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SAMMANFATTNING
Denna studie är utförd inom Internationella program-
kontorets verksamhet och redovisar effekter i form 
av kompetenshöjning, intresse och engagemang för 
globala frågor för elever som deltagit i gymnasiesko-
lors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och 
Latinamerika. Studien redovisar även hur projekten 
bidrar till skolans värdegrundsarbete.

Resultaten i denna studie bygger på enkätsvar från 456 
f.d elever som under perioden 2006 – 2010 på 20 gym-
nasieskolor runt om i landet har deltagit i olika typer 
av samarbetsprojekt med låg-/medelinkomstländer 
utanför Europa. Alla skolor i studien har fått del av 
Internationella programkontorets program för utveck-
lingsarbete med hjälp av internationella kontakter.

Hälften av de elever som lämnat svar på enkäten och 
anger att deras val av framtida utbildning eller arbete 
har inspirerats av projektet. Av de ungdomar som idag 
studerar anger 60 % att valet av studier inspirerats av 
projektet. 41 % av ungdomarna anger att projektet i 
hög utsträckning har påverkat deras val. 75 % av ung-
domarna anger även att projektet i mycket hög eller 
hög utsträckning påverkat deras intresse för globala 
frågor och 38 % av ungdomarna anger att de är ideellt 
engagerade. 

Mellan 70 – 90 % av ungdomarna tycker att arbetet 
med projektet har stärkt en rad olika värderingar som 
uttrycks i skollag och i läroplan. Mer än 80 % av alla 
elever tycker att projektet stärkt deras syn på förståelse 
för andra människor, solidaritet med svaga och utsatta 
och alla människors lika värde.

Angående ungdomarnas kompetenshöjning anger  
90 % av ungdomarna som deltagit i projekten att de 
fått en bättre förståelse av livet i en annan kultur och 
ca 80 % uppger att de tvingades reflektera över sitt 
västerländska liv, fick en mer nyanserad bild av hur det 
är att leva i ett utvecklingsland och att de fick ett ökat 
intresse för att resa till länder utanför Europa. Mer 
än hälften av ungdomarna uppger även att projektet 
stärkte deras självförtroende, att de fick ökad kun-
skap om utvecklingssamarbete och att de ökade sina 
ämneskunskaper. 

De öppna svaren pekar på tendenser där många 
ungdomar redan innan de deltog i projektet hade ett 
intresse för globala frågor men projektet bidrog till ett 
fördjupat intresse mycket tack vare mänskliga möten 

med ungdomar i en annan kultur. Projektet ökade 
också motivationen och stärkte i hög utsträckning 
engagemanget både för gymnasiestudierna och för 
utvecklingsfrågor.

Svaren pekar på att just den typ av globala projekt 
som denna studie undersöker har en stor påverkan 
på ungdomarnas utveckling och att projekt som 
innebär partnerskap med skolor och organisationer 
i låginkomstländer utanför Europa är ett bra sätt att 
arbeta med skolans uppdrag att förmedla och förankra 
grundläggande värden samt motverka främlingsfient-
lighet. 
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INLEDNING
Det svenska samhällets internationalisering och den 
växande rörligheten över nationsgränserna ställer 
höga krav på människors förmåga att leva med och 
inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. 
Skolan ska bidra till att människor får en identitet som 
kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt 
svenska utan också det nordiska, det europeiska och 
ytterst det globala. Internationella kontakter, utbild-
ningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder 
ska främjas. (Läroplan gymnasieskola 2011)

Denna studie begränsar sig till att följa upp gymnasie-
skolors samarbete med länder utanför Europa och då 
speciellt med länder som definieras som utvecklings-/
låg-/medelinkomstländer enligt OECD/DAC. I denna 
rapport används i huvudsak begreppet låginkomstlän-
der istället för begreppet utvecklingsländer.

Många gymnasieskolor runt om i landet har sedan 
10-15 år tillbaka etablerat olika typer av samarbetspro-
jekt med skolor och organisationer i låginkomstländer. 
Skolorna har startat utbytesverksamhet, genomfört 
fältstudier som en del av utbildningen och även låtit 
elever ha en del av sin praktik utomlands. För att 
förbereda dessa samarbetsprojekt och även för att 
genomföra dem har många skolor fått del av olika 
typer av stöd från Internationella programkontoret. 
Förut kunde skolorna söka bidrag från programmet 
Skolstipendier för planering och fördjupning. Numera 
finns programmen Atlas partnerskap, Atlas praktik 

och Athena för att stödja skolornas utvecklingsarbete 
genom internationella kontakter.

Frågor som många ställt sig är: ”Vad blir det av elev-
erna?” och ” Hur påverkar dessa samarbetsprojekt 
elevernas framtida studieval, yrkesval, attityder och 
värderingar?” Eller mer övergripande: ”Vad blir det för 
resultat av skolornas samarbetsprojekt?”

Just nu är det extra viktigt att försöka få svar på dessa 
frågor eftersom många av skolorna berättar att det 
blivit allt svårare att genomföra dessa samarbetspro-
jekt med låginkomstländer i den nya Gymnasieskolan 
2011. En viktig orsak är att det numera inte är tillåtet 
att ha specialutformade program och lokala kurser. 
Globalkunskap, Kulturutbyte, Kulturkommunika-
tion och Fältstudier är exempel på lokala kurser som 
ingått i gymnasieskolornas specialutformade program. 
Många gymnasieskolor beskriver att det är svårt att 
hitta hållbar finansiering av projekten. Många skolor 
funderar även över hur de ska utveckla nya modeller 
för att kunna fortsätta med globala samarbetsprojekt. 
Skolorna har mycket positiva erfarenheter av dessa 
samarbetsprojekt men det krävs stort engagemang och 
stora resurser för att genomföra dem.

Tanken är att denna studie ska vara till nytta för alla 
lärare och skolledare som är engagerade i globala 
samarbetsprojekt på gymnasieskolorna. Resultatet av 
studien kan förhoppningsvis användas inför planering 
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av kommande projekt. Även de som arbetar inom Den 
Globala Skolan (ett av Internationella programkonto-
rets program) kan ha nytta av denna studie i sitt arbete 
med att inspirera och ge konkret stöd för skolor som 
vill utveckla sin utbildning i globala frågor. 

