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Den europeiska kontexten 
Europa 2020 (EU2020) är EU:s tillväxtstrategi 
som antogs av medlemsländerna och EU-
kommissionen år 2010. Den kom till för att 
hantera de utmaningar som EU står inför: den 
ekonomiska krisen, globaliseringsfrågan, 
klimatfrågan och frågan om den allt äldre 
befolkningen. Utbildning anges vara av 
avgörande betydelse när det gäller att möta de 
många socioekonomiska, demografiska, 
miljömässiga och tekniska utmaningar som 
Europa och dess medborgare står inför under 
kommande år. Utbildning och forskning har 
getts en avsevärd betydelse inom Europa 
2020, vilket framgår av att dessa har lyfts upp 
för att ingå de fem målen. 
 
Strategins fem huvudområden ovan är 
siffersatta och prioriteras fram till 2020. Varje 
medlemsland omvandlar EU-målen till 
nationella mål. Tabellen visar EU 2020-målen samt de svenska nationella målen.  
 
Utbildning 2020 (Education and Training 2020; ET2020) är den strategiska ramen för europeiskt 
utbildningssamarbete som bygger vidare på det tidigare arbetsprogrammet Utbildning 2010. 
Huvudmålet med ramen är att stödja EU:s medlemsstater så att de kan vidareutveckla sina 
utbildningssystem. Det drar upp allmänna strategiska mål för medlemsstaterna, inklusive en samling 
principer för att nå dessa mål och gemensamma arbetsmetoder med prioriterade områden för varje 
arbetscykel. Utbildning 2020 spänner över hela utbildningssystemen i ett livslångt perspektiv. Det 
livslånga lärandet omfattar såväl det formella lärandet som det icke-formella eller informella lärandet. 
Det omfattar också alla nivåer: från förskoleverksamhet och skolverksamhet till högre utbildning, 
yrkesutbildning och lärande i vuxen ålder. 
 
Utbildning 2020 innehåller fyra strategiska utbildningsmål: 

• Att förverkliga målen om livslångt lärande och rörlighet 
(mobilitet) 

• Att förbättra utbildningens kvalitet och resultat 
• Att främja lika möjligheter för alla, social integration och 

aktivt medborgarskap 
• Att öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom 

all form av utbildning 
 
För att mäta vilka framsteg som uppnåtts åtföljs de av indikatorer 
och europeiska riktmärken (benchmarks). 
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EU:s programstruktur 2014-2020 
 

 
Bild från West Sweden 
 
Erasmus+ 
Erasmus+ är Europeiska Unionens nya utbildningsprogram för utbildning, ungdom och idrott för 
programperioden 2014-2020 och ersätter på utbildningssidan det tidigare Programmet för livslångt 
lärande och dess underprogram Erasmus, Comenius, Grundtvig och Leonardo da Vinci. Erasmus+ 
vänder sig till organisationer inom hela utbildnings- och ungdomsområdet, till exempel förskolor, 
skolor, universitet, yrkes- och vuxenutbildningar och ungdomsorganisationer. I Erasmus+ deltar alla 
EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein, Norge och Schweiz.  
 

 
Bild från UHR 
 
Jämfört med tidigare programperiod så skärps kopplingen till de övergripande EU-målen i Europa 
2020 och Utbildning 2020. Syftet med programmet är att bidra till att lösa de problem Europa står 
inför när det gäller utbildning och arbetsmarknad. För programperioden läggs därför för alla 
finansierade projekt stor vikt vid strategi och genomslag. Samarbets-/utbytesprojekt och mobilitet som 
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genomförs ska ha en tydlig koppling till målen för EU-ländernas samarbete inom utbildningsområdet 
och sättas in i ett europeiskt sammanhang. 
 
Med en budget för perioden på 14,7 miljarder euro är Erasmus+ allmänna mål att bidra till 

- målen i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 (EU2020) och utbildningsmålen i Utbildning 2020 
(ET2020), som är den strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete 

- en förnyad ram för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018),  
- en hållbar utveckling av den högre utbildningen i tredjeländer (EU:s s.k. partnerländer), 
- utvecklingen av en europeisk dimension inom idrotten, i synnerhet breddidrott, och 
- stärkandet av de europeiska värdena i andra artikeln i EU:s fördrag1 

samt i synnerhet att bidra till att nå följande överordnade mål i Europa 2020-strategin: minskning av 
antalet elever som lämnar skolan i förtid och en ökning av antalet studenter i åldern 30–34 år med 
avslutad högre utbildning. 
 
Erasmus+ har för utbildningssidan följande specifika mål: 

- Förbättra nyckelkompetenser och färdigheter  
- Främja kvalitetsförbättringar, innovationskvalitet och internationalisering 
- Främja utvecklingen av ett europeiskt område för livslångt lärande 
- Stärka den internationella dimensionen för utbildning, i första hand inom högre utbildning 
- Förbättra språkundervisning och språkinlärning samt främja språklig mångfald och 

interkulturell medvetenhet 
 
Drygt tre fjärdelar av budgeten för Erasmus+ avsätts för utbildningsdelen, inom vilken i sin tur initialt 
cirka 15 % tilldelas skolutbildning. I hela budgeten utgör mobilitet två tredjedelar av projektandelen 
och projektsamarbeten en fjärdedel (dock innehåller även samarbetsprojekt mobilitet, för projektmöten 
o.d.). Erasmus+ innehåller även en ny del som innebär en omdiskuterad lånegaranti till 
mastersstudenter för finansiering av studier utomlands (ungefär 3,5 % av den totala budgeten ska 
finansiera lånegarantin), där EU-länderna är oeniga och som ska utvärderas under programperioden. 
 
