
Program, Erasmus
Kooperativt lärande i Italien



Vilka är vi och var jobbar vi?

Tilda Johansson, 17 år. 
Går linjen Barn och fritid lärling och har 
APL på i en förskoleklass. 



Var har vi varit? 

Italien. Vi bodde i en lite by som 
hette Cesano Maderno, den låg 
ungefär 30 min från Milano med 
tåg. 



När var vi där? 

Åkte den 18 april och kom hem 
den 29 april. 
Skulle ha åkt hem den 8 maj 
egentligen men avbröt resan på 
grund av mitt mående. 



Vilket var syftet med resan? 

Jag ville framförallt se skillnaden 
mellan att jobba på en förskola i Italien 
och jobba hemma i Sverige.
Jag åkte också för att utmana mig, 
träffa nya personer och ha roligt. 



Vad har vi lärt?
Inom arbetet har jag inte lärt mig så mycket 
eftersom jag knappt var på min APL plats. 

Jag har dock lärt mig mer om mig själv och 
hur jag fungerar i såna situationer. Har 
utvecklats som person eftersom jag bara 
kunde förlita mig på mig själv och inte mina 
föräldrar 



Hur kan vi tillämpa våra nya 
kunskaper i vår yrkesroll- konkreta exempel

Eftersom jag inte var på min praktik så mycket har 
jag inte heller lärt mig så många saker. 
En sak jag skulle ta med mig är att försöka få mer 
arbetsro och matro. Barnen i Italien räckte upp 
handen och väntade tills de fick orden och 
verkligen lyssnade och visade respekt för sina 
fröknar. 
Genomfört i Sverige så är det inte riktigt på samma 
sätt. De visar inte lika mycket respekt och svår och 
säger elaka saker till varandra och bråkar mycket. 
Jag såg en stor skillnad på hur barnen var. 



Vad var det bästa med vår resa? 

De bästa mer resan var att 
träffa nya vänner samt att se 
Milano och den stora kyrkan.



Bilder från resan 




