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Handlingsplan Internationalisering  

Avseende området Utbildningsvetenskap för året 2019 

Denna handlingsplan har beretts av SUV:s Nämnd för Internationalisering.  

 

Handlingsplanen utgår från aktuella frågor under läsåret;  

- Intresset lärarstudenterna visar för internationella utbyten och globala 
frågor  

-  Utredningen om ökad Internationalisering av universitet och högskolor 

(SOU 2018:3), slutbetänkande i oktober 2018.  

- Vidareutveckling av tidigare års arbete. 

 

Planen tar avstamp i Utredningen om ökad Internationalisering av universitet och 

högskolor (SOU 2018:3) i dess utgångspunkt; ”Fler studenter ska få ett 

internationellt perspektiv i sin utbildning bland annat genom att fler studenter, 

lärare och forskare studerar eller verkar utomlands.” (SOU 2018:3, S 16).  

Internationaliseringsnämnden ser att undervisande lärares betydelse för en ökad 

internationalisering är avgörande i detta arbete.  

 

Det internationella arbetet inom Utbildningsvetenskap har också att förhålla sig till 

de globala hållbarhetsmålen samt skrivningar i svenska läroplaner för för-, grund- 

och gymnasieskola om skolans värdegrund och uppdrag. 

https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/laroplan   

Fokusområden 

SUV:s Internationaliseringsnämnd har valt att under året 2019 särskilt prioritera 

studenters mobilitet och lärares internationella kontakter samt att uppmuntra till 

diskussioner och verksamheter så att ett internationellt perspektiv är närvarande i 

områdets alla utbildningar.  

 

Nämnden avser att under perioden 2019  

 

1. Göra en inventering av lärarprogrammens mobilitet för studenter i syfte att 
lyfta goda exempel och stötta de verksamheter som så önskar, bl.a. genom 

att 

a. Ta fram goda exempel på tillgodoräkningsbara ”kurspaket” som 
utresande studenter kan läsa utomlands  

b. Stötta och synliggöra Ämneslärarprogrammets och 

Förskollärarprogrammets påbörjade arbete med ämnes- och 
kursansvariga för att hitta lämpliga kurspaket 

https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/laroplan
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c. Stötta övriga programs arbete i att hitta utbytesmöjligheter och 
kurspaket för sina respektive studenter 

d. Arbeta tillsammans med prioriterade partneruniversitet för att hitta 
tydliga möjligheter till utlandsstudier. 

 

Nämnden planerar att kunna presentera listor över inventeringen vid årets 

slut. 

 

2. Fortsätta stötta områdets studenter att studera, genomföra VFU och 

examensarbete samt kortare projekt/kurser utomlands. Nämnden avser 
också att tillsammans med programledning och Styrelsen för 
utbildningsvetenskap arbeta för att området ska nå EU:s uppsatta mål om 

20% mobilitet för alla studenter inom grundutbildning (Bl a UHR, SOU 

2018:3 mfl). Detta ska ske genom att fortsatt arbeta med bl a;  
a. Resebidrag 

i. För studier vid (strategiska) partners som inte omfattas av 

Erasmus-stipendium  
ii. För genomförande av VFU  

iii. För examensarbete och projekt 

b. Tydligare uppföljning av studenters mobilitet i form av 
reserapporter 

i. Hemsidor, ”poster-fairs”, sociala medier 
ii. Seminarier, ”mingel”, kortare presentationer i kurser 

iii. Information genom programmen 

 

3. Göra en inventering av lärare och personals internationella mobilitet i syfte 
att lyfta goda exempel och stötta lärare och personals mobilitet genom bl a; 

a. Fortsätta erbjuda rese- och planeringsbidrag för verksamhet som 
kommer området /områdets studenter tillgodo 

b. Ta fram ”frågebatteri” och informationspaket till utresande lärare 
för att utreda möjligheter till studentutbyte hos s.k 

partneruniversitet.  
c. Uppmuntra till och stödja deltagande i s.k. mobilitets- och 

stipendiumprogram som Erasmus, Nordplus, Linneaus-Palme och 

liknande. 
d. Fortsätta det pågående internationaliseringsarbetet exempelvis 

inom lärarutbildningsnätverket Tequila, ett nytt Network of Early 
Career Teachers och med projekt som ReCreaDe (Erasmus+).  

 

Nämnden planerar att presentera inventeringen vid årets slut. 

 

Utöver dessa mål har nämnden för avsikt att under perioden ta fram underlag och 

förslag till SUV för strategier för att få fler utresande studenter och lärare / personal 

och tillsammans med programmen arbeta för att nå upp till EU:s 20% mål.  

 



LINKÖPINGS UNIVERSITET 
STYRELSEN FÖR UTBILDNINGSVETENSKAP  

 
3(3) 

 

 

 
 
 
 
 

 

Handlingsplan för Internationalisering har tagits fram av SUV:s 

Internationaliseringsnämnd i vilken ingår Jonas Bergman Ärlebäck (ordförande), 

Song-Ee Ahn, Emilia Fägerstam, Karin Mårdsjö Blume, Tünde Puskas, Per Simfors, 

Maria Simonsson samt Klara Bladh (studeranderepresentant). Sekreterare i 

nämnden är Lena Örnestrand  

 

Beslut i detta ärende har fattats vid SUV:s sammanträde 2018-12-04. I beslutet har 

deltagit undertecknad dekan (ordförande), ledamöterna Katarina Eriksson Barajas, 

Lina Söderman Lago, Joakim Samuelsson, Suzanne Parmenius Swärd, Ingrid 

Bergqvist, Åsa Ridne, Klara Bladh, Anja Rydén Gramner och Patrik Nilsson samt 

tjänstgörande ersättare Eva Bolander och Ann-Sofie Persson. Därutöver har 

närvarit genuslektor Camilla Forsell, koordinator Caroline Kelly, kanslichef 

Catharina Magnusson och personalföreträdare Andrzej Szklarski samt koordinator 

Lena Örnestrand, den sistnämnda föredragande. 

 

 

 

Jörgen Nissen    Lena Örnestrand 

Dekan     Koordinator, internationalisering 

 