I rapporten kommer de samarbetsprojekt som sko-
lorna har genomfört i form av utbytesverksamhet och 
praktik eller det som mer liknar fältstudier med skol-
samarbete att för enkelheten skull kallas projekt.

Studiens syfte
Syftet med studien är att undersöka om de projekt 
som gymnasieskolorna genomför med stöd av Interna-
tionella programkontoret bidrar till att öka ungdomars 
intresse för och engagemang i globala frågor. Mer spe-
cifikt syftar studien till att identifiera och synliggöra 
effekter av gymnasieskolors samarbetsprojekt med 
låginkomstländer utanför Europa.

Centrala frågeställningar:
•	 Vad gör ungdomarna idag, några år efter att de 

slutat gymnasiet?
•	 Har projekten påverkat ungdomarnas framtida val 

av studier och arbete?
•	 Bidrar projekten till att öka ungdomars engage-

mang för globala frågor?
•	 Bidrar projekten till att stärka skolans värde-

grundsarbete? Om svaret är ja på frågan, i så fall 
på vilket sätt?

Metod
För att få svar på detta har denna studie undersökt 
vad ungdomarna gör idag och hur projektet påverkat 
deras val av studier och arbete. I studien undersöks 
även graden av ideellt engagemang och om projek-
tet bidragit till ökat intresse för globala frågor. Även 
undersöks i studien på vilket sätt ungdomarna tycker 
att dessa projekt stärker skolans värdegrundsarbete så 
som det uttrycks i skollag och läroplan. Ungdomarna 
gavs också möjlighet att reflektera över vilken ny kom-
petens projektet gav dem då det gäller ny kunskap och 
personlig utveckling. 

Data har samlats in via en webbaserad enkät (se bi-
laga) som besvarats av 456 ungdomar som varit elever 
på de 20 skolor som deltagit i undersökningen. För att 
undersöka lite mer långsiktiga effekter av projekten 
bestämdes att det skulle ha gått 2 - 6 år sedan ung-

domarna deltog i projekten och därför avgränsades 
studien till ungdomar som gick ut gymnasiet under 
perioden 2006 – 2010. 

Eftersom det hos Internationella programkontoret 
inte finns några uppgifter om vilka elever som deltagit 
i skolornas projekt och indirekt fått del av Interna-
tionella programkontorets stöd till skolorna valdes 
metoden att hitta ungdomarna via samarbete med 
gymnasieskolorna. Det visade sig att skolorna sällan 
har någon samlad bild av vilka elever som deltagit i 
projekten och att de mycket sällan har aktuella kon-
taktuppgifter till dessa elever. För att hitta elever som 
ville svara på enkäten beslutades att välja ut knappt 30 
skolor som under en längre tid haft olika typer av sam-
arbetsprojekt med låginkomstländer och att skolorna 
vid flera tillfällen fått stöd från Internationella pro-
gramkontoret. Dessa skolor hittades genom Interna-
tionella programkontorets sammanställning av skolor 
som fått medel beviljade under perioden 2006-2010 
och genom tips från konsulterna som arbetar med 
Den Globala Skolan

Nästa steg blev att hitta samarbetsvilliga lärare som 
tyckte undersökningen var intressant och som ville 
engagera sig i att hitta f.d. elever. Metoden var att det 
skulle skötas digitalt, det vill säga att hitta eleverna via 
olika digitala kontaktsystem som e-post och Facebook. 
Efter kontakter med de 30 utvalda skolorna hittades 
kontaktpersoner på 20 gymnasieskolor som ville enga-
gera sig i undersökningen. Dessa 20 kontaktpersoner 
telefonintervjuades för att de skulle få ordentlig infor-
mation om syftet med studien. Information samlades 
in om de olika skolornas utformning av projekten 
och om skolornas förutsättningar att kunna hitta f.d. 
elever som ville svara på webbenkäten. Genom denna 
metod blev studien beroende av att skolorna fick kon-
takt med sina f.d. elever och att de lyckades motivera 
eleverna att svara på webbenkäten. Det bestämdes att 
webbenkäten skulle vara öppen under perioden 1 – 26 
oktober 2012.

Totalt uppskattades efter intervjuer med kontaktper-
sonerna att det maximalt skulle kunna vara möjligt 
att nå ca 1 000 ungdomar. Efter stort engagemang av 
kontaktpersonerna lämnade 456 ungdomar svar på 
enkäten. Några skolor hade större problem än väntat 
att hitta sina gamla elever. Det finns brister i den valda 
metoden men det finns ett värde i att 456 ungdomar 
har lämnat svar på enkäten.
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Skolor som ingår i studien
Skolorna valdes ut efter några olika kriterier. Dels 
skolor som genomfört projekt med låginkomstländer 
under en längre tid i minst 5-10 år och dels att sko-
lorna helst fortfarande har aktiva samarbetsprojekt. 
Alla skolor som ingår i undersökningen har fått del av 
medel från något av Internationella programkontorets 
program. Även en geografisk spridning av skolorna i 
Sverige var önskvärt. 

 Följande skolor ingår i undersökningen:

 Skola     Ort
 Angeredsgymnasiet   Göteborg
 Christopher Polhemgymnasiet  Visby
 De la Gardiegymnasiet   Lidköping
 Falu fria gymnasium   Falun
 Globala gymnasiet   Stockholm
 Hagagymnasiet   Norrköping
 Hulebäcksgymnasiet   Mölnlycke
 Kalmarsunds gymnasieförbund Kalmar
 Kattegattgymnasiet   Halmstad
 Leksands gymnasium   Leksand
 Martin Koch-gymnasiet  Hedemora
 Njudungsgymnasiet   Vetlanda
 Nolaskolan    Örnsköldsvik
 Nösnäsgymnasiet   Stenungsund
 Rosendalsgymnasiet   Uppsala
 Global klass (Västerås)   Västerås
 Stiernhööksgymnasiet   Rättvik
 Torsbergsgymnasiet   Bollnäs
 Uddevalla gymnasieskola  Uddevalla
 Umeå internationella gymnasium Umeå

Av eleverna som svarat på enkäten har 93 % studerat 
på ett studieförberedande program och 7 % på ett yr-
kesförberedande program. De allra flesta, hela 76 % av 
ungdomarna har studerat på samhällsvetenskapspro-
grammet eller på ett specialutformat program närlig-
gande samhällsvetenskapsprogrammet. 

