
Erasmus+ Ung och Aktiv 
– programmets mål

Ett viktigt och inflytelserikt program
Erasmus+ Ung och Aktiv är Europeiska unionens utbytesprogram som erbjuder 
ungdomar samt organisationer och personer som arbetar med unga möjligheter till 
möten, utbyten och kompetensutveckling. Programmet uppmuntrar till interkulturell 
dialog, icke-formellt lärande, jämlikhet och social inkludering. 

Programmet ska uppfylla ett flertal mål, såväl politiska som mål för själva 
programmet. Forskning gjord av RAY (Research-based analysis of European youth 
programmes) visar att Erasmus+ Ung och Aktiv framgångsrikt når dessa mål samtidigt 
som programmet medverkar till att ”få ut så mycket som möjligt av EU:s ungdomspolitik” 
samt ”främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet”, vilket är det övergripande 
målet för EU:s ungdomsstrategi 2019–2027.
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…

Övergripande uppfyllelse av programmets mål
Över tre fjärdedelar av de 5007 projektledarna som svarade bekräftar  
att Erasmus+ Ung och Aktiv uppnår programmets mål, nämligen att: 

Instämmer
Instämmer helt

…uppmuntra till ungdomars respekt för kulturell mångfald.

… förstärka interkulturell dialog.

… skapa solidaritet mellan ungdomar.

… utveckla nyckelkompetenser hos ungdomar.

… uppmuntra europeiskt samarbete på ungdomsområdet.

… motarbeta diskriminering, intolerans, rasism 
och främlingsfientlighet.

… förstärka den internationella dimensionen av ungdomsarbete.

…. öka kvalitén av internationella ungdomsprojekt. 

… stödja erkännandet av icke-formellt och informellt lärande.

… gynna utvecklingen av ungas perspektiv kring framtida 
utbildningsmöjligheter.

… uppmuntra känslan av ett europeiskt medborgarskap och 
medvetandegöra ungdomar för europeiska utmaningar.

…. delta i arbetet att utveckla kvalitén inom ungdomsarbete.

… gynna utvecklingen av framtida karriärvägar.

… gynna och uppmuntra intresse av ungdomspolitik. 

N = 5007 projektledare. Undersökning genomförd från oktober 2017 till april 2018. 

…delta i kapacitetsuppbyggnaden för civilsamhälleliga 
organisationer på ungdomsområdet.

… stödja inkluderingen av ungdomar med begränsade möjligheter 
eller med funktionsvariation.

… uppmuntra ungdomars aktiva medborgarskap och deras  
deltagande i det demokratiska och politiska livet.

 gynna en bättre förståelse för formellt, icke-formellt och informellt lärande 
och kopplingen mellan dessa.
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Erasmus+ Ung och Aktiv 
och nyckelkompetenserna

En kompetensförstärkning för ungdomar
Erasmus+ Ung och Aktiv är Europeiska unionens utbytesprogram som erbjuder 
ungdomar samt organisationer och personer som arbetar med unga möjligheter till 
möten, utbyten och kompetensutveckling. 

Programmet uppmuntrar till interkulturell dialog, icke-formellt lärande, jämlikhet 
och social inkludering. Ett uttalat mål är att förstärka nyckelkompetenser hos 
ungdomar. RAY-nätverkets forskning visar att Erasmus +: Ung och aktiv-programmet 
framgångsrikt når detta mål och ”möjliggör för ungdomar den utbildning och tillfällen 
som de behöver för att frodas” som Ursula Von der Leyen uttryckte det i hennes politiska 
riktlinjer till den europeiska kommissionen 2019–2024. 

Majoriteten av de 23 571 som svarade höll med (alternativt höll starkt med) om att 
deras deltagande i ett Erasmus +: Ung och aktiv-projekt ökade deras förmåga att:
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Instämmer
Instämmer helt

… uttrycka sig övertygande i diskussioner.

… kommunicera med människor som pratar ett annat språk.

… kunna tänka logiskt och nå en slutsats.

… kunna använda smartphones, mobilplattor, datorer etc.

… samarbeta i grupp.

… kunna diskutera politiska frågor på ett seriöst sätt.

… kunna utveckla och förverkliga en idé. 

