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BAKGRUND 
Studenter inom Minor Field Studies (MFS) och prakti-
kanter inom Praktikantprogrammet har fram till och 
med 2020 gått förberedande utresekurser anord-
nade av Sida Partnership Forum i Härnösand. Sida 
tillsammans med Universitets- och Högskolerådet 
(UHR) beslutade att ansvaret för förberedelserna 
skulle flyttas tillbaka till sändande organisationer 
och lärosäten. Materialet i Utreseguiden täcker några 
av de teman som ingick i förberedelsekurserna på 
Sida Partnership Forum och berör dem bara över-
siktligt. Materialet kan därför inte förväntas ersätta 
förberedelsekurserna.

ANVÄNDA UTRESEGUIDEN
Utreseguiden är ett frivilligt komplement till övriga 
förberedelser som planeras av respektive organisa-
tion och lärosäte. Du som är ansvarig för förberedel-
serna väljer om allt, inget eller delar av materialet 
ska användas och hur det ska följas upp. Kontakta 
Sida Partnership Forum på spf@sida.se om du har 
frågor om materialet. 

Den här instruktionen, tillsammans med 
Utreseguiden, riktar sig till dig som är ansvarig för att 
förbereda studenter och praktikanter för en utlands-
vistelse. Andra som har nytta av materialet är väl-
komna att anpassa och använda det. Det är tänkt att 
materialet ska integreras med andra förberedelser 
och anpassas utefter behov och förkunskaper hos 
målgruppen. 

Innan deltagarna börjar använda Utreseguiden 
rekommenderar vi att de har informerats om vilka 
övriga förberedelser, rutiner, förväntningar, för-
säkringar mm. som finns kopplade till deras resa. 
Särskilt i delen om personlig säkerhet och hälsa 
kommer deltagarna att ha stor nytta av den kunskap 
och de rutiner som ni och ev. mottagande organisa-
tion/lärosäte har upparbetat.

SYFTE OCH INNEHÅLL
Utreseguiden är ett stöd till dig som arbetar med att 
förbereda t.ex. studenter eller praktikanter för en 
utlandsvistelse. Guiden är ett frivilligt komplement till 
övriga förberedelser. Du som ansvarig kan använda 
hela materialet eller välja ut de delar som du tror är 
givande och relevant för din målgrupp och som pas-
sar med övriga förberedelser. Lägg gärna till källor 
och uppgifter som är kopplade till ert lärosäte/orga-
nisation när det är möjligt. 

Guiden innehåller länkar till information som delta-
garna använder för att besvara olika frågor om sig 
själva, sin resa, landet de ska till och utvecklingssam-
arbetet i stort. Syftet är att de ska lära sig mer om 
landet och vara bättre förberedda på vissa situationer 
som kan uppstå under resan. Det finns förklaringar 
till hur det är tänkt att frågorna ska besvaras. En del 
frågor är tänkt att besvaras skriftligen, medan andra 
är för personlig reflektion. Uppgifterna är inte utfor-
made som ett kunskapstest, men du som ansvarig 
kan välja att samla in de ifyllda dokumenten som 
bekräftelse på genomförande. 

Innehållet är inspirerat av de förberedelsekurser som 
hållits på Sida Partnership Forum, men är begrän-
sade i omfattning och har justerats för att passa i en 
digital kontext. Materialet saknar flera av de teman 
som togs upp under förberedelsekurserna kring t.ex. 
interkulturell kommunikation, maktanalys, stereo-
typer och värderingsfrågor. Det är upp till dig som 
är ansvarig för förberedelserna att bedöma vilka 
teman, övningar och perspektiv som ska inkluderas i 
förberedelserna.

Källorna som det länkas till i guiden kommer från 
Sveriges regering, svenska myndigheter och orga-
nisationer, men även utländska myndigheter och 
internationella organisationer. Guiden kan gärna kom-
pletteras med ytterligare resurser. Vissa av källorna 
kommer att vara mer relevanta för vissa deltagare än 
andra, beroende på vilket land de ska till och deras 
egna förkunskaper. 

