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Slutsats
Med små medel går det att utveckla utbildningsinslag med 

fokus på internationalisering som stärker viktiga generiska 

kompetenser hos studenten.

Genom projektets utförandemodell säkerställs att alla 

studenter får ta del av internationalisering under sin 

grundutbildning,  även studenter som inte har möjlighet att 

studera utomlands.

Bakgrund

Internationalisering av högre utbildning är en aktuell pedagogisk 

utmaning. I Umeå universitets internationaliseringsstrategi för 

utbildning står det att Umeå universitet år 2020 ska ha Sveriges 

bästa internationella utbildningsmiljö. 

I arbetet med verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen för 

dietistprogrammet har det framkommit att internationalisering är ett 

område där det finns möjlighet till förbättring. Detta är något som 

även kom fram i universitetets interna kollegiala granskning av 

dietistprogrammet. Bristen av internationalisering under utbildningen 

har också nämnts av studenter i programutvärderingen. 

För att öka kvalitén i utbildningen ville vi kunna erbjuda inslag av 

internationalisering för samtliga studenter, något som inte kan uppnås 

genom traditionella utbytesstudier.

Syfte

Syftet med projektet var att säkerställa att samtliga studenter på 

dietistprogrammet gavs möjlighet att reflektera kring sin kommande 

yrkesroll i en internationell kontext för att stärka yrkesidentiteten och 

utveckla generiska kompetenser.

Metod

Det övergripande målet med projektet var att öka inslaget av 

internationalisering på dietistprogrammet genom att samarbeta med 

ett utländskt universitet.

Kontakt etablerades med Absalon University College i Danmark och 

deras dietistprogram. Hösten 2016 genomfördes projektet i form av 

en pilot där studenter fick anmäla sitt intresse att delta. Vid piloten 

deltog åtta studenter från Sverige och tolv studenter från Danmark. 

Vid tre tillfällen under hösten 2016 ”träffades” dietiststudenterna vid 

universiteten i Sverige och Danmark via Skype för att tillsammans 

arbeta med ett patientfall samt för att diskutera frågeställningar 

kring utbildningsstruktur och dietistens roll i sjukvården.

Utifrån positiva erfarenheter från studenter och lärare har 

kursplanen för termin 4 reviderats och utbildningsinslaget kommer 

att vara obligatoriskt från och med hösten 2017. 

Resultat

För utbildningen

Projektet innebär en ökad kvalitet i utbildningen genom att 

institutionen på ett bättre sätt möter universitetets 

internationaliseringsstrategi. Projektet utgör dessutom en modell 

som garanterar internationella inslag för samtliga studenter vid ett 

utbildningsprogram och kan genom sin utformning appliceras på 

flera olika ämnesområden och institutioner med relativt små medel.

För studenterna

Via projektet ges studenterna möjlighet att utveckla olika generiska 

kompetenser som är viktiga för deras kommande yrkesprofession.

• Förmåga i muntlig engelsk kommunikation

• Förmåga att diskutera och samarbeta med andra

• Förmåga att reflektera kring yrkesspecifika frågeställningar i ett 

internationellt sammanhang

Dessutom utvecklar studenterna bilden av dietisten ur ett 

internationellt perspektiv vilket bidrar till att stärka studenternas 

egen yrkesidentitet.

Det nya utbildningsinslaget motsvarar lärandenivån 

Värderingsförmåga och förhållningssätt och examinerar mot det 

förväntade studieresultatet:

”Efter slutfört moment ska den studerande kunna: Samverka med 

studenter vid ett utländskt universitet kring yrkesspecifika frågor.” 
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