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Varför är virtuell mobilitet 
något vi behöver utveckla 
vidare och kvalitetssäkra?

Inkluderande, Hållbart 
och digitalt

Agenda 
2030



Globalisering och digitalisering har skapat nya och 
bättre förutsättningar för omfattande internationell 
samverkan 

• Internationalisering bidrar till att kvaliteten i högre utbildning och 
forskning ökar, men i dag skiljer förutsättningarna sig åt mellan olika 
lärosäten. Det är därför viktigt att både undanröja hinder och förbättra 
möjligheterna för lärosäten att prioritera mobilitet och 
internationalisering.

• Ökad internationalisering inom högre utbildning och forskning behövs 
för att Sverige ska få in nya perspektiv och bättre kunna möta såväl 
nationella som globala samhällsutmaningar.

• Enligt UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm, 2020



Utbildning viktigare än någonsin

Jämlika möjligheter 
till utbyte

T ex genom att 
erbjuda virtuella 

utbyten
Internationalisering 

på hemmaplan

Underlätta för dem 
som har färre 

möjligheter att delta

Politisk instabilitet, 
växande nationalism 

i flera länder
(ex Brexit)

Radikalisering Klimatfrågor
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Inkluderande, hållbart och digitaliserat

• Mål för Erasmus+ är att bidra till ett mer demokratiskt och 
resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom 
utbildningsområdet. 

• Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att vara mer inkluderande.

• Ett annat är att minska klimatavtrycken. Till exempel prioriteras 
klimatvänliga sätt att resa.

• Ett tredje mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som 
digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den 
fysiska rörligheten introduceras virtuell mobilitet.



MAKING INTERNATIONALISATION A REALITY FOR OCCUPATIONAL
THERAPY STUDENTS

MIROTS



Internationalisering i form av både fysiska och virtuella utbyten

• Erasmus+ Key Action 2: Strategiska partnerskap 2016-2019

• MIROTS involverade samtliga studenter vid tre universitet under 
tre år med två utbyten per år.



Interkulturellt samarbete med fokus på 
mänskliga rättigheter 

• Autentiska samhällsprojekt i flera Europeiska länder. 

• Identifiera nya arenor inom arbetsterapi på individ- grupp och samhällsnivå, reflektera 
över aktivitetsrättvisa/orättvisa lokalt och globalt.

• Bli uppmärksam på likheter och skillnader inom hälso- och sjukvården, kulturella-, 
etiska- ekonomiska och sociala skillnader samt miljöfaktorer.

• Syfte att identifiera grupper i samhället som inte har möjlighet att utföra aktiviteter som 
de vill, behöver eller måste utföra i vardagen. Föreslå hur arbetsterapeutiska 
interventioner kan bidra till hälsa, aktivitet och delaktighet.

• Syfte att förbereda studenter att hantera komplexa samhällsutmaningar och främja 
hälsobringande metoder.



Samarbetspartners

Under år tre bjöds ytterligare tre universitet in för medverkan vid ett 
virtuellt utbyte.

Antal

Studenter 643

Personal 76

Lokala partner organisationer 87

Europeiska universitet 6



MIROTS • Syfte :

• att förbereda studenter att hantera komplexa 
samhällsutmaningar

• Verka för hållbar utveckling av mänskliga rättigheter och 
miljö

• Utveckla professionell kompetens

• Stimulera till reflektion, analys, respekt och förståelse

• Professionell identitet –

• Utveckla ett bedömningsinstrument, för att mäta nivå 
och förändring i upplevelse av Professionell identitet



Virtuell mobilitet 
2017, 2018, 2019

• 344 studenter

• Tydlig struktur 10 veckor

• Gemensamt kursmaterial

• Bestämda tema för grupper

• Schemalagda tider för 

5 virtuella möten

• Gemensamma 
diskussionstema och innehåll



Web Exchange 2019: Broadening Horizons”Go horizontal”



Virtuellt utbyte 2019, 
152 studenter

• 10 veckors grupparbete i mixade grupper

• 5 virtuella schemalagda möten

• Bestämda tema (Förvärvad hjärnskada, demens, psykisk 
ohälsa, unga anhöriga/barn till föräldrar med missbruk, 
flyktingar)