… kunna uttrycka sig själv på ett kreativt eller konstnärligt sätt.

… kunna lära sig eller ha mer roligt när man lär sig.

… kunna framförhandla gemensamma lösningar utifrån olika ståndpunkter.

… kunna hitta möjligheter för personlig eller yrkesmässig utveckling.

… planera och genomföra sitt lärande självständigt.

… att utföra något som bidrar till samhällets bästa.

… kunna samarbeta med människor från en annan kulturell bakgrund.

 N = 23.571 deltagare. Undersökning genomförd från oktober 2017 till april 2018.

#1 Läs och skriv-färdigheter

#2 Flerspråkig kompetens

#3 Matematisk och naturvetenskaplig kompetens

#4 Digital kompetens

#5 Personlig, social och lära sig att lära-kompetens

#6 Social och medborgerlig kompetens

#7 Initiativförmåga och  
 entreprenörskaps-kompetens 

#8 Kompetens kopplat till kulturell     
 medvetenhet och kulturella uttrycksformer
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Erasmus+ Ung och Aktiv 
och personlig utveckling

En självsäkerhetsboost för unga
Erasmus+ Ung och Aktiv är Europeiska unionens utbytesprogram som erbjuder 
ungdomar samt organisationer och personer som arbetar med unga möjligheter till 
möten, utbyten och kompetensutveckling. 

Programmet uppmuntrar till interkulturell dialog, icke-formellt lärande, jämlikhet 
och social inkludering. Ett uttalat mål är att stärka utvecklingen och kompetenser hos 
ungdomar. RAY-nätverkets forskning visar att Erasmus +: Ung och aktiv-programmet 
framgångsrikt når detta mål och ”ger ungdomar egenmakt att utforma sina egna liv samt 
stärka deras personliga utveckling”, detta är ett av de fyra övergripande målen av EU:s 
ungdomsstrategi 2019–2027. 
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Effekter på den personliga förmågan och utvecklingen
Majoriteten av de 23 571 respondenterna bekräftar att deras medverkan i ett  
Erasmus +: Ung och aktiv-projekt har givit följande effekter på deras personliga 
förmågor och utveckling:

Jag hanterar nya situationer bättre.

Jag relaterar bättre till människor som är annorlunda än mig.

Jag är mer självsäker.

Jag har bättre självinsikt.

Jag har identifierat mina styrkor och svagheter.

Jag är bättre på att uttrycka mina tankar och känslor.

Jag har blivit bättre på att empatisera med andra.

Jag är mer självständig.

Jag är bättre på att hantera konflikter.
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Effekter på den personliga förmågan och utvecklingen
Majoriteten av de 23 571 som svarade höll med (alternativt höll starkt med) 
om att deras deltagande i ett Erasmus +: Ung och aktiv-projekt hade följande 
effekter på deras yrkesmässiga inriktningar:

Ja

Instämmer
Instämmer helt

Jag planerar att utveckla mina färdigheter inom främmande språk.

Jag avser använda icke-formella utbildnings- och lärandemöjligheter.

Jag har blivit medveten om vilka kompetenser jag vill vidareutveckla. 

Jag planerar att delta i vidareutbildning och praktik.

Jag har kontakter i andra länder vilka är användbara i min utveckling.

Mina karriärplaner och karriärsmål har förtydligats.

Jag förstår mina karriärval bättre.

Jag anser att min möjlighet att få ett jobb har förbättrats.

Jag har en tydligare målbild av min framtida utbildningsinriktning.

N = 23.571 deltagare. Undersökning genomförd från oktober 2017 till april 2018.
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Erasmus+ Ung och Aktiv 
och aktivt deltagande

En stark möjliggörare av 
ungdomsdeltagande
Erasmus+ Ung och Aktiv är Europeiska unionens utbytesprogram som erbjuder 
ungdomar samt organisationer och personer som arbetar med unga möjligheter till 
möten, utbyten och kompetensutveckling. 

