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På små fire år har det internationale arbejde på de videregående uddannelsesinstitutioner i 
Danmark mærket et voldsomt skred i det politiske ambitionsniveau. Indtil for nylig bød vi verden 
velkommen. Nu har vi i langt højere grad fokus på evidens - om det nu også betaler sig at kigge ud 
over egne grænser. Vel sagtens et symptom på den verdenskrise, vi må sige at befinde os i – i 
hvert fald set med internationale øjne – hvor lande lukker sig om sig selv og tror, alting så nok 
bliver bedre. 

Stærke ambitioner 
Den danske regering satte i 2013 for alvor retning på de videregående uddannelsesinstitutioners 
internationale arbejde bl.a. med en ambition om, at 50% af de studerende skulle have været på 
udveksling i 2020. Der var fokus på volumen i diskursen - det kan der være mange meninger om - 
men én ting er sikker: Man ville sikre, at Danmarks fremtidige arbejdskraft var klædt på til at gå en 
global verden i møde både herhjemme og i udlandet. Institutionerne lavede nye strategier for at 
efterleve regeringens ambitioner, som bl.a. afspejles i de aktuelle udviklingskontrakter, og 
igangsatte mange aktiviteter. Denne retning for det internationale arbejde skulle vise sig at holde i 
omkring to år.    

Nye tider 
I efteråret 2015 fik Danmark ny regering – og det globale udsyn begyndte stille og roligt at smuldre. 
Skiftende uddannelsesministre har siden gjort det vanskeligt at få udmeldt en ny politisk retning på 
det internationale arbejde, men enkeltstående tiltag som besparelser og dimensioneringer viser 
klart tendensen: Danmark ønsker ikke længere at byde verden helt så velkommen. Fra at have 
fokus på den mangfoldighed, som internationale studerende bibringer det danske studiemiljø, er 
fokus skiftet til at handle om de økonomiske omkostninger ved at have internationale studerende, 
herunder SU. Og fra at have en tro på, at Danmarks studerende får udviklet internationale 
kompetencer, når de tager til udlandet, skal der nu produceres evidens herfor. Flere 
undersøgelser, mere dokumentation. Men hvor blev tilliden til de videregående 
uddannelsesinstitutioner af? Og hvorhen forsvandt hele Bologna Erklæringens idé om den frie 
bevægelighed? Give and take, som man også kalder det i dagligdagssprog. 

Paradigmeskifte? 
Der er meget, der tyder på, at vi er ved at træde ind i et nyt paradigme, hvor det internationale 
arbejde på institutionerne skal finde en ny form, finde sit handlerum i de meget nationalistiske 
tendenser, som verden undergår, og hvor frygten for det fremmede atter hersker. Men hvilken 
form, hvilket handlerum? Måske skal de videregående uddannelsesinstitutioner ikke længere 
stræbe efter at øge deres studenter- og medarbejdermobilitet. Måske skal fokus hovedsageligt 
rettes mod mobilitetens kvalitet. Måske skal institutionerne skærpe fokus på, hvordan 
internationalisering understøtter Danmarks forskning og innovationsevne. Og måske skal 
uddannelseseksport fylde meget mere.  

Danmark må ikke lukke sig om sig selv, og det internationale arbejde er derfor vigtigere end 
nogensinde. Det afgørende er, at internationalisering for alvor bliver set af både politikere og 
institutioner som et middel til professionsudvikling, hvor internationale erfaringer og perspektiver 
beriger vores faglige og personlige udsyn samt det vidensgrundlag, institutionerne arbejder ud fra. 
Der er brug for politisk retning, hvor internationalisering italesættes som et middel til at løfte det 
faglige niveau, så de videregående uddannelsesinstitutioner fortsat kan levere kvalificeret 
arbejdskraft til et stadig mere globalt arbejdsmarked.          

    