• Resultatredovisning i form av ePosters

• Virtuellt poster room, granskning av andra gruppers 
ePosters

• Moderator för varje tema, förberedande diskussion med 
studenter

• Avslutande ZOOM-konferens, medverkan av samtliga 
studenter



Learning Toolbox for ePosters

http://ltb.io/eposters/

http://ltb.io/eposters/


Exempel på studenters ePoster
https://api.ltb.io/show/BBHGB

http://ltb.io/eposters/

https://api.ltb.io/show/BBHGB
http://ltb.io/eposters/


Undertake project

Students undertake project 
work and develop content for 

the ePoster

Create ePoster

Student (with editing role) 
creates the ePoster. Others in 
group can view and comment

Review others’ ePosters

ePosters are published and 
students review and post 

comments on another group’s 
ePoster (project work)

Web Exchange

ePosters are presented and 
discussed in the online 

conference

Continued engagement

ePosters continue to be 
explored, shared and 

discussed after the web 
exchange



Brain injury/ Stroke

Tony Barber, Stef Boyce, Anita Frimpong, Tsui Chi Mak, George Goodrick-Meech, Chrissie Robinson, L?sma Graumane, 
Jogita Kise?eva, Viktorija Levizere, Ren?te Rulle,S?ežana TarasovaUniversity of Southampton and Riga Stradins University
This poster focuses on people with acquired brain injury and stroke in Latvia and the United Kingdom. Based on our 
experiences in volunteering in local charities (Headway and Vigors), we identify OT roles in these areas to help service users to 
maximize their occupational performance.

People with acquired brain injuries

Objective
- to identify OT roles in working with people with stroke and acquired brain injury - to compare the differences and similarity 
between OT roles in Latvia and UK - to identify occupational injustices in people with stroke and acquired brain injury

https://api.ltb.io/show/BIHIX



Course materials

Kristina Orban
Dr Kristina Orban, Lund University, Sweden
“Making Internationalisation a Reality for Occupational Therapy Students” (MIROTS)

Course-materials Intellectual-Output-2 Multiplier-Event

Course materials
This information is a set of educational and complimentary materials to accompany Professor Clare Hocking’s Occupational 
Injustice narrated power point. This ‘tool-kit’ allowed each University to use the material in a way which suited their curriculum 
in order to prepare all students either for physical or web-exchange learning activities.

https://api.ltb.io/show/BHJOB

https://api.ltb.io/show/BHJOB

https://api.ltb.io/show/BHJOB


Sammanfattande erfarenheter 
virtuella utbyten

• Förbered studenterna

• Kursplan och kursmål

• Kursmaterial

• Schemalagda virtuella möten

• Flipped classroom  -

förberedande inför varje web-

seminarium

• Moderator för diskussion,

• Luft i schema

• Förbered IT för bild och ljudkvalitet

•



Sammanfattande reflektioner kring
hållbar internationalisering

• Virtuell mobilitet är hållbart;  genererar 
internationella erfarenheter och 
utvecklar interkulturell kompetens

• Progression i professionell kompetens 
och professionell identitet

• ”Designing a tool to measure the 
development of professional identity”

• Finns under Multiplier Event 

• https://libguides.lub.lu.se/MIROTS

• Handbok för Internationalisering

https://libguides.lub.lu.se/MIROTS


Communities for Sciences, C4S
HORIZON 2020 PROJEKT



C4S
• http://www.communities-for-

sciences.eu/relevant-links/

Positiva och inkluderande lärandemiljöer för barn 
och ungdomar med funktionsnedsättningar. 
Samt inkluderande lärandemiljöer för barn och 
ungdomar från socio-ekonomiska svaga grupper i 
samhället. T ex Romer och migranter.

Erbjuda Inclusive Education i syfte att bygga ett 
hållbart och inkluderande samhälle. I samarbete 
med universitet, skolor, museum, 
idrottsverksamheter (Community based).

FN:s hållbarhetsmål är ledord tillsammans med RRI 
Community concept.
RRI = Responsible Research & Innovation

http://www.communities-for-sciences.eu/relevant-links/




Diskussionsfrågor
Inkluderande

Hållbart
Digitaliserat




