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Regeringen gør det sværere at tiltrække udenlandske studerende og forskere. Der er 
behov for en debat om, hvordan vi kan internationalisere universiteterne. 
 

For nylig modtog jeg den glædelige nyhed, at jeg sammen med en gruppe dygtige forskere 
havde fået en bevilling til at forske i internationalisering på de videregående uddannelser. 
Allerede en uge senere gik der dog skår i glæden: Nogle af de uddannelser vi skulle undersøge, 
var blevet ramt af regeringens såkaldte internationale dimensionering. Hvad går den ud på? Ja, 
det kan være svært at hitte rede i, men en hurtig og forsimplet forklaring lyder: Vi må ikke gøre 
forskel på danskere og EU-borgere. Når danskere har ret til gratis uddannelse, så har EU-
borgere det også. Desuden er der det med de sociale ydelser. Når man betaler skat i Danmark, 
så har man også ret til sociale ydelser. Derfor kan EU-borgere komme til Danmark og få en 
gratis videregående uddannelse samt få SU, hvis de arbejder minimum 10-12 timer om ugen 
ved siden af deres studier. I takt med at der er oprettet stadig flere engelsksprogede 
videregående uddannelser, er der også kommet stadig flere EU-studerende på disse.   

Der er imidlertid også kommet flere studerende fra andre dele af verden – USA, Kina, 
Australien, Indonesien, Japan, Cameroun, Brasilien, Ghana, Nepal, Uganda, Canada for bare at 
nævne nogle af de nationaliteter, jeg har mødt de seneste år på kandidatuddannelsen 
Anthropology of Education and Globalisation. Studerende uden for EU skal imidlertid betale 
for deres uddannelse i Danmark, og disse studerende kan ikke få SU. Der er ikke udgifter 
forbundet med dem, tværtimod får universiteterne får altså penge i kassen fra disse 
studerende. Men regeringens indgreb skelner ikke mellem de to grupper, selvom det problem, 
som indgrebet skal løse, primært vedrører de EU-studerende.  

I den politiske diskussion kan man finde to problemer, som skal løses. Det ene, som især har 
været rejst af DF, handler om EU-borgeres adgang til sociale ydelser i Danmark. Det er der også 
adskillige andre politiske partier, som er bekymrede over – og det er jo et reelt politisk 
spørgsmål, om den danske velfærdsstat med gratis uddannelse og høje sociale ydelser kan 
fungere i en relativ integreret EU-økonomi. Det andet og relaterede problem er, at for få 
internationale studerende bliver i Danmark efter endt uddannelse. Hvis de EU-studerende 
bliver i Danmark, kan det nemlig godt betale sig at give dem en gratis uddannelse og SU, og 
inden for en række sektorer mangler Danmark kvalificeret arbejdskraft. Det er hovedsageligt 
regeringen, som fremfører dette (DF anser det muligvis ikke som et problem, at udlændinge 
forlader Danmark). Under alle omstændigheder er det at sikre tilstrækkelig arbejdskraft også 
et reelt politisk spørgsmål. Hvad er så regeringens løsning på disse problemer? Svaret er 
”international dimensionering” altså færre engelsksprogede uddannelser. Sagen er bare, at 
regeringens indgreb ikke løser nogle af de politiske problemer, som det blev indført for at løse. 
EU-borgere har stadig samme ret til gratis uddannelse og SU som før indgrebet. ”Løsningen” er 
færre engelsksprogede studiepladser, men hvis EU-borgere kan klare danskkravet, kan de 



komme ind på de dansksprogede uddannelser. Med reduktionen af engelsksprogede 
uddannelser mister man imidlertid også alle de internationale studerende fra resten af verden, 
dem der betaler undervisningsafgift til universiteterne, dem der også kunne være den 
veluddannede arbejdskraft, der mangler i visse sektorer. Så DF har ikke fået løst deres 
problem, hvoraf den gratis uddannelse og SU bare er en lille del af det større 
problemkompleks med den danske velfærdstatsmodel i EU. Regeringen ønsker, at de 
internationale studerende bliver i Danmark efter endt uddannelse. Det problem er heller ikke 
blevet løst med indgrebet. Faktisk har et andet regeringsindgreb skubbet i den forkerte 
retning. Én af de vigtige faktorer for at internationale studerende bliver i Danmark er, at de 
lærer dansk. Lige før sommerferien afskaffede regeringen muligheden for, at internationale 
studerende kunne få gratis danskundervisning. Det var der ellers rigtig mange af mine 
studerende, der benyttede sig af. Bakar fra Ghana kunne f.eks. føre en kort samtale på dansk 
efter de første tre måneder i Danmark, hvor han også skulle vænne sig til at være i en helt 
anden verdensdel med andre ideer om, hvad det vil sige at være en dygtig studerende. 
Heldigvis havde han nogle fantastiske medstuderende, der hjalp ham med at falde til. Anders 
inviterede alle, der havde lyst med hjem til sine forældre for at holde jul. Det var den 
oplevelse, som Bakar fortalte mig om, første gang, jeg hørte ham tale dansk. Ved at fjerne 
muligheden for gratis danskundervisning underminerer regeringen sit eget ønske om at få 
udenlandske studerende til at blive i Danmark efter endt uddannelse. Hvad værre er, så har 
hele retorikken om de internationale studerende også en negativ effekt. Forleden bad Anna fra 
Tyskland mig om en samtale. Hun skal i gang med sit speciale, og da jeg er hendes vejleder, 
forventede jeg samtalen skulle deje sig om specialet. Det gjorde den også, men kun delvist. 
Anna havde nemlig fået tilbudt job i Tyskland – rigtig flot eftersom det var et job, der normalt 
krævede en færdiguddannet, men organisationen ville gerne ansætte hende allerede nu. Anna 
ville diskutere, hvordan hun kunne gøre sit speciale færdigt, men hun havde besluttet sig for 
jobbet. Selvom Anna har været rigtig glad for sin uddannelse, sine medstuderende og 
underviserne, så har hun ikke lyst til at blive.  

