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1 Innledning  
 

Internasjonalisering er blitt en del av målsettingen ved grunnopplæringen1. 
Internasjonalisering i form av bruk av internasjonale perspektiver og internasjonalt 
samarbeid og arbeidsmåter, er virkemidler for skolene til å nå sentrale målsettinger i 
utdanningen og kan dermed bidra til kvalitetsheving i skolen. En sentral målsetting for 
internasjonalisering i utdanning er at det kan gi kunnskap, ferdigheter og forståelse som kan 
bidra til at elevene kan mestre livet i verden som deltager i samfunnet og arbeidsmarkedet, 
som statsborger og verdensborger i et mer flerkulturelt samfunn. I tillegg til faglige 
ferdigheter, er viktige stikkord kunnskap om, og respekt for, kulturelt mangfold og 
demokratiforståelse. Dette er ferdigheter og forståelser som fremheves som sentrale i 
utdanningen2.  
 
I 2010 fikk SIU mandat til å være service- og kunnskapssenter for internasjonalisering i 
grunnopplæringen.  SIU har gjennomført flere undersøkelser for å kartlegge ulike sider ved 
arbeid med internasjonalisering i grunnopplæringen som er publisert i følgende rapporter: 
Kartlegging av internasjonalisering i skolesektoren (2010); Kartlegging av 
internasjonalisering i videregående opplæring (3/2011); Internasjonalisering i 
grunnopplæringen. En analyse av hvordan lærere og skoleledere forstår og praktiserer 
internasjonalisering hjemme (1/2012); og Kartlegging av internasjonalisering i grunnskolen 
(2015).  
 
Dette notatet vil supplere de tidligere undersøkelsene fra SIU og har fokus på praksiser, 
erfaringer og vurderinger knyttet til arbeid med internasjonalisering. Kunnskap fra 
undersøkelsen gir grunnlag for å si noe om hva som er viktige faktorer for at skoler velger å 
drive med internasjonalisering og internasjonalt utdanningssamarbeid, og hvilke faktorer 
som har betydning for å legge til rette for og få utbytte av dette arbeidet. Det vil bli lagt vekt 
på overordnede faktorer ettersom det er stor variasjon i hva slags aktiviteter og prosjekter 
skolene er involvert i, og hva slags omfang internasjonalisering har på ulike skoler.  
 
Det som kan beskrives som internasjonalisering i grunnopplæringen, omfatter et stort 
spekter av aktiviteter og prosjekter med ulike typer målsettinger, omfang og 
finansieringskilder. Utover den form for internasjonalisering som er knyttet til perspektiver i 
ulike fag, står skolene og lærerne relativt fritt til å bruke ulike arbeidsmåter og virkemidler. 
Derfor vil det være variasjon i hvordan ulike skoler forstår og tar i bruk internasjonalisering 
som virkemiddel i utdanningen.   
 

Det er ulikheter mellom grunnskoler og videregående opplæring når det gjelder organisering 
og innhold. Samtidig har det også vært større aktivitet knyttet til internasjonalisering i 
videregående opplæring enn i grunnskolen, derfor er fokus i dette notatet rettet mot 
videregående opplæring.   

 

1.1 Empirisk grunnlag 
Notatet er basert på resultater fra en kvalitativ pilot-undersøkelse av internasjonalisering i 
videregående opplæring. Det empiriske grunnlaget er intervjuer og deltagelse på ulike 
seminarer.  Det er gjort intervjuer på fem videregående skoler i Hordaland. Utvalget av 
skoler er gjort på grunnlag av at disse skolene har et visst omfang av, og erfaring med 

                                           
1
 St.meld.14. (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning 

2
 Meld. St.28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse 
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internasjonalt utdanningssamarbeid.  Intervjuene har vært gjennomført med skoleleder, 
koordinator og involverte lærere. Det er foretatt individuelle intervjuer med rektor, mens 
intervjuer med koordinator og involverte lærere er gjort i grupper. Utvalget omfatter både 
skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram og skoler med kombinert yrkesfaglige og 
studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg har det blitt gjort telefonintervju med en 
videregående skole i Nordland og en i Møre og Romsdal.  Ansvarlige for internasjonalisering 
av utdanning i Opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune er også blitt intervjuet. 
Hordaland fylkeskommune har utarbeidet en rapport basert på en kartlegging av 
internasjonale aktiviteter ved videregående skoler i fylket i 20143 som supplerer intervjuene. 
Deltagelse på ulike seminarer om internasjonalisering med representanter fra 
grunnopplæringen har gitt nyttig kunnskap og supplert intervjugrunnlaget.  Dette gjelder 
tematisk seminar om frafall knyttet til strategisk partnerskap, fylkesnettverk for 
internasjonale kontakter og oppstarts- og erfaringsseminar for strategiske partnerskap.  
Spørsmål som har vært sentrale i intervjuene, har også vært diskutert på disse seminarene.  
 
Sentrale spørsmål i undersøkelsen er:  
 Hvilke forståelser av og praksiser knyttet til internasjonalisering finner vi ved skoler som 

velger å prioritere arbeid med internasjonalisering?  

 Hva vurderer de som utbytte av arbeidet, og hvordan vurderer de det?  

 Hvordan er sammenhengen mellom arbeidet med internasjonalisering og andre 

arbeidsformer/satsinger ved skolen? 

 Hvordan blir erfaringer fra ulike prosjekter tilført til resten av skolen/andre lærere/elever? 

 Hvordan vurderer skolene barrierer, betingelser, virkemidler og støtteapparatet for 

arbeidet med internasjonalisering, og hva betyr det for hvordan de satser på 

internasjonalisering? 

