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Breddad rekrytering och mobilitet – olika utmaningar
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Ökat deltagande i mobilitet



• EU-mål om 20% mobilitet i 2020
− Sverige ligger på ungefär 15% (enligt UKÄ årsrapport 2018)

• Ökade medel inom Erasmus+:
−Medlen har ökat kraftigt och kommer fortsätta att öka
− Sverige lämnar mobilitetsmedel tillbaka till EU varje år

Utmaningar för mobilitet



Antalet utresande inom Erasmus+ 
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Undersökning – ungas intresse för utbytesstudier (2018)



”Studenterna är trygghetssökande och 
behöver vara väl informerade”

Måste jag förlänga 
mina studier?

Kommer jag klara 
av att studera på 
ett annat språk?

Kommer det kosta 
mycket?

Är det svårt att få 
plats? Måste jag 
ha toppbetyg?

Var ska jag bo?!

Jag har 
funktionsnedsättning, 

kommer jag få stöd 
även utomlands?



UHR:s nationella Erasmus+ kampanj – www.studera.nu/erasmusplus



UHR:s nationella MFS kampanj – www.studera.nu/mfs



Fokus på att bemöta hinder – tydliga svar på vanliga frågor



UHR rapporter om mobilitet



Inkludering av underrepresenterade grupper



Extra medel för deltagare med funktionsnedsättning

Linnaeus-
Palme

Nordplus
Minor Field

Studies
Erasmus+



• Det är ni på lärosäten som söker om medel

• Ni söker när behovet uppstår

• Vi täcker upp till 100% av alla merkostnader som uppstår

• UHR har uppmärksammat möjligheten
− Till våra kontakter på lärosäten
− Till nätverket för samordnare för funktionsnedsättning på lärosäten

• Kontakta samordnare på ditt lärosäte för att diskutera hur ni kan 
informera om möjligheten

• Ytterligare information om ansökan finns på www.utbyten.se

Extra medel för studenter med funktionsnedsättning

http://www.utbyten.se/


• Vi får in väldigt få ansökningar

• Vilka merkostnader som uppstår är olika, det beror på vad individen 
behöver

• Vad har vi finansierat? T.ex.
−Anteckningsstöd
−Anpassat boende
− Färdtjänst
− Stöd av psykolog
− Teckenspråkskurs

• Hur mycket?
−Vi ger medel för faktiska kostnader, inte schabloner.
−Hittills finansierat från 200 EUR till 20 000 EUR för en mobilitet.
−Hittills har vi beviljat 100 % av merkostnader.

Exempel på ansökningar om extra medel



• Det finns möjlighet att ge 200 eur extra per 
månad till grupper vi identifierar nationellt. 

• I Sverige samlar vi inte in information om 
studenter på samma vis som görs i många 
andra länder

• I det nya Erasmus+ programmet (2021-2027) 
vill vi se nya mer flexibla former för utbyten för 
att kunna inkludera fler.

Extra medel för underrepresenterade grupper inom Erasmus+



• Gäller för Erasmus+ 

• NYTT från 2018

• 200 EUR extra per månad

• Underlag från deltagare till lärosäte:
− Styrka att studenten är vårdnadshavare till 

det medföljande barnet
− Lärosätet sparar underlag

• Lärosätet fyller i en enkel ansökan och 
mejlar till UHR. Inga bilagor. 

• Hittills endast 5 ansökningar

Extra medel för studenter med barn 



Utbytesmöjligheter inom alla program



• Utbildningar som leder till reglerade yrken, t.ex. lärarutbildning och 
sjuksköterskeutbildning.

• Minimitiden för utbyten är för lång (2-3 månader), svårt att 
tillgodoräkna. 
− Erasmus+, LP, MFS

• Nordplus erbjuder kortare perioder, men utbudet är mindre (endast 
Norden) 

• Internationaliseringsutredningen föreslår ett nationellt program med 
kortare utbyten (SOU 2018:3)

Särskilda utmaningar för vissa program
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• Inom ramen för piloten kommer vi att testa ny minimigräns för utbyten, 
sänkt från 10 till 4 veckor så att fler 
lärarstudenter/sjuksköterskestudenter kan förlägga sina VFU-perioder i 
våra utbyten.

• Piloten kommer utvärderas

Pilot



Erasmus+ - utöver det vanliga

Erasmus+ praktik

2 månader

Tillgodoräknande inte krav

Sommar eller efter examen

VFU

Erasmus+ blended mobility

NYTT i Erasmus 2021-27

Korta mobiliteter i 
kombination med virtuell 

komponent

Gör ditt examensarbete 
med Erasmus+

Skriva uppsats vid ett 
partnerlärosäte (SMS)

Samla in data till din 
uppsats vid lärosäte/ 
företag (SMS/SMP)



Erasmus+ virtuellt utbyte

• Ett sätt för att uppmuntra unga till att engagera sig och delta i 
interkulturella erfarenheter online

• Utöka omfattningen av Erasmus+ programmet 

• Syfte att främja ömsesidig förståelse och kompetensutveckling

• Målsättningen är att nå 25 000 unga under perioden 2018 – 2020

• Framtagen av ett konsortium:



Projektet riktar sig även till 

• Universitetslärare

• Personal

Målgruppen för virtuella utbyten

Aktiviteterna är öppna för personer mellan 18 – 30 år boendes i ett Erasmus+
programland samt södra medelhavsområdet



För studenter och unga

• Internationalisering på hemmaplan

• Utvecklandet av interkulturella kompetenser

• Utvecklandet av ”mjuka färdigheter” 

• Samarbete över gränserna utan att lämna sin fysiska plats

• Skapa ett intresse för fysisk mobilitet

Vad Erasmus+ virtuellt utbyte erbjuder 



• Interaktiva öppna kurser (tematiska föreläsningar med interaktiva 
kursuppgifter) 

• Virtuella debatter med studenter inom ett visst ämnesområde 

• Online facilitated dialogue

• Kurser för lärare och personal som är intresserade av att lära sig mer om 
hur man kan arbeta med virtuella utbyten

• Utbildning i hur man kan organisera kurser virtuellt 

Aktiviteter som erbjuds inom ramen för Erasmus+ virtuellt utbyte



• Erkännande sker genom att deltagare får ett ”märke” efter sitt 
deltagande i de olika modulerna 

Möjligheter till erkännande efter avslutad modul



• Ett lärosäte kan göra deltagande i ett virtuellt utbyte meriterande för till 
exempel vidare utbytesstudier 

• Ett lärosäte kan välja att ge ECTS poäng för vissa av kursmodulerna

• Ett eget certifikat för deltagande vid ett virtuellt utbyte som ett sätt att 
lyfta fram internationella meriter. 

• Läs mer på https://www.utbyten.se/program/erasmus-virtuellt-utbyte/

Andra möjligheter till erkännande 

https://www.utbyten.se/program/erasmus-virtuellt-utbyte/


Tack!
www.uhr.se



Diskussion om breddat deltagande och mobilitet


