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INTERNATIONALISERING AF VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER: HEN IMOD EN EKSPLICIT POLITIK 

Sammendrag af 

Mr S. Vincent-Lancrin 
 

For blot tyve år siden så lande ofte på de studerendes mobilitet som en måde, man 
kunne nå ud til verden på, og man håbede derved at kunne skabe internationale 
elitenetværker. Universiteter bød de internationale studerende velkommen men gjorde 
sjældent noget særligt for at rekruttere dem. I dag opfattes uddannelse tværs over grænser 
oftere som et middel til økonomisk udvikling. Mellem 1998 og 2003 steg antallet af 
udenlandske studerende i OECD med 50% og nåede op på 2 millioner studerende. Øget 
konkurrence blandt lande og blandt institutioner for at tiltrække udenlandske studerende 
og akademikere samt tilsynekomsten af nye former for uddannelse tværs over grænser 
repræsenterer en ny kontekst indenfor politik. Herudover synes det, som om fordelene, 
især de økonomiske fordele der opstår fra uddannelse tværs over grænser, viser sig at 
være af stadig større betydning. I dette kapitel ser vi på politikkerne indenfor 
internationalisering af videregående uddannelser, idet vi tager denne nye kontekst og 
disse nye mål med i betragtning.  

Videregående uddannelser tværs over grænser giver lande reelle muligheder indenfor 
uddannelse, kultur, politik og økonomi. For at drage fordel heraf skal lande definere en 
fremgangsmåde tilpasset deres situation og deres mål i et perspektiv, der rækker ud over 
uddannelsesområdet alene. Der er behov for at kæde politik sammen med økonomiske og 
sociale politikker, da der kræves politiske instrumenter udover direkte ansvar indenfor 
feltet uddannelse, inklusive visa og handelspolitikker.  

Der er identificeret fire hovedfremgangsmåder til videregående uddannelser tværs 
over grænser. Fremgangsmåden gensidig forståelse fremhæver hovedsageligt politiske, 
kulturelle og akademiske mål samt mål indenfor udviklingsbistand. Fremgangsmåden 
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indenfor uddannet migration omfatter målene for gensidig forståelse men involverer også 
en mere aktiv og målrettet fremgangsmåde indenfor rekruttering af udenlandske 
studerende. Den sigter efter at tiltrække begavede studerende (og akademikere) til at 
arbejde i værtslandets økonomisektor eller til at hjælpe med til at gøre sektorerne indenfor 
videregående uddannelser og forskning mere konkurrencedygtige. Fremgangsmåden 
indenfor indtægtsskabelse omfatter målene for gensidig forståelse og fremgangsmåder 
indenfor kvalificeret migration men har også direkte kommercielle mål. Under denne 
fremgangsmåde betaler internationale studerende den fulde pris for deres uddannelse, i 
det store og hele uden offentlig støtte. Den kapacitetsopbyggende fremgangsmåde 
opmuntrer til brug af importeret videregående uddannelse, der dog skal leveres som en 
relativt hurtig måde til opbygning af et fremspirende lands kapacitet. Alle disse tiltag er 
ikke ligeligt opnåelige i alle lande og skaber hver især deres egne problemer. Målet er 
ikke blot at fremme eksport af uddannelsesserviceydelser. Som adskillige asiatiske og 
mellemøstlige lande har vist det, kan import af uddannelsesserviceydelser være lige så 
fordelagtigt som eksport heraf.  

Kapitlet stiller mange udfordrende politiske spørgsmål. Hvordan kan både udviklede 
lande og udviklingslande på retfærdig vis drage fordel af videregående uddannelse tværs 
over grænser? Selv om det kan hjælpe de sidstnævnte med at opbygge deres økonomiske 
og uddannelsesmæssige kapaciteter, kan det også føre til hjerneflugt og reduceret hjælp til 
eftergymnasial uddannelse. Og hvad er effekten af uddannelse tværs over grænser på 
nationale, videregående uddannelsessystemer og landes uddannelsespolitikker indenfor 
felterne adgang, kvalitet og offentlig finansiering. Hvilken holdning bør man have i de 
ikke-engelsktalende lande med hensyn til engelsk som undervisningssprog?  