 På hvilken måte blir det konkrete arbeidet i skolen påvirket av hvordan 

internasjonalisering er forankret i skoleeiers og skolens strategier og planer? 

 

1.2 Internasjonalisering i videregående opplæring - et mangfold av 
aktiviteter, målsettinger og finansieringskilder 

Aktiviteter og prosjekter knyttet til internasjonalisering som skolene deltar i, varierer i 
omfang, rammer, målsettinger og finansiering. Det er også stor variasjon mellom skoler når 
det gjelder aktivitetsnivå og hvor mange prosjekter skolen er involvert i. Et gjennomgående 
trekk er at internasjonalisering blir knyttet til prosjekter og aktiviteter som kommer som et 
tillegg til ordinær undervisning.  
 
Når det gjelder omfang og kompleksitet, kan det på den en siden dreie seg om aktiviteter 
som skolen arrangerer selv slik som ulike former for solidaritetsprosjekter med samarbeid 
med land i sør og dagsarrangementer hvor internasjonale perspektiver og globale 
problemstillinger blir tematisert.  På den andre sider deltar skolene i ulike typer 
internasjonalt utdanningssamarbeid med utenlandske partnere. Disse samarbeidsrelasjonene 
er finansiert og organisert på ulike måter. Det kan være samarbeid med språkskoler som tar 
imot elever på korte opphold hvor oppholdet blir finansiert av elevenes egeninnsats med 
eventuelt tilskudd fra skolen. Samarbeidet kan også dreie seg om utveksling av lærere på 
kortere og lenger opphold finansiert av ulike eksterne kilder, eller utveksling av 
yrkesfagelever på praksis i utlandet på korte eller lengre opphold. Innenfor yrkesfag er dette 

                                           
3
 Internasjonale aktivitetar ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune. Rapport 2014, Hordaland 

fylkeskommune 



 

6 

 

Internasjonalisering i videregående opplæring – april 2017 

den dominerende form for internasjonalt samarbeid. Det kan også dreie seg om ulike typer 
større prosjekter med mange partnere med ekstern finansiering som går over flere år knyttet 
til et spesielt tema. Prosjekter og aktiviteter knyttet til internasjonalisering på den enkelte 
skole blir på ulike måter og i ulike grad koblet sammen, samtidig eller over tid. Noen skoler 
har utviklet samarbeid med bestemte byer og/eller skoler over tid og søker finansiering fra 
ulike kilder til ulike typer prosjekter slik som hospitering av lærere, elevutveksling (praksis) 
og mer tematiske prosjekter. Prosjektenes innretning og omfang har betydning for hvordan 
de organiseres og involverer ulike deler av skolen.  
 
Finansieringen av prosjekter varierer mellom aktiviteter finansiert av skolen selv med eller 
uten en andel finansiert av elevgruppen i fellesskap, til prosjekter finansiert av ulike 
ordninger og virkemidler. Skolene supplerer i ulik grad disse prosjektene med egne midler til 
forskjellige formål og/eller frikjøpte ressurser til koordinatorer og lærere. Det økonomiske 
handlingsrommet for de ulike aktivitetene vil derfor variere relativt mye og påvirker hvor 
omfattende arbeidet kan være.  Skolene setter rammene for hvordan prosjektene 
implementeres gjennom hvordan ressurser fordeles og hva som prioriteres gjennom 
strategier og budsjetter.  Hvordan skolene organiserer prosjektene med hensyn til ansvar og 
involvering, har betydning for nedslagsfeltet og dermed også for virkninger av prosjektene. 
 
Internasjonalisering slik det forståes av ulike aktører i sektoren, er at det kan være et 
virkemiddel for skole- og fagutvikling, det kan bidra til utvikling av interkulturell kompetanse, 
gi internasjonal erfaring, bidra til økt toleranse og økt demokratiforståelse, gi både lærere og 
elever økt motivasjon, bidra til elevenes personlige utvikling og bidra til økt rekruttering til 
egen videregående skole.  
 
Internasjonalisering fremstår dermed både som perspektiv og arbeidsmåte og rommer derfor 
et stort mangfold av målsettinger og forståelser som er knyttet til ulike nivåer i videregående 
opplæring: skolen som helhet, lærerne og elevene. Det dreier seg om organisatoriske 
målsettinger og utbytte, konkret faglig utbytte i form av undervisningskvalitet i enkeltfag, og 
individuelt utbytte for lærere og elever som kan være både faglig og personlig. Formålet 
med internasjonalisering spenner mellom å bruke internasjonalt samarbeid for å forbedre 
utdanningens faglige innhold via å gi lærere og elver inspirasjon til å gi internasjonal erfaring 
som kan bidra til personlig utvikling.  
 
Hvordan skolene tolker og operasjonaliserer læringsmål knyttet til den internasjonale 
dimensjonen som de skal ivareta, er opp til skolene selv. Skolene velger selv hvilke 
virkemidler de vil ta i bruk, og hva slags omfang det internasjonale arbeidet skal ha. 
Internasjonalisering som perspektiv skal ifølge læreplanen inn i alle fag, men det er ikke krav 
til at det skal settes i verk spesielle typer aktiviteter for å gjøre det. Det internasjonale 
perspektivet inngår som en tydelig del i fag som språk, historie, geografi og samfunnsfag. 
Også innen fag som naturfag er internasjonale og globale problemstillinger og dimensjoner 
sentrale, med hvordan de blir formidlet gjennom undervisning, er opp til skolen og lærerne. 
Hvorvidt og hvordan lærerne/skolene ønsker å ta i bruk ulike virkemidler og ekstern 
finansiering til internasjonalt arbeid, er avhengig av hva de ønsker, hvilke virkemidler de 
kjenner til og hvordan disse virkemidlene vurderes i forhold til skolens målsettinger og 
arbeidsmåter.  
 
