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BAKGRUND OCH LÄSANVISNING
I denna skrift redovisas goda exempel
på internationalisering inom grund- och
forskarutbildning vid landets universitet
och högskolor. I samband med Högskoleverkets nyligen avslutade utvärdering av
internationalisering erbjöds lärosätena att
skicka in upp till fem exempel vardera på
sitt arbete. Exemplen samlades in under
våren 2004, tillsammans med rapporter
om hur internationaliseringsarbetet vid
landets lärosäten bedrivs.
Bland de inskickade exemplen har utvärderingens bedömargrupp gjort ett urval som redovisas här. De inskickade underlagen har bearbetats av Högskoleverket. Bearbetningen innebär att texten i

många av exemplen har redigerats och/eller kortats ned. Valet av rubrik för exemplen liksom inplaceringen i tolv huvudkategorier har också gjorts av Högskoleverket.
De exempel som redovisas här är goda
exempel på internationalisering. Vissa av
dem är ganska generella, dvs. motsvarigheten ﬁnns på ﬂera andra lärosäten än det
som beskrivs i texten. Andra exempel är
mer unika och förekommer bara på ett
enda lärosäte. Några exempel är mycket
enkla att genomföra och kräver begränsade ekonomiska resurser, medan andra
är resultat av både stora investeringar och
många års träget arbete. Det ﬁnns alltså

en stor bredd i redovisningen. Däri ligger
också grundtanken, dvs. att det i denna
exempelsamling ska ﬁnnas inspiration för
alla – både på kort och på lång sikt.
Högskoleverkets avsikt med exempelsamlingen är att sprida goda idéer mellan
de svenska lärosätena. Den kan också tjäna som en mycket konkret beskrivning av
det arbete med internationalisering som
görs i den svenska högskolan. På det sättet
kompletterar den det mer övergripande
perspektivet i utvärderingens huvudrapport, En gränslös högskola? Om internationalisering av grund- och forskarutbildning,
Högskoleverkets rapportserie 2005:1 R.
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SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN
EN GRÄNSLÖS HÖGSKOLA?
Utvärderingens uppläggning

Strategiarbetet behöver utvecklas

Hösten 2003 initierade Högskoleverket en
tematisk kvalitetsutvärdering av internationalisering av grund- och forskarutbildningen vid svenska universitet och högskolor. Utvärderingen omfattar tre delar
– kartläggning, bedömning och spridning
av goda exempel. I uppdraget ingick även
att utse bästa lärosäte.
I början av 2004 skickade bedömargruppen ut en enkät till alla lärosäten.
Enkäten berörde fyra områden, nämligen
mål och strategier, organisation och stödsystem, pågående verksamhet och resultat. Bedömarna har också mött företrädare för alla lärosäten för att förtydliga och
komplettera bilden.

Utresandet av svenska utbytesstudenter
har stagnerat. För att öka detta bör lärosätena se över såväl strategi som information.
Utvecklingen av högre utbildning i
Sverige är på väg mot ett ökat strategiskt samarbete. De internationella
nätverken växer. För att lärosätena
ska kunna dra nytta av varandras
erfarenheter bör erfarenhetsutbytet öka.
Bedömargruppen har konstaterat att många av lärosätenas målEN GR Ä
NSLÖS H
OM INTE
ÖGSKOL
RNATIONA
A?
och strategidokument är föråldLISERING
AV GR UN
D- OCH
FORSKA
RUTBILDN
ING
rade. De behöver uppdateras,
och sådant arbete pågår i många
fall. Gruppen rekommenderar
att man samtidigt utvecklar
sina strategier för internationalisering och tydligare prioriterar bland sina åtgärder. Man
rekommenderar också lärosätena att sysDe olika utbytestematisera den omvärldsanalys som görs programmen har påverkat hur arför internationaliseringsarbetet.
betet med internationalisering är organiserat. Det har bl.a. fått en mer central
Mycket bra mottagande av internationella roll och inlemmats i den formella strukstudenter
turen. Bedömargruppen noterar att inforRutiner och stöd för utbytesverksamhe- mationen kan och bör förstärkas genom
ten har utvecklats, liksom mottagandet att lärosätenas webbplatser används mer
av internationella studenter. Hit hör in- eﬀektivt.
ternationella kontor, faddersystem, studentkårens engagemang m.m. I själva Kvalitetssäkringen måste förbättras
utbildningen har den ökade mobiliteten För att kunna erbjuda många studenbland studenter och lärare medverkat till ter utlandsvistelser har lärosätena träﬀat
ett ökat internationellt perspektiv i under- många avtal om utbyte. Uppföljning, utvisningen.
värdering och kvalitetssäkring av dessa

Många program och kurser på engelska
Bedömargruppen har noterat att en stor
ökning av antalet internationella studenter vid svenska lärosäten har gått hand i
hand med att kurser och program på engelska skapats. Antalet inresande utbytesstudenter har ökat kontinuerligt. Ett par
hundra magisterprogram på engelska rekryterar ett mycket stort antal internationella studenter, och antalet är i stark ökning. Genom de internationella studenternas närvaro har miljön på lärosätenas
campus blivit mer internationell, något
som har varit positivt för internationaliseringen på hemmaplan och fört med sig
en ökad internationell förståelse bland såväl studenter som lärare och annan personal.
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avtal har emellertid varit eftersatt. Bedömargruppen ser en rörelse mot bättre kvalitetssäkring men ännu ﬁnns mycket att
göra på detta område. Gruppen rekommenderar lärosätena att lägga större vikt
vid uppföljning och utvärdering av hela
internationaliseringsarbetet.

Bolognaarbetet går långsamt

internationella studenter att de svenska
studenterna kan samarbeta mer intensivt i
grupp med dem. Det talar för att andra åtgärder inom internationalisering på hemmaplan måste ges stor tyngd. Det handlar
om många olika element, som dessutom
behöver samverka och stärka varandra.
Lärosätena behöver därför formulera en
referensram och strategi för internationalisering på hemmaplan.

Ungefär en tredjedel av lärosätena arbetar med att anpassa utbildningen enligt
Bolognadeklarationen. Alltför många har
emellertid valt att avvakta signaler från regeringen när det gäller Bolognaprocessen.
Lärosätena bör bättre ta vara på de möjligheter som ﬁnns, på områden där inga
centrala initiativ behövs. Regeringen bör
för sin del skyndsamt ta ställning till hur
Sverige ska agera när det gäller Bolognaprocessens olika delar.
Ett hinder för att ta emot ﬂer inresande
studenter vid svenska lärosäten är bristen
på bostäder på vissa studieorter. I denna
fråga efterlyser lärosätena åtgärder från
regeringen för att problemen ska kunna
lösas. Bedömargruppen tror dock att det
också ﬁnns utrymme för lokala initiativ.
Bedömargruppen har försökt uppskatta de totala kostnaderna för internationalisering. Resultatet är att det verkar ﬁnnas
stora skillnader i vad arbetet inom detta
område kostar. Gruppen föreslår att lärosätena gemensamt tar initiativ till en jämförande studie.

Lärarnas stora betydelse för internationalisering är omvittnad och det är angeläget att organisatoriska hinder för deras
utlandsvistelse undanröjs. Det handlar
bl.a. om att lärosätena måste göra större
ansträngningar än hittills för att få fram
vikarier vid hemmainstitutionen och att
de ekonomiska villkoren ska förbättras på
vissa lärosäten.
Mål och modeller för ﬁnansiering av
doktoranders utlandsvistelser varierar
mycket mellan lärosätena. Bedömargruppen anser att lärosätena bör sträva efter
att varje forskarstuderande någon gång
under studietiden ska förlägga en del av
sin utbildning vid ett utländskt lärosäte.
Gruppen rekommenderar därför lärosätena att bereda alla forskarstuderande möjlighet att genomföra del av studierna utomlands och att ﬁnansiering för detta ändamål tryggas.

Internationalisering på hemmaplan allt
viktigare

Jämställdhet och mångfald måste
uppmärksammas

Ett räkneexempel tyder på att möjligheterna till nära samarbete mellan svenska
och internationella studenter är begränsade. Endast ett fåtal lärosäten har så många

Internationalisering kan medföra särskilda problem när det gäller jämställdhet och
mångfald. Bedömargruppen rekommenderar därför lärosätena att uppmärksam-

ma jämställdhet och mångfald som viktiga kvalitetsaspekter i internationalisering.

Uppsala universitet bäst
Bedömargruppen har funnit att Uppsala
universitet är det lärosäte som arbetar allra bäst med internationalisering. På delad
andra plats placeras Karolinska institutet
och Malmö högskola.

Lärare behöver bättre möjligheter att
vistas utomlands

Den fullständiga rapporten nås via Högskoleverkets webbplats: http://web2.hsv.se/publikationer/rapporter/2005/0501R.pdf
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SMARTA HJÄLPMEDEL
SKUTTEN och DIAK
Varje år gör ca 200 av Karolinska institutets studenter en utlandsperiod vid
något av KI:s cirka 150 utbytesuniversitet. Lika många utländska studenter
kommer till KI för att delta i något av
utbildningsprogrammen. För att underlätta administrationen har ett datasystem utvecklats. Systemet går under namnet SKUTTEN. KTH:s motsvarighet kallas DIAK.
Datasystemet Skutten vid KI används sedan våren 1999 inom läkar- och biomedicinprogrammen och från och med vårterminen 2004 också för de andra utbildningsprogrammen vid KI.

Skuttens innehåll och funktion
I Skutten registreras de uppgifter som
krävs för att man ska kunna behandla ansökningar och rangordna utresande studenter inför nominering till ett visst universitet. I den del av Skutten som rör inkommande studenter registreras de uppgifter som krävs för att en utländsk student ska kunna antas till ett utbytesprogram och till speciﬁka utbildningsmoment vid KI. I Skutten ﬁnns även en nominerings- och antagningsdel för ut- och
inresande studenter.

DIAK – databas vid KTH
KTH har tagit fram en databas för de internationella aktiviteterna vid universitetet. Databasen som kallas DIAK (Databas
över Internationella Aktiviteter på KTH)
togs i drift i januari 2003.

DIAK hanterar följande verksamheter:

Att mäta internationella studenters prestationer

1. Utbytesverksamhet
• Samarbetsavtal med andra universitet
• Administrationen av in- och utresande utbytesstudenter
• Koppling av utbytesstudent till avtalad plats
• Stipendier inklusive rutiner för utbetalning
• Bostadsadministration inklusive fakturahantering
• Administration av studieavtal som
grund för tillgodoräknande av utlandsstudier
• Statistik över utbytesstudenter och avtal
• Blankettarkiv
• Interna nyheter

Internationella Handelshögskolan vid
Högskolan i Jönköping har sedan 1998
byggt en informationsbank, i vilken
gäststudenternas och de svenska studenternas prestationer jämförs. Statistik från
informationsbanken visar bl.a. att medan 30 procent av de svenska studenterna når betyget VG är motsvarande siﬀra
för de internationella studenterna 36 procent. Syftet med informationsbanken är
att garantera att de inkommande studenterna håller god kvalitet och på så sätt
säkerställa att IHH i Jönköping behåller
en hög akademisk nivå. Gäststudenternas prestationer kan relateras till vilket
lärosäte de kommer ifrån. Dåligt presterande studenter leder till att utbytet med
det aktuella lärosätet avslutas.

2. Ansökningar till engelskspråkiga magisterprogram
• Mottagning av webbansökan
• Bedömning av grundläggande och
särskild behörighet
• Urval till plats
• Nominering till stipendium
• Antagnings- och avslagsbesked
Anna Dahlèrus
anna.dahlerus@admin.ki.se
Karolinska institutet
Karin Knutsson
karin.knutsson@admin.kth.se
Kungl. Tekniska högskolan

Peter Hilton
peter.hilton@ihh.hj.se

Alumnregister

KI Alumni är ett professionellt och socialt nätverk för alla som har studerat vid Karolinska institutet. Huvudsyftet är att skapa en varaktig relation
med KI:s svenska och utländska alumner och är ett led i universitetets strategi att öka integrationen med det omgivande samhället. För att komma i
kontakt med blivande utländska alumner vid KI ges information till samtliga som examineras eller disputerar vid
KI. Utländska utbytesstudenter vid KI
får information i samband med introduktionsdagar. Mer information ges på
http://info.ki.se/ki/alumni/.
Jenny Andersson
jenny.andersson@admin.ki.se
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Register för att sprida kontakter
Göteborgs universitet har ett register över internationella kontakter.
Registret avser kontakter och samarbetsprojekt som resulterar i t.ex.
forskning, gemensamma publikationer, kursutveckling eller regelbundet
lärar- och studentutbyte.
Det ﬁnns ca 2 000 poster i registret över
internationella kontakter. Posterna består av både enskilda institutioners forskningssamarbete och lärar- och studentutbyte på grundutbildningsnivå. Dessutom
ingår fakultetssamarbete, universitetsövergripande avtal och utlandsförlagd utbildning. Tonvikten ligger på forskningssamarbete. Allt är sökbart via universitetets hemsida, www.gu.se/internationell. För varje post ﬁnns dessutom kontaktpersoner och varaktighet angivet.

Enklare ansökan för
utländska studenter

Målgrupper
Registret används frekvent av forskare,
internationella handläggare och universitetsledningen/International Oﬃce inför resor och besök samt som underlag
för bedömning av eventuella nya samarbetsavtal. Universitetet har en skyldighet
att informera omvärlden om vilka internationella samarbetsprojekt som bedrivs
och lämna upplysningar som olika myndigheter efterfrågar rörande internationella kontakter och andra aktiviteter.

Förbättringar
Den största svårigheten med registret är
att hålla det uppdaterat. Under hösten
2004 intensiﬁeras arbetet med registret.
Ambitionen är att ytterligare förbättra
strukturen, sökbarheten samt aktualiteten i uppgifterna.
Johan Ahlgren
johan.ahlgren@adm.gu.se

De nya magisterprogrammen på Handelshögskolan vid Umeå universitet
har väckt stort intresse bland utländska sökande. Det ställer krav på goda
administrativa system. Jämfört med
att hantera utbytesstudenter inom
avtal kommer nya problem i dagen.
Det har därför varit avgörande att ha
informationsmaterial tillgängligt via
webben.
Informationen om Handelshögskolans
program för utländska studenter måste
vara lättillgänglig, fullständig, begriplig
och heltäckande. Det är inte realistiskt att
skicka information per brev som svar på
de hundra- eller tusentals förfrågningar
som inkommer under ett år. Webben ger
en god möjlighet att ladda ner broschyrer
om magisterprogrammen och om Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Webbtjänst underlättar ansökan
En avgörande och viktig del är att hantera
ansökningar från utlandet. Ansökan kan
nu göras på en ansökningsblankett utan
att blanketterna behöver postas. Det ﬁnns
en databas som lotsar sökande genom processen och som till slut ger ett korrekt original att underteckna och posta till antagningsenheten. För mer information, se
www.usbe.umu.se/master/index_eng.
html.
Monica Palmqvist
monica.palmqvist@usbe.umu.se,
Dan Frost
dan.frost@usbe.umu.se
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Rapportmodell för lärarutbyte
Enligt Högskolan i Gävles policy för internationalisering ska erfarenhet av
lärarutbyte vara meriterande. För att
få ett formellt underlag för meritbedömning är lärarnas rapportering efter genomförda utbyten en av de rutiner som ska ses över. Som ett led i
detta har ett förslag till rapportmodell tagits fram.
Förhoppningen är att HiG:s utbyteslärare med hjälp av den nya rapportmodellen
ska kunna utvärdera sin egen insats och
att innehållet i rapporten ska delas med
andra lärare som kan vara aktuella för lärarutbyte.

Rapportmodellens innehåll
Följande områden utvärderas i rapportformuläret till lärarna:
• Planering
- Hur etablerades kontakten inför lärarutbytet? Hur långt före utbytet togs
kontakt?
- Vilka förberedelser inför utbytet gjordes hemma?
- Hur lång tid ägnade du åt planering
av undervisningen?
• Genomförande
- Vilka kurser undervisade du i vid
värduniversitetet? Reguljära kurser, el-

ler kompletterade du med andra kurser? Vad/hur?
- Vilken nivå undervisade du på? Internationella studenter och/eller inhemska?
• Erfarenheter
- Sammanfattning av positiva erfarenheter från ditt lärarutbyte.
- Sammanfattning av eventuella problem under lärarutbytet.
- Goda råd till kollegor.
- Hur sprids din erfarenhet vidare inom
institutionen?
Kristina Haesert
kht@hig.se

Handledning på distans
Supervision of Project Work at a Distance, SuperPro, är resultatet av ett
samarbete mellan Blekinge tekniska
högskola (BTH), KTH och europeiska
universitet och företag inom ramen
för ett Leonardo da Vinci-projekt. SuperPro skapades ur ett behov att kvalitetssäkra vistelsen och handledningen för studenter som utför examensoch/eller projektarbete på distans.

ma kvalitetsnivå vid handledning på distans som vid handledning av examensarbete/projektarbete på plats.
SuperPro är inte ämnat som ett verktyg för att deﬁniera kvalitet eller kvalitetsåtgärder utan är ett verktyg för att å ena
sidan upprätthålla, rationalisera och förenkla den fördeﬁnierade kvalitetsnivån,
och å andra sidan fungera som en kommunikationskanal mellan de inblandade
parterna.

Kvalitet och kommunikation
SuperPro fokuserar på två nyckelområden: kvalitet och kommunikation. Det är
ett system som har skapats för att möta
kraven från handledare vid universitet och
företag när det gäller handledning på distans. SuperPro är ett verktyg som bidrar
till att handledare kan upprätthålla sam-

Fyra hörnstenar
SuperPro har följande fyra hörnstenar
som utgör kärnan i systemet:
1. Information för handledare
2. Information för studenter
3. Information för företag
4. Ett webb-baserat verktyg

Verktyget ska användas under handledningstiden. Det ger möjligheter till seminarier, diskussioner, arkivering av rapporter osv. (nås genom www.superpro.nu).
Manualer med användarstöd ﬁnns som
bilagor i handboken. Här ingår även mallar för blanketter och kontrakt som bör
användas som en del av systemet.
Maria Engelmark
maria.engelmark@bth.se
Blekinge tekniska högskola
Tina Murray
tina@admin.kth.se
Kungl. Tekniska högskolan
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INFORMATIONEN I FOKUS
Ambassadörskurs inför Marknadsföring av
studentutbyte
fysikämnet
Flera lärosäten arrangerar ambassadörskurser för utresande studenter.
Ett exempel är Högskolan i Gävle. Kursen äger rum när det är dags för studenterna att påbörja den mentala förberedelsen inför utbytet. Tanken är
att studenterna ska betrakta sig som
ambassadörer för högskolan utomlands.
Ambassadörskursen vid Högskolan i Gävle, som pågår en halvdag, är obligatorisk
för utresande utbytesstudenter. Även ”free
movers”, dvs. studenter som åker på egen
hand, inbjuds att delta. Kursens uppläggning har varierat, men information
om högskolan och Gävle samt inslag om
kulturmöten och kulturkrockar har alltid funnits med på programmet. Kompetensen inom dessa områden är stor bland
högskolans personal, vilket innebär att
föreläsare ur den egna personalstyrkan
främst har engagerats, bl.a. studentprästen och studentinformatörerna.
Kursen föregås av informationsmöten
i början av terminen och en förberedelseträﬀ där studenterna får information om
studiemedel, försäkringar, tillgodoräknande, visum och annat praktiskt som
gäller inför utbytet.
Malin Hillman
mhl@hig.se

Institutionen för fysik vid Umeå universitet erbjuder många kurser på
engelska. Det är nästan alla C- och Dkurser och några kurser på B-nivå. För
att klara den senaste tidens expansion har institutionen i dag en studierektor på halvtid för internationella
relationer (SIR).
Vid årsskiftet 98/99 tog en ny SIR över
rodret vid institutionen för fysik på Umeå
universitet. Sedan dess har antalet utländska fysikstudenter mer än femfaldigats från 6 läsåret 97/98 till 38 läsåret 03/04.

Informationsmaterial som attraherar
utländska studenter
I samband med tillsättandet av en ny SIR,
publicerades informationsmaterial om fysikutbildningen riktat till utländska studenter, både på webben och i pappersform. ECTS infördes också för alla internationella fysikstudenter.
Informationsmaterialet är troligen förklaringen till att antalet utländska stu-

denter ökat så snabbt. Som ett led i den
fortlöpande marknadsföringen skickar fysikinstitutionen årligen ut informationsmaterialet till ett sjuttiotal universitet runt om i världen. Materialet finns på
följande länk: www.phys.umu.se/roger/
inter/mob.htm

Flera spinoff-effekter
Förutom de breda kulturella fördelarna
ﬁnns det ﬂera positiva eﬀekter av det stora
antalet internationella studenter vid institutionen. De utländska studenterna utgör
en stor andel av studerandeunderlaget på
C- och D-nivå, i snitt nära åtta per kurs.
På vissa kurser är de t.o.m. i majoritet. Det
bidrar till att institutionen har råd att hålla ett brett kursutbud som gagnar även de
svenska studenterna.
Viktigt är också att institutionen har
kunnat rekrytera drygt en tredjedel av
sina doktorander från gruppen av utländska fysikstuderande. De internationella studenterna är även betydelsefulla för
kvalitetssäkringen. De utgör en viktig referensgrupp vid bedömningen av grundutbildningens internationella standard.
Roger Halling
roger.halling@physics.umu.se

Stipendieutdelning som syns

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har
genom Sparbanksstiftelsen Väst möjlighet att årligen dela ut ett antal resestipendier till studenter som ska studera eller praktisera utanför Europa. Detta görs
vid en särskild ceremoni. Syftet är att lyfta fram studenter som erhåller stipendier

och att synliggöra möjligheterna till utlandsstudier/praktik för HTU:s studenter. Stipendierna delas ut av rektor och
en representant för Sparbanksstiftelsen.
Lokalpressen bjuds in.
Marita Johansson
marita.johansson@htu.se
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Beredskaps- och
krisplan – en (ny)
nödvändighet
Karolinska institutet har en krisplan
med internationellt fokus för in- och
utresande lärare, studenter och forskare. Planen fokuserar på beredskap
och förebyggande åtgärder, på individuella kriser som kan drabba utresande lärare, studenter och forskare,
samt på inresande utländska akademiker med särskilda behov.
Syftet med KI:s kris- och beredskapsplan
är att öka säkerheten för inresande och utresande inom internationella samarbeten
och utbyten. En bättre säkerhet är kvalitetshöjande för det internationella arbetet vid KI.
Kris och beredskapsplanen omfattar
följande:
• Information om förebyggande åtgärder för utresande, såsom resplan, UD:
s rekommendationer, svenska beskickningar i utlandet, webbplats för utresande, försäkringar, landexperter och
checklista med förebyggande åtgärder.
• Information om förebyggande åtgärder för inresande, såsom registrering
och nödnummer.
• Deﬁnition och förklaring av vad en
kris är, med information om internationella krisgruppen, och checklistor
med kriser som kan drabba både inoch utresande.
• Information om implementering av
krisplanen.
• Information om spridning och uppdatering av krisplanen.
Maissa Al-Adhami
maissa.al-adhami@admin.ki.se
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Kvinnor praktiserar
WiTec vid Högskolan i Halmstad har
tagit fram riktlinjer för hur praktikplatser bör utformas, Guidelines of
Best Practice in Mobility Programmes.
En student i Arbetsvetenskap vid Högskolan i Halmstad genomförde som sitt
examensprojekt på C-nivå en genomgång
av slutrapporter från ca 1 000 kvinnliga
teknologer som deltagit i praktik utomlands. Utifrån rapporterna sammanställde hon enkätfrågor som sändes ut till företag och de kvinnliga teknologerna. Därefter gjorde hon ett antal djupintervjuer
och en workshop med företag. Liknande
studier genomfördes av projektpartners i
deras respektive länder.
Utifrån det insamlade materialet utformades en 23-sidig skrift på engelska som
senare även trycktes i tjeckiska, italienska
och svenska upplagor, Getting the most of
hosting a trainee. Skriften ger goda råd om
vad man bör tänka på när man tar emot
en kvinnlig praktikant. Denna vägledning har sedan 2001 delats ut till samtliga studenter som fått Leonardo da Vinci- stipendium för att praktisera i annat
land och i samband med kontraktskrivningen även skickats till det mottagande
företaget.
Projektet och Getting the most of hosting a trainee ﬁnns på webbplatsen http://
www2.hh.se/witec/ . Välj ”projekt” och
därefter ”improve”. Skriften kan laddas
ner elektroniskt.
Agneta Hansson
agneta.hansson@eok.hh.se

Tentamensregler på två språk

På KTH har en broschyr utarbetats på
både svenska och engelska om de tentamensregler som gäller vid högskolan. Texten behandlar regler i fråga om
skriftliga tentamina som bl.a. tentamensanmälan, ansvarsförsäkran, tentamensvakt, placering, särskilda hjälpmedel för
utländska studerande, tidsgränser, störande uppträdande och fusk.
Inger Larsson
inger@admin.kth.se

Varningar på engelska

Magisterutbildningen på Designhögskolan vid Umeå universitet sker på engelska. Datorprogrammen och informationen till de studerande är på engelska.
Men det ﬁnns även andra vardagsnära
behov att tänka på. Ett sådant är säkerhetsföreskrifter som gäller maskiner av
olika slag. I Umeå har man satsat på varningsskyltar på engelska samt sett till att
olika typer av manualer eller instruktioner till bl.a. skrivare och kopiatorer ﬁnns
på engelska.
Birgitta Nordholm
birgitta.nordholm@dh.umu.se
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STÖD TILL IN- OCH UTRESANDE
European Student
Network
Det europeiska nätverket European
Student Network, ESN, stödjer studentutbyte genom att förbättra utbytesstudenternas sociala liv. Det
innebär att förse studenterna med
faddrar och att arrangera aktiviteter,
t.ex. resor och fester under utbytesstudenternas vistelse. ESN finns bl.a.
vid Högskolan i Kalmar.
Erasmus Student Network (ESN) är en
europeisk studentorganisation. Målet för
organisationen är att hjälpa utbytesstudenter till rätta på sina nya studieorter i
andra länder. Nätverket är i kontakt med
60 000 internationellt intresserade studenter och består av ca 165 lokala sektioner, varav ett tiotal ﬁnns i Sverige.
ESN i Kalmar är en grupp på fem studenter som på frivillig basis lägger ner
mycket tid och engagemang på högskolans internationalisering. Gruppens ledamöter utgörs av studentrepresentanter
från de olika institutionerna. Studentinﬂytandet förstärks eftersom ordföranden
för internationella utskottet medverkar
vid International Oﬃce månadsmöten.
Dessutom sitter ledamöterna med i institutionernas internationaliseringsgrupper.
Där ingår bl.a. ämnesansvariga vid respektive institution, internationaliseringssamordnare samt en representant från International Oﬃce.
Malin Avraham
malin.avraham@hik.se

STARS – ett rapporteringssystem
Vid Linköpings universitet har STARS, Study Abroad Report System, utarbetats. Det startades år 2000 och är ett databaserat utvärderingssystem för utlandsstudier. Systemet utvecklades för Erasmusstudenter, men omfattar i dag
alla typer av studentutbyten och finns i både svensk och engelsk version för
in- och utresande.
Studenter som deltagit i utbytesprogram
fyller i samband med hemkomsten i ett
rapportformulär i form av en enkät via
Internet. Frågeformuläret består av både
slutna och öppna frågor, som tagits fram
utifrån intervjuer med studenter. Utvärderingen av studenternas erfarenheter begränsas inte till vilka formella kurser de
tagit, utan relateras till helheten i den erfarenhet det innebär att byta land, kultur, universitet och undervisningskultur
under en period.
Svaren sammanställs genom programvaran som systemet bygger på. Olika
sammanställningar är sökbara via Internet och kan användas av studenter, lärare
och administrativ personal för bl.a. utvärdering, uppföljning och information.

