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HVAD ER
INTERNATIONALISERING OG

HVORFOR
INTERNATIONALISERE PÅ

DPU?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Taler både fra et praksis og et forskningsperspektiv – der er både et klassisk kritisk perspektiv og en mere positiv, skåltale for internationaliseringFormål er ikke at svare (kun på første spørgsmål). I er inviteret, fordi vi er interesserede i jeres perspektiver. Så formålet med min præsentation er at give input til jeres diskussion.Derfor er det ikke et langt strømlinet oplæg, men nogle brudstykker af den eksisterende forsknings og debat, der kan tjene som inspirationFørst et historisk rist af 1000 års internationalisering af universiteter ;-)Så nogle kritiske perspektiver på internationalisering som vi har set den de sidste 15-20 årOg så et positivt bud på, hvad internationalisering kan være
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HISTORIEN
Internationalisering er ikke nyt:

• At rejse for viden, er ikke nyt

• Den teknologiske viden gjorde det muligt for viden at rejse

• Fælles akademisk sprog indtil 1700-tallet

• Universitetet har kun været nationalt rettet i 2-300 år

Den nye form for internationalisering:

• Markedsgørelse af universiteter > uddannelse som en vare

• Engelsksprogede uddannelser

• Neo-liberale idealer om frihandel og arbejdskraftens fri bevægelighed

• Harmonisering af de videregående uddannelser (Bolognaprocessen)

• Globalisering af internationalisering, ”competition fetish”

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Internationalisering er ikke noget nyt for universiteter. Siden det første universitet blev grundlagt i Bologna i 1088, har universitetet altid både været lokalt og internationalt. Professor H Hotson fra Oxford har skrevet fascinerede om, hvordan studerende og ansatte rejste rundt mellem de europæiske universiteter og fik egen jurisdiktion. Rejserne var nødvendige for at få adgang til og udveksle viden. Med den teknologiske revolution ændrede universitetet sig – bogtrykkerkunsten betød, at viden blev mobil og udbredelsen af postvæsnet, førte til en såkaldt ”republic of letters”, hvor Europas lærde kunne udveksle ideer per brev i stedet for at mødes. Med latin som fællessprog indtil 1700-tallet var universitetet og akademikere på mange måde internationale.  Universitet er i sit udgangspunkt ikke nationalt, de fleste af Europas ældste universiteter er langt ældre end de nationalstater, som de ligger i og tilhører i dagMen med dannelsen og styrkelsen af nationalstater blev universiteterne også nationalt rettede. For eksempel gik forskning og undervisning fra at være på det fælles sprog, latin, til at være på de nationale sprog. Men det nationale fokus har kun været 2-300 år, at rette sig mod det internationale er ikke noget nyt i universitetsverdenen. At rejse for at få adgang til viden er heller ikke nyt.Måden internationalisering praktiseres på i dag, kan siges at være ny.KLIKPolitecnico Milanos internationalingseringsprojekt kan ses som en konsekvens af denne nye form for internationalisering.Ud over markedsgørelsen af universitetet er der en anden stor forandring, der har præget de seneste 25 år. En teknologisk revolution.Ligesom bogtrykkerkunsten og postvæsnet var en teknologisk revolution, der gav bedre og lettere adgang til viden, så har internettet været en tilsvarende revolution.Kravet om flere internationale peer-reviewede artikler hænger sammen med, at vores forskning skal nå ud til et større publikum. Men hvis vores forskning dermed når bredere ud, bliver mere mobil så at sige, hvorfor skal vi så også være det?
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HVAD ER INTERNATIONALISERING…

… på universiteterne?

• Engelsksprogede uddannelser

• Transnational mobilitet – forskere og studerende 

• Publicering på engelsk

• Transnationale netværk

Men hvorfor gør vi det, hvad vil vi opnå?



ET EKSEMPEL

• Cand.Scient. (kulturgeografi)
• Master of Applied Science 

(remote sensing and GIS)

• PhD (geografi) • Post doc
• Seniorforsker

• Ekstern lektor

• Fagredaktør 

• Managementkonsulent

• Lektor
• International koordinator

• Ekstern lektor > censor

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er internationalisering i disse tilfælde?Hvad vil vi opnå?
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DE TYPISKE DISKUSSIONER

Internationalisering af uddannelse:

• Hvordan kan vi tiltrække flere internationale studerende?

• Global race for talent > ikke hvilke som helst, men bestemte studerende

• Hvordan kan få vi flere engelsksprogede fag/uddannelser?

• Engelsk bliver lig internationalisering

• Hvordan kan vi få flere af vores studerende til udlandet et semester eller to?