Fylkeskommunen som skoleeier spiller også en rolle for skolenes prioriteringer og 
gjennomføring av internasjonalt arbeid. Fylkene har ulike strategier, prioriteringer og 
virkemidler for de videregående skolenes arbeid. Det er derfor variasjon når det gjelder 
hvilke forventninger skoleeier har til skolene og hvilke ressurser og kompetanse 
fylkeskommunene kan bidra med.   
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2 Sentrale faktorer og betingelser for 
internasjonalisering 

Ettersom det er stor variasjon mellom skoler når det gjelder omfang og innhold i det 
internasjonale arbeidet, er det interessant å se hva skolene trekker frem som viktige faktorer 
for dette arbeidet og hvordan skoleledere og lærere vurderer det. Internasjonalisering i form 
av aktiviteter som involverer internasjonale samarbeidspartnere, krever andre arbeidsformer 
enn det som er knyttet til tradisjonell undervisning. Det innebærer at det skolene organiserer 
dette arbeidet på ulike måter. På bakgrunn av det empiriske materialet peker det seg ut 
noen sentrale momenter som har betydning for hvordan skolene driver med internasjonalt 
utdanningssamarbeid, hva skolen og lærerne ser som verdien av dette og hva som er viktige 
faktorer for legge til rette for og få utbytte av arbeidet.  

 

2.1 Uten ildsjeler – ingen internasjonalisering 
Ledelsen ved skolene fremhever at internasjonaliseringsarbeid, særlig det som gjelder 
deltagelse i internasjonale prosjekter, ikke er noe som kan pålegges lærerne. Internasjonalt 
utdanningssamarbeid er ikke en lovpålagt oppgave, derfor er arbeidet med 
internasjonalisering utover det som dreier seg om internasjonale perspektiver i ulike fag, 
basert på frivillighet og engasjement og interesse fra lærernes side.  Det påpekes derfor at 
arbeidet må basere seg på hva lærerne selv ønsker å gjøre. På alle skolene understrekes 
betydningen av at det er noen ildsjeler som brenner for dette arbeidet og gjør en ekstra 
innsats.  Uten ildsjelene som brenner for internasjonalisering og bidrar til iverksetting og 
gjennomføring av prosjekter og aktiviteter, påpekes det at dette arbeid trolig ikke ville blitt 
gjort.  
 
Skolene har ulike modeller for hvordan internasjonaliseringsarbeidet organiseres, men i 
Hordaland har alle skolene en kontaktperson som har ansvar for arbeidet. Det er Hordaland 
fylkeskommune som har oppfordret skolene til å ha en kontaktperson for at de skal ha en 
kanal til skolene som de kan bruke til å sende informasjon og ha kontakt. Det varierer om 
det er knyttet stillingsressurser til denne kontaktpersonen /koordinatoren, og hvor stor 
stillingsressurs det eventuelt dreier seg om og hvilket ansvar og oppgaver denne personen 
har. Stillingsressursen varierer mellom ingenting til nesten full stilling. Dette avspeiler blant 
annet også variasjon i hvor omfattende det internasjonale arbeidet er på skolene. Ved en av 
skolene er det ansatt en koordinator som også har ansvar for det internasjonale arbeidet ved 
andre skoler på stedet. Denne stillingen er finansiert gjennom dette samarbeidet. Det 
varierer også hvem som har ansvar for oppfølgingen av de ulike oppgavene knyttet til 
prosjektene. Koordinatorene har stort sett ansvaret for deler av det administrative arbeidet, 
mens det varierer hvilket ansvar koordinatoren har for gjennomføringen av det konkrete 
arbeidet. Dette har blant annet sammenheng med hva slags samarbeid/prosjekt det dreier 
seg om og hvor omfattende arbeidet er.  
 
Det at det finnes en person, eventuelt flere på skolen som har ansvar for oppfølging av det 
internasjonale ansvaret, blir påpekt som en veldig viktig faktor for 
internasjonaliseringsarbeidet. Ved flere av skolene er koordinatoren også den personen som 
blir trukket frem som den sentrale ildsjelen og krumtappen i det internasjonale arbeidet ved 
skolen. Ved at det er en person har hovedansvaret, mener de at det er lettere å få 
kontinuitet i arbeidet og se ulike aktiviteter og prosjekter i sammenheng.  Samtidig er det 
ved flere skoler slik at avdelingsledere har ansvar for det internasjonale arbeidet på sin 
avdeling. 
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For å gjennomføre de ulike prosjekter og aktiviteter, trekkes det frem at lærere må bidra 
med frivillig innsats i og med at det er en del oppgaver som ikke inngår i det ordinære 
arbeidet. Dette gjelder blant annet reisevirksomhet, tilrettelegging for elevers reising, 
organisering det å være vertskap for lærere og elever som kommer på besøk. Det varierer 
enn del mellom skolene hvordan dette gjøres, og hvor lett det er å mobilisere lærere til å 
delta og til å ta ansvar for prosjektene.  På en av skolene involveres ikke bare lærere, men 
også administrativt ansatte for å fordele arbeidet. Barrierer for deltagelse som trekkes frem, 
er blant annet tidsbruk, problemer med å få vikar og til dels opplevelse av mangelfull 
språkkompetanse.  

 

2.2 Ledelse, tid og penger 
For at ildsjelene skal kunne drive med sitt internasjonale engasjement, trekkes det frem at 
det er avgjørende hvordan det internasjonale arbeidet er forankret i ledelsen og hos rektor. 
Dette dreier seg om forståelse av internasjonalisering, hvordan det er forankret i strategier, 
hvordan det prioriteres i form av ressurser, hvordan det på ulike måter legges til rette for 
arbeidet og hvordan lærerne opplever at arbeidet anerkjennes på skolen.  
 
