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över vuxenutbildningens 

internationalisering 

2015

Heminternationalisering, 
mobilitet, nätverk 
ocH projekt

bakgrund
CIMO samlar årligen statistik över inter-
nationell student- och personalmobili-
tet inom den allmänbildande och högre 
utbildningen samt yrkesutbildningen. 
Statistik över högskolorna har sammans-
tällts sedan 1998, över yrkesutbildningen 
sedan 2008 och över den allmänbildande 
utbildningen sedan 2013.
    Nu har motsvarande statistik för första 
gången samlats in också från läroinrättnin-
gar som erbjuder vuxenutbildning. Syf-
tet med enkäten som genomfördes i maj 
2016 var att få en helhetsbild av läget för 
internationell verksamhet inom vuxenut-
bildningen. Uppgifterna som insamlades 
omfattade utöver student- och personal-
mobilitet också bland annat planering av 
och former för internationell verksamhet 
samt internationella projekt och nätverk.
    Enkäten skickades till 319 vuxenut-
bildningsorganisationer och av dem sva-
rade 102 organisationer; svarsprocenten 

var alltså 32. Mobilitetssiffrorna för dem 
som studerar och arbetar inom yrkesut-
bildningen för vuxna samlades inte genom 
enkäten utan togs ur yrkesutbildningens 
mobilitetsstatistik. Därför finns det inte 
uppgifter om den övriga internationella 
verksamheten vid dessa läroinrättningar.
    Flest svar kom från medborgarinstitu-
ten som är den största gruppen av läroin-
rättningar för vuxenutbildning. Av alla lä-

roinrättningar som fick enkäten var 36 % 
medborgarinstitut. En fjärdedel av läro-
inrättningarna som svarade finns i Ny-
land, medan de övriga svaren var jämna-
re fördelade över de andra landskapen. 
Antalet vuxenutbildningsorganisationer 
är ungefär lika stort i alla landskap. 15 % 
av dem ligger i Nyland, så läroinrättnin-
garna där svarade aktivare än övriga på 
enkäten.

Bild 1. Enkätsvaren enligt läroinrättningstyp (%)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
Sommaruniversitet

5

Folkhögskola

23

Medborgarinstitut

59

Studiecentral

9

Idrottsinstitut

4



FAKTA EXPRESS       2B/2016 | HEMInTERnATIonAlISERIng, MoBIlITET, näTvERK oCH PRojEKT  | S. 2

Nästan hälften av läro-
inrättningarna utarbetar eller 

uppdaterar en plan för 
internationell verksamhet.

en tredjedel av vuxenutbild-
ningsorganisationerna har 
strategiska riktlinjer för sin 
internationella verksamhet

Av vuxenutbildningsorganisationerna 
som svarade på enkäten har en tredjedel 
styrdokument för internationalisering. 
Det vanligaste är att den internationel-
la verksamhetens riktlinjer ingår i läroin-
rättningens allmänna strategi, internatio-
naliseringsstrategi eller verksamhetsplan. 
Idrottsinstituten var den läroinrättnings-
typ som oftast hade styrdokument, 
medan inte ett enda sommaruniversitet 
har sådana. Sommaruniversiteten är 
väldigt små enheter vars grundläggande 
uppgift är att sälja utbildningar; inter-
nationell verksamhet hör alltså inte till 
deras centrala utvecklingsområden.
    45 % av läroinrättningarna planerar 
att inom en nära framtid utarbeta 
en plan för internationell verksamhet 
eller uppdatera sin existerande plan. 
Speciellt folkhögskolorna har för avsikt 
att göra detta.
    Vid nästan alla läroinrättningar som 
svarade på enkäten deltar rektor i plane-
ringen av den internationella verksam-
heten. Utöver rektor nämndes också 
andra aktörer, så som lärare och övrig Bild 2. Har er organisation dokument som styr internationaliseringen? (%)

personal, studerande, samarbetsparter 
samt biträdande rektor och koordinator 
för internationella ärenden.

