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1.1 Introduktion  
 

Danmark har for alvor fået øjnene op for, hvor stort det internationale uddannelsesmarked er. 
Værdien er estimeret til at være over 4.400 mia. dollars om året og ventes at stige til 6.300 mia. 
dollars i 2017 (DEA, 2013, s. 4). Hvis Danmark ønsker at øge deres eksport og tage del i kagen 
omkring det internationale uddannelsesmarked, er vi nødt til at arbejde hen imod nogle mere 
eksportvenlige uddannelsestiltag.  

Uddannelses og Forskningsministeriet publicerede i 2013 folderen ”Øget indsigt gennem globalt 
udsyn” et udspil, hvori de pointerer at Danmark skal tage medansvar for den globale udvikling. 
Danmarks vækst og velfærd er afhængig af vores evne til at være en attraktiv partner for 
omverdenen, samt at se og udnytte de muligheder, som forandringer og vækst giver anledning til 
(Regeringen, 2013, s.5). Hermed blev det nyeste udspil for en internationaliseringshandlingsplan 
offentliggjort. Et af handlingspunkterne er at gøre Danmark mere attraktiv som uddannelsesland, 
blandt andet i form af, at alle dele af uddannelserne og studiemiljøet på de videregående 
uddannelser skal have en betydelig international dimension.  

En arbejdsgruppe bestående af nogle af landets førende kræfter på uddannelsesområdet med 
Stina Vrang Elias, Adm. Direktør DEA, i spidsen, blev i 2013 af uddannelsesminister Christine 
Antorini (S) stillet opgaven, at kortlægge Danmarks status på uddannelseseksportområdet, hvor 
resultatet ses i publikationen Dansk uddannelseseksport, det nye bacon. Rapportens hoved- 
konklusion er, at uddannelsesinstitutionerne bør udarbejde en strategi for uddannelseseksport, 
for dermed at blive bedre rustet til uddannelseseksport (DEA, 2013, s. 8). 

Men spørgsmålet er imidlertid, om vi i Danmark har forudsætninger for at udforme en sådan 
strategi? 

I en række lande som blandt andet Australien, New Zealand og U.S.A. med flere, har man længe 
udbudt uddannelser kommercielt. Faktisk i så betragtelig grad at de alle budgetterer med 
uddannelseseksport som en væsentlig del af deres brutto National produkt.   

Ved at skabe et overblik over hvilke lande der har succes med uddannelseseksport og dernæst se 
på hvilke tilgange/metoder disse lande anvender, kan vi bidrage med viden som kan skabe 
forudsætninger for et fremadrettet arbejde med uddannelseseksport. 

Derved er vi nået frem nedenstående problemformulering og dertilhørende forskningsspørgsmål: 
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1.2 Problemformulering og forskningsspørgsmål: 
 

Hvad karakteriserer de 4 lande og deres uddannelsesinstitutioner, der i højeste grad lykkes med 
at uddannelseseksportere, og hvad er det, der motiverer dem til at gøre det? 

 

1) Hvad er uddannelseseksport?  

2) Hvilke 4 lande og uddannelsesinstitutioner lykkes i højeste grad med at uddannelseseksportere, 
og hvilke primære kriterier lader til at ligge til grund for denne succes? Udvælgelse af lande 
udspecificeres senere. 

3) Hvad motiverer disse lande og uddannelsesinstitutioner til at uddannelseseksportere? 

4) Hvilke udviklingspotentialer kan undersøgelsens resultater konstruktivt bidrage til i en national 
uddannelseskontekst?   

 

2.1 Projektets forskningsmæssige tilgang og analysestrategi 
Til at tjene besvarelsen af de stillede forskningsspørgsmål har vi udviklet en forskningsmæssig 
tilgang og analysestrategi, der integrerer projektets videnskabelige paradigme, metodiske tilgang 
og datagenereringsmetoder på en måde, som foruden at tjene besvarelsen af vores 
forskningsspørgsmål, søger at sikre projektets reliabilitet og validitet; med andre ord er alle 
projektets dele og elementer nøje udvalgt i deres individuelle og komplementære funktion. 
Projektets forskningsmæssige tilgang og analysestrategiske udgangspunkt er - jf. første 
forskningsspørgsmål1 - i høj grad induktivt idet, det ikke har et teoretisk udgangspunkt, men søger 
at udforske et fænomen uden at have en teoretisk ramme. Projektets resterende 
forskningsspørgsmål2, som bl.a. implementerer variabler såsom ’lykkes’, ’succes’, ’motiver’ og 
’udviklingspotentialer’, bevirker en øget deduktion i projektets forskningsmæssige tilgang; denne 
induktive og deduktive vekselvirkning kan karakteriseres som det, Brinkmann & Tanggaard (2010) 
betegner som ’analytisk induktion’3 (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 208). I det følgende vil 
projektets videnskabelige paradigme, metodiske tilgang, datagenereringsmetoder og 
kvalitetsvurderingskriterier blive præsenteret og udfoldet trin for trin.    

