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Internationaliseringsnämnden redovisar här det senaste läsårets verksamhet, 2016-17.  
Nämnden inrättades av Områdesstyrelsen för Utbildningsvetenskap år 2006 (LIU 211/06-
11). Budget för nämnden 2017 var 400 000 SEK. 
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1 Inledning 

1.1 Nämnden 

Internationaliseringsnämnden har under mandatperioden bestått av följande 
ledamöter; 
Song-Ee Ahn, IBL 
Jonas Bergman Ärlebäck, MAI 
Klara Bladh, StuFF (fr 2017) 
Björn Ivarsson-Lilieblad, ISAK 
Karin Mårdsjö Blume, IKK (adjungerad) 
Tünde Puskas, ISV Ordförande 
Per Simfors, IKK 
Maria Simonsson, ISV 
Marcus Samuelsson, IBL slutade våren 2017 pga annan anställning. 
 
Nämnden representerar olika verksamheter inom utbildningsvetenskap (forskning, 
mastersutbildning, grundutbildning, institution, studenter) 

1.2 Uppgifter 

”Nämnden skall löpande följa upp styrelsens arbete med internationalisering, dess 
handläggning och organisation vid institutioner och inom kansliet samt vid behov till 
styrelsen initiera förslag till förändringar i linje med styrelsens strategiska dokument. 
Den kan innebära att lägga förslag till strukturella förändringar för att underlätta 
studenters och lärares mobilitet och möjligheter att erhålla internationella 
erfarenheter. 
 
Nämnden ansvarar för löpande frågor som rör in- och utresande studenter; dels 
principer för ansökan, behörighet, antagning och tillgodoräknanden, dels beslut i dessa 
frågor på delegation från styrelsen. 
 
Nämnden utarbetar förslag till principer som rör lärares internationella kontakter och 
mobilitet. Den utgör stöd i strategiska frågor för fakultetssamordnaren och 
representanten i den av rektor inrättade Strategigruppen för kvalitets- och 
avtalsfrågor. 
 
Nämnden utarbetar förslag till budget för internationaliseringsarbetet. Det åligger 
nämnden att i dialog med styrelsen årligen utarbeta en specificerad verksamhetsplan 
för nämndens arbete. Planen fastställs och följs upp av styrelsen.” (Instruktion för 
Internationaliseringsnämnd LiU-2012-00246) 
https://old.liu.se/uv/omuv/internationalisering/internationaliseringsnamnden?l=sv  

 

https://old.liu.se/uv/omuv/internationalisering/internationaliseringsnamnden?l=sv
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1.2.1 Handlingsplan 2014-16 

I Linköpings universitets Internationaliseringsplan 2013-20 fastställs att "Linköpings 
universitet strävar efter att vara ett universitet med internationell lyskraft.  Vi vill skapa 
och sprida forskningsresultat med internationellt genomslag, våra studenter och 
forskare ska vara attraktiva på en globaliserad marknad och vi ska bidra med kunskap 
och kompetens till ett hållbart samhälle. På hemmaplan verkar vi för att öppna upp för 
internationella perspektiv och vi vill skapa underlag och nödvändig beredskap för de 
möten som våra studenter kommer att stå inför i sin framtida yrkesutövning." (Dnr 
LiU-2012-02058) 

Nämnden har i sin verksamhetsplan sökt implementera LiU:s 
internationaliseringsarbete bl a genom att  

”vi aktivt ska medverka till att utveckla ett antal så kallade fokusområden, d.v.s. att 
initiera och stötta verksamheter som bidrar till att utveckla de internationella 
dimensionerna inom Utbildningsvetenskaps alla utbildningar: 

1) Ökad närvaro och synlighet för internationaliseringsfrågorna  

2) Öka lärarmobiliteten och andelen internationella medarbetare  

3) Ge alla studenter en internationell dimension i utbildningen   

4) ”The LiU experience” – attraktiv helhet för internationella studenter  

5) Internationell dimension i samverkan  

Med syftet att uppfylla uppdraget och därmed öka kvaliteten i utbildningen fastställde 
styrelsen föreliggande handlingsplan. 
https://old.liu.se/uv/omuv/internationalisering/internationaliseringsnamnden/interna
t/1.554798/internationalisering-hnadlingsplan-2014-2016.pdf  

1.3 Verksamhet 2017  

Nämnden har under läsåret 2017/18 sökt ha månadsvisa möten för att initiera och 
stötta olika verksamheter. Nämnden har således behandlat ansökningar om resebidrag 
från studenter, lärare och personal men också agerat bollplank inför utveckling av 
internationella projekt initierade av lärare, exempelvis fältkurs för 
Ämneslärarprogrammet/Samhällskunskap samt s.k. Erasmus-projekt med IKK/Per 
Simfors.   

https://old.liu.se/uv/omuv/internationalisering/internationaliseringsnamnden/internat/1.554798/internationalisering-hnadlingsplan-2014-2016.pdf
https://old.liu.se/uv/omuv/internationalisering/internationaliseringsnamnden/internat/1.554798/internationalisering-hnadlingsplan-2014-2016.pdf
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1.3.1 VFU 

En tydlig trend de senaste åren är att antalet ansökningar om resebidrag från 
studenter ökat markant. Det är främst utvecklingen av sommarkurserna i Kenya och 
Indien, ”VFU utomlands 7.5 HP”, som skapat intresse och efterfrågan på bidrag. 
Nämnden har också sett en ökning av ansökningar gällande resebidrag för 
genomförande av ”ordinarie” VFU utomlands. Studenter har här sökt sig till UV:s 
partners i Kentucky (Bellarmine University och Western Kentucky University) samt till 
Hong Kong, Singapore och Åbo.  

