Resedagbok

Du kan fylla i resedagboken
när du har återvänt till Sverige
från utlandet.
Resedagboken är också ett
bra sätt att reflektera över tidigare utlandserfarenheter

Komplettera meningarna!

					
•
Resans syfte var
•

När jag reste iväg, väntade jag mig inte att utomlands
möta

•

Jag har fått

•

Jag känner att jag har förändrats på så sätt att

•

I det land där jag bodde gillade jag speciellt

•

Jag gillade inte

•

Under utlandsvistelsen längtade jag efter

•

Fördomar som visade sig vara falska var att

•

En utsikt som jag kommer ihåg är

•

Mitt svagaste ögonblick var

•

Om jag hade bott i Sverige under samma tid hade jag
säkert inte lärt mig

•

Med mig från världen har jag

•

Jag har lärt mig om mina reaktioner i förändringslägen att

•

Om jag reser utomlands igen kommer jag inte att

•

Åt andra som ska resa iväg skulle jag ge rådet att

•

När jag berättar om mina erfarenheter för mina vänner
tänker jag speciellt på

•
För kommande arbetsgivare vill jag tala om att jag har
         lärt mig
•

Mitt förhållande till hemlandet nu är

•

Från världen saknar jag

•

Mitt nästa resmål i världen är

Övningar från euroguidance.se

Fundera på positiva saker som
du har upplevt eller lärt dig.
Kan du ta med dig någon av
dessa till ditt liv i Sverige och/
eller utnyttja dem på något
sätt här hemma?
Fundera på negativa saker
som du upplevt. Hade du
någon nytta av att gå igenom
dem?
Om du har gjort moln-uppgiften i det här materialet (under
avsnittet Nytt språk – nya tankar?) kan du gå tillbaka och
kolla om du då förutsåg rätt
områden i ditt liv som skulle
förändras.

Bearbetning av övningsmaterial ur ”Med kurs mot världen”
framtaget av CIMO i Finland, cimo.fi

