar ur 

hemmagruppen svarade att de haft möjlighet att medverka men inte gjort det. 

Uppföljningsfrågan till föregående fråga var ifall de idag skulle ha medverkat i ett 

utbyte ifall de haft möjlighet. Svaren gav följande tårtbitsdiagram. 

  

 

0 2 4 6 8 10

Övrigt

Vet ej

Bättre betyg

Inte någonting

Nya kontakter

Utvecklat sina

språkkunskaper

Ökad omvärld..

De slapp skolan
 

De slapp skolan 4 

De fick ökad  

världsuppfattning 
8 

De har utvecklat sina  

språkkunskaper 
9 

De har skapat nya  

kontakter och vänner 
9 

De fick inte ut någonting 0 

De fick bättre betyg i något  

ämne 
2 

Vet ej 0 

Övrigt 0 
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Figur 11 Enkätsvar från hemmagruppen: Om du idag skulle haft möjlighet att medverka i ett utbyte, 

skulle du då göra det? 

En femtedel av informantera skulle ha medverkat om de idag fick möjligheten. En 

knapp tredjedel skulle inte ha medverkat, oavsett om de haft chansen till det eller inte 

och hälften av de som haft möjlighet att medverka kunde inte ta ställning till ifall de 

skulle ha medverkat eller ej ifall de fått chansen. 

 

Så varför medverkade inte informanterna ur hemmagruppen? Frågan ställdes i 

enkätundersökningen och det visar sig vara av olika anledningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Enkätsvar från hemmagruppen: Varför har du inte medverkat i något utbyte? 

  

 

Gillar inte att resa 1 

Gillar inte att träffa  

nya människor 
0 

För mycket extra arbete, t ex  

i form av pengainsamlingar 
7 

Ville inte missa något viktigt i  

skolan 
9 

För att uppnå ett visst betyg i 

annat skolämne 
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Övrigt

Vet ej

Min familjs…

Mina vänner…

Nya vänner

Upptäcka

Utveckas

Träffa nya…

Resa utomlands

Slippa skolan

Informanterna hade möjlighet att kryssa in två svarsalternativ och resultatet visar att 9 

av 14 hade som huvudanledning till att inte medverka i ett utbyte att de inte ville missa 

något viktigt i skolan. Hälften ansåg att deltagande skulle ha medfört för mycket extra 

arbete, till exempel i form av pengainsamlingar. Ingen informant uppgav att de inte 

tycker om att träffa nya och främmande människor. 

 

Liknande fråga ställdes paralellt till utbytesgruppen, ”varför medverkade du i ett 

utbyte?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Enkätsvar från utbytesgruppen: Varför medverkade du i ett utbyte? 

På frågan varför informanterna medverkade i utbyte svarade fyra femtedelar av 

informanterna ur utbytesgruppen att de ville upptäcka en ny kultur. Ett par svarade att 

de ville utveckla sin språkliga förmåga, och ännu ett par svarade att de ville träffa och 

lära känna nya människor. Fyra femtedelar ur utbytesgruppen uppger att de skulle 

absolut medverkat igen om de fått möjlighet. ”Mer internationella utbyten tack! Det är 

det bästa med skolan”, kommenterar utbytesgruppsinformanten Mikael. 

 

För att slippa skolan 0 

För att få resa utomlands 1 

För att träffa nya människor 4 

För att utveckla min språkliga  

förmåga 
4 

För att upptäcka en ny kultur 11 

För att skaffa nya vänner 2 

För att mina vänner skulle åka 0 

För att min familj tyckte att jag  

skulle passa på 
0 

Övriga 3 
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Figur 14 Enkätsvar från hemmagruppen: Skulle du medverkat igen?  

4.1.3 Kunskapsaspekten av internationellt skolutbyte 

Kunskapsaspekten undersöktes genom två frågor varav en med skala som svarsmetod 

och den andra med ett längre kommentarsfält. Den första frågan handlar om 

informanternas syn på hur pass lärorikt utbytet som de medverkat i var. Informanterna 

ombads placera sig själva på en 6-gradig skala. Svaren gav följande diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Enkätsvar från utbytesgruppen: På en skala från 1-6, hur pass lärorikt var utbytet?  

Två tredjedelar av utbytesgruppen, det vill säga en klar majoritet, ansåg att utbytet de 

medverkat i var mycket lärorikt vilket reflekterar det stora antalet 6:or på skalan.  

 

På frågan om vad de lärt sig kopplat till skolans ämnen så svarade flertalet att de lärt sig 

om kulturen i det land de besökt vilket de kunnat koppla till samhällskunskap och 

religionkunskap. Många informanter uppger att de genom att jämföra levnadsvillkor i 

Sverige och i ett annat land har utvecklat sin förståelse för kulturella skillnader.  

Jag har haft mycket nytta av utbytet bland annat genom samhällskunskap och religion eftersom att 

man där har nytta av att kunna jämföra olika kulturer och religioner (manlig 

utbytesgruppsinformant). 
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[...] fick en inblick i livet och kulturen i sydamerika vilket är bra för allmänbildning och speciellt 

för samhällskunskap (manlig utbytesgruppsinformant). 

Jag lärde mig [...] om hur stora skillnader och olika levnadssätt det finns i världen, hade aldrig 

tänkt på det tidigare, har haft nytta av det i ganska många ämnen (kvinnlig 

utbytesgruppsinformant). 

Flest anser att de har utvecklat sina språkliga förmågor vilket de kan koppla till 

moderna språk. Två informanter menar att de genom utmaningen att vara tvungna att 

använda sig av målspråket utvecklat språket särskilt mycket. 

Jag lärde mig att jag kan kommunicera på franska om jag måste (kvinnlig 

utbytesgruppsinformant). 

Mina språkkunskaper och alla dess aspekter utmanades och utvecklades (manlig 

utbytesgruppsinformant). 

4.1.4 Informanternas sociala nätverk och skolmotivation 

Både hemmagruppen och utbytesgruppen fick frågor relaterade till deras sociala 

nätverk. Svaren var dock nästan identiska med varandra vilket följande diagram 

redovisar. 
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Figur 16–17 Enkätsvar från båda grupperna: Om du träffar(delvis) samma vänner i skolan som på 

fritiden: Vilken grupp är större, A: vänner som du träffar på fritiden och på skolan, eller B: 

vänner som du bara träffar på skolan? 

 

Grupp A är större 4 

Grupp B är större 3 

Grupp A och B är lika stora 6 

 

 

Grupp A är större 4 

Grupp B är större 4 

Grupp A och B är lika stora 6 
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Nästan alla informanter ur hemma- och utbytesgruppen träffar om än delvis samma 

vänner i skolan som de träffar på sin fritid. Av dessa informanter svarade nära hälften 

att de har lika många vänner som de träffar i skolan som vänner de bara träffar på sin 

fritid. Av resterande informanter svarade hälften att den ena gruppen (grupp A) är större 

och hälften att den andra gruppen (grupp B) är större.  