Genom nämndens utvecklings- och resebidrag har även lärarstudenter från de korta 
programmen (KPU och YRK) kunnat delta i utbytesverksamhet och VFU utomlands. 
Folkhögskollärarprogrammets nyetablerade samarbete med en vuxenutbildning i 
Tanzania har stöttats ekonomiskt för att studenter ska kunna genomföra VFU där. De 
korta programmens studenter har vanligtvis få eller inga möjligheter till bidrag genom 
de ordinarie utbytes- eller EU-programmen pga sin studiegång och har här fått en 
möjlighet.  
 
Ett antal lärare har sökt stöd för att utveckla internationella samarbeten, främst 
Geografi-ämnet (studiebesök inför ett s.k. Linneaus-Palme utbyte) och 
Förskollärarprogrammet (sommarkurs och VFU-möjligheter i Indien).  Tidigare har 
ämnesområdena Textil- och Samhällskunskap samt Specialpedagogik stöttats med 
medel för att utveckla samarbete och fältstudier i Storbritannien, Kenya och Tyskland. 
 

1.3.2 Nätverk  

 
Internationella nätverk är viktiga för att utveckla kunskap och kontakter. Nämnden 
finansierar medlemsavgift i lärarutbildningsnätverket European Teacher Education 
Network – ETEN samt enskilda lärares deltagande i årliga möten och arbetsgrupper. 
Nätverket är ett praktiskt arbetande nätverk och har genererat goda kontakter och 
internationella samarbeten. Under 2017 deltog programansvarig för 
Förskollärarprogrammet och UV:s internationella koordinator i ETENs årsmöte för att 
presentera den satsning på ökad mobilitet som gjorts inom förskollärarutbildningen1.    

                                                           
 
 
1Det akademiska värdet av mobilitet - Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande 
utbytesstudenter  

 https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/om-uhr/konferenser/kvalitetsdrivet-
2016/20-april_annika-ghafoori_uhr.pdf  

https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/om-uhr/konferenser/kvalitetsdrivet-2016/20-april_annika-ghafoori_uhr.pdf
https://www.uhr.se/globalassets/_uhr.se/om-uhr/konferenser/kvalitetsdrivet-2016/20-april_annika-ghafoori_uhr.pdf
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Nämnden stöttade även internationella koordinatorns deltagande i Association of 
International Educators, NAFSA http://www.nafsa.org , årliga konferens då bl a en 
presentation av satsningen på ökad mobilitet inom förskollärarutbildningen gjordes.   
   
Nämndledamoten Per Simfors har under året representerat UV och presenterat sitt 
internationella Erasmus Intensive Program ”Inside Out – Outside In”2 under den 
internationella nätverkskonferensen European Association for International Education, 
EAIE https://www.eaie.org  
 

1.3.3 Partnervård 

Nämnden har under verksamhetsåret avsatt medel för viss representation i samband 
med partnervård, främst för besök till LiU/UV (University of Kentucky, College of 
Teacher Training, Guangzhou University,  Saitama University, Pädagogische 
Hogeschool Zürich) 
 

1.3.4  Övrigt  

 
Övriga frågor som behandlats av nämnden är  

- Nöjd studentindex för utbytesstudenter 
- Framtida satsning på fördjupat samarbete med Silver Oaks School i Indien för 

studenters VFU placeringar.  
- Strategiska satsningar, dvs vilka länder och samarbeten ska 

Utbildningsvetenskap fokusera på? Vad är våra studenter intresserade av? 
 

1.4 Sammanfattning  

Nämnden har vid bokslutet ett resultat om -60 000 SEK. Konstateras att det under året 
funnits ett ökat intresse för internationella verksamheter och aktiviteter. En ökning har 
främst skett bland studenterna som önskar göra VFU utomlands. Då det finns 
begränsat med möjligheter för studiemedel och finansiering av sådana initiativ har 
således ansökningarna om resebidrag till nämnden ökat. Glädjande är att även de s.k. 
korta programmen (YRK, KPU) och Folkhögskollärarprogrammet skapat möjligheter för 
sina studenter att vara internationellt verksamma.  

                                                           
 
 
2 http://www.student.liu.se/program/student/studentnyheter/1.663859?l=sv  

http://www.nafsa.org/
https://www.eaie.org/
http://www.student.liu.se/program/student/studentnyheter/1.663859?l=sv
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Nämnden avser att fortsätta sitt arbete med att initiera internationell verksamhet 
under nästa mandatperiod.  

Frågor som avses prioriteras är  
- Ny handlingsplan för internationalisering inom området Utbildningsvetenskap 
- EU:s s.k. 20% mål (dvs att alla utexaminerade studenter ska ha någon slags 

internationell erfarenhet med sig vid examen); hur och vad behövs för att 
uppnå detta mål? 

- Öka samarbetet mellan nämnden och de olika lärarprogrammen 
- Stöttning av lärares initiativ för att utveckla de internationella/globala inslagen i 

kurs samt utveckla tillgodoräkningsbara kurspaket för lärarstudenter i 
samarbete med partneruniversitet. 

- Stötta studenters möjligheter till kortare utbyten och deltagande i 
utbytesstudier.   
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