Informera gärna deltagarna om er organisations/
lärosätes egna resurser som kan vara till nytta under 
respektive tema. 
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STRUKTUR OCH PEDAGOGIK
Avsnitten i guiden är på en grundläggande nivå. 
Förhoppningen är att de grundläggande frågorna ska 
skapa intresse för mer djupgående diskussioner och 
kan ge en grund för att kunna söka mer information 
på egen hand eller tillsammans med andra.

Det är en stor variation av teman i de olika avsnit-
ten och utformningen av avsnitten är anpassad till 
respektive tema och länkade resurser. Avsnitten är 
delvis strukturerade efter David Kolbs modell för 
upplevelsebaserat lärande. Eftersom den konkreta 
upplevelsen inte kan erbjudas i materialet så börjar 
många av avsnitten med att användaren får minnas 
tillbaka på en situation som knyter an till avsnittets 
tema, för att sedan reflektera över sina erfarenheter 
och kunskaper på något sätt. Det kommer variera 
stort från användare till användare vilka erfarenheter 
de har och det kan därför vara stor nytta att komplet-
tera deltagarnas egna erfarenheter med berättelser 
t.ex. från tidigare studenter/praktikanter eller andra 
med liknande erfarenhet. 

Olika digitala källor ger sedan teoretisk och praktisk 
information som är tänkt att höja kompetensen inom 
respektive avsnitts tema. I de flesta avsnitt får del-
tagaren chansen att sedan försöka applicera insikter 
och kunskap genom att skapa en plan för sina förbe-
redelser inför resan. Genom att skriva ner en plan 
ökar förhoppningsvis chansen att användaren senare 
genomför förberedelserna och därmed höjer kvalitén 
på resan, samt minskar risker och sårbarhet. Genom 
att användaren besöker de olika digitala källorna 
kan det ligga närmare till hands att återvända dit för 
att repetera eller söka mer information om behovet 
skulle uppstå vid senare tillfälle.

Vi tror att ett studiematerial som Utreseguiden funge-
rar bäst om det kompletteras med andra pedagogiska 
moment på respektive tema. Det finns också viktiga 
teman som inte täcks in av Utreseguiden.

BILAGA: AVSNITTENS TEMA OCH 
FÖRSLAG PÅ LÄROMÅL
Här nedan finns en beskrivning av de olika avsnit-
ten och förslag på läromål. Du som är ansvarig för 
förberedelserna bedömer om läromålen är passande 
och gör eventuella prioriteringar baserat på deltagar-
nas behov och förkunskaper. För att kunna integrera 
materialet med de övriga förberedelserna kan inne-
håll och övningar behöva läggas till eller tas bort.

Läromål sätts av dig som planerar 
förberedelserna
Det finns förslag på läromål för varje avsnitt. Du som 
ansvarig kan använda sig av föreslagna läromålen 
eller egna. Läromålen är tänkta att nås om studen-
ten/praktikanten tar den tid som krävs och gör alla 
uppgifter i avsnittet noggrant. I vissa avsnitt kom-
mer det finnas moment som indikerar att studenten/
praktikanten har nått läromålet, t.ex. genom att göra 
en analys eller plan baserat på innehållet i avsnit-
tet. Utöver det som finns i Utreseguiden kan andra 
uppgifter eller examinationsmoment läggas till för att 
styrka att målen uppnåtts.

Det finns inget facit till frågorna och studenterna/
praktikanterna rekommenderas att diskutera frå-
gorna med andra som också svarar på frågorna 
eller med någon som ansvarar för förberedelserna. 
Om uppgifterna inte passar för en viss typ av studie 
eller praktik, eller inte passar in i förberedelserna 
i övrigt kan de omformuleras eller strykas. Det är 
upp till dig som ansvarig på respektive organisa-
tion eller lärosäte att välja om det ska finnas några 
examinationsmoment.

Nedan följer en beskrivning av Utreseguidens olika 
avsnitt.  

Din resa och utvecklingssamarbetet

Avsnitt: Bakgrund
Grundläggande information om MFS, Praktikant-
programmet och Linnaeus-Palme. Avsnittet kan ses 
som repetition av information som studenterna/prak-
tikanterna redan erhållit.

