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Varför internationalisering på hemmaplan?

Internationaliseringen på hemmaplan stöder 
skolans basuppgift: den är läroplansenlig och 
stöder målen för läroplanerna 

Internationalism ingår i läroplansgrunderna för den grund-
läggande utbildningen och gymnasieutbildningen bl.a. 
som en del av värdegrunden, temaområdena och målen 
för de olika läroämnena. Undervisningen i färdigheterna 
i internationalism hör således till skolans basuppgifter. 
Internationaliseringen på hemmaplan är vid sidan av 

projektsamarbetet och studiepassen utomlands en del av 
internationalismens olika former. Internationalism och inter-
nationalisering på hemmaplan är inte varandra uteslutande 
utan parallella termer. 

Med internationalisering på hemmaplan avser man 
internationalism i dess olika former i hemlandet; den kan 
även avse bl.a. sådana internationella inlärningsmiljöer 
och inlärningsinnehåll, där det går att utnyttja den egna 
skolans lokaliteter och närmiljöer, bl.a. fördjupning i den 
egna skolans och traktens språkliga och kulturella mång-

Figur: Nivåerna för skolornas internationalism kan framställas som en triangel, där nivåernas storlek  
löper parallellt med antalet medverkande i verksamheten.
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fald, deltagande i internationella projekt via webben eller 
genom att stifta bekantskap med företagens internationella 
verksamhet i närmiljön.   

Med hjälp av internationalisering på hemmaplan kan man 
ge eleverna ökade färdigheter för fortsatta studier och för 
arbetslivet, bl.a. genom att lära dem känna det lokala 
internationaliserade näringslivet samt internationalismen på 
andra stadiet och högskolestadiet. 

Internationalisering på hemmaplan 
utmanar att reflektera över värden  
och attityder 

Det går lätt att länka internationalisering på hemmaplan 
till de olika läroämnena och den är till hjälp, då det gäller 
att hämta ”världen till skolan” så att internationalismen 
känns igen i skolans och elevernas egen vardag och miljö. 
Internationalisering på hemmaplan kan ge insikter om 
alternativa sätt att tolka och genomföra läroplanen och 
internationalismen som en del av den. Internationalismen 
blir genom internationaliseringen på hemmaplan mera var-
daglig, samtidigt som förståelsen mellan kulturer och den 
globala medvetenheten ökar i skolan. Via eleverna sprids 
kunskapen även till hemmet och kompisarna.

Då eleverna i skolan lär känna den globaliserande 
världen, får de färdigheter i att verka i samarbete med 
varandra och att rättvist och balanserat värdesätta varan-
dra. Växelverkan med elever från andra länder hjälper 
inte enbart att förstå och värdesätta andra kulturer och 
seder och bruk utan även att förstå och uppskatta det egna 
samhället och den egna kulturen. Samtidigt berikar inter-
nationaliseringen på hemmaplan utvecklingen av elevens 
egen identitet och vidsynthet samt uppkomsten av ett sunt 
självförtroende.

Internationalisering på hemmaplan  
utgör en möjlighet för alla 

Det finländska skolsystemet är i väsentlig mån baserat på 
jämlikhet, varav följer att det är viktigt att även erbjuda 
jämlika möjligheter. 

En mångfald av metoder för internationalisering på hemmap-
lan erbjuder eleverna jämlika möjligheter till internationalise-
ring; vid internationalismen i hemlandet inverkar inte elever-
nas socioekonomiska bakgrund eller utbildningsanordnarens 
ekonomiska situation på möjligheterna. Likaså kan alla lärare 
i sin undervisning föra fram internationella synvinklar. 

Via internationaliseringen på hemmaplan ges även möjlig-
het till förstärkning av läroanstaltens sociala verksamhets-
kultur samt till en öppen och respekterande inställning till 
andra människor, språk och kulturer. 

Alla elever behövs när internationalisering på hemmaplan 
förverkligas. Med hjälp av deras insats i identifieringen 
av internationalismen, planeringen, genomförandet och 
utvärderingen av verksamheten uppstår en äkta internatio-
nalism i skolan. 
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Internationalisering på hemmaplan? Hur?

Det är enkelt att hitta idéer för internationalisering på hem-
maplan, bara man lär sig identifiera möjligheterna. Det lö-
nar sig för det första att se den egna skolan, människorna 
där och omgivningen med nya ögon, likaså att undersöka 
läroplansgrunderna och den lokala läroplanen. Även 
föreningar, nätverk och program erbjuder både experter 
och material, som kan utnyttjas när internationalisering 

på hemmaplan planeras och genomförs. Webben och 
andra digitala lärmiljöer hjälper även att dra in världen i 
klassrummet. 