Av de som svarat på enkäten är 75 % kvinnor och 25 % 
män.

Ungdomarna i undersökningen har främst besökt län-
der i Afrika, (72 %) och då speciellt Kenya, Tanzania, 
Uganda och Malawi. (se tabell 1)

Tabell 1: Till vilket land reste du?

Tidigare studier och tankar om fram-
tida studier
Det är vanligt att skolorna själva gör utvärderingar av 
sina projekt under den tid som eleverna finns kvar på 
skolan och vissa skolor har även byggt upp alumni-
föreningar för att hålla kontakt med elever som har 
deltagit i globala projekt. Det här är den första studien 
av detta slag i Sverige och studien kan ses som ett 
första försök att få en överblick över effekterna av de 
samarbetsprojekt svenska gymnasieskolor genomfört 
med låginkomstländer. Tanken är att denna studie 
även kan ge uppslag och inspiration till hur framtida 
studier skulle kunna utformas. Ett förslag är att en 
kommande studie undersöker och analyserar samband 
mellan hur skolornas projekt är organiserade och de 
resultat man kan utläsa av genomförda projekt. Under 
rubriken Skillnader i resultat mellan de olika skolorna 
ges några uppslag till hur en sådan framtida studie 
skulle kunna utformas.

Internationella programkontorets 
olika typer av stöd
Många av skolorna i undersökningen har under perio-
den 2006 – 2008 fått del av Skolstipendier för plane-
ring och fördjupning av internationella kontakter med 
skolor i utvecklingsländer. Detta stipendium finns 
inte längre att söka. Från år 2009 har skolorna kunnat 
söka medel från Atlas partnerskap för att genomföra 
till exempel projektmöten, elev- och lärarutbyten och 
fältarbete tillsammans med partnerskolan. Aktivite-
terna bör inte vara begränsade till resorna utan bör 
integreras under året i undervisningen. Projektet ska 
bestå av ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och bör ske i 
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tätt samarbete med partnerskolan eller partnerorgani-
sationen.

Atlas praktik är ett program som är till för elever på 
yrkesförberedande program där eleverna kan förlägga 
minst tre veckor av sin praktik till ett utvecklingsland.

Athena är ett program som är till för elever och perso-
nal på yrkesförberedande program för samarbete med 
motsvarande utbildningsformer i olika utvecklings-
länder. Samarbetet och utbytet ska genomföras med 
minst åtta och högst 20 deltagare. Antalet deltagare i 
utbyteslandet ska vara lika många som antalet svenska 
deltagare. I både Sverige och samarbetslandet ska 80 
procent av deltagarna vara elever. Utbytet ska pågå i 
10-35 dagar. Längden på perioden ska vara densamma i 
de båda deltagande länderna. Stöd beviljas endast om 
antalet deltagare i utbyteslandet är lika många som i 
Sverige. 

Målsättningen är att programmet ska ge en ökad 
förståelse för andra kulturer och för frågor som rör 
biståndsverksamhet samt öka elevernas intresse för 
språk och stärka deras yrkeskompetens.

RESULTAT

Projektets påverkan på val av studier 
och arbete
I enkäten ställdes frågan vad ungdomarna gör nu, två 
till sex år, efter avslutade gymnasiestudier. Det fram-
går av tabell 2 att 70 % av ungdomarna studerar och att 
30 % arbetar. Sammanlagt anger 50 % av ungdomarna 
att valet av arbete eller studier inspirerats av projek-
tet.  60 % av de som studerar anger att deras studieval 
inspirerats av projektet jämfört med att 27 % av de som 
arbetar anger att valet av arbetet har inspirerats av 
projektet.

Tabell 2: Vad gör du nu?

I enkäten frågades även efter i vilken utsträckning 
projektet påverkade valet av studier och/eller arbete. 
Av tabell 3 framgår att 41 % av ungdomarna anser att 
projektet påverkade valet av studier och/eller arbete i 
hög eller mycket hög utsträckning.

Tabell 3: I vilken utsträckning påverkade 
projektet ditt val av studier och/eller  
arbete?

På frågan i vilken utsträckning projektet hade påverkat 
deras val av studier och/eller arbete gav ungdomarna 
några olika typer av svar. Många tog upp de nya per-
spektiv som projektet gav dem.

Resan till Uganda gav mig möjligheten att reflektera över 
vilka givna perspektiv vi presenteras för. Hur annorlunda 
det kan se ut, mot vad som först blev uppfattat. Det moti-
verade mig att fortsätta studera dels freds- och konfliktvet, 
genusvet och kulturvet.

Projektet gav mig en ökad förståelse för att kunna se saker 
och ting utifrån olika perspektiv, samt ett ökat intresse för 
mötet med nya människor med olika livsvärldar.

Många beskriver att det är just mötet med männis-
kor och då speciellt mötet med människor i en utsatt 
situation som har påverkat dem då det gäller val av 
studie och/eller arbete.

Genom projektet fick jag en tro på att vi kan lära av varan-
dra och blev intresserad av att konkret jobba med männis-
kor som är socialt utsatta.

Själva yrket kanske inte har så mycket med Uganda eller 
projektet att göra, men resan inspirerade mig ännu mer till 
att jobba med människor och kanske mer inriktat på män-
niskor i utsatta situationer på olika sätt.
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Några elever tar även upp att projektet inspirerat dem 
till läraryrket.

Jag tyckte mitt gymnasieprogram var så fantastiskt roligt, 
mycket tack vare fältstudierna som faktiskt genomsyrade i 
princip hela utbildningen, och det fick mig att öppna ögonen 
för läraryrket och vilka möjligheter det finns som lärare.

Jag inspirerades av mina lärare. Dessutom gjorde resan vi 
gjorde, samt efterarbetet mig intresserad av  pedagogik.

