
     
•	 Lista	tre	länder	som	du	skulle	vilja	bo	i	en	kort	tid

•	 Lista	tre	länder	som	du	absolut	inte	vill	resa	till
     
 

Övningar för att testa dina attityder till inter-
nationalisering och fundera på om det passar 
dig att resa ut i världen. 

Övning 1:

Ordassociationer

Vad tänker du på när du hör orden

arbetsläger

diplomat

fattigdom

utbyteselev

Ryssland

utlänning	

språkhuvud	

karriärstig	

konsumtion	

missionsarbete	

New	York	

au	pair

urinvånare

kulturchock	

levnadsstandard	

kosmopolit	

Afrika	
     
Du kan också jämföra dina egna 
associationer med det som en kompis 
förknippar med orden.  

Internationalisering
och jag

Övning 2:

Bra, bättre, bäst-vilket land?

Fundera över varför du vald just de 
här länderna. 

•	 Vad	är	det	som	intresserar	eller	inte	intresserar	
									dig	med	dem?	

•	 Vad	vet	du	om	länderna?	

•	 Vilka	saker	förknippar	du	med	dem?	

•	 Sök	mer	information	om	länderna	som	inte	
									intresserade	dig!
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1. Jag befinner mig just nu i en fas av livet då jag  
    gärna åker utomlands.
     
2. Jag har alltid varit intresserad av främmande 
     språk och kulturer.
     
3. Jag hittar troligen ett arbete utomlands.
     
4. Utomlands skulle jag kunna göra saker som 
    inte är möjligt i Sverige.
     
5. Det skulle vara intressant att testa om jag 
     klarar mig utomlands.
     
6. Studier eller arbete utomlands skulle ge mitt 
     liv en välkommen omväxling.
     
7. Utomlands får jag distans till mitt liv och kan 
     fundera över vad jag ska bli när jag blir “stor”. 
    
8. Jag är intresserad av vad personer från andra 
     länder anser om svenskar. 

9. Att uppleva kulturskillnader berikar ens liv.
     
10. När jag besöker ett annat land funderar jag
       ofta på hur det skulle vara att bo där. 

Övning 3:

Resfeber eller inte? Ta tempen!

Om de flesta av dina svar 
ligger på det röda området 
har du helt klart resfeber!

Om de flesta av dina svar ligger på det blåa området, passar 
det kanske dig bättre att skaffa internationella erfarenheter 
här hemma. Uppgiften Klara! Färdiga? Gå! är bra om du vill 
fundera mer på utmaningen att ge dig ut i världen.

Läs påståendena och kryssa för 
lämplig plats på resfebertermometern

Håller inte
 alls med Håller helt med

Vet inte/
Har inte tänkt 
på det
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