
Exempel på utvärderingsfrågor 
till deltagare efter en utlandsvistelse

Upplysningar om:

Ålder
Kön
Utbildningsbakgrund
Status (dvs. arbetslös, förvärvsar-
betande, under utbildning/aktive-
ring) tidigare och nu.

Frågor till deltagaren:

1. Är du nöjd med vistelsen?

2. Har du uppnått målen med vistelsen som du 
angav i din ansökan?

3. Lärde du dig dessutom något nytt som du 
inte hade väntat dig?

4. Har du samma framtidsplaner som du hade 
före vistelsen?

5. Vad tycker du var den största behållningen 
av vistelsen?

6. Vad är du mest missnöjd med när det gäller 
vistelsen?

7. Tycker du själv att vistelsen har förändrat dig?

8. Har du lagt märke till om andras uppfattning 
av dig har förändrats – positivt eller negativt 
– efter utlandsvistelsen?

9. Vänner, föräldrar, andra?

10. Gick du en förberedande kurs före avresan?

11. Om ja – kände du dig tillräckligt väl förbe-
redd för vistelsen?

12. Om nej – vad skulle man kunna göra för att 
göra förberedelsen ännu bättre?

13. Har du några tips som du gärna vill vidarebe-
fordra till andra som ska iväg på samma typ 
av vistelse?
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1. Har ni tidigare haft svenska elever i ert företag?

2. Varför sa ni ja till att ta emot en svensk elev?

3. Har era förväntningar infriats?

4. Fick ni före vistelsen tillräckligt med information 
om era förpliktelser gentemot eleven, om vistelsens 
karaktär?

5. Var informationen om elevens utbildningsmässiga 
bakgrund tillräcklig?

6. Var ni nöjd med elevens språk- och ämneskunskaper?

7. Var eleven tvungen att gå särskilda utbildningar i ert 
företag under vistelsen (t.ex. språk, speciella ämnes-
kunskaper m.m.)?

8. Finns det saker som ni anser att eleven skulle ha kun-
nat vara förberedd på före vistelsen hos er?

9. Har det varit några problem i samband med organise-
ringen av vistelsen (kontakten med elevens skola, ev. 
skolgång under vistelsen m.m.)?

10. Har ni hjälpt eleven med annat än det rent ämnesrela-
terade (bostad, fritid och så vidare)? 

11. Har ni andra elever?

12. Om ja – var den svenska eleven jämbördig med de 
andra i det dagliga arbetet?

13. Vad var särskilt positivt/negativt med att ha svensk 
elev?

14. Kan ni tänka er att ta emot svenska elever 
         framöver?

Frågor till värdföretag:
Utvärdering av ett värdföretag sker ofta skriftligt. Många 
företag har inte möjlighet att ta sig tid att skriva en rapport, 
utan man föredrar ett enkelt frågeformulär som går snabbt 
att fylla i (eventuellt multiple choice), med plats för ett par 
fördjupade kommentarer i slutet. En annan möjlighet är ett 
utvärderingssamtal per telefon. Då kan följande frågor vara 
relevanta:

Exempel på utvärderingsfrågor 
till mottagande part efter en 
utlandsvistelse

Upplysningar om:

Ålder
Kön
Utbildningsbakgrund
Status (dvs. arbetslös, förvärvsar-
betande, under utbildning/aktive-
ring) tidigare och nu.
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