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Att delta i ett internationellt samarbete
eller utbyte är ett sätt att bidra till att
höja utbildningskvaliteten i förskolor och
skolor. Det tillför undervisningen nya
perspektiv och ger personalen möjlighet
till ett internationellt kollegialt lärande och
kontakter i andra länder. Internationalisering
är också ett sätt att arbeta mot målen i
läroplaner och andra styrdokument.
Den här broschyren handlar om kopplingen mellan internationalisering och
skolutveckling och systematiskt kvalitets
arbete och vilka möjligheter som finns.
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”Man jämför och tar med sig guldkorn man
hittar, in i sin egen verksamhet. Det ger ringar
på vattnet både för eleverna och oss lärare.”

Internationalisering viktig
del i styrdokumenten
Det internationella perspektivet är ett
återkommande inslag i styrdokumenten
för svensk utbildning. I förskola och skola
ska internationalisering bidra till att främja
barns och elevers utveckling, lärande och
välmående. Till exempel säger läroplanerna
för förskola, grundskola och gymnasium
att barn och elever under sin skoltid ska
förberedas för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle med täta kontakter över
kultur- och nationsgränser. Och Agenda
2030:s mål 4 – god utbildning för alla –
har delmål som handlar om att främja kulturell mångfald och globalt medborgarskap.

o

Följande styrdokument ger stöd för
internationalisering i förskolan och
skolan:
• Förskolans och skolans värdegrund
och uppdrag (i skollagen och läro
planerna)
• Barnkonvention (Unicef)
• Nationell digitaliseringsstrategi för
skolväsendet
• Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling (FN)

Ett sätt att nå målen

Värdegrunds- och kunskapsuppdraget

Ett sätt att nå målen, och samtidigt utveckla
undervisningen och höja utbildningskvaliteten, är att samarbeta med förskolor och
skolor i andra länder. Alla som deltar i internationella samarbets- och utbytesprojekt
får möjlighet att lära i mötet med människor
från andra kulturer och traditioner och
själva dela med sig av sina erfarenheter till
andra. Förutsättningarna att förstå sig själv
i ett större sammanhang ökar.

För att internationellt samarbete ska
bidra till utveckling och lärande även på
organisationsnivå krävs ett strategiskt
långsiktigt arbetssätt där det internationella
samarbetet blir en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Det är i gränssnittet mellan
det strategiska och operativa arbetet
som internationalisering blir en metod för
att förena värdegrundsuppdraget med
kunskapsuppdraget så som läroplanerna
beskriver det.
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”Vi ska vara världsmedborgare och vi ska
utbilda världsmedborgare. Då måste vi blicka
utåt och över landsgränser.”

Stöd för internationellt
samarbete
De internationella aktiviteterna ska också
stärka förskolans och skolans uppdrag
att främja allas lika värde, rättigheter och
möjligheter. Att delta gynnar individens
färdigheter och kvalifikationer och skapar
även möjligheter att utveckla interkulturella
kompetenser, inkludering och kritiskt
tänkande samtidigt som det stärker demokrati-, tolerans- och mångfaldsperspektivet
för alla i verksamheten.

Universitets- och högskolerådet (UHR)
har i uppdrag att stödja internationellt samarbete och utbyte inom hela utbildnings
området. För förskola och skola erbjuder
UHR finansiering för alla skolformer för att
stimulera internationalisering och därmed
stärka pågående utvecklingsarbete. UHR:s
program för internationellt samarbete och
utbyte (se nästa uppslag) ger möjlighet att
genomföra insatser som syftar till att stärka
både individen och hela organisationen.
Det kan gälla såväl ett erfarenhetsutbyte
inom ett projektsamarbete, en fortbildningskurs eller en utbytesperiod i ett annat
land varsomhelst i världen, som ett rent
digitalt samarbete.

o

För den som är intresserad av
internationalisering och internationella
projekt kan UHR hjälpa till med att
• hitta rätt program
• knyta internationella kontakter
• förfina projektidéer
• ge stöd i ansökningsprocessen
• ge stöd under pågående projekt

Ett internationellt projekt kan till exempel
handla om att
• utveckla nya pedagogiska metoder och
arbetssätt
• fördjupa ämneskunskaper
• höja undervisningsskickligheten
• erbjuda verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) för lärarstudenter
• erbjuda arbetsplatsförlagt lärande (APL)
utomlands
... och därmed bidra till att nå målen i
styrdokumenten.
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Den globala skolan arrangerar fortbildning
för skolpersonal över hela landet inom
lärande för hållbar utveckling. Med hjälp av
Den globala skolan kan skolan arbeta med
att uppfylla hållbarhetsmålen i läroplaner
och andra styrdokument.