Ledelsens holdning til og forståelse av internasjonalisering har betydning for hva slags 
prosjekter skolene velger å delta i. Rektors involvering i valg av hvilke prosjekter man skal 
delta i, varierer. Dette har sammenheng med hvorvidt og hvordan prosjektene/aktivitetene 
blir brukt strategisk i skolens arbeid. Grad og type involvering har også sammenheng med 
omfang og sammensetning av prosjekter og aktiviteter skolen deltar i.  
 
Tid og penger blir trukket frem som de helt avgjørende faktorene for å få til internasjonalt 
utdanningssamarbeid. Dette kommer også tydelig frem i rapporten fra Hordaland 
fylkeskommune og i SIU rapport 3/2010. Det dreier seg om tid avsatt til å drive med 
prosjektarbeidet i form av stillingsressurser, og penger til å finansiere vikarmidler og andre 
eventuelle utgifter ettersom prosjektdeltagelse som regel krever ekstra finansiering utover 
prosjektenes budsjett. Selv om prosjekter skolene deltar i er finansiert eksternt, påpekes det 
at det ofte er nødvendig å supplere med egne ressurser. Det kan dreie seg om å bruke 
ekstra midler til mottak av gjester, supplere reiseutgifter, bidra til at flere kan reise og til 
uforutsette utgifter. Hvor mye skolene er villig til å bevilge av ekstra midler, varierer relativt 
mye. Samtidig er det også variasjon i hvor god finansieringen av ulike prosjekter er til å 
dekke ulike utgifter.  
 
Etablering av prosjektsamarbeid, skriving av prosjektsøknader og rapporter og oppfølging av 
prosjekter, fremstilles som krevende hvis det ikke er satt av ekstra tidsressurser og/eller en 
ansvarlig koordinator for arbeidet. Tilrettelegging for arbeidet dreier seg om hvordan midler 
blir brukt i form av frikjøp av lærere og koordinator. Det dreier seg også om hvordan det blir 
tilrettelagt organisatorisk ved å skaffe vikarer og ved tilpasning av timeplaner og oppgaver 
både for lærere og elever. Fleksibilitet i arbeidsplaner og i samarbeidet mellom lærere slik at 
læreres reisevirksomhet ikke oppleves som en belastning for de andre lærerne, synes å bidra 
positivt til å drive med slikt arbeid.  
 
Hvordan ledelsen fremhever og presenterer arbeidet både internt og eksternt, har betydning 
for hvordan lærerne oppfatter ledelsens støtte i arbeidet.  Lærere som opplever at ledelsen 
fremhever for hele skolen at internasjonalisering er viktig, trekker dette frem som en veldig 
viktig oppmuntring og anerkjennelse for det arbeidet de gjør.  
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2.3 Kompetanse og nettverk 
Gjennom intervjuene med aktørene i skolesektoren, kommer det tydelig frem at det krever 
spesiell kunnskap og kompetanse for å drive og få utbytte av internasjonalt 
utdanningssamarbeid.  Sentrale aktører ved flere av disse skolene har opp til 10-15 års 
erfaring med internasjonalt arbeid. Kompetansen dreier seg både om å utvikle og 
vedlikeholde relasjoner til andre skoler og institusjoner, og til å utvikle og gjennomføre 
prosjekter.  Det fremheves også at det å ha kompetanse til å vurdere potensielle partnere og 
prosjektinnhold, er viktig ettersom dette er av stor betydning for å få til vellykkede 
prosjekter. Skolene forteller om at de får mange henvendelser om å delta i prosjekter, og da 
er det viktig å ha kompetanse til å kunne vurdere både partnere og prosjektinnhold for å 
kunne ta en bestemmelse om de skal delta. Kunnskap om ulike programmer og virkemidler 
for å kunne vurdere om de kan egne seg for skolen og de ideene som lærerne har, er også 
av betydning.  
 
Det kan ta tid å utvikle denne type kompetanse og nettverk, og dagens aktiviteter innen 
internasjonalisering er derfor ofte et resultat av erfaringer fra tidligere prosjektdeltagelse.  
Noen skoler har startet med enkle mobilitetsprosjekter med utgangspunkt i utenlandske 
kontakter før de har våget seg på andre og større prosjekter etter hvert. Det ser ut til at når 
skolen/lærere har opparbeidet seg nettverk, erfaring og kompetanse innen feltet, blir det 
lettere å videreføre arbeidet ved å søke, eller bli invitert inn i nye prosjekter. På den måten 
kan det bli kontinuitet i det internasjonale arbeidet, inkludert samarbeid med etablerte 
samarbeidspartnere. Samtidig bygges også kompetansen om internasjonalisering opp. 
Imidlertid påpekes det at hvis denne kompetansen er knyttet til en eller svært få personer, 
kan arbeidet med internasjonalisering være sårbart.  

 

2.4 Forståelse av internasjonalisering som mobilitet 
På spørsmålet om hva som er det overordnede formålet med internasjonalisering, er svaret 
at det skal gi elevene økt forståelse for, og erfaring med at vi lever i en større verden 
gjennom å se sin egen situasjon litt utenfra.  Derfor mener lærerne at det viktigste er at 
elevene får løftet blikket og blir eksponert for erfaringer med å være utenlands på egenhånd. 
Det konkrete arbeidet med internasjonalisering blir derfor i stor grad relatert til ulike former 
for mobilitet. Ifølge rapporten fra Hordaland fylkeskommune er elevturer opp til 4 uker og 
OD-dag de vanligste internasjonale aktivitetene. Skolene deltar, og har deltatt, i flere 
forskjellige typer prosjekter med ulike tematikker, men uavhengig av tematikk, blir mobilitet, 
og det å bli eksponert for andre perspektiver og erfaringer fra utlandet, fremhevet som det 
sentrale.  
 