Ungdomarna fick även berätta vad de studerar eller 
arbetar med och här följer några exempel på studier 
och arbete som knyter an till projekten.

•	 Informatör med inriktning mot freds- och utveck-
lingsarbete

•	 BA Development studies and politics, School of 
Oriental and African studies, London

•	 Internationella Relationer, Malmö Högskola
•	 Lärare och projektet har till högsta grad inspirerat 

mitt yrkesval och i framtiden hoppas jag få driva 
sådana här projekt på skolor.

•	 Jobbar med marknadsföring för ett Kinesiskt före-
tag i Shanghai

•	 Bachelor i International Relations på University of 
Westminster i London

•	 Miljö- och utvecklingsstudier på Södertörns hög-
skola

•	 Sjuksköterska för att i framtiden kunna arbeta för 
Läkare utan gränser 

•	 Masterprogrammet i Krishantering och Fredsbyg-
gande på Umeå Universitet

•	 Internationella civilekonomprogrammet
•	 Arbetar som internationell koordinator på Umeå 

Universitet
•	 Kulturmiljöprogrammet med företagsekonomisk 

inriktning. Nu i Suwon, Sydkorea.
•	 Jag har studerat Internationellt arbete men inrikt-

ning globalt arbete på Högskolan i Jönköping och 
arbetar nu med asylsökande i Sverige som mottag-
ningshandläggare på Migrationsverket

I enkäten frågades även efter ungdomarnas framtids-
planer för att få veta mer om vad de tänkte att studi-
erna skulle leda till. Här följer några exempel.

•	 Jag vill arbeta internationellt eller med politiska 
frågor i Sverige. Min högsta önskan är att bli 
journalist eller arbeta i fält på en organisation, t ex 
Kvinna till Kvinna i Georgien.

•	 Jag har en tanke på att bli utvecklingsekonom, 
förändra sättet att se på utveckling.

•	 Jag vill gärna arbeta med hållbar stadsutveckling.
•	 Jag har fortfarande drömmen om att jobba för 

Läkare utan gränser.
•	 Människorättsadvokat på lokal nivå, vet dock inte 

om det betyder Sverige eller i något annat land i 
världen.

•	 Drömmen är att arbeta med mindre biståndsorga-
nisationer som arbetar med kvinnofrågor i utveck-
lingsländer, eller i konflikt- och krigsdrabbade 
länder.

•	 Drömmen är att bli professor i folkrätt.
•	 Jag vill fortsätta jobba inom arbetarrörelsen men 

gärna med internationella frågor, till exempel med 
uppbyggnad av fackföreningar runt om i världen.

•	 Jag vill gärna arbete med strategiskt miljöarbete.
•	 Mitt mål är att i framtiden kunna jobba med in-

ternationell och militär säkerhetsanalys.
•	 Vill gärna jobba med barns rättigheter.
•	 Utbilda mig till barnmorska och utöva min profes-

sion både på svenska sjukhus och i utlandet.
•	 Jag hoppas i framtiden att kunna arbeta med 

konst på ett sätt som är kopplat till global utveck-
ling eller globala relationer.

•	 Projektet har avgjort att jag vill plugga juridik för 
att alltid jobba med mänskliga rätigheter.

•	 Jag kommer i framtiden vilja arbeta med mänskli-
ga rättigheter på en högre nivå, inom en NGO eller 
för till exempel FN eller Sida. Vill jobba med att 
bekämpa fattigdom och främja utveckling inom 
mänskliga rättigheter, särskilt för utsatta grupper 
som barn och flyktingar.

•	 Arbeta som sjuksköterska i framförallt Tanzania.
•	 Arbeta som läkare. Under våren gör jag mitt exa-

mensarbete, och ska då åka till Brasilien. 
•	 Drömyrket är att sitta som projektledare i något 

stort byggprojekt där jag kan vara med och driva 
ett hållbart byggande framåt och minimera miljö-
påverkan. 
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Vad projektet gav ungdomarna
För att undersöka ungdomarnas kompetenshöjning 
vad gäller ny kunskap och personlig utveckling som 
ett resultat av projektet ställdes frågan: ”Vad gav pro-
jektet dig?”

Tabell 4: Vad gav projektet dig?

Av tabell 4 framgår att ca 90 % av ungdomarna sva-
rade att de fick en bättre förståelse av livet i en annan 
kultur och att ca 80 % uppgav att de tvingades reflek-
tera över sitt västerländska liv, fick en mer nyanserad 
bild av hur det är att leva i ett utvecklingsland och att 
de fick ett ökat intresse för att resa till länder utanför 
Europa. Mer än hälften av ungdomarna uppger även 
att projektet stärkte deras självförtroende, att de fick 
ökad kunskap om utvecklingssamarbete och att de 
ökade sina ämneskunskaper. 

När ungdomarna själva fick formulera svar på denna 
fråga lyfter flera av dem fram projektets roll för deras 
personliga utveckling.

Jag tror att fältarbetet i Indien var det som spelade den 
avgörande rollen att forma mig som jag är som person idag. 
Vi läste så mycket om hållbar utveckling, miljöförstöring 
och utvecklingssamarbeten i skolan, men det var först under 
de tre veckornas fältarbete som jag verkligen kunde förstå 
hur det verkligen förhöll sig. Jag växte som människa och 
ändrade många av mina livsvanor när jag kom hem. Hade 
jag inte åkt till Indien hade jag inte gjort vissa val efter 
gymnasiet som varit avgörande för mig som person.

Det var väl någonstans där jag förstod vad jag ville göra 
med mitt liv.

Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att projektet och 
resan har gjort mig till den jag är idag. Vi fick mycket tid 
att studera global politik, konflikter och hållbar utveckling 
vilket har givit mig väldigt sunda åsikter.

Ett flertal av ungdomarna beskriver hur projektet 
ökade deras motivation för skolarbetet.

Det var väldigt inspirerande och framför allt motiverande 
för skolarbetet. Jag kände att jag gjorde nåt värdefullt då 
resan innebar många kulturutbyten och nya perspektiv. 
Hela året blev roligare då allt kretsade kring projektet vilket 
gjorde mig engagerad. Att få sätta sina kunskaper i ett 
större sammanhang tillför mycket till skolgången.