 

För att undersöka informanternas generella motivationsnivå ingick en fråga där eleverna 

ombads placera sig själva på en skala från 1–6 om hur motiverade de är till skolarbete. 

Följande två diagram sammanställer svaren. 
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Figur 18–19 Enkätsvar från båda grupperna: På en skala från 1–6 hur motiverad känner du dig till 

skolarbete? 
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9 av 14 informanter av hemmagruppen la sig själva på den övre halvan av skalan från 

1–6 på frågan om hur motiverade de känner sig till skolarbete. På samma fråga, la 12 av 

14 informanter från utbytesgruppen sig själva på den övre delen av skalan. 

Hemmagruppen är en heterogenare grupp sett till skolmotivationen då de representerar 

hela skalan. Utbytesgruppen är en homogen grupp i detta avseende eftersom de flesta 

har lagt sig på 4:or och 5:or på den 6–gradiga skalan. Medelvärdet av 

hemmagruppsinformanternas motivationsnivå är 3,3 vilket är lägre än 

utbytesgruppsinformanternas medelvärde som är 4,1.  

 

Intressant av resultatet är att de elever som uppger sig vara som mest motiverade till 

skolan, det vill säga 6:or på skalan, inte har medverkat i något internationellt skolutbyte. 

4.2 Intervjustudien 

Resultatet från intervjustudien är uppdelat i tre olika sektioner kopplade till 

frågeställingarna: attityd till utbyte, motiv till medverkan eller icke-medverkan, och 

kunskapsaspekten kring internationellt skolutbyte. För var sektion är resultatet uppdelat 

i två delar, resultatet från hemmagruppen först och resultatet från utbytesgruppen sedan. 

4.2.1 Attityder till internationellt skolutbyte 

Hemmagrupp 

Ur hemmagruppen såg samtliga informanter utbyte som något som är positivt och 

utvecklande för de som deltar. Egil och Erik anser att de kan ha missat något värdefullt 

genom att inte ha medverkat.  

Det känns som det när dem har berättat om allt de varit med om, såhär i efterhand så tror jag att det 

är en nyttig upplevelse. Ett helt nytt land och kanske en annan kultur och sånt som man kanske 

hade velat uppleva. På det sättet känns det som att man missat något. Men rent kursmässigt är det 

ungefär lika så på det sättet känns det inte som att man har missat något, utan det är sakerna runt 

omkring (Egil). 

Om man kollar på det här med språket så är det ju väldigt värdefullt om man ska ut och resa och 

när man kollar på utbytesstudenterna som kommit från Spanien exempelvis så är det ju ett ganska 

svårt språk [...] du är i princip tvungen att prata spanska med dem. Absolut tror jag att man har 

missat just den biten och sen liksom chansen att få uppleva en annan kultur också (Erik). 

Egil och Erik uppger att de framförallt missat chansen att få uppleva ett lands kultur 

genom att inte ha medverkat i ett utbyte. Erik ser stora språkliga fördelar med att 

medverka, och nämner utmaningen som uppstår när språkliga hinder måste 

överkommas. Egil tror att det ”rent kursmässigt” inte hade varit någon större skillnad på 

vad han har lärt sig inom skolan i Sverige och vad de som besökt skolor utomlands 

genom ett skolutbyte har lärt sig. 

 

Emilia anser att medverkan i ett utbyte är ungefär som att åka på semester och att det är 

därför elever väljer att medverka.  
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Jag tror att det är mest det semesteraktiga, inte att man åker med insikten att ”åh nu ska jag lära 

mig det här språket”, utan att man ser det mer som ett äventyr och kul att få fara till ett annat land. 

Vad dem åt och såg där i det landet tror jag var viktigare än själva språket sådära (Emilia).  

Emilia menar att det är resan i sig som är roligast och att språket och de kulturella 

skillnaderna som man får ta del av i värdlandet är av mindre intresse. Emilia säger 

vidare att utbyten säkert kan vara nyttiga för att lära sig hur målspråket som man läser i 

skolan låter till vardags.  

Man har alltid en känsla av att man kan ett språk är man sitter i klassrummet [...] man känner ”men 

jag förstår ju det här” [...] men jag var i London i somras [...] och jag kände det att, man hinner 

ändå inte riktigt med i tempot alla gånger. För den grejen tror jag det är ganska nyttigt (Emilia). 

En mindre positiv effekt av utbyte ser informaterna att frånvaron från skolan i Sverige 

kan vara. Emilia tror att det kan vara ansträngande att jobba ikapp det man hamnat efter 

i då man kommer tillbaka från ett långt utbyte. Erik tror att de som medverkat kan ha 

försämrat sina chanser till bättre betyg i något ämne samt att de fått mindre tid till 

exempelvis fritidsintressen. Han tillägger dock att de som medverkat säkert är 

tacksamma för att det gjort det.  

[...] man kanske missar en massa annat i skolan om man är borta länge. Lärare kanske inte har 

överseede och [...] det kan vara lite jobbigt att jobba ikapp det man hamnat efter i (Emilia). 

[...] de kan ha försämrat sina chanser i vissa ämnen att få ett bättre betyg i vissa ämnen att få ett 

bättre betyg beroende på att de varit borta ett tag. Man får ju även mindre tid över till annat men 

samtidigt tror jag att man är väldigt tacksam och nöjd över att man deltagit (Erik). 

Utbytesgrupp 

De informanter ur utbytesgruppen som medverkar i utbyte ser detta som mestadels 

positivt. En mindre positiv faktor med att medverka anser de vara den tid det tar och det 

arbete som man måste lägga ner på bland annat att jobba ihop pengar innan man åker 

iväg.  

[...] det tar ju en hel del tid och man missar ju kanske en del [...] men jag skulle inte säga att det 

gick ut över mitt skolarbete. En hel del förberedelser var det ju såklart i form av arbete för att 

betala resan (Mikael). 

[...] det var en hel del arbete innan för att få ihop pengarna att kunna åka [...] men jag har aldrig 

sett det som något negativt. Resan har varit moroten längst ut på pinnen. Man vet varför man 

arbetar och varje arbetstillfälle har ju varit ett steg närmare till att komma på resan (Mathias). 

Mathias menar att extra arbetet som las ner inte alls var negativt utan i själva verket var 

stimulerande. Således stämmer inte helt och hållet den bild som hemmagruppen har av 

arbetsbördan bakom utbyten. Han visste varför han arbetade och vad det i slutändan 

skulle ge. Varje arbetstillfälle var ett steg närmare resan. Mikael uppger att han inte 

anser att det extra arbetet som utbytet medförde påverkade honom negativt på något 

sätt.  