KØNSFORSKELLE I DE STUDERENDES ENGAGEMENT I 
MATEMATIK 

Sammendrag af  
Mr A. Schleicher 

 

1. Der er skabt stor fremgang indenfor ligestilling mellem kønnene indenfor 
uddannelse. I alle OECD-lande er det i dag meget mere sandsynligt, at yngre kvinder har 
en gymnasieuddannelse eller videregående uddannelse end kvinder for en generation 
siden. Beståelsesprocenterne på universitetsniveau for kvinder er nu på højde med eller 
overstiger mændenes i totredjedele af OECD-landene. Men kvinder forbliver til stadighed 
underrepræsenteret på områder så som matematik og videnskab.  

I dette kapitel foreslås det, at der gribes målrettet ind overfor unge og rent faktisk 
børn på dette område. 

  
2. Samtidig med at kønsforskelle indenfor de studerendes præstationer lader til at 

være moderate, er der udprægede forskelle på mænd og kvinders interesse for og glæde 
over matematik samt indenfor deres selv-relaterede overbevisninger, følelser og 
indlæringsstrategier relateret til matematik. 15-årige piger lader til at have mindre tiltro til 
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deres matematikevner og have flere følelser omkring bekymring, hjælpeløshed og stress i 
matematiktimerne end drenge.  

3. Indlæring afhænger af motivation og tiltro samt kognitive kvalifikationer. Så de 
uddannelsessystemer, der har hævet pigernes præstationer i matematik og videnskab, skal 
også fostre stærkere interesse hos pigerne indenfor disse fag. Der er god anledning hertil: 
høj kvalitetsindlæring er tids- og indsatsintensivt. Det involverer kontrol over 
indlæringsprocessen og udtrykkelig kontrol over sammenhænge mellem tidligere opnået 
viden og ny information, formuleringen af hypoteser om mulige forbindelser og test af 
disse hypoteser på baggrund af det nye materiale. Studerende yder kun en indsats, hvis de 
er stærkt interesserede i et emne, eller hvis der er en ekstern belønning for gode 
præstationer. Derfor skal studerende være parate til at lære, hvordan de studerer. Set fra et 
undervisningsperspektiv betyder dette, at effektive uddannelsesmåder – inklusive 
målsætning, strategivalg samt kontrol og evaluering af indlæringsprocessen – kan og bør 
fostres af uddannelsesmiljøet og af lærere på samme vis for mænd og kvinder. Derfor er 
motivation og selvtillid uundværligt for resultater, der skal fostre livslang uddannelse.  

4. Samlet set antyder resultaterne, at uddannelsessystemerne har brug for at se på 
holdningsaspekter og indlæringsadfærd med hensyn til matematik, især for kvinder, og 
anse dette for et mål, der er lige så vigtigt for uddannelsessystemernes mission som 
kognitiv vejledning. Dette får betydning både for den indledende indlæring og den 
professionelle udvikling af lærere. 

UNDERVISNINGSSEKTORENS ARBEJDSSTYRKE: INDFRI 
ASPIRATIONER OG ØGE MOTIVATIONEN 

Sammendrag af  

Mr P. Santiago 

 

For politikere er positive holdninger blandt lærere en nøgleprioritet og et bevis på, at 
undervisningspræstationer måske er hoveddrivkraften i de studerendes indlæring. 
Lærermotivation er også vigtig til fremme af skolereformer. Dette kapitel undersøger, 
hvad der er vigtigt for lærere, og hvordan de bedst motiveres. Forskning af 
arbejdsmotivation bruges til at kaste lys over, hvordan både 'indefrakommende' og 
'udefrakommende' motivation kan fremme arbejdsresultater så som præstation, 
tilfredsstillelse og trivsel. Analysen pointerer, at motivation styrker succes indenfor både 
læreres arbejde og indførelsen af enhver fornyelse i skolerne. Hovedbudskabet er, at 
læreres handlinger skal være selvmotiverende som et resultat af deres accept af og 
identifikation med værdierne og målene for fremgangsmåder og forskrifter i skolerne. 

