


          MOBILE 

Utbildnings- 
program för 

Lärare 

 

 

 

 

 

Introduktion 
 

Som anges i projektbeskrivningen av Mobility In Learning in Europa, vill MOBILE förbättra kvaliteten på 

internationellt arbetsutbyte. I det perspektivet vill ”MOBILE främja och uppvärdera en coaching-modell som 

utnyttjar internationellt arbetsutbyte för elever med särskilda behov.  

1. Elever med särskilda behov utbildas och förbereds för internationellt arbetsutbyte. ”Bättre 

informerade och förberedda” är målet som leder till ett mer framgångsrikt internationellt 

arbetsutbyte. 

2. Åtföljande utbildningsprogram för lärare utvecklas och testas för att elever med särskilda behov ska 

stöttas under förberedelseperioden inför utlandsplaceringen. 

3. Åtföljande utbildningsprogram för handledare på arbetsplatsen utvecklas och testas för att säkerställa 

support med god kvalitet för eleverna under praktiken och garantera förstklassig utbildning och 

praktik.”  

 

Utbildningsprogrammet för lärare är utformat med speciellt fokus på lärare som har ingen eller liten kunskap 

om praktikprojekt, men som vill eller måste starta ett sådant projekt med elever med särskilda behov. 

 

Arbete med och för elever med särskilda behov innebär att lärare behöver vara mer förberedda och bättre 

utbildade för uppgiften eftersom sådana elever kräver mer av dem än ordinära elever. 

 

Utbildningsprogrammet för lärare består av 5 moduler vilka i sin tur är uppdelade i olika avsnitt. 

 

Modul 1 är en introduktion om Mobility (hädanefter kallat Praktik, övers. anm.) som är den term som används 

för att beskriva projekt inom EU-programmet Life Long Learning Programme, eller annan aktivitet som innebär 

att personal eller elever rör sig inom Europa. Här avses emellertid specifikt elever på utlandspraktik. 

 

Modul 1 används för att undersöka och få en överblick över vad elevernas utlandspraktik innebär för lärare 

och handledare när det gäller deras roller och ansvarsområden. 

 

Resurser och verktyg tillhandahålls, såsom läsresurser eller exempel på de viktigaste verktygen för att 

stimulera eleverna under praktiken. Den övervägande delen är relaterade till LLL-program men praktik kan 

också ske på andra sätt, t ex genom avtal mellan företag och yrkesskolor. 

 

Modul 2 tar upp en känslig del av praktik för elever med särskilda behov, eftersom ett transparent och 

opartiskt tillvägagångssätt erfordras vid val av elever likväl som lämpliga praktikplatser, samt att företagen får 

stöttning. Den angelägnaste punkten är ”Matchning av elevens och arbetsgivarens behov” där en kombination 

av utbildning och yrkesträning bör vara det viktigaste. 
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Modul 3 ger substans och resurser för att förbereda eleverna för praktiken. Denna modul är länkad till 

Utbildningsprogram för elever som finns separat i MOBILE-projektet. Modul 3 tar upp betydelsen av att 

upprätta en arbetsplan med lärandemål för elever med särskilda behov som ska på utlandspraktik.  I det andra 

viktiga avsnittet redovisas lärarens ansvarsområden gentemot eleverna. 

 

Modul 4 Stöttning av eleverna under praktiken sker framför allt genom: Kommunikation, handledningsmöten 

samt effektiva metoder som bidrar till elevens ökade färdigheter. Under korta praktikperioder – mindre än en 

månad – ökar färdigheterna märkbart. Under längre praktiktid – upp till tre månader – har stora möjligheter 

till ökade färdigheter påvisats. Bäst resultat uppnås om läraren och handledaren visar engagemang. 

Kommunikation mellan skola, värdorganisation och praktikhandledare är det allra viktigaste och har visat sig 

vara avgörande för elevens framgångar under praktiken och utlandsvistelsen. 

 

Modul 5 Uppföljning av praktiken, d.v.s. utvärdering, är en oumbärlig del. Alla tre aspekterna av projektet ska 

bedömas; den sändande organisationens och värdorganisationens rutiner, praktikplatsens funktion och 

resultat, samt elevernas förvärvade färdigheter, för att avgöra hur framgångsrikt projektet varit samt nyttan 

för eleverna.  
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Modul 1: Introduktion till praktik 

 Avsnitt Ämne Resurser 

Introduktion 

 

1.1 Definition av praktik · Praktik: Kort beskrivning för 
lärare 

· Vidgade Vyer, fallstudie av 
ECORYS (Läsresurs) 

1. 2 Lärarens roll: 
· Vägledning 
· Stöd 
· Facilitator 

 

Se ovan 

1.3 Lärarens ansvarsområden: 
· Urvalsprocess 
· Inledande bedömning av elevens 

kompetens 
·  Elevens utbildningsprogram 
·  Kontroll av arbetsplatsen 
·  Arbetsplatsförberedelse 
·  Rådgivning/vägledning 
·  Länk mellan arbetsplats/värd/elev 
·  Garanterat kommunikationsflöde 

mellan elev/handledare/instruktör 
·  Trivsel 
·  Avslutande utvärdering/bedömning 

av elevens kompetens 
· Säkerställning av 

personlig/yrkesmässig utveckling 

·  

· Sökandens ansöknings-
blankett 

· Exempel på elevavtal  

· Arbetsplatsbeskrivning 

· Exempel på arbetsplatsavtal 

· Dagbok 

· Kommunikationsmall 

· Checklista för elevens trivsel 

1.4 Elevens tvärkulturella medveten-het: 
· Undersökning tillsammans med 

eleven 
·  Samtal med likar 
·  Kontakta partners i värdlandet 
·  Formella krav för att resa 

