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VAD ÄR ERASMUS+?
Erasmus+ är Europeiska unionens program för allmän utbildning, 
yrkesutbildning, ungdom och idrott.

Det nya Erasmus+-programmet lanserades 2021. Det har nya spännande 
inslag, som möjligheter till mobilitet för studerande och personal hos 
aktörer inom vuxnas lärande, samt ackreditering för aktörer inom vuxnas 
lärande.

VAD GER DET AKTÖRER INOM SEKTORN 
VUXNAS LÄRANDE?
Erasmus+ erbjuder studerande, lärare och annan personal inom vuxnas 
lärande en mängd möjligheter att öka sina kunskaper och stärka sina 
färdigheter och kompetenser. Det ger också studerande med begränsade 
möjligheter, exempelvis personer med sociala och ekonomiska hinder, 
möjlighet att vidareutbilda sig. Programmet ger även institutioner och 
organisationer inom vuxnas lärande möjlighet att samarbeta med en rad 
olika partners i andra länder och bli öppnare, mer dynamiska och attraktiva. 
Enskilda personer kan dessutom stärka sin förmåga att verka i olika miljöer 
utifrån sina behov och få lust att lära sig mer.

VILKA LÄNDER KAN DELTA?
Organisationer som söker projekt inom Erasmus+ ska höra hemma i något 
av de 27 EU-länderna eller något av de länder som är fullt associerade till 
programmet, nämligen Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, 
Serbien och Turkiet.

Organisationer från andra länder kan delta i vissa av de tillgängliga 
projektformaten som partner. Reglerna för varje projektformat anges 
i Erasmus+ programhandledning.

VILKA KAN SÖKA?
Organisationer som kan få bidrag 
är aktörer både inom formellt, 
informellt och icke-formellt vuxet 
lärande, lokala och regionala 
myndigheter, samordningsorgan och 
andra organisationer som är 
verksamma inom vuxnas lärande.

Du kan kontrollera om din 
organisation kan få bidrag på ditt 
nationella programkontors 
hemsida.

”Det är så viktigt att utbyta 
erfarenheter, inte bara över 
geografiska gränser, utan 
också genom att ge experter 
från olika ämnesområden en 
chans att mötas så att 
perspektiven kan vidgas. 
Ömsesidigt lärande är inte bara ett 
fint ord, utan en nödvändighet 
i dagens värld.”

Maria Rigle,
koordinator för Erasmus+-projektet 
Jämställdhetsintegrering i europeiska 
organisationer.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/node/4
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/nationella-programkontor
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/nationella-programkontor


ERASMUS+ VAD GER DET MIG? 3

Erasmus+ prioriteringar: viktiga 
för alla projekt
Erasmus+-programmet strävar efter att ta itu med många av de 
utmaningar som Europa står inför, både i dagsläget och under de 
kommande åren, och införlivar dessa politiska prioriteringar. Projekt inom 
Erasmus+ ska bland annat bidra till följande:

Inkludering och mångfald
Erasmus+ är utformat för att vara 
inkluderande och erbjuda lika 
möjligheter för alla, oavsett ålder 
eller social eller ekonomisk bakgrund. 
Organisationer som vill genomföra 
inkluderande projekt kan få tillgång 
till särskilt avsatta medel.

Digital omställning
Den digitala dimensionen genomsyrar 
hela programmet. Det finns 
aktiviteter för virtuellt lärande och 
stödmaterial för lärare som vill bli 
bättre på att använda digitala 
verktyg, online-nätverket EPALE och 
mycket mer.

Grön hållbarhet
Inom Erasmus+ strävar man efter att 
alla projekt ska präglas av gröna 
metoder och att deltagarna utbildas 
i grön hållbarhet. Det går bland annat 
att få extra medel för att resa med 
gröna transportmedel, till exempel 
tåg.

Aktivt medborgarskap
Att öka människors deltagande i det 
demokratiska livet är avgörande för 
EU:s framtid. Erasmus+ ger 
människor de erfarenheter, 
färdigheter och kompetenser som de 
behöver för att kunna bli aktiva 
EU-medborgare.
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VILKA MÖJLIGHETER FÖR VUXNAS 
LÄRANDE FINNS DET?