 

Informanterna menar att utbytet rent hypotetiskt kan gå ut över skolarbete i andra 

ämnen och att man kan missa en del, trots att så inte var fallet för dem själva. De hade 

alla gjort bort en stor del av arbetet som de skulle göra i skolan hemma innan de åkte 

iväg.  
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Innan utbytet la jag ner väldigt mycket tid på skolan så jag hade ingen uppgift som behövde göras 

då jag lämnade Sverige. Jag passade på att fråga läraren hur jag kunde hålla mig i fas till 

utbildningen och jag fick läsa lite böcker och [...] hålla muntliga presentationer när jag kom 

tillbaka. Visst var det en hel del att ta igen men inte så att det påverkade min skolgång negativt på 

något sätt (Mathias). 

Eftersom det var på våren så var det mesta redan gjort (Maria). 

Ur enkätstudiens resultat så framkom det att en majoritet av eleverna som tagit emot och 

tagit del av utbytesstudenter och deras erfarenheter i Sverige har sett detta som en 

givande upplevelse. Jag frågade även om detta under intervjuerna och fann att så även 

var fallet här. 

Det var nästan lika kul som att resa! Man fick ta del av människor från andra länder och lära sig en 

del om deras vardag. Man lärde sig ändå en del spanska trots att vi kommunicerade mest på 

engelska. Det var verkligen en givande erfarenhet (Mathias). 

För det första tycker jag att hon är extremt modig som åker [...] till ett land där hon överhuvutaget 

inte kan språket. Jag får hela tiden ta del av hur det går för henne och det får mig att vilja åka 

utomlands en längre tid och försöka lära mig ett språk (Maria). 

Maria som har en utbytesstudent från Ungern i sin klass upplever det som en positiv 

erfarenhet att vara värd för utbytestudenter som är på besök i Sverige. Maria uppger att 

hon har blivit inspirerad att göra liknande saker som hennes ungerska väninna, med viss 

förändring. ”Jag skulle vilja åka till ett land vars språk jag kan åtminstone lite grann” 

(Maria). 

 

Mikael uppger också att hans vänner från andra länder som också medverkat i ett utbyte 

påverkat honom positivt. 

[..] när man ser hur uruguayanerna satsade i sitt skolarbete [...] pluggade mycket och tog skolan 

ganska seriöst helt enkelt. Alla av dom höll samtidigt på med någon sport till exempel. Deras 

engagemang kunde inspirera mej (Mikael).  

På frågan vad informanterna skulle göra ifall ett yngre syskon eller kompis skulle fråga 

dem ifall de ska medverka eller ej svarade två av tre informanter att de skulle 

rekommendera dem att medverka.  

Jag skulle givetvis rekommendera dem och insistera på att dom skulle fara [dvs. åka]. Jag tror att 

alla har något att tjäna på det, vare sig om det bara är för att du vill resa /skratt/, för att kompisarna 

vill åka dit eller för att du vill lära dej språket (Mathias). 

Då skulle jag säga självklart, det är något som man har för livet. Det är en oerhört 

karaktärsutvecklande erfarehet (Mikael). 

Mathias hävdar att utbyten är något man verkligen kan dra nytta av, vare sig man gör 

det enbart för resans skull, för att ens kompisar vill eller för att lära sig målspråket. En 

personlighetsutvecklande upplevelse som man har glädje av livet ut, menar Mikael. 

4.2.2 Motiv för medverkan eller icke-medverkan i utbyte 

Hemmagrupp 

Av hemmagruppens tre informanter så var endast en som inte haft möjlighet att 

medverka alls, hon hade dock gjort det om hon haft möjlighet.  
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Jag läste bara egelska när jag gick i nian så när jag kom till gymnasiet läste jag inte något modernt 

språk så det blev aldrig att jag fick följa med till Tyskland [...] hade jag haft möjlighet så hade jag 

såklart medverkat. Det är alltid bra att få göra något annat, och få inspiration på annat håll 

(Emilia). 

Varför hon inte haft möjlighet var för att hon inte läst tyska på högstadiet och därför 

inte var på en nog avancerad nivå språkligt när hennes klasskamrater under gymnasiet 

åkte till Tyskland på utbyte. Emilia hade velat medverka eftersom hon anser det som 

positivt att få göra något annorluda och för att hämta inspiration på ett nytt håll. 

 

De två andra informanterna, Erik och Egil uppger att de antingen hade andra 

prioriteringar i livet eller inte var så speciellt intresserade just vid den tidpunkten då de 

hade möjlighet att söka till utbytet.  

Varför jag inte sökte vet jag faktiskt inte riktigt. Jag har inget speciellt motiv men jag har väl inte 

varit jätteintresserad från början (Egil). 

[...] under gymnasiet har jag spelat hockey och inte haft så mycket tid över. Det var lite grann så 

att jag hade det fullt upp, vilket jag prioriterade då (Erik). 

Båda informanter hade dock i efterhand prioriterat annorlunda och säkerligen medverkat 

i ett skolutbyte. Speciellt intresserade av att medverka hade informanterna varit om 

utbytet varit en del av ett ämne som inte nödvändigtvis var ett språk, till exempel idrott 

som de båda har ett stort intresse av. 

Det hade varit kul men jut då hade jag inte det intresset, såhär i efterhand så tror jag att det är en 

nyttig erfarehet. Hade det varit något med idrott så hade chansen varit mycket större att jag 

medverkat (Egil). 

[...] i efterhand så ångrar man det kanskte litegrann att man inte har deltagit i något sådant [...] 

eftersom att man ser att de som deltog i ett internationellt utbyte utecklade språkkunskaperna 

mycket och fått bättre uttal. Jag hade omprioriterat iallafall eftersom det är ämnen som jag är 

väldigt inresserad av (Erik). 

Två av tre informanter ur hemmagruppen har haft möjlighet att söka till ett utbye men 

har alltså inte gjort det. Samtliga informanter hade på efterhand följt med ifall de haft 

möjligheten, eller i vart fall funderat mer på ifall de skulle medverka eller ej. 

 

Utbytesgrupp 

Samtliga informanter ur utbytesgruppen läser ett språk utöver svenska och engelska och 

de har alla medverkat i ett utbyte med koppling till det språket. De skulle allihopa ha 

medverkat igen om de haft möjligheten. Två av informanterna uppger att spänningen 

med att få åka till ett annat land var ett starkt motiv för att medverka.  

Jag har alltid tyckt om att resa [...] upptäcka nya länder och träffa nya människor samt ta del av 

deras vardag. Genom skolan har jag tagit alla chanser som jag kunnat få. Tror det kan vara bra för 

att vidga ens perspektiv på saker och ting [...] det var anledningen att jag deltog. Hade jag fått 

chansen så hade jag gärna medverkat igen (Mathias).  

Det kändes spännande att få fara utomlands och så långt som till Sydamerika som jag var. Det var 

roligt att se något annat och att träffa nya människor (Mikael). 

Mathias uppger att hans grundläggande motiv för att vidga hans personliga vyer och se 

nya saker vilket är något som ligger honom nära om hjärtat och därmed av stort intresse. 
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Maria uppger att en bidragande faktor för att hon skulle medverka var att skolan 

betalade resan och boende, vilket var ganska mycket pengar.  

