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Beslut 

Linköpings universitet (LiU) beslutar att godkänna ”Verksamhetsberättelse 2019, 

Internationaliseringsnämnden” (se bilaga). 

 

Skäl till beslut 

Styrelsen för utbildningsvetenskap följer årligen upp handlingsplan för 

Internationaliseringsnämnden. 

 

Handläggningen av beslutet 

Detta beslut har fattats av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter föredragning av 

ordförande i Internationaliseringsnämnden Jonas Bergman Ärlebäck och 

koordinator Lena Örnestrand. I beslutet har deltagit undertecknad dekan Jörgen 

Nissen, ledamöterna Cecilia Lindgren, Lina Söderman Lago, Åsa Larsson, Joakim 

Samuelsson, Suzanne Parmenius Swärd, Ingrid Bergqvist, Sofie Lindén, Sofia 

Ritenius och Kim Axelsson samt tjänstgörande ersättare Ann-Sofie Persson. 

Dessutom har närvarit ersättare Eva Bolander, controller Martin Bengtsson, 

koordinator Caroline Kelly, samordnande programansvarig utbildningsledare Sofia 

Kvist Lindholm, kanslichef Catharina Magnusson, vice-dekan Ann-Kari Sundberg 

och personalföreträdare Andrzej Szklarski samt ordförande i 

Internationaliseringsnämnden Jonas Bergman Ärlebäck och koordinator Lena 

Örnestrand (de två sistnämnda föredragande). 
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Verksamhetsberättelse för 
Utbildningsvetenskaps 
internationaliseringsnämnd 2019 

Sammanfattning 

Internationaliseringsnämnden redovisar här det senaste läsårets verksamhet, 2018/19.  
Nämnden inrättades av Områdesstyrelsen för Utbildningsvetenskap år 2006 (LIU 211/06-
11). Budget för nämnden 2019 var 590 000 SEK. 
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1 Inledning 

1.1 Nämnden 

Internationaliseringsnämnden har under år 2019 bestått av följande ledamöter; 
Song-Ee Ahn, IBL 
Kim Axelsson, StuFF (från ht 2019) 

Jonas Bergman Ärlebäck, MAI (ordförande) 
Klara Bladh, StuFF (våren 2019) 
Emilia Fägerstam, IBL  

Karin Mårdsjö Blume, IKK   
Tünde Puskas, ISV  
Per Simfors, IKK (vice ordförande) 
Maria Simonsson, ISV 
  
 
Nämndens ledamöter representerar olika verksamheter inom utbildningsvetenskap 
(studenter, grundutbildning, mastersutbildning, forskning, institution)  

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. 
 
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 2019 

Nämnden har i sin verksamhetsplan 2019 utgått från aktuella frågor och aktiviteter 
samt utredningen Ökad internationalisering av universitet och högskolor (SOU 2018:3) 
och 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).  Under 2019 har Linköpings universitets 
internationella direktör tillsammans med vice-rektor för samverkansfrågor haft i 
uppdrag att ta fram en ny internationell handlingsplan för LiU. Planen har dock ej ännu 
fastställts (januari 2020).  Innevarande år har därför Internationaliseringsplan 2013-20 
gällt (Dnr LiU-2012-02058)1. 
 
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  

https://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2018/2018-12-
04/1.753339/8.Handlingsplanfrinternationalisering2019.pdf  

1.3 Handlingsplan 2019  

I handlingsplan 2019 beslutades om nedanstående fokusområden: 

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  

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.  

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 

 
1 Där slås i inledningen fast 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." 

https://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2018/2018-12-04/1.753339/8.Handlingsplanfrinternationalisering2019.pdf
https://old.liu.se/uv/omuv/styrelse/protokoll/protokoll-2018/2018-12-04/1.753339/8.Handlingsplanfrinternationalisering2019.pdf
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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  

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

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

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

iii. Uppmuntra till och stödja deltagande i s.k. mobilitets- och 
stipendiumprogram som Erasmus, Nordplus, Linneaus-Palme 
och liknande.  

iv. Fortsätta det pågående internationaliseringsarbetet exempelvis 
inom lärarutbildningsnätverket Tequila, ett nytt Network of 
Early Career Teachers och med projekt som ReCreaDe 
(Erasmus+).  