Målgrupper och användningsområde
Målgrupperna för STARS är:
• Studenter som söker information om
vilka erfarenheter tidigare utbytesstudenter har haft av sina utlandsstudier
vid ett visst universitet eller inom en
viss utbildning.
• Lärare och handläggare/koordinatorer
inom högskoleutbildningar som använder utbytesprogram som ett led i
utbildningens kvalitetsutveckling.

• Beslutsfattare och administratörer på
central nivå inom universitet/högskola.
• Beslutsfattare och administratörer på
nationell nivå och EU-nivå med ansvar för utbytesprogram för utlandsstudier.

Studier baserade på STARS
Både Linköpings och Lunds universitet har gjort studier baserade på data i
STARS. Studierna fokuserar på olika aspekter av erfarenheterna utomlands:
• Linköpings universitet: Erasmusstudenters utlandserfarenheter, 2002,
Förf.: Åsa Hult..
• Lunds universitet: Att planera ingår
inte i den spanska kulturen och alla
försök motarbetas, våren 2002. Förf.:
Karin Engman.
Karin Gibson-Gideskog
kargi@ie.liu.se
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Mottagande av internationella studenter
Svenska lärosäten är bra på att ta
emot internationella studenter. Den
bedömningen gör Högskoleverket.
Som exempel på hur arbetet går till
kan Göteborgs universitet väljas.

Kärnerbjudanden
Exchange Student Services vid Göteborgs
universitet erbjuder följande:
• Ett ”Welcome and Introduction Programme” före terminsstart. Utbytesstudenterna rekommenderas att anlända under ”Arrival Day”, då de erbjuds
upphämtning från järnväg och ﬂyg.
Därefter tas de till ett ”Arrival Center” där studenter som har bokat rum
har möjlighet att skriva under kontrakt och hämta ut nycklar. Exchange
Student Services informerar om vad
som kommer att hända under de närmaste dagarna, och svenska fadderstudenter ﬁnns med som funktionärer.
• Utbytesstudenterna inbjuds nästa dag
till ett informationsmöte där rektor
välkomnar dem till Göteborgs universitet. De får information om Göteborgs historia, svensk kultur och om
studentlivet. Övriga inslag under ankomstveckan är en guidad busstur genom Göteborg, en utﬂykt exempelvis
till skärgården och en middag för utbytesstudenter och svenska faddrar.
Att utbytesstudenterna är viktiga för
kommunen märks genom att Göteborgs stad välkomnar dem oﬃciellt på
Börsen, vilket är ett mycket populärt
inslag i introduktionsprogrammet.
Exchange Student Services sponsras
av Liseberg och Göteborg & Co.
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• Fadderprogram anordnas i samarbete
med kårerna som ger utbytesstudenterna möjlighet att lära känna svenska
studenter. Utbytesstudenterna delas in
i grupper med ett antal faddrar i varje
grupp. Faddrarna agerar självständigt
och utför en mängd sociala aktiviteter
varje termin.
• Fördelning och uthyrning av möblerade studentrum. Exchange Student
Services hyr ca 250 lägenheter genom
Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
som i sin tur hyrs ut till utbytesstudenter i andra hand. Utbytesstudenterna anmäler intresse genom on lineregistreringen, och lägenheterna fördelas enligt principen först till kvarn.
Lägenheterna för utbytesstudenter ligger i områden där det även bor svenska studenter.
• Kurs i svenska språket på tre olika nivåer (basic, intermediate och advanced) som ger 7,5 ECTS credits och är
ett komplement till övriga studier.
Utbildningen hålls vid två tillfällen
i veckan under en termin. För att bli
antagen till intermediate och advanced krävs att man först gör ett prov.

On line-registrering
Förutom de fyra kärnerbjudandena erbjuder Exchange Student Services en on
line-registrering där utbytesstudenterna
anmäler intresse för välkomst- och introduktionsprogrammet, fadderprogrammet
samt boende och kurs i svenska. När registrering skett kommer ett e-postmeddelande som bekräftar anmälan till Exchange Student Services tjänster. När on-

line-registreringen har stängts och alla lägenheter fördelats, får de utbytesstudenter som anmält sig ett välkomstbrev med
vidare information. Utbytesstudenterna
uppmanas att lämna information om sin
ankomst till Göteborg så att de kan hämtas upp på ﬂygplats, färjeterminal eller
buss- och tågstation.

Aktiviteter
Exchange Student Services har besökstid varje vardag. Utbytesstudenter är välkomna till kontoret för att ställa frågor eller prata om sina upplevelser i Göteborg.
Under terminen anordnas ett antal sociala aktiviteter som är öppna för utbytesstudenter och faddrar. Återkommande
aktiviteter är svensk ﬁlmkväll och öppet
hus, som innebär att Exchange Student
Services besöker utbytesstudenterna för
att höra vad som är bra respektive dåligt
med boendet. Andra sociala aktiviteter är
utﬂykter, såsom älgsafari och utﬂykt till
Elfsborgs fästning i Göteborgs hamninlopp.

Servicefunktion och utvärdering
Exchange Student Services fungerar även
som en servicefunktion till fakulteter och
institutioner i frågor som rör utbytesstudenter. Verksamheten utvärderas varje år
genom att utbytesstudenterna fyller i ett
frågeformulär om sina upplevelser.
Birgitta Rorsman
Birgitta.Rorsman@adm.gu.se
Johanna Fransson
johanna.fransson@adm.gu.se
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Studenthälsans
internationella roll

International Desk
– stöd för utländsk doktorander

Avdelningen för internationella relationer (IR) vid Högskolan i Skövde förbereder studenterna inför deras utlandsstudier i samverkan med Studenthälsan.

International Desk skapades 1999 för
att förbättra och samordna mottagandet av gästforskare och utländska
doktorander vid Karolinska institutet. Funktionen vänder sig till institutionerna men även enskilda gästforskare kan få hjälp och råd.

Ur Studenthälsans synvinkel
Varje år har ett antal studenter kontaktat
Studenthälsan inför, under och efter utlandsstudierna. Det har handlat om studierelaterade problem, otrygghet i den
nya studie- och livsmiljön, psykisk ohälsa – samt hemlängtan. Vid dessa samtalskontakter har Studenthälsan, ofta i samverkan med Internationella relationer och
institutionerna, kunnat stödja den enskilda studenten. Med mycket små arbetsinsatser kan Studenthälsan delta i arbetet
med att stödja studenterna under deras utlandsstudier.

Ur Internationella relationers synvinkel
Studenterna har känt en stor trygghet i
att IR informerar dem om deras möjligheter att kontakta IR eller Studenthälsan
när problem dyker upp före, under och
efter deras utlandsstudier, och de har faktiskt utnyttjat detta. Framför allt handlar
det om ett moraliskt stöd där IR inte alltid agerar aktivt och ”löser” problemen för
studenterna, utan där de själva får ta ett
beslut och välja den lösning som de själva tycker är bäst – personalen på Internationella relationer ﬁnns till för att lyssna.
Bara det är en stor trygghet för studenterna.

KI har med International Desk skapat
ett centralt stöd för de inresande forskarna liknande det stöd som många andra
universitet har för inresande grundutbildningsstudenter.

2) Kurser och seminarier:
• Karolinska International Forum, ett
årligen återkommande välkomstseminarium.
• Introduktionskurser på engelska, 4
ggr/årligen. Under en heldag får deltagarna information om KI (historik,
verksamhet och organisation), praktiska frågor som försäkringar och arbetsmiljöfrågor. Dagen avslutas med
en interkulturell utbildning med fokus på Sverige och den egna kulturella
referensramen.

Vad gör International Desk?
International Desk tillhandahåller följande tre typer av
tjänster:
1) Information:
• En svensk/engelsk webbportal med information om
bl.a. visum och uppehållstillstånd, försäkringar, personnummer och folkbokföring, sociala aktiviteter på
KI och i Stockholm samt
en A-Z guide med praktisk
information.
• Välkomstpaket för nyanlända forskare
som kan beställas av mottagande institutioner.
• Nyheter, tips och information till institutionssekreterare och forskargruppsledare via en sändlista med insamlade namn.

3) Övriga tjänster:
• ”Open desk”-mottagning för enskilda
forskare.
• Utvecklingsprojekt som rör gästande
forskare och doktorander på KI.
Maissa Al-Adhami
Maissa.Al-Adhami@admin.ki.se

Sabina Blomgren Hualpa
sabina.blomgren.hualpa@his.se
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Re-Entry Course i Umeå
Umeå universitet arrangerar i slutet av
varje termin Re-Entry Course för sina internationella studenter. Då samlas alla
studenter ihop en sista gång och förbereds inför avresan från Umeå. De får
praktisk information om vad de bör tänka på innan de lämnar Umeå och vad det
innebär att återvända till sitt hemuniversitet efter en termin eller två.
Den praktiska informationen i Re-Entry
Course vid Umeå universitet består exempelvis av att påminna studenterna om att avsluta
bankkonton eller Internet-abonnemang innan de reser hem och att få med sig sina ”Transcript of Records”.

Svårigheter vid hemkomsten
Informationen om hur det är att lämna sin
utbytesort kallas för ”The Dilemma of Returning Home” och berör de känslor som kan
uppstå vid hemkomsten. Som utbytesstudent
har man upplevt något som familj och vänner inte alltid kan sätta sig in i, och som hemvändande utbytesstudent vill man gärna prata en del om sin utbytestid. De som verkligen
kan förstå och intressera sig för studentens
utlandsvistelse är före detta utbytesstudenter,
men det är inte alltid som dessa ﬁnns i bekantskapskretsen.
En annan faktor som kan påverka hemvändande utbytesstudenter är att de kan känna
sig ”främmande” när de kommit hem. Att
känna sig främmande när man åker utomlands kanske inte verkar så konstigt, men att
studenten kan få liknande känslor vid hemkomsten är det kanske inte så många som är
beredda på. Det är något som bl.a. diskuteras
med studenterna på kursen.
Helena Gradin
helena.gradin@adm.umu.se
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INTERNATIONELLA PROGRAM
OCH KURSER
Kurspaket inom företagsekonomi
År 2001 introducerade företagsekonomiska institutionen och filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet ett internationellt magisterprogram, Master
of Science in Business Administration – Strategy and Culture.
Det internationella magisterprogrammet
”Business administration” vid Linköpings
universitet omfattar två terminer. De första två kurserna samläses med kurser på
programmet Management in a Scandinavian Perspective. Därefter skriver studenterna en C-uppsats (bachelor) för att efter
sommaren läsa en magisterkurs i strategi.
Året avslutas med en magisteruppsats.
Under 2004 kommer antalet kurser
som ges på engelska att utökas. Totalt blir
det 14 kurser (mot tidigare 8) och ﬂera
möjligheter öppnas att integrera inresande utländska studenter med svenska studenter. Samarbetet med Kungl. Tekniska
högskolan har fördjupats och det utökade kursutbudet har blivit möjligt genom
ett samarbete med institutionen för konstruktions- och produktionsteknik och
institutionen för produktionsekonomi.

Hälsohögskolans kursmoduler

Vid Hälsohögskolan på Högskolan i
Jönköping började man för drygt tio år
sedan att utforma kursmoduler om fem
veckor med internationellt innehåll. Modulernas fokus på internationella jämfö-

•

Förutsättningar som lett till framgång
Kritiska faktorer som gjort lanseringen av
ovanstående program möjlig:
• Samarbete med Oklahoma University.
• Under åren 1993–1996 kunde fem av
ämnets lärare undervisa på sommarkurser i Oklahoma. Det gav erfarenhet av och träning i att undervisa på
engelska.
• Samarbete med University of Portsmouth.
• Rekrytering av nya medarbetare har
möjliggjort fortsatt utveckling. Flera
av ämnets lärare har gått in i arbetet
med att undervisa på kurser som ges
på engelska.
• Filosoﬁska fakultetens aktiva stöd
med att garantera ekonomiska medel
utifrån planeringstalen har varit värdefullt. Det har skapat en stabilitet i
ﬁnansieringen. Under de första åren
hade Linköpings universitet dessutom
relser har gjort dem till ett ankare i sjuksköterskeutbildningens internationella
utbyten. Längden på kursmodulerna vid
Hälsohögskolan i Jönköping har möjliggjort för partneruniversitet, som inte kan
eller vill skicka studenter under hela ter-

•

•

•

en förstärkning med 25 procent för
kurser som gavs på engelska.
Filosoﬁska fakulteten har aktivt medverkat till att ﬂera av ämnets lärare
har kunnat genomgå en intensivkurs i
engelska i England.
Nya avtal med internationella partners
har utvecklats under de senaste åren.
Det är en förberedelse inför kommande förändringar i relation till Bolognakonceptet.
En uttalad och målmedveten strategi
har varit väsentligt i arbetet. Det som
återstår är att i högre grad arbeta för
att integrera de inresande utländska
studenterna med de svenska studenterna.
Utan engagemanget från lärarna i ämnet och från studierektorernas sida
hade lanseringen inte blivit så framgångsrik. Mycket arbete har lagts ner
på att förändra synsätt och öppna för
en ökad internationalisering som berikat hela utbildningen på institutionen.
Jörgen Ljung
jorlj@eki.liu.se

miner, att vara med i studentutbytena.
På två av kurserna har under den senaste
sexårsperioden sammanlagt 235 studenter
deltagit, varav en femtedel varit svenska
och övriga internationella studenter.
Sofie Almers
sofie.almers@hhj.hj.se

23

GODA EXEMPEL PÅ INTERNATIONALISERING

Internationella masterprogram på Chalmers
Chalmers internationella masterprogram har sedan starten 1992 bidragit till en internationell miljö på Chalmers. Från en start med tolv utländska studenter första året fick programmen 3 000 sökande år 2003.

Format
De internationella masterprogrammen,
som omfattar 60 poäng, är utformade
utifrån de avslutande tre terminerna på
civilingenjörsprogrammet. De sökande
ska därmed kunna uppvisa förkunskaper
motsvarande de tre inledande åren och får
efter avslutade studier en civilingenjörsexamen. Examen benämns därför Master of
Science in Engineering.

Rekrytering
Det har under åren visat sig att rekrytering genom partneruniversitet är det bästa
sättet att säkerställa sökandes kompetens.
Studenter från partneruniversitet har också en mycket högre tendens att faktiskt
komma till terminsstart. Allmän rekrytering, genom annonsering, mässor och
Internet tenderar att leda till många ansökningar utan att studenterna antas eller
kommer till utbildningen.

Professionell hantering
Chalmers har konsekvent arbetat med ett
gemensamt format för de internationella
masterprogrammen. Interna riktlinjer och
rutiner har utvecklats kontinuerligt. Programmen koordineras av en tjänsteman
på utbildningsavdelningen som samordnar planering, beslut om nya program, rutiner för antagning, antagningskommittéer, inskrivning, uppföljning, examination,
utvärdering och studentkontakter.
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I takt med att antalet program och sökande har ökat har de enskilda programledningarna fått en större roll och erfarenheterna har ökat. Det gäller inte minst
förmågan att bedöma sökandes meriter,
där Chalmers tidigare centralt tog fram
underlag, ofta med hjälp av Högskoleverket.
Till de internationella masterprogrammen har knutits en särskild examinationskommitté med uppgift att säkerställa att
hanteringen av studenter är korrekt och
att programmen håller god standard.
Kommittén granskar i varje enskilt fall att
antagningen gjorts på rätta grunder, om
studenten inkommit med begärda kompletteringar och vilka resultat studenter
uppnått. Vetskapen om kommitténs granskande funktion leder till skärpta rutiner
så att studenternas rättssäkerhet stärks.

studentservice så att internationella studenter kan utnyttja samma serviceorganisation som övriga studenter. Även när
det gäller förhållanden som är unika för
utländska studenter, till exempel frågan
om uppehållstillstånd och reservation av
bostäder, försöker Chalmers dra nytta av
de organisationer som professionellt sysslar med respektive fråga.
Trots stora ansträngningar att eﬀektivisera servicen till utländska studenter
innebär det stora antalet studenter en påfrestning för de funktioner som studenterna kan vända sig till. Det gäller i första
hand internationella kontoret, studentkåren och sektionskansliernas studentservice. Frågan om dimensionering och åtagande mot studenterna är därför föremål
för fortlöpande uppmärksamhet inom utbildningsadministrationen.

Efter examen

gustavo.perrusquia@adm.chalmers.se

De internationella masterprogrammen
är en bra rekryteringsbas för doktorander. Antalet utländska studenter ökar
även inom forskarutbildningen. Framför
allt ger det institutionerna en möjlighet
att följa studenter och intervjua dem inför en eventuell antagning. På samma sätt
har studenterna en möjlighet att bedöma
en institutions innehåll och verksamhet
innan de bestämmer sig för att påbörja
en forskarutbildning på Chalmers. Det
minskar risken för ett misslyckande.

Studentservice
Masterprogrammen ställer stora krav på
servicefunktioner. Från att ha erbjudit ett
begränsat antal studenter individuell service har Chalmers i högre utsträckning
kommit att använda etablerade system för

Gustavo Perrusquía
Susanne Aalto
susanne@gymer.oso.chalmers.se
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Distanskurs riktad till Master of Public Health
Baltikum och Ryssland
På institutionen för vård- och hälsovetenskap vid Mittuniversitetet ges
distanskursen Health Promotion, 5
poäng. Kursen är en del av Mittuniversitetets utbildnings- och forskningssamarbete med Ryssland och
Northern State Medical University i
Arkhangelsk.

Föreläsningar och handledning bedrivs i
Sundsvall, och med hjälp av telebild och
inspelade föreläsningar ges kursen vid de
andra orterna. Examinationen består i att
göra en plan för ett hälsofrämjande arbete
bland befolkningen och dessa planer har
sedan kommit till användning för ﬂera av
kursdeltagarna, dvs. projekten har implementerats.
Studenter från Arkhangelsk och National Centre for Health Promotion and
Education i Vilnius, Litauen, och en
grupp vid institutionen för vård- och hälsovetenskap vid Mittuniversitetet har avslutat distanskursen.
Barbro Dahlbäck
barbro.dahlback@miun.se

Drivkraften bakom utvecklingen av magisterprogrammet i folkhälsovetenskap
vid Umeå universitet, Master of Public Health, var dubbel. Dels yrkesverksammas behov av vidareutbildning i den norra regionen, dels behovet av kurser
med fokus på forsknings- och utredningsmetodik för de utländska doktoranderna.

Bakgrund

Ökat antal studerande

Forskning och forskar- och grundutbildning vid nuvarande enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap har utvecklats över mer än tjugo år. Från personliga
kontakter och ad hoc-verksamheter har
formaliserade samarbeten och utbildningar utvecklats. Rekryteringen till enheten
har i hög grad skett bland personer med
erfarenhet av och/eller intresse av internationell verksamhet, särskilt internationell
hälsa med ett u-landsperspektiv.
Flertalet samarbeten inleddes med
korta workshops och kurser för att bygga upp gemensamma forskningsprogram.
Från det har mera formaliserade utbildningsinsatser utvecklats, genom antagning av doktorander inom de internationella forskningssamarbetena. För de ickesvenska doktoranderna har en ”sandwichmodell” använts för forskarutbildningen.
Merparten av tiden tillbringas vid hemmauniversitetet, varvat med kortare perioder av kurser eller skrivande i Umeå. Syftet är att undvika att satsningen på kapacitetsuppbyggnad i slutänden bara gynnar
Europa eller USA.
Inledningsvis bestod programmet av
fristående kurser som gavs på svenska eller
engelska, beroende på behov. Sedan mitten av 1990-talet ges hela utbildningen på
engelska. Målsättningen är att förbereda
både för yrkesverksamhet inom folkhälsoområdet och för en forskarutbildning.

Under åren har antalet studerande ökat
kraftigt. I dag har enheten totalt ca 40
doktorander, varav nästan 20 i de internationella samarbetena. Totalt har 240
studenter från 45 länder antagits till magisterprogrammet. Antalet icke-nordiska
sökande har vuxit från ca 20, år 1997, till
över 200 inför hösten 2004.

Finansiering
Utvecklingen har ﬁnansierats med externa forskningsmedel för forskarutbildningen och studentpeng för grundutbildningen. Inga internationaliseringsmedel
inom Umeå universitet har tillförts. Däremot har stöd för stipendier till utländska
studenter sökts och erhållits från STINT,
Östeuropakommittén och från Västerbottens läns landsting. Stödet har i huvudsak
omfattat stipendier, men också en del institutionsstöd för omhändertagande av de
utländska studenterna.
Anders Emmelin
anders.emmelin@epiph.umu.se
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Webbkurs i sociologi
Sociologiska institutionen vid Lunds
universitet ger en internationell kurs,
Globalisation and Transformation in
a Comparative Perspective (60 ECTS
på magisternivå), för svenska och utländska studenter.
Kursen har utvecklats av tio universitet
i sju länder (Bulgarien, Kina, Tyskland,
Indien, Rumänien, Sverige och Vietnam),
däribland Lunds universitet.

Kursens uppläggning
Det är möjligt att fullfölja den internationella kursen vid Lunds universitet via Internet. Varje universitet arrangerar vissa
fysiska möten, som dock inte är obligatoriska. Studenterna arbetar till stor del
i s.k. lärandegrupper. Studenterna läser,
diskuterar och kommenterar varandras
uppgifter. Det betyder att alla studenter
börjar kursen samma tid och följer ett gemensamt schema. En stor del av kursen
går ut på att studenterna formulerar frågor
som sedan analyseras med hjälp av teorier.
De olika ämnena diskuteras i virtuella seminarier, i vilka samtliga studenter deltar under en viss period. Det förekommer
ingen undervisning i kursen, läraren har
snarare rollen som rådgivare.
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All examination baseras på skriftliga
inlämningsuppgifter. Vid sidan av skriftliga examinationer arrangeras även ett antal virtuella seminarier. Magisteruppsatsen presenteras och diskuteras i ett avslutande seminarium på Internet. Språket
som används är engelska.

Övrig information
Samtliga studenter från partneruniversiteten registreras vid Lunds universitet och
får svenska universitetspoäng. Kursen kan
inkluderas i en svensk ﬁlosoﬁe magisterexamen. Villkoret för att få en svensk examen som utländsk student är att studierna är ackrediterade, alltså anses motsvara
kraven för en viss examen, i hemlandet.
Ytterligare information och uppgifter om
hur man söker kurserna finns på www.
soc.lu.se/english/soc452453.html.
Jan Olof Nilsson
jan-olof.nilsson@soc.lu.se
Kjell Nilsson
kjell.nilsson@soc.lu.se
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INTERNATIONALISERING
PÅ HEMMAPLAN
Praktikanter från
partneruniversitet
Det administrativa och praktiska arbetet med inkommande studenter till
Högskolan i Kristianstad sköts av internationella studenter från ett av
partneruniversiteten.
I en del internationella studenters arbetsuppgifter vid Högskolan Kristianstad ingår att sköta administration, ordna sociala program och fadderfamiljer åt inkommande studenter. Ett krav är att studenten
ska ha varit minst en termin som utbytesstudent på Högskolan Kristianstad. Studenterna gör i genomsnitt sex månaders
praktik på högskolan. Detta har gjort att
enhetens service mot partners och inkommande studenter har kunnat ökas.
Sedan våren 2004 har samverkansenheten även en student som gör praktik på
samma villkor och tar hand om utresande
svenska studenter.

Resultat
Systemet med praktikstudenter fungerar
bra. Partneruniversiteten är nöjda med
att praktikplatser erbjuds och studenterna är trivs då de får ta mycket ansvar. För
enheten innebär det att den centrala administrationen får internationalisering
på hemmaplan, studentinﬂytande och
mångfald.
Lise-Lotte Nilsson
lise-lotte.nilsson@cf.hkr.se

Mentorer för invandrade akademiker
Vid Malmö högskola drivs ett introduktionsprogram för nyinvandrade
akademiker. En av de grundläggande
idéerna är att engagera högskolans
personal som mentorer.
Hösten 2001 kom den första gruppen invandrade akademiker till Malmö högskola. Sedan starten har cirka 200 personer
gått programmet. Lunds och Landskrona
kommuner har i samarbete med Malmö
högskola under 2003 tagit fram ett liknande program för sina nyanlända akademiker.

Högmotiverade studenter
Målgruppen för programmet är nyanlända invandrare med akademikerbakgrund.
Eftersom programmet har högre studietakt än andra program måste kursdeltagarna vara mycket studiemotiverade.
Efter 24 veckors studier i svenska på
Lernia förläggs 6 veckor till Malmö högskola. Deltagarna får tillgång till bibliotek, studievägledare och mentorer. Mentorerna är lärare eller administrativ personal på Malmö högskola. Ibland har även
studenter varit mentorer.
Efter perioden på Malmö högskola
kommer en 3 månader lång traineeperiod i arbetslivet. Programmet avslutas med
6 veckor på Malmö högskola, då bl.a. en
individuell studieplan färdigställs. Ibland
medverkar mentorn i detta arbete. Kurs-

deltagaren träﬀar sin mentor i snitt 10
timmar under programmets gång.

