
 
 

Internationalisering ökar kvaliteten i skolan 
Internationalisering kan vara ett utmärkt verktyg f ör skolutveckling men det kräver en 
aktiv skolledning. Det berättade Anna L Eriksson, som är rektor på Bredängsskolan i 
Stockholm. Hon talade på konferensen "Framtidens lärande", där Internationella 
programkontoret var en av arrangörerna. 
 
Framtidens lärande har funnits i fyra år och är en mötesplats för alla som är intresserade av 
digital utveckling i skolan och framtidens pedagogik. I år ägde konferensen rum den 15-16 
maj i Nacka strand utanför Stockholm. De 1600 deltagarna hade ett hundratal programpunkter 
att välja mellan. En av dem var Internationella programkontorets seminarium med titeln 
"Internationalisera för en skola i världsklass". 
 
Förbättrade resultat 
Anna L Eriksson var en av tre skolledare som berättade om varför det internationella 
perspektivet är viktigt. 
 – Skolan ska göra eleverna till världsmedborgare. De måste få med sig kunskap och 
redskap för att kunna leva i vår globaliserade värld. 
På Bredängsskolan har lärare och elever arbetat med internationella projekt under flera år. 
Just nu har man ett samarbetsprojekt inom ramen för EU-programmet Comenius. Projektet 
genomförs ihop med tre skolor i Italien, Tyskland och Grekland. Målet är att elever och lärare 
ska få ett internationellt perspektiv i undervisningen, främja kunskap om, och förståelse 
mellan, Europas kulturer och stimulera till språkinlärning och språklig mångfald. 
 – Arbetet har haft betydelse för våra förbättrade resultat. De elever som har deltagit i de 
internationella projekten presterar bättre och får med sig viktiga erfarenheter, sa Anna L 
Eriksson. 

 
Ledningen måste stötta 
Om arbetet med internationalisering ska bli framgångsrikt måste skolledningen vara med och 
styra och stötta. Rektors uppgift är att ge förutsättningar och ta vara på den drivkraft som 
finns hos pedagogerna. 



– Vi har eldsjälar som brinner för internationalisering på vår skola. Som 
rektor ska jag se till att de inte brinner ut och slocknar. Ett sätt att göra 
det är att ge dem tid och att fördela ansvaret på flera personer. 
Det krävs också att skolledningen kan vara flexibel och möta de behov 
som uppstår. 
 – Internationalisering är inget man kan jobba med en förmiddag i 
veckan. I perioder behöver lärarna mycket tid för det här. Till exempel 
har vi just haft besök av våra partnerskolor. Lärarna och jag har jobbat sena kvällar för att få 
ihop allting men det har det varit värt. Det är uppenbart att internationaliseringen ökar 
kvaliteten i vår verksamhet och dessutom är det väldigt roligt. 
 
---------------------------------------------- 
 
Fakta 
Seminariet "Internationalisera för en skola i världsklass" leddes av Angela Andersson från 
Internationella programkontoret. Medverkande föreläsare var Anna L Eriksson, rektor 
Bredängsskolan i Stockholm, Anders Duvkär, rektor på Danderyds gymnasium och Happy 
Hilmarsdottir, rektor på Hässelbygårdsskolan i Stockholm. 
 
Under seminariet fick deltagarna också information om utbyten och internationella 
samarbeten som skolor kan söka från Internationella programkontoret. 
Konferensen "Framtidens lärande" arrangerades av Datorn i Utbildningen, Internationella 
programkontoret, Nacka kommun, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
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