Programmet uppmuntrar till interkulturell dialog, icke-formellt lärande, jämlikhet 
och social inkludering. Ett uttalat mål är att framhäva aktivt medborgskap och 
deltagande av ungdomar. RAY-nätverkets forskning visar att Erasmus +: Ung och aktiv-
programmet lyckas med att nå dessa mål och gynna ”ungdomars passion, övertygelse och 
energi”, som Ursula Von der Leyen uttryckte sig i hennes politiska riktlinjer för den 
Europeiska kommissionen 2019–2024.
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Effekter på deltagande och aktivt medborgarskap för deltagare
Majoriteten av de 23 571 som svarade hävdar att deras medverkan i  
Erasmus +: Ung och aktiv har stärkt deras förmåga och engagemang till 
aktivt medborgarskap:

Jag vill delta i arbetet att utveckla ungdomspolicy.

Jag uppskattar kulturell mångfald.

Jag vill arbeta mot diskriminering, intolerans och rasism.

Jag känner mig som en europé.

Jag håller mig uppdaterad om europeiska händelser.

Jag deltar i frivilliga aktiviteter.

Jag deltar aktivt i arbete med att inkludera unga människor med färre möjligheter.

Jag deltar i civilsamhället.

Jag deltar aktivt i arbetet för miljöskydd.

Jag deltar i det demokratiska/politiska livet.
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Effekter på deltagande och 
aktivt medborgarskap för ungdomsledare
Majoriteten av de 5 007 som svarade hävdar att deras medverkan i Erasmus +: 
Ung och aktiv stärkt deras yrkesfärdigheter och bekräftat deras engagemang  
till aktivt medborgarskap:

N= 23 571 projektdeltagare. Undersökningen genomförd från oktober 2017 till april 2018. 

I samma utsträckning som innan projektet
Mer än innan projektet

I samma utsträckning som innan projektet
Mer än innan projektet

Jag vill delta i arbetet att utveckla ungdomspolicy.

Jag uppskattar kulturell mångfald.

Jag vill arbeta mot diskriminering, intolerans och rasism.

Jag känner mig som en europé.

Jag håller mig uppdaterad om europeiska händelser.

Jag deltar i frivilliga aktiviteter.

Jag deltar aktivt i arbete att inkludera unga människor med färre möjligheter.

Jag deltar i civilsamhället.

Jag deltar aktivt i arbetet för miljöskydd.

Jag deltar i det demokratiska/politiska livet.
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N = 5007 projektledare. Undersökning genomförd från oktober 2017 till april 2018.
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Erasmus+ Ung och Aktiv och 
kvalitet på ungdomsarbete

En avgörande arena för arbete med unga
Erasmus+ Ung och Aktiv är Europeiska unionens utbytesprogram som erbjuder 
ungdomar samt organisationer och personer som arbetar med unga möjligheter  
till möten, utbyten och kompetensutveckling. 

Programmet uppmuntrar till interkulturell dialog, icke-formellt lärande, 
jämlikhet och social inkludering. Ett uttalat mål är att gynna kvalitetsutveckling 
inom ungdomsarbete. RAY-nätverkets forskning visar att Erasmus +: Ung och 
aktiv-programmet lyckas med att nå dessa mål och bidrar till att ”ge ungdomar den 
utbildning och de möjligheter som behövs för att de ska blomstra” som Ursula Von der 
Leyen uttryckte sig i hennes politiska riktlinjer för den Europeiska kommissionen 
2019–2024.
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Effekter på kompetenser på ungdomsområdet hos projektdeltagare
Majoriteten av de 23 571 som svarade menar att deras medverkan i ett Erasmus +: 
Ung och aktiv-projekt stärkt deras färdigheter inom ungdomsarbete betydligt:

Jag förstår nu konceptet om icke-formell utbildning och lärande bättre.

Jag har lärt mig bättre hur jag arbetar i ett internationellt team.

Jag har lärt mig något som jag avser använda i mitt ungdomsarbete.

Jag har lärt mig att stimulera till icke-formellt lärande inom ungdomsarbete.

Jag förstår nu formellt, icke-formellt och informellt lärande bättre.

Jag har lärt mig att välja eller utveckla lämpliga metoder inom ungdomsarbete.

Jag har förbättrat mina färdigheter att kunna designa ett projekt grundat på intressen och behov.

Jag har lärt mig mer om hur man aktivt involverar ungdomar i ungdomsarbete.

Jag har lärt mig mer om hur man utvecklar och implementerar ett internationellt projekt.

