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• Informera inför högskolestudier, ansvar för högskoleprovet, 
ta fram regelverk och samordna antagningen till högskolan.

• Utveckla och förvalta IT-system och e-tjänster åt 
utbildningssektorn.

• Förmedla internationella utbyten och kompetensutveckling 
för hela utbildningskedjan.

• Bedöma utländska utbildningar.

• Främjande uppgifter och analyser av frågor inom UHR:s 
ansvarsområde.

UHR:s fem huvudsakliga ansvarsområden:

         

     



UHR:s uppdrag för internationella samarbeten

Vara det svenska programkontoret för EU-program och andra 
internationella program inom hela utbildningssektorn

Programmens syfte är att bidra till:

• Internationell kompetens och 
interkulturella perspektiv

• Stärkt konkurrenskraft för individer, 
organisationer och Sverige

• Höjd kvalitet inom hela utbildningsområdet



Bidragsmedel 2019 - 655 miljoner SEK

479 miljoner SEK 
(Erasmus+)

64 miljoner SEK

30 miljoner SEK

82 miljoner SEK



Erasmus+ call 2020



Fokus lärarprofessionen och lärarförsörjning

HE: Rewarding excellence in learning, teaching and 
skills development

SE: Strengthening the profile of the teaching 
professions

VET: Introducing systematic approaches to, and 
opportunities for, the initial and continuous 
professional development of VET teachers, trainers 
and mentors in both school and work-based settings 

AE: Extending and developing the competences of 
educators and other personnel who support adult 
learners



• Tematiskt tvådagars seminarium i april/maj – viss del öppen anmälan

• Öppet för alla programländer

• Sverige fler platser

• Forskare, lärarutbildare, lärare, rektorer, myndighetsexperter mfl. 

E+ transnational co-operation activity i Sverige – ”The 
teacher shortage dilemma”



• Erasmus+ programdel strategiska partnerskap möjliggör samarbete 
lärarutbildningar emellan

• Studenter och lärarutbildare kan delta i mobiliteter inom projektet

• Skolor kan också vara partners i projektet

• Minst tre programländer 

Utveckla lärarutbildningen i europeiska samarbetsprojekt



• Delta i internationella kompetensutvecklingsinsatser och samarbeten 
inom ramen för hela skolans kvalitetsarbete 

• Arbeta med skolans utvecklingsbehov och den professionella 
utvecklingen genom att delta i internationella kurser, jobbskuggning, 
undervisningsuppdrag och samarbeten  

• Skapa långsiktiga strategier för internationella samarbeten

• Digitala samarbeten genom eTwinning

Möjligheterna med Erasmus+ för lärare efter lärarutbildningen 



Partnerskap och utbyten för lärare och studenter 
inom lärarutbildningen
Exempel från Erasmus+ och Linnaeus-Palme programmen



• Initialt samarbetsprojekt med 8 programländer

• Steg 1: Projekt med tema interkulturalitet

• Steg 2: Projekt på tema demokrati

• Syfte: att få fler lärarstudenter att få upp ögonen för möjligheterna till 
mobilitet och nätverkande i Europa med lärare och lärarutbildare

• Aktiviteter: 10 dagar kurs i partnerland för lärarstudenter

Linköpings universitet
– långsiktigt samarbete inom lärarutbildningen



• Projektet INOUT om utanförskap och innanförskap i skolan (avslutat)

100 lärarstudenter gick intensivprogrammen, lärde sig om varandras 
utbildningssystem, om olika slags utanförskap, resonerade om hur 
man kan hantera det i skolan och hur man genom varierade metoder 
kan bl.a. tillgodose olika lärstilar. 

• Projektet ReCreaDe (Reimagining Creatie Democracy) om demokrati och 
kreativitet relaterat till utbildning (pågår)

Interdisciplinärt och inriktat på en mångfald av metoder. 
Utgångspunkten att demokratin i många länder står inför stora 
utmaningar just nu. Det är viktigt att utbildningssystemet då hittar 
vägar att arbeta med demokratin på ett sätt som fångar upp olika 
röster och tar vara på tanker och erfarenheter från olika grupper. 

forts Linköpings universitet



• Arbetet har lett till metodutveckling bland medverkande 
universitetslärarna. 

• Stärkt samarbetet mellan institutionerna och skapat större medvetenhet 
och en förhöjd kompetens både hos lärarutbildarna och hos de 
deltagande lärarstudenterna.