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.  

1.4 Verksamhet 2019  

Nämnden har under året sökt ha regelbundna möten där fokusfrågorna behandlats.  

1.4.1 Kommentarer: Resebidrag 

En tydlig trend de senaste åren är att antalet ansökningar om resebidrag från studenter 
ökat, så även i år. Det är främst intresset för sommarkurserna i Kenya och Indien, ”VFU 
utomlands 7.5 HP”, som ökat. Det finns begränsat med möjligheter för studenter att 
söka studiemedel och finansiering av sådana aktiviteter. Nämnden har också sett en 
ökning av ansökningar för genomförande av ”ordinarie” VFU utomlands (avslutande 
eller i ämnesstudier). Studenter har här sökt sig till UV:s partners i Kentucky (Western 
Kentucky University) samt till Hong Kong, Singapore och Åbo. Nytt för året är också 
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möjligheten att göra VFU i Japan vilket resulterat i 7 ansökningar om resebidrag 2019. 
Förskollärar- och grundskollärarstudenter har också sökt bidrag för att göra VFU i 
svenska för- och grundskolor i utlandet (Spanien, Wien).  
 
Genom nämndens utvecklings- och resebidrag har lärarstudenter från de korta 
programmen (KPU och YRK) kunnat delta i utbytesverksamhet och VFU utomlands 
(Hong Kong, Singapore, Kenya) Folkhögskollärarprogrammets samarbete med en 
vuxenutbildning i Tanzania har fortsatt stöttats ekonomiskt för att möjliggöra VFU där2.   
 
Resebidrag för studier vid University of Nairobi och National Institute of 
Education/Nanyang Technological University Singapore samt Tech de Monterrey, 
Mexico har delats ut. Grundskollärarstudenter har även beviljats medel för 
examensarbete i Australien (matematik).  
 
Ett antal lärare har sökt stöd för att utveckla internationella samarbeten så som kurs- 
och ämnesansvariga för samhällskunskap, religion och geografi (ÄLP). 

 

1.4.2 Kommentarer: Mobilitet 

 

En inventering av lärarprogrammens mobilitet visar att det är fortsatt 
Ämneslärarprogrammets (ÄLP) studenter som är mest mobila. ÄLP-studenter reser ut i 
sina språkstudier och ämnesfördjupningar men fler önskar förlägga sin VFU utomlands 
(avslutande eller ämnes-) liksom delta i fältstudier (samhällskunskap, geografi, religion). 
Programledningen för ÄLP har också tillsammans med studievägledare/internationell 
koordinator samt ämnesansvariga under höstterminen gjort en kartläggning av 
möjligheter till utbytesstudier inom varje ämne i syfte att tydliggöra när och vad 
studenterna kan studera utomlands och på så sätt inspirera fler.  
 
Förskollärarprogrammets satsning på utökade informationsinsatser och globala inslag i 
kurser3 har resulterat i ett ökat intresse för VFU och kortare studier utomlands. Nio 
förskollärarstudenter genomförde VFU utomlands läsåret 2018/19 mot fem läsåret 
2017/18. Programansvariga för påbyggnadsutbildningen i Pedagogiskt arbete mot yngre 
barns lärande har startat ett långsiktigt samarbete med Universitetet i Stavanger (ECIU) 
med planer på både lärar- och studentutbyten. De första lärarutbytena genomfördes 
under läsåret. 
 
Grundskollärarstudenter har visat ett ökat intresse för VFU utomlands (sommarkurs, i 
matematik- samt avslutande VFU). Möjlighet till examen med en så kallad Global profil 

 
2 De korta programmens studenter har vanligtvis få eller inga möjligheter till bidrag genom de ordinarie 

utbytes- eller EU-programmen p.g.a sin studiegång.  
3 Globala skolan medverkar exvis regelbundet i kurser. Programansvarig informerar återkommande 
studenterna och stöttning i ansökningsförfarandet till utlandsstudier/VFU utomlands har skett både i grupp 
och enskilt.  
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för alla lärarstudenter efterfrågas nu genom (internationellt) aktiva 
grundlärarstudenter.   
 