Elevmobilitet fremstår som et virkemiddel som angår en relativt liten gruppe av skolens 
totale elevmasse. Det betyr også at internasjonalisering i denne form er for de få, og dette 
er flere av lærerne bevisste på.  Innenfor yrkesfag fremhever lærerne at det å få muligheten 
til å reise ut, er noe elevene må strekke seg etter ettersom de velges ut etter søknad og 
intervju hvor det stilles krav til elevenes prestasjoner og motivasjon. Mobilitet i forbindelse 
med språkreiser/språkskoler omfatter i større grad større elevgrupper og er ofte finansiert av 
elevene selv gjennom dugnader og eget arbeid. Denne typen mobilitet synes å ha relativt 
lang tradisjon ved flere skoler. Ved en av skolene har de ambisjoner om å få til ordninger 
som gjør at flest mulig elever skal få mulighet til en ukes opphold i utlandet ettersom skolens 
ledelse legger stor vekt på betydningen av et utenlandsopphold for elevene.  
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2.5 Utbytte: Dannelse, internasjonal erfaring og språkkompetanse 
Det viktigste utbyttet av arbeidet med internasjonalisering blir av flere knyttet til at det gir 
viktige opplevelser som gir motivasjon og inspirasjon til både lærere og elever. Lærerne 
trekker frem at for elevenes del dreier det seg om å få opplevelser og erfaringer som bidrar 
til at de utvikler sitt eget potensial i møte med andre i en ny setting utenlands.  Lærerne 
forteller om hvordan elevene utvikler seg både faglig og personlig gjennom oppholdet borte. 
De blir mer selvstendige, de får løftet blikket og får et litt annet syn på seg selv og sin 
tilværelse i Norge. Det dreier seg i stor grad om utvikling av det mange referer til som 
«hidden competences»4 og dannelse. Vektlegging av betydningen av dannelsesaspektet, ble 
også fremhevet i SIU rapport 03/2011. Lærerne trekker frem historier om elevene og den 
utviklingen som har skjedd med mange av dem, som en svært viktig motivasjon for deres 
engasjement i arbeidet. I tillegg er utvikling av elevenes språklige ferdigheter noe lærerne 
påpeker.  I rapporten fra Hordaland fylkeskommune kommer det frem at hovedmotivasjonen 
for å drive med internasjonaliseringsarbeid, er å gi elevene internasjonal erfaring, fulgt av 
bedre språkkunnskaper og utvidet kulturell kompetanse.  
 
For lærerne er motivasjonen og inspirasjonen de får fra arbeidet, avgjørende for hvorfor de 
deltar i arbeidet.  En rektor trakk frem at lærerne ikke har så mange anledninger til å komme 
seg utenfor skolen for å få inspirasjon og påfyll gjennom videreutdanning og deltagelse på 
ulike konferanser. Det internasjonale arbeidet kan gi slike muligheter, og det kan oppleves 
som attraktivt og inspirerende for lærerne som er involvert. Lærerne fremhever viktigheten 
av samarbeid med kolleger i utlandet fordi det gir muligheten for refleksjon og få et kritisk 
blikk på egen situasjon og praksis. Ved å sammenligne egne forhold med situasjonen i 
partnernes land, og diskutere med partnere i prosjektet, blir det lettere for lærerne å se og 
vurdere sterke og svake sider ved egen situasjon og praksis.  Gjennom diskusjoner med 
lærere fra partnerlandene, forteller lærerne at de har også fått inspirasjon, ideer og økt 
motivasjon til eget arbeid. Innenfor språkfagene fremhever lærerne at samarbeidet har gitt 
dem økt kompetanse innen språk, noe de opplever har gitt bedre kvalitet i undervisningen. 
 
Ut fra hvordan arbeidet er organisert på noen av skolene, ser det også ut til at satsing på 
internasjonalt arbeid kan bidra til et mer positivt arbeidsmiljø og økt samarbeid på tvers av 
fag og avdelinger ved at det blir lagt til rette for at lærere kan delta i ulike prosjekter og at 
de får anerkjennelse for arbeidet.   

 

2.6 Mobilitet – prosjekter med finansiering over mange år 
For skolene utgjør utveksling/mobilitet særlig for elever, men også lærere, som en sentral 
del av det internasjonale arbeidet.  Skoler som har slike mobilitetsprosjekter har ofte utviklet 
et samarbeid med utenlandske partnerne over lang tid. Skolene har fått finansiering av 
denne utvekslingen gjennom ulike prosjekter som har avløst hverandre.  Utvikling og 
vedlikehold av samarbeid med partnere er en viktig del av dette arbeidet. Arbeidet med 
prosjekter som dreier seg om utveksling innen yrkesfag, blir fremstilt som mindre komplekse 
å gjennomføre enn større prosjekter med flere partnere.  
 