• Internationalisering bliver lig mobilitet 

> Instrumentalistisk tilgang til internationalisering

> Forstærker eksisterende globale hierakier

Oplægsholder
Præsentationsnoter
AEGen et eksempel på det modsatteMiddel bliver til mål, fordi det er let at måle på middlet – hvor mange rejser, hvor mange uddannelserMen man glemmer at have fokus på, hvad det er man vil opnå – hvad sker der i klasselokalerne?
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NYE TENDENSER – SPROG  

Italian court pushes back on the race towards 
English

DANMARK 2018 – REDUKTION AF ENGELSKSPROGEDE 
UDDANNELSESPLADSER

ENGELSK SOM LINGUA FRANCA?
ELLER ”SELF-IMPOSED IMPERIALISM”?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
I 2012 lancerede Poli-tecnico Milano en plan for internationalisering. I dag er alle ph.d.-kurser på engelsk, det samme gælder 27 ud af 45 kandidatuddannelser, 15 tilbydes på begge sprog og 3 udelukkende på italiensk. Fra 2014 til i dag er antallet af studerende på engelsksprogede uddannelser gradvist steget fra 3.200 til 8.400.Af de 17.000 kandidatstuderende er 6.000 udlændinge. Disse tal har hjulpet universitetet med at klatre på de internationale rankinglister, så de i dag er  nr. 1 i Italien på ni forskningsområder og nr. 10. i Europa på seks områder.Det lyder jo som en succeshistorie. Men den stopper ikke her. Når historien kom i medierne, var det fordi 98 professorer lagde sag an mod universitetet efter planen i 2012. Nu 6 år senere har retten nået en afgørelse.At lade en så stor del af uddannelserne foregå på engelsk strider mod tre afgørende principper: det italienske sprogs forrang studerendes frihed til at læreprofessorernes frihed til at undervise.Det italienske sprog er, som retten siger, et "grundlæggende element i kulturel identitet", ikke kun afgørende for at overføre landets kulturarv, men et kulturelt aktiv i sig selv.Undervisningskurser udelukkende på et fremmedsprog ville fjerne italiensk fra "komplette grene af viden". Desuden ville det nægte de studerende, der ikke har tilstrækkelig sprogkundskaber på engelsk, friheden til at vælge deres egen uddannelse og fremtid og forhindre dem i at nå "de højeste karakterer i deres studier".Endelig vil det påvirke, hvordan professorer kommunikerer med studerende og ville diskriminere dem i tildelingen af kurser baseret på kriterier, der ikke har noget med deres kompetence at gøre i det emne, de er blevet ansat for at undervise.Universitetet er blevet pålagt at finde en måde at internationalisere på, der ikke bryde de tre grundlæggende rettigheder.Historien er interessant, fordi den rejser nogle store spørgsmål – nemlig er engelsk blevet lingua franca som vi må acceptere og beherske for at kunne begå os på universiteterne? Eller er den måde vi internationaliserer på blevet en form for anglificering, hvor vi ikke bare lærer et andet sprog men udsætter os for en slags self-imposed imperialism. Det udtryk hørte jeg til en konference for nylig. Den selvpålagte imperialisme betyder blandt andet, at vi ikke bare lærer et nyt sprog men indoptager en anden kultur, fordi sprog og kultur følges ad, og at vi selv gør os til undersåtter i det globale akademiske hierarki. I Tyskland har en række forskere grundlagt ADAWIS Arbeitskreises Deutsch als WissenschaftsspracheOg Emanuel Macron har med Brexit luftet muligheden for at lade fransk blive det nye lingua franca.
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NYE TENDENSER – EKSPERTERNE
Hans de Wit and Elspeth Jones (2017):

An inclusive internationalisation must take into account the varied socio-political, economic 
and demographic contexts in different parts of the world and must address the issue that 
current internationalisation policies and practices are not inclusive and exclude the great 
majority of students in the world.

Philip G Altbach and Hans de Wit (2018):

The call for an alternative approach, with a stronger emphasis on ‘internationalisation at home’, 
by the rector of the University of Amsterdam, for a more inclusive internationalisation, may be 
seen as an opportunity, with a shift from quantity to quality.

Leaders in higher education around the world must make a strong stand in favour of the quality 
approach.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kvalitet frem for kvantitetInternationalisering ser ikke bare af sig selv, vi skal ind i klasselokalerne, ind i curriculum og pædagogikken > DPU har noget vigtigt at bidrage med
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DE VIGTIGE SPØRGSMÅL

• Hvad er internationalisering?