Länkar till information om länderna 

Utbyte av information om 
värdländerna med likar  

Checklista över de dokument som 
krävs för utlandsresa 

www.mobilityinlearningineurope.eu 

Lärandemål 
 

· Att ge effektiv undervisning & utbildning för att 
främja lärande och utveckling 

· Lärarna lär sig om elevernas internationella 
arbetsutbyte och görs medvetna om roller och 
ansvarsområden 
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Modul 2: Hur man identifierar  

 

 Avsnitt Ämne Resurser 

Identifiera och 
välj ut elever / 
företag 

 

2.1 Fastställ urvalskriterier Inledande bedömnings-
verktyg 
Elevens Motivationsbrev 
Exempel på 
urvalskriterier   
Förväntat 
elevuppförande 

2.2 Val av elevernas mentorsgrupper  
 

Elevens behovsanalys 

Ansökningsblankett 

2.3 Matchning av elevens och arbets-
givarens behov: 
· Analys av erbjudna praktikplatser. Fastställ 

praktikplatsernas profiler 
· Stäm av elevernas behov mot 

praktikplatsernas profiler 
· Kontrollera med mentorsgrupperna hur 

man uppfyller arbetsgivarnas behov 
 

Matcha elevernas behov 
och profiler mot 
beskrivning av praktik-
platserna  

Läsresurs: BEST-
projektet 

2.4 Lärarens ansvarsområden: 
· Urvalsprocessen 
· Inledande bedömning av elevens 

kompetens 
· Avslutande utvärdering/bedömning av 

elevens kompetens  

Elevens kompetenskort 

Avslutande bedömning 
av elevens färdigheter 

Lärandemål 
 

· Välj elever enligt tydligt definierade kriterier 

· Definiera färdigheter och kompetens som behöver 
utvecklas 

· Motivera eleverna att öva inför praktiken 

 

 

och väljer ut elever/företag 
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Modul 3: Att förbereda elever  

 

 Avsnitt Ämne Resurser 

Förberedelse 
för praktik 

 

3.1 Utforma en utbildningsplan Elevens kompetenskort 

Elevens utbildningsprogram 

Arbetsplan + Lärandemål  

3.2 Lärarens ansvarsområden: 
· Inledande bedömning av elevens 

kompetens 
· Kontroll av arbetsplatsen  
· Arbetsplatsförberedelse 
· Rådgivning/vägledning 
· Elevens utbildningsprogram 
· Garanterat kommunikationsflöde 

mellan elev/handledare/instruktör 
· Säkerställning av 

personlig/yrkesmässig utveckling 
· Avslutande utvärdering/bedömning av 

elevens kompetens 
 

Elevens kompetenskort 

Analys av praktikplatserna 

Kommunikationsstrategi och 
förberedande möten 

Hälso- & 
säkerhetsbedömning av 
praktikplatsen 

 

Lärandemål 
 

· Motivera eleverna att förstå vikten av utbildningsprogrammet 

· Förbereda eleverna för det praktiska, yrkesmässiga och 
kulturella livet i värdlandet 

· Utveckla lärarresurser  

 

 
  

för praktiken  
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Modul 4: Stöttning under praktiken 
 Avsnitt Ämne Resurser 

Stöttning 
under 
praktiken 

 

 

4.1 Kommunikation 
· Skapa kommunikationsstrategier och rutiner 

med elev, värdorganisation och handledare 

· Skype-möten/videokonferenser 
 

Kommunikationsstrategi 

Avtal med värdorganisation 
och handledare  

4.2 Leda handledningsmöten 
· Leda videoinspelade handledningsmöten med 

eleven 
· Identifiera de viktigaste punkterna att gå 

igenom vid handledningsmöten 

· Koppla ihop dessa punkter med 
kompetensutvecklingen 

Kommunikationsstrategi 

Handledningsmöten_ 
exempel. 

Exempel från fallstudier 

4.3 Att vid behov hjälpa eleven med 
relationer och konfrontationer  
 

Läsresurs: 

EMYA, LLP pdf, sid 16-24. 

Lärandemål 
 

· Kommunicera med eleven under praktiken 

· Samverka regelbundet med handledaren för uppföljning av 
utbildningsprogrammet 
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Modul 5: Uppföljning av  

 

 Avsnitt Ämne Resurser 

Uppföljning 

 

5.1 Metod för utvärdering av praktiken Utvärderingsformulär 
Checklista på kompetenskort 
och arbetsfärdigheter, se 
Elevens kompetenskort  

5.2 Nästa steg: Europass certifiering, 
avdelningen för anställbarhet 

Europass CV, Europass Praktik 

 

5.3 Lärarens ansvarsområden: 
· Avslutande bedömning (ansluten till 

Inledande) 
· Lärarutvärdering: bedömning av 

eleven 
 

Hjälp eleven med Europass CV: 
se 5.1_Europass CV Mall 

Fyll i elevernas Europass 
Praktikdokument online/Övriga 
intyg 

Mall för elevens Återkopplings-
formulär 

Insamling av värdpartnerns 
återkoppling  

 

Lärandemål 
 

· Bestäm indikatorer och utvärderingssystem med 
handledare 

· Utvärdera tillsammans med eleven uppnådd personlig och 
yrkesmässig utveckling 

· Fastställ certifieringsvägar 

 

 

yrkesvägledning/anställbarhet + 
utvärdering av praktiken 