Jag är nu bättre på att hantera otydlighet och spänningar inom ungdomsarbete.
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Effekter på projektledares ungdomsarbetsförmåga
Majoriteten av de 5 007 som svarade hävdar att genom sin koordinering  
av ett Erasmus +: Ung och aktiv-projekt, så stärktes deras färdigheter inom 
ungdomsarbete avsevärt: 

Instämmer
Instämmer helt

Instämmer
Instämmer helt

Jag förstår nu konceptet om icke-formell utbildning och lärande bättre.

Jag har lärt mig bättre hur jag arbetar i ett internationellt team.

Jag har lärt mig något som jag avser använda i mitt ungdomsarbete.

Jag har lärt mig att stimulera till icke-formellt lärande inom ungdomsarbete.

Jag förstår nu formellt, icke-formellt och informellt lärande bättre.

Jag har lärt mig att välja eller utveckla lämpliga metoder inom ungdomsarbete.

Jag har förbättrat mina färdigheter att kunna designa ett projekt grundat på intressen och behov.

Jag har lärt mig mer om hur man aktivt involverar ungdomar i ungdomsarbete.

Jag har lärt mig mer om hur man utvecklar och implementerar ett internationellt projekt.

Jag är nu bättre på att hantera otydlighet och spänningar inom ungdomsarbete.
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N = 5007 projektledare. Undersökning genomförd från oktober 2017 till april 2018.
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Erasmus+ Ung och Aktiv 
och ungdomssektorn

Ett viktigt redskap för ungdomssektorn
Erasmus+ Ung och Aktiv är Europeiska unionens utbytesprogram som erbjuder 
ungdomar samt organisationer och personer som arbetar med unga möjligheter till 
möten, utbyten och kompetensutveckling. 

Programmet uppmuntrar till interkulturell dialog, icke-formellt lärande, jämlikhet 
och social inkludering. Ett uttalat mål är att gynna kvalitetsutveckling. RAY-nätverkets 
undersökning visar tydligt att Erasmus +: Ung och aktiv-programmet framgångsrikt 
når detta mål och deltar i arbetet att ”aktivt engagera ungdomsorganisationer i utveckling, 
implementerandet och utvärderingen av policys som påverkar unga människors liv”. Detta 
är en av grundprinciperna i EU:s ungdomsstrategi 2019–2027.
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Effekter på projektdeltagarnas ungdomsorganisationer
Majoriteten av de 7 104 ungdomsledare som svarat från ungdomsledarprojekt 
och ungdomsutbyten anger att genom deras medverkan i ett Erasmus +: Ung  
och aktiv-projekt har deras organisationer dragit nytta genom att få: 

… ökade kontakter/partnerskap med andra länder.

… ökad kompetens för tillhandahållande av icke-formell utbildning.

… ökat nätverkande på europeisk nivå.

… ökad kunskap gällande spridning av goda exempel och praxis inom organisationen.

… ökat uppskattande av kulturell mångfald.

… ökad förmåga inom projektledning.

… ökad vilja till att inkludera unga människor med begränsade möjligheter.

… ökat antal internationella projekt.

… ökat deltagande av unga människor i organisationen.

… mer intensivt engagemang i europeiska frågor.
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N = 5007 projektledare, undersökningen genomförd från oktober 2017 till april 2018. 
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Effekter på ungdomsledarnas ungdomsorganisationer
Majoriteten av de 5 007 som svarade anger att deras koordinering av ett Erasmus +: 
Ung och aktiv projekt har gett följande positiva resultat:

Instämmer
Instämmer helt

Instämmer
Instämmer helt

… ökade kontakter/partnerskap med andra länder.

… ökad kompetens för tillhandahållande av icke-formell utbildning.

… ökat nätverkande på europeisk nivå.

… ökad kunskap gällande överföring av goda exempel och praxis inom organisationen.

… ökat uppskattande av kulturell mångfald.

… ökad förmåga inom project management/projektledning.

… ökad vilja till att inkludera unga människor med begränsade möjligheter.

… ökat antal internationella projekt.

… ökat deltagande av unga människor i organisationen.

… mer intensivt engagemang i europeiska frågor.
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N = 5007 projektledare, undersökningen genomförd från oktober 2017 till april 2018. 
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