Tre huvudsyften
Programmet har tre huvudsyften:
• Bidrag till personlig och professionell
utveckling
• Möjligheter till stöd och erfarenhetsutbyte av en kvaliﬁcerad mentor
• Ömsesidigt utbyte av nätverk och gemensamt lärande

Nya kunskaper – också för mentorerna
Hösten 2002 gjordes en uppföljning av
mentorernas synpunkter. De ﬁck svara på
vad som tillförde dem mest i deras mentorskap och vad som varit svårast. Det
är tydligt att mentorerna genom mötena
med sina adepter/kursdeltagare fått en inblick i ett annat Sverige än det de normalt
sett möter.
Mentorsprogrammet har gett 200 lärare, studenter och administrativ personal
vid högskolan en god förståelse för en invandrares problem i Sverige och kunskap
om kursdeltagarens kultur. Programmet
utgör därmed en viktig del i högskolans
internationella proﬁl.
Viveca Serder
viveca.serder@mah.se
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Ländervisa lunchseminarier

Lunchträﬀar för anställda på Högskolan i Halmstad arrangeras i syfte att skapa uppmärksamhet kring vissa regioner
och länder i världen. Ett land eller en
region presenteras av personal som har
varit på resa i tjänsten. Grupperna består av undervisande och administrativ
personal och leder ofta till resor eller utveckling av program och kurser. Fördelarna är att grupperna överbryggar ämnesgränser och sektionstillhörighet. Ett
exempel på ett framgångsrikt nätverk är
USA-gruppen, som genomförde en gemensam resa i maj 2004.
Ulf Ivarsson
ulf.ivarsson@ia.hh.se

Mentorsprojektet Näktergalen
På Malmö högskola finns mentorsprojektet Näktergalen. Projektet ger
skolbarn vid mångkulturella skolor i
Malmö möjlighet att få kontakt med
en högskolestudent som fungerar som
mentor. Hittills har över 600 studenter och 600 barn deltagit i projektet.

Idé
Mentorerna ska genom sitt mentorskap
få uppleva möten som kan ge dem bättre
beredskap att arbeta i ett mångkulturellt
samhälle. I bästa fall kan mötena motverka diskriminering, främlingsﬁentlighet
och rasism.

Uppläggning
Lärarpris för internationalisering

Ett pris för insats till gagn för internationalisering vid Luleå tekniska universitet har de senaste åren delats ut i samband med promoveringshögtiden. Priset består av en summa som motsvarar
ett basbelopp och ska användas till egen
kompetensutveckling. Pristagaren utses
efter nominering. Samtliga anställda
vid Luleå tekniska universitet är nomineringsbara. Nomineringen kan göras
av både universitetets studenter och personal. Bland de nominerade utses pristagaren av en grupp bestående av representanter från fakultetsnämnderna, kårerna samt en handläggare från enheten
för omvärldskontakter.
Karin Axelsson-Grafström
karin.axelsson-grafstrom@ltu.se
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Projektet innebär att ett skolbarn får kontakt med en högskolestudent som fungerar som mentor. Barnen är i åldrarna 8–12
år och kommer från fem mångkulturella
skolor i Malmö. Deltagandet är frivilligt.
Mentorerna studerar på Malmö högskola. De är studenter från högskolans alla
olika områden med inriktning på globala
och internationella relationer. Mentorerna
får utbildning och handledning kontinuerligt. Viss ersättning utgår.
Både mentorer och barn kan komma
från olika delar av världen. Deras gemensamma nämnare är att de utbildas i Malmö och att de är öppna för nya möten.
Tanken är att mentorn genom en personlig relation ska fungera som en positiv
vuxen förebild för eleven.

Genomförande
Mentorerna matchas med ett barn utifrån gemensamma intressen. De träﬀas
en gång i veckan ca tre timmar per tillfälle mellan oktober och maj och bestämmer själva vad de ska göra tillsammans.
De kan exempelvis baka, gå på museer,
bibliotek, sporthallar och göra utﬂykter,
men även medverka i de aktiviteter som
projektet arrangerar.

Projektets betydelse för barnen
Avsikten är att barnet ska få nya erfarenheter, kunskaper och attityder. Som mentor kan studenten stödja barnet. Språket
– ett av våra viktigaste verktyg för integration i ett samhälle – kan övas på ett naturligt sätt i denna relation.
Grundidén är att höja barnens självkänsla. Målet är att barnen ska klara sig
bättre i och utanför skolan och i ökad utsträckning söka sig till högskolestudier.

Projektets betydelse för mentorerna
Genom mentorskapet får studenterna inblick i en annan värld än den de själva
tillhör och är uppvuxna i, som speglar likheter och skillnader i den egna kulturen.
De får inblick i barnets tankar och värderingar, liv och uppväxtvillkor och insikt
om hur det är att vara barn på 2000-talet
i ett samhälle vars kultur, språk och religion skiljer sig från den egna. Mer information om projektet ges på hemsidan www.
mah.se/naktergalen.
Carina Sild-Lönroth
Carina.Sild-Lonroth@lut.mah.se
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Global Health – en kurs som skakar om
En fem veckors heltidskurs, Global
Health, ges vid Karolinska institutet
varje termin inom valfria delen av läkarutbildningen. Också studenter från
andra grundutbildningar kan delta.
Kursen startar med tre veckors teori
vid KI och avslutas med två veckors
folkhälsopraktik i Indien, Iran, Tanzania och Kuba. Teoretisk kunskap
kombineras med intensiva upplevelser som ”skakar om”.
Kursen Global Health vid KI tas av 180
studenter per år och ges på engelska för
att möjliggöra deltagande av utbytesstudenter.

Utbildningsbehovet
För att undersöka utbildningsbehovet studerades vilka kunskaper KI:s läkarstuderande hade om världens hälsa när de kom
till kursen. Man jämförde dem med studenter som väljer en kurs i intensivvård,
den andra kursen under den valfria perioden.
Nedan följer ett exempel på en fråga i
utvärderingsformuläret:
Vilket land i varje par har lägst
barnadödlighet? (Ett av länderna i
varje par har cirka hälften så stor barnadödlighet som det andra.)
Sydkorea

Polen

Pakistan

Vietnam

Thailand

Sydafrika

Ryssland

Malaysia

Sri Lanka

Turkiet

Engagemang som inte kopplas till kunskap
Studenterna som valt kursen i global hälsa, den största valfria kursen, kunde inte
mer om världen än de som valt kursen om
intensivvård, den näst största. Engagemang för världens utveckling verkar alltså inte vara förknippat med kunskap om
tillståndet i världen.
Mest förvånande var dock att KI:s läkarstudenter som grupp hade färre rätt
om världens hälsa än vad schimpanser
skulle haft om de hade fått chansen att
svara på frågorna. Schimpanser tenderar
att gissa rätt varannan gång, men KI-studenterna var sämre än slumpen, dvs. studenternas uppfattning om tillståndet i
världen är till stor del baserat på förutfattade meningar om hur hälsan varierar i
världen. Det är framför allt den uttalade
förbättringen i hälsa bland Asiens befolkning under de senaste årtiondena som förblivit okänd. Lärarna vid fem KI-institutioner hade ungefär lika många rätt som
studenterna.
Uppfattningen om hälsotillståndet i
olika länder motsvarar tillståndet i världen för 20 till 30 år sedan. Då var hälsan i
europeiska länder generellt sett bättre än
i alla de länder som då kallades u-länder.
Synen på världen är förknippad med synen på utvecklingsbistånd. Få studenter
tänker på att cirka hälften av människorna på jorden bor i ”mittemellan-länder”
som varken ger eller får bistånd i någon
nämnvärd omfattning.

IT-Läromedel för faktabaserad världssyn
Kunskapen om hälsotillståndet i världen
är dålig trots att det ﬁnns tillgång till god
statistik. På grund av denna paradox har
kursen för global hälsa utvecklat IT-läromedel, som ger en begriplig visualisering

av världshälsans utveckling. Det ledde till
att World Health Chart utvecklades tillsammans med WHO. Multimediapresentationen ﬁnns tillgänglig på www.whc.
ki.se.
Projektet har vidareutvecklats och lett
till bildandet av ett KI-delägt bolag för
utveckling av mjukvara som visualiserar
FN:s statistikdatabas. Bolaget heter Gapminder, (http://www.gapminder.org/).
Ett ﬂertal mjukvaror kan laddas ned, som
visualiserar världens utveckling i rörlig
och begriplig statistik. Med stöd av den
svenska regeringen har KI via Gapminder
inlett ett samarbete med FN:s statistikavdelning. Målet är att FN:s utvecklingsstatistik ska ﬁnnas tillgänglig på nätet med
hjälp av en fri mjukvara som omvandlar
siﬀrorna till begriplig rörlig graﬁk.
Hans Rosling
Hans.Rosling@phs.ki.se,
Asli Kulane
asli.kulane@phs.ki.se

Mångfaldsvecka

Under höstterminen arrangerar Högskolan i Skövde en temavecka i mångfaldens tecken. Syftet är att tydligare
deﬁniera mångfaldsbegreppet och öka
medvetenheten bland studenter och anställda om betydelsen av mångfald. Under veckan behandlas olika teman såsom kön, etnicitet, sexuell läggning och
funktionshinder. Aktiviteterna genomförs i form av föreläsningar, seminarier,
utställningar, ﬁlmvisningar samt diverse festligheter under kvällstid. Avsikten
är att arrangemanget ska vara årligen
återkommande.
Elizabeth Özdemir
elizabeth.ozdemir@his.se
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Rätt svar: Sydkorea, Vietnam, Thailand, Malaysia
och Sri Lanka.
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Kulturmötesträning
för blivande lärare
Institutionen för pedagogik, didaktik
och psykologi vid Högskolan i Gävle
strävar efter att inresande lärare ska
föreläsa på kurser i så stor utsträckning som möjligt. Det har bl.a. resulterat i kursen Kulturmöten – lärande
och etik i ett internationellt perspektiv (5–10 poäng).
Kursen om kulturmöten samläses med
utbytesstudenter vid Högskolan i Gävle
och ges tillsammans med en lärarhögskola i Madrid. Utbildningen är del i en ny
inriktning inom lärarutbildningen som
omfattar 60 poäng. Kursplanen har tagits fram gemensamt och undervisningen i Madrid ges helt på engelska. Undervisningen sker via telebild, en studio vid
högskolan och en i Madrid, samt via en
webbaserad plattform (Blackboard). Under början av vårterminen 2004 genomfördes kursen för första gången på prov
med studenter inom en annan inriktning
av lärarutbildningen.

Kulturutbyte
Under kursens gång har delar av undervisningen skett på engelska. Studenterna har varit indelade i olika studiegrupper där svenska studenter blandats med
utbytesstudenter. Under en period delades gruppen så att utbytesstudenterna ﬁck
undervisning om det svenska skolsystemet medan de svenska studenterna i sin
tur undervisades i yrkesspeciﬁka frågor.
Studenterna har arbetat i sina studiegrupper med frågor kring observationer, fältstudier, genus, lek och läroplaner. De har
även intervjuat lärare på fältet och gjort en
karta om sin egen barndom. Kartorna har
sedan redovisats för att synliggöra likheter
och olikheter mellan kulturerna. Arbetet
har genomförts under eget ansvar och rapportering och kommunikation har skett
via Blackboard.

Resultat
Studenterna har uppskattat att läsa tillsammans med utländska studenter. Förhoppningen är att det ska locka svenska
studenter att delta i studentutbyte. Utvärderingen ligger till grund för framtida
kursplanering.
Kia Kimhag
kkg@hig.se

Transkulturell
omvårdnad i Malmö
Vid sjuksköterskeprogrammet på
Malmö högskola används en didaktisk modell för utbildning i transkulturell omvårdnad. Bakgrunden är att
samhället förändras mot ett alltmer
mångkulturellt samhälle samt att studier visar på brister i kunskaper om
transkulturell omvårdnad i sjuksköterskeutbildningen.

Internationell erfarenhet utan
studentutbyte
Konsekvenser av internationell migration
utgör grunden för den kunskap som studenten behöver för att kunna hantera kulturmöten i etniska relationer i vården. I
mötet med patienterna i den kliniska delen
av sjuksköterskeutbildningen ges möjlighet
att få internationell kunskap om Malmös
internationella samhälle utan att behöva
delta i internationella studentutbyten. För
de studenter som deltar i utbytesstudier utgör den transkulturella kunskapen en bra
förberedelse för de kulturmöten som studenterna kommer att ställas inför.

Teorin bakom den didaktiska modellen
Madeleine Leiningers omvårdnadsteori
har valts som grund för den didaktiska
modellen, eftersom den har använts inom
såväl forskning som praktik och utbildning. Teorin fokuserar på att utveckla
kunskaper om omvårdnad av människor
med olika kulturella arv och olika sätt att
leva. Med hjälp av teorin förstärks sjuksköterskans möjligheter att upptäcka den
kulturella mångfalden och det allmängiltiga i den transkulturella omvårdnaden.
Kerstin Gebru
kerstin.gebru@hs.mah.se
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Internationaliseringsarbetet ur ett institutionsperspektiv
Hur bedrivs internationaliseringsarbete vid en institution? Någon gemensam modell finns knappast, det kan se
ut på många olika sätt. För att ändå
ge uppfattning om hur det kan se ut
har vi valt att låta institutionen för
socialt arbete vid Göteborgs universitet beskriva sitt arbete.

Utländska studenter och lärare ger krydda
åt undervisningen

Institutionen för socialt arbetet vid Göteborgs universitet erbjuder inkommande
grundutbildningsstudenter kurser på engelska och möjlighet till studiepraktik med
handledning på engelska eller spanska.
Sedan början av 90-talet har institutionen även en internationell magisterutbildning, där all undervisning sker på engelska. Detta ettåriga program har fungerat
som en viktig bas för studentutbytet med
länder utanför Europa.

När det gäller att tillvarata kompetens
från andra länder används utländska magisterstudenter i olika sammanhang, t.ex.
som föreläsare för nya studenter på socionomprogrammet. De inresande studenternas synpunkter är värdefulla och har
lett till förändring av vissa kurser samt ett
annorlunda rekryteringsförfarande när
det gäller praktikplatser.
Institutionen har under senare år alltmer betonat det globala perspektivet i socialt arbete. Inkommande gästlärare från
Latinamerika och Sydafrika används ofta
som gästföreläsare inom det internationella magisterprogrammet, där det ﬁnns
stort behov av att diskutera socialt arbete och sociala problem utifrån olika perspektiv.

Ansvarsområden

Resultat

Institutionens internationella arbete leds
och samordnas sedan många år av en internationell koordinator, som har det
övergripande ansvaret för att utveckla det
internationella arbetet vid institutionen.
En gång i månaden diskuteras arbetet i
institutionens internationella grupp, som
består av ett 10-tal personer. Vid gruppens
möten diskuteras bl.a. nya projektförslag,
institutionens kapacitet att klara av olika
typer av uppdrag, vem/vilka som bör representera institutionen vid internationella konferenser eller nätverksmöten samt i
vilken mån institutionen kan ge ekonomiska resurser till olika aktiviteter.

Det internationella magisterprogrammet
har under senare år givit upphov till ett
mer riktat samarbete, t.ex. inom ramen
för Linnaeus-Palme-programmet. Ofta är
utbildningsprogrammet en viktig del för
att kunna tillgodose behovet av en vidareutbildning och kompetenshöjning inom
socialt arbete i dessa länder.

Magisterprogrammet har även utvärderats av University of Stellenbosch i Sydafrika för att se om det uppfyller kvaliﬁkationskrav för deltagande i en forskarutbildning (PhD-program). Utvärderingen
visade att programmet uppfyller de aktuella kriterierna.
Lärare, som har arbetat i internationella
projekt, bidrar i hög grad till att nya kunskaper tillförs kurser på olika nivåer. Ett
mer globalt perspektiv integreras i deras
kunskapsbas och blir i förlängningen en
viktig del av undervisningsproﬁlen. I ﬂera
fall har det internationella samarbetet på
grundutbildningen även lett till fortsatt
utbyte på forskningsnivå. I ett fall har ett
deltagande i ett Sida-projekt i Bosnien lett
till att den aktuella läraren nu arbetat under fem års tid (50–100 procent) med att
bygga upp en handledarutbildning i landet. Internationalisering bidrar därmed
både till en personlig utveckling/kompetenshöjning och till ett ökat engagemang
för fortsatt internationellt arbete.
Mona Franséhn
mona.fransehn@socwork.gu.se,
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MIMA – omställning på alla fronter
Alla rutiner har ändrats till två språk
och informationsmaterial och manualer har översatts till engelska. Detta
har gjorts i samband med starten av
Mälardalen International Master Academy vid Mälardalens högskola.
Mälardalen International Master Academy är en mycket stor satsning på magisterutbildning med internationell rekrytering. Hela högskolan omfattas av arbetet.
MIMA-verksamheten kommer att påverka internationaliseringen vid högskolan,
inte minst genom ökat lärarutbyte. Dessutom planeras sommarkursverksamhet
med start sommaren 2005. Hela campusområdet kommer då att få nytt liv under
sommarperioden.
Omställningen för högskolan är stor.
I första hand handlar arbetet naturligtvis
om att institutionerna tar fram program
och kurser. Men också på andra sätt måste stora insatser göras.

Omläggning av rutiner
Till insatserna hör att rutiner ska översättas till två språk när det gäller datorer, laboratoriesalar, datorsalar och studentservice. Informationsmaterial och manualer
måste översättas. Studerandeavdelningen har fått lägga upp nya antagningsomgångar, nya rutiner för bedömning av ansökningar och nya rutiner för utfärdande
av examen. Antagningsprocessen har utarbetats tillsammans med institutionerna
och ett nära samarbete har utvecklats för
att dels bedöma den sökandes formella behörighet, underlagets äkthet m.m., dels
bedöma det rent akademiska innehållet.
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Studenterna prövas redan vid antagningen mot examensordningen för att se om
de efter avslutad magisterutbildning på
högskolan kommer att uppfylla examenskraven. Detta medför kortare handläggningstid för att utfärda examen efter avslutade studier. Samtliga blanketter och
all information om tillträdesregler har
översatts för att studenterna ska få så korrekt information som möjligt.

Bibliotek och information berörs
Biblioteket har sett över sina instruktionsmanualer och anvisningar för studenter. Informationsavdelningen och den
centrala studievägledningen håller på att
se över sina rutiner för information. Hela
webbsystemet ses över med hänsyn till information på två språk. IT-avdelningen är
inblandad för att hitta tekniska lösningar
för webb och studentportal. Serviceavdelningen som har hand om bl.a. repro ser
också över sina rutiner. Lokalavdelningen
går igenom högskolans interna skyltning.
Hela systemet för registrering, passerkort
och datoranvändande har granskats och
vissa justeringar gjorts. Internationella sekretariatet har lagt om och förändrat vissa delar av sin verksamhet för att anpassa
den till den utökade studentgruppen. Under våren 2004 gavs bl.a. kurser i praktisk
engelska till administratörer, studievägledare, studierektorer och andra.
Detta är i allra högsta grad internationalisering på hemmaplan – alltså utöver
de aktiviteter som från början varit fokus!
Gudrun Paulsdottir
gudrun.paulsdottir@mdh.se

Statsvetenskaplig
internationalisering
Statsvetenskapen vid Södertörns högskola är en internationaliserad miljö.
Av 15 disputerade lärare har en tredjedel tagit sin grund- och/eller forskarutbildning utomlands. Av 13 statsvetardoktorander kommer fyra från
andra länder. Av drygt 500 studenter har cirka 35 procent invandrarbakgrund. Student- och lärarutbytet
är också stort.

Student- och lärarutbyte
Högskolan tar läsåret 2003/04 emot ca
170 inresande studenter av dessa läser en
relativt stor grupp statsvetenskap. Bland
utresande studenter utgör de som läser
statsvetenskap, näst efter företagsekonomin, en stor grupp. Huvuddelen av de inoch utresande studenterna åker genom
Erasmus.
För första gången skickar vi i år två studenter genom utbytesprogrammet Linnaeus-Palme till Sydafrika. Läsåret 2003/04
tar statsvetenskapen emot tre utländska
lärare samtidigt som vi skickar iväg två
lärare till utländska lärosäten. Besöken
varar 3–5 veckor.

Minor Field Studies (MFS)
Inom ramen för SIDA: s program Minor
Field Studies (MFS) har 2 studenter på
C- och D-nivån i statsvetenskap fått stipendier för att under läsåret 2003/04 genomföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland. Fältstudierna genomförs i anslutning till uppsatsarbetet.
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Internationalisering av kurser
Läsåret 2003/04 erbjuder vi elva kurser på
engelska. De ﬂesta av dessa är öppna både
för inresande studenter och för svenska
studenter. Hälften av kurserna ingår som
valbara temakurser om 5 poäng i det ordinarie utbudet på påbyggnadskursen. Två
kurser ingår i magisterkursen The Baltic
Sea Region – Culture Politics & Social
Transformation. Övriga engelskspråkiga
kurser ges som fristående kurser på olika nivåer.

Kurslitteratur på andra språk
Knappt hälften av kurslitteraturen i
grundutbildningen i statsvetenskap är på
svenska. Andelen minskar på de högre nivåerna. På AB-nivån är nästan 70  av litteraturen på svenska. Motsvarande siﬀra
på CD-nivån är 10 . I stort sett all kurslitteratur som inte är på svenska är på engelska. Inom hela grundutbildningen ﬁnns
för tillfället två texter som inte är på svenska eller engelska. Dessa är på norska.
Michael Karlsson
michael.karlsson@sh.se
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UTBILDNING MED PARTNER
UTOMLANDS
Understanding diversity – kurs i socialt arbete
Diskriminering av minoriteter och
utsatta grupper är ett problem som
blir allt angelägnare för socialarbetare. Socialarbetare från olika länder
har en gemensam yrkesidentitet. Mot
den bakgrunden initierade nätverket
inom Socrates och Linköpings universitet en tvärnationell intensivkurs,
Understanding diversity.
Syftet med kursen Understanding diversity vid Linköpings universitet var att öka
kunskapen och medvetenheten om diskriminering och antidiskriminerande arbete
i europeiskt socialt arbete. Mångfald och
diskriminerande processer är återkommande teman i samtliga länders socialarbetarutbildningar, men behandlas ofta ur
ett nationellt perspektiv.
I en gemensam kurs ﬁck studenter från
lärosäten i ﬂera länder, bl.a. Sverige, England och Tyskland, tillfälle att möta andra
perspektiv och få en insikt i hur problemen ser ut och hanteras i respektive deltagarländer. De kunde jämföra likheter och
skillnader och diskutera speciﬁka och generella mönster i det sociala arbetet.

Uppläggning
Kursen, som omfattade tio dagar, vände sig till andra- och tredjeårsstudenter.
Varje partner deltog med en lärare och 2–
3 studenter. Samordningen skedde från
Linköpings universitet, men värdskapet
för kurserna alternerade. Kurser genom-

fördes i Norrköping 1999, Szeged 2000,
Hertfordshire 2001 och Frankfurt 2002.
Mot slutet deltog åtta utbildningar från
sju länder.
Kursen behandlade diskriminerande
processer och anti-diskriminerande socialt arbete genom föreläsningar, handledda
basgrupper, fältstudier, seminarium samt
en individuell fördjupningsuppgift. Föreläsarna valde själva ett tema inom kursens
ram. Återkommande teman var t.ex. socialarbetarens roll i antidiskriminerande
arbete, de ungerska romernas utsatta situation, normalisering och integrering
av funktionshindrade i Sverige, etnicitet,
psykiskt funktionshindrades situation
och homosexualitet. Varje partner bidrog
med en fallbeskrivning. Vid sidan av basgruppsarbetet ingick ett antal fältstudiebesök av relevans för kursen. De gav studenterna en inblick i situationen för utsatta grupper i värdlandet och hur man där
arbetade med problemen. Under fältstudierna besökte studenterna bland annat
ﬂyktingmottagningar, äldrecentra, myndigheter och frivilligorganisationer.
Kursen avslutades med ett gemensamt
seminarium, där de olika basgruppernas
frågor behandlades. Diskussionen ledde
då in på faktorer av särskilt intresse för
ett gemensamt europeiskt perspektiv i socialt arbete. En individuell fördjupningsuppgift avslutades vid hemkomsten, där
den bedömdes av den egna institutionen.

Utvärdering – Återkoppling från
studenterna
I utvärderingarna från studenterna nämndes möjligheten att se likheter och skillnader, att kunna jämföra olika länders sätt
att hantera diskriminering, utveckla större förståelse för orsaker till diskriminering
och tillfälle att reﬂektera över egna fördomar. De talade om att klargöra tankar om
diskriminering och upptäcka likheter i de
olika ländernas problem.
Studenterna tog upp möjligheten att
möta människor inom sitt eget yrkesområde, att lära känna varandra och stärka
identiteten och självkänslan hos socialarbetare. De såg även problembaserat lärande som en nyttig erfarenhet, liksom insikten om kulturella aspekters betydelse i
arbetet med klienter. Många talade också
om att möta nya svårigheter som ett bidrag till den personliga utvecklingen.
Det studenterna saknade var bl.a. en
gemensam terminologi och en klarare deﬁnition av socialarbetarens uppgift i det
anti-diskriminerande arbetet. Man ville
ha mer information om EU:s ställningstaganden i fråga om diskriminering och
ha ﬂer övningar om personliga attityder/
fördomar. Det fanns också en önskan att
utöka kretsen av deltagande länder.
Förslag på förbättringar till kommande
kurser handlade bl.a. om ﬂer praktiska exempel och modeller i arbetet, en tydligare
beskrivning av socialarbetarens roll i olika
länder, samt ﬂer praktikerföreläsningar.
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Utvärdering – Återkoppling från lärarna

Vad händer nu?

Bland de vinster som lärarna tog upp i
sina utvärderingar var möjligheterna kursen gav till att lära av varandra och till
ökad medvetenhet om personliga attityder. Att få tillgång till den lokala miljön
och insikt om aktuella sociala frågor/diskrimineringsproblem i respektive länder,
hur studenterna lär av och om varandra
genom jämförelser av likheter och skillnader i det sociala arbetet och i utbildningssystemen uppskattades också, liksom dynamiken i arbetet under kursen. En nackdel som nämndes var den korta tiden, och
risken att därmed bli för ytlig.
Utöver kunskaper om mångfald och
diskriminerande processer, har lärarna
kunnat tillämpa erfarenheter från intensivkursen i arbetet med att utveckla socionomprogrammet i Norrköping. Europeiska socialarbetare möter i dag liknande problem. Kursen har gett en känsla för
den europeiska dimensionen och en insikt
om vikten av internationellt perspektiv i
undervisningen.

Sedan projektmedlen upphört, har Linköpings universitet gått vidare med regelbundna inslag av föreläsare från partneruniversitet i den reguljära undervisningen.
Arbetet med intensivkursen har lett till att
mångfald och diskriminerande processer
fått ett tydligare utrymme i universitetets
eget program.
Intensivkursen har även gett perspektiv på fördelarna med problembaserat lärande som arbetssätt. Med denna metodik har bidragen från varje deltagarland
blivit tydligare. Urvalet av fall har i sig
gett information om problematiken i det
aktuella landet. Vid mötet i basgruppen
har studenterna omedelbart kunnat avläsa
reaktionerna från varandra på de scenarion som presenteras. Den fallbank som
under åren byggts upp disponeras nu av
varje deltagarland och används i undervisningen.