Innenfor yrkesfag har faget prosjekt til fordypning gitt en god mulighet for mobilitet. Alle 
elevene skal ha en periode med praksis i en bedrift. Forskjellen for de elevene som er koblet 
til utvekslingsprogram, er at praksisen foregår utenlands i stedet for hjemme. Mobilitet blir 
dermed en utenlandsvariant av praksis som er en del av det etablerte 
undervisningsopplegget. Praksistiden varierer i hovedsak mellom 2-4 uker. Flere skoler har et 

                                           
4
 Hidden Competences Cimo Report 1/2014  http://www.cimo.fi.Hidden_Competences.pdf 

 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/32427_Faktaa_1_2014_Hidden_Competences.pdf
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langvarig samarbeid med partnere de utveksler elever med. Utvekslingen er dermed blitt en 
etablert praksis ved skolene, men da med ekstern finansiering. Disse mobilitetsprosjektene 
representerer tilleggsaktiviteter skolene kan drive på med gjennom ekstern finansiering. Ut 
fra kontakten mellom partnerne kan slike mobilitetsprosjekter være grunnlag for nye 
prosjekter som innebærer mer enn bare mobilitet eller mobilitet innenfor nye fagområder. 
 
Mobilitet i forbindelse med språkfag synes i varierende grad å være avhengig av ekstern 
prosjektfinansiering.  En del av disse reisene blir finansiert gjennom elevers arbeidsinnsats 
og innsamlinger. Dette dreier seg ofte om relativt korte opphold borte, 1-2 uker.  Også for 
disse fagene er etablering og vedlikehold av samarbeid med utenlandske partnere viktig. 
Samarbeidet foregår ofte over flere år med de samme institusjonene.  

 

2.7 Internasjonalisering som profilering og markedsføring 
Skolene forteller at de er opptatt av å trekke til seg elever og fremstå som en god og 
interessant skole. Flere av skolene presenterer derfor sin satsing på internasjonalisering, og 
da i form av muligheter for elevene til å dra på utveksling, som et virkemiddel for å 
markedsføre og profilere skolen. Mulighetene til å få et opphold utenlands og deltagelse i 
internasjonale prosjekter blir aktivt markedsført på ulike måter som via hjemmesidene og på 
informasjonsmøter for potensielt nye elever og deres foreldre.   
 
Det er særlig innen yrkesfag at utveksling brukes om profilering og markedsføring av 
skolene. Bruk av utveksling som virkemiddel for å få økt rekruttering, har i noen grad ført til 
økt fokus på kvaliteten i det faglige innholdet i praksisperioden.  På noen skoler har 
utvekslingsavtalene gitt elevene en faglig praksis som har bidratt til å sikre dem 
lærlingplasser i attraktive virksomheter.  Dette har vært praksisplasser hvor elevene har fått 
en kompetanse som aktuelle virksomheter i Norge etterspør.  Å ha samarbeidsavtaler med 
anerkjente partnere i utlandet, kan bidra til økt prestisje og økt rekruttering for det aktuelle 
faget på skolen.  Denne type samarbeid har også, i varierende grad, hatt positiv betydning 
for samarbeid med lokalt næringsliv.  
 
Satsing på internasjonalisering som viktig en del av skolens profil, kan også ha en positiv 
betydning for hvordan lærerne opplever skolen og arbeidsmiljøet.  Ved en av skolene hvor 
det blir lagt til rette for lærere kan delta i slike prosjekter og ledelsen gir anerkjennelse og 
støtte til arbeidet, påpekte en lærer at hun hun var stolt av skolen og opplevde det som 
ekstra positivt å jobbe ved akkurat denne skolen.  
 

2.8 Internasjonalisering hjemme 
Internasjonalisering hjemme var ikke et tema som ble tatt opp eksplisitt av noen av 
aktørene. På spørsmål om hva de tenkte om det, mente flere at det var litt uklart hva det 
skulle være. Denne uklarheten i hva som ligger i internasjonalisering hjemme, kom også 
frem i tidligere undersøkelser5. Når forståelse av, og motivasjon for internasjonalisering i stor 
grad knyttes til mobilitet, blir ikke det som foregår på hjemmebane, det som i første rekke 
forbindes med internasjonaliseringsarbeid.  
 
Samtidig er flere av skolene opptatt av at alle elevene skal få en forståelse av at de er en del 
av en større verden, noe de er opptatt av å formidle på ulike måter som via internasjonale 
dager, innsamlingsaksjoner som Operasjon Dagsverk og andre felles arrangementer med 

                                           
5
 Internasjonalisering i grunnopplæringen. En analyse av hvordan lærere og skoleledere forstår og praktiserer 

internasjonalisering hjemme. SIU-rapport1/2012 
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internasjonale tema.  Internasjonalisering hjemme knyttes også til erfaringer med besøk av 
utenlandske elever og lærere på skolen, og at elever som har vært ute, forteller om sine 
erfaringer.  Hvordan deltagelse i internasjonalt utdanningssamarbeid skulle kunne komme 
skolen som helhet til gode, var en problemstilling rektorene ønsket å ta tak i og gjøre mer 
med.  Når det gjaldt hvordan internasjonale perspektiver blir trukket inn i undervisningen i 
ulike fag, fremhevet rektorene at dette var noe den enkelte lærer hadde ansvar for. 
 

2.9 Gjennomføring av prosjekter 
Hvordan selve gjennomføringen av prosjektene foregår, varierer også en del.  Dette har 
blant annet sammenheng med prosjektenes størrelse, tematiske innhold og aktiviteter. Det 
har også sammenheng med hvordan skolene og de enkelte avdelingene er ledet og 
organisert, uavhengig av det internasjonale arbeidet. Grad og typer av samarbeid mellom 
lærere innad og på tvers av avdelinger har betydning for hvordan prosjekter kan forankres 
og hvordan lærere kan bli, og blir involvert i arbeidet. På skoler hvor det er ulike former for 
samarbeid på tvers av fag og/eller avdelinger, er mulighetene for å involvere flere lærere i 
arbeidet på ulike måter bedre. Samtidig kan organisering av prosjektene bidra til økt 
samarbeid og/eller kontakt mellom lærere. Hvordan skolene er organisert og ledet, og 
hvordan samarbeid mellom ulike deler av skolen fungerer, har derfor betydning for hvordan 
potensialet i ulike typer internasjonaliseringsprosjekter kan utnyttes.  