Många ungdomar ger exempel på hur deras förståelse 
ökade för livet i en annan kultur.

Ödmjukhet inför att världen är stor och komplex, och att 
man som individ gör klokt i att inse att man inte alltid för-
står allt och därför inte bör överproducera specifika åsikter 
och uppfattningar om komplexa sammanhang.

Livsförändrande! Förståelse får andra människors hand-
lingar i följd av levnadssätt, perspektiv på mitt eget liv, 
mina krav och förväntningar på det. Hela projektet ökade 
min nivå gällande tolerans, acceptans, ödmjukhet och 
respekt. Det var en ögonöppnande erfarenhet jag alltid kom-
mer bära med mig.

Medkänsla för andra människor. Utmaning, skratt, under-
bara minnen och ett otroligt sug efter att resa till Indien igen 
och bidra i något miljöprojekt!

Den gav en större förståelse för mig att människor innerst 
inne är rätt lika. Vi har alla drömmar och mål.
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Intresse för globala frågor och ideellt 
engagemang
Ungdomarna fick svara på frågan i vilken grad pro-
jektet påverkat deras intresse för globala frågor och de 
fick även möjlighet att motivera på vilket sätt projektet 
påverkat deras intresse. För att undersöka deras enga-
gemang fick de ange om de var ideellt engagerade och 
i så fall i vilka frågor de var engagerade i. De hade även 
möjlighet att berätta om sitt engagemang.

75 % av ungdomarna anger att projektet i mycket hög 
eller hög utsträckning påverkat deras intresse för glo-
bala frågor.

När ungdomarna motiverar på vilket sätt projektet 
påverkat deras intresse lyfter de främst fram två per-
spektiv. Dels att intresset redan fanns men att pro-
jektet stärkte intresset, dels att de egna upplevelserna 
av vad de tidigare läst om i skolan gjorde att de ökade 
sin förståelse och stärkte sitt intresse. Här följer några 
exempel på dessa två perspektiv.

Jag var redan innan mycket intresserad av globala frågor, 
men projektet intensifierade detta intresse och gav mig en 
djupare förståelse.

Det är skillnad på att höra talas om problem och att faktiskt 
få uppleva dem.

Jag fick se så mycket, träffa så många människor och känna 
på deras liv. Jag känner mig delaktig på denna jord och där-
med också skyldig att se till att den mår så bra som möjligt.

Jag fick en chans att se och uppleva det vi läste om och fick 
helt nya vinklar och erfarenheter.

Det var alltid intressant att läsa om globala frågor i 
klassrummet, men att man fick hansen att faktiskt göra 
praktiska saker och det var oerhört roligt och lärorikt! Man 
fick perspektiv på hur människor på andra ställen i världen 
lever och det var möten där man fick chansen att utbyta 
kunskap.

Det är en sak att läsa om utvecklingsteorier och kulturkom-
munikation och en helt annan sak att omsätta teorierna i 
praktiken. Genom att se och träffa de personerna som man 
läst om och deras situation får man chans att på allvar 
ifrågasätta sin egen syn på omvärlden. Riktiga möten med 
riktiga människor lämnar helt enkelt spår som inga böcker, 
filmer eller lektioner kan ge.

38 % av ungdomarna anger att de är ideellt engagerade 
och att det vanligaste engagemanget rör mänskliga 
rättigheter. Av tabell 5 framgår att engagemanget även 
är stort i frågor som rör demokrati, hälsa, utbildning 
och miljö.

Tabell 5: Vilka frågor rör ditt engagemang?

Nedan följer exempel på vad ungdomarna anger att de 
är engagerade i.

•	 Arbetar med ett projekt som stöder barns och då 
främst flickors utbildning i östra Afrika.

•	 Jag är engagerad i en studentförening för Väst-
saharas frihet. Jag har själv varit med och startat 
föreningen.

•	 Jag är språkrör tillsammans med en annan tjej för 
programföreningen där vi skapar ett forum och 
driver projekt som förknippas med utvecklings-
frågor. Vi har bland annat startat Sveriges enda 
arbetsmarknadsdag med fokus på utvecklingsfrå-
gor, Development Day. 
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•	 Jag är ordförande för Unga Hörselskadade i 
Sverige och har via dem varit delaktig i ett utveck-
lingsprojekt i Laos och nu är vi på väg att starta ett 
nytt projekt i Nepal.

•	 Jag sitter i Amnesty Internationals juristgrupp och 
svarar på remisser på lagförslag m.m.

•	 Jag sitter i projektgruppen för SSU-förbundets 
projekt med Fateh youth i Palestina och ansvarar 
dessutom för Stockholms arbetarekommuns (SAP 
i Sthlm) ungdomsdel med Fateh youth i Jerusalem

•	 Jag är instruktör för Plangruppen Gbg vilket 
innebär att jag leder en grupp där vi jobbar för att 
skapa engagemang för flickors rättigheter (detta 
sker inom Plans kampanj Because I am a girl).

•	 Har varit engagerad i ett flyktingboende i Burlöv, 
Skåne. mm.

•	 Jag är sekreterare i en förening som arbetar i ett 
slumområde i Nairobi, Kenya.

•	 Är barn- och ungdomsledare i scouting som är en 
världsorganisation och där jobbar jag mycket med 
att barnen ska förstå omvärlden för att på så sätt 
förstå sig själva och sina förutsättningar bättre.

•	 Det som jag gör rent praktiskt är att jag är med i 
styrelsen för socionomer utan gränser,

•	 Jag är medlem i the Corrymeela community. Ett 
fredscenter för konfliktlösning och konflikthante-
ring.

•	 CISV - en religiöst och politiskt obunden organi-
sation som verkar globalt genom fredsfostran för 
barn och unga genom läger och projekt.

•	 Jag startade tillsammans med en kenyan ett ut-
bildningscenter för barn i Kenya. Nu är jag ordfö-
rande för föreningen i Sverige och besöker Kenya 
kontinuerligt.