Atlas är svenska statens program
för utbildningssamarbete mellan
Sverige och resten av världen.
Genom Atlas kan förskolor,
skolor och organisationer inom
vuxenutbildning söka bidrag för
utbyten, samarbeten, konferenser
och APL utomlands.

eTwinning är en plattform för digitala samarbeten
mellan skolor i Europa. Med hjälp av eTwinning kan
lärare arbeta på ett sätt som uppfyller det som står
i läroplanerna om internationalisering i förskolan,
grundskolan och gymnasieskolan.
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Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och
baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland. Genom Nordplus kan organisationer
inom hela utbildningsområdet söka bidrag för olika typer av utbyten och samarbeten.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt
samarbete och utbyte inom utbildningsområdet.
Programmet ger skolor och huvudmän möjlighet
att söka bidrag för att höja personalens kompetens
och långsiktigt utveckla verksamheten tillsammans
med kollegor i länder.

9

Sara Ghazarian
Lärare på Yrkesgymnasiet,
Malmö
10

FOTO: Michael Plough

”Om du ska kunna se och hjälpa en heterogen
grupp av individer bidrar internationalisering
också till din förståelse av att möta elever med
olika kulturell bakgrund, olika referensramar,
olika kunskaper.”

Internationalisering som
en del av förskolans och
skolans utvecklingsarbete
punkt i en sådan analys, och i förskolans
eller skolans hela uppdrag, är förutsättningarna goda för att ett internationellt projekt
bidrar till den utveckling och det önskade
läge verksamheten strävar efter.

Utvecklingsarbete inom förskola och skola
handlar om att förbättra verksamheten
utifrån en förändringsteori, att förflytta sig
från ett nuläge till ett nytt önskat läge. I ett
internationellt samarbete innebär det att
aktörer utanför den egna verksamheten och
den ordinarie styrkedjan deltar i arbetet.
Det skapar dynamik och nya perspektiv där
deltagarnas kunskaper och erfarenheter
kan omsättas till praktik i vardagen, samtidigt som kraven höjs på den egna verksamhetens organisering och förmåga att
tillvarata lärande.

Systematisk uppföljning
Insatser med stöd från UHR:s program ska
bidra till utveckling på både individ- och
organisationsnivå. Möjligheterna till det
ökar om det internationella perspektivet
ingår i verksamhetens övergripande
strategi och aktiviteterna inom ett internationellt projekt systematiskt följs upp inom
ramen för kvalitetetsarbetet. Då blir internationaliseringsarbetets betydelse synlig i
hela styrkedjan.

Stöd från ledningen
För att ett internationellt samarbete ska
leda till förändring med långsiktiga effekter,
krävs ett sammanhållet strategiskt och
operativt perspektiv. Det innebär att
arbetet behöver planeras, genomföras och
följas upp systematiskt på flera plan och
över längre tid. En framgångsfaktor är att
personer som leder och samordnar det
internationella arbetet har stöd av rektor.

Analys som grund
I förskolans och skolans systematiska
kvalitetsarbete är analysarbetet grunden
för identifierade utvecklingsbehov. Om det
internationella samarbetet tar sin utgångs11

Aktiviteter för internationellt
samarbete och utbyte inom
förskola och skola
länder, stärker sina ämneskunskaper, sitt
självförtroende och sina språkkunskaper
och ökar undervisningsskickligheten.

Genom UHR:s program för internationellt
samarbete och utbyte kan huvudmän, förskolor och skolor arbeta med ett eller flera
utvecklingsområden. Syftet är att uppnå
en önskad förändring som bidrar till högre
kvalitet i utbildningen. Ett första steg i en
projektansökan är att fundera över vilka
aktiviteter som bäst möter utvecklings
behoven. Det är alltid organisationen, inte
individen, som ansöker om projektmedel.
Innehållet i ett projekt varierar från en
specifik aktivitet under en kortare tids
period till flera olika som löper under
många år. Följande aktiviteter förekommer
inom ramen för UHR:s program:

Utbyten för elever
Enskilda elever, mindre grupper eller hela
klasser kan delta i utbyten tillsammans med
sina lärare eller på egen hand. För elever
på gymnasiets yrkesprogram finns också
möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt
lärande (APL) på en arbetsplats i ett annat
land. Internationella utbyten och APL
utomlands har visat sig ha stor betydelse
på ett personligt plan. Eleverna som deltar
blir mer självständiga och ansvarskännande
individer med större tilltro till sig själva
och till sin förmåga att klara sig själva. De
förbättrar också sina språkkunskaper och
får ofta en ökad motivation för skolarbetet.
Elever på yrkesprogram utvecklas även
inom sitt yrkesområde.