• Er internationalisering det samme på humaniora som på naturvidenskab? På AU 
som på KU? I Danmark som i Australien? På et institut som DPU?

• Hvorfor skal vi internationalisere?

• Hvad er det vi vil opnå for forskningen, undervisningen og formidlingen?

• Hvordan kan vi internationalisere?

• Hvad er omkostningerne ved at internationalisere?

• Hvilke ekstraomkostninger er der, og hvad risikerer vi at miste?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi skal begynde et andet sted!Nogen gange har vi disse diskussioner, f.eks. i efteråret 2016 hvor I havde inviteret den australske forsker Betty Leask til at holde forskellige oplæg for  forskellige grupper. De dele jeg deltog i var utrolig inspirerende.Svarerne til disse spørgsmål, vil jeg ikke levere, men jeg vil gerne give inspiration til hvor, vi kan lede efter svarerne. Betty Leask og andre forskere er et godt sted at begynde. Men nu er der jo historikere til stede, så hvorfor ikke begynde med et historisk blik  
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HVAD ER INTERNATIONALISERING?

• Hvad er det internationale?

• Hvor er det internationale?

• Hvem er de internationale?
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HVAD ER INTERNATIONALISERING?

Og hvad er det modsatte af internationalisering?

International National

Universel Partikulær/specifik

Diversitet Singularitet

Globale/transnationale
problemer
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HVORFOR INTERNATIONALISERE?

0 2 4 6 8 10 12 14

For at vores studerende skal kunne forholde sig kritisk til globale udfordringer

For at vores studerende kan få et komparativt perspektiv

For at vores studerende kan få kompetencer til at indgå i et mere globaliseret arbejdsmarked

For at vores studerende får interkulturelle kompetencer, som de kan tage med sig i arbejdslivet

Fordi studerende gennem mødet med internationale studerende enten på DPU eller ude lærer
at afselvfølgeliggøre de ting, som vi normalt tager for givet i Danmark

Fordi internationale studerende er berigende for undervisningen – både for de andre 
studerende og for underviserne

Fordi studerende i udlandet kan få kompetencer, de gerne vil have, som vi ikke udbyder

For at styrke de studerendes sprogkompetencer

Fordi et uddannelsesophold i udlandet giver den studerende ”ben i næsen”.

Fordi det er vigtigt at vi kan tiltrække internationale forskere til DPU

DPU'ere Aftagere
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HVORDAN KAN MAN INTERNATIONALISERE?

Redskaber til internationalisering:

• Udgående mobilitet (hel uddannelse eller udveksling?)

• Indkommende mobilitet (hel uddannelse eller udveksling?)

• Engelsksprogede uddannelser (oversættelse eller gentænkning?)

• Internationalising af curriculum (diversificering, “afkolonialisering”)

• Internationalisation at home (IAH) (frem for mobilitet, inkluderer curriculum)

• International linje (emnet er international/globalt)

• Internationale medarbejdere (i spil med deres “internationale” erfaring?)

Oplægsholder
Præsentationsnoter
ForskningsprojektetDet frie forskningsråd – midler til forskning i læring, kvalitet og relevans på de videregående uddannelserOs vende det på hovedet – hvad bliver læring, kvalitet og relevans til, når man internationaliserer? Hvad er den relevante viden? Hvad er den gode pædagogik? Hvem bliver de dygtige studerende?
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EKSEMPEL

Anthropology of Education and Globalisation (AEG)

• Engelsksproget

• Ikke ren oversættelse af pædagogisk antropologi (pæd.ant.), men global dimension

• Fastholdelse af pæd.ant. til et dansk arbejdsmarked og en dansksproget pæd.ant. 
faglighed

• ”International specialisering” – det internationale og globale som indhold 

• Internationale studerende (ca. 50/50) fra 10-20 forskellige lande/sprog

• Bruger aktivt de mange nationaliteter i undervisningen

• Pædagogikker tager hensyn til diversiteten og ser den som en fordel

• Engelsksproget curriculum, men arbejder med diversificering af curriculum

• Internationale undervisere

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Alt det sjoveDet er let at internationalisere sådan et klasselokale – bruge diversitetenMetaperspektiv på det vi underviser iThe rise and spread of mass educationPostkolonial kritik
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SPØRGSMÅL TIL JER?

• Hvad er internationalisering for DPU?

• Hvorfor skal DPU internationalisere?

• Hvordan kan DPU internationalisere?

• Hvilke omkostninger skal vi være opmærksomme på?

International National

Globale/transnationale
problemer
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