Journalistik på
Internet
Kursen Analyzing Digital Journalism
(2 poäng) vid Högskolan i Kalmar går
ut på att granska och analysera förutsättningarna för journalistik via Internet, och ges i samarbete med universiteten i Zwolle i Holland och Barcelona i Spanien. Studenterna på de
tre orterna samarbetar genom videokonferenser och chattillfällen.
Kursen i journalistik på Internet vid Högskolan i Kalmar utvärderar de viktigaste nyhetssajterna i Europa. Studenterna
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Dansk-svensk hortonomutbildning

Den dansk-svenska hortonomutbildningen är ett gemensamt utbildningsprogram
som omfattar fem år. Utbildningen sker
på SLU:s campus i Alnarp samt vid Den
Kgl. Veterinær- og Landbohöjskolen i
Köpenhamn. Programmet möjliggjordes
till stor del tack vare färdigställandet av
väg- och tågbron mellan Köpenhamn och
Malmö.
Utbildningen erbjuder både en BSc
och en MSc. All utbildning sker på engelska. De första två åren består av obligatoriska kurser i hortikultur och allmänna
vetenskaper. Det ﬁnns ett ökat intresse
för utbildningen hos studenter utanför de
nordiska länderna. Programmet tar in 60
studenter per år. Mer information finns på
www.horticulture.dk .
Eivor Bucht
eivor.bucht@lpal.slu.se

Ellnor Haag-Lampadari
ellha@ivv.liu.se

delas in i internationella grupper, i vilka
svenska, holländska och spanska studenter tillsammans tittar på sajter ur tre olika perspektiv: innehåll, interaktivitet och
användbarhet. Undervisningen sker på
engelska under videokonferenserna och
de gemensamma chatterna.

Kostnaden är inte hög. Personalkostnaden täcks av att studenterna tar 2 poäng. Därutöver tillkommer ca två resor
per år, beroende på om planeringsmötena
hålls i Kalmar, Barcelona eller Zwolle. Dit
skickas en kursansvarig lärare och i vissa
fall har ytterligare en lärare har följt med.

Finansiering

Deltagare

Kursen har gått varje läsår sedan 2000.
Det ﬁnns ingen extern ﬁnansiering utan
kursen är inlagd i IMJ:s (institutionen för
medievetenskap och journalism) kursutbud, som en breddningskurs. Den ingår
inte i själva programmet utan söks fristående, men är enbart öppen för studenter
på IMJ.

”Klassen” på 30 studenter består av en
tredjedel svenskar, en tredjedel holländare och en tredjedel spanjorer. Vissa år har
även andra studenter antagits än de som
gått på programmet för medieproduktion
och journalistik.
Anette Forsberg
anette.forsberg@hik.se
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Svensk-fransk
civilingenjörsexamen
Luleå tekniska universitet har ett
samarbete med Ecole Européenne
d’Ingénieurs en Génie des Matériaux
(EEIGM) i Nancy i Frankrike, som innebär att studenterna får en dubbel civilingenjörsexamen.

Villkor för samarbetet
EEIGM i Nancy tog i början av 1990-talet initiativ till en alleuropeisk teknisk utbildning med starka inslag av främmande språk. De viktigaste utgångspunkterna var:
5. Utbildningen skulle delvis bedrivas i
Tyskland vid den tekniska fakulteten
vid universitetet i Saarbrücken, och i
Spanien vid den tekniska högskolan i
Barcelona (UPC).
6. Högskolan skulle få en inriktning mot
materialteknik.
7. Lärarkrafter skulle i stor utsträckning hämtas från andra högskolor
inom INPL, främst Ecole des Mines
(EMN), Ecole Nationale Supérieure
d’Electricité et Mécanique (ENSEM)
och Ecole Nationale Supérieure de
Chimie (ENSIC).
8. De franska studenterna skulle antas
direkt efter studentexamen och inte
efter ”classes préparatoires”. Utbildningen är femårig.
Luleå tekniska universitet kom tidigt med
i samarbetet och har nu enligt avtalet rätt
att årligen sända högst 20 studenter till
Nancy efter årskurs 2. Motsvarande gäller för Saarbrücken och Barcelona. Enligt
planerna ska årskurs 3 av EEIGM i Nancy
bestå av 80–100 studenter varav ca hälften
från utlandet.

Studiegång
Studenterna läser två inledande år vid sin
hemmahögskola. Därefter samlas alla i
Nancy för tre terminers studier. Alla studenter lämnar sedan Nancy och tillbringar fjärde årets vårtermin vid någon av de
andra tre högskolorna. Luleå tekniska
universitet tar därför emot 20–30 franska, tyska och spanska teknologer för en
termins studier under årskurs 4.
De deltagande teknologerna kan välja
var de önskar läsa sitt femte och sista läsår som består av projektarbeten och ett
examensarbete. Hur stor andel som väljer
Luleå för det femte året varierar från år till
år. Erfarenhetsmässigt rör det sig om ett
10-tal som gör detta val.

Dubbel examen
Utbildningen leder fram till en fransk civilingenjörsexamen, Ingénieur Diplomé
de l’EEIGM. De svenska studenterna får
både ett franskt och ett svenskt examensbevis och/eller ett tyskt eller spanskt examensbevis.

tesprogram mellan Sverige och Frankrike.
De franska teknologer som varit en eller tre terminer i Luleå är positiva och talar med stor entusiasm om sin tid i Sverige, särskilt beträﬀande mottagandet, undervisningen och de materiella förhållandena.
De franska och svenska teknologer som
avlagt slutexamen har tagits väl emot av
arbetsmarknaden. En stor andel av dem
arbetar i dag i annat land än i sitt hemland. Flera franska studenter har fortsatt
som doktorander vid Luleå tekniska universitet.
Det största problem som i dag kan noteras är den vikande rekryteringen från
svensk sida. Den franska är däremot god
och förbättras successivt. Luleås medverkan i EEIGM har inneburit en kraftig
förstärkning av studentutbytet och genom EEIGM-programmet har ett stort
antal franska teknologer kommit att studera en eller ﬂera terminer i Luleå.

Finansiering
Erfarenheter
Under åren 1993–2003 har sammanlagt
232 studenter antagits till det speciella EEIGM-programmet i Luleå och 100
studenter har inlett studierna i Nancy.
EEIGM-examen har avlagts av 65 svenska teknologer.
Erfarenheterna är hittills positiva. De
svenska teknologernas matematisk-naturvetenskapliga och tekniska förkunskaper
är i de allra ﬂesta fall tillräckliga. De upplever dock den första tiden som krävande
p.g.a. svårigheter med språket, som ett resultat av undervisningsformerna och den
allmänna kulturchocken. Värt att notera
är att dessa studenter studerar på exakt
samma villkor som sina franska kollegor,
vilket inte alltid gäller inom andra utby-

EEIGM ﬁnansieras av statliga anslag.
Kostnaden för att utbilda de svenska teknologerna i Nancy svarar i stort sett mot
den insats som Luleå gör för de utländska
teknologerna.
Lennart Wallström
lennart.wallstrom@ltu.se
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Magisterprogram i folkhälsonutrition
Sedan 1997 har enheten för preventiv
nutrition vid Karolinska institutet koordinerat ett EU-stött samarbete för
att bygga upp ett magisterprogram i
folkhälsonutrition. Enheten är placerad vid institutionen för biovetenskaper vid Novum, och deltar i KI:s folkhälsovetenskapliga program med flera
kurser i nutrition.
I det europeiska magistersamarbetet i
folkhälsonutrition som KI koordinerar
deltar 20 universitet och institut från 17
länder. Projektet arbetar nu med att inlemma de nya medlemsstaterna i programmet, att fortsätta att utveckla student- och lärarutbyte samt att arbeta för
långsiktig varaktighet.

Resultat
Samarbetet har hittills lett till att bl.a. följande har utvecklats:
• En gemensam deﬁnition för folkhälsonutrition.

• Ett modulsystem bestående av 10 moduler samt ett magisterarbete.
• Ett gemensamt kvalitetssäkringssystem.
• Ett lärar- och studentutbytesprogram
där 17 universitet ingår.
• Gemensam ”summer school” sedan
1998 i bl.a. Dublin och Southampton.
• Studenter från 15 medlems- och
EFTA-länder har studerat minst en
modul i ett annat land
• 8 500 studentmoduler har producerats
i Europa.
Projektet har, förutom utveckling av kurser, även lett till att ett europeiskt nätverk
har skapats på folkhälsonutritionens område. Nätverket har också deltagit i kommissionens arbete med att utveckla lägesrapporter och mätsystem för folkhälsonutrition i Europa. Mer information finns
på www.prevnut.ki.se.
Agneta Yngve
agneta.yngve@prevnut.ki.se

Nordisk bachelor
i friluftsliv
Idrottshögskolan genomför tillsammans med Köpenhamns universitet,
Syddansk universitet, Århus universitet, Örebro universitet, Göteborgs
universitet, Norges idrottshögskola
samt Högskolan i Telemark ett samarbetsprojekt som ska leda till en nordisk bachelor i friluftsliv.
Den nordiska kursen i friluftsliv har pågått under 2004 med 16 studenter från
Norge, Sverige och Danmark. Signalerna
från de svenska studenterna är positiva.
Minst två svenska studenter har ansökt
om att få studera vidare på D-nivå.
I samtliga nordiska länder ﬁnns ett
stort intresse för friluftsliv både som fritidsaktivitet och forskningsfält. Det ﬁnns
även ett behov av kunskap och forskningsutbyte mellan de nordiska länderna. Ett starkt nätverk mellan de nordiska
idrottsinstitutionerna kan stärka utvecklingen av studier och forskning inom ämnet friluftsliv.
Jan Seger
jan.seger@ihs.se
Suzanne Lundvall
suzanne.lundvall@ihs.se

Nordiska seminarier för doktorander

Inom straﬀrätten vid Stockholms universitet ﬁnns ett etablerat samarbete med
motsvarande ämnesområde vid universiteten i Köpenhamn, Århus, Oslo, Bergen
och Helsingfors. Syftet är att låta samtliga doktorander i straﬀ rätt presentera någon del av sina forskningsprojekt i en årlig

workshop för att inhämta råd och synpunkter av professorer och andra straﬀrättsforskare som de normalt inte träffar. Det är även ett forum för att dryfta allmänna frågor om bl.a. rättsvetenskaplig metod, kreativitet och dispositionsfrågor.
Susanne Wennberg
susanne.wennberg@juridicum.su.se
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Mänskliga rättigheter
via Linnaeus-Palme
Ett utbyte mellan Högskolan Dalarna
och University of the Western Cape
samt University of Stellenbosch startade sommaren 2002. I utbytet, som
får stöd av Linnaeus-Palme-programmet, möts svenska och sydafrikanska
studenter i ett gemensamt tvärvetenskapligt studium av mänskliga rättigheter.

Frågeställningar
Studierna centreras kring frågeställningen ”How to build a human rights culture”
och genomförs tvärvetenskapligt. Historiska, statvetenskapliga, kulturella och religiösa perspektiv samt genderperspektiv
anläggs i studierna. Även juridiska aspekter behandlas. Temat gör också att man
lätt kan knyta an pedagogiska frågor till
arbetet. Flera av de svenska studenterna
är blivande lärare och bland de sydafrikanska studenterna ﬁnns många som utbildar sig för att arbeta i kyrklig tjänst.
De kyrkliga organisationerna i Sydafrika
är inﬂytelserika folkrörelser som spelar en
väsentlig roll.

Uppläggning
Genom utbytet har hittills 18 studenter
studerat en termin vid ett utländskt lärosäte och 11 lärare har varit på utbyte ca

en månad. Vid Högskolan Dalarna äger
varje vårtermin kursen Human Rights in
South Africa and Sweden (41–60 poäng)
rum. Under våren 2004 gästades Högskolan Dalarna av tre lärare från Sydafrika.
De undervisar i mänskliga rättigheter men
även i andra kurser som samhällskunskap,
religionsvetenskap och etik. Kontaktytorna inom högskolan med andra studenter
och lärarkollegor utifrån utbytet blir därmed ﬂer och påverkar ﬂer än enbart dem
som ingår i utbytet.

Resultat
I november 2002 hölls en konferens vid
University of Stellenbosch utifrån utbytet.
18 svenska och sydafrikanska lärare/forskare möttes till gemensamma tvärvetenskapliga diskussioner om hur mänskliga
rättigheter kan respekteras och förverkligas. Frågeställningar diskuterades utifrån
historiska, statsvetenskapliga, socialantropologiska, ﬁlosoﬁska, etiska, sociologiska och religiösa aspekter.
Att välja att inrikta studierna på mänskliga rättigheter har visat sig vara ett ämne
som engagerar. I det här fallet får studierna en tydlig avgränsning, men också en
konkret förankring i två olika samhällen,
vilket utgör en utmärkt grund för jämförelser. Härigenom fördjupas kunskaper,
och utbytena blir värdefulla eftersom de
ger djup åt de akademiska lärande- och
forskningsprocesserna.
Karin Sporre
ksp@du.se

Internationell profil
på ekonomisk
geografi
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
har sedan några år tillbaka arbetat
för att skapa en internationell profil
i ämnet ekonomisk geografi. Resultatet är ett samarbete, uppbyggt kring
en fördjupningskurs i ekonomisk geografi. Partner är Rhodes universitet
där man med medel från LinnaeusPalme-programmet har skapat ett utbildningssamarbete inom ämnet.

Internationell utbildning
Utvecklingen av en gemensam utbildning
har skett under ett ﬂertal år. Arbetet har
bl.a. innefattat utveckling av kursplaner
och innehåll samt inplanering av tidsperioder för genomförande av kurser. Utöver
det har ett bilateralt samarbetsavtal mellan HTU och Rhodes universitet inrättats
för att klargöra och säkerställa samarbetet
på kort och lång sikt. Dokumentation av
frågor rörande examen, tillgodoräknande
av studier, studiegång, ansökningsförfaranden och antagning har tagits fram.

Internetbaserad utbildning
En viktig del för att få den internationella utbildningen att fungera har varit att
utveckla Internetbaserade komponenter.
Genom samarbetet har ett antal kurser
utvecklats för detta ändamål. Syftet med
arbetet är inte enbart att få nuvarande
struktur att fungera utan att även skapa
en utbildningsplattform som kan utgöra
grunden för ett långsiktigt utbildningssamarbete mellan HTU och Rhodes. Exempel finns på: http://ie.udd.htu.se/dl/
economic_geo_3/frames.html.
fortsättning på nästa sida
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Studentutbyte
För fördjupningskursen ﬁnns möjlighet
för studenter från respektive lärosäte att
fullfölja kursen i ekonomisk geograﬁ. För
ändamålet söker studenter ﬁnansiellt stöd
(Linnaeus-Palme) via lärosätet. Eftersom
kursen på respektive lärosäte ingår i det
normala kursutbudet kommer gästande
studenter att studera tillsammans med lärosätets ”vanliga” studenter. Det internationella kontoret hjälper till med registrering, boende, introduktion, fadderverksamhet m.m. Ansvariga lärare på respektive institution arbetar med praktiska frågor rörande hjälp med visum, ansökningar, ﬂygbiljetter, bankkonton etc.

dervisning och 50 procent med handledning av uppsatsarbete. Båda lärarna ger
tillsammans handledning för både sydafrikanska och svenska studenter. Samarbetet ger en möjlighet till att både bredda
och fördjupa undervisningen med lärare
från olika länder.

Nätverk och utvecklingsarbete
Utbildningssamarbetet har utmynnat i ett
kontaktnät som har initierat utvecklingen av ett pedagogiskt fortbildningsarbete
för lärare där tanken är att skapa en internationell Internetbaserad fortbildning för
akademiker.

Forskning
Lärarutbyte
Lärarutbytet utgör en viktig del i utbildningssamarbetet. Deltagande lärare arbetar fyra veckor på respektive institution.
Arbetet planeras i förväg och schemaläggs
på respektive institution. Lärarna arbetar
ca 50 procent under gästperioden med un-

Ett gemensamt forskningsarbete har initierats, vilket har resulterat i gemensamma publikationer och presentationer vid
olika nationella och internationella konferenser.

För HLK:s del innebär den gemensamma
forskarutbildningen med Helsingfors universitet att doktoranderna får tillgång till
29 professorer vid den pedagogiska fakulteten i Helsingfors. Höstterminen 2003
antogs 25 doktorander vid HLK. Samarbetet kommer att fortsätta även när Högskolan i Jönköping fått examensrätt för
hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga området.
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Kursutbudet i ekonomisk geograﬁ vid
HTU omfattar 1–60 poäng. Grundkurs
1–20 poäng samt fortsättningskurs 21–40
poäng ges på helfart vid HTU/Campus
Uddevalla. Fördjupningskursen 41–60
poäng genomförs i samarbete med Rhodes universitet i Sydafrika. På liknande
sätt är kursen inrättad vid Rhodes universitet. Kursen ges på engelska och är öppen
för svenska och internationella studenter
som uppfyller behörighetskraven.
Genom Linnaeus-Palme-samarbetet
ﬁnns möjlighet för svenska studenter att
studera fördjupningskursen vid Rhodes
universitet i Sydafrika, och sydafrikanska studenter kan följa utbildningen vid
HTU i Sverige. Mera information finns på
www.htu.se och www.ru.ac.za .
Per Assmo
per.assmo@htu.se
Roddy Fox
r.fox@ru.ac.za
Rhodes University

Partnerskap för forskarutbildning
År 2003 slöts en överenskommelse om
gemensam forskarutbildning mellan
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Högskolan i Jönköping och Helsingfors universitet.

Internationell fördjupningskurs i
ekonomisk geografi

Lärdomar av det finska
universitetssystemet
Samarbetet med Helsingfors innebär en
konkret erfarenhet av förhållanden som
med största sannolikhet kommer att införas i det svenska systemet. Ett exempel
är det relativa europeiska betygssystemet
(ECTS) i ﬁnsk doktorsutbildning. Då
magisteruppsats ingår i ﬁnsk lärarutbildning är det magisterexamen som ger behörighet till ﬁnsk forskarutbildning.
Inspirerad av förhållanden i ﬁnsk lärarutbildning pågår vid HLK även ett arbete
med en kurs i lärande med progression.
Det innebär att kandidatnivån nås efter
60 poäng och magisternivån efter 80 po-

äng. Man diskuterar också två inriktningar av kursinnehållet, mot lärande i skola
respektive mot lärande i näringsliv, organisationer och andra sammanhang. En
poäng är att den senare inriktningen kan
avslutas med annan examen än lärarexamen. Studenter som ﬁnner att de inte vill
bli lärare får möjlighet att ta en examen
som är intressant i andra sammanhang.

Resultat
Partnerskap i forskarutbildning leder till
andra projekt som exempelvis gemensamma ansökningar om forskningsmedel på
den europeiska arenan.
Henning Johansson
henning.johansson@hlk.hj.se
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Double Diploma i företagsekonomi

Institutionen för samhällsvetenskap
vid Mittuniversitetet har avtal med
Fachhochschule Aachen i Tyskland,
som innebär att studenter som kommer till Mittuniversitetet och studerar
företagsekonomi på C- och D-nivå får
möjlighet att ta ut ett s.k. Double Diploma. De får med andra ord examen
från både Mittuniversitetet och Fachhochschule Aachen. Studenternas examensarbeten examineras av båda parter vid en telefonkonferens i slutet av
vårterminen.
Monika Bogataj
monika.bogataj@miun.se
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KURSER OCH PROGRAM
MED BISTÅNDSANKNYTNING
Magisterutbildning i
biståndsarbete
Uppsala universitet deltar sedan 1997
i ett samarbetsprojekt kring en tvärvetenskaplig magisterutbildning i internationellt humanitärt biståndsarbete, Joint European Master´s Degree
in International Humanitarian Assistance (NOHA). Det sker tillsammans
med sex andra universitet. Magisterutbildningen omfattar 60 poäng och
ges helt på engelska med 20 nybörjare
varje hösttermin.
Årligen söker ca 100 svenska och ca 40 internationella studenter till utbildningen i
internationellt biståndsarbete vid Uppsala universitet. Ungefär samma antal studenter söker till de andra universiteten.
Studenterna kommer från i stort sett alla
akademiska discipliner och de ﬂesta har
någon form av erfarenhet från humanitärt biståndsarbete innan de söker till utbildningen.

Utbildningens uppläggning
Studierna inleds med ett intensivprogram
vid något av de medverkande universiteten. 150 studenter och ett 30-tal lärare
kommer samman under 10 dagar. Aktuella föreläsare från bl.a. FN, EU, NATO,
Röda korset och Oxfam medverkar. Dessutom deltar tidigare studenter som ledare
för workshops i vilka studenterna får ar-

beta med konkreta fallstudier från humanitär verksamhet.
När studenterna återvänt till sina respektive hemuniversitet följer en hösttermin med gemensamt innehåll vid de sju
universiteten. Studenterna läser folkrätt
och mänskliga rättigheter, freds- och konﬂiktforskning, antropologi, folkhälsovetenskap och epidemiologi, management
och logistik och religionsvetenskap.
Under termin två väljer studenterna en
fördjupningskurs vid något av de sju universiteten. I Uppsala erbjuds studenterna
kursen Conﬂict Disaster and Peacebuilding. Knappt hälften av de svenska studenterna väljer att läsa vid de andra institutionerna och ungefär motsvarande antal kommer till Uppsala.
Under den tredje terminen genomför
studenterna en praktikperiod på tio veckor inom en svensk eller internationell biståndsrelaterad organisation. Allt ﬂer gör
numera praktiken utomlands. Slutligen
skriver studenterna en magisteruppsats
(10 poäng). Efter avslutad utbildning erhåller studenterna en magisterexamen
från Uppsala universitet och ett ”Joint
Diploma; European Master´s Degree in
International Humanitarian Assistance”.

Humanitärt biståndsarbete – ett nytt
ämnesområde
Lärare från fem institutioner i Uppsala
har utvecklat utbildningen tillsammans
med kollegor vid de andra universiteten.
Inledningsvis skrevs sju läroböcker för att

skapa en gemensam förståelse av det nya
ämnesområdet humanitärt biståndsarbete. Läroböckerna publicerades med stöd
av European Commission Humanitarian
Oﬃce (ECHO).
Utvecklingen inom det humanitära biståndet går nu mycket fort. Nätverket har
därför valt att utveckla mer detaljerade
målsättningar för de kunskaper som studenterna ska förvärva och för vilka frågeställningar som ska behandlas i syfte
att skapa den innehållsliga samordning
som är nödvändig för en gemensam utbildning.

Gemensam kvalitetskontroll
Den organisation som skapats i anslutning
till utbildningen (NOHA) har ﬂera funktioner. Den är bl.a. ett försök att skapa en
gemensam kvalitetskontroll för de medverkande universiteten. Socratesprogrammet, som hela tiden varit utgångspunkten
för arbetet, erbjuder inga eﬀektiva verktyg
för ömsesidig kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom beﬁntliga program.

Resultat av samarbetet
I förlängningen av samarbetet kring ett
nytt kunskapsområde sker även en utveckling av gemensamma insatser beträffande forskarutbildning. De medverkande institutionerna har doktorander inom
skilda discipliner som gått kursen och som
fortsätter arbeta i den anda som präglat
magisterutbildningen.

45

GODA EXEMPEL PÅ INTERNATIONALISERING

Vidare pågår för närvarande en utveckling av samarbetet med universitet i Afrika, Asien, Latinamerika och Nordamerika. Utbildningsbehoven begränsas inte
till Europa. Ett professionellt biståndsar-

Byggnadsvård i
Baltikum
Introduction to Cultural Heritage in
Sweden är en fempoängskurs som
vänder sig till yrkesverksamma antikvarier i de baltiska länderna. Kursen
består av två veckors studier vid Högskolan på Gotland. Kring kursen har
nätverk uppstått som till stora delar
blivit bestående. Det gäller inte bara
svensk-baltiska kontakter utan även
kontakter mellan de baltiska länderna.
För Högskolan på Gotland har kursen Introduction to Cultural Heritage in Sweden bl.a. gett kontakter som lagt grunden
för student- och lärarutbyten med de baltiska länderna.

Svenska studenter på Tekniska högskolan
i Riga
Det första utbytet med Tekniska högskolan i Riga genomfördes 2003 med delﬁnansiering från Svenska institutet. Den
svenska gruppen, bestående av 22 studenter och två lärare, vistades i Lettland i två
veckor. Halva tiden ägnades åt en introduktion till byggnadsvård och byggnadshistoria i Lettland med kvaliﬁcerade föreläsare från de lettiska antikvariska myndigheterna. Resten av tiden ägnades åt
projektarbeten. Gruppen delades i två delar som arbetade med kulturhistorisk värdering och åtgärdsförslag för bostadsom-
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bete förutsätter i ordets djupare mening
ett internationellt perspektiv som bara
uppnås i ett samspel mellan universitet i
skilda miljöer och nationella kontexter.
Kay Svensson
kay.svensson@uadm.uu.se

råden i Riga och i Tukums. Arbetet utfördes i samarbete med studenter från Tekniska högskolan i Riga. Lärare från Gotland och Riga fungerade som handledare. Resultatet presenterades muntligt och
skriftligt vid en formell redovisning för
berörda parter, fastighetsägare och myndigheter, samt vid en presskonferens.
För de svenska studenterna innebar utbytet en möjlighet att pröva sina kunskaper under okända och delvis svåra omständigheter. Särskilt uppskattat var att utbytet blev en integrerad del av utbildningen.
Arbetet mottogs väl av högskolans lettiska
partners och ﬁck stor uppmärksamhet i
branschen och i lokala media.

Lettiska studenter på Högskolan på
Gotland
Under hösten 2003 kom tolv studenter och
två lärare till Visby från Riga. De lettiska
studenterna arbetade med två uppgifter,
dels en nybyggnation i Visby innerstad,
dels en ombyggnad av en ruin till konsertlokal. Även här arbetade svenska och
lettiska studenter tillsammans. Förslagen
som togs fram höll hög kvalitet och visade på möjligheter som inte kommit fram
i den inhemska debatten.

International
Science Programme
International Science Program vid
Uppsala universitet fokuserar på uppbyggnad av livskraftiga forskningsmiljöer med utgångspunkt från utvecklingslandets behov och möjligheter till
samarbete. Stöd utgår till forskningsgrupper och nätverk.
International Science Program, ISP, startade som ett stipendieprogram med 15
forskningsstipendier till fysiker från utvecklingsländer. Nu har det vuxit betydligt och kan handla om bl.a. stöd till utrustning, konsumtionsvaror i form av t.ex.
kemikalier, reservdelar, tidskrifter och litteratur samt bidrag till och deltagande i
konferenser, besök av samarbetande forskare etc. Insatserna möjliggör forskning i
den lokala miljön.