Programmet erbjuder olika möjligheter för enskilda personer och 
organisationer.

Programområde 1 handlar om mobilitet. Det gör det möjligt för 
individer att tillbringa lärandeperioder utomlands hos en 
värdinstitution.

Programområde 2 handlar om samarbete. Det bidrar till 
organisationsutveckling genom utbyte av god praxis och etablering av 
nätverk.

Mobilitet i utbildningssyfte för 
enskilda personer

 ▶ Erasmusackreditering
 ▶ Korttidsprojekt

Samarbete mellan organisationer och 
institutioner

 ▶ Samarbetspartnerskap
 ▶ Småskaliga partnerskap
 ▶ Framtidsinriktade projekt

Program
område 2

Program
område 1
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PROGRAMOMRÅDE 1: MOBILITET 
I UTBILDNINGSSYFTE FÖR ENSKILDA 
PERSONER

Programområde 1 stöder organisationer inom vuxnas lärande som 
vill anordna mobilitetsaktiviteter i utbildningssyfte för 
vuxenstuderande med begränsade möjligheter eller för lärare och 
annan personal inom vuxnas lärande.

Projekten leds av den sökande organisationen, till exempel en aktör inom 
vuxnas lärande, en organisation som är verksam inom utbildning eller en 
lokal myndighet som skickar deltagare till en värdorganisation utomlands. 
Studerande och personal deltar genom sin organisations projekt.

Denna insats har två viktiga mål: att gynna enskilda deltagare som 
reser utomlands och att bidra till utvecklingen av 
utbildningsinstitutionerna, öka deras kapacitet för internationella 
samarbeten och förbättra undervisning och lärande för alla, inte 
enbart för dem som reser. De finansierade mobilitetsaktiviteterna 
fungerar som verktyg för att uppnå dessa mål.

TVÅ SÄTT ATT ANSÖKA OM MEDEL

Korttidsprojekt
Dessa mindre projekt varar 6–18 månader och 
har upp till 30 deltagare. Det är det lämpligaste 
valet för organisationer som provar på Erasmus+ 
för första gången eller som endast vill 
organisera ett begränsat antal aktiviteter.

Erasmusackreditering
Erasmusackreditering är som ett medlemskort 
för mobilitetsaktiviteter. Det ger organisationer 
garanterad tillgång till årlig finansiering för 
programområde 1. För att ansöka om 
ackreditering behöver organisationen upprätta 
en Erasmusplan som omfattar en period på 
minst två år.

Inte redo att ansöka än?

Det finns andra sätt att delta! 
Ni kan

 ▶ bli medlem i ett 
mobilitetskonsortium 
som skapats av en 
konsortiekoordinator vid en 
ackrediterad organisation 
i ert land,

 ▶ bli en värdorganisation 
och ta emot deltagare från 
andra länder för att lära er 
mer om Erasmus+ innan ni 
ansöker själva.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248110621
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VILKEN SLAGS MOBILITETSAKTIVITETER 
KAN MAN GENOMFÖRA INOM 
PROGRAMOMRÅDE 1?

Det finns flera olika spännande mobilitetstyper inom programområde 1 
för både studerande och personal.

Varje mobilitetsprojekt kan innehålla flera olika aktiviteter i de länder som 
programmet omfattar, vilket gör att man kan vara 
kreativ och kombinera olika typer av aktiviteter.

Mobilitet för 
vuxenstuderande

 ▶ Gruppmobilitet för 
vuxenstuderande: Studerande 
från den sändande organisationen 
kan tillbringa tid i utomlands för att 
dra nytta av innovativt lärande som 
organiseras genom samarbete 
mellan den sändande och 
mottagande organisationen.

 ▶ Mobilitet för enskilda 
vuxenstuderande: Studerande kan tillbringa 
en period utomlands hos en värdorganisation för 
att förbättra sina kunskaper och färdigheter genom ett 
utbildningsprogram som är särskilt utformat efter deras behov.

