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Hur får man snurr på internationaliseringen?
Anders Digné, rektor Kramforsskolan
anders.digne@kramfors.se
Kramforsskolan



• 240 barn,  ca 25 personal varav de flesta är lärare

• Enda mellanstadiet i Kramfors tätort.

• Många som jobbat länge. Behov av nya input. 

• Stor andel obehöriga lärare, rekrytering är i fokus.

• Behov av utveckla många saker i det systematiska kvalitetsarbetet.

• Inga tidigare erfarenheter av Erasmus+, eller andra projekt

• Rektor ville, men avvaktande personal. Började tänka ut en långsiktig 
strategi när jag tillträdde 170801.

Kort presentation av skolan



Taktik/upplägg/strategi

• Skolan behövde utveckla en EDP 
som harmoniserade med skolans 
utvecklingsbehov, dvs prioritera.

• Målet var att få draghjälp i det 
systematiska kvalitetsarbetet med 
hjälp av projekt.

• Mycket fokus på dålig ekonomi, 
rekryteringssvårigheter, elever 
som har svårt att nå målen, synsätt 
där vi inte har förutsättningar att 
lyckas med uppdraget.

• Behövdes nytt approach.



Internationalisering blev en väg att nå målen för skolans utveckling
• Första delmålet 2017

• Information till alla medarbetare om 
Erasmus samt en idé om hur vi kunde få 
till det.

• Ansökan till ett litet KA1-projekt 2018. 
Det blev beviljat.
̶ Syfte: Att utveckla grupprocesserna i 

elevgruppen. 
̶ Skapa intresse för Erasmus+ hos personalen
̶ Visa hur det fungerar
̶ Utveckla förståelsen över vad det kan ge



• The reason why we are involved in this project:

• We want to open eyes of the staff. See new things. 

• We want to learn new methods in using ICT and new 

methods of raising the motivation of the pupils. The main 

topics of the project.

• We want to make new contacts.

• We want to open up the school for new impacts.

• We want to be an attractive school to work in. Want to 

raise the motivation for the teachers.

• Support to teachers without formal teacher exam.

Internationalisering blev en väg att nå målen för skolans utveckling
• Delmål 2018

• Skriva en fördjupad KA1-ansökan 
för att utveckla IKT och elevers 
motivation.

• Den blev beviljad. 9 mobiliteter 
som personalen fått anmäla sitt 
intresse till



• Skolans utvecklingsbehov
 Behöver utveckla metoder för undervisning med IKT. Vi har nyss startat med Ipads till 

alla elever. 
Vi behöver öppna upp oss till omvärlden.
 Skapa motivation för eleverna.
Vi behöver stötta alla lärare med relevant fortbildning utöver vad jag kan ge.
Vill ha bättre förutsättningar för att skapa en bättre självskattning.

• Vi ska jobba med internationalisering.

• Projektets koppling till Erasmus+ prioriteringar och EU:s mål för 
utbildning. Språk, digital kompetens, mobilitet, entreprenörskap, 
inkluderande undervisning…..

Varför Erasmus+ projekt?



• Många fler som vill vara med

• Vi har roligare

• Vi ser möjligheter

• Vi ser fördelar hos oss

• Det pratas om vår skola

• Vi har förändrat mottagningsprocessen vid övergången till vår skola

• Vi tänker utveckling

• Planerat in att ta emot job shadowing

Resultat och effekter så här långt 



• Förberedelser (ansökningsseminarium, kontakter centralt, existerande 
nätverk) 

• ÅK på informationsträffar. Bygg nätverk även inom Sverige.

• Förankring bland kollegor och chefer

• Ansökan

• Uppstart av projektet

• Långsiktig plan som ändras över tid och som är kommunicerad till 
medarbetare

Vad var det som gjorde att vi kom igång och lyckades?



• Mottagande skolor/kurser

• Budgetplanering

• Förankring bland kollegor och chefer

• Ansökan

• Genomförande

• Spridning

• Så frön hela tiden

• Ha kul 

Övriga tips!