Erasmus+ tre projektområden 
Det nya programmet inriktas på europeiskt mervärde. Erasmus+ är inriktat för att stödja verksamhet 
inom följande tre områden: a) studenters, ungdomars, lärares och anställdas gränsöverskridande och 
internationella rörlighet i utbildningssyfte; b) samarbete för innovation och utbyte av god praxis, samt 
c) stöd till politiska reformer i medlemsstaterna för att modernisera utbildningssystemen och främja 
innovation, entreprenörskap och anställbarhet.  
 
Erasmus+ innehåller därmed tre typer av projekt, där de första två berör utbildningsanordnare: 

- Key Action 1 (KA1): Mobilitetsprojekt / “Learning Mobility of Individuals”/ 
(Kompetensutveckling fortbildning, kurser, konferenser, erfarenhetsutbyten med mera; Studier 
och praktik för studerande inom yrkesutbildning och högre utbildning; Volontärarbete och 
ungdomsutbyte). Projekten/aktiviteterna kan genomföras under 1,5-2 år. 

- Key Action 2 (KA2): Samarbetsprojekt /”Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices”/ (Strategiska partnerskaps-/utvecklingsprojekt med minst tre organisationer 
från tre olika länder. Ett undantag är skolor, där två organisationer kan samverka. En av 
organisationerna koordinerar projektet och lämnar in ansökan till sitt nationella 
programkontor. Projekten kan vara 2-3 år (även möjligt med kortare och längre elev- och 
personalutbyten inom ramen för samarbetet); Samarbete via olika IT-plattformar inklusive 
EYP, eTwinning och EPALE) 

                                                           
1 ”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för 
de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för 
medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och 
principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.” 
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- Key Action 3 (KA3): Policyförändring (Policydialog för myndigheter och departement - 
verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå; Storskaliga 
initiativ) 

 
Utöver strategiska partnerskap 
(skolpartnerskap o.d). inom KA2 så 
lyfts i Erasmus+ också fram vikten 
av större strategiska projekt på 
organisations- och policynivå, vilket 
innebär mer omfattande 
transnationella projekt och tematiska 
kluster, så kallade Kunskapsallianser 
(”Knowledge Alliances”) mellan 
högre utbildning och näringsliv 
respektive Sektoriella kunskapsallianser (”Sector Skills Alliances”) för yrkesutbildning. 
 
Ansökningar endast från organisationer, inte individer 
Till skillnad från föregående program tas ansökningar till Erasmus+ endast emot från 
skolor/organisationer och inte från individuella personer. Jämfört med tidigare program minskar 
Erasmus+ antalet aktiviteter som får stöd genom att EU-stöd ges som klumpsummebidrag. Varje 
projektinitiativ avses därmed att omfatta större områden, fler individer och fler aktiviteter. Den nya 
strukturen ger den sökande organisationen möjlighet att styra och anpassa projektmedel utifrån sina 
identifierade behov, inkludera såväl partnerskap som europeisk kompetensutveckling i en helhet samt 
kunna sätta projekt och mobilitet i ett större sammanhang och i linje med ordinarie utvecklingsarbete. 
 
Den behöriga organisationen ansöker om projektbidrag utifrån det identifierade behov organisationen 
ser sig vilja och kunna tillgodose genom internationellt samarbete. I ansökan ska organisationen visa 
projektets förankring i dess existerande verksamhet. För Erasmus+ återfinns tre hörnstenar i 
mobilitetsprojekt:  

1. Skolan/organisationen behöver ha en egen utvecklingsplan för internationalisering (”European 
Development Plan”)(skola, vux) eller Internationaliseringsstrategi (yrkesutb). Planen bör tala 
om hur internationaliseringen bidrar till kvalitetsutvecklingen samt redogöra för hur 
undervisningens kvalitet, lärarnas kompetens och organisationens internationalisering stärks.  

2. En andra hörnpelare är hur man erkänner resultaten av det lärande som uppkommer genom 
mobilitet eller samverkansprojekt, dvs. hur man arbetar med mobilitet och 
samarbetsaktiviteter samt hur detta bidrar till att möta de identifierade behoven. Genomförda 
aktiviteter ska märkas. Hur avser förskolan/skolan/organisationen att framöver systematiskt 
integrera de kunskaper, lärdomar och erfarenheter som deltagande personal vunnit i den 
strategiska utvecklingen?  

3. Den tredje hörnpelaren är tydliga överenskommelser om lärandet, t.ex. mellan deltagande 
individ/er och skolan/arbetsledningen, mellan samverkande partners eller mellan de skolor 
som sänder deltagare och de som står som värd. 

 
Nytt i Erasmus+ är att samtliga bidragsansökningar samt implementeringen av programmet görs 
nationellt. I Sverige ansvarar Universitets- och Högskolerådet (UHR) för de delar av programmet som 
rör utbildningsområdet och Ungdomsstyrelsen för ungdomsdelen. För samtliga ansökningar gäller f.n. 
en ansökningsomgång per år, som 2014 är den 17 mars och därefter i februari månad varje år, men 
frågan om att ha skilda ansökningsdatum för mobilitet och strategiska partnerskap diskuteras. 
 
Programguide och ansökningshandlingar finns ännu (2014-01-10) inte på svenska, men komplett 
information och samtliga dokument finns på engelska på  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