Det [att medverka i ett utbyte] är roligt och skolan betalade /skratt/. Skolan betalade resa och 

boende och det var ju rätt mycket pengar (Maria).  

Mikael betonar det ömsesidiga i hela idén bakom utbytessamarbeten, det vill säga, att 

man både skickar och tar emot studenter då han säger att han tagit emot ungdomar från 

värdlandet innan de själva åkte dit. Mikael menar att det kändes naturligt att därefter åka 

och besöka dem i gengäld. ”Vi hade haft våra värdfamiljers barn året innan så det 

kändes naturligt att vi skulle åka till dom året därpå” (Mikael). 

4.2.3 Kunskapsaspekten av internationellt skolutbyte 

Hemmagrupp 

Samtliga informanter i hemmagruppen anser att skolutbyte kan vara lärorikt på flera 

olika sätt. De tror att man blir mer medveten om sin omvärld, mer inspirerad och att 

medverkan generellt är en nyttig upplevelse. 

Man kanske börjar tänka på ett nytt sätt [...] och man kanske blir mer medveten [...] och förbättrar 

sina chanser inom ja framförallt språkkursen. Du får ju väldigt mycket fler kunskaper i det här med 

vardagstal [...] och inte bara inom att skriva utan verkligen att få igång ett flytande tal (Erik). 

Erik som bidrog med ovanstående citat hävdar att han såg att hans klasskamrater som 

medverkade utvecklade språkkunskaperna rejält och utvecklade sitt uttal. Emilia hävdar 

dock att eleverna som medverkar inte gör det för att förbättra sitt språk utan att de bara 

vill följa med på en rolig resa (se tidigare citat). 

Utbytesgrupp 

Samtliga informanter som medverkat i utbyte tycker att detta för dem var en lärorik 

erfarenhet. En av informanterna tycker att det nog var det lärorikaste som han gjorde 

under hela sin gymnasietid.  

 [...] genom att man fick se skillnadet och likheter så kan man säga att man verkligen vidgade sina 

vyer. Det är nog det mest lärorika som man har lärt sig under gymnasieskolgången. Att verkligen 

få fara dit och se hur det funkar det har varit lärorikt. Fast vi bara var borta tre veckor så lärde jag 

mig väldigt mycket ny spanska och framförallt att våga prata spanska (Mathias). 

[...] givetvis stärkte det min spanska mycket. För skolspanskan är det väldigt bra (Mikael). 

Informanterna uppger att målspråket, som för informanterna som medverkat i utbyten 

varit spanska och tyska, utvecklats positivt under utbytet. En bidragande faktor var att 

man försattes i en situation där man i princip var tvungen att använda språket, det menar 

Mathias vars värdföräldrar inte talade ett ord engelska.  

Föräldrarna i min värdfamilj kunde inte så värst mycket engelska och genom det så försökte jag 

kommunicera på spanska så att alla kunde hänga med i samtalet. Man blev placerad i en situation 

där man nästan var tvingad att prata spanska och genom det så lärde man sig mer, man lärde sig att 

våga statsa i språket och spanskan utvecklades verkligen av det (Mathias). 

Maria beskriver det frustrerande i en motsatt situation, där alla talade engelska trots att 

hon själv ville använda och lära sig målspråket som var tyska. Hon menar att de hon 
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mötte inte uppmuntrade henne till att använda målspråket, vilket gjorde henne lite 

besviken. 

Jag blev lite besviken när vi försökte beställa mat och så på tyska och dom svarade på engelska för 

att dom fattade att vi var turister. Det tycker jag var lite taskigt av dom, att dom inte förstår att man 

försöker lära sig ett språk (Maria). 

Mikael och Mathias uppger att de kontraster de såg i värdlandets klassamhälle gav dem 

kunskaper som med lätthet skulle kunna kopplas till samhällskunskap. De var båda i 

Sydamerika där de både besökte barnhem och gick på privatskola. De fick se landet ur 

två olika perspektiv, de priviligerades och de fattigas. 

När jag var där så passade jag på [...] att fråga runt om politik och samhället om hur det fungerade 

för att se skillnader och likheter mot Sverige. Att verkligen få fara dit och se hur det funkar det har 

varit väldigt lärorikt (Mathias). 

[...] att se klasssamhället som de har i Sydamerika. Det finns dom som är väldigt rika och dom som 

är väldigt fattiga. Vi fick se båda delarna, vi besökte barnhem och hade solidaritetsdagar med dom 

[...] samtidigt som vi bodde hos ganska rika familjer vars barn gick på privatskola (Mikael). 

Trots att informanterna alltså fick lära sig om skillnader så fick de även se mänskliga 

likheter mellan dem själva och deras jämnåriga värdar och utbytesstudenter från det 

andra landet, detta menar Mathias och betonar den sociala kontexten som lärande 

uppkommer i.  

Man märkte att skillnaderna inte var så stora sinsemellan [...] och man lärde sig av varandra. Även 

fast man kommer från två olika länder som är så skilda så hade man så mycket gemensamt och 

man kunde [...] ha lättsamma diskussioner och parata om allt möjligt (Mathias). 
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5 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel kommer frågeställningarna att besvaras och diskuteras med koppling till 

den teoretiska bakgrunden.  

5.1 Attitydskillnader 

I resultatet kan vi se både skillnader och likheter mellan de två grupperna. 

Utbytesgruppen håller i princip med om allt som hemmagruppen hävdar förutom när det 

kommer till de negativa följder som internationella utbyten anses kunna bidra till. 

Hemmagruppen menar att elever kan hamna efter i skolan och ifall lärare inte är flexibla 

med till exempel extra uppgifter kan dessa elever hamna efter och få sämre betyg i 

något ämne. Utbytesgruppen hävdar dock att så inte har varit fallet för dem. De ser 

snarare att extra arbetet har varit givande för dem, detta eftersom de hela tiden känt till 

varför de arbetat och vad mödan skulle leda till. Varför vi ser en tydlig attitydsskillnad 

mellan de två grupperna kan bero på att informanterna ur hemmagruppen har en 

missuppfattad bild av vad det är att medverka i utbyten på grund av att de inte kan 

identifiera sig själva till dem (Sherif, Sherif & Nebergall, 1965:4–5). Enligt Sherif m.fl 

så skapar individen tidigt sin identitet genom en kategoriseringsprocess som genomgår 

för att bli accepterade av sin omgivning. Om en individ umgås med andra individer med 

en missvisande bild av vad utbyten handlar om så blir denna vad individen sedermera 

identifierar sig med (ibid). 