Länkar till de två projekten: 

https://inouterasmus.wixsite.com/resources

https://www.recreade-erasmus.eu/

forts Linköpings universitet

https://inouterasmus.wixsite.com/resources
https://www.recreade-erasmus.eu/


Pågående partnerskap mellan Malmö universitet och Royal University of Bhutan, Tema: Matematik

Lärar- och studentutbyte inom ett partnerskapsprojekt

Syftet är att förbättra undervisningsstrategier där man tar tillvara på 
kulturella skillnader för att säkerställa att ungdomars och migranters 
kulturer och språk erkänns i matematikundervisningen.

Målet är att utveckla nya undervisningsmetoder, läromedel samt få ny 
kunskap och global erfarenhet av matematikundervisningen som kan 
implementeras i båda parternas lärarutbildning.

Linnaeus-Palme partnerskap



Lärarstudenter         Leg. lärare         skolutveckling 
Erasmus+/Nordplus och Atlasprogrammen



Avslutat Erasmus+ 3-årigt partnerskap mellan Nyköping strand utbildningscentrum, skolor i Spanien och Norge 

samt en privat organisation. Tema: Skolnärvaro och öka tillhörighet och trygghet i skolan. 

• Utvecklat metoder för att jobba mer strukturerat och mätbart med 
elevernas känsla av tillhörighet i skolan och att de har en god psykisk 
hälsa, vilket leder till att fler lyckas med studierna.

• Med hjälp av digitala verktyg och känslor av egenmakt har insatserna 
gett goda resultat – mindre psykisk ohälsa och färre skolavhopp. 

Erasmus+ partnerskap skola



Erasmus+ bidragsbudget



Bidragsbudget för Sverige i Euro – år 2014 - 2020

KA1 högre KA2 högre KA2 skola (201)

2014 11 653 586 715 697
Gemensam med 
skolprojekt (229)

2015 11 661 122 696 105
Gemensam med 
skolprojekt (229)

2016 11 661 122 739 914
Gemensam med 
skolprojekt (229)

2017 12 945 637 2 169 148
Gemensam med 
skolprojekt (229)

2018 14 087 595 2 932 912 2 041 865

2019 18 310 285 1 929 398 2 600 235

2020 18 584 012 2 006 063 2 753 399



KA2 högre Beviljad budget 
(Euro)

KA2 skola (201) Beviljad budget
(Euro)

2014 5 
8

1 103 190 Gemensam m 
skolprojekt (229)

2015 6 
14

1 401 561 Gemensam m 
skolprojekt (229)

2016 6 
16

1 544 169 Gemensam m 
skolprojekt (229)

2017 6 
8

1 746 433 Gemensam m 
skolprojekt (229)

2018 14
24

2 932 912 6 
16

1 336 127

2019 10 
18

3 148 614 7 
18

1 579 745

Antal beviljade projekt (antal ansökningar) och beviljad 
budget 



Erasmus+ ansökan
Key action 2 (KA201 och KA203)



Internationellt samarbete – möjligheter Erasmus+ att kombinera

• Ömsesidigt samarbete och utbyte av erfarenheter för utveckling 
av ett prioriterat område

• Kortare och längre elev/studerande- och personalutbyten kan 
ingå i projektet 

Strategiska 
partnerskap (KA2)

• Digitala projekt där även lärarstudenter kommer att kunna  
delta – pilot pågår

• Nätverkande

• On-line kurser

eTwinning

digitalt samarbete



• EU-länder

• Liechtenstein

• Norge

• Island

• Nordmakedonien

• Turkiet

• Serbien 

Programländer



Observera och 
reflektera

Ömsesidigt 
utbyte av 

erfarenheter 
och metoder

Göra en 
förändring

Utveckla 
någonting 

tillsammans

Målet med ett strategiskt partnerskap 



Strategiska partnerskap skola för alla organisationer 
12 – 36 månader (KA201 och KA203)

• Projekt för utveckling av innovativa produkter eller idéer inom en 
organisation ”innovation” – produktorienterat

• Minst 3 programländer, max 10 partners

• 150 000 Euro max

Partnerskap 
för 

innovation

• Projekt för utbyte av erfarenheter, idéer och metoder utan intellectual
output ”exchange of good practices” – kunskapsutvecklande