VILKA KOSTNADER TÄCKS INOM 
ERASMUS+ MOBILITET?

Logi

Resor Språkstöd

Förberedande besök

Inkluderingsstöd för deltagare med begränsade möjligheter

Fortbildningskurser för personal

Organisationsstöd

Viseringar och kostnader för inresa
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 ▶ Jobbskuggning: Lärare och annan 
personal kan få möjlighet att lära sig av 
sina kollegor genom att följa deras 
dagliga arbete vid 
värdorganisationerna.

 ▶ Undervisningsuppdrag: Lärare 
kan undervisa utomlands under en 
period. De utvecklar sin undervisning 

genom denna praktik och vidgar sina 
perspektiv på vuxnas lärande i Europa.

 ▶ Kurser och utbildning: Lärare och 
annan personal kan delta i kurser eller 
utbildning utomlands och utveckla sina 
färdigheter och kunskaper för att sedan 
använda sig av dem vid sin sändande 
organisation.

Mobilitet för personal

ERASMUS+GÄSTER HOS DIN ORGANISATION
Ni kan också använda medel från Erasmus+ för att bjuda in

 ▶ experter – erfarna lärare, beslutsfattare, utbildare och andra 
yrkesutövare från andra länder med sakkunskap som ni vill lära av,

 ▶ blivande lärare som är inskrivna vid eller nyligen utexaminerade 
från ett lärarutbildningsprogram i ett annat land.

VILL NI HA ETT ÖMSESIDIGT UTBYTE?
Det kan vara väldigt spännande att organisera ömsedidiga 
utbyten med partners utomlands. Det är möjligt om 
partnerorganisationen också har ett korttidsprojekt eller en 
ackreditering inom Erasmus+.
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Precis som vi ger begagnade saker en andra chans, bör vi 
ge personer med psykisk ohälsa en andra chans att ta 
kontroll över sina liv. I dagens slit-och-släng-samhälle är 
det som om ingenting är av värde. Projektet Chic&Craft 
vill få människor att uppskatta det som finns runtomkring 
dem. Tanken är att visa att kreativitet, livslångt lärande 
och empati är kraftfulla verktyg som kan förändra 
världen.

Genom att använda lättillgängliga instruktioner och en 
verktygslåda för ömsesidigt lärande, kan människor 
med psykisk ohälsa stärka sin självkänsla och sitt 
självförtroende, bli mer kreativa och få mer framtidstro.

Projektet Chic&Craft:

Behöver du inspi
ration? Här är ett 

exempel:

Fler projekt 
finns i Erasmus+ 
projektdatabas.

http://chicandcraft.intras.es/
http://chicandcraft.intras.es/index.php/downloadable-fashion-units
http://chicandcraft.intras.es/index.php/peer-learning-toolkit
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
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PROGRAMOMRÅDE 2: SAMARBETE MELLAN 
ORGANISATIONER OCH INSTITUTIONER

Programområde 2 stödjer gränsöverskridande partnerskap i olika 
storlekar och format. Partnerskapen består alltid av organisationer 
från olika länder och leds av en koordinator, den organisation som 
lämnar in projektansökan.

Alla finansierade projekt är kopplade till en eller flera av EU:s 
övergripande prioriteringar. Projektpartnerna sätter dessutom upp mer 
specifika projektmål utifrån sina gemensamma intressen och 
kompetenser.

Projektmålen gäller ofta kapacitetsuppbyggnad genom utveckling av 
innovativa verktyg och arbetssätt, utbyte av god praxis och samverkan 
mellan utbildning, näringsliv och civilsamhället, med särskild hänsyn 
till personer med begränsade möjligheter.

Nedan beskrivs två typer av partnerskap som kan hjälpa organisationer 
att samarbeta, lära av varandra och utvecklas tillsammans.