 

2.10 Fylkeskommunen – tilrettelegging og rådgiving 
Hordaland er blant fylkene med stor aktivitet innenfor internasjonalisering i 
grunnopplæringen.  Internasjonalisering er et satsningsområde nedfelt i Hordaland 
fylkeskommunes strategier og handlingsplaner. Det er satt av nesten to hele stillinger til 
arbeidet, noe som er et stort antall i nasjonal sammenheng. En stilling er øremerket til 
oppfølging av mobilitet innenfor yrkesfag hvor fylkeskommunen sender inn en felles søknad 
til SIU på vegne av de videregående. Fylkeskommunen stiller også ressurser og kompetanse 
til rådighet for skoler i utvikling og gjennomføring av andre typer prosjekter. 
Fylkeskommunen er opptatt av at skolene skal bruke virkemidler knyttet til 
internasjonalisering i sitt utviklingsarbeid, men påpeker at det må være opp til skolene 
hvordan de ønsker å arbeide. De videregående skolene er blitt oppfordret til å utpeke en 
kontaktperson for å ha en kommunikasjonskanal og for å stimulere de videregående skolene 
til å drive med internasjonaliseringsarbeid. Fylkeskommunen inviterer til informasjonsmøter 
om ulike virkemidler for å motivere og skape nettverk mellom skoler.  
 
Skolene opplever at det administrative arbeidet knyttet til prosjektene kan være utfordrende 
når det gjelder tidsbruken og hvordan ulike skjema skal fylles ut.  I den sammenheng trekker 
de frem at støtten og hjelpen fra fylkeskommunen som svært positiv. Skolene opplever at 
fylkeskommunen er opptatt av og ønsker å motivere skolene til å drive med internasjonalt 
arbeid.  Fylkeskommunens satsing på mobilitet innen yrkesfag har trolig betydning for at 
mange av skolene nettopp har satset på slike prosjekter.  

 

2.11 Internasjonalisering som prosjektarbeid 
Internasjonalt arbeid er i stor grad basert på prosjektarbeid. Et prosjekt dreier seg om 
oppgaver utført innenfor et avgrenset tidspunkt og med et avgrenset mål. Det betyr at 
aktivitetene ligger litt på siden av skolens ordinære og etablerte praksiser. 
Prosjektaktivitetene blir i hovedsak finansiert av eksterne midler, og en del av aktivitetene vil 
stoppe opp dersom finansieringen faller bort. Prosjektene varierer mye i omfang, 
ambisjonsnivå og målsettinger.  
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Når det gjelder mobilitetsprosjekter, særlig knyttet til yrkesfag, er denne typen praksis 
avhengig av ekstern finansiering.  Også annet prosjektsamarbeid med internasjonale 
partnere hvor utveksling av elever og /eller møter med partnere er en viktig del, er avhengig 
av ekstern finansiering. Målsettingen for denne typen prosjekter er nettopp å reise ut, og til 
dels også å ta imot reisende utenfra.  Dersom den eksterne finansieringen forsvinner, vil 
også grunnlaget for praksisen forsvinne.  På mange skoler kan man snakke om 
institusjonalisering av internasjonalt prosjektarbeid ved at de har hatt kontinuerlig 
finansiering i en årrekke. Dette bidrar til at internasjonalt utdanningssamarbeid blir en fast 
del av skolens praksis, men blir i varierende grad koblet til andre sider ved skolens 
virksomhet, noe som blant annet kan ha sammenheng med prosjektenes rammer og innhold.  
 
Prosjektarbeid er velegnet til å teste ut nye arbeidsmåter og undervisningsopplegg, og kan 
på den måten bidra til kvalitetsheving av utdanningene.  Men for at prosjektresultater skal 
kunne leve etter prosjektets slutt, er det avgjørende at erfaringene blir brukt og 
implementert i det ordinære arbeidet. Dersom prosjektene er koblet til strategier og planer 
for skolen, bidrar det til at erfaringer og lærdom kan bli nyttige etter at prosjektet er slutt. 
Videreføring og implementering av læring og resultater av prosjektet på skolenivå er 
avhengig av at det er rom for endringer av praksiser på skolene. For å få til god utnyttelse 
av prosjektarbeid, er det viktig å sette av tid og ressurser til å gjøre en evaluering av 
prosjektet og følge opp eventuelle endringsforslag.  
 

  



 

14 

 

Internasjonalisering i videregående opplæring – april 2017 

3 Strukturelle faktorer med betydning for 
internasjonaliseringsarbeid 

Arbeidet med internasjonalisering i videregående opplæring som foregår på skolene, både 
innhold og omfang, blir påvirket av strukturelle faktorer på ulike nivåer knyttet blant annet til 
nasjonale rammer for læreplaner, lærerutdanningens innhold og fylkeskommunens rolle og 
ansvar som skoleeier.  
 