• Minst 3 programländer, max 10 partners

• 150 000 Euro max

Partnerskap 
för utbyte av 

goda exempel



Budget för strategiska partnerskap

+ Transnational 
project

meetings

+Exceptional 
costs

+Special needs
support

+Training, 
teaching, 
learning 
activities

Project management and implementation
Alla får
automatiskt

Alla kan söka
vid behov

+ Intellectual outputs (produkter)
+ 

Multiplier events (seminarier, 
konferenser)

Gäller endast
partnerskap
för innovation



• Ansökan skrivs på arbetsspråket (engelska) och den skrivs gemensamt

• 1 koordinator och partners (minst 3 programländer i projektet)

• Ansökan lämnas in on-line i koordinatorlandet

• Koordinatorn ansvarar för hela budgeten och ”mandates” skrivs med partners

• Lägsta godkända nivå är 60 poäng och minst 50 % varje kriterium (4 st)

• Den externa bedömaren kan föreslå budgetneddragning 

Ansökningsförfarande KA201 



2021 – 2027
Nästa programperiod Erasmus



EU-kommissionens budgetförslag inför nästa programperiod 
2021 - 2027



• Parallellt förhandlingar om EU:s långtidsbudget med medlemsländerna. 
Påverkas av intäktsbortfall pga Brexit och några länder med budgetkritisk 
hållning (särskilt Sverige).

• NA-kontor (UHR) och andra intressenter deltar i processen att arbeta 
fram tekniska delar i nytt program. Arbetgrupper.

• Programmet i alla dess detaljer, regelverk, IT-system mm klart inför 
utlysningen hösten 2020.  

Lång process mot nytt program



Diskussioner om följande:

• Small scale vs cooperation och forward-looking partnerships

• Öppna upp för nykomlingar i small scale, ej för högre utbildning

• Cooperation partnerships för högre utbildning 

• Budget; 3 scenarios presenterats, majoritet för lump sums med working
packages. Nästa vecka nytt möte

Working group Horizontal



• Europeiska värderingar och sammanhållningen i Europa

• Inkluderande program 

• Förenkling

• Flexibilitet

• Synergier med andra EU-program

Nyckelord



Ongoing analysis of measures that would make the future programme
more environmental-friendly:

- incentives to green travel; 

- design of actions to raise awareness about environmental challenges

- priority-selection of projects dealing with climate and environment

- specific funding rules for environmentally-friendly activities  etc.

Hållbarhet – mot ett Grönt Erasmus 



Hur går du vidare?



• Kontaktseminarier anordnas över hela Europa med syfte att hitta 
projektpartners och diskutera projektidéer

• Tematiska seminarier och studiebesök för erfarenhetsutbyte och 
nätverkande anordnas över hela Europa på olika aktuella teman

• UHR anordnar tematiska möten för projektägare och andra aktörer 
inom de olika utbildningsområdena, exempelvis Bergen 2019 med 
tema ”strenghtening the teacher profession”.

• UHR anordnar årligen flertalet öppna konferenser på olika teman

Kontaktseminarier och tematiska seminarier 

https://www.utbyten.se/program/erasmus-kontaktseminarier/


Program Datum deadline

Erasmus+ KA1 mobilitetprojekt februari

Erasmus+ KA2 strategiska partnerskap mars

Erasmus+ förberedande besök Löpande ansökningar

Sista ansökningsdatum



• https://www.utbyten.se/evenemang/

Länk till alla våra evenemang

https://www.utbyten.se/evenemang/


Kontakt svenska nationella kontoret UHR

Jessica Hintze, koordinator Erasmus+ skola KA1 och KA2
Bedömningssamordnare KA2 strategiska partnerskap
jessica.hintze@uhr.se
010-470 04 85

KA2skola@uhr.se (KA229)
KA1skola@uhr.se (KA101)
KA2partnerskap@uhr.se (KA201)

Alma Joensson, koordinator Erasmus+ högre utb. KA1 
och KA2 
alma.joensson@uhr.se
010-470 03 27

mailto:jessica.hintze@uhr.se
mailto:KA2skola@uhr.se
mailto:KA1skola@uhr.se
mailto:KA2partnerskap@uhr.se
mailto:alma.joensson@uhr.se


Tack!
www.uhr.se

Tack!
www.uhr.se

www.utbyten.se