Heminternationalisering 
är den centrala formen för 
internationell verksamhet 
inom vuxenutbildning

EnlIgt enkäten är de mest centrala 
formerna för internationalisering vid 

vuxenutbildningsorganisationerna 
personal och studerande från olika 
kulturbakgrund samt utbildning och 
integrering av invandrare (se Bild 3). 
Medborgarinstituten, som även ut-
gjorde enkätens största svarargrupp, 
utnyttjar olika internationaliserings-
former mångsidigast.
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lärocentralerna och 
idrottsinstituten deltar 
aktivast i projekt 

Av vuxenutbildningsorganisationerna 
som svarade på enkäten deltog 28 % 
i internationell projektverksamhet. Av 
dessa var 40 % partner i projekt, 28 % 
projektledare och 31 % hade båda rol-
lerna. I synnerhet idrottsinstituten och 
folkhögskolorna fungerar som ledare i 
sina projekt. De vanligaste samarbets-
länderna inom projekten är Tyskland, 
Norge, Sverige och Ryssland.
    Oftast finansierades projektverksam-
heten ur EU-programmet Erasmus+  
som utnyttjades av 13 % av vuxenut-
bildningsorganisationerna som deltagit 
i projekt. Av deltagarna använde 10 % 
nordisk Nordplusfinansiering; speciellt 
studiecentralerna  använde sådan. 
Övriga finansieringskällor som nämndes 
var bland annat Europeiska social-
fonden (ESF), NTM-centralerna och 
vänortsfinansiering.
    Utöver extern finansiering kräver 
projekten även läroinrättningarnas egna 
resurser. 45 % av läroinrättningarna 
använde egna medel uppgående till 
10 000–20 000 euro för projektversam-
heten. Ett sådant belopp använde i 

Bild 3. Vilka är de mest centrala formerna av internationalisering i er organisation? (%)

Bild 4. Andelen som deltagit i internationella projekt av dem som svarade
enligt läroinrättningstyp (%)

synnerhet medborgarinstituten för att 
delta i projekt. 38 % av projektdeltagar-
na använde egenfinansiering på under 
10 000 euro och 17 % använde över 20 
000 euro av egna anslag. Budgetarna i 
dessa två storleksklasser återfinns oftast 
vid folkhögskolor.
    Av vuxenutbildningsorganisationerna 
finansierade 8 % sin projektverksamhet 
uteslutande med läroinrättningens egna 
pengar. De som oftast gör det är folk-
högskolor och studiecentraler.

Utöver extern finansiering 
använder vuxenutbildnings-

organisationerna också mycket 
egna resurser till projekt-

verksamhet. Närmare 10 % 
finansierar sina projekt 

uteslutande med egna pengar.
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små organisationer föredrar 
nätverk och får även mest 
nytta av dem

Av vuxenutbildningsorganisationerna 
som svarade på enkäten deltog 24 % 
aktivt i internationella nätverk. Studie-
centralerna var de som deltog mest i 
nätverk. I motsats till projektverksam-
heten, som tycks koncentreras till stora 
organisationer, var organisationer med 
den minsta personalmängden aktivast 
på att nätverka.
    De centrala motiven till att vara med 
i nätverk är utbyte av erfarenheter, 
breddning av utbildningsutbytet och ut-
veckling av undervisningen, främjande 
av student- och personalmobilitet samt 
utveckling av de egna kunskaperna.

”Nätverk ger möjlighet 
att genomföra saker 

som man inte kan 
göra ensam.”

Projektverksamheten koncentreras 
till stora organisationer, 

men organisationer 
med den minsta personalmängden 

är aktivast på att nätverka.

studerande inom yrkes-
utbildning för vuxna står för 
de flesta utlandsperioderna

År 2015 åkte 433 vuxenstuderande från 
Finland på en utlandsperiod och det 
kom 156 studerande till Finland. Inom 
vuxenutbildningen, liksom på övriga ut-
bildningsstadier, är studentmobiliteten 
kvinnodominerad: över 60 % av studen-
terna som åkte från Finland och över 
hälften av dem som kom till Finland 
var kvinnor.
    De som kommer till Finland gör det 
ofta genom programmet Erasmus+. 
Vuxenstuderande från Finland finan-
sierar däremot oftast sin utlandsperiod 
själva.
    Finska vuxenstuderande åkte lika ofta 
utomlands på en arbetsinlärningsperiod 