 Lärare inom utbildningsvetenskap blir mer mobila och internationella. Ansökningarna 
till Erasmus+ lärar- och personalmobilitet har ökat och så även planeringsbidragen. VFU-
besök har genomförts i bl a Vasa (VFU genom Åbo Akademi), svenska skolor i Spanien, 
gymnasieskola i Singapore samt förskola i Sydney. Ämnesansvariga för samhällskunskap, 
religion, geografi och textil har sökt medel för utveckling av fältkurser och studiebesök.  
 

1.4.3 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 – 
med koppling till utbildningsvetenskaps verskamhet. Nytt för 2019 är 
lärarutbildningsnätverket inom ECIU (European Consortium of Innovative Universities4) 
som samlats vid två tillfällen för att utveckla ett närmare samarbete inom 
lärarutbildning.  
   
Nämndledamoten Per Simfors har under året representerat UV under den 
internationella nätverkskonferensen European Association for International Education, 
EAIE https://www.eaie.org samt besök vid Europa-Universität Flensburg i syfte att 
underlätta och kartlägga möjligheter till mobilitet för lärare och studenter (tillsammans 
med biträdande programansvarig Ämneslärarprogrammet) 
 

Ledamot Emilia Fägerstam representerade i oktober 2019 Utbildningsvetenskap vid en 
forskningskonferens i Guangzhou tillsammans med LiU:s vice-rektor för forskningsfrågor 
och studierektor för Tema. Konferensen avslutade den uppdragsutbildning som 
utbildningsvetenskap genom Emilia genomfört för verksamma lärare i Guangzhou i 
samarbete med College of Teacher Training, Guangzhou University. Se bilaga  
 
Programansvarig Monica Sandlund och internationella koordinatorn inbjöds till National 
Institute of Education, Singapore för att presentera erfarenheter från studenters VFU 
utomlands (juli 2019). I samband med seminariet genomfördes även ett alumni-möte, 
VFU-besök och studiebesök i presumtiva VFU-skolor. 
 

1.4.4 Partnervård 

Nämnden avsätter medel för representation i samband med besök. Under 
verksamhetsåret besöktes Utbildningsvetenskap av Salisbury University of Maryland, 
Universität Bremen, PXL Hogeschol. UV besöktes även av rektor och lärare från Silver 
Oaks International School i Hyderabad under ett seminarium för lärare, studenter och 
representanter från Norrköpings kommun.  

 
4 https://www.eciu.org  

https://www.eaie.org/
https://www.eciu.org/
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1.4.5  Övrigt 

Övriga frågor som diskuterats i nämnden är bl.a  

- Resultatet från ”Nöjd studentindex” för utbytesstudenter.5 

- Strategiska satsningar, dvs vilka länder och samarbeten ska LiU och 

Utbildningsvetenskap fokusera på? Vad är våra studenter intresserade av? 

Underlag har lämnats till prodekan för utbildningsvetenskap samt LiU:s 

internationaliseringsdirektör.  

- Remisser, så som Utredningen om ökad Internationalisering av universitet och 

högskolor (SOU 2018:3). 

- Synliggörande av lärares- och studenters internationella aktiviteter. Kansliet för 

Utbildningsvetenskaps kommunikatör har t e.x gjort nya, mer lättöverskådliga 

hemsidor6 för studenter med reserapporter, information om utlandsstudier 

m.m.    

- Linnaeus-Palme samarbeten7:   

Per-Olof Hansson, ämnesansvarig samhällskunskap, ÄLP koordinerar två s.k. 

Linnaeus-Palme program tillsammans med Fredrik Gregorius, ämnesansvarig 

religion. Programmet möjliggör utbyten för lärare och studenter vid University of 

Nairobi Kenya och fr.o.m. HT 2019, University of Abomey-Calavi (UAC) i Benin. 

Även geografi-ämnet genom Björn Segrell, Tema, har varit aktiva i programmet.  