                                                           
1 1) Hvad er uddannelseseksport? 
2 1) Hvad er uddannelseseksport?, 2) Hvilke 4 lande og uddannelsesinstitutioner lykkes i høj grad med at 
uddannelseseksportere, og hvilke primære kriterier lader til at ligge til grund for denne succes? 3) Hvad motiverer disse 
uddannelsesinstitutioner til at uddannelseseksportere? & 4) Hvilke udviklingspotentialer kan undersøgelsens resultater 
konstruktivt bidrage til i en national uddannelseskontekst? 
3 Analytisk induktion karakteriseres netop ved at kombinere det induktive og det deduktive; fx i forbindelse med at 
undersøge lovmæssigheder ved bestemte fænomener, hvilket kan involvere at indsamle data til afprøvning af 
observerede årsagskæder (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 208). 
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2.2 Projektets videnskabelige paradigme 
For at få indblik i, hvad der motiverer store uddannelsesinstitutioner til at bruge enorme 
ressourcer på uddannelseseksport, forekommer det oplagt at søge at forstå ’fænomenet 
uddannelseseksport’, den logik og de associationer, de succesfulde uddannelsesinstitutioner 
forbinder hermed. Søger man at få indsigt i ’fænomener’, må man – jf. fænomenologien – 
undersøge det, der viser sig ’umiddelbart for en bevidsthed’ (Hyldgaard, 2010, s. 39). Det 
ontologiske verdensbillede, vi skaber, opfatter ikke virkeligheden som værende hinsides den 
erkendende bevidsthed; virkeligheden skal derimod forstås og fortolkes ud fra et konkret, 
partikulært perspektiv (Hyldgaard, 2010, s. 39). Med udgangspunkt i et fænomenologisk 
videnskabeligt paradigme kan vi få blik for uddannelsesinstitutionernes ’livsverden’ (Hyldgaard, 
2010, s. 41), hvormed vi får indblik i deres partikulære forståelse af fænomenet. Dette partikulære 
indblik vil dog i særdeleshed have mulighed for at komme til syne i besvarelsen af 
forskningsspørgsmål 3 og 4, idet forskningsspørgsmål spørgsmål 1 og 2 i højere grad er tiltænkt en 
generel afklaring at begrebet/fænomenet uddannelseseksport.   

2.3 Projektets metodiske tilgang 
Som et metodisk værktøj/tilgang til at besvare vores forskningsspørgsmål forekommer ’Grounded 
Theory’-tilgangen (GT) oplagt, idet den kan være med til at indkredse vores forståelse for 
fænomenet ’uddannelseseksport’ på en forholdsvis objektiv/neutral måde; på linje med projektets 
forskningsmæssige tilgang og analysestrategi, søger GT at udforske fænomener uden at tage 
udgangspunkt i en teoretisk ramme. Hensigten med at anvende GT er at frembringe teori(er) ved 
hjælp af induktiv dataanalyse (Saunders et al., 2012, s. 193). Med andre ord undersøger man et 
fænomen med henblik på at afdække tværgående mønstre eller analytiske temaer, som kan 
danne basis for udviklingen af en teori. Jf. udviklerne af GT (Glaser & Strauss, 1967) har metoden 
til hensigt at ’analysere, fortolke og forklare de forståelser, som sociale aktører konstruerer for at 
forstå hverdagsoplevelser i specifikke situationer’ (Saunders et al., 2012, s. 193). GT er oplagt at 
anvende, idet vi - i vores undersøgelse - bl.a. søger af få forståelse for, hvad der motiverer særligt 
udvalgte uddannelsesinstitutioner til at uddannelseseksportere. Vi vil altså se nærmere på, hvilken 
social konstruktion ’uddannelseseksport’ - som fænomen – udgør, og søge at komme til klarhed 
over, hvad der ligger til grund for uddannelsesinstitutionernes motivation for - i så høj en grad - at 
arbejde hermed. Selvom én hypotese kunne være, at det er den potentielle økonomiske profit, 
der motiverer til at uddannelseseksportere, er det jo ikke sikkert, det er det, der viser sig at være 
tilfældet; og selv hvis økonomisk profit skulle vise sig at være det generelle motiv for at 
uddannelseseksportere, så er det alligevel den partikulære motivation hos de 
uddannelsesinstitutioner, vi udvælger, vi er interesserede i at blive klogere på.      