Småskaliga partnerskap
Småskaliga partnerskap är ett enklare 
samarbetsformat. Det är perfekt för 
gräsrotsorganisationer och nya deltagare 
i Erasmus+. Partnerskapen består av minst två 
organisationer från olika länder och kan vara 
mellan sex månader och två år.

Samarbetspartnerskap
Samarbetspartnerskap är det vanligaste 
formatet för partnerskap. De kan organiseras av 
minst tre organisationer från olika länder under 
en period av ett till tre år.

120 000 EUR

30 000 EUR

250 000 EUR

60 000 EUR

400 000 EUR

Bidragsalternativ:

Bidragsalternativ:

Hur fungerar finansieringen inom programområde 2?
Finansieringen inom samarbetspartnerskap och småskaliga 
partnerskap mottas i form av fördefinierade bidragsalternativ. Det är 
upp till er som sökande att besluta vilket av alternativen som lämpar 
sig bäst för er projektidé och sedan motivera ert val i ansökan.
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EUROPEISKA UTMÄRKELSEN FÖR 
SPRÅKPROJEKT
Europeiska utmärkelsen för språkprojekt är ett pris som 
går till de mest innovativa projekten för språkinlärning och 
språkundervisning inom vuxnas lärande och annan utbildning.  
Den främjar högklassig språkundervisning och ökar 
medvetenheten om europeiska samarbeten på området.

ONLINE-PLATTFORM FÖR UTBYTEN
EPALE är en plattform för vuxnas lärande i Europa där lärare, 
forskare, lärarutbildare, övrig personal inom vuxnas lärande 
och beslutsfattare kan kommunicera och lära av varandra 
genom blogginlägg, forum och partnersökverktyg. På 
plattformen finns det även nyheter, ett kalendarium, 
podcaster och diskussionsgrupper om vuxnas lärande 
i Europa. Där kan både nuvarande och framtida 
bidragsmottagare inom Erasmus+ få vägledning.

Ta chansen att uppleva samarbetet inom vuxnas lärande 
i Europa!

https://education.ec.europa.eu/sv/eu-initiativ-for-sprak
https://epale.ec.europa.eu/sv
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PROGRAMOMRÅDE 2: SAMARBETE MELLAN 
ORGANISATIONER OCH INSTITUTIONER

Framtidsinriktade projekt
Detta är storskaliga projekt som syftar till att utveckla innovativa 
politiska metoder och praxis som kan standardiseras. De stödjer 
framtidsinriktade idéer som svar på viktiga europeiska prioriteringar 
samtidigt som de bidrar till att förbättra systemen för grundläggande 
utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor.

Syftet med de projekt som stödjer vuxnas lärande är att ge vuxna 
flexibla möjligheter att förbättra sin läs- och skrivkunnighet, sina 
matematikkunskaper och sin digitala kompetens och att gå vidare till 
kvalifikationsnivåer som är relevanta för arbetsmarknaden och för ett 
aktivt deltagande i samhället.

Bidraget fastställs utifrån den uppskattade budgeten, som kan uppgå 
till 1 000 000 euro.

Denna insats söks hos Europeiska 
genomförandeorganet för utbildning
och kultur

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/node/2668
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sv
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en


VILL DU VETA MER?
HUR ANSÖKER DU?
Ansök via ditt nationella programkontor för 
Erasmus+ när det gäller

 ▶ Erasmusackreditering
 ▶ korttidsprojekt
 ▶ småskaliga partnerskap
 ▶ samarbetspartnerskap

Ansök via Europeiska genomförandeorganet för 
utbildning och kultur (Eacea) i Bryssel

 ▶ för samarbetspartnerskap som leds av europeiska 
NGO:er

 ▶ och framtidsinriktade projekt

MER INFORMATION
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 ▶ Kontakta ditt nationella 
programkontor för att 
få mer information om 
vilka insatser och vilka 
aktiviteter som skulle 
passa din organisations 
behov och om hur ni 
ansöker.

 ▶ Läs Erasmus+ 
Programhandledning.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/nationella-programkontor
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/nationella-programkontor
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/nationella-programkontor
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sv/node/2700
http://
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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