Stipendier
Ungefär 30 procent av projektanslagen går
till stipendier. Det kan vara för program
för MSc- och PhD-studenter, forskning
av mer seniora forskare eller för träning av
tekniker. MSc- och PhD-programmen utgör alltså en del av projektstödet och är av
”sandwich-karaktär”, där så mycket som
möjligt av arbetet görs vid hemmainstitutionen och med examen från moderuniversitetet närhelst detta är möjligt.

Länder och ämnen
Framtiden
Utbytena fortsatte under 2004 med Estland som mål. För 2005 ﬁnns en överenskommelse med universitetet i Kaunas.
Tor Broström
tor.brostrom@hgo.se

I dag utgår stöd till ca 50 forskningsgrupper i närmare 20 länder i Asien, Afrika
och Latinamerika. Dessutom stöds 16 nätverk.
ISP stöder uppbyggnad av forskningsverksamhet inom basvetenskaperna biologi, fysik, kemi och matematik. Efter-
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som ISP koncentrerar sin verksamhet till
låginkomstländer innebär detta att programmet i första hand deltar i den kapacitetsuppbyggnad som är nödvändig i dessa
länder. Samarbetet sker därför till största
delen med universitet och möjliggör uppbyggnaden av MSc- och PhD-program
inom de projekt som ISP stöder. Att programmet är universitetsbaserat är en fördel och möjliggör ”kollegialt” samarbete.

Medverkan i global samhällsutveckling
ISP:s verksamhet utgör en del av universitetets medverkan i den globala samhällsutvecklingen. Programmet fungerar som
ett nationellt program och bidrar inte bara
till att tillföra svensk forskning ny kunskap inom de projekt som stöds utan bygger även upp kunskap om och förståelse
för andra kulturer hos de svenska forskningsgrupper som deltar i verksamheten.

ISP – en länk mellan forskningsgrupper
Huvudfunktionen är att länka samman
forskningsgrupperna i programmet med
redan etablerade grupper, som arbetar
inom de områden som efterfrågats. Utgångspunkten är behovet av stöd såsom
det speciﬁcerats från utvecklingslandet.
Det gör att ISP inte bara arbetar med
”värdgrupper” vid Uppsala universitet,
utan även utnyttjar annan forskningskapacitet som ﬁnns i Sverige. Också forskningsgrupper i övriga Europa liksom
starka regionala forskningsgrupper utgör

en viktig resurs. För närvarande är ca 50
svenska forskningsgrupper från 10 svenska universitet inbegripna i verksamheten
varav ca 30 procent från Uppsala universitet.

Resultat
Sedan starten 1961 har ca 1 200 personer
fått stipendier. Tack vare fokusering på
den lokala miljön har ”brain drain” varit mycket liten. Mer än 95 procent av stipendiaterna har fortsatt att arbeta i sina
hemländer.
Under perioden 1997–2003 (7 år) producerade de stödda forskningsgrupperna:
• 164 PhD-avhandlingar
• 523 MSc-avhandlingar
• 762 publikationer i internationella tidskrifter
• 484 publikationer i regionala/lokala
tidskrifter
• 1 474 konferensbidrag varav ca 50 procent vid internationella konferenser

Finansiering
Verksamheten stöds i dag till största delen
av Sida/SAREC, med bidrag från Uppsala universitet. Tilldelade anslag för 2004
uppgår till 27,5 mnkr. Vid sidan av den
direkta verksamheten administrerar ISP
på uppdrag av Sida/SAREC även ett antal bilaterala projekt.
Lennart Hasselgren
Lennart.Hasselgren@isp.uu.se

Linnaeus-Palme
finns i Kina
Högskolan i Gävle har inom ramen för
industriell ekonomi vid institutionen
för teknik och byggd miljö etablerat
kontakt med Guizhou University i staden Guyiang i Kina. Kontakten började med samarbete inom LinnaeusPalme-programmet och har därefter
utvecklats till forskningssamarbete
och till grundandet av ett forskningsinstitut vid det kinesiska universitetet.

Samarbetet byggs upp och förankras
Möjlighet att inleda kontakt och etablera samarbete med Guizhou University i
Kina gavs år 2000 genom det då nyligen
lanserade utbytesprogrammet LinnaeusPalme.
Guizhou-provinsen ligger i det inre av
Kina långt från Beijing och kuststäderna
där man vid universiteten redan utvecklat internationella samarbeten. Högskolans projekt var därför en utmaning med
förutsättningar som var långt ifrån självklara.
Samarbetet mellan Högskolan i Gävle
och Guizhou-universitetet är väl förankrat genom ﬂera aktiviteter så som utbyte
för studenter, lärare och administratörer.
Högskolans samverkansorgan, Kontakttorget, har bidragit till förankringen liksom externa aktörer.
Samarbetet har även god förankring i
Guizhou-provinsen både vid universitetet
och på kommun- och provinsnivå. Utresande lärare och handläggare från internationella sekretariatet har besökt svenska ambassaden i Beijing för att informera

47

GODA EXEMPEL PÅ INTERNATIONALISERING

om samarbetet och för att underlätta visumansökan för utresande inom Linnaeus-Palme.

Utbyte för studenter, lärare och
administratörer
Student- och lärarutbytet, som gäller industriell ekonomi, genomförs i båda riktningarna. Samarbetet har skett i nära
kontakt med högskolans internationella
sekretariat som t.ex. har deltagit i intervjuer/samtal med de sökande studenterna
inför antagning till utbytesplatserna.
Inresande studenter har möjlighet att
göra projektarbete under handledning.
De läser även kurser i ämnet International Business vid institutionen för ekonomi. De deltar i kursen i svenska som erbjuds alla inresande studenter. De utresande studenterna arbetar med projekt
med handledning av bl.a. de lärare som
tidigare varit utbyteslärare på högskolan.
Studenterna går också en kurs i kinesiska. Studiebesök anordnas på företag som
Ericsson Panda Communications Company Ltd i Nanjing, och Sandvik China
Ltd i Beijing, för att studenterna ska få
möjlighet att på plats bl.a. studera ledarskapsfrågor.
De utresande studenterna väcker stort
intresse bland studenterna vid Guizhou
University. De bjuds in av klasser för att
föreläsa om Sverige och de är även efterfrågade när det gäller konversation på
engelska.
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När det gäller lärarutbyte är de utresande lärarna alltid två. Lärarutbyte genomförs samtidigt som de utresande studenterna är på plats vilket förstärker den
handledning som Guizhou University erbjuder.
Utbyte/platsbesök för administratörer har också genomförts i båda riktningarna dels innan samarbetet startade och dels under pågående projekt. En
handläggare från högskolans internationella sekretariat hade som särskilt uppdrag att titta närmare på studentboendet,
kommunikationer, säkerhet m.m. för att
kunna ge de utresande studenterna information som är relevant i ett svenskt perspektiv.

Resultat och spin off-effekter
Kulturmötet dominerar det positiva intrycket i de utvärderingar som har gjorts.
Förutom de akademiska aspekterna av
student- och lärarutbytet har de båda lärosätena genom samarbetet lyckats harmonisera stora olikheter i utbildningssystem,
undervisningsmetoder och betygssystem.
Som en följd av samarbetet med högskolan och särskilt av det forskningssamarbete som inletts med institutionen för
teknik och byggd miljö, har Guizhou
University etablerat ett forskningsinstitut, Institute of Industrial Economic
Engineering, där bl.a. lärare och studenter som varit på utbyte vid högskolan är

verksamma. För närvarande pågår ett gemensamt forskningsprojekt, Innovation
Capability Study for Swedish Industries in
China, som ﬁnansieras av provinsstyrelsen i Guizhou.
Ytterligare en eﬀekt av samarbetet är
att Linnaeus-Palme ﬁck Guizhou University att öppna ögonen för värdet med
internationalisering. Universitetet har under de senaste åren gjort stora satsningar
på att höja kompetensen i engelska hos lärare och studenter och i dag har universitetet ﬂera utbytespartners.
Samarbetet med Guizhou University har fått spin oﬀ-eﬀekter både i Gävle
och i staden Guyiang. Intresset för Kina
har spridit sig och omfattar nu även högskolans samverkansorgan, Kontakttorget,
som tillsammans med bl.a. Handelskammaren har arrangerat ett par Kina-seminarier.
Ett par av de lärare som varit i Gävle
och nu verkar vid det nyetablerade forskningsinstitutet har av de lokala myndigheterna fått i uppdrag att arbeta fram en
plan för strategisk utveckling av teknologi
och vetenskap.
Ming Zhao
mzo@hig.se
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Communication for
Development
Magisterutbildningen Communication
for Development (ComDev) vid Malmö
högskola startade år 2000, med stöd
från Sida. Syftet är att ge kunskap om
internationellt utvecklingssamarbete
med fokus på medierna och den nya
informations- och kommunikationsteknologin.
Målgruppen för utbildningen Communication for Development är journalister, informatörer och andra yrkesgrupper
i medie- och informationssektorn med
minst två års yrkeserfarenhet och en högskoleexamen i relevanta ämnen.

Bakgrund
De första två kurserna gavs på svenska för
svenska och danska studenter – varav ﬂera var bosatta utomlands. Sedan hösten
2002 är kursen helt internationell. Under-

visningen bedrivs på engelska och kursdeltagarna är till en tredjedel utländska
studenter, företrädesvis från utvecklingsländer.

Uppläggning
Studenterna arbetar i grupper på kursens
webbarbetsplatser. Några av studenterna
från utvecklingsländer har kunnat delta
i något av seminarierna på Malmö högskola, tack vare stipendier från Sida och
Nordiska ministerrådet. Övriga har följt
delar av seminarierna genom ”streaming
video”. Huvuddelen av kontakterna sker
alltså virtuellt på Internet.
ComDev har examensrätt för magister med bredd, den ges på halvfart och
sträcker sig över två år. Kursen utmynnar
i ett projektarbete, helst i ett utvecklingsland. De internationella studenterna vid
Malmö högskola fungerar ofta som värdar för sina svenska kurskamrater i samband med projektarbetet.
Oscar Hemer
oscar.hemer@k3.mah.se

Växjö i Nicaragua
Under hösten 2000 bytte de första
studenterna från Växjö universitet
och Universidad Americana (UAM) i
Nicaragua plats med varandra. Sedan
dess har sex svenska studenter, sex
nicaraguanska studenter och fem lärare använt sig av stipendierna från
Linnaeus-Palme.
Utbytet inom Linnaeus-Palme mellan
Växjö universitet och Nicaragua har lett
till att ﬂera studenter från Växjö även studerat i Managua utan stipendium och antalet lärare som vill utnyttja möjligheten
ökar för varje år.

Resultat
Lärarna vid Växjö universitet har genom
utbytet fått erfarenheter, kunskaper och
kollegor. Studenterna har fått erfarenhet
och getts möjlighet till en spetskompetens som är svår att få i det ordinarie utbildningsprogrammet.
De goda erfarenheterna från samarbetet mellan UAM och samhällsvetenskapliga institutionen (SVI) har gjort att
Växjö universitet arbetar intensivt med
att etablera samarbeten och utbyten med
andra universitet utanför de västeuropeiska och engelskspråkiga delarna av världen.
Samarbetet fördjupas ytterligare. Det
skissas på gemensamma forskningsprojekt och grundutbildningskurser på båda
sidor av Atlanten. UAM och SVI är dessutom tillsammans inblandade i en Alfaansökan.
Joacim Martinsson
joacim.martinsson@svi.vxu.se
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Ingenjörsutbildning för ryssar – på svenska
Gränsöverskridande samverkan inom
forskning och utbildning är ett samverkansprojekt mellan Luleå tekniska
universitet och Pomor statliga universitet (PSU) i Arkhangelsk. Från början
var syftet att ge ryska studenter möjlighet att ta en civilingenjörsexamen
i Sverige.

Antagning
Omkring 100 studenter sökte till utbildningen, 31 antogs och inledde sina studier
i Arkhangelsk. Intagningsprov anordnades av LTU och på grundval av provresultaten, språktest och intervjuer antogs16
studenter. I augusti 1998 anlände studenterna till Luleå. De introducerades till studierna genom undervisning i svenska och

datorkunskap. En rysktalande person utsågs som kontaktperson vars uppgift var
att ge studenterna stöd och hjälp med
praktiska frågor.

Orsak till framgång
Förkunskapskraven vid uttagningarna var
hårda, vilket gjorde att alla de 20 platser
som ställts till förfogande inte utnyttjades. Det är dock troligt att de strikta kriterierna för antagningen var en bidragande
orsak till de goda studieresultaten samt de
marginella avhoppen. Av de 16 studenter
som inledde studier vid LTU hoppade en
person av utbildningen och en annan läste
till en magisterexamen i matematik istället för en civilingenjörsexamen. En översikt av studenternas betyg visar också att

de ligger på eller över genomsnittet. De
uppvisar därmed goda eller mycket goda
individuella studieresultat.
Undervisningen i svenska utgjorde en
betydande del av projektets uppbyggnad.
Genom kurser i Arkhangelsk samt fortsatt undervisning på plats i Luleå kunde
studenterna utveckla sina färdigheter i det
svenska språket. I andra liknande projekt,
där utländska studenter inbjuds till undervisning vid LTU, är det vanligt att undervisningen sker på engelska. Ett exempel på detta är ett projekt som syftar till
att bygga upp en internationell Master of
Science-utbildning för gruvingenjörer.
Första kullen ryska studenter antogs till
programmet våren 2002.
Per Leander
pele@ltu.se

Gävle samverkar med KwaZulu-Natal
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap och institutionen för
ekonomi vid Högskolan i Gävle har
beviljats medel inom Linnaeus-Palme-programmet. Det gäller samarbete med University of KwaZulu-Natal, Sydafrika. Samarbetsavtal om lärar- och studentutbyte har tecknats
med Center for Visual Art och School
of Business.

Fördelar med University of KwaZulu-Natal
University of KwaZulu-Natal har många
fördelar som samarbetspartner. Center for
Visual Art (CVA) är en välrenommerad
konstskola som under ﬂera decennier utbildat konstnärer, konsthantverkare och
konsthistoriker. Undervisning sker på
samtliga nivåer upp till doktorsexamen.
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The School of Business ger utbildning i
företagsekonomi och i nationalekonomi
upp t.o.m. doktorsexamen.

Lärar- och studentutbyte
Lärarutbytet gäller samarbete i ordinarie
kursutbud både i Sydafrika och i Gävle.
Därtill har bl.a. en kurs i afrikansk konst
vid den kulturvetenskapliga ämnesavdelningen utvecklats i samarbete mellan
CVA och konstvetare i Gävle.
Med ﬁnansiering av projekten från
Linnaeus-Palme-programmet genomförs sedan ett par år utbyte för både lärare och studenter. Lärare i ämnet Business
har fått möjlighet att utbyta åsikter och
föra dialog kring undervisning och pedagogiska frågor liksom kursutveckling. Institutionen för ekonomi har fått möjlighet

att diskutera MBA-program och handledning av olika sorters examensarbeten och
hur man bäst kan utveckla kontakter med
det omgivande samhället.
En student från institutionen för ekonomi gjorde hösten 2003 ett fältarbete inom ramen för MFS, med stöd och
handledning från School of Business. Två
konstvetarstudenter från Gävle deltar nu
genom sina C- och D-uppsatser inom
forskningsprojektet Crafting Freedom –
Rorke’s Drift Art and Craft Center, inom
vilket forskare från de två utbytesinstitutionerna samarbetar i ett treårigt projekt. Projektet kommer att redovisas dels i
form av publicerat forskningsresultat, dels
genom en vandringsutställning som kommer att visas i Sydafrika och i Sverige på
ett antal museer och kulturinstitutioner.
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Att bygga vidare på en tradition
Utbytet med Sydafrika och KwaZuluNatal har på båda institutionerna väckt
stort intresse för samarbete med utvecklingsländer. I KwaZulu-Natal ﬁnns sedan
1800-talet en svensk missionsstation, och
en kunskapsutveckling har skett inom
konstområdet i Rorke’s Drift Fine Art
School. Inhemska och nordiska system av
kunskap och pedagogik har interagerat.
Traditionen har i stor utsträckning befrämjat kontakterna mellan Högskolan i
Gävle och University of KwaZulu-Natal.
Frågeställningar runt genusperspektiv i de
olika svenska och sydafrikanska regionerna är också aktuella. Sydafrika med sin
mångkulturella tradition kan bidra med
kunskap som kan hjälpa svenskar att förstå och förmedla den dynamik som kan
utvecklas när myndigheter, institutioner
och företag använder sig av olika kulturer
och traditioner.

Framtid och förnyelse
För närvarande pågår diskussioner mellan konst- och kulturvetare inom forskningsprojektet, som ska leda till konstoch hantverksproduktion för ekonomisk
och kulturell utveckling i Hälsingland
respektive KwaZulu-Natal. De båda lärosätenas expertkunskaper används i samarbete med hantverks- och kulturorganisationer.
Berit Sahlström
bsm@hig.se
Maria Fregidou-Malama
mma@hig.se

Akademisk kapacitet
i tredje världen
Ett av de övergripande målen för Linköpings universitets internationalisering är att universitetet ska vidareutveckla sina möjligheter att bistå universitet i utvecklingsländer att stärka
sin akademiska kapacitet.

Vägen till samarbete med tredje världen
Vägen till samarbeten har gått via läraroch forskningskontakter med externt och
internt ﬁnansiellt stöd. Hälsouniversitetets kontakter med Moi University i Kenya
har varit och är en viktig del av verksamheten. En annan väg till samarbete med
partneruniversitet i tredje världen har varit
det s.k. 3V(ärldsdelar)-projektet. Projektet
startades av den dåvarande humanistisksamhällsvetenskapliga fakulteten, som erhöll extra stöd från Sida för att upprätta
kontakter med universitet i Asien, Afrika och Latinamerika. Syftet var att få till
stånd ett akademiskt utbyte till ömsesidig nytta . Projektet utmynnade i kontakter med University of the Western Cape,
Sydafrika, Universiti Sains Malaysia, och
med Universidad San Andres, La Paz, Bolivia (och indianorganisationen TINKU
/Kawsay). Samtliga kontakter har stabiliserats och utökats under perioden 19942003, och i vissa fall har alla universitetets
fakulteter engagerat sig i samarbetet.

Exemplet Afrika
Kontakterna med University of the Western Cape (UWC) har medfört ett fakultetsövergripande engagemang inom LiU.
Valet av detta partneruniversitet inom
ramen för 3V-projektet gjordes eftersom
forskningssamarbete pågått en längre tid
mellan forskare inom områdena vuxen-

utbildning och tema Vatten i natur och
samhälle.
För närvarande samverkar Institutionen
för beteendevetenskap (ämnesområdet
vuxenutbildning) vid ﬁlosoﬁska fakulteten med University of the Western Cape
genom att, gemensamt med två andra
partneruniversitet i Australien respektive
Kanada, ge ett magisterprogram i Adult
Education and Social Change. Programmet ges på distans och med ”Black Boardstöd” (e-post och Internet). Utbildningen
har rekryterat ett förhållandevis stort antal studenter från UWC.
Hälsouniversitetets kontakter med
UWC inbegriper sjukgymnast- och sjuksköterskeprogrammen, där ett projekt
med The Faculty of Community and
Health Sciences fått ett bra genomslag
och är väl integrerat i programmen.
Tekniska högskolan vid Linköpings
universitet har sedan länge haft kontakter
med UWC inom området små och medelstora företag genom att en kurs för företagsledare har utarbetats med University
of the Western Cape som afrikansk samordnare. Arbetet, liksom genomförandet
av kursen, har fått ﬁnansiellt stöd från
Sida. Kursen administreras av ansvariga
vid University of the Western Cape.
Den fakultetsövergripande institutionen hälsa och samhälle (ﬁlosoﬁska fakulteten, Hälsouniversitetet och Tekniska
högskolan i Linköping) samarbetar med
University of the Western Cape inom ramen för magisterprogrammet Health and
Society. Inom programmet ges en intensivkurs med EU-stöd inom ramen för Sokrates/Erasmus-programmet, dit också
två studenter från Sydafrika antagits. Lärare från University of the Western Cape
har undervisat på kursen. En vecka av
kursen 2004 har ägnats särskilt åt Sydafrika som fallstudie. Kursen erbjuds också
till svenska studenter.
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Samarbetet har utökats till att omfatta
även expertutbyte mellan ekonomi- och
planeringspersonal på rektorskansli- och
fakultetsnivå (med ﬁnansiellt stöd från
Svenska institutet).

Expansion och måluppfyllelse
Under de drygt tio år som förﬂutit sedan
Linköpings universitet fastställde sin strategi för internationalisering har ﬂera aktörer inom universitetets fakulteter stött
studenter och lärare i arbetet med att etablera kontakter med universitet i utvecklingsländer som Kenya, Sydafrika, Malaysia, Thailand och Indien. Fler länder ﬁnns
naturligtvis också representerade genom
studenternas resor under årens lopp inom
ramen för Minor Field Studies-programmet.
Universitetets långsiktiga mål från 1994
har integrerats i fakulteternas och institutionernas arbete, och det har förverkligats
tack vare långvarigt engagemang hos lärare, studenter och administratörer vid LiU
och vid partneruniversiteten.
Monica Ungerholm
monun@kfu.liu.se
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Utbyte med sydafrikanska grundskolor
Det pågår ett interkulturellt och internationellt utbytesprogram mellan
Karlstads universitet, grundskolor
i Karlstad och Kil och grundskolor i
Lingelihle, ett ”black township” i Eastern Cape i Sydafrika. Utbytet baseras
på ”twinning” som initierades av ANC.
Twinning är en samarbetsform för att
bygga kontakter med omvärlden.
Syftet med utbytesprogrammet mellan
Karlstad och Sydafrika är att möta och
utforska utländska kulturer och därigenom stärka förståelsen och toleransen för
vad som är annorlunda. Ett annat syfte
är att stärka självförtroendet och tron på
den egna förmågan på ett professionellt
och privat plan.

Uppläggning
De skolor som medverkar kallas systerskolor. Varje skola har sin egen systerskola
med regelbundet utbyte. Sedan 1994 har

lärare och föreläsare från Karlstads universitet årligen besökt Cradock/Lingelihle
i november. Hittills har 100 studenter och
tio grundskollärare besökt Sydafrika.
Förberedelserna sker vid Karlstads universitet, där Sydafrika studeras utifrån utbildningsaspekter liksom kulturella och
politiska aspekter. Därefter inleds praktikperioden som avslutas med en resa till
Lingelihle i Sydafrika. Lärarna möter olika politiska, kulturella och sociala organisationer för att studera demokratiseringsprocessen i Sydafrika. Dessutom hålls ett
antal workshops om utbildningar i de olika länderna. När lärarna sedan återvänder till Sverige sker en återrapportering
till systerskolan.
Lärare vid systerskolan i Sydafrika
bjuds även till Karlstad varje år. Än så
länge har sex lärare och två rektorer från
Sydafrika besökt Sverige.
Sven-Olof Palm
sven.olof.palm@kau.se
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Miljöplattform för
Barentsregionen
Barents Miljöplattform är ett samverkansprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet,
Rovaniemi yrkeshögskola, Murmansk
statliga tekniska universitet, Kola Science Centre, Apatity och Arkhangelsk
statliga tekniska universitet.

Projektets uppläggning
Projektet tar ett helhetsgrepp på samspelet
mellan industriell miljö, naturmiljö och
social miljö för att befrämja hållbar utveckling i Barentsregionen, som står inför en expansiv ekonomisk utveckling.
Det har som övergripande mål att tillhandahålla och främja sådan kompetens
och djupgående kunskap som behövs för
att lösa och förebygga miljöproblem inom
Barentsregionen. Det sker genom att skapa en plattform för kunskap i miljöfrågor med syfte att stödja en hållbar miljömässig och socioekonomisk utveckling för
Nordkalotten och nordvästra Ryssland.
I projektet ingår följande aktiviteter:
• Upprättandet av ett nätverk av experter
• Utveckling av ett gemensamt forskningsprogram för att fördjupa samarbetet inom forskningen

• Workshops och seminarier som syftar
till att öka kunskapen om den ryska
delen inom Barentsregionen
• Rysk språkutbildning för nyckelaktörer inom projektet
• En interaktiv databas omfattande redan existerande och nyinsamlade data
• Service till företag och myndigheter
• Spridning av resultaten från projektet

Bakgrund
I nätverkets ”Working group/Advisory
board” ingår forskare från 14 olika universitet och högskolor i Sverige, Finland,
Norge, Danmark, Island, Grönland, Ryssland, Kanada, och USA (Alaska). Man
har arrangerat årliga internationella doktorandkurser inom miljöområdet. Kurserna är tvärvetenskapliga. Kring ett för
varje kurs speciﬁkt tema rekryteras ett tjugotal doktorander från olika samhällsdiscipliner samt humanistiska och naturvetenskapliga discipliner och från olika länder både inom Sveriges närområde, övriga
Europa och från andra världsdelar.
På motsvarande sätt rekryteras till varje
kurs ett tiotal internationellt kvaliﬁcerade
seniora forskare, från olika discipliner och
länder, som lärare på kursen. På de fyra
kurser som genomförts 2002–2003 har
sammanlagt mer än hundra doktorander
från 15 länder och ett 40-tal lärare av olika
nationalitet deltagit. Därtill kommer ett
stort antal lokala experter som medverkat

som föreläsare och demonstratörer, genom
att kurserna har innehållit resor under vilka för ämnesområdet relevanta platser har
besökts. Samtliga kurser har kombinerat
föreläsningar, doktorandseminarier, exkursioner och studiebesök.
Ett år före respektive kurs har en forskarworkshop på samma tema arrangerats
för två av de genomförda kurserna samt
för en planerad femte kurs. Exempel på
kurser är Reindeer as a keystone species in
the North, Bilogical, Cultural and Socioeconomic aspects. Kursen, som pågick i 16
dagar, startade i Rovaniemi och genomfördes i form av en bussresa genom norra
Finland, Nordnorge och Kolahalvön.
Den erfarenhet av förhållanden i Ryssland och de internationella kontakter som
etablerades genom arbetet med nätverket
har utgjort en förutsättning för planering
av projektet Barents Miljöplattform. Under 2001 utvecklades planerna för projektet Barents Miljöplattform. En Interregansökan inlämnades i november med positivt beslut om ﬁnansiering i juni 2002.
Under tiden däremellan krävdes ett intensivt arbete med att skaﬀa tillräcklig nationell medﬁnansiering. Mer information
finns på http://barenvir.project.luth.
se.
Walter Ruth
walter.ruth@ltu.se
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En intensivkurs om
internationell hälsa
Sedan början av 1970-talet har Uppsala universitet erbjudit en intensivkurs under tre månader i internationell hälsa (10 poäng) för dem som förbereder sig för arbete i Afrika, Asien
och Latinamerika. Under de följande
tre decennierna har i princip alla utresande läkare, sköterskor och nutritionister genomgått utbildningen.
Utbildningen i internationell hälsa vid
Uppsala universitet initierades av barnläkare med internationell erfarenhet och har
genom åren berikats med ﬂer kurser och
en bred forskningsverksamhet samt konsult- och informationsverksamhet kring
internationella hälsofrågor. Universitetet
har därmed fått en bredare kunskap i både
barn- och kvinnohälsa.