Kompetensutveckling för personal
Förskolor, skolor och huvudmän kan få
stöd för kompetensutveckling av lärare,
pedagoger, skolledare och övrig personal
genom kurser, konferenser, jobbskuggning
och andra utbildningar utomlands. Att
jobbskugga innebär att följa en kollega i
ett annat land under en kortare period.
Lärare kan även få möjlighet att undervisa.
Skolpersonal som deltagit i internationell
kompetensutveckling rapporterar både
professionella och personliga vinster. De
bygger upp kontaktnät med kollegor i andra

Utveckling av undervisningsmaterial och metoder
Målet med aktiviteten är att utveckla nya
pedagogiska metoder och material som kan
användas i undervisningen, men också få
spridning utanför projektet. Det kan handla
om att pröva eller utveckla undervisnings-
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material inom ett skolämne eller inom ett
övergripande tema som klimat eller aktivt
medborgarskap.

hitta samarbetspartners. På plattformen
för projektresultat, Erasmus+ Project
Results Platform, finns möjlighet att
hämta inspiration och etablera kontakter.
• eTwinning är en digital samarbetsyta
för skolan där lärare kan hitta partners
inom Europa för att tillsammans med sina
elever genomföra projekt digitalt, utan
krav på finansiering.
• På Nordplusprogrammens webbportal
Nordplusonline finns det möjlighet att
söka efter samarbetspartner i de
nordiska och baltiska länderna.
• Den globala skolan arrangerar avgiftsfri
fortbildning för skolpersonal i lärande för
hållbar utveckling.

Nätverksaktiviteter
Nätverksaktiviteter är ett sätt att etablera,
stärka och utveckla nätverk. Det kan handla
om att arbeta med ett tema som kvalitetssäkring eller en gemensam frågeställning
som i sin tur kan generera nya idéer och
framtida initiativ. Exempel på aktiviteter är
projektmöten, informationsaktiviteter och
spridning av resultat.

Erfarenhetsutbyte
Ett erfarenhetsutbyte har fokus på kunskaps
utveckling för projektets partners. Det förväntas bland annat leda till en ökad kunskap
inom ett valt område och ökad förmåga att
verka i internationella sammanhang.

o

Utbyten för lärarstudenter

Oavsett program och aktivitet kan
arbetsprocessen för ett internationellt
samarbetsprojekt

delas in i
• förberedelser
• genomförande
• efterarbete

Även blivande lärare kan delta i internationella projekt. Studenter på lärarutbildningen kan med stöd från UHR:s program
såväl läsa kurser och praktisera som
genomföra fältstudier och skriva uppsats
i ett annat land.

I förberedelserna ingår till exempel
kontakter med partners, att sätta sig
in i ämnet för samarbetet, formulera
mål och läsa på om landet där utbytet
sker. Efterarbetet handlar om att sprida
och använda sig av nya kunskaper och
resultat i det systematiska kvalitetsarbetet. Ju mer projektet investerar i
förberedelsearbetet desto mer finns att
vinna under både genomförandet och
efterarbetet.

Fler möjligheter
UHR erbjuder också andra möjligheter till
inspiration och lärande och till att knyta
kontakter för internationella samarbeten.
• Flera program erbjuder möjlighet till
kontaktseminarier, förberedande besök
och planeringsresor.
• På EU-kommissionens webbplats School
Education Gateway går det att få hjälp att
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Program för internationellt
samarbete och utbyte hos UHR
samarbeten i mer strategiska konsortier
där olika utbildningsaktörer medverkar.
Att genom ett internationellt projekt stärka
samverkan mellan skola och universitet
kan bidra till att öka den vetenskapliga
förankringen i skolan genom att tillföra
praktiknära forskning. Ett annat exempel
är när gymnasieskolor samarbetar med
företag för att skapa unika möjligheter till
utlandspraktik och samtidigt stärka den
interkulturella kompetensen.

Alla som arbetar med utbildning kan på olika
sätt delta i de program för internationellt
samarbete som UHR hanterar. Programmen
omfattar tillsammans en mängd möjligheter
till olika typer av samarbeten och konsortier
eller partnerskap med en eller flera partners
i ett eller flera andra länder.
Ett samarbete pågår oftast med kollegor
i en liknande skolform, två förskolor i olika
länder kan till exempel ha ett gemensamt
projekt. Vissa program erbjuder även

Mer information om programmen och hur du ansöker om bidrag finns på UHR:s
webbplats Utbyten.se.
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Utbildning, utbyte, utveckling
– för alla som vill vidare


UHR
är en statlig myndighet med ett flera uppdrag inom utbildningsområdet.
Myndigheten finns i Stockholm och i Visby.
UHR:s fem huvudsakliga ansvarsområden:
•

Information inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet,
ta fram regelverk och samordna antagningen till högskolan.

•

Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt utbildningssektorn.

•

Förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling för hela
utbildningskedjan.

•

Bedöma utländska utbildningar.

•

Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s ansvarsområde.

www.uhr.se