2019-10-17

The long journey of migration
Namn: Daniel Magdic Skola: Stiernhööksgymnasiet



• Ca 450 elever och 110 personal

• Naturbruksprogram.

• SA – Global profil (utvecklingsarbete)

• Varför internationella samarbeten?
Globalisering och en global livsvärld
 Läroplanen
 Elevernas utveckling
 Forskning

• Tidigare erfarenheter
 Tidigare Erasmus + (Hållbar utveckling)
Ungerutbyte
Atlas (Indien, Kenya, Armenien)
Atlas praktik
Norplus junior (Norge)



Rubrik: Erasmus+ projekt
”The Long journey of migration”
• Projekttid: 2018 - 2020

• Projektbudget: € 28 596

• Övergripande syfte
̶ Eleverna ska få förståelse för hur migration har 

påverkat länder ur e  historiskt perspek v. 
̶ Eleverna ska få förståelse för den migration som 

sker idag. Det handlar dels om förståelse för 
flyktingars situation idag samt också de 
utmaningar som EU står inför. 

̶ Främja värden som tolerans, inkludering och 
mångfald. 

̶ Uppmuntra till aktivt (globalt) medborgarskap!



Partners
• Deltagare/Partners

̶ Thessaloniki, Grekland
̶ Tidigare partner i Hållbar utveckling
̶ Tidigare erfarenheter av Erasmus

̶ Pezenas, Frankrike
̶ Tidigare partner i Hållbar utveckling
̶ Tidigare erfarenheter av internationella 

projekt
̶ Leon, Spanien

̶ Ny partner
̶ Tidigare erfarenheter av internationella 

projekt.



Metod
• Arbetsfördelning (om KA2)

̶ Gemensam övergripande planering
̶ Varje deltagarland ansvarar för planering och 

genomförande av ”sin” mobilitet.
̶ Fördelning av övriga uppgifter utifrån kompetens 

och intresse.

• Styrning ( Om KA2)
̶ Varje partner ansvarar för sin budget
̶ Kontaktpersoner håller kontakt kontinuerligt(via 

mail)
̶ På skolan – SA-arbetslaget

̶ Stående punkt på dagordningen
̶ Internationaliseringsansvarig

̶ Samordnar internationella projekt och har ett 
ekonomiskt ansvar (tillsammans med rektor)



• Skolans utvecklingsbehov
 Behov 1 
 Kunskaper om migration och integration för att 

delta i den politiska debatten och för att motverka 
intolerans och rasism

 Behov 2 
 Fördjupade kunskaper för lärare för att möta 

debatten i skolan 
 Behov 3 
 Material och metoder att använda i undervisningen

Varför Erasmus+ projekt?



• Projektets koppling till Erasmus+ 
prioriteringar och EU:s mål för utbildning
 Social and educational value of European 

cultural heritage
 social inclusion, critical thinking and youth 

engagement
 Social inclusion
 address diversity and ownership of shared values, 

equality, including gender equality, and 
nondiscrimination and social inclusion. 

 foster the development of social, civic and 
intercultural competences and tackle discrimination, 
segregation, racism, bullying (including 
cyberbullying), violence, fake news and other forms 
of online misinformation.

Varför Erasmus+ projekt?



• Projektets koppling till nationella styrdokument

Ur Läroplan för gymnasieskolan 2011 (första sidan!)

 Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 
utbildningen ska gestalta och förmedla. 

 Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 
som ligger i en kulturell mångfald. 

 Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt 
svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella 
kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.

Varför Erasmus+ projekt?



Learning Teaching and Training
• Thessaloniki

̶ Presentation av ländernas 
migrationshistoria

̶ Mapping migration
̶ Sightseeing med fokus på hur 

migrationen genom historien har 
påverkat staden och dess kultur.