Förslag på läromål: Kunna hitta grundläggande 
information om programmet som deras resa sker 
inom.
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Avsnitt: Dina mål med vistelsen
Tillfälle att reflektera kring egna förväntningar på 
 resan och till vem deltagaren kan vända sig för ytter-
ligare information om resmålet. Avsnittet är främst 
till för att öppna upp personliga tankar och reflektio-
ner kring resan och sätta ord på förväntningar. 

Förslag på läromål: Kunna formulera egna förvänt-
ningar på sin resa.

Avsnitt: Sveriges biståndspolitik och  
Agenda 2030
Översikt över biståndets styrning och mål, samt hur 
det relaterar till den egna studien/praktiken/utby-
tet. Syftet är att deltagaren ska orientera sig inom 
utvecklingssamarbetet och ha en grundläggande 
förståelse för hur biståndet styrs. Förhoppningsvis 
kan det skapa diskussioner om hur de globala målen 
kan förstås i praktiken. 

Förslag på läromål: Kunna relatera egna studier/
praktik/utbyte till svenskt bistånd och de globala 
målen för hållbar utveckling.

Avsnitt: Fattigdom
Information om Sidas verktyg för att analysera fattig-
dom. För de flesta så är det inte aktuellt att göra en 
komplett fattigdomsanalys med Sidas Poverty tool-
box, men i förenklad form kan det förhoppningsvis 
stimulera analys och diskussioner kring fattigdom 
och fattigdomsbekämpning.  

Förslag på läromål: Kunna relatera sin studie/prak-
tik till olika dimensioner av fattigdom.

Avsnitt: Utvecklingssamarbetet lokalt
Beskrivning av Sidas stöd till insatser i respektive 
land och hur situationen för utveckling ser ut lokalt. 
Avsnittet är tänkt att vara ett tillfälle att bekanta sig 
mer med svenskt bistånd i landet och ev. relatera det 
till den egna resan. 

Förslag på läromål: Kunna beskriva ev. insatser Sida 
stödjer i landet studenten/praktikanten ska till.

Avsnitt: Biståndsdebatten
Sammanställning av olika frågor kopplade till 
biståndsdebatten. Syftet är att erbjuda ett relativt 
enkelt sätt att få en översikt över vilka frågor som 
diskuteras för den som inte följer biståndsdebatten 
i medierna. Det kan också användas för att skapa 
diskussioner inom gruppen med deltagare. 

Förslag på läromål: Kunna beskriva biståndsdebat-
ten i Sverige i stora drag.

Personlig säkerhet och hälsa

Avsnitt: Introduktion till personlig säkerhet  
och hälsa
Syftet är att deltagaren ska börja reflektera över 
sina egna förberedelser och perspektiv på personlig 
säkerhet och hälsa 

Förslag på läromål: Kunna hitta grundläggande 
information från svenska myndigheter om ev. risker 
och förebyggande förberedelser inför och under en 
utlandsvistelse. 

Avsnitt: Kulturchock och förändring
Beskrivning av orsak till, och symptom på, kultur-
chock och oro. Det här avsnittet berör psykologiska 
reaktioner hos individen, men går inte in på inter-
kulturella möten eller interkulturell kommunikation  
i övrigt. 

Förslag på läromål: Kunna identifiera symptom på 
kulturchock och förebygga oro. 

Avsnitt: Stresshantering
Information om kognitiva och somatiska symptom på 
stress. Det är tänkt att deltagarna dels ska få reflek-
tera över sina egna stressreaktioner, men även knyta 
till andra människors reaktioner. 

Förslag på läromål: Kunna identifiera symptom på 
negativ stress. 

Avsnitt: Personliga kriser
Information om kognitiva och somatiska symptom vid 
krisreaktion, samt skyddsfaktorer och metoder för 
återhämtning. Om det kan göras på ett lämpligt sätt 
kan deltagarna även få dela med sig av egna erfaren-
heter med varandra.