 

Två tredjedelar ur utbytesgruppen har varit värd för någon utbytesstudent som besökt 

Sverige och samtliga tycker att det var en positiv erfarenhet. Detta visar på att det finns 

en positiv attityd till det ömsesidiga i internationella utbyten som Universitets- och 

högskolerådet understryker (u.å). Samtliga informanter ur utbytesgruppen som deltog i 

intervjustudien har också en positiv bild av att ta emot utbytesstudenter. Maria, som är 

en av informanterna som har medverkat i ett utbyte, uppger att hon har blivit inspirerad 

att göra något liknande under en längre period precis som hennes ungerska väninna gör i 

Sverige. 

 

Både utbytes- och hemmagruppen anser att de som inte medverkar i något utbyte missar 

något värdefullt, främst i form av språklig utveckling. Enligt Tornberg (2009:21) måste 

eleverna se ett samband mellan vad som lärs i klassrummet och verkligheten utanför för 

att undervisningen ska vara meningsfull. Eleverna som medverkar i utbytet ser en 

konkret användning för språket vilket kan bidra till att undervisningen känns 

meningfullare.  

5.2 Motiv till medverkan och icke-medverkan  

Attityderna som eleverna har om utbyten speglar deras motiv till medverkan och icke-

medverkan. De grundläggande motiven för hemmagruppen att inte delta i utbyte är 
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oviljan att lägga ner extra arbete och oviljan att missa något viktigt hemma i Sverige 

vilket i förlängningen skulle kunna leda till att eleven hamnar efter i något ämne. 

Hälften av informanterna ur hemmagruppen vet inte om de skulle medverka idag ifall 

de skulle kunna. En fjärdedel ur hemmagruppen tror att de skulle medverka och 

resterande fjärdedel tror inte att de skulle gjort det.  

 

Motiv för medverkan hos utbytesgruppen är de kulturella upptäckter som värdlandet 

erbjuder samt möjligheten att få resa utomlands. Enligt Dysthe (2003:48) så är det 

genom samverka med andra som individer lär sig vad som är intressant och värdefullt i 

kulturen. Genom utbyten får de båda dessa delar, samverkan och kulturella upplevelser. 

Emilia, som inte medverkat i något utbyte, anser att det är just av skälet att vilja resa 

utomlands som de flesta väljer att medverka. Eleverna medverkar inte enligt Emilia på 

skolnyttiga grunder utan vill främst åka på en rolig resa. Varför elever medverkar på 

dessa grunder kan vara av det enkla skälet att de vill göra något annorlunda vilket ett par 

informanter menar är det mest positiva med utbyten. Carlson m.fl (2000:440) menar att 

känslan att vilja göra något annorlunda kan verka som en positiv förstärkare som 

motiverar en individ till att sträva mot ett visst beteende, till exempel att medverka i 

något som bryter mot vardagens rutiner, i detta fallet en resa. 

 

Enkätsvaren om motiv speglar även en attitydskillnaden mellan de båda grupperna då 

hemmagruppen i hög grad anser att medverkan skulle ha medfört för mycket extra 

arbete och att de skulle ha missat viktiga saker i skolan hemma i Sverige, vilket inte 

utbytesgruppen anser. En faktor som kan ge detta ytterligare djup är att de som anser sig 

själva vara som högst motiverade till skolarbete inte har medverkat i något utbyte. 

Informanterna ur hemmagruppen kände att medverkan i ett utbyte skulle vara allt för 

tidskrävande och att det skulle gå ut över skolarbetet hemma.  

 

Två av tre intervjuinformanter ur hemmagruppen hade medverkat om utbytet hade varit 

kopplat till idrott och hälsa som de båda är intresserade av. Detta visar att det finns ett 

intresse av att utöka internationella utbyten och internationalisering utöver 

språkämnena. Skolverket (1995:52) menar att alla elever kan ha glädje av en ökad 

internationell kompetens som utbildningsutbyten bidrar till. Även 

utbytesgruppsinformanterna Mathias och Mikael anser att medverkan är en 

karaktärsutvecklande och givande erfarenhet, oavsett de bakomliggande orsakerna till 

medverkan. 

5.3 Kunskapsaspekten av utbyte 

Både utbytes- och hemmagruppen ansåg att deltagarna i ett utbyte kan få ut och lära sig 

något av medverkan. Hemmagruppen tror att utbytesgruppen fick ökad 

världsuppfattning, utvecklade språkkunskaper och att de skapade nya kontakter genom 

medverkan i utbytet. Kontaktskapandet är en av målsättningarna som Skolverket har 
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med internationella utbildningsutbyten, ”Internationella kontakter [...] ska främjas.” 

(2011:5) Utbytesgruppen ansåg att utbytet var mycket lärorikt, det speglas av 

medelvärdet 5,5 på den 6–gradiga skalan om huruvida de anser att utbytet var lärorikt 

eller ej. Hälften av informanterna anser att det positivaste med utbytet var att de genom 

medverkan utvecklades som människor. Detta stämmer överens med Wingårds 

slutsatser om att skolutbyten är personlighetsutvecklande för eleverna (2012:96). 

 

Inom skolans ämnen anser informanterna ur utbytesgruppen att de kan koppla mest till 

samhällskunskap och moderna språk. Genom utbyten uppger flera informanter att de har 

sett skillnader och likheter mot Sverige. De största skillnaderna de såg var i 

klassamhället i de länder som informanterna besökt. De största likheterna med 

värdlandet och Sverige var de utbyteseleverna från värdlandet som informanterna lärde 

känna. Eleverna insåg att de inte var så olika trots att de växt upp i två helt olika delar 

av världen.  

 

I språkämnena, moderna språk och engelska så tycker informanterna kunna se stor 

skillnad på sina språkkunskaper innan och efter utbytet. Många informanter betonar 

utmaningen att vara tvungen till att prata som en bidragande faktor. I situationerna som 

informanterna beskriver har de varit tvugna att interagera med sin omvärld vilket de 

själva hävdar har varit positivt för deras språkutveckling. Inget praktiskt experiment har 

genomförts för att kolla deras språkkunskaper innan och efter utbytet så vad 

informanterna uppger är helt subjektivt. Flera forskare betonar dock vikten av 

deltagande och interaktion med sin omgivning för att möjligöra lärande, Wenger 

(1998:4–5), Illeris (2009:9) och Dysthe (2003:44–48) hävdar samtliga detta. Wenger 

betonar vikten av socialt deltagande för lärande. Illeris med sin modell förklarar 

individers interaktion med dess omgivning som betydelsefullt för vad de i slutändan lär sig. 

Dysthe understryker att interaktionen även är viktig för hur en individ lär sig något, och 

vilken betydelse individen kommer att ge det. Utbytesgruppsinformanten Mathias anser att 

det var den personliga interaktionen med uruguayanska utbyteselever och de diskussioner 

de hade tillsammans som det mest lärorika med utbytet.  