Projektets roll i skolans värdegrund-
arbete
De flesta skolorna som ingår i undersökningen har 
fått del av medel från Atlas partnerskap. Syftet med 
partnerskap är att skolorna ska söka stöd för utveck-
lingsarbete som med hjälp av internationella kontak-
ter förverkligar de mål som anges i skolans läroplaner. 
Tanken är att projekten ska integreras i undervisning-
en och bestå av ömsesidigt erfarenhetsutbyte med en 
partnerskola eller partnerorganisation.

Eftersom det i skollag och i läroplan står skrivet att 
skolans uppgift är att förmedla och förankra en rad 
grundläggande värderingar ställdes frågan till ung-
domarna huruvida de anser att projektet stärkt detta 
värdegrundarbete.

Tabell 6: Anser du att projektet stärkt din 
syn på någon eller några av följande värde-
ringar?

Av tabell 6 framgår att mellan 70 – 90 % av ungdomar-
na tycker att arbetet med projektet har stärkt en rad 
olika värderingar som uttrycks i skollag och i läroplan.
Mer än 80 % av alla elever tycker att projektet stärkt 
deras syn på:
•	 Förståelse för andra människor
•	 Solidaritet med svaga och utsatta
•	 Alla människors lika värde

Här följer exempel på hur några elever utrycker sig.

Jag tycker att alla värderingar har stärkts mer eller mindre 
i och med projektet. Åka till ett land och möta andra män-
niskor som man hemma kanske skulle ha fördomar om är 
väl det ultimata sättet att komma över fördomar och få mer 
förståelse för andra. Ett sånt här projekt öppnar ögonen för 
en människa, speciellt i åldern runt 18 år när man fortfa-
rande söker sig själv och försöker hitta sina värderingar. 
Alla borde göra en sådan här resa!
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Att få en inblick i en annans verklighet/situation och sedan 
reflektera över min egen, har givit mig större förståelse för 
andra människor. Främlingsfientlighet - tanken på hur vi 
togs emot där med reflektion över hur t.ex. invandrare tas 
emot i Sverige.

Jag tror faktiskt inte att det finns något bättre sätt att 
förändra sina värderingar på, än att möta människor med 
andra förutsättningar, tankar, värderingar eller livssitua-
tioner, åtminstone inte för mig. 

Särskilt tycker jag att det gav motverkan mot främlings-
fientlighet. Det skapade en främlingsnyfikenhet istället.

Skillnader i resultat mellan de olika 
skolorna
Då resultaten jämförs mellan de olika skolorna fram-
står en del skillnader. I denna studie är det inte rimligt 
att göra en detaljerad jämförelse mellan skolorna, 
främst beroende på att skolorna har haft olika möjlig-
het att hitta före detta elever vilket resulterat i att flera 
av skolorna har få svarande elever.

För att undersöka om det i det insamlade materialet 
går att se någon skillnad mellan resultatet av under-
sökningen och hur projekten har genomförts på sko-
lorna delades skolorna in i fem olika grupper utifrån 
den kännedom som samlats in om de olika skolorna.

Grupp A: Skolor som fått medel från Athena eller 
Atlas praktik. 5 skolor – 32 enkätsvar

Grupp B: Skolor som främst satsat på kulturutbyte.  
7 skolor – 114 enkätsvar

Grupp C: Skolor som kombinerat utbyte med ”bi-
ståndsverksamhet”, d.v.s. samarbete med en NGO 
kring stöd till en skola, 3 skolor – 59 enkätsvar

Grupp D: Skolor som främst satsat på fältstudier 
kombinerat med skolkontakter och organisations-
kontakter där projektet har integrerats i utbildningen 
genom att det har ingått som en del av ett speciellt 
individuellt val. 2 skolor – 61 enkätsvar

Grupp E: Skolor som främst satsat på fältstudier 
kombinerat med skolkontakter och organisationskon-
takter där projektet varit en integrerad del av ett unikt 
globalt program. 3 skolor – 190 enkätsvar. 

Grupp A
De allra flesta som svarat på enkäten i Grupp A har 
studerat på skolor som fått medel från Athena. Mål-
sättningen med programmet Athena, som riktas till 
elever som studerar på yrkesförberedande program, 
är att det ska ge en ökad förståelse för andra kulturer 
och för frågor som rör biståndsverksamhet, samt öka 
elevernas intresse för språk och stärka deras yrkeskom-
petens. 

I undersökningen finns svar från 32 elever på 5 gym-
nasieskolor där eleverna studerat på ett yrkesförbere-
dande program. De flesta ungdomarna har studerat 
på byggprogrammet eller på medieprogrammet. Av 
svaren framgår att mer än 90 % av ungdomarna anser 
att projektet ökat deras förståelse för en annan kultur 
och 63 % anger att de genom projektet ökat sina språk-
kunskaper. Då det gäller målsättningen att de genom 
projektet ska stärka sin yrkeskompetens anger endast 
10 % av ungdomarna att projektet i mycket hög eller 
hög utsträckning stärkt deras yrkeskompetens.

72 % av ungdomarna anger att de arbetar och 28 % att 
de studerar. Sammanlagt anger 27 % av ungdomarna 
att valet av studier eller arbete har inspirerats av pro-
jektet. Att relativt få inspirerats av projektet vid valet 
av arbete eller studier jämfört med grupp B, C, D och 
E kan förklaras med att en stor andel av ungdomarna 
i grupp A redan har valt sitt framtida arbete då de 
studerar på ett yrkesförberedande program.

Då det gäller deras ideella eller politiska engagemang 
svarar 19 % att de är engagerade i globala frågor.

Av de elever som deltagit i projekt på skolor i grupp A 
har endast 32 svarat på enkäten och frågan är om detta 
underlag räcker för att dra några slutsatser av.

Jämförelse mellan grupp B, C, D och E
Skolorna i dessa grupper har främst fått stöd från At-
las partnerskap och Skolstipendier för planering och 
fördjupning.