Lad os vende tilbage til regeringsindgrebet, som altså ikke vil løse det problem, som DF har 
påpeget. Regeringen får heller ikke løst problemet med, at de internationale studerende ikke 
søger ansættelse i Danmark efter endt uddannelse. I stedet for at løse problemerne har 
regeringen med sit indgreb skabt nogle nye problemer. De handler om internationalisering på 
de videregående uddannelser i Danmark.  

For at kunne internationalisere er de danske universiteter afhængige af at have 
engelsksprogede uddannelser. Uden dem kan mange af vores udenlandske forskere ikke 
undervise, da de færreste kan dansk, når de ankommer. Så længe de er ansat på korte 
kontrakter, er der ikke krav om, at de skal kunne undervise på dansk, og ved en fastansættelse 
har man 3-4 år til lære dansk. Selvom man ansætter udenlandske forskere primært for 
forskningens skyld, har de færreste institutter råd til at have dem ansat, hvis de ikke også kan 
bidrage til undervisningen. Og uden engelsksprogede uddannelser får studerende i Danmark 
ikke glæde af de perspektiver, som de udenlandske forskere kommer med. Et mindre antal 
internationale studerende betyder også, at det bliver sværere for danske studerende at rejse 
ud, da mange af vores samarbejds- og udvekslingsaftaler med universiteter i udlandet er 
bygget på en balancemodel, hvor vi kan sende lige så mange studerende ud, som vi modtager. 
Så et indgreb i antallet af engelsksprogede uddannelser rammer altså hele 



internationaliseringen af de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, selvom det 
egentlig bare var de EU-studerende og deres ret til SU, som var problemet. 

Hvorfor er det vigtigt, at danske studerende kan rejse ud i verden som en del af deres 
uddannelse? For nogle handler det om at få viden, som de ikke kan få i Danmark. Et lille land 
kan naturligvis ikke være førende på alle felter, så ved at rejse ud, kan man få adgang til 
førende undervisnings- og forskningsmiljøer. Blandt professionsbachelorer som lærere, 
sygeplejersker og jordemødre er praktik i udlandet blevet en almindelig måde at 
internationalisere på. En jordemorstuderende fortalte, hvordan et ophold i Kenya havde gjort 
ikke bare hende, men hele hendes klasse klogere på nogle af de fødselsteknikker, som vi 
bruger i Danmark. Hun havde set en kenyansk jordemoder trykke øverst på den gravide mave 
under en fødsel og været målløs. For det MÅ man ikke – i hvert fald ikke i Danmark. Da det gik 
op for hende, at hun ikke kunne argumentere hvorfor, måtte hun hjem og blive klogere. 
Hendes medstuderende kunne heller ikke forklare hvorfor, men vidste bare ”det gør man 
ikke”. Det lærte dem alle sammen, man skal kende de videnskabelige forklaringer, ellers er det 
svært at overbevise andre om at ”det må man ikke”. 