 

Informanterna ur utbytesgruppen anser inte att deras motivation nödvändigtvis har 

förändrats genom medverkan i utbyten. Mathias medger att han kunde inspireras av 

uruguayanerna som investerade mycket tid i skolan och samtidigt sysslade med 

tidskrävande fritidsaktiviteter, men att han skulle ha blivit mer motiverad till skolarbete 

anser han inte. Även Maria uppger att hon har blivit inspirerad till att medverka i längre 

utbildningsutbyten men generellt så tycker hon inte att hon blivit mer motiverad till 

skolarbete. Att bli inspirerad och att drivas mot ett visst beteende är dock precis vad 

motivation enligt Carlson m.fl (2000:440) handlar om. Hur informanterna definerar 

begreppet motivation skiljer sig från hur forskarna definerar det. 
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För att skolelever verkligen ska lära sig känna internationell samhörighet och solidaritet 

i skolan, vilket Lpf 69 (1969:15) samt Lgy 11 (2011:7) lägger tyng vid så kan lärare 

enligt min mening inte enbart fokusera på klassrumsbaserat lärande. Attityder som 

eleverna skapar tas enligt den kognitiva kompontenen av attitydskapande från 

observationer och från vad någon, exempelvis en lärare eller en förälder säger om ett 

objekt. Enligt den affektiva komponenten formar vi attityder om ett objekt från de 

känslor som det framkallar. Den kognitiva komponenten kan vi forma och förändra i 

klassrummet genom att ha solaritetsdagar och berätta om länder i krissituationer. Den 

affektiva komponenten som kommer inifrån individen själv är däremot svårare att forma 

i klassrummet (Deprez & Persson:1987:125-126). De känslor som ett möte med utsatta 

människor som till exempel ett besök till en favela i Rio de Janeiro kan framkalla gör 

enligt mig som författare och enligt informanterna en stor skillnad. 

Utbytesgruppsinformanten Mathias hävdar att det var skillnaderna han fick se med egna 

ögon mellan värdlandet och Sverige som var det mest lärorika med utbytet. 

5.4 Informanternas sociala nätverk och skolmotivation 

Studien undersöker det hypotetiska sambandet mellan elevers sociala nätverk och deras 

skolmotivation. Eftersom siffrorna inte visar några större skillnader i informanternas 

sociala nätverk så kan vi inte dra några slutsatser av att hemmagruppens sociala nätverk 

är varken öppnare eller mer stängt än utbytesgruppens. Eftersom slutna nätverk är 

normförstärkande (Coates, 2004:71) så hade det kunnat förklara till viss del varför 

informanterna valt att medverka eller inte. Det skulle även förklara hur deras syn på 

utbildningsutbyten ser ut, eftersom de kan ha påverkats av sina vänner i det slutna 

sociala nätverket. 

 

På skolmotivationen ser vi vissa skillnader mellan de två grupperna. Majoriteten av 

båda grupperna hamnar på den övre delen av skalan men hemmagruppen har en mycket 

större spridning än utbytesgruppen som är homogenare i sin skolmotivation. En 

intressant aspekt av informanternas skolmotivation är att de som uppger sig vara som 

högst motiverade inte har medverkat i något utbyte. I min mening så är deras oro för 

extra arbete som leder till att de hamnar efter i något ämne huvudanledningen till att de 

inte medverkar.  

5.5 Metodkritisk reflektion 

Det finns många skolor i landet som arbetar med internationalisering och valet av de två 

kommunerna Storuman och Lidingö som exempel för hur man kan arbeta med 

internationalisering var slumpmässigt. 

 

Enkätundersökningen var webbaserad och detta medförde att ett dussin tillfrågade inte 

besvarade enkäten. Om enkätundersökningen hade skett på plats istället så hade alla 
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tillfrågade medverkat och resultatet, framförallt där skillnaderna inte var stor mellan 

hemma- och utbytesgruppen, hade möjligtvis fått en annan karaktär. 

 

Intervjustudien genomfördes per telefon, vilket medförde att jag inte kunde se 

informanternas kroppspråk och direkta reaktion på de frågor som ställdes. Hade jag 

istället träffat informanterna så hade resultatet kanske sett annorlunda ut då jag haft 

möjlighet att observera dessa aspekter. I intervjustudien så medverkade inga 

lågmotiverade elever. Detta antagligen för att deltagande i intervjustudien baserades på 

fri vilja och den här gruppen då inte kände sig villiga att ge av den tid som deltagandet 

skulle kräva. 

 

En svårighet med intervju- och enkätstudier är att inte ställa ledande frågor och att inte 

få informanterna att svara på ett visst sätt. Ifall informanterna i min studie svarat som de 

tror att jag har velat är möjligt då det inte tagits några specifika åtgärder för att försäkra 

sig om att detta inte skulle ske. 

 

Informanternas sociala nätverk underöktes på grund av dess, enligt Coates (2004:71), 

norm-förstärkande egenskaper. Hade informanternas nätverk varit slutna hade det, i 

författarens mening, delvis förklarat hur informanterna påverkats av sitt nätverk i dess 

val att medverka eller ej i ett utbildningsutbyte. Eftersom resultatet inte visade på någon 

större skillnad mellan hemmagruppen och utbytesgruppen så betyder det att jag inte kan 

dra några slutsatser om att den ena gruppens nätverk är varken mer slutet eller öppnare 

än den andras. Som författare har jag valt att ha kvar begreppet eftersom vetenskapen att 

den använda metoden inte var särskilt effektiv för att jämföra två gruppers sociala 

nätverk kan vara nyttig för vidare forskning.  

5.6 Didaktiska implikationer   

Den viktigaste upptäckten från studien är att det finns attitydsskillnader mellan elever 

som medverkat i utbyten och elever som inte har gjort det. Elever som inte har 

medverkat har en felaktig bild av de negativa effekterna som medverkan kan medföra, 

vilken kan ha påverkat dem i deras beslut att inte medverka. Vidare är det intressant att 

de elever som uppger att det är som mest motiverade till skolarbete inte har medverkat, 

detta pågrund av ovilja att hamna efter i andra skolämnen och på så sätt inte kunna 

uppnå ett visst betyg. Som det är nu, enligt både skolmyndigheten och enligt resultatet 

från studien, är de som medverkar i utbyten en mycket homogen grupp. Det är 

majoriteten tjejer som läser ett modernt språk och som går ett studieförberedande 

program. 

 

Huvudanledningen till varför de högstmotiverade eleverna inte medverkat i något utbyte 

är av rädslan att missa något viktigt i skolan och därmed hamna efter och kanske få ett 

sämre betyg i något ämne. Många elever har en kortsiktig betygsjakt som kan kritisera 
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det livslånga lärande som skolan på senare år har försökt implementera i skolandan. 

Utbyten är ”något som man har för livet” vilket en utbytesgruppsinformant 

kommenterar. Den bilden överenstämmer med hur skolan vill och bör arbeta, att 

lärandet inte slutar när eleven har fått sitt slutbetyg. Eleven ska fortsätta att lära livet ut. 

Det kan diskuteras att de högst motiverade eleverna som inte medverkar i något utbyte 

klarar de uppsatta målen iallafall. De missar dock den biten om kontaktskapande som 

enligt läroplanen skall främjas.  