Då det gäller ungdomarnas uppfattning om vad 
projektet gav dem är det ingen större skillnad i resul-
tat mellan de olika grupperna. Likaså då det gäller 
hur projektet har påverkat ungdomrnas intresse för 
globala frågor är även skillnaderna relativt små mellan 
grupperna.
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Däremot är skillnaderna tydliga då det gäller projek-
tets påverkan på val av studier och arbete och även då 
det gäller ungdomarnas ideella engagemang i globala 
frågor.

På frågan vad de gör nu och hur deras val av studier 
eller arbete inspirerats av projektet framkommer föl-
jande resultat då de fyra grupperna jämförs:

Av detta framgår att i skolorna där projektet varit en 
integrerad del av utbildningen (Grupp D och E) anser 
en större del av ungdomarna att deras val av studier 
och arbete har inspirerats av projektet jämfört med 
ungdomar på skolorna i de övriga grupperna. 

På frågan till ungdomarna i vilken utsträckning pro-
jektet påverkat deras val av studier och arbete fram-
kommer följande resultat vid jämförelse mellan de 
fyra grupperna:

Av tabell 8 framgår att då projektet varit en integrerad 
del av utbildningen (Grupp D och E) anser 50 – 59 % 
av eleverna att projektet påverkat deras val jämfört 
med 29 – 42 % av eleverna i grupp B och C.

Vid jämförelse av det ideella engagemanget mellan de 
fem kategorierna erhölls följande resultat:

Det framgår av tabell 9 att mellan 41 – 48 % av eleverna 
i de skolor som tillhör grupp C, D och E är ideellt en-
gagerade jämfört med 31 % av eleverna i skolorna som 
tillhör grupp B.

I denna studie har det inte funnits förutsättningar att 
analysera de skillnader i reslutat som här har presente-
rats mellan de olika grupperna. Som framgår av ovan 
är det ganska stor skillnad mellan grupp D och E och 
de övriga grupperna då det gäller både val av studier 
och arbete, likaså då det gäller ideellt engagemang. 
Skillnaderna mellan grupperna indikerar att det 
verkar spela roll i vilken grad projekten är integrerade i 
utbildningen. Skillnaderna kan även bero hur projek-
ten är organiserade på skolorna, det vill säga hur de 
förbereds, genomförs och efterarbetas. Det kan säkert 
finnas många andra förklaringar till skillnaderna. 
Kanske är eleverna på skolorna som tillhör grupp D 
och E mer intresserade och engagerade i globala frågor 
redan innan de deltar i projekten jämfört med elever 
på skolor i grupp A, B och C. 

Som nämnts tidigare under rubriken Tidigare studier 
och tankar om framtida studier finns här några upp-
slag till en mer fördjupad studie som skulle kunna ta 
sin utgångspunkt i denna studie.

Grupp Studier  Arbete  Totalt
B 24 %    7 %  31 %
C 38 %    8 %  46 %
D 48 %  12 %  60 %
E 58 %    5 %  63 %

Tabell 7: Hur stor del av ungdomarna har 
inspirerats av projektet vid val av studier och 
arbete.

Grupp   I mycket hög eller 
  hög utsträckning
B  29 %
C  42 %
D  59 %
E  50 %

Tabell 8: I vilken utsträckning projektet 
påverkat val av studier och arbete

Grupp   Ideellt engagerade
B   31 %
C   41 %
D   48 %
E   42 % 

Tabell 9: Ideellt engagerade i globala frågor
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AVSLUTANDE DISKUSSION
I denna studie har önskemålet framför allt varit att ta 
reda på vilken påverkan ett globalt gymnasieprojekt kan 
ha på elever då de väljer framtida studier och arbete. 
Studien har även önskat få reda på hur ungdomarnas 
nuvarande intresse och engagemang har påverkats av 
projektet när det nu har gått några år sedan de avslu-
tade sina gymnasiestudier. Detta är svåra frågor att 
undersöka eftersom det är många faktorer som avgör en 
ung människas val av studier, yrkesbana, intressen och 
engagemang. Alla som arbetar i skolan vet att skolan 
har en stor betydelse för ungdomars utveckling. Men 
hur stor är skolans påverkan jämfört med allt annat som 
händer en ung människa under tonåren? Hur mycket 
kan ett skolprojekt påverka elevers framtida intressen 
och engagemang i globala frågor?

Av de svar som lämnats från de 456 ungdomar som del-
tagit i undersökningen verkar det som att just den typ 
av globala projekt som denna studie diskuterar har en 
stor påverkan på ungdomarnas utveckling. Nedan några 
exempel på hur några av ungdomarna själva uttrycker 
sig.

Projektet påverkade mig på väldigt många sätt. Det var 
riktigt roligt vilket gjorde att jag fick ny glädje i att studera, 
det blev riktigt kul igen. Det väckte så mycket känslor också, 
mötet med alla de människor man träffade under resan men 
även på hemmaplan. 

Projektet påverkade mig på alla sätt. Jag hade inte varit 
samma människa idag om jag inte deltagit i projektet.

Jag blev mer handlingskraftig och självsäker. En stor erfaren-
het rikare och med den i bagaget kändes framtida hinder 
mindre svåröverstigliga.

Projektet har på väldigt många sätt utformat mig till den 
jag är idag. Det visade mig hur stor den här världen fak-
tiskt är och hur små vi är som människor. Man kan säga 
att projektet gjorde en vuxen kvinna utav ett barn.

Att få möjlighet att åka på en sådan här studieresa gav mig 
så mycket kunskap och glädje. Det fick mig att växa och bli 
en trygg och stadig person. Jag tycker absolut att fler skolor 
borde satsa på att kunna erbjuda sina elever något lik-
nande. Det finns så många olika sätt att lära sig på och att 
sitta i skolbänken kanske är det billigaste, men absolut inte 
alltid det bästa sättet. Skolan har inte bara i uppgift att ge 
oss kunskap om kemiska bindningar eller romerska kejsare, 
den ska också ge oss en kunskap om livet och en längtan att 
fortsätta lära och upptäcka livet ut.