Hvorfor er det så vigtigt med internationale studerende på uddannelser i Danmark? Det er det 
heller ikke på alle uddannelser. Men på visse uddannelser er de studerende fra andre dele af 
verden rigtig vigtige for uddannelsen. Hvis indholdet af uddannelsen blandt andet drejer sig 
om globalisering og internationale forhold, kan de udenlandske studerende være med til at 
give perspektiver og diskussioner, som man ikke kan få i en undervisningssituation kun med 
danskere. De udenlandske studerende stiller spørgsmålstegn ved det, vi tager som en selvfølge 
– det er en vigtig del af den kritiske tænkning, som er universiteternes kendetegn. Her kan de 
udenlandske studerende altså være med til at højne niveauet ved at bidrage med deres 
spørgsmål og viden. Desuden kan deres perspektiver fra forskellige nationale sammenhænge 
være rigtig værdifulde, så vi både bliver klogere på de andre og os selv. Patrik fra Tjekkiet 
fortalte f.eks. om den tjekkiske regerings tilgang til problemet med ikke at måtte 
forskelsbehandle egne og EU-borgere. I Tjekkiet er uddannelse på tjekkisk gratis for alle EU-
borgere, mens engelsksprogede uddannelser er betalingsuddannelser for alle EU-borgere. Det 
er ikke nødvendigvis en løsning, jeg bifalder, men Patrik hjalp os se en anden europæisk 
løsning på problemet i stedet for bare at se det som et dansk problem. På den måde blev vi 
alle klogere og fik et bredere perspektiv. Ud over at selve undervisningen bliver bedre, får de 
studerende værdifulde netværk med mennesker fra store dele af verden. Sådan er det, når 
internationaliseringen fungerer. Men det er jo ikke altid, at det fungerer optimalt. På de 
danske universiteter kan der sagtens sidde udenlandske studerende, som ikke oplever, at 
deres perspektiver anses for nyttige, eller som ikke kommer til at indgå i netværk med danske 
studerende. Der er uddannelser, hvor det ikke er lige så oplagt at udnytte de forskellige 
perspektiver, som de udenlandske studerende kommer med. Her tænker jeg på nogle af de 
naturvidenskabelige uddannelser, der opererer med en ide om universel viden, hvilket gør det 
mindre oplagt at få vævet de forskellige perspektiver ind i undervisningen – det tjekkiske 
perspektiv på tyngdeloven?... Desuden kræver det opmærksomhed fra underviserens side at få 
de forskellige studerende til at arbejde godt sammen på tværs af deres vante forestillinger. 
Danske studerende er som regel ret vante til gruppearbejde, men det er ikke normen for alle 
udenlandske studerende. Uden en aktiv indsats for at skabe et samarbejdende læringsrum er 
det svært få skabt de internationale netværk blandt de studerende. Internationalisering opstår 
ikke bare ved at vi anbringer studerende fra hele verden i det samme undervisningslokale.  



Ligesom internationale studerende ikke er det samme som internationalisering, fører 
engelsksprogede uddannelser heller ikke automatisk til internationalisering forstået som et 
bredere udsyn på verden. De naturvidenskabelige uddannelser har været i gang med en 
opfattende omlægning af deres kandidatuddannelser til engelsksprogede uddannelser i 
internationaliseringens navn. Undervejs i denne proces hørte jeg en underviser spørge, om han 
måtte bruge danske cases eller om de skulle være engelske/amerikanske. Det er jo 
problematisk, hvis engelsksprogede uddannelser betyder en ensretning, så vi i stedet for flere 
perspektiver og en mere rig viden får en mere ensidig viden. Den tendens er blevet omtalt som 
”selvpåført imperialisme”. Det er et voldsomt ord, men det er værd at være opmærksom på, 
hvad der bliver "den rigtige viden", når man underviser på engelsk, og hvad "den gode 
studerende" er, når man har studerende fra hele verden. Det er noget af det, vi skal undersøge 
i det forskningsprojekt, jeg lige har fået bevilling til. Vi ser også på, hvordan det påvirker 
pædagogikken, når internationale forskere underviser, og hvordan internationalisering 
påvirker opfattelsen af kvalitet, relevans og læring på de videregående uddannelser. Vi 
arbejder ud fra præmissen om, at processen med at internationalisere kan være med til at 
sikre kvalitet og relevans, kritisk tænkning og nye perspektiver. Men vi argumenterer også for, 
at det er nødvendigt med mere viden om, hvad der sker, når man internationaliserer.  

Der er ingen tvivl om, at regeringens indgreb har skadet internationaliseringen, desværre uden 
at løse de problemer, som indgrebet skal løse. For adskillige institutter er 
internationaliseringen sat 5-10 år tilbage og vil koste universiteternes store summer i at lukke 
velfungerende uddannelser eller skulle lave dem om efter uigennemskuelige regler. Det er 
meget let at blive lidt paralyseret i denne situation, at blive desillusioneret hvad 
internationalisering angår og derfor bruge sine kræfter på de mange andre opgaver, der 
venter. Jeg får næppe opfyldt mit ønske til regeringen om at ændre sit indgreb, så i stedet vil 
jeg sende mit ønske til lederne af de videregående uddannelser: Se krisen som en mulighed! 
Lad dette blive startskuddet til, at vi begynder at diskutere, hvad vi vil med 
internationalisering, hvor det giver mening, hvordan det skal gøres. I de sidste mange år har 
internationaliseringen været præget af en kvantitativ tilgang, hvor det handlede om antallet af 
ind- og udgående studerende, antallet af artikler i internationale tidsskrifter, antallet af 
internationale forskere. Lad os gribe krisen til at få en kvalitativ tilgang til internationalisering. 
Lad os diskutere fordele og ulemper ved om dansk og engelsk som forsknings- og 
undervisningssprog. Lad os analysere hvilke uddannelser, det giver mest mening at lade være 
engelsksprogede. Lad os sammenligne vores erfaringer med at få de internationale studerende 
til at være et positivt bidrag til undervisningen. Lad os studere, hvordan vi kan få forskellige 
perspektiver ind i undervisningen, så internationalisering ikke bliver selvpåført imperialisme. 
Sammen med de andre deltagere i forskningsprojektet skal jeg nok levere forskningsbaseret 
viden, som kan bidrage til diskussionen. Lad os minde hinanden om udtrykket ”A crisis is a 
terrible thing to waste”. 
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