 

En fråga man kan ställa sig är varför det inte utförs utbildningsutbyten inom ämnen som 

inte är direkt kopplade till ett språkämne. Intresset av medverkan finns men inte 

möjligheten, vilket hemmagruppsinformanterna anser. Ifall utbildningsutbyten kan 

utföras mer ämnesövergripande, det vill säga att man inkorporerar ämnen som eleverna 

intresserar sig av, skulle det kunna få fler med på ”utbytes-tåget”. Skolan skulle kunna 

öka möjligheterna för fler elever att medverka och på så sätt skulle fler elever få ta del 

av de dokumenterat positiva effekter av internationellt utbyte och inte en liten utvald 

minoritet av skolans elever vilket idag är fallet. Om skolan aktivt skulle integrera fler 

elever i det internationella perspektiv som läroplanen förespråkar skulle fler elever 

kunna medverka i utbyten vilket skulle stärka deras personlighetsutveckling, deras språk 

och kanske viktigast av allt, deras världsuppfattning. 

 

Bartlett (1964) och Tornberg (2009) menar att elever måste kunna relatera till den 

undervisningen som sker för att den ska vara meningsfull och lärorik. Om en elev inte 

har någon koll på kulturen i de länder för dess språk som de försöker lära sig så betyder 

det att lärandet blir mindre effektfullt. Med större koppling till internationella utbyten så 

får eleverna en konkret länk till dessa länder och deras kultur vilket på sikt skulle göra 

undervisningen meningsfullare.  

 

För att fler elever ska integreras i utbildningsutbyten är det nog avgörande att fler lärare 

engageras. På nationell nivå måste lärare stimuleras till att engagera sig i 

utbildningsutbyten. Enligt Wingård är det idag de mest intresserade lärarna som lägger 

ner tid på att organisera och planera omfattande utbyten.Wingård (2012:99). Ett sätt 

som lärare kan stimuleras på är att de ges de medel som krävs och får fler timmar till att 

utföra utbyten eftersom mycket tid som organiserandet bakom ett utbyte tar idag blir till 

lärarens obetalda övertidsarbete (ibid) 

 

Utbytesgruppsinformanten Marias utbyte finanserades helt av hennes skola. Detta 

bidrog säkert till att fler elever medverkade eftersom de inte behövde lägga ner tid och 

energi på att samla in pengar till resan. Trots att fler kan medverka så tror jag inte att 

detta är en realistisk lösning på problemet att ändra den homogena utbytesgruppen. 

Många skolor har nog inte råd att finansera ett sådant projekt. Som jag ser det så 

behöver samverkan med andra nationer som läroplanen syftar till inte utseslutande 

betyda resor utomlands. Kontaktskapande på hemmaplan, bland annat genom att ta 
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emot utbytesstudenter från andra länder, kan få fler att medverka då de ekonomiska 

skälen för att inte medverka i stort sett elemineras.   

5.7 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se hur utbyten kan genomföras i större utsträckning 

ämnesövergripande så att fler elever kan medverka. En aspekt som är outforskad i min 

studie är det som Skolverket skriver om yrkesutbildningar i sin rapport om 

internationalisering (1995:52) i relation till läroplanen. Har utbildningarna fått ett 

tydligare internationellt perspektiv och görs fler internationella utbildningsutbyten inom 

dem? På temat främlingsfientlighet krävs det vidare forskning för att undersöka om det 

är ett problem i dagens skola eller om riktlinjerna i Lgy 11 kunnat motverka dessa 

attityder. 

 

En fråga som inte ingick i vare sig enkät- eller intervjustudie är ifall de som var positivt 

inställda till utbyten redan innan medverkan var positivt inställda eller ifall det är en 

följd av medverkan. En vidare studie skulle kunna baserars på kontrollerade experiment 

där forskaren jämför hur testpersoner ser på utbyten innan och efter de medverkat. 

5.8 Slutord 

I min åsikt är utbildningsutbyten i högsta grad intressant och mycket relevant för 

skolan. Jag hade på förhand en positiv inställning till ämnet förmodligen för att jag själv 

medverkade i flera utbyten under min gymnasietiden. Jag kommer som lärare att 

försöka, om det inte redan finns något på skolan jag arbetar, att skapa ett internationellt 

samarbete med en annan skola. Jag tror att jag genom utbytet kommer kunna relatera till 

lärarna i Wingårds (2012:99) uppsats. Märker jag att mina elever utvecklas positivt av 

utbytet så kommer jag att sporras till fortsatt engagemang i utbildningsutbytet trots att 

det förmodligen kommer ta mycket energi och tid, vilket lärarna i Wingårds studie 

upplever (ibid).  

 

Eftersom vuxna har en central roll i ungas attitydskapande (Sherif, Sherif & Nebergall, 

1965:4–5) betyder det att lärare även har en viktig roll att fylla. I mitt yrkesamma liv 

som lärare ska jag arbeta för att främja positiva attityder till internationell samverkan 

och kontaktskapande med fjärran länder. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning #1 om Internationellt skolutbyte 

Enkät till grund för ett examensarbete av Hugo Wikström, lärarstudent vid Umeå Universitet 

Internationellt skolutbyte avser ett samarbete mellan två skolor där elever från olika länder besöker 

varandra. 

Svaren kommer att behandlas anonymt.  

Fråga 1. Är du kille eller tjej? * 

 Kille 

 Tjej 

 

Fråga 2. a) Gillar du att resa utomlands? * 

 Ja 

 Nej 

 

Fråga 2. b) Hur många utlandsvistelser om minst en vecka har du varit med om? (inte genom 

skolan) * 

 0 

 1-2  

 3-5 

 6-10 

 11+ 

 

Fråga 3. a) Har du gått hela grundskolan i Sverige? * 

 Ja 

 Nej 

 

Fråga 3. b) Om du gått delar av grundskolan i något annat land, ange i så fall vilket. 

 
 

Fråga 4. a) Läser du eller har du läst något språk förutom svenska och engelska? * 

 Ja 

 Nej 

 

Fråga 4. b) Om du har eller har haft något annat språk i skolan förutom svenska och engelska, 

ange vilket eller vilka. 
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Fråga 5. Har du medverkat i ett internationellt skolutbyte? * 

 Ja 

 Nej 

 

Fråga 6. Var har du varit på utbyte? * 

 Inom Europa 

 Utanför Europa 

 Både i och utanför Europa 

 

Fråga 7. Varför medverkade du i utbytet? * 

Markera de TVÅ viktigaste alternativen 

 För att slippa skolan 

 För att få resa utomlands 

 För att träffa nya människor 

 För att utveckla min språkliga förmåga 

 För att upptäcka en ny kultur 

 För att skaffa nya vänner 

 För att mina vänner skulle åka 

 För att min familj tyckte att jag skulle passa på 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

Fråga 8. På en skala från 1-6 hur positivt eller negativt var utbytet? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Negativ 
Välj  ett värde i intervallet 1, Negativ , ti ll 6, Pos itiv ,.  