̶ Film om Mänskliga rättigheter (som är 
kopplade till migration)

̶ Radioprogram



• Stockholm/Rättvik
̶ Besök på Riksdagen och möte med 

ledamot i socialförsäkringsutskottet

̶ Föreläsning av professor Magnus 
Dahlstedt (Linköpings universitet) om 
integration och utanförskap.

̶ Besök på Levande historia.

̶ Intervjuer med migranter

̶ Reportage och presentation



Resultat och effekter så här långt
Elever 

• Fördjupade kunskaper i berörda ämnesområden
• Eleverna tar det mer seriöst när de ska jobba, prata och redovisa tillsammans.
• Flera perspektiv – globalt perspektiv

Kurs/Ämnesspecifika 

• Interkulturell kompetens
• Europeisk/Globalt medborgarskap
• Motverka fördomar

Läroplansanknutna effekter

• De växer som individer
• Kunskaper befäst på plats – relation till platsen 

Individnivå



Resultat och effekter så här långt
Lärare

Ökade kunskaper i ämnet

Nytt material och nya metoder

• Utbildning och skola
• Kultur

Nya perspektiv

• Kollegor och elever

Relationsskapande



• Lyfter ett känsligt ämne i ett oroligt 
Europa!

Resultat och effekter på
EU-nivå?



• Upparbetat samarbete
 Projektet sprang ur ett tidigare Erasmus+ projekt

• Förankring bland kollegor och chefer
Viktigt att ha kollegor med sig – du kan inte göra det ensam! Ju fler ni är desto större 

spridningseffekt på skolan!
Ha rektor med på tåget!
 Det kräver tid. Jag har en liten andel i min tjänst att samordna internationella projekt!

• Ansökan
Hjälps åt med ansökan – dela upp arbetet!

• Tydligt gemensamt mål!
Olika skolstrukturer att förhålla sig till – viktigt att ni åtminstone är överens om 

projektets syfte.

Vad var det som gjorde att vi kom igång och lyckades?



• Budgetplanering
Gör en uppskattning kring kostnaden för varje mobilitet – ta gärna i lite!
 Få insyn i skolans/kommunens redovisning
Håll en egen redovisning

• Förankring bland kollegor och chefer
Viktigt att Rektor och skolledning är involverade! 
 Förståelse för projektens vinster
 Förståelse för hur projektet påverkar ordinarie struktur
 Förståelse för hur det påverkar arbetssituationen

• Organisation
 Skapa en organisation på skolan för internationalisering
 Tydlig struktur med rutiner för vad som gäller!
 Allt från ekonomi, redovisning och försäkringar till biljettbokning

Övriga tips!



• Ansökan
Hjälps åt!
 Titta på prioriteringarna för Erasmus när ni utformar ert projekt!

• Spridning
Media!
 Bjud in kommunens tjänstemän och politiker
 Om de inte kommer – bjud in er till kommunen!

 Presentera projekten på personalkonferenser.
 Låt eleverna presentera sina arbeten – t.ex. på högstadiet
Delta vid Uhr:s arrangemang 



• Tack för att du lyssnade! 

• Om du har frågor får du gärna kontakta mig:

• Mail: daniel.magdic@rattvik.se

• Mobil: 070 880 85 71



Kontaktuppgifter
Program Mejlkontakt Telefon

Erasmus+ erasmusplus@uhr.se
(generella frågor)
KA1skola@uhr.se
(mobilitet)
KA2skola@uhr.se
(strategiska partnerskap 
för skolutbyte)
ka2partnerskap@uhr.se
(strategiska partnerskap 
skola)

010-470 03 00

eTwinning eTwinning@uhr.se 010-470 03 00



Alla våra program samlade 
på ett ställe

https://www.utbyten.se/

Erasmus+ Programguiden (välj engelska eller 
svenska)

Erasmus+ Guide for school leaders

eTwinning eTwinningplattformen
eTwinningbloggen
eTwinning Facebook

Länkar



Tack!
www.uhr.se
Tack!

www.uhr.se
www.utbyten.se