Enheten för internationell mödra- och
barnhälsovård (IMCH)
International Maternal and Child Health
(IMCH) vid institutionen för kvinnors
och barns hälsa har i dag två professurer,
ett 40-tal aktiva forskare, lärare och administratörer samt ett stort antal studenter
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på grundutbildningsnivå, inom magisterprogram eller doktorandutbildning.
Kursen i internationell hälsa utmynnar i en Master in International Health.
Kursdeltagarna kommer inte bara från de
skandinaviska länderna. Med stipendier
från STINT och Svenska institutet eller
med andra ﬁnansieringar deltar studenter från ett stort antal länder. För närvarande planeras ett samarbete med James
P Grant School of Public Health i Bangladesh och ett antal västerländska universitet (Harvard, Amsterdam, London
School of Hygiene & Tropical Medicine)
kring enskilda masterkurser. Svenska lärare deltar och svenska studenter går kurser i Bangladesh tillsammans med andra
internationella studenter.
I IMCH ingår även Centrum för internationell katastrofhälsovård, som under de två senaste åren arbetat med utbildning och forskning för att förbättra
hälsan i katastrofsituationer. Centret har
ansvar för kurser inom det EU-ﬁnansierade Network on Humanitarian Assistance,
som driver en utbildning på mastersnivå i
ett samarbete mellan sju europeiska universitet.

serna används för hälsoproblem som har
störst relevans för 10 procent av jordens
befolkning. De forskningsfrågor IMCH
prioriterar rör de större hälso- och överlevnadsfrågorna, i synnerhet i resursknappa
situationer. Kvinnor, barn och personer i
katastrofer står i fokus. Forskningen bedrivs i forskargrupper eller nätverk. De
svenska forskarna, ofta i samarbete med
andra institutioner i ”nord”, kan medverka med metodkunskap och utbildningsmöjligheter, medan samarbetspartners i
”syd” bäst kan bedöma relevans och behov. Studierna är oftast inriktade på att
utvärdera möjliga interventioner; från
små till stora utvärderingar av hela hälsoprogram.
För närvarande bedrivs forskningsprojekt med forskargrupper från Nicaragua, Tanzania, Sydafrika, Sri Lanka,
Bangladesh, och Vietnam. Forskare från
andra institutioner i ”nord” medverkar
även, bl.a. från institutioner vid UC Davis, Cornell universitetet, London School
of Hygiene & Tropical Medicine, Cambridge universitetet och Institute of Child
Health i London. Forskarstuderande
kommer såväl från samarbetande institutioner i ”syd” som från Sverige.

Forskningsarbetet
Medicinsk forskning och hälsoforskning
karakteriseras av att 90 procent av resur-

Lars Åke Persson
lars-ake.persson@kbh.uu.se
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UTLANDSVISTELSER AV
MÅNGA SLAG
VISIONS Internationella
workshops
Sedan 1994/95 drivs projektet VISIONS – en serie workshops i dokumentärfilm för sistaårsstudenter från
filmskolor i Europa. Ett antal sammankomster har ägt rum med studenter från olika länder, där Sverige
och Dramatiska institutet har deltagit.
Kursernas tyngdpunkt har legat på utveckling av studenternas ﬁlmprojekt.
Verksamheten har skapat nätverk av studenter i Europa och ﬂera har samarbetat
med varandra i sina examensﬁlmer och/
eller i andra ﬁlmer efter examen.
Varje omgång har avslutats med att de
färdiga ﬁlmerna har visats i ett särskilt
VISIONS-paket på IDFA - den årliga
dokumentärﬁlmsfestivalen i Amsterdam.
Genom presentation i katalogen av varje
ﬁlm och ﬁlmare har studenterna introducerats i den professionella dokumentärﬁlmbranschen.
Madeleine Bergh
madeleine.bergh@draminst.se

Eget kontor i Taiwan
I mars 2003 öppnade Chalmers ett
kontor, Chalmers International Taiwan Office (CITO), i Taiwan. Syftet är
att skapa förutsättningar för studenter att arbeta i ett kinesiskt samhälle
och få erfarenhet av dess kultur och
språk. Kontoret drivs av studenter
som en del av deras utbildning. CITO
är formellt en del av värduniversitetet
National Chiao Tung University, NCTU,
men finansieras av Chalmers.
CITO ska främja utbytet mellan Chalmers och NCTU, bidra till ökad förståelse vid Chalmers för utvecklingen i östra
Asien samt utveckla ett samarbete mellan
Chalmers och företagen i teknikparken i
Hsinchu - ett av världens främsta kluster
för mikroteknikföretag.
Verksamheten leds av en utbytesstudent från Chalmers och styrs av en gemensam styrkommitté med sju medlemmar från vardera Chalmers och NCTU.

Resultat
En viktig förutsättning för kontorets fortsatta drift är det starka stöd Chalmers har
fått från NCTU, vars motiv för samverkan är att öka sitt eget internationella engagemang. Från att ha varit regel är det
snarast ett undantag att studenter i Taiwan beger sig utomlands för studier. Det

hänger samman med utbyggnaden av landets egna högre utbildning och med demokratiseringen av samhället.
Studenterna har under det första året
sammanställt två bulletiner med information om förhållanden och tendenser i
östra Asien. På sikt avser Chalmers även
att knyta andra utbytesstudenter i Asien
(Hong Kong, Singapore och Tokyo) till
rapporteringen.
Samarbetet med NCTU har även inneburit att ett antal studenter från Taiwan
kommit till Chalmers. På sikt önskar
NCTU öppna ett liknande kontor vid
Chalmers.
Mer information om CITO ﬁnns på
www.cito.chalmers.se.
Jörgen Sjöberg
jorgen.sjoberg@rektor.chalmers.se
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Industripraktik
utomlands
Högskolan i Borås startade 1995 programmet Industriella system inom
maskinteknik. Programmet ges av ingenjörshögskolan.

Praktik, examensarbete och examination
En av kurserna i utbildningen är ett terminslångt industriprojekt utomlands.
Syftet är att studenterna ska få praktisk
erfarenhet av arbete i projektform och fördjupa sina språkkunskaper.
De ﬂesta av praktikföretagen håller hög
kvalitet i sin handledning och de som har
tagit emot studenter från Högskolan i

Minor Field Studies
En av Sidas ambitioner är att öka förståelsen hos högskolestuderande och
lärare för utvecklingsproblematik
inom olika ämnesområden. Ett led i
verksamheten är att ge studerande
vid svenska högskolor och universitet Sida-finansierade MFS-stipendier
för att under cirka två månader utföra en fältstudie i ett utvecklingsland.
MFS-programmet har stor betydelse
för Sveriges lantbruksuniversitets internationalisering.

Uppläggning
Den fältstudie som görs inom MFS ska resultera i ett fördjupningsarbete på engelska på 10–20 poäng och ska helst vara ett
examensarbete. Studien kan utföras av en
eller två personer, den ska vara tillämpad
och möjliggöra goda kontakter med den
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Borås är positiva till att ta emot nya studenter de kommande åren.
Praktikföretagen erbjuder ofta studenterna att stanna ytterligare tio veckor efter
avslutad praktik för att göra examensarbetet. Studenterna är redan förtrogna med
företaget och kan därmed lägga mer tid på
själva problemställningen och får ytterligare tio veckors språk- och kulturträning
på plats. En positiv sidoeﬀekt är kravet på
att studenterna ska vara ”up to date” med
sina studier för att få göra praktik. Det har
lett till att mycket få studenter i utbildningen har kommit efter i sina studier.
Examinationen för kursen består i en
teknisk rapport som beskriver projektet
och arbetssättet, inläsning och muntlig
examination av teknisk litteratur samt en
muntlig redovisning efter hemkomsten.

Exempel på partnersamarbete

professionella och sociala miljön i landet.
Den ska även vara väl avgränsad och genomförbar inom en tremånadersperiod.
Fältstudien ska överensstämma med
målen för Sveriges utvecklingssamarbete
och bör därför utföras i ett land där sådant samarbete bedrivs och inom ett ämnesområde som är centralt i den internationella utvecklingsprocessen.
Studenten utvecklar i samråd med sina
handledare för MFS-studien ett projekt
och formulerar själv en projektbeskrivning på engelska. MFS-studien förutsätter medverkan av såväl handledare i Sverige som handledare i värdlandet. Den
svenska handledaren är huvudansvarig
och ska godkänna rapporten.
SLU Omvärld koordinerar MFS-programmet och ger studenter och handledare stöd och råd när det gäller ansökningar och genomförande av u-landsvistelsen.
SLU har även en forskarsammansatt och
fakultetsrepresenterad MFS-kommitté

som granskar ansökningar två gånger om
året. Rapporterna publiceras i en särskild
serie som skickas till utvalda bibliotek och
intressenter.

Kontakterna med företagen har lett till att
ett partnerföretag i Tyskland, Balda AG,
är representerat på arbetsmarknadsdagen
för att rekrytera studenter. En av handledarna hos Balda AB har även hållit seminarier på högskolan för studenter och företag. Insatsen har varit gratis och är en
gest av goodwill från företagets sida.
Sedan 2001 har konceptet med ett internationellt industriprojekt successivt utvidgats till att i dag omfatta alla utbildningar inom maskin, elektro och kemi.
Kursen erbjuds som ett valbart alternativ
och har ökat i popularitet.
Michael Tittus
michael.tittus@hb.se

MFS betydelse för internationalisering
MFS-programmet har stor betydelse för
SLU:s internationalisering eftersom det
ger institutionerna ämnesmässiga och
kulturella erfarenheter. SLU har ett stort
antal lärare och forskare som i sina handledarroller har kontakter med kollegor
i u-länder och därmed tillför sin verksamhet internationella aspekter. Det visar sig också att MFS-erfarenheterna ofta
blir ingången till ett framtida yrkesmässigt internationellt engagemang. Många
av Sida-handläggarna och internationellt
inriktade konsulter inom natturresurssektorn är f.d. MFS-stipendiater.
Monica Hallin
monica.halling@omv.slu.se
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Korta utlandsvistelser i
lärarutbildning

Inom lärarprogrammet vid Högskolan
i Borås kan studenterna välja att studera utomlands en hel termin, men de
kan också välja en tvåveckorsvistelse.
Blivande grundskollärare åker då till
ett engelskspråkigt land för att lära sig
mer om skolkulturen där. Under vistelsen utomlands ska studenterna under den ena veckan göra studiebesök i
en skola. Tanken är att de ska sprida
kunskap om den svenska skolan. Vissa studenter har även fått möjlighet att
aktivt delta i undervisningen. Under
den andra veckan är syftet att studera
kulturen. Studenterna har då möjlighet att resa runt i området och göra
olika studiebesök. Vid hemkomsten
redovisar studenterna sina erfarenheter för varandra.
Anna Karin Munkby
annakarin.munkby@hb.se

Konstfack på Park Avenue

Våren 2001 inleddes ett samarbete mellan Sveriges generalkonsulat i
New York och Konstfack. Samarbetet
utmynnade i att tre Konstfackstudenter ﬁck utforma textila delar av residenset på Park Avenue 600. Residenset
besöks årligen av tusentals gäster och
journalister. En dramatisk gardin, en
stor matta med ﬂouriscerande garn designades och en humoristisk hallmatta
tillverkades.
Coco Unger
coco.unger@konstfack.se

En europeisk
filmidentitet
I undervisningen i filmmanus och filmregi på Dramatiska institutet finns internationella samarbeten som en röd
tråd. Det är en del av en medveten
strategi för att skapa och stärka en
europeisk filmidentitet. Syftet inom
utbildningen är att ge studenterna
möjlighet till fördjupning, självreflektion och att möta likasinnade.
Verksamheten sker i regelbundna seminarier i samarbete med följande internationella samarbetsparters och inriktningar:
• Columbia University, New York.
Samtalsseminarier en gång per år för
manus- och registudenter från båda
skolorna.
• Chapman University, Los Angeles.
Liknande verksamhet håller på att
byggas upp.
• NFTS (National Film and Television
School) i London. Sedan fem år tillbaka pågår ett seminarieutbyte för
manusstudenterna på temat ”ett ungt
modernt sinnes reaktion inför den
klassiska tragedin”.
• Danska Filmskolan. Gemensamma
seminarier ett par helger varje termin
och praktiska övningar.
• Norska Filmskolan. Liknande samarbete som med Danmark läggs nu upp.

Utställningsutbyte
Kungl. Konsthögskolan har arrangerat flera utställningsutbyten med andra konsthögskolor. Det senaste exemplet gäller en högskola i S:t Petersburg. Utställningarna ägde rum i S:
t Petersburg i november 2003 och i
Stockholm i februari 2004.
Syftet med utställningsutbytet mellan
Konsthögskolan och S:t Petersburg Repin State Academic Institute of Painting,
Sculpture and Architecture. var att lära
känna varandras utbildningsanstalter och
delta i ett kulturellt program i respektive
stad. En grupp på nio elever och en professor från vardera skolan deltog i utbytet. Vistelsen på respektive ort pågick en
vecka. Förutom hängning av utställning,
besök på skolan och i ateljéer, ingick studiebesök på konstmuseer och gallerier för
att bekanta sig med ländernas historiska
och samtida konst.
Eftersom skolorna är mycket olika varandra till sin struktur, inriktning och utbildning, gav det upphov till intressanta
diskussioner. Två helt olika utställningar
visades på respektive skola. Utbytet gav
även andra än de som deltog i utbytet en
internationell inblick i det arbete som pågår på en annan konsthögskola.
Mari Rantanen
mari.rantanen@kkh.se

Det ﬁnns också önskemål om samarbete
med en ﬁlmskola i Syd- eller Centraleuropa.
Harald Stjerne
harald.stjerne@draminst.se
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Expressmobilitet för studenter
KUNO, Nordplus Konst, har skapat så
kallad expressmobilitet inom utbytesprogrammet Nordplus. Studenter
kan delta i kurser, projekt, föreläsningar och workshops under så korta
perioder som en vecka vid en annan
nordisk konsthögskola.
Konsthögskolorna i utbytesprogrammet
Nordplus väljer varje termin ut en kurs
ur sitt ordinarie kursutbud som blir en
KUNO-kurs. Där öppnas en eller ﬂera
platser för nordiska sökande. Oftast väljs
kurser ut som erbjuder en teknik som man
inte kan jobba med på samtliga skolor.

lighet till en kortare inblick i en annan
nordisk konsthögskola. Det har i ﬂera fall
resulterat i att studenter efter en KUNOkurs sökt sig till ett längre Nordplus-utbyte vid den aktuella skolan.

Efterfrågan större än utbud
KUNO-kurserna annonseras på den gemensamma webbsidan (www.valand.
gu.se). Information och ansökan förmedlas av koordinatorerna. Intresset för
expressmobilitet ökar och är ofta större
hos studenterna än det utrymme som kan
beredas.

Finansiering och boende
Syfte
Tanken med expressmobilitet är att stimulera intresset för Norden och för Nordplus-utbyten. Studenter som är tveksamma till att åka på längre utbyten får möj-

Utbytesprogram
för ingenjörer
Chalmers ingår sedan 2002 i UNITECH
International, ett samarbete mellan
åtta ledande tekniska universitet i
Europa och ca 25 företag. Man anordnar bl.a. utbyten och praktik.
UNITECH International är ett utbytesprogram som innefattar avancerade ingenjörsstudier, oftast med managementinriktning, och avancerad praktik på ledningsnivå inom de företag som deltar.
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De studerande får ett stipendium från
Nordplusnätverket, men får ordna sitt
boende själva.
Maria Holmlund
maria.holmlund@kkh.se

Berlinateljé för
internationell utveckling

Kungl. Konsthögskolan hyr en ateljé i
Berlin med tillhörande lägenhet. Ateljén används bl.a. av lärare som under
en koncentrerad period vill arbeta med
ett konstnärligt utvecklingsarbete eller
uppdatera sig i vad som händer på den
internationella konstscenen. Den används också av elever som arbetar på ett
projekt tillsammans under en kortare
tid eller av administrativ personal som
går språkkurser och/eller besöker högskolans utbytesskolor i Berlin. Under
2003 utnyttjade 50 personer från KKH
ateljén. För elever, lärare och övrig personal ges möjlighet att få studera, arbeta och utveckla nya idéer i Berlin.
Anneli Hovberger
anneli.hovberger@kkh.se

Verksamheten

Finansiering och praktik

Utbytet inleds med en gemensam introduktionsvecka för samtliga studenter, som
sammanfaller med uppsummeringsvecka
för dem som redan har varit med i utbytet ett år. Vid dessa tillfällen får studenterna konkreta uppgifter, med stöd av lärare
från ingående universitet och företagsrepresentanter.
Halvvägs genom utbytesåret träﬀas
studenterna igen för ”mid-term week”.
Genom dessa återkommande träﬀar ges
studenterna möjlighet att lära känna ﬂer
personer än de studenter som studerar vid
samma universitet.

Företagen bidrar både ekonomiskt och genom avancerad praktik till programmet.
Därmed har de ett stort egenintresse av
att programmet fungerar väl. Praktiken
är oftast väl utformad och ger möjlighet
att rekrytera bland en grupp motiverade
och begåvade studenter. Antalet studenter i utbytet är begränsat till 14 från varje
universitet. UNITECH beskrivs utförligare på nätadressen: www.unitech-international.org/unitech/main.nsf/luHOME/HOME_eng?OpenDocument
Margareta Lagerqvist Kihlman
margareta.lagerqvist@adm.chalmers.se
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Sommarkurser ger
transatlantisk dialog
University of California (UC) och Lunds
universitet (LU) anordnar gemensamt
en sommarskola om 10 poäng på engelska. Kursen heter Europe and America: A Dialog on Critical World Issues och ges i Lund. Till LU:s 75 platser
kom över 240 ansökningar.

Uppläggning
10 professorer, fem från UC och fem från
LU ansvarar för varsin delkurs. Även studenterna utgörs av två lika stora grupper
från vardera sidan av Atlanten.
Kurserna är grupperade i två månadslånga moduler och studenterna väljer en
kurs i varje modul. Sommarskolan består
av föreläsningar, gemensamma uppgifter,
rundabordssamtal och gästföreläsningar av europeiska representanter för statsmakt, media och organisationer.

Internationalisering på hemmaplan
För studenter som inte har tillfälle att tillbringa en hel termin eller ett läsår utomlands erbjuder sommarskolan en upplevelse av internationalisering på hemmaplan.
De olika delkursernas gemensamma nämnare är aktuella globala problem: fredsforskning, statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi, mänskliga rättigheter, miljö, genusforskning, etc.
År 2005 kommer en gemensam sommarkurs att förläggas till University of
California.
www.lu.se/intsek/SummerSchool.html
Renée Valeri
renee.valeri@intsek.lu.se

Sommarskola vid polskt universitet
Högskolan Dalarna och Handelshögskolan i Nowy Sacz (WSB-NLU) samarbetar sedan år 2000 om sommarskolor.

Bakgrund
Handelshögskolan i Nowy Sacz rankas
som nummer ett i Polen och har dessutom
tillgång till nybyggda studentbostäder av
hög klass som är outnyttjade sommartid.
Avsikten var att studenter från Högskolan
Dalarna och WSB-NLU skulle mötas i
Nowy Sacz för att förena akademiska studier och fritidsaktiviteter. Genom Nowy
Sacz centrala läge med korta avstånd till
många av länderna i Centraleuropa var
syftet också att locka ett brett internationellt studentunderlag med förhoppning
om tonvikt på de forna öststaterna.

Samarbetets utveckling
Sommaren 2001 startades verksamheten
på försök. Till den företagsekonomiska
kursen The Art of the Learning Organization anslöt sig ca 20 studenter som huvudsakligen kom från Sverige (HD), Polen
(WSB-NLU), Ukraina och Schweiz.
Under sommaren 2002 fortsatte verksamheten med ytterligare en kurs med
stöd från Svenska institutet. WSB-NLU
arrangerade ett fritidsprogram med ﬂodturer, bergbestigning, besök på kurort,
besök i Krakow och Zakopane m.m.
Under 2003 anmälde sig ett 40-tal studenter från 15 nationaliteter till kurserna.
Orsaken var att information om sommarkurserna publicerats på några hemsidor på
Internet. Någon mer påkostad marknadsföring har inte gjorts.
Hittills har Högskolan Dalarna ensam
haft ansvaret för undervisningen på sommarkurserna. Sommarkurserna kommer

dock att utökas och HD:s ansvar minskas.

Att möta visionen
I samband med att Polen nu blivit medlem i EU kommer samarbetet med WSBNLU och sommarhögskolan in i en ny
fas. WSB-NLU har visionen att skapa en
bred internationell sommarhögskola som
ska vara en mötesplats för akademiker och
studenter från öst och väst. Medel har därför sökts för ett Socrates-program under
rubriken ”Our Future in European Business” för perioden 2005–2007. Under projektet kommer sommarhögskolan att fortsätta, men i större format och med medverkande lärare från många ﬂer länder.

Lärdomar för framtiden
Svårigheterna med sommarkurserna i
Polen har främst varit anpassning till andra länders studiesystem. Kurserna som
givits i Nowy Sacz har omfattat fem poäng eller fem studieveckor i det svenska
studiesystemet. Eftersom vistelsen har
varit drygt tre veckor på plats har uppsats- eller rapportskrivning förlagts till efter kursen, med viss examination på distans. Det har inneburet att en del studenter valt att inte göra färdigt kursen. Andra problem har varit nivån på kurserna.
I planeringen har kurserna lagts på motsvarande ”tredjeårsstudent”. Studenternas
bakgrund har skilt sig väsentligt beroende
på vilket land de kommer ifrån och vilket
studieprogram de deltagit i. Följden har
blivit en liberal hållning till studieprestationer med viss anpassning till bakgrund.
En rekommendation för framtiden är att
i huvudsak lägga kurserna i liknande arrangemang på B- eller ”andraårsnivå”.
Jan Åkerstedt
jak@du.se
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Att lära om Indien – tre variationer på ett tema
Mer än 500 lärarstuderande och ett
30-tal av de aktiva lärarna vid Lärarhögskolan i Stockholm har hittills deltagit i Indienkursen Syd i förändring.
Malmö högskola ger en 10-poängskurs
Möte med u-land som är inriktad på
Indien. Vid Karlstads universitet finns
sedan 15 år tillbaka internationaliseringsarbete inriktat på Indien.

Lärarhögskolan i Stockholm
Syftet med kursen Syd i förändring vid
Lärarhögskolan i Stockholm är att utveckla förmågan att förstå andra kulturer,
västvärldens relation till resten av världen
samt förändringsprocessen i Syd. Det görs
genom att konfrontera, analysera och reﬂektera över de skiftande mönster för fattigdom och dominans som ﬁnns i de s.k.
u-länderna och i relation till den rika delen av världen.
Kursdeltagarna bekostar själva sin resa
och sitt uppehälle. Kursen inleds med en
fältdel bestående av studiebesök och föreläsningar i Chennai. Sedan åker gruppen
till ett konferenscenter i delstaten Tamil
Nadu. Under de följande två veckorna vistas studenterna på den indiska landsbygden. Först introduceras gruppen till olika
problem som ﬁnns här, framförallt bland
daliterna (f.d. kastlösa), för att sedan göra
temaarbeten i mindre grupper tillsammans med en lokal guide och en tolk.
Schemat under fältveckorna innehåller
drygt 150 timmar föreläsningar, studiebesök, auskultationer etc.
Ett stort arbete läggs på att organisera
möten mellan kursdeltagarna och värdfolket i Tamil Nadu. En central del av kursarbetet försiggår i projektgrupper. Under
handledning av tamilska guider och med
tolkar tillbringar temagrupperna en tid i
tamilska byar. Den didaktiska tanken är
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att erfarenheterna ska komma först, sedan
ska man genom bearbetning och teoretiserande sätta ord på starka upplevelser.
Teoristudierna ligger därför efter fältdelen av kursen. Under den avslutande delen av kursen påbörjas översättningen av
erfarenheterna till undervisningspraktik
genom temaarbete och läsning av didaktisk litteratur. Fältdelen av kursen redovisas bl.a. i en utställning för skolklasser.
Som ett resultat av kursen har ﬂera nätverk skapats bland aktiva lärare, ett samarbete med en högskola och en ledande
lärarutbildning i södra Indien har etablerats, ett dussintal lärarstuderande har
åkt till Indien för att göra en del av sin
praktiska lärarutbildning i engelskspråkiga skolor, och ﬂera studerande har skrivit
MFS-uppsatser och sökt sig till internationella utbildningar och tjänster. Mer information ﬁnns på www.lhs.se/~jwalch/
sif.htm.

Malmö högskola
Kursen i Malmö är en 10-poängskurs
med en teoridel kopplad till ca fyra veckors fältstudier i ett u-land. Fältstudierna
framhåller skillnaden mellan den generella beskrivningen av ett u-land och det
lokalt upplevda och pekar på konsekvenserna av ett etnocentriskt förhållningssätt.
Kursen har en tvärvetenskaplig inriktning
där miljöperspektivet och de historiska,
internationella och etiska perspektiven
framhålls.
Fältstudierna är förlagda till sydöstra
och sydvästra Indien i delstaterna Tamil
Nadu och Kerala. Varje student fördjupar sig inom ett eget område som redovisas genom en rapport eller examensarbete. Kursen har en didaktisk inriktning
där studenternas konkreta erfarenheter
diskuteras.

Studenterna förbereds genom föreläsningar, seminarier, rollspel och studiebesök. Frågor som rör kvinnor och barns situation, vattenproblematiken, arbetsmiljöfrågor och basnäringar står i fokus, liksom begreppet etnocentrism.
I fältstudierna ingår studiebesök på avloppsreningsverk, vattenreningsverk samt
sophantering och jämförande studiebesök görs sedan i Chennai. Rollspel som
metod används för att göra studenterna
medvetna om hur det är att arbeta genom
tolk vilket de gör under sina fältstudier i
Tamil Nadu.
Utvärdering av första delen av de tio
veckorna sker i Indien före hemfärden.
Efter hemkomsten arbetar studenterna
bl.a. med läromedelsanalys och redovisning av indisk skönlitteratur.