Selv om lønnen er vigtig, skal lærerpolitikken omhandle meget mere end løn. Lærere 
lægger meget vægt på kvaliteten af deres relationer med de studerende og kolleger, på at 
være støttet af skolens ledere, på gode arbejdsforhold og på at have mulighed for at 
udvikle deres færdigheder. Lærerevaluering til forbedringsformål kan give mange 
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muligheder for at få lærernes arbejde anerkendt og fejret og vil hjælpe både lærere og 
skoler med at identificere professionelle udviklingsprioriteter.  

I dette kapitel foreslås fire måder til forbedring af læreres præstation, tilfredsstillelse 
og trivsel: (i) fremme af den indefrakommende motivation af lærere; (ii) fostring af 
selvmotivering af lærere; (iii) gøre afbalanceret brug af udefrakommende belønninger og 
(iv) imødekomme læreres behov for gode arbejdsforhold. Dette indebærer, at der indføres 
større udfordringer og variation i undervisningen og sikrer muligheder for professionel 
vækst, tilbyder konstruktiv arbejdspræstations-feedback, involverer lærere i 
beslutningstagninger og hjælper med at opbygge en stærk følelse af professionel 
identifikation og værdi.  

Undervisningskarrieren ville også drage fordel af større differentiering, hvilket ville 
hjælpe med til at opfylde skolernes krav og også give flere muligheder for og påskønnelse 
af lærere. Større vægt på skoleledelser ville hjælpe med til at rette opmærksomheden hen 
imod læreres behov for at føle sig værdsat og støttet i arbejdet. Herudover kan 
veluddannede professionelle og administrative medarbejdere hjælpe med til at reducere 
byrden på lærerne, bedre forberedelsesfaciliteter til medarbejderne og planlægning ville 
hjælpe med til at opbygge kollegialitet og med mere fleksible arbejdsforhold, især for de 
mere erfarne lærere, ville man forebygge udbrændte lærere og bibeholde vigtige 
kvalifikationer i skoler.  

FORBEDRE INDLÆRING GENNEM UDVIKLINGSEVALUERING  

Sammendrag af 

Ms J. Looney 

 

I dette kapitel undersøges det, hvordan udviklingsevaluering – hyppige, interaktive 
evalueringer af de studerendes forståelse for og fremskridt i at identificere 
indlæringsbehov og forme undervisningen – kan hjælpe lande med at opnå både kvalitet 
og ligelighed i uddannelsesresultater. Mellem 2002 og 2004 undersøgte OECD 
udviklingsevalueringspolitik og -praksis i eksemplariske klasseværelser i grundskoler i 
otte systemer (Australien [Queensland], tre canadiske provinser, Danmark, England, 
Finland, Italien, New Zealand og Skotland). Formative Assessment: Improving Learning 
in Secondary Classrooms (OECD 2005) omfattede også gennemgang af engelsk, fransk 
og tysk sproglitteratur om udviklingsevaluering. 

Hvert og et af disse case study-lande har ydet vigtige fremskridt til fremme af 
udførelsen af udviklingsevaluering. De er motiveret af kvantitative og kvalitative beviser 
for, at undervisning der omfatter udviklingsevaluering har hjulpet med til at hæve 
niveauet af de studerendes præstationer og har gjort lærerne bedre i stand til at opfylde 
behovene for stigende forskelligartede grupper, hvilket har hjulpet med til at forbedre 
ligeligheden i de studerendes præstationer. 
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• Politikken til fremme af den bredere udførelse af udviklingsevaluering findes hos alle 
deltagende lande i undersøgelsen, men politik kan gøre mere. Lande, der anvender en 
blanding af tiltag og foretager vigtige investeringer i fremme af ændringer og 
byggekapacitet vil sandsynligvis drive ændringerne til langt mere.  