Foruden en analytisk induktiv forskningsmæssig tilgang, afsæt i et fænomenologisk videnskabeligt 
paradigme og en GT-metodisk tilgang, vil vi desuden anvende en række datagenereringsmetoder, 
som, i det følgende, vil blive præsenteret trin for trin, hvorpå foreløbige refleksioner over 
projektets kvalitetssikring efterfølgende vil blive fremlagt.          
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2.4 Datagenereringsmetoder og kvalitetsvurderingskriterier        
Projektets vil i sin praktisering anvende en række forskellige datagenereringsmetoder, som i det 
følgende vil blive præsenteret og udfoldet i relation til projektets forskningsspørgsmål.   

Afklaringen af ’hvad uddannelseseksport er’ vil foregå gennem eksplorative studier i form af 
litteratursøgning og desk research. Samme ’metode’ vil i udgangspunktet gøre sig gældende med 
henblik på at afgøre, ’hvilke 4 lande og uddannelsesinstitutioner, der i høj grad lykkes med at 
uddannelseseksportere’; afgørelsen af præcis hvilke 4 uddannelsesinstitutioner, vi ønsker at se 
nærmere på i vores analyse vil stå og falde på en komparativ vurdering af, hvilke af 
uddannelsesinstitutionernes succeser, vi vurderer som relevante succeskriterier. Som metode til 
at rammesætte og komparere disse succeskriterier vil vi – jf. GT-tilgangen - kode tekstdata i en 
datamatrix via meningskondensering4; sagt med andre ord vil forfatterne indskrive og 
sammenligne tekststykker og tal i en dataoversigt, der repræsenterer uddannelsesinstitutionernes 
succes og derpå systematisk vurdere hvilke succeskriterier, vi vurderer som mest relevante i 
forhold til projektets kvalitet og relevans. Med udgangspunkt i vores indledende researcharbejde, 
forestiller vi os at følgende succeskriterier som rammesættende i den komparative analyse: 
Økonomisk profit, økonomisk vækst, faglig opkvalificering, værdiskabende kulturudveksling eller 
pædagogisk vision.  

Med henblik på at undersøge, ’hvad der motiverer bestemte lande og universiteter til at 
uddannelseseksportere’, vil forsøge at få interviewaftaler i stand med de udvalgte universiteter. 
Med det kvalitative interview kan vi få indblik i fagpersonernes direkte oplevelse af fænomener og 
dermed deres livsverden (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 31). For at sikre kvaliteten af 
interviewspørgsmålskonstruktionen vil det være oplagt at generere interviewspørgsmål ud fra den 
tidligere genererede data vedr. fænomenet uddannelseseksport og dets partikulære 
succeskriterier. Idet vi spørger ind til, hvad der motiverer uddannelsesinstitutionerne til at 
uddannelseseksportere, kan vi samtidig forsøge at afdække, hvordan universiteterne opfatter 
fænomenet uddannelseseksport ideografisk/partikulært og se på fænomenernes indbyrdes 
kongruens/diskrepans.     

3.1 Projektets produkt 
Forestående projekt vil munde ud i flere forskellige produkter og aktiviteter. Projektets 
’hovedprodukt’ vil være en rapport, der samler alle de erfaringer, vi har erhvervet os i besvarelsen 
af projektets problemformulering og dertilhørende forskningsspørgsmål. Herforuden forestiller vi 
os også muligheden for at udvikle yderligere (under-) produkter, men særligt forestiller vi os en 
række aktiviteter, som efterbehandlingen af projektet kan og bør føre til. Realiseringen af disse 
aktiviteter vil dog afhænge af en række forhold, som kan være svære at forudsige på nuværende 
tidspunkt; ikke desto mindre vil vi, i det følgende, skitsere, og reflektere over, en række af de - dels 
konkrete og dels mindre konkrete - ideer, vi på nuværende tidspunkt har i forbindelse med 
projektet.  
                                                           
4 Meningskondensering forstås ved ’at reducere større tekstsegmenter til meningsenheder’ (Brinkmann & Tanggaard, 
2010, s. 47).           
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Vi har en klar hypotese om, at de resultater, vores undersøgelse vil tilvejebringe, både vil kunne 
være til gavn for vort nationale uddannelsessystem, professionshøjskolesektoren samt vores 
arbejdsplads, VIA University College. Med henblik på at biddrage til det nationale 
uddannelsessystem påtænker vi at deltage ved diverse uddannelseskonferencer, der vedrører 
dansk uddannelseseksport eller uddannelsesinternationalisering, hvor vi vil kunne biddrage til at 
perspektivere og kvalificere dialogen om - og udviklingen af - national uddannelseseksport med 
den viden, vi erhverver om, hvad ’der virker’ i uddannelseseksport. Såfremt vi – i disse miljøer – 
sporer et behov for udviklingen af en artikel, der opsummerer vores fund, er det også noget, vi 
tænker kunne være en mulighed.  