Förslag på läromål: Kunna identifiera sina egna 
skyddsfaktorer i tillfälle av kris och designa strategier 
för återhämtning.

Avsnitt: Förberedelser och research
Svenska ambassader och konsulats reseinforma-
tion för landet studenten/praktikanten ska till. Det 
här avsnittet är grundläggande bakgrundsinforma-
tion, som introduktion till att planera för risker och 
säkerhet.

Förslag på läromål: Kunna identifiera luckor i sin 
egen kunskap och egna förberedelser i relation till 
vilka ev. risker som finns i landet.
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Avsnitt: Medicinska förberedelser
Rekommendationer från officiella svenska och inter-
nationella källor för medicinska förberedelser, samt 
sjukdomar och sjukvård i respektive land. Innehåller 
en del checklistor kopplat till hälsa och mediciner. 

Förslag på läromål: kunna identifiera nödvändiga 
förberedelser gällande vaccin, sjukdomar, mediciner 
och sjukförsäkring för destinationslandet.

Avsnitt: Normer och lagar
Allmän information om regler och normer vid 
utlandsvistelse. Avsnittet har mer reflektion än fakta, 
men kan gärna kombineras med att deltagarna gör 
research kring lagar och normer i landet de ska till. 

Förslag på läromål: Kunna identifiera sitt eget 
behov av ökad kunskap om normer och lagar i 
destinationslandet.

Avsnitt: Gender och HBTQI
Allmän och landspecifik information om attityder 
och lagar kopplade till gender-frågor och HBTQI-
rättigheter. Beroende på vilka deltagarna är, syftet 
med deras vistelse och vilka länder de ska till kan det 
här avsnittet behöva olika mycket tid. 

Förslag på läromål: Kunna beskriva attityder och 
lagar kopplade till gender och HBTQI-rättigheter i 
destinationslandet översiktligt.

Avsnitt: Naturkatastrofer och hälsokriser
Allmänna rekommendationer i händelse av natur-
katastrofer och hälsokriser, samt landspecifik infor-
mation om risker och sårbarhet. Beroende på vilka 
länder deltagarna ska till kan det finnas väldigt olika 
behöv av förberedelser. 

Förslag på läromål: Kunna beskriva risker kopplat 
till naturkatastrofer och hälsokriser i destinations-
landet och föreslå förebyggande åtgärder. 

Avsnitt: Väpnad konflikt
Landspecifik information om tidigare och pågående 
väpnade konflikter. Avsnittet innehåller inte käl-
lor med djupgående analyser av hur olika konflikter 
uppstått. Det kan behöva sökas på annat håll av delta-
garna vid behov. Beroende på vilka länder deltagarna 
ska till kan det finnas olika behov av förberedelser.

Förslag på läromål: Kunna lista ev. pågående 
 väpnade konflikter i destinationslandet.

Avsnitt: Kriminalitet och terrorism
Landspecifika rekommendationer och information 
om kriminalitet och risk för terrorism. Även i det här 
avsnittet ser situationen väldigt olika ut beroende 
på vilket land det gäller. Fokus är tänkt att ligga på 
de viktigaste riskerna och åtgärderna eftersom det 
inte finns något sätt att helt undvika risken för att bli 
utsatt för brott.

Förslag på läromål: Kunna beskriva vanliga risker 
för personlig säkerhet i destinationslandet och före-
slå några förebyggande åtgärder.

Avsnitt: Trafik
Allmänna och landspecifika rekommendationer och 
information om trafikförhållanden. Beroende på land 
och tidigare erfarenheter kan det finnas olika stort 
behov av att förbereda sig. 

Förslag på läromål: Kunna beskriva trafiksituationen 
i destinationslandet i stora drag.

Avsnitt: Digital säkerhet 
Allmänna rekommendationer och information kring 
digital säkerhet under resa. Det gäller både risker för 
studenten eller praktikanten själv, men även för andra 
som personen kommunicerar med och bär på infor-
mation om. 

Förslag på läromål: Kunna planera lämpliga rutiner 
för hantering av data och digital kommunikation under 
resan. 


