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Beslut om fastställande av handlingsplan för 

Utbildningsvetenskaps internationaliseringsnämnd 

2021-2022 

Beslut 

Linköpings universitet (LiU) beslutar att fastställa handlingsplan för 

Utbildningsvetenskaps internationaliseringsnämnd verksamhetsåret 2021-2022 (se 

bilaga). 

 

Skäl till beslut 

Styrelsen för utbildningsvetenskap har att årligen fastställa handlingsplan för 

internationaliseringsnämnden. 

 

Handläggningen av beslutet 

Detta beslut har fattats av Styrelsen för utbildningsvetenskap efter föredragning av 

koordinator Lena Örnestrand. I beslutet har deltagit undertecknad dekan Håkan 

Löfgren och ledamöterna Maria Simonsson, Maritha Johansson, Lars Wallner, 

Jonas Bergman Ärlebäck, Sofie Lindén, Åsa Ridne och Deborah Traujtmann samt 

tjänstgörande ersättare Ann-Sofie Persson, Andreas Fejes, Ingrid Bergqvist och 

Natalia Tomczyk. Dessutom har närvarit koordinator Caroline Kelly och kanslichef 

Catharina Magnusson samt personalföreträdare Veerle Bergqvist och Andrzej 

Szklarski. 

 

 

 

Håkan Löfgren   

 

Lena Örnestrand 
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Utbildningsvetenskaps internationaliseringsnämnd 
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Handlingsplan för 
Utbildningsvetenskaps 
internationaliseringsnämnd 
verksamhetsår 2021-2022 

Bakgrund 

Handlingsplan avseende nämndens arbete år 2021 och 2022 för området 

Utbildningsvetenskap.  

 

Handlingsplanen utgör en vidareutveckling av tidigare års arbete och bygger 

därutöver på: 

- EU:s strategiska ram- och riktmärke för europeiskt utbildningssamarbete: 

Senast år 2020 bör ett EU-genomsnitt av minst 20% av utexaminerade 

från högre utbildning ha haft en studie- eller praktikperiod (inklusive 

yrkespraktik) utomlands, knuten till högre utbildning, motsvarande minst 

15 ECTS-poäng eller en varaktighet på minst tre månader (SCB: 

Temarapport 2017:1, s 8) 

- 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) 

1. Linköpings universitets internationella strategi ”Beslut om fastställande av 
internationaliseringsstrategi till stöd för kraftsamling och prioritering, dnr 
LiU-2019-00489.   

 

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

UV:s internationaliseringsnämnd fortsätter år 2021 och 2022 fokusera på 
förutsättningar för studenters mobilitet, i linje med förslaget till 
internationell strategi för Sverige (SOU 2018:3) och Linköpings universitets 
internationella strategi (Dnr LiU-2019-00489). 
 
Nämnden ska även fortsättningsvis fokusera på lärares internationella 
kontakter samt på olika nivåer i verksamheten uppmuntra till diskussioner så 
att ett internationellt perspektiv är närvarande i områdets alla utbildningar och 
områden.  

 

Nämnden ska under verksamhetsåret 2021 och 2022: 

 

1. Under år 2021 föreslå en ny internationell strategi för området 

Utbildningsvetenskap.  

2. Se över former för fördelning av bidrag och medel inom ramen för nämndens 

ansvarsområde.  

3. Uppdra till programansvariga utbildningsledare 

a. Att visa de utbytesmöjligheter som finns inom varje program och se 

när ett utbyte (mobilitet) passar bäst.1 

b. Synliggöra lämpliga utbytesmöjligheter (mobilitet) för studenter och 

lärare inom respektive program (i LISAM, hemsidor etc.) 

4. Följa upp hur det ökade intresset hos UV:s studenter för verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) utomlands liksom hos inresande studenter för VFU i 

Sverige kan hanteras med hänsyn till ekonomi, organisation och kvalitet.  

5. Utveckla strategier för att  

a. Ta tillvara studenters erfarenheter från utbytesvistelser och  

b. Verka för större integration mellan inresande och lokala studenter.  

6. Fortsätta utlysa medel för att öka den internationella rörligheten bland 

studenter, doktorander och lärare inom Utbildningsvetenskap samt öka det 

internationella perspektivet inom utbildningen:  

a. Studenter avses kunna söka 

i. Resebidrag upp till 8 000kr för resa i samband med studier 

utanför EES-samarbetet (Erasmus), VFU, examensarbete, 

projektarbete eller annan aktivitet utomlands.   

ii. Planeringsbidrag på upp till 8 000kr inför ett aktivt 

deltagande i internationell konferens eller för projekt som 

syftar till att öka intresset för utbytesstudier och 

internationella frågor bland studerande inom området 

Utbildningsvetenskap.  

 

 

 
1 Ett exempel är den kartläggning som gjorts inom Ämneslärarprogrammet 2019/20.  
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b. Lärare, doktorander och personal avses kunna söka 

i. Utvecklingsmedel för att utarbeta kurser med internationellt 

fokus inom Utbildningsvetenskap, gärna i samarbete med 

partneruniversitet (30 000kr) 

ii. Resebidrag för att utveckla samarbete med strategiska 

partners (20 000kr) 

iii. Övriga rese- och planeringsbidrag (8 000kr) 

Program och områden som behöver utveckla sina internationella aktiviteter och 

utbyten prioriteras.  

7. Fortsätta uppmuntra till fältkurser och kortare utbytesaktiviteter för att fler 

studenter ska ges möjlighet till internationalisering.  

8. Verka för att det ska finnas en internationell mångfald bland LiU:s 

lärarstudenter genom att i dialog med institutionerna och programmen 

stimulera till att utveckla kurser på engelska för inresande studenter samt 

uppmuntra till samläsning mellan utbytes- och lokala studenter.  

9. Följa upp och informera om utvecklingen av digitala samarbeten, exempelvis 

digital VFU utomlands. 

10. Stärka befintliga samarbeten i lärarutbildningsnätverken ECIU, ETEN och 

Tequila (m.fl.) liksom projekten ReCreaDe, Recite och Partners in Mobility 

samt uppmuntra till utbyten och studiebesök inom dessa.  