Tabell 1. Vuxenstuderande från och till Finland enligt läroinrättningstyp

som för någon annan form av studier. 
De flesta som kom till Finland kom hit 
för att studera. Flest vuxenstuderande 
åkte på en utlandsperiod från läroinrätt-
ningar i Nyland, på andra plats kom-
mer läroinrättningarna i Mellersta Fin-
land. Vuxenutbildningsorganisationerna 
i Södra Savolax var speciellt populära 
bland studerande som kom till Finland.
    Studerande inom yrkesutbildning för 
vuxna åkte på flest utlandsperioder. 
Mobiliteten bland vuxenstuderande skil-
jer sig från den bland unga studerande 
inom grundläggande yrkesutbildning 
exempelvis genom att unga oftast åker 
utomlands på arbetsinlärningsperioder. 
Det finns skillnader också i den regio-
nala fördelningen av mobilitetsaktivite-
terna, för det aktivaste landskapet inom 
unga yrkesstuderandes mobilitet har i 
många år varit Mellersta Österbotten.

Läroinrättningstyp

Idrottsinstitut

Medborgarinstitut

Folkhögskola

Studiecentral

Sommaruniversitet

Yrkesutbildning för vuxna

Totalt

%

Studerande 

till Finland %

Studerande 

från Finland

11

93

123

0

8

198

433

2,5

21,5

28,4

0,0

1,8

45,7

100

21

41

24

0

0

70

156

13,5

26,3

15,4

0,0

0,0

44,9

100
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Tabell 2. Vuxenstuderande från och till Finland enligt landskap

lärare inom vuxen-
utbildningen har 
fler utlandsperioder 
än studerande

lärArE inom vuxenutbildningsorganisa-
tionerna genomförde 488 utlandsperi-
oder 2015 och det kom 191 utländska 
lärare till Finland. Också bland lärarna 
är det sådana som arbetar inom yrke-
sutbildning för vuxna som oftast åker 
utomlands. Det gäller såväl utresande 
som inkommande lärare. Även med-
borgarinstituten är relativt aktiva inom 
mobiliteten. Sammantaget åker lärare 
inom vuxenutbildningen oftare utom-
lands är studerande.
    Lärarna åker utomlands på nätverks- 
och projektmöten samt på seminarier, 
kurser och job shadowing-perioder. 
Den populäraste källan för finansiering 
är EU-programmet Erasmus+.
    Lärarmobiliteten både från och till 
Finland är livligast vid läroinrättningar 
i Nyland som erbjuder vuxenutbild-
ning. Också från Mellersta Finland och 
Birkaland åker lärare relativt ofta på 
en utlandsperiod.

Tabell 3. Lärare från och till Finland enligt läroinrättningstyp

Läroinrättningstyp

Idrottsinstitut

Medborgarinstitut

Folkhögskola

Studiecentral

Sommaruniversitet

Yrkesutbildning för vuxna 

Totalt

% %

% %

0

8

2

0

19

0

11

59

5

7

3

50

216

1

19

0

0

4

29 

433

0

1,8

0,5

0

4,4

0

2,5

13,6

1,2

1,6

0,7

11,5

49,9

0,2

4,4

0

0

0,9

6,7

100

0

0

0

0

0

0

14

1

3

4

0

29

39

1

0

0

4

7

54

156

0

0

0

0

0

0

9

0,6

1,9

2,6

0

18,6

25

0,6

0

0

2,6

4,5

34,6

100

4

118

19

8

3

336

488

0,8

24,2

3,9

1,6

0,6

68,9

100

4

46

3

17

2

119

191

2,1

24,1

1,6

8,9

1

62,3

100

Flest studerande och lärare 
åker utomlands från läro-

inrättningar i Nyland, som också 
toppar listan för inkommande 

lärare. Däremot kommer 
det flest utländska vuxen-

studerande till läroinrättningarna 
i Södra Savolax.