En slutsats som kan dras av denna studie är att hälften 
av alla elever som deltagit i samarbetsprojekt med 
låginkomstländer anger att valet av utbildning eller 
arbete har inspirerats av projektet. Av de som studerar 
anger hela 60 % av ungdomarna att valet av studier in-
spirerats av projektet. Då dessutom 41 % av ungdomar-
na anger att projektet i hög utsträckning har påverkat 
deras val dras slutsatsen att projekten haft mycket stor 
påverkan på ungdomarna. Det framgår även tydligt i 
undersökningen att ungdomarna har ökat sin kom-
petens då det gäller ny kunskap och personlig utveck-
ling. De har även ökat sin omvärldskunskap och fått 
möjligheter att reflektera över sitt eget västerländska 
liv. Överhuvudtaget framgår det av studien att projekt 
som innebär partnerskap med skolor och organisa-
tioner i låginkomstländer utanför Europa är ett bra 
sätt att arbeta med skolans uppdrag att förmedla och 
förankra värden som solidaritet med utsatta, förståelse 
för andra människor, alla människors lika värde samt 
motverka främlingsfientlighet. 

Det framgår även av studien en del intressanta skill-
nader i resultat mellan skolorna. Att försöka ta reda 
på vad dessa skillnader beror på skulle vara till nytta 
för alla som arbetar med denna typ av projekt och 
även för Internationella programkontoret då de ska 
fördela medel till skolor som söker bidrag till kom-
mande projekt. Speciellt rekommenderar denna studie 
att det genomförs en egen utvärdering av programmet 
Athena. 
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Bilaga – frågeformulär
Du som svarar på dessa frågor har deltagit i någon 
form av samarbetsprojekt mellan den gymnasieskola 
du gick på och något utvecklingsland. Det kan ha varit 
i form av utbytesverksamhet, praktik eller mer det 
som liknar fältstudier med skolsamarbete. I frågorna 
som följer kallas allt detta för projektet.

1. Vilken gymnasieskola gick du på?
- Rullista med de skolor som ingår

2. På vilket gymnasieprogram gick du?
- Rullista med alla 17 program

3. Vilket år gick du ut gymnasiet?
- Rullista med alternativa år 2006-2010

4. Är du….
- Kvinna
- Man

5. Till vilket land reste du?
- Rullista med alternativa länder

6. Vad gav projektet dig?  Du kan kryssa i ett eller flera 
svar.
- Jag fick en bättre förståelse för livet i en annan kultur
- Jag fick lättare att acceptera andra människors åsikter
- Jag tvingades att reflektera över mitt västerländska liv
- Jag stärkte mitt självförtroende
- Jag fick fördjupade kunskaper om hinder och möjlig-
heter för hållbar utveckling 
- Jag fick en mer nyanserad bild av hur det är att leva i 
ett utvecklingsland
- Jag fick ökad kunskap om utvecklingssamarbete 
(bistånd) 
- Jag fick ett ökat intresse för att resa till länder utanför 
Europa
- Jag fick nya vänner i ett annat land
- Jag fick andra perspektiv på mina yrkeskunskaper
- Jag förbättrade mina språkkunskaper
- Jag ökade mina ämneskunskaper

7. Något annat som projektet gav dig? 
…………………………………………………….  

8. Vad gör du nu?  
- Jag studerar på högskola/universitet/folkhögskola 
och mitt val av utbildning har inspirerats av projektet
- Jag studerar på högskola/universitet/folkhögskola 
och mitt val av utbildning har inte inspirerats av pro-
jektet
- Jag arbetar och mitt val av arbete har inspirerats av 
projektet
- Jag arbetar och mitt val av arbete har inte inspirerats 
av projektet

9. Berätta gärna vad du studerar eller arbetar med. 
……………………….

10. I vilken utsträckning påverkade projektet ditt val av 
studier och/eller arbete?
- I mycket hög utsträckning
- I hög utsträckning
- I ganska låg utsträckning
- I mycket låg utsträckning
- Inte alls

11. Om du har svarat i mycket hög utsträckning eller i 
hög utsträckning på fråga 10 berätta då på vilket sätt 
det påverkade valet. ……………………..

12. Vad har du för framtidsplaner då det gäller studier 
och/eller arbete? ……………….

13. I vilken utsträckning påverkade projektet ditt in-
tresse för globala frågor?
- I mycket hög utsträckning
- I hög utsträckning
- I ganska låg utsträckning
- I mycket låg utsträckning
- Inte alls 

14. Om du har svarat i mycket hög utsträckning eller 
i hög utsträckning på fråga 13 motivera då ditt svar. 
……………………..

15. Är du engagerad i internationella frågor/utveck-
lingsfrågor ideellt eller politiskt?
- Ja
- Nej



17Vad blir det av eleverna?     Internationella programkontoret 2012

16. Om du har svarat ja på fråga 15, vilka frågor rör ditt 
engagemang? Du kan kryssa i ett eller flera svar.
- Demokrati
- Hälsa
- Utbildning
- Miljö
- Mänskliga rättigheter
- Annat

17. Berätta gärna mer om ditt engagemang. 
……………………………

18.  I skollagen och i läroplanen står det skrivet att 
skolans uppgift bland annat är att förmedla och 
förankra en rad grundläggande värderingar. Anser du 
att projektet stärkt din syn på någon/några av följande 
värderingar?  Du kan kryssa i ett eller flera alternativ.

- Förståelse för andra människor
- Solidaritet med svaga och utsatta 
- Jämställdhet mellan kvinnor och män
- Alla människors lika värde
- Motverkande av främlingsfientlighet
- Nej, det har inte stärkt min syn på något av detta

19. Kommentera gärna fråga 18. 
……………………………………………………

20. Denna fråga är till dig som studerade på ett yrkes-
förberedande program:
I vilken utsträckning har projektet stärkt din yrkes-
kompetens?

- I mycket hög utsträckning
- I hög utsträckning
- I ganska låg utsträckning
- I mycket låg utsträckning
- Inte alls

21. Om du har svarat i mycket hög utsträckning eller i 
hög utsträckning på fråga 20 berätta då på vilket sätt 
det stärkte din yrkeskompetens: ……………………………

22. Har projektet påverkat dig på något annat sätt? 
………………………….

23. Något övrigt du vill tillägga? …………………………….

Tack för din medverkan!
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