Nedan finns några centrala länkar till material som stödjer 
både lärar- och elevledd internationalisering på hemmap-
lan. I broschyrens nätversion finns ännu fler länkar. 

Handböcker
●● Mångsidig internationalisering, från strategi till internationalisering 

på hemmaplan; Käsikirja lukion kansainvälisyyteen – Handbok för 
internationalisering av gymnasiet (på finska) 
 http://peda.net/veraja/lukiohanke/kasikirja 

●● Om internationalisering vid skolorna i en småstad (på finska) 
 http://kielitivoli.hameenlinna.fi/Kieli/Osasena_maailmassa.html

●● Internationalisering på hemmaplan –verktygsbacke för lärare (på finska) 
 http://viehko.wordpress.com/viehkon-tyokalupakit/kotikansainvalisyys/ 

Klivet ut i internationellt samarbete
 http://www.etwinning.net/sv  
 http://www.globalschoolnet.org/ 
 http://www.nordplusonline.org/eng/nordplus/find_a_partner
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Internationellt besök på skolan
●● Erasmus-utbytesstudent från en närliggande högskola eller EVS-volontär från näromgivningen  

 http://www.eurooppalainensuomi.fi/fi/project/5/46/ 
●● för en längre period: assistentlärare via Erasmusprogrammet 

 http://www.cimo.fi/program/comenius/mottagande_av_lararassistent 
●● skolans utbyteselever  

 http://www.maailmalle.net/studier/utbytesstudier/elevutbyten för grundskolelever och gymnasister
●● Låna en nordbo 

 http://www.kulturkontaktnord.org/motesplats/sv/sprak/lana-en-nordbo
●● utbildare i internationalism 

 http://www.taksvarkki.fi/taksvarkki2011/category/opettajille?lang=sv
●● Kom gärna ihåg att även bjuda med föräldrar, t.ex. i klubbverksamhet eller undervisningen i främmande språk

Internationell interaktion i hemlandet
Utländska kulturinstitut och ambassader samt språkskolor erbjuder besök, fortbildningskurser, tillställningar, spel, 
stipendier, och besöker även skolor vid behov

●● Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 
 http://www.hanaholmen.fi/sv/om-hanaholmen/presentation

●● Goetheinstitutet i Finland  http://www.goethe.de/finnland 
●● Franska institutet i Finland  http://www.france.fi/category/ranskan-kieli/kieliasiaintapahtumat/ 
●● USA:s ambassad i Finland  http://finland.usembassy.gov/teachers.html 

 Kulturkontakt Nord http://www.kulturkontaktnord.org  

Undervisningsmaterial
om Europa och EU 
 Europainformationen http://www.eurooppatiedotus.fi/sv  
 EU-representationen i Finland http://ec.europa.eu/finland/youth/index_sv.htm 

Globalt
●● KEPA ry http://www.globaalikasvatus.fi Ekonomiska informationsbyrån (på finska) 

 http://www.tat.fi/samalleviivalle/ 
●● Utrikesministeriet  http://www.global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15835&contentlan= 

3&culture=sv-FI 
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Denna broschyr baserar sig på arbetsgruppsdiskussionerna under internationaliseringsdagarna för den allmänbildande ut-
bildningen 14–15.11 2012 i Åbo. Materialet har därefter bearbetats på Utbildningsstyrelsen och på CIMO.  Broschyren 
är en del av Utbildningsstyrelsens och CIMOs stöd för skolornas internationella verksamhet och den riktar sig bredbasigt till 
de finländska läroanstalterna. 

Spel, rollspel och undersökande lärande
●● Länkhåven http://lankhaven.edu.fi
●● Kid’s Corner http://europa.eu/kids-corner/ 
●● Språktivolit http://www.kielitivoli.fi/index_RUOTSI.html 
●● Norden i skolan http://www.nordeniskolan.org/spel-spraak 

Bedömnings- och utvärderingsresurser
●● Europeisk språkportfolio  

 http://www.edu.fi/europeisk_sprakportfolio 
●● Världsmedborgarens mognadsprov  

 http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/mkk_opas_net_ruotsi.pdf  
●● Elevens CV i internationalism (mall; på finska) 

 http://intoilua.wordpress.com/kehittamistoimintaa/oppilaan-kansainvalisyys-cv/ 

För läraren
●● Grunderna för läroplanen  http://www.oph.fi/laroplans-_och_examensgrunder 
●● Skolornas erfarenheter, kunskap och teori om internationalisering i den allmänbildande utbildningen  

 www.polkka.info 
●● Teori och praxis kring global fostran  http://www.oph.fi/publikationer/2011/skolan_moter_varlden
●● Pedagogik och material kring global fostran; Världsskolan  http://www.maailmankoulu.fi/node/228 
●● Nätverk och tips om språkundervisning (på finska)  http://kieltenopetverkossa.ning.com/ 
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