Studerande 

till Finland

Studerande 

från Finland

Lärare 

till Finland

Lärare 

från Finland

Åland

Birkaland

Egentliga Finland

Egentliga Tavastland

Kajanaland

Kymmenedalen

lappland

Mellersta Finland

Mellersta Österbotten

norra Karelen

norra Österbotten

norra Savolax

nyland

Österbotten

Päijänne-Tavastland

Satakunda

Södra Karelen

Södra Österbotten

Södra Savolax

Totalt

Landskap
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mobiliteten 
inom vuxenutbildningen 
är europacentrerad 

MÅlländErnA för studerande och lära-
re som åker från Finland liksom också 
hemländerna för dem som kommer till 
Finland ligger oftast i Europa. De fem 
populäraste målländerna för finländska 
studerande och lärare är alla europeis-
ka. Det har också funnits en viss stu-
dent- och lärarmobilitet till Kina och 
Thailand. Det handlar dock om ett litet 
antal deltagare, lärare och studerande 
från några få läroinrättningar, inte om 
hela vuxenutbildningsfältet.
    Om man räknar ihop antalet utresan-
de från och inkommande till Finland 
så visar totalvolymen att de viktigaste 
samarbetsländerna för studentmobili-
teten är Storbritannien, Spanien och 
Tyskland, för lärarmobiliteten Tysk-
land, Estland och Storbritannien.
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vuxEnutbIldnIngEn i Finland är 

mycket mångformig och organisatio-

nerna som erbjuder vuxenutbildning 

varierar stort när det gäller både stor-

lek och verksamhetens fokus. Detta av-

speglas tydligt också i den genomförda 

enkäten; det kom i huvudsak svar från 

stora och medelstora vuxenutbildnings-

organisationer som har mer resurser 

för att aktivt delta i internationella nät-

verk och projekt samt internationell  

mobilitet.

    Å andra sidan vore det viktigt även 

för mindre vuxenutbildningsaktörer att 

komma med i internationellt samarbe-

te, eftersom internationell verksamhet 

påverkar utbildningens kvalitet och ut-

bud. Detta framgår också i den aktuella 

enkäten. nätverkande och internatio-

nellt samarbete har bevisats öka perso-

nalens kunskaper, expertis och innova-

tioner. Det i sin tur ger verktyg för att 

utveckla organisationen.

    Studentmobilitet har traditionellt inte 

haft en särskilt stor betydelse inom vuxen-

utbildning jämfört med andra utbild-

ningsstadier. Det beror i stor utsträck-

ning på att vuxna ofta har svårt att kom-

ma loss från sitt vardagliga ansvar, arbe-

te och familj, i varje fall för en längre tid. 

De nuvarande internationaliseringspro-

grammen har därtill knappt om finan-

siering för vuxenutbildningens student-

mobilitet. vuxenstuderande inom yrkes-

utbildningen kan utnyttja finansiering 

avsedd för yrkesutbildning, vilket också 

tydligt avspeglas i statistiken.

    En beaktansvärd aspekt i enkätens 

resultat är att nästan hälften, 45 %, 

av vuxenutbildningsorganisationerna 

planerar att inom den närmaste tiden 

utarbeta eller uppdatera sin plan för 

internationell verksamhet. Detta visar 

att vuxenutbildningsorganisationerna 

anser internationellt samarbete vara 

viktigt med tanke på verksamhetens ut-

veckling. Internationalisering betraktas 

som ett omfattande redskap för strate-

gisk utveckling.

    Enkäten visade också att den inter-

nationella verksamheten inom vuxenut-

bildningssektorn är mycket mångsidig: 

den omfattar olika former av heminter-

nationalisering, internationellt nätverks-

samarbete samt projektverksamhet.

Vuxenutbildningsorganisationerna ser internationell verksamhet som ett redskap för strategisk utveckling
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Bild 5. Vuxenutbildningens viktigaste 
samarbetsländer inom student- och lärarmobilitet

Tabell 5. Mål- och hemländernas 5 i topp för lärare 
från och till Finland

Målland

Tyskland

Storbritannien

Estland

Spanien

Sverige

77

65

62

29

28

Hemland

nederländerna

Danmark

Estland

Spanien

Frankrike

21

20

17

15

12

Tabell 4. Mål- och hemländernas 5 i topp för vuxen-
studerande från och till Finland

Målland

Storbritannien

Spanien

Italien

Tyskland

Frankrike

100

81

43

36

32

Hemland

Tyskland

Spanien

Ungern

Ryssland

Tjeckien

53

18

13

10
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