I forhold til at bidrage professionshøjskolernes og - i særdeleshed - VIA University Colleges arbejde 
med uddannelseseksport tænker vi flere mulige aktiviteter, der kan omsætte det produkt og den 
viden, vi – med projektet – genererer. Dels tænker vi at udbrede vores rapport i organisationen 
med henblik på at perspektivere og kvalificere det allerede etablerede arbejde med 
uddannelseseksport yderligere. I forlængelse heraf ville det være oplagt at indbyde interesserede 
parter til at deltage i et fysisk arrangement, hvor vi vil lave et oplæg på baggrund af vores rapport, 
hvorefter arrangementet vil fortsætte som en workshop, hvor man får mulighed for at diskutere 
den fremadrettede udvikling omkring uddannelseseksport inden for professionshøjskoler på et 
kvalificeret grundlag. Endelig håber vi på, at vores kontakt til de uddannelsesinstitutioner, der i høj 
grad lykkes med at uddannelseseksportere, kan føre til øvrig udvikling og samarbejde, som kan 
gavne VIA, VIAs studerende og VIAs aftagere.      

4.1 Visuelt overblik over projektets forskningsdesign 
Med henblik på at opsummere projektets forskningsdesign er dets centrale pointer blevet samlet i 
figur 1: Projektets forskningsdesign. Figuren har ikke til hensigt at opsummere samtlige detaljer og 
facetter i forskningsdesignet; den tjener derimod et visuelt supplement, der illustrerer 
forskningsdesignets hovedkomponenter.  

4.2 Figur 1: Projektets forskningsdesign 
Se side 7 
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5.1 Tidsplan og tidshorisont for projektet  
 

Projektet vil tidsmæssigt strække sig over samlet 2 år, hvilket svarer til 800 timer pr. semester. 

Hvis vi på det overordnede projekt skal forsøge at give et bud på, hvornår det forventede afkast af 
dette studie kan implementeres og realiseres, kunne dette se således ud: 

Projektstart:   September   2015  

Forventet afslutning:   juli  2017  

Estimeret tidsforbrug:  200 timer pr. semester.  Se nedenstående skema. 

2017:  

• Afrapportering, artikel, fremlæggelse af businessplan og muligheder fx for Forsknings- og 
Uddannelsensstyrelsen, uddannelsesinstitutioner etc. 

2018: 

• Der skal lægges en specifik strategi fra den Danske Stats side med lovændringer. 
• Uddannelsesinstitutionerne skal udfærdige en ny forretningsmodel og finansiere tilpassede 

og reelle bud på individuelle eksportmuligheder.  
• Branding. 

2020:  

• Realistisk mulighed for systematisk uddannelseseksport kan påbegyndes. 

 

5.2 Tidsplan i skemaform 

Følgende figur søger at illustrere projektets samlede process. 
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6.1 Kilder 
 

Vi vil anvende både primær litteratur og sekundær litteratur, som det vil fremgå af nedenstående 
litteraturliste. Denne liste er foreløbig. 

Desuden vil vores kilder bestå af udsagn fra de personer, som deltager i vores undersøgelse samt 
eventuelt øvrige samarbejdspartnere. 

 

6.2 Foreløbig kildeliste 
 

Hjemmesider: 

www.ufm.dk 

www.uvm.dk 

www.danskstatestik.dk 

www.gymnasieskolen.dk 

Kilder: 

Regeringen, 2013. ”Øget indsigt gennem globalt udsyn” – flere studerende på studieophold i 
udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer. 

”Hvordan kommer Dansk uddannelseseksport videre”, (2014) - Udarbejdet af en ekspertgruppe 
under Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet, som formand. 

Rambøll (2014): ”Internationalisering på grundskoler, gymnasiale uddannelser og 
erhvervsuddannelser – kortlægning” 

Rambøll (2015) for Uddannelses- og forskningsministeriet. ”Uddannelseseksport på de 
videregående uddannelser i Danmark”.  Uddannelsesinstitutionernes erfaringer samt perspektiver 
på uddannelseseksport. 

Danmark – Et attraktivt uddannelsesland, April 2014 for Uddannelses og forskningsministeriet. 

Uddannelseseksport – Det nye bacon, August 2013 af DEA. 

Egen research: ”Uddannelses eksport” af juni 2015 – Thea-Louise K. Schack & Emil Layyous Funck 

 

 

http://www.ufm.dk/
http://www.uvm.dk/
http://www.danskstatestik.dk/
http://www.gymnasieskolen.dk/
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