Karlstads universitet
Vid Karlstads universitet pågår sedan femton år tillbaka ett internationaliseringsarbete riktat mot Indien. Ett formellt samarbetsavtal mellan Banaras Hindu University och Högskolan i Karlstad slöts
1988. Samarbetsavtal har även slutits med
Tibetan Institute i Sarnath, Kashi Vidyapit och Krishnamurti Foundation, Varanasi. Hittills har ca 300 studerande deltagit
i studieresor eller bedrivit studier i Varanasi och i Dharamsala.
Ett 50-tal studenter i religionsvetenskap och kulturgeograﬁ har hittills skrivit sina C- och D-uppsatser med indisk
anknytning och bedrivit sina fältstudier i
Varanasi. Avdelningen för kulturgeograﬁ
har haft ett långsiktigt forskningsprojekt
i samarbete med professor Rana Singh,
vid Banaras Hindu University, BHU, där
man studerar urbaniseringsprocessen i en
indisk by. Samarbetet har bl.a. resulterat i
en doktorsavhandling 2003.
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En representant för kulturgeograﬁ vid Karlstads universitet ingår i styrelsen för Society of Heritage and Environmental Health i delstaten Uttar
Pradesh, vilka organiserar forskningssymposier.
Inge-Marie Svensson
inge-marie.svensson@lut.mah.se
Malmö högskola
Inga-Lill Fjällsby
ingalill.fjallsby@kau.se
Karlstads universitet
Jim Walch
jim.walch@lhs.se

Konstfack i samarbete med Japan

Hösten 1998 slöts det första samarbetsavtalet mellan Konstfack och Tohuko
University of Art and Design (TUAD)
i Japan. Därefter har många studenter och lärare utväxlats. Sedan 2001
har Konstfacks TUAD-studenter varit
delaktiga under Swedish Style-veckan i
Tokyo, som genomförs för att visa upp
svensk design i Japan. Konstfack gjorde
även tillsammans med en professor på
TUAD en utställning om japansk textil i samband med Tokyo Style i Stockholm. Utställningen ägde rum sommaren 2004 och ﬁnansierades av Japan
External Trade Organisation, JETRO.
Eva Åkesson
eva.akesson@konstfack.se

63

GODA EXEMPEL PÅ INTERNATIONALISERING

INSATSER MED SPRÅKINRIKTNING
Kommunikativ engelska
Communication in English är en kurs i
engelska som ges vid bl.a. Malmö högskola. Utgångspunkten är att studenten ska kunna uttrycka sig effektivt
i tal och skrift. Det uppnås i första
hand när studenten förstår sammanhanget och kan uttrycka sig analytiskt i förhållande till detta.
Kursen i kommunikativ engelska vid
Malmö högskola försöker att få studenter
att förstå engelskans struktur och dominerande föreställningsvärld snarare än att
fokusera på språkfärdigheter. Utbildningens inriktning är på den internationella
migrationen som följt i andra världskrigets spår, där engelska språket har varit ett

viktigt instrument för globalisering. Här
blir frågeställningar kring ras, kön, klass
och etnicitet framträdande.

Uppläggning
Kursens placering inom området Internationell migration och etniska relationer
(IMER) ger möjlighet till sammankoppling av språkstudiet med studiet av politik och kultur på en allt mer global arena.
Inom ramen för utbildningsprogrammet
Language–Migration–Globalisation fungerar Communication in English som en
introduktion till globaliseringens kulturella och sociala yttringar. C- och D-kurserna är forskarförberedande. Här erbjuds
också studenterna en möjlighet att stude-

ra en termin på högskolans utbytesuniversitet, som för närvarande är The University of Botswana och The University of
the West Indies. För mer information, se
www.imer.mah.se/
Jean Hudson
jean.hudson@imer.mah.se

Främmande språk för svenska studenter

KTH erbjuder kurser i främmande språk
för svenska studenter. För de svenska
studenterna fungerar kurserna ofta som
en förberedelse inför en period av studier eller examensarbete utomlands. Utbudet är brett och består av kurser i engelska, tyska, franska, spanska, italien-

ska, ryska, japanska och kinesiska. Alla
främmande språk som undervisas i på
KTH, med undantag av ryska, ﬁnns på
olika kunskapsnivåer. De högre kursnivåerna har en kommunikativ och fackspråklig inriktning. Kurserna omfattar
i allmänhet 5–6 poäng. Sedan 2004 er-

bjuds intensivkurser i tyska, franska och
spanska under sommaren. De innefattar även undervisning i språkområdets
kultur och samhällsliv.
Margareta Andolf
andolf@lib.kth.se

Utbytesstudenter blandas i språkutbildning

Projektet Språkgrupper har pågått under två år vid Högskolan i Skövde. Syftet är att utbytesstudenterna ska få hjälp
med svenska språket, vilket bidrar till
en snabbare integrering i högskolan och
det svenska samhället. De svenska stu-

denterna får i sin tur träning i språkfärdighet och lär känna studenter från andra länder och upplever därigenom en
annan kultur på hemmaplan. I ett annat
språkprojekt medverkar utländska studenter i propedeutiska språkkurser som

bl.a. innebär att delta i konversationsgrupper och hålla kortare presentationer
om sig själva på svenska.
Sabina Blomgren Hualpa
sabina.blomgren.hualpa@his.se
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Språklig
högtrycksdusch
I augusti varje år genomförs en intensivkurs i svenska för utländska studerande i Härnösand i Mittuniversitetet regi. Tanken är att den ska vara
både upplevelse- och lärorik. En intensivkurs med en språklig och kulturell ”högtrycksdusch” är en bra början på fortsatta studier i svenska.
Grundidén med intensivkursen i svenska är att språk lättare kan läras om man
får möjlighet att göra det utifrån de tre
grundpelarna aktiviteter, upplevelser och
möten.

Uppläggning

Resultat

Kursen är uppbyggd utifrån olika teman
och varar i tre veckor. De första dagarna
handlar det om att lära känna varandra i
gruppen och sedan bär det ut i närmiljön
i form av skogsutﬂykter, kanotpaddling,
stadsvandringar, middagar hos svenska
familjer, besök på bondgårdar och undersökande uppgifter som t.ex. en ”surströmmingsundersökning” som avsluta med en
surströmmingsfest.
Kursen omfattar språkliga förberedelser i klassrummet, aktiviteter och upplevelser, uppföljning och redovisning. Studenterna har även tillgång till datorsalen
24 timmar om dygnet. Där kan man arbeta med interaktiva datorprogram, skriva ut arbetsdokument eller skriva på den
egna hemsidan.

De studenter som har gått intensivkursen
upplever ett försprång jämfört med kamrater som kommit direkt till terminsstarten. Särskilt stort är försprånget när det
gäller de muntliga färdigheterna och lusten att kommunicera på svenska.
Hans Åhl
hans.ahl@miun.se

Internationella studenter lär svenska
Avdelningen för språk och kommunikation vid KTH erbjuder kurser i
svenska för utländska studenter. Möjligheten att erbjuda språkkurser internt är en hörnsten i KTH:s internationella verksamhet.

Kurser i svenska som främmande språk
Avdelningen för språk och kommunikation erbjuder kostnadsfria, poänggivande kurser i svenska språket. Målgruppen
är främst inkommande utbytesstudenter,
men i mån av plats kan även utländska
magisterstudenter och doktorander delta.
Intensivkurser i svenska ges under sommaren och deltidskurser under terminerna. Varje kurs omfattar 5 poäng. Fyra
nivåer erbjuds: elementary, advanced beginners, intermediate samt advanced. Studerande som har förkunskaper i svenska
får genomgå ett webbaserat språktest för
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att kunna placeras på lämplig nivå. Examinationen sker genom skriftlig tentamen och kontinuerlig bedömning av löpande arbete via deltentamina under kursen. Studenterna ska ha minst 75 procents
närvaro och varje kurssteg måste vara tenterat innan nästa påbörjas.
Kurserna i svenska är populära och
majoriteten av utbytesstudenterna deltar.
Under augusti 2004 var omkring 400 studenter inskrivna i någon av kurserna. En
majoritet av utbytesstudenterna anländer
till KTH en eller två månader innan terminsstart för att läsa svenska. Perioden
utgör en bra introduktion till Sverige och
ger en mjukstart på vistelsen i Stockholm
och på KTH. Normalt sker undervisningen i sommarkurserna på förmiddagarna,
medan olika former av sociala aktiviteter
erbjuds under eftermiddagar och kvällar.

Resultat
Efter två kurser (motsvarande 10 poäng)
klarar ﬂertalet av studenterna att följa undervisning på svenska kombinerad med
kurslitteratur på engelska. Utbytesstudenternas förmåga att snabbt ta till sig svenska språket används internt som exempel
för att inspirera utresande KTH-studenter
att studera i icke engelskspråkiga länder.
För mer information och kursplaner, se
www.language.lib.kth.se/
Margaretha Andolf
andolf@lib.kth.se
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Språk och praktik för
blivande ingenjörer
Mellan juni 2002 och maj 2004 genomförde Högskolan Dalarna ett projekt, som syftade till att förbättra ingenjörsstudenters kunskaper i tyska.
Projektet genomfördes i samarbete
med Hermann-Hesse-Kolleg, ett institut för språkutbildning och kulturellt
samarbete i delstaten Baden-Württemberg. Stöd erhölls av EU-programmet Leonardo da Vinci.

praktik på ett tyskt företag. Förkunskapskravet i tyska var tre års skolstudier.

Värdfamiljer
Under språkkursen var studenterna inkvarterade i familjer. Det upplevdes som
positivt, eftersom man där var tvungen
att använda sin vardagstyska. Värdfamiljer upplevdes som en mycket stor tillgång
under språkkursen enligt en enkät som
gjordes efter projektets avslutning. Ingen student hade velat byta boendet hos
värdfamilj mot boende i studentrum. Sista veckan av språkkursen inriktades undervisningen mot den kommande praktiken.

på intervju hos praktikföretagen. Företagen var av varierande storlek, men bland
dem fanns t.ex. Bosch och Siemens samt
Stora/Ensos och Sandviks tyska dotterföretag.

Resultat
Samarbetet med Hermann-Hesse Kolleg
fungerade väl och projektet motsvarade
förväntningarna. Man kan också notera
att två av studenterna har framhållit medverkan i projektet som ett viktigt skäl till
sin första anställning efter examen.
Bengt Nybelius
bny@du.se

Kursens uppläggning
Studenterna från Högskolan Dalarna ﬁck
fem veckors intensivkurs i tyska på Hermann-Hesse-Kolleg följd av tre månaders

Praktik
Hermann-Hesse-Kolleg skötte också
praktikförmedlingen. Studenterna ﬁck gå

Språkverkstad i Malmö
Syftet med språkverkstaden på Malmö högskola är att förbättra studenternas kunskaper i språk och att de
därigenom ska fullfölja sina påbörjade studier. Högskolan vill reducera antalet studiemisslyckanden och säkerställa att arbetet med en vidgad rekrytering och internationalisering på
hemmaplan blir framgångsrikt.
Språkverkstaden vid Malmö högskola erbjuder stöd enligt principen om ”hjälp till
självhjälp” inom svenska, svenska som andraspråk och engelska. Text, tal och uttal studeras samt viss studieteknik. Det
viktigaste arbetet sker i form av drop inverksamhet med möjlighet att träﬀa lärare med språkkompetens för att få svar på
frågor eller få hjälp med konkreta uppgif-

ter. Korta riktade kurser erbjuds även enligt ett rullande schema liksom möjlighet
att boka tid hos lärare för att få hjälp med
analys och kartläggning av kunskaper
och färdigheter och förslag till åtgärder.
Språkverkstaden ska även fungera som en
mötesplats där studenter kan träﬀa andra
studenter i liknande situation och därigenom bli mer motiverade att arbeta med
språket.

p.g.a. bristande vana, studenter som är
dyslektiker samt studenter som inte har
direkta svårigheter men som vill förbättra sin språkanvändning. Det har främst
varit andraspråksstudenter som utnyttjar
språkverkstaden, men andelen studenter
med svenska som första språk ökar. Besöken i Språkverkstaden sker oftast i samband med självständiga skrivuppgifter på
svenska eller engelska såsom uppsatser,
examensarbeten och hemtentor. För yt-

Målgrupper

terligare information, se www.mah.se/

Språkverkstaden vänder sig till alla studenter vid Malmö högskola. Det kan gälla
studenter som inte har svenska som modersmål, studenter som trots behörighet i
engelska har problem med engelskan som
arbetsspråk, studenter med svenska som
modersmål som har problem att skriva

imer/sprakverkstaden
Patricia Staaf
patricia.staaf@imer.mah.se
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NÄTVERK, SEMINARIER OCH
KONFERENSER
Polifonia
– ett nätverk för
musikutbildning
Polifonia är ett nätverk för internationalisering av musikutbildning. Målet är att hjälpa institutioner att öka
anställningsbarheten för studenterna
genom att förbättra kvaliteten i undervisningen. Lunds universitet deltar
i nätverket.

Strategi för att nå målet
Nätverkets arbete för att förbättra studenternas anställningsbarhet följer två linjer:
- The Tuning Line har som målsättning
att hjälpa institutionerna att hantera
strukturella förändringar som ett resultat av Bolognaprocessen. Inom projektet arbetar man bl.a. med att ut-

veckla generella och ämnesspeciﬁka
beskrivningar för de inledande utbildningsåren samt att sprida information
om verktyg för kunna jämföra utbildningar i Europa, såsom ECTS.
- The research line. Nätverkets arbete omfattar efterforskningar, såsom
att samla in information om musikutbildningssystem i andra länder på
alla nivåer och om musikeryrket. En
kartläggning av de olika utbildningssystemen i de europeiska länderna har
framför allt fokus på musikutbildning
på grundutbildningsnivå.
Nätverket arbetar även för att bevara sällsynta musiktraditioner som är en del av
Europas kulturarv och att identiﬁera nya
trender inom musikområdet.
Johannes Johansson
johannes.johansson@mhm.lu.se

Tysk-svensk
handledning
Projektet Kulturella gränsdragningsprocesser mellan hälsa och sjukdom
i välfärdssamhällen är ett samarbete mellan forskare och doktorander
vid Nordeuropa-institut, Humboldtuniversitetet i Berlin och Humanistiska
institutionen vid Örebro universitet.

Samarbetet inleddes 2003 mellan disciplinerna historia, lingvistik och litteraturvetenskap med representanter också från
etnologi och sociologi. Projektet fokuserar på de i samhället ständigt pågående
gränsdragningsprocesserna mellan sjukdom och hälsa, mellan normalitet och
avvikelse.
Vid gemensamma seminarier kommenterar forskare från det ena landet papers av forskare från det andra. Utöver
det rent akademiska värdet har samarbetet varit ett incitament för att öka kunskaperna i tyska. För doktoranderna är möjlighet till handledning och undervisning
av lärare från ett utländskt universitet av
stort värde.
Ann-Sofie Ohlander
ann-sofie.ohlander@hum.oru.se
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Nätverk för
arbetsintegrerat
lärande
Partners for the Advancement of Collaborative Engineering Education
(PACE) är ett samarbete mellan GM,
Sun Microsystems och företag som ger
högskolor över hela världen stöd i att
utveckla produkter inom fordonsindustri – från idé och design till produktion, marknadsföring, distribution,
underhåll, återvinning och skrotning.
I universitetsnätverket PACE ingår ett
30-tal högskolor, varav två i Europa.
Ett av dessa är Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Varför deltar HTU i PACE?
Redan från starten organiserade HTU
sin ingenjörsutbildning i form av Cooperative Education med några amerikanska
universitet som förebild. Ett viktigt inslag
var att förlägga en del av utbildningen utomlands. Ett samarbete etablerades därför med bl.a. Saab, Volvo, General Motors, Rolls Royce och ett antal universitet, framförallt i USA. Genom åren ﬁck
ett antal studerande som ett inslag i ingenjörsutbildningen ett halvt års internationella erfarenheter av både arbete och
studier.
HTU håller även på att utveckla en
global variant av utbildningen som involverar tre högskolor och tre företag i oli-

ka världsdelar (Global Automotive Engineering, GAE). Modellen har utarbetats
av HTU i samarbete med Kettering University, USA och Swinburne University i
Australien. Förutom ordinarie kurser vid
det egna lärosätet, läser studenterna särskilda inriktningar inom fordonsteknik
som deltagande högskolor utvecklar.
Att HTU ansökte om medlemskap i
PACE kan både ses som ett första utvecklingssteg mot GAE och som ett delresultat av arbetet med att proﬁlera HTU:s ingenjörsutbildning mot arbetsintegrerat lärande i ett internationellt perspektiv.

Hur utnyttjas PACE i undervisningen?
Den årsrapport för 2003 som HTU inlämnat till PACE visar bl.a. följande:
• 259 studenter fördelade över sex kurser
i åk 2–3 har följt PACE-relaterade kurser.
• 20 studenter har genomfört elva projekt- och examensarbeten relevanta för
PACE.
• 29 ingenjörsstuderande har haft minst
tio veckors arbete utomlands (internships).

PACE i framtiden
HTU vill framöver kunna erbjuda ett
större antal arbetsperioder utomlands för
studenterna då erfarenheterna visar att
PACE är utvecklande för studenter, både
professionellt och personligen. Högskolan
vill även skapa en bättre balans mellan utresande och inkommande studenter i det
fortsatta arbetet med PACE.
Svante Nyström
svante.nystrom@htu.se
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The Educated Voice
Operahögskolan och KTH bildade
2002 ett centrum för konstnärligt utvecklingsarbete kring opera och teknik. Som ett resultat genomfördes en
stor internationell seminariedag, The
Educated Voice, i slutet av november
2003. Föreläsare var röstforskare, läkare, och internationella sångare och
pedagoger, bl.a. Håkan Hagegård.
Samtliga studenter och lärare vid Operahögskolan deltog under seminariedagen tillsammans med studenter och lärare vid KTH:s institution Tal, musik, hörsel. Logonomer, logopeder, svenska sångoch talpedagoger och företrädare för de
nordiska operaskolorna var även inbjudna. Förhoppningen är att centrumbildningen i fortsättningen ska arrangera liknande seminarier/konferenser av hög internationell klass.
I och med att Operahögskolan ﬂyttade
till KTH-området 2003 blev etablerandet
av organiserat samarbete inom ramen för
en centrumbildning naturlig. I centrumbildningen ingår även Karolinska institutet. Här ﬁnns möjligheter till samspel
mellan de olika verksamheterna inom lärosätena och goda förutsättningar för ett
utökat internationellt tvärvetenskapligt
kontaktnät.
Thomas Schuback
thomas.schuback@swipnet.se
Operahögskolan i Stockholm
Anders Askenfelt
andersa@speech.kth.se
Kungl. Tekniska högskolan
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Universitas 21
– världsomspännande
samarbete
Universitas 21 (U21) grundades 1997
som ett nätverk för internationellt
samarbete inom högre utbildning och
forskning, i vilket Lunds universitet
ingår. Samarbetet omfattar 17 universitet i 10 länder.

Former för samarbetet
Inom U21 ryms dels ett marknadsmässigt
samarbete, dels ett akademiskt samarbete. Den marknadsmässiga delen benämns

Studenter arrangerar
bibliotekskonferenser
Inom biblioteksvärlden finns en lång
tradition av internationellt samarbete i form av konferenser som går under namnet BOBCATSSS. Namnet är en
akronym efter första bokstaven i de
städer vars institutioner inom biblioteks- och informationsvetenskap
startade verksamheten 1993. Bibliotekshögskolan i Borås var inte med
från starten men engagerade sig efterhand i verksamheten.

Universitas 21 Global och kan beskrivas
som ett nätuniversitet etablerat som ett
företag i kompanjonskap med Thomson
Learning. Kvalitetssäkring av kurserna
sker genom ett av U21:s centrala organ,
U21 Pedagogica. U21 Pedagogica drivs som
ett företag för granskning av utbildningarna.
Universitas 21:s akademiska samarbete omfattar bland annat möten och verksamheter mellan de medicinska fakulteterna. Samarbetet omfattar även utbytesprogram för studenter, för lärare och
administrativ personal, som erbjuds undervisning och utvecklingsprogram med
ﬁnansiering via särskilda stipendier. Det
bedrivs även gemensam forskning.

Strategisk plan för framtida samarbete

tekarieutbildningarna i Amsterdam och
Budapest. Arbetet påbörjades med att
låta studenter från två länder arrangera en
konferens inom biblioteks- och informationsvetenskap. Genom samarbetet skulle
studenter lära sig att arrangera en internationell konferens och att samarbeta med
en grupp studenter från ett land med ett
annat socioekonomiskt system.

träﬀades de i Borås och en gång i Riga.
Dessutom träﬀades de vid konferensen i
Torun 2003 som arrangerades av de polska studenterna i samarbete med deras kollegor från Amsterdam. Till arbetet med
att förbereda och genomföra konferensen
i Riga knöts även studenter från andra institutioner vid Högskolan i Borås. Totalt
var cirka 25 studenter från Borås aktiva
under perioden då konferensen pågick.

För de närmast kommande åren har en
strategisk plan utarbetats. Den har:
9. Satsning på global utbildning och
bildning
10. Satsning på forskningsprojekt över
nationsgränserna
11. Satsning på att tydligare implementera modern teknologi i utbildning,
forskning och administrativt arbete
12. Satsning på att utforma lösningar till
globala problem
Cecilia Gagné
cecilia.gagne@plan.lu.se

Målgrupper

Samarbetet inom biblioteks- och informationsvetenskap har utvidgats och sker nu
inom en rad organisationer på global, europeisk och nordisk-baltisk basis. Ett delområde är utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Konferenserna är öppna för såväl studenter som lärare och andra aktörer inom biblioteks- och informationsområdet. Den
senaste konferensen hölls i Riga i början
av år 2004. Konferenserna brukar ha cirka 300 deltagare, varav det stora ﬂertalet
är studenter från de tidigare östländerna.
Engelska är språket som används och majoriteten av talarna vid de olika sessionerna utgörs sedan några år tillbaka av studenter.

Bakgrund

Studentsamarbete Riga-Borås

Ett viktigt steg i det internationella samarbetet togs 1993 av ansvariga för biblio-

De två studentgrupperna från Riga och
Borås samarbetade intensivt. Två gånger

Konferensarrangemang
Ett stort inslag i arbetet med att arrangera konferenser är att skaﬀa sponsorer. Andra inslag är att informera om konferensen, bedöma abstracts för medverkan i seminarier och workshops, att bjuda in s.k.
keynote speakers, att hantera anmälningar, att ordna med hotell, att planera mottagningar och fester, att trycka konferensrapporter m.m.
Magnus Torstensson
magnus.torstensson@hb.se
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Network of Excellence
Institutionen för datavetenskap vid
Mälardalens högskola är medlem i två
av EU:s Network of Excellence, CABERNET inom området distribuerade system och ARTIST inom realtidssystem.
Båda medlemskapen har haft en positiv effekt på utbildning och forskning
inom institutionen.
Inom nätverket ARTIST pågår ett arbete med att deﬁniera innehållet i grundutbildningen inom realtidssystem vilket
varit till stöd för lärare och lett till ökat
studentutbyte för Mälardalens högskola
inom ämnesområdet. Nätverken organiserar även sommarkurser och seminarier
dit högskolans studenter inbjuds att delta
och ta del av de senaste forskarrönen av
ledande experter på området.

European Summer School
Inom nätverkssamarbetet organiserade
institutionen under sommaren och hösten
2003 European Summer School on Embedded Systems, ESSES. Syftet var att skapa
ett forum för utbyte och dialog för doktorander och nyblivna forskare inom lågeffektsteknik, inbyggda system och realtidsforskning. Över 45 kvaliﬁcerade forskare
inom de tre forskningsområdena fanns på
plats för att dela med sig av sina kunskaper samt handleda och inspirera de drygt
80 internationella deltagarna. Utöver seminarier och presentationer, besöktes företag i relevanta branscher, och professionella nätverk skapades.
Hans Hansson
hans.hansson@mdh.se
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UPPDRAG MED
INTERNATIONELL INRIKTNING
IT-projekt för tredje
världen

Med lots ut i världsteatern
Dramatiska institutets största internationella uppdrag är institutionssamarbetet med Sida för förmedling av bistånd som stöd till scenkonsten i tre olika
regioner. Det startade 1997 med Västbanken/Gaza, men har utvidgats till att
omfatta hela MENA-området (Mellanöstern/Nordafrika) och Centralamerika.

Verksamheten

Resultat

Våren 2003 dominerades av det regionala Sida-projektet An Arabic Midsummer
Night´s Dream i samarbete mellan Dramatiska institutet, Göteborgs Stadsteater/Backa teater och Jesuit Cultural Centre i Alexandria i Egypten. Projektet ledde
fram till uppsättningen av Shakespeare´s
En midsommarnattsdröm i Alexandria.
Den långsiktiga tanken var att stärka
scenkonsten i MENA-regionen. Uppsättningen gästspelade även på Dramaten i
Stockholm och Backa teater i Göteborg.
Under hösten färdigställdes ansökan
om stöd till scenkonsten inom MENAområdet, dvs. det nya samarbetsprojektet
mellan Sida och DI avseende Mellanöstern/Nordafrika. Beslutet fattades i mars
2004 och sträcker sig till 2006.
För verksamheten i Centralamerika
hölls ett implementeringsseminarium för
fortbildning inom teatersektorn i regionen. En av studenterna från teaterproduktionsprogrammet på DI deltog som praktikant och har skrivit en 5-poängsuppsats
om projektet.

Sidas och Dramatiska institutets samarbeten i Palestina och MENA har med
åren fått större utrymme inom skolan.
En 4-poängskurs i internationell teaterproduktion har bl.a. etablerats. Intresset
bland elever och lärare ökar och har resulterat i ﬂera studieresor. År 2003 gjordes
två studieresor till Kairo och Alexandria
med dramatik- respektive producentstudenterna.
DI:s lärare är återkommande gästföreläsare och seminarieledare. Gäster från
arabvärlden syns relativt ofta på DI. Dramatiska institutet har genom projektet
blivit en känd institution i Mellanöstern.
Ninni Rydsjö
ninni.rydsjo@draminst.se

HumanIT vid Karlstads universitet har
initierat IT-projektet Bridging the Digital Divide i samarbete med Ericsson.
Projektet startade i januari 2003 och
syftet är att studera hur IKT kan bidra till hållbar utveckling och reducera fattigdom i världens fattigaste
länder. Fokus är på utveckling i landsbygdsområden, eftersom dessa traditionellt sett är mest försummade när
det gäller kommunikationsmöjligheter och tillgång till information.
Målet med IT-projektet vid Karlstads
universitet är att skapa hållbara IKT-lösningar som kan stödja de fattigaste. Flera
forskare hävdar att hållbar utveckling i de
fattigaste regionerna i världen endast kan
åstadkommas genom eﬀektiva kommunikationssystem.
Till fördelarna med IKT hör bl.a. att
utbildning och interaktiv hälsovård kan
nå ut till landsbygden och att lokala producenter kan få hjälp att nå nya kunder.
Avgörande är att låta människorna i området sätta riktlinjer för utvecklingen.
Tekniken måste vara anpassad efter deras behov, krav, omständigheter och traditioner.
John Sören Pettersson
john_soren.pettersson@kau.se
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Uppdragsutbildning
i telekom
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har
i partnerskap med konsultföretaget
Ångpanneföreningen valts som leverantör av två Sida-program.
Kontrakten mellan BTH och Ångpanneföreningen omfattar sju program: tre
stycken år 2003 och sedan två per år
t.o.m. 2006. Avsikten är att totalt ca 180
managers inom telekomsektorn från ca 50
länder ska delta. Varje program omfattar
två månaders nätbaserad utbildning innan deltagarna kommer till Sverige samt
fem veckor i Sverige, varav fyra veckor på
BTH och en vecka i Stockholm.
För internationaliseringen av BTH
innebär det framförallt att deltagare från
tredje världen möter BTH:s lärare och
administration. Utbyte mellan deltagare
och näringsliv i regionen och med studenter är också en del av internationaliseringen. Konkret innebär det att ca 25 personer
av BTH:s lärarkår undervisar och utvecklar beﬁntlig kunskap om framförallt nya
moduler och rutiner.