 

Programansvarig för Förskollärarprogrammet, Helene Elvstrand, avslutade under 

våren 2019 ett Linneaues-Palme planeringsprojekt med Vadodara University, 

Vadodara Indien8  

 

1.5 Sammanfattning  

Nämnden har vid bokslutet ett resultat om 99 000 SEK. Konstateras att det under året 

funnits ett ökat intresse för internationella verksamheter och aktiviteter. Ansökningarna 

 
5 Inresande studenter är nöjda med sina studier vid LiU men önskar fler kontakter med inhemska 

lärarstudenter.  
 
6 https://www.student.liu.se/ut/lararutbildning?l=sv 
7 Mobilitetsprogram finansierat av SIDA/UHR för lärar- och studentutbyte med lärosäten från den s.k OECD-
listan https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/  
 
8 . I utbytet med lärare från Vadodara deltog även programansvarig Monica Sandlund och internationella 

koordinatorn 

https://www.student.liu.se/ut/lararutbildning?l=sv
https://www.utbyten.se/program/linnaeus-palme-partnerskap/
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om resebidrag har ökat, främst från studenter som önskar göra VFU utomlands. 

Glädjande är att även de s.k. korta programmen (YRK, KPU, ULV) och 

Folkhögskollärarprogrammet skapat och utvecklat möjligheter för sina studenter att 

vara internationellt verksamma (breddat deltagande).  

 

Nämnden avser att fortsätta sitt arbete med att initiera internationell verksamhet under 

nästa mandatperiod och följer både EU:s, Sveriges och LiU:s strategier i detta arbete.  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 



Uppdragsutbildning Guangzhou University 
 
21-26 oktober 2019 genomfördes en uppdragskurs för verksamma lärare i Guangzhou. 
Kursen heter Environmental and sustainability education in a school context–training course 
for school teachers. Kursen har getts under tre år i rad, 2017-2019 men kommer inte att ges 
2020. Deltagarantal har varierat mellan 60-75 personer och i år deltog 75 lärare. Deltagarna 
kommer främst från primary school men några har undervisat i lower secondary school (7-
9). Emilia Fägerstam, IBL, och Anette Nyberg, Linköpings kommun, har varit undervisande 
lärare från Sverige. Jack Zhe Yang, Regional Manager Asia/China expert vid Liu har varit 
projektledare och länk mellan Liu och Guangzhou universitet. Ying Liu, en tidigare student 
från Masterprogrammet i Outdoor and Sustainability Education deltog 2019 som tolk och 
projektassistent. Fem till sju kinesiska engelskastudenter har deltagit varje år som tolkar och 
medhjälpare vid grupparbeten och utomhusaktiviteter. Guangzhou universitet har ansvarat 
för en föreläsning om miljöutbildning i Kina. De har dessutom arrangerat en dagstur till 
Haizhu wetland, vilket är ett anlagt våtmarksområde/park i Guangzhou. Kursen har innehållit 
både teoretisk och praktisk undervisning. Vissa lektioner/workshops har varit förlagda till 
campusområdet, en närliggande park eller till Haizhu wetland. Kursen har varit uppskattad 
av studenterna och inneburit mycket diskussioner kring miljö-och hållbarhetsundervising, 
likväl som jämförelser mellan olika skolsystem och levnadsvillkor mer generellt. Kursen har 
inneburit en stor dos interkulturellt lärande för alla deltagande. 
 
 
 
Masterprogrammet 
 
Masterprogrammet Outdoor and Sustainability Education ges nu för andra året. Första 
kullen gick ht 2018-vt 2019 och andra cohorten ht 2019-vt 2020. 2018 året antogs 17 
programstudenter och 15 examinerades. 2019 antogs 16 programstudenter. Vissa kurser har 
haft fristående eller utbytesstudenter också. Programmet har 15 platser i internationella 
antagningen och 5 i den svenska antagningen. Inga studenter antogs i den svenska 
antagningen och vi planerar därför för att annonsera i tidskrifter riktade till lärare i olika 
verksamheter för nå fler intresserade.  