• Der er lovgivning, der fremmer og støtter udførelsen af udviklingsevaluering, og som 
ser det som en prioritet. Der gøres bestræbelser på at opmuntre til brug af opsummeret 
data til udviklingsformål. Retningslinjer for effektiv undervisning og 
udviklingsevaluering er integreret i de landsdækkende undervisningsplaner og i andet 
materiale. Udbudet af værktøjer og typiske eksempler understøtter effektiv 
udviklingsevaluering. Investeringer i specielle initiativer og innovative programmer, 
der omfatter tiltag indenfor udviklingsevaluering. Der findes også lærerprofessionel 
udvikling for udviklingsevaluering. Alle uddannelsessystemer har brug for en 
bestyrkning af kombinationen af politiske midler og skal foretage større investeringer, 
hvis de skal fremme egentlige ændringer indenfor indlæring og evaluering igennem 
uddannelsessystemerne.   

Landene skal også på bedre vis rette de politiske tiltag ind på makro- og mikroniveau. 
På det mest grundlæggende niveau betyder at rette ind, at uddannelsesinteressenter skal 
sikre, at politikkerne ikke konkurrerer mod hinanden. På et mere avanceret niveau styrker 
udviklingselementerne og den opsummerede evaluering hinanden. Mere konsistent brug 
af udviklingsevaluering gennem uddannelsessystemerne hjælper muligvis interessenterne 
til at tackle barriererne i bredere omfang i klasseværelserne. 

 

SPECIEL FOKUS 

Videregående uddannelser: Kvalitet, ligelighed og effektivitet 

Møde mellem undervisningsministre i OECD 

Athen, Grækenland 

27.-28. juni, 2006 

 

Dette kapitel opsamler fire dokumenter udsprunget af mødet mellem 
undervisningsministre i OECD, der blev afholdt i Athen den 27.-28. juni, 2006. Det første 
dokument er formandens sammendrag af diskussionerne på mødet. Det beskriver, 
hvordan ministre blev enige om at gå udover væksten ved at gøre videregående 
uddannelser ikke blot større men også bedre. Der kræves reformer på seks områder: at 
forbedre finansiering, at gøre videregående uddannelser mere ligelige, at få klarere fokus 
på det, de studerende lærer, at fremme lydhørhed og forskelligartethed, at støtte forskning 
og innovation og at udstikke et effektivt svar til voksende migration og 
internationalisering. 
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Det andet dokument er talen fra den nye generalsekretær i OECD, Angel Gurría. Han 
mindede på mødet om, hvorledes den internationale debat indenfor videregående 
uddannelser er blevet central. Dette er på grund af nye internationale, politiske 
instrumenter så som den europæiske Bologna-proces, på grund af at forskere og 
studerende arbejder udenfor hjemlandet, og på grund af global konkurrence efter 
færdigheder på højt niveau. Han argumenterede, at en finansieringsreform er en 
påtrængende nødvendighed især i lande, hvor videregående uddannelser er offentligt 
finansierede men uden tilstrækkelige ressourcer til at overholde udvidelsesudgifterne. Hr. 
Gurría lagde især vægt på behovet for bedre måling af resultaterne indenfor videregående 
uddannelser og foreslog en "PISA til videregående uddannelser", der skal undersøge de 
studerendes færdigheder. 

Det tredje dokument er budskabsdokumentet, der udstak rammerne for debatten på 
mødet. Det dækker faktorerne, der har indflydelse på fremtiden for videregående 
uddannelser inklusive teknologi, globalisering, demografi og ledelse. Det ser på 
målsætningerne for videregående uddannelser og indflydelse på ledelsen, spørgsmålet om, 
hvem der skal betale for videregående uddannelser, om der er bedre måder at måle 
kvaliteten af videregående uddannelser på, og hvordan vi muligvis kan forbedre deres 
bidrag til økonomien. 

Det endelige dokument kommer med en række grafisk udformede indikatorer. Disse 
indikatorer dækker over en bredere social og økonomisk sammenhæng: adgang, 
deltagelse og progression, udgifter til videregående uddannelser, økonomiske 
forrentninger og internationalisering. 
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