Nasjonal utdanningspolitikk knyttet til læreplaner og læreplanmål utformet av 
Utdanningsdirektoratet har stor betydning for det som foregår i undervisningen og innad på 
skolene. En viktig del av internasjonalisering i videregående opplæring dreier seg i hvordan 
ulike fag legges opp og presenteres gjennom hvilke læremidler som velges og hvordan 
undervisningen legges opp ut fra de rammene som er satt av Utdanningsdirektoratet. Mye av 
ansvaret for dette er lagt på faglærerne og fagkollegiene på skolene. Internasjonalt 
utdanningssamarbeid blir knyttet til den generelle delen av læreplanen som flere påpeker får 
mindre rom ettersom det er større fokus på de oppgavene skolene blir målt på.  Hvordan 
den internasjonale dimensjonen i den generelle læreplanen fortolkes og vektlegges, varierer 
også mellom skolene. Noen skoler trekker frem at dersom det blir et økt press på andre 
områder, vil det kunne føre til at omfanget av internasjonaliseringsarbeidet må vurderes.  
 
Lærernes egen utdanningsbakgrunn har betydning for hvordan de tenker om 
internasjonalisering. Det innebærer at hvordan lærerutdanningen tematiserer internasjonale 
perspektiver i utdanningen og internasjonalt samarbeid som virkemiddel for utvikling av 
undervisning, vil kunne påvirke hvordan nye lærere vurderer nytten og verdien av 
internasjonalt samarbeid. Læreres egne erfaringer med utenlandsopphold blant annet 
gjennom egen utdanning, vil også ha betydning for dere motivasjon for å drive med 
internasjonalt samarbeid og internasjonalisering, noe som kom frem gjennom intervjuene. 
 
På regionalt nivå har både det politiske og administrative nivået betydning for det 
internasjonale arbeid i videregående opplæring. Fylkeskommunens strategier, planer og 
handlinger er avhengig av fylkespolitikernes forståelse og prioriteringer. Dette er blant annet 
er basert på hvordan politikerne ser på internasjonalisering som virkemiddel for å oppnå 
viktige politiske målsettinger. Dette er igjen kan påvirke av hvordan fylkesadministrasjonen 
presenterer feltet for politikerne, hva som gjøres og oppnås, og hvordan arbeidet blir koblet 
til sentrale politiske målsettinger og arbeidsoppgaver.  
 
Skolelederne på den enkelte skole har stor grad av autonomi når det gjelder interne 
prioriteringer, men fylkeskommunen som skoleeier kan på ulike måter motivere og legge til 
rette for at skolene skal bruke internasjonalisering som et virkemiddel. Dette kan 
fylkeskommunen gjøre gjennom å forankre prioritering av internasjonalt arbeid i strategier 
og planer. Dette gir rom for å utforme insentiver for handling og ha uttalte forventninger til 
skolene for internasjonaliseringsarbeidet. Fylkesadministrasjonens forståelse og prioriteringer 
av arbeidet kommer til uttrykk i form av stillinger, ansvar og oppgaver på fylkeskommunalt 
nivå.  Fylkeskommunen kan velge å legge til rette og motivere for internasjonalt 
utdanningssamarbeid gjennom å bidra med kompetanse til veiledning i søknadsprosessen og 
rapportering og på ulike måter være informasjonskanal og skape nettverksarenaer for 
skolene for erfaringsutveksling og samarbeid.  
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4 Oppsummering og avslutning  
Internasjonalisering i form av bruk av perspektiver og arbeidsmåter i grunnopplæringen, har 
som et sentralt formål å bidra til økt kvalitet i utdanningen. Det er en del variasjon når det 
gjelder hvor aktive skolene er i bruk av ulike typer prosjekter og aktiviteter utover den 
ordinære undervisningen, men det er noen forhold som har betydning for hvorfor skoler 
holder på denne typen arbeid, og noen faktorer som har betydning for å få utbytte av 
innsatsen.  
 
Uten engasjerte lærere som er motivert for internasjonalt arbeid, er det vanskelig å få til 
denne type arbeid. Lærernes engasjement er knyttet til den verdien de mener det er for 
elever å få erfaringer med å være i utlandet og få mulighet til å se sin egen tilværelse litt i 
perspektiv. Det gjelder også for lærernes egen del. Det internasjonale arbeidet kan bidra til 
både faglig og personlig utbytte.  Viktige faktorer for at internasjonalisering kan bidra til 
kvalitet i skolen, er knyttet til hvordan arbeidet er forankret og organisert.    
 
Forankring i ledelsens forståelse og interesse, og i skolens strategier og planer, har 
betydning for hvordan det blir lagt til rette for arbeidet og hvordan det organiseres. 
Internasjonalisering bør kobles til skolens prioriterte målsettinger slik at det blir en del av 
strategiske virkemidler og ikke prosjektarbeid på siden av ordinær virksomhet. Når det 
gjelder organisering, er de viktig at det blir avsatt tid og ressurser til arbeidet, både faglig og 
administrativt. Å ha avsatt stillingsressurser til arbeidet slik at det blir kontinuitet i arbeidet, 
og at arbeidet blir koordinert, kan være nyttig.   
 
I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at utvikling og gjennomføring av internasjonale 
prosjekter krever kompetanse og kunnskap om denne type arbeid. For å få gjennomført ulike 
typer prosjekter, vil fleksibilitet når det gjelder samarbeid og oppgaver på tvers av fag og 
avdelinger og fleksibilitet i arbeidsplaner og timeplaner for lærere og elever være til stor 
hjelp.    
 
Ved å avsette tid og ressurser til en vurdering av erfaringer fra prosjektene vil det også 
kunne bidra til økt utbytte av arbeidet for skolenes del. Fylkeskommunene som skoleeiere 
kan bidra til økt bruk at internasjonalisering gjennom egne planer og strategier, hvilke 
forventinger de setter til skolene, hva slags kompetanse og ressurser de kan bidra med og 
hva slag nettverk de kan legge til rette for. Internasjonale forhold påvirker vår hverdag i 
stadig større grad og gjør dermed internasjonalt utdanningssamarbeidet mer relevant og 
viktig på mange måter. 
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