Synergier
BTH:s lärarkår får samverka dels med
konsulter med fälterfarenheter, dels med
deltagare som har ledarfunktion i respektive land. Den snabba förändring som telekomsektorn genomgår innebär att utveckling av ett nytt kompetensområde
sker på många fronter och i olika länder.
Internationalisering inom telekomsektorn
har resulterat i att BTH följer, lär och bidrar inom många olika ämnesområden
(”wireless” teknologi, liberalisering, affärsplaner etc.) och i olika länder (t.ex.
Kina, Vietnam, Sydafrika).
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Resultat
Kontrakten har, för BTH:s del, tvingat
fram nya administrativa rutiner, internationell upphandling av resurser samt utveckling av helt nya områden. Exempel på
det senare är kapitalmarknaden i utvecklingsvärlden, genustillämpning i annorlunda sammanhang, telekom- och säkerhetstillämpningar i tredje världen, aﬀärsutveckling samt marknadsförutsättningar
i tredje världen.
Antalet sökande till programmen är ca
tre gånger så stort som kontraktet kan effektuera. För att kunna erbjuda även de
sökande som inte blir uttagna till Sidakurserna har BTH utvecklat och anpassat nätbaserad utbildning med samma inriktning som Sidautbildningen i Sverige.
Arbetet har inneburit att registreringsprocessen, antagningen och genomförandet
av nätbaserad utbildning utvecklats.
BTH och mottagande länder arbetar
nu med att upprätta s.k. lärcentra i Thailand, Vietnam och Kina. Tanken är att
hitta lokala partners som på ort och ställe
kan bistå de studenter som väljer att studera på distans vid högskolan. Det kan
exempelvis handla om att erbjuda lokaler
där tentor kan skrivas eller att stödja studenterna i ansökningsförfarandet. Ansökningsprocessen med utländska studenter
är mycket tidsödande och en lokal partner kan, enligt BTH:s bedömning, underlätta processen.
Benno Engström
benno.engstrom@bth.se

Konfliktlösning som
uppdrag
Magisterkursen i ämnet freds- och utvecklingsforskning var en uppdragsutbildning vid Göteborgs universitet
som gavs mellan 1998 och 2003 i Jerusalem för israeliska och palestinska
studenter. Viktiga freds- och utvecklingsfrågor studerades med fokus på
den egna konflikten.
Uppdragsutbildningen i Jerusalem innehöll föreläsningar av lärare från Skandinavien, Israel och Palestina. Föreläsningarna berörde konﬂiktlösning, resursfrågor,
identitetsfrågor, det globala systemet och
fredsprocesser.

Peace Colleges allt populärare
Vid universitetet har ﬂera andra, vid sidan av institutionen för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet,
inspirerats av Peace College-tanken. Peace
Colleges kommer bl.a. att realiseras i Sri
Lanka, Uganda och Rwanda.

Resultat
I Jerusalem arbetar man med att ﬁnna nya
större fonder för att konsolidera projektformen. Där har redan ca 100 magisterstudenter fått examensbevis, varav många
hamnat inom palestinska och israeliska
myndigheter, civila organisationer och
även inom forskarutbildningar i Mellanöstern, Europa och USA.
Michael Schulz
M.Schulz@padrigu.gu.se
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Studievägledning
i Armenien

I konsortiet för studievägledning ingår
förutom Lunds universitet också Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille
(ESIM) och California State Polytechnic
University i Pomona. Syftet är att länka

samman studenternas intressen med de
tekniska utbildningar som erbjuds vid
SEUA och efterfrågan på arbetsmarknaden. Det övergripande målet är att skapa ett centrum som kan ge råd i karriärval, stödja studenterna i jobbsökarprocessen och hjälpa företag att ﬁnna lämpliga
jobbkandidater.
Bl.a. har följande resultat uppnåtts:
• 500 studenter har hittills fått konsultation.
• Ett centrumbibliotek har byggts upp
med omfattande karriärrådgivningsmaterial.
• Ett datoriserat stödsystem har utvecklats för studenternas jobbsökarprocess.
Över 500 studenter och mer än 20 arbetsgivarorganisationer ﬁnns registrerade.

• 144 SEUA-studenter har fått jobb med
hjälp av centret.
• Två SEUA-administratörer har fått
särskild utbildning vid Lunds universitet.
• Företag i Armenien har blivit medvetna om universitetets kapacitet och är
därför mer motiverade att samarbeta.
• SEUA har blivit mer lyhörda för arbetsmarknadens behov och anpassar
utbildningen efter det.
• Utveckling av ett avancerat informationssystem (databas och webbplats)
förbättrar centrets service och möjliggör ett ökat nätverkande med liknande institutioner i Armenien eller utomlands.

Att utveckla lärarutbildning i Tanzania

samt ämnesdidaktiska inslag. En avdelning etablerades vid Morogoro Teachers
College (MTC).

bildare vid ett zonal college i samarbete
med någon/några av ”de tio” från Morogoro. Kursen går på halvfart och deltagarna kommer från institutioner inom zonen
ifråga. Genom tillgången till praktik berikas kursens genomförande.

Efterfrågan på tekniskt utbildad arbetskraft är stor i Armenien, varför
ett centrum för studievägledning har
skapats på State Engineering University of Armenia, SEUA. Det har byggts
upp av ett konsortium inom ramen
för Tempus. I konsortiet medverkar
Lunds universitet.

Omfattning
Hösten 1997 kontrakterades Lärarhögskolan i Stockholm av utbildningsministeriet i Tanzania för ett uppdrag
i att professionalisera lärarutbildningen för primärskolan och lägre sekundärskolan med Sida som finansiär.
Syftet var att höja kvaliteten på lärarutbildningen och därmed höja kvaliteten på undervisningen i skolan.
Lärarhögskolans uppdrag var av typen
”trainer of trainers”. Högskolan skulle utbilda tio tanzaniska lärarutbildare i tre
månader och därefter skulle de tio i sin tur
utbilda sina kollegor. Med utgångspunkt
i en behovskartläggning skapades en kurs
om 10 poäng, College Tutors Course, som
innehöll läroplansfrågor, teorier och modeller kring lärande och undervisning

Sedan sommaren 1998 har 286 lärarutbildare examinerats på kursen. Åtta geograﬁska zoner har etablerats med ett ”zonal
college” i varje med vidgat ansvar för mindre college inom respektive område och
med stöd från Morogoro. Ett mentorssystem har införts. Olika strategier att bryta traditionella hierarkiska mönster har
provats såsom gemensamma pilotprojekt
kring samarbete med primärskolor, ett
nyhetsbrev för erfarenhetsutbyte och produktion av läromedel.

Distansutbildning
Ytterligare ett steg för att bygga upp kapaciteten vid zonal colleges har varit att utveckla en distansvariant av kursen. I den
nya uppläggningen vilar ansvaret för kursens genomförande på ett antal lärarut-

Eva Ericsson
eva.ericsson@pedagog.lu.se

Ringar på vattnet
Kursen är kärnan i projektet, men runt
den har många aktiviteter vuxit fram: radioprogram på söndagsmorgnarna; studier och forskningsprojekt (en studie av
läroboksanvändningen i primärskolan
samt ett SAREC-ﬁnansierat forskningsprojekt, Adaptation of primary teaching to
developmental needs; magisterutbildningar och forskarutbildningar.
MTC och Lärarhögskolan har gemensamt anordnat två internationella symposier; Practices and Possibilites in Teacher
Education respektive Primary Education
with focus on Tanzania.
Sedan 2002 sker samarbetet med MTC
inom ramen för ett samarbetsavtal med
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direktﬁnansiering av ministeriet. Läraroch studentutbyte har också ägt rum
inom utbytesprogrammet Linnaeus-Palme. Vidare har MTC och Lärarhögskolan gemensamt gett kursen Syd i förändring. Kursen innehöll seminarier i Morogoro och ett fältarbete med bas i något
av landets college som fördjupades till ett
examensarbete. En fördjupningsspecialisering inom den nya lärarutbildningen,
Global Learning Community, kommer att
följa den inslagna vägen.
Gunilla Höjlund
gunilla.hojlund@lhs.se
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FOKUS PÅ UTVECKLING
Från lärarutbyte till
alliansuniversitet
Luleå tekniska universitet och Monash
University i Melbourne, Australien,
driver ett omfattande samarbetsprojekt. Samarbetet omfattar lärarutbyten, forskningsprojekt, studentutbyte
inom grundutbildningen, utbyten av
doktorander, utförande av examensarbeten vid Monash University, kurser på distans samt ansökningar till
Europa-Australien-samarbeten inom
högre utbildning.

Utveckling av lärar- och studentutbyten
I februari 1998 skrevs ett ”Memorandum
of Understanding” mellan LTU och Monash University, vilket innebar att studentutbyte på grundutbildningsnivå kunde starta.
Samarbetet fortsatte sedan genom att
ﬂera institutioner, bl.a. inom matematik
och ”Computer Science”, involverades
och fortsatta lärarutbyten kom till stånd.
Lärarutbytena ﬁnansierades av STINT
och har präglats av akademiskt samarbete, personliga nätverk samt kulturella aktiviteter. Resultatet är ett tvärvetenskap-

ligt forskningsprojekt i neurala nätverk
i gränslandet mellan Computer Science
och psykologi.
Våren 2000 kom den första LTU-doktoranden inom EMC-forskning till Monash. Samtidigt hyrdes ett hus nära Monash Clayton Campus som har blivit
LTU:s bas i Melbourne. Under vårterminen 2000 kom även de fyra första av LTU:
s examensarbetare till Monash för att göra
sina examensarbeten. Sedan dess har i genomsnitt fyra LTU-studenter gjort sina
examensarbeten vid Monash varje år.

BASTU – ett
förnyelseprogram

Allianspartner

De olika vetenskapsområdena vid Uppsala universitet ﬁck i uppdrag att till januari 2001 utarbeta två rapporter. Den första
skulle handla om vetenskaplig produktion
och resultat i grundutbildningen under de
senaste fem åren. I den andra skulle man
föreslå hur en indragning av fem procent
av fakultetsanslagen och två procent av
grundutbildningsanslaget skulle genomföras. Dessutom skulle man ge förslag till
hur medlen kunde användas till förnyelse
om man ﬁck tillbaka dem.
Även universitetsförvaltningen ﬁck redovisa förslag till indragningar och förnyelse inom ramen för fem procent av tilldelade medel. En grupp studenter tillsatt av
studentkårerna ﬁck i uppdrag att utarbeta
kommentarer till rapporterna.
Det samlade underlaget sändes till rådgivargrupper vid University of California
Berkeley, University of Edinburgh och
Helsingfors universitet. Vidare utsågs en
mindre studentgrupp vid varje universitet
som ﬁck i uppgift att kommentera rapporterna. Vid ett seminarium i maj 2001
presenterade de tre universiteten sina pre-

I augusti 2000 beslutades att målsättningen skulle vara att vidareutveckla samarbetet till att innefatta ﬂertalet av LTU:s
institutioner och Monash fakulteter. Steg
för steg har nya områden dragits in i samarbetet: lärarutbildningen, ekonomutbildningen, Musikhögskolan i Piteå, industriell design, rymdutbildningen i Kiruna och Luleås kvinnliga forskarskola.
I det nya samarbetsavtalet ökar antalet
utbytesstudenter från två till fem per år.
Vidare ﬁnns en ny paragraf om att verka
för tätare samarbeten och på sikt ”Joint
Degrees” mellan speciﬁka program, t.ex.
rymd-ﬂygteknik, elektro-data-området
och multimedieteknikområdet.
Sven Molin
sven.molin@ltu.se

Uppsala universitet har genomfört
ett stort förnyelseprogram – Besparingar avsedda för strategisk tillväxt
vid Uppsala universitet (BASTU). Syftet var att belysa universitetets verksamheter med hjälp av kolleger från
internationellt framstående universitet.
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liminära synpunkter och de slutliga rapporterna inlämnades till rektor i augusti
samma år.

Inbyggd
kompetensutveckling

Förslag till fördelning av förnyelsemedel
Baserat på råden från de tre rådgivargrupperna och studentgrupperna utformades
en plan för fördelning av förnyelsemedlen.
Planen fastställdes i oktober 2001. Besparingar och förnyelsearbete genomfördes
under treårsperioden 2002–2004.
Förutom att öka förnyelsetakten inom
universitetet är arbetet inom BASTUprojektet ett uttryck för universitetets ambition att mäta sig med de internationellt
bästa universiteten. Projektet bör höja tilltron till universitetets förmåga att säkra
kvaliteten i verksamheten och på sikt säkerställa medelstilldelningen.
Bo Sundqvist
bo.sundqvist@uadm.uu.se

Arbetsgruppen för internationalisering vid Högskolan i Gävle har en ny
modell för sina möten. De har breddats genom medverkan av svenska
och utländska lärare och administratörer med internationell anknytning,
som ett komplement till ordinarie
agenda. Inslagen ska bidra till ökad
kompetens hos gruppdeltagarna när
det gäller internationaliseringsarbetet vid högskolan.
Högskolan i Gävle har sedan många år en
arbetsgrupp för internationalisering med
bred representation – internationaliseringsansvariga lärare vid institutionerna,
ett par institutionsadministratörer, handläggare från studerandeadministrativa avdelningen, en studentrepresentant samt
tre handläggare vid internationella sekretariatet. Gruppen är ett forum för informationsutbyte och ett stöd i högskolans
arbete med internationalisering, främst
för utbyten av studenter och lärare.

Sammankomsterna utgör en viktig kanal för information till lärare, kanslipersonal och till den centrala administrationen. Internationella aktualiteter presenteras och diskuteras, och lärare som varit på
utbyte redovisar sina erfarenheter.

Ökad kompetens
Vid sidan av de ordinarie programpunkterna för gruppmötena har gäster bjudits
in som på olika sätt medverkar till utveckling av gruppens kompetens inom det internationella området. Gruppen har t.ex.
bjudit in lärare med erfarenhet av lärarutbyte inom Linnaeus-Palme-programmet.
En av de första gästerna var en lärare som
varit på utbyte i Egypten. Gruppen ﬁck
inblickar i hur en lärares vardag, akademiskt och socialt, ser ut under ett utbyte
vid ett universitet i ett utvecklingsland.
Gruppen har också bjudit in lärare
från Sydafrika som informerat om utbildningssystemet, en lärare inom vårdvetenskap har berättat om ett forskningsprojekt i Tanzania och chefen för utbildnings- och forskningskansliet har talat
om internationella frågor.
Kristina Haesert
kht@hig.se

Digitala Media – erfarenhetsutbyte mellan lärare
Sedan 1999 pågår projektet European
Teachers Training Forum in Digital Media, ett EU-projekt där Dramatiska institutet deltar. Syftet är att ge lärare i
film, TV och nya medier en mötesplats
för att dela sina metoder och erfarenheter inom undervisning med lärare i
andra länder.
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Projektet har varit av stor betydelse för
metodutvecklingen inom de kurser som
DI ger inom interaktiva medier. Ett fungerande nätverk med kunskapsutbyte och
utbyte av lärare har även vuxit fram. Medverkande högskolor är La Femis – Paris
(koordinator), Aquitaine Image Cinema,
Agence culturelle Alsace, Atelier de pro-

duction du Centre – Val de Loire, DI,
University of Industrial Arts – Helsingfors, Filmakademie Baden-Würtemberg,
University of Wales College Newport.
Ulf Söderström
ulf.soderstrom@draminst.se
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En strategisk allians

Förnyelse av civilingenjörsutbildningen

Uppsala universitet ingick 2003 en
strategisk allians med universitetet
i Groningen i Nederländerna. Ett antal magisterkurser och ett par gemensamma projekt på forskarutbildningsnivå ska initieras.

CDIO-projektet är ett internationellt samarbete för att förnya civilingenjörsutbildningen. Det startades 2000 av MIT (USA), Chalmers, Linköpings universitet
och KTH. Från KTH deltar farkost-teknikprogrammet. Lärare och studentrepresentanter från de deltagande universiteten träffas tre gånger om året för
att utveckla metoder för programutveckling, utbyta erfarenheter och jämföra
resultat.

Samarbetet mellan Uppsala universitet
och universitetet i Groningen har skett i
mindre arbetsgrupper med upprepade besök hos varandra. Arbetet har resulterat i
ett antal förslag till nya gemensamma utbildningar och andra projekt. Studentoch lärarutbyte förutses inom samtliga
magisterprogram.

Bakgrund

Ämnesområden
Områden som omfattas av det pågående
planeringsarbetet är materialvetenskap,
evolutionsbiologi, bioteknik, beteendevetenskapliga ämnen, farmaci, medicin,
språk och litteratur, religionsvetenskap
samt ﬁlosoﬁ. Universitetet i Groningen ger utbildning i svenska men Uppsala universitet ger inte utbildning i nederländska.

Varaktig relation ger utvidgad samverkan

Bakgrunden till det internationella samarbetet inom CDIO (Conceiving, Designing, Implementing, Operating) är att
ingenjörsutbildningarna de senaste decennierna tappat mycket av sin koppling
till praktisk ingenjörsverksamhet och blivit alltmer teoretiska. CDIO:s måldokument bygger framför allt på avnämarnas
önskemål om färdigheter och kunskaper
som en ingenjör ska ha. Vid sidan om
tekniska/ämnesmässiga kunskaper efterfrågas även individuella och yrkesmässiga
färdigheter.

Integrationsmodell
En viktig princip är att integrera färdighetsträningen i kurserna. Integrationsmodellen bygger på erfarenheten att färdigheterna är kontextberoende. Det är en stor
fördel att färdigheten tränas i det tekniska

sammanhanget, dessutom uppstår synergieﬀekten att studenten samtidigt utvecklar sina tekniska ämneskunskaper.

Studenternas bidrag
Studentrepresentanternas arbete är av
största betydelse i utvecklingen. Ett exempel på deras bidrag är den intervjuundersökning om studieupplevelser som
de genomförde bland 56 medstudenter. Rapporten, som ﬁnns tillgänglig på
www.learninglab.kth.se/kth/reports.
jsp, innehåller en tio i topp-lista med
rekommenderade förbättringar av kursernas utformning. Resultaten har presenterats både på konferensen Improving
Student Learning 2003 i England samt
på Utvecklingskonferensen i Gävle 2003.
Kristina Edström
kristina@kth.se

Medverkande lärare och forskare har visat
stor entusiasm inför samarbetet. En fördel
är att man får kontakt med ﬂera kolleger
under längre tid och lär känna varandra
och varandras universitet väl. Detta gör
samverkan mindre beroende av enskilda
individer. På det sättet främjas en mer varaktig relation som består även om enskilda individer byts ut, därför att man t.ex.
byter arbete.
Lars Fransson
Lars.Fransson@uadm.uu.se

83

GODA EXEMPEL PÅ INTERNATIONALISERING

Personalutbyte som
meritering
Högskolan i Gävle har genom projektet Lärarutbyte, en värdefull merit initierat en utredning om möjligheten
att införa erfarenhet av utbyte i en
pedagogisk meritportfölj.
Intresset för lärarutbyte kan troligen stimuleras med insatser av ﬂera slag. I projektet Lärarutbyte, en värdefull merit, fokuserar Högskolan i Gävle på en åtgärd
som innebär prövning av möjligheten till
formell meritvärdering av lärarutbyte.

Projektets delar
Projektet, som startade höstterminen
2003, omfattar tre delar.
13. Regelverk och villkor för utbyte. Kartläggning av orsakerna till att lärarutbyte genomförs i liten utsträckning.
Analys och förslag till stimulerande
åtgärder.
14. Hur kan lärarutbyte värderas som en
akademisk och pedagogisk merit? Utarbetande av rutiner för planering av
utbyte, rapportering och utvärdering/
uppföljning.
15. Marknadsföring av lärarutbyte, t.ex.
trycksaker, informationsmöten.
Del 1 avslutades under vårterminen 2004
och lämnades därefter över till högskolans
pedagogiska råd för vidare prövning. Även
andra instanser inom högskolan kommer
att beröras. Del 3 ansvarar högskolans internationella sekretariat för. Projektet beräknas vara avslutat under 2005.
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Sammanfattning av projektets första del
Trots institutionernas höga ambitioner
genomförs relativt få lärarutbyten. För att
förstå orsakerna och för att hitta lösningar
på problemet har projektet initierats. Inledningsvis gjordes en kartläggning där
institutionernas internationaliseringsansvariga lärare ﬁck en rad frågor att besvara och kommentera.
Av analysen framgår att institutionerna
arbetar på olika sätt och med olika ekonomiska förutsättningar. Alla ersätter dock
de kostnader som inte täcks av utbytesstipendier. Någon institution ger lärarna
extra dagar i tjänsten som bonus och andra erbjuder lärarutbyte som kompetensutveckling. Analysen visar även att de lärare som redan har erfarenhet av utbyte är
mer benägna att fortsätta.

Hinder för lärarutbyte
Hinder för lärarutbyte är dels den stora
arbetsbördan, dels osäkerhet om huruvida
kunskaperna i språk, främst engelska, är
tillräckliga för att undervisa vid ett universitet utomlands. Samstämmighet råder
på de olika institutionerna om att även lärarutbyte bör vara meriterande och därmed även lönegrundande.

Stimulerande åtgärder
Som stimulerande åtgärder föreslås bl.a.
rutiner för hur lärarutbyte ska genomföras
och ersättning i tjänstedagar som även inkluderar planeringsdagar. Institutionsgemensamma resor kan även väcka intresse
och stimulera till enskilda lärarutbyten.
Kristina Haesert
kht@hig.se

Studiebesök –
kompetensutveckling
för alla
I internationaliseringsstrategin för
institutionen för pedagogik, didaktik
och psykologi vid Högskolan i Gävle
ingår bl.a. att eftersträva student-,
lärar- och kanslipersonalutbyte, gemensam kursutveckling, samt forskningssamarbete.
Utbytet för personalen har arrangerats
som studiebesök för all personal. Det
faktum att dels såväl lärare som administrativ och teknisk personal deltar, dels
många deltar i varje resa är bärande tankar bakom denna speciella internationaliseringsidé. Eﬀekten blir att det skapas en
gemensam kunskap om partnerskolorna
utomlands – en kunskap om såväl utbildningens innehåll och uppläggning som
administrationen. Förståelsen för och engagemanget i internationaliseringen ökar
dessutom kraftigt.

Genomförda studiebesök
För institutionens personal har följande
studiebesök anordnats:
• Under 2001 gjordes en resa till Island
med deltagande av 38 anställda vid institutionen. Både lärarhögskolan och
universitet i Reykjavik besöktes.
• Under 2002 gjorde 43 anställda vid institutionen en resa till Irland och St.
Patrick’s College.
• Våren 2003 gjorde 56 anställda vid institutionen en resa till Madrid. Fakulteten för lärarutbildning vid två universitetet – Complutence och Autonoma – besöktes.
• Under 2004 besökte 35 anställda från
institutionen Mechelen i Belgien. Ett
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gemensamt besök vid den katolska
högskolan gjordes.
Internationalisering vid Högskolan i Gävle räknas som kompetensutveckling för de
anställda som deltar, och arbetstiden för
studiebesöken tas från kompetensutvecklingskontot.

Resultat
Studiebesöken har bl.a. lett till lärarutbyte med St. Patrick’s College och La Salle,
samt studentutbyte med Island, La Salle
och St. Patricks. Gemensam kursutveckling har företagits med La Salle. Kursen
påbörjades i januari 2005 och kommer
delvis att ske via telebild och plattformen
Blackboard.
Besöken vid olika skolor har givit en
ökad förståelse för hur skolverksamheten
bedrivs där studentutbyte ﬁnns, vilket bidrar till ökade möjligheter att ge utresande studenter korrekt information om lärosätet. Möjligheterna att placera inresande
studenter blir även bättre.
Lennart Öhlund
lod@hig.se

Personalutbytesprogram inom Leonardo
Blekinge tekniska högskola bedriver tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan och åtta andra universitet i Europa projekt inom EU-programmet Leonardo da Vinci i syfte att öka, fördjupa och bredda kunskaper om utbildning och
arbetsmarknad i Europa.
Ett av BTH:s mål inom det internationella området är att öka mobiliteten. Projekten inom Leonardo ger god möjlighet att
öka kompetensen i internationella frågor
och att sprida kunskap om och förståelse
för hur utbytesverksamheten vid högskolan fungerar.
I det första projektet, I-CUE, genomfördes under perioden 2000–2002. Projektet omfattade en utbytesvecka som
vände sig till främst administrativ personal som arbetar med internationella frågor inom institution eller förvaltning eller som är intresserade av att öka sin kunskap om internationella frågor. Utbytet
innebar en veckas placering vid något av
universiteten där deltagaren ﬁck information om landets utbildningsstruktur samt
värduniversitetets sätt att arbeta med internationalisering.

Varje partneruniversitet organiserade vistelser för deltagare från samtliga
universitet inom projektet under samma
vecka, vilket innebar att deltagaren under sin vistelse även ﬁck information från
gruppens övriga deltagare.
Det andra projektet, LUCAS, har en
uppläggning liknande I-CUE, men med
skillnaden att utbytesveckorna har ett
ämnesfokus, t.ex. temat Bolognaprocessen
och Student life.
Ett tredje projekt – We know it – är utbyten som arrangeras i form av workshops
snarare än studiebesök, vilka ska resultera
i nätverk inom de ämnen som behandlas
under respektive workshop.
Maria Engelmark
maria.engelmark@bth.se
Tina Murray
tina@admin.kth.se
Åsa Andersson
asaa@admin.kth.se
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