      

Positiv 

 

Fråga 9. a) På en skala från 1-6 hur pass lärorikt var utbytet? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte 

lärorikt 

alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inte lärorikt alls, til l 6, Mycket lärorikt,.  

      

Mycket 

lärorikt 

 

Fråga 9. b) Vad lärde du dig kopplat till skolans ämnen? 

Beskriv kortfattat en eller två saker du lärde dig och i vilket ämne du har eller haft nytta av 

det. 

 

Fråga 10. Vad var mest positivt med att åka på utbyte? * 

Kryssa i de TVÅ viktigaste alternativen 
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 Att få göra något annorlunda 

 Att få träffa nya människor 

 Att få lära sig om nya kulturer 

 Att träna sin språkliga förmåga 

 Att utvecklas som människa 

 Att få resa utomlands 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

Fråga 11. Skulle du kunna tänka dig att medverka igen? * 

 Ja, absolut! 

 Ja, under vissa förutsättningar 

 Nej, förmodligen inte 

 Absolut inte! 

 

Fråga 12. a) Har du varit värd för någon utbytesstudent som besökt din skola? * 

 Ja 

 Nej 

 

Fråga 12. b) Om du har varit värd: På en skala från 1-6 hur var den erfarenheten? 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Mycket negativ 
Välj  ett värde i intervallet 1, Mycket  negativ, til l 6, Mycket posi tiv,.  

      

Mycket positiv 

 

Fråga 12. c) Om du har varit värd för en utbytesstudent: Vad var positivt med den erfarenheten? * 

Krysas i de TVÅ viktigaste alternativen 

o  Att få göra något annorlunda 

o  Att få träffa nya människor 

o  Att få lära sig om nya kulturer 

o  Att träna sin språkliga förmåga 

o  Att få lära andra om hur vi lever i Sverige 

o  Vet ej 

o  Övrigt:  
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Fråga 13. På en skala 1-6, tror du att elever som inte medverkat i ett utbyte missat något 

värdefullt? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Istämmer inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Istämmer inte alls, t ill 6 , Instämmer helt,. 

      

Instämmer helt 

 

Fråga 14. På en skala från 1-6, hur trivs du i skolan? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Dåligt 
Välj  ett värde i intervallet 1, Dåligt, t ill 6, Bra,.  

      

Bra 

 

Fråga 15. På en skala från 1-6, hur motiverad känner du dig till skolarbete? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Inte alls motiverad 
Välj  ett värde i intervallet 1, Inte alls motiverad, ti ll 6, Mycket motiverad,.  

      

Mycket motiverad 

 

Fråga 16. a) Träffar du (delvis) samma vänner i skolan som på fritiden? * 

 Ja 

 Nej 

 

Fråga 16. b) Om du träffar (delvis) samma vänner i skolan som på fritiden: VIlken grupp är större, 

A: vänner som du träffar på fritiden och på skolan, eller B: vänner som du bara träffar på skolan. 

 Grupp A är större 

 Grupp B är större 

 Grupp A och B är lika stora 

 

Övriga kommentarer: 

Enkätundersökning #2 - tilläggsfrågor 

Fråga 6. b) Om du skulle haft möjligheten att medverka, hade du då gjort det? * 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 

Fråga 7. Varför har du inte medverkat i något utbyte? * 

Markera de TVÅ viktigaste alternativen 

 Gillar inte att resa 

 Gillar inte att träffa nya människor 

 För mycket extra arbete, t ex i form av pengainsamlingar 

 Ville inte missa något viktigt i skolan 
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 För att uppnå ett visst betyg i annat skolämne 

 Personliga skäl 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

Fråga 8. Vad tror du att de elever som har medverkat i skolutbyte har fått ut av det? * 

Markera de TVÅ viktigaste alternativen 

 De slapp skolan 

 De fick ökad världsuppfattning 

 De har utvecklat sina språkkunskaper 

 De har skapat nya kontakter och vänner 

 De fick inte ut någonting 

 De fick bättre betyg i något ämne 

 Vet ej 

 Övrigt:  

 

Fråga 9. På en skala från 1-6, tror du att du har missat något värdefullt genom att inte ha 

medverkat? * 

 
1 2 3 4 5 6 

 

Instämmer inte alls 
Välj  ett värde i intervallet 1, Ins tämmer inte alls, till 6, Instämmer helt,. 

      

Instämmer helt 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Eftersom intervjuerna är av halvstrukturerad karaktär så innehåller denna intervjuguide 

inte strikt formulerade frågor. Istället innehålller den, i enlighet med Kvales 

rekommendationer, en översikt över de ämnen som skall täckas och förslag till frågor 

(Kvale, 1997:121). De viktigaste frågorna bör enligt Kvale ställas i deskriptiv form: 

”Vad hände och hur gick det till?” (ibid:123). 

 

Inledning/orientering 

· Berättar om syftet med intervjun 

· Informerar om användandet av diktafonen 

· Tar upp forskningsetiska principer som gäller för studien 

· Frågar om den intervjuade har några frågor innan vi börjar med itervjun. 

Frågeområden 
 

Internationellt skolutbyte 

·  Medverkade du, varför/varför inte? Hade du velat medverka/hade du velat medverka 

igen? Varför?  

· Ansåg du det lärorikt? Varför var det lärorikt? Var det särskilt lärorikt i något specifikt 

ämne? 

· Finns det något negativt med att medverka i ett utbyte? – t.ex i form av extra arbete. 

· Anser du att du missade/skulle ha missat något viktigt i skolan genom att medverka/ 

inte medverka? 

· En majoritet av de som svarat på enkäten anser att det är givande att lära 

utbytesstudenter om hur vi lever i Sverige, vad anser du? Har du något konkret 

exempel? 

· Var det stora ålderskillnader i eran grupp som var på utbyte? Var detta positivt/negativt? 

· Om en yngre kompis eller ett yngre syskon skulle fråga dig, ifall de ska medverka eller 

inte, vad skulle du säga då?  

· Förändrades din motivation till skolan genom medverkan i utbyte?  

Skolan 

· Läser du/ har du läst något språk förutom Svenska och Engelska? Utvecklade du detta 

under utbytet? Hur gick det till? 

· Hade/har du något favoritämne i skolan? Hur kom det sig att de var dina favoritämnen? 

· Umgås du på fritiden med samma vänner som du har/har haft i skolan? 

· Hur trivs du/har du trivts i skolan? 

· Hur motiverad känner du dig till skolarbete? Vad gör att du känner dig 

motiverad/omotiver-ad? 
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Avrundning/Uppföljning 

·  Fråga om den intervjuade har något mer att säga, ta upp 

·  Fråga hur deltagaren upplevde intervjun 

·  Fråga om deltagaren har några fler frågor innan jag avslutar intervjun 
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