
Kompetensutveckling utomlands för lärare inom vuxenutbildningen 

 

Vad står det i styrdokumenten och var finns tiden och pengarna? 

När vi använder begreppet kompetensutveckling brukar vi mena det som utvecklar lärares 
förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande hos sina studerande. Det finns, beroende 
på var man arbetar, riktlinjer för hur många timmar det ska röra sig om per verksamhetsår. I 
den kommunala vuxenutbildningen räknar man med 104 timmar per heltidsanställd och år. 
De timmarna ingår i den reglerade arbetstiden på 1 360 timmar och fördelas mellan 
arbetstagarna. Det finns alltså ett friutrymme lokalt såväl när det gäller omfattning som 
fördelning. 

Låt oss säga att du arbetar heltid på komvux i en kommun och att du vill 
kompetensutveckla dig utomlands. Du kollar den lokala tillämpningen av riktlinjerna om 104 
timmar och stödet i kommunens och er egen verksamhetsplan för ett internationellt 
engagemang. 

 

Vad gör du mer? 

Du läser igenom läroplanen för vuxenutbildningen. Där ser du exempelvis att:  

 Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas 
 Det är rektorns ansvar att stimulera till internationella kontakter, samverkan och 

utbyten 

 

Förutom tiden (104 timmar) och styrdokumenten (som läroplanen och lokala styrdokument) 
är det sedan  pengarna du titta på. Och var finns de? 

 Medel som fördelas via myndigheter 
 Medel som fördelas lokalt via arbetsgivaren (som komplement till bidrag från 

myndigheter eller som exempelvis stipendier) 
 Stipendier från exempelvis stiftelser (tas inte upp här, men facken har ofta koll på 

det) 

 

Pengar - Myndigheter 

När det gäller stöd i form av ekonomiska medel är det i första hand Universitets- och 
högskolerådet, UHR,  som har regeringens uppdrag att ansvara för stöd till internationellt 
samarbete för vuxenutbildningen i Sverige. Webbplatsen www.utbyten.se är dit man går för 
att hitta information. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, www.mucf.se, 
delar ansvaret för det europeiska programmet Erasmus+ med UHR, men med en inriktning 
mot ungdomar, inte vuxna.  



Även Skolverket har ansvar för att främja internationellt samarbete genom Nordiskt nätverk 
för vuxnas lärande, www.nvl.org och som nationell samordnare för den europeiska 
agendan för vuxnas lärande 
https://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/internationellt/eu-agendan. 

 

Pengarna – vad ska de användas till och hur kommer man åt dem? 

UHR tar emot ansökningar och fördelar medel. Det sker inom flera skilda så kallade program. 
När möjligheterna finasieras via Europeiska unionen heter programmet Erasmus+, när det 
finasieras via Nordiska ministerrådet heter programmet Nordplus vuxen. Fler program finns 
med nationell finasiering, som Atlas för globalt samarbete. 

Varje ansökan ses som en organisations uttryck för en vilja att utveckla sin verksamhet med 
hjälp av internationellt samarbete. Det är alltså rektors ansvar. För att underlätta 
ansökningsprocessen finns standardiserade formulär och fasta belopp för exempelvis resa 
och uppehälle. De fasta beloppen är beroende av vart man reser och hur länge man är borta. 

 

Vad ska pengarna gå till? 

Bidragen syftar till att göra det möjligt att resa och bo vid kompetensutvecklingsaktiviteter 
utomlands. De kan också i vissa sammanhang gå till kursavgifter och löner när man jobbar i 
ett utvecklingsprojekt. Men de täcker inte vikariatskostnader, nationellt samarbete, 
driftskostnader eller studiebesök i grupp för kollegiet eller en klass. 

 

Så vad kan det i praktiken handla om? 

 Kurser 
 Att gå bredvid en kollega (jobbskuggning)  
 Att själv undervisa i ett annat land – kanske byta plats med en kollega där för ett 

tag 

 

Och hur hittar jag kurser eller kollegor i andra länder? 

Här har du UHR:s webbplats www.utyten.se som främsta resurs. Hela webbplatsen är 
uppbyggd för att informera om möjligheter till internationellt samarbete. Gå exempelvis till: 
https://www.utbyten.se/samarbete-och-utbyte/hitta-samarbetspartner/ . Sök också på 
aktuella kontaktseminarier för samarbete inom Europa: 
https://www.utbyten.se/program/erasmus-kontaktseminarier/ 

 

EPALE står för ”Electronic Platform for Adult Learning in Europe” och är en guldgruva för dig 
som jobbar med vuxenutbildning. https://ec.europa.eu/epale/sv/ . Där kan du gå direkt till 



EPALE partnersök: https://ec.europa.eu/epale/en/partner-search eller till 
evenemangskalendern för att leta kurser: https://ec.europa.eu/epale/sv/event-calendar. 

Man lär så länge man lever, eller som man ibland säger: man lär så länge man har elever. 
Och om man inte har elever utan vuxna och nyfikna besökare på sitt bibliotek eller 
museum så är man lika välkommen att ta del av UHR:s resurser! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


