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Internationalisering 

derhjemme 
Erfaringer fra tre udviklingsprojekter med at 

skabe internationale samarbejder, indbyrdes 

mellem lærerstuderende og indbyrdes 

mellem eleverne i grundskolen, på tværs af 

naturfagene. 
 



Baggrund 
Regeringens handlingsplan ”Øget indsigt gennem globalt udsyn” med 

fokus på internationalisering, blandt andet hos lærerstuderende (1)   

Den internationale vinkel i grundskolens naturfag, bl.a. i biologi: 
”Eleven kan diskutere løsnings- og handlemuligheder ved bæredygtig 
udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt”, samt i de fællesfaglige 
fokusområder f.eks. ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt 
plan”(2) 

De reelle muligheder for internationalisering i undervisningen er 

begrænsede.  

Ifølge Lindhardt L. (3), vil nyuddannede lærere primært benytte sig af 

de oplevelser, de selv har haft med at se andre undervise, for eksempel 

som lærerstuderende.  

 



Mål 
Udvikle internationaliseringen i undervisningen uden at elever eller 

studerende skal rejse ud i verden. 

 

 



Metode 

Tre forskellige udviklingsarbejder på 

UCN læreruddannelsen, i samarbejde 

med Howest UC, Belgien, Høgskolen i 

Østfold, Norge, samt University of 

Northampton, England.  

Der er indhentet erfaringer med de 

muligheder og udfordringer der ligger 

i at få os undervisere samt 

lærerstuderende, lærere og elever til 

at indgå i tværfaglige internationale 

samarbejder. Læringsplatformen i 

samarbejdet er den digitale platform 

eTwinning. 
 

 

 

 

https://collegetimes.co/ostfold-university-college-halden/
http://www.tmc.edu.sg/2017/07/25/visit-university-northampton-uk/


 
Læringsplatformen eTwinning 

Udviklet til Lærere og elever i europæiske 

skoler, med henblik på samarbejde 

mellem lærere og elever i forskellige 

europæiske lande 

En platform hvor læreren selv kan oprette 

eleverne med et password, hvorefter de 

kan uploade tekst, video, billeder. 

En ”datingside” for lærere, hvor man 

søger samarbejdspartnere til de projekter 

man ønsker at arbejde med. Projektet 

skal godkendes i de nationale 

supportcentre 
 



Resultater og diskussion  

Temaer 

I et demokratisk samfund er det måske mere relevant en nogensinde at 

eleverne har et internationalt perspektiv. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stofkredsløb 

klima-

forandringer 

Økosystemer 

Energi-

forsyning Produktion 

Internationalisering 



Afhængighed 

Det er vigtigt at skabe en reel afhængighed, når eleverne skal arbejde 

sammen på tværs af grænser. På den måde bliver der opmærksomhed 

på hvad de andre elever arbejder med, og mulighed for at skabe netop 

den læring der er den ekstra dimension i et internationalt projekt. 

 

 



Motivation 

Eleverne er ofte meget motiverede i de internationale projekter, og de 

opnår desuden et bredere perspektiv på et tema som f.eks. 

klimaforandringer når de præsenterer de lokale udfordringer for 

hinanden. 
 

 

 



Samarbejdsvanskeligheder 

Aftaler er svære at lave. Aftaler bliver ofte brudt eller bøjet pga. 

kulturforskelle, misforståelser og prioriteringer i de forskellige lande. 

Reelle samarbejder kan derfor være svære at etablere. 
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