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Forord
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan og kom
petansesenter som blant annet skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. 
SIU skal bidra til å utvide og styrke kunnskapsgrunnlaget om internasjonalisering 
av utdanning gjennom utredning, analyse og rådgivning.

SIU ønsker med sin årlige mobilitetsrapport å gi et mest mulig samlet bilde av 
elev- og studentmobiliteten til og fra Norge. Mobilitet for elever, lærlinger og 
studenter er en viktig indikator for internasjonalisering av utdanning. Det er 
imidlertid viktig å understreke at mobilitet bare er en av mange aktiviteter som 
bidrar til internasjonalisering.

Tallene fra 2015 viser at tendensen fra de siste årene, hvor antallet norske studenter 
som drar på utveksling stagnerer. Dette er ikke i tråd med de politiske målset
tingene om å få flere studenter ut. SIU vil samarbeide tett med sektoren for å 
øke antallet norske utvekslingsstudenter fremover. Samtidig er det fortsatt tydelig 
vekst i antallet som kommer til Norge. Det er nesten 2000 flere utenlandske 
utvekslingsstudenter i Norge enn norske som reiser ut. Veksten i utenlandske 
utvekslingsstudenter er positiv og viser at norsk høyere utdanning er attraktiv. 

For grunnopplæringen ser vi også en nedgang i mobiliteten for norske elever. 
Dette er særlig knyttet til nedgang i antallet elever som drar på utveksling i 
videre gående skole. Men også overgangen fra EUs LLP-program til Erasmus+ 
har bidratt noe til dette. 

Nedgangen i utvekslingsmobilitet for norske studenter og elever kan blant annet 
knyttes til den økonomiske situasjonen i verden og i Norge. Det har blitt langt 
dyrere å reise ut for å ta utdanning de siste årene. Vi ser også tydelige tendenser 
til at elever og studenter ønsker å gjøre de rette utdanningsvalgene for å være 
 relevant for arbeidsmarkedet. Utfordringen til hele den norske utdannings-
sektoren er å tilrettelegge for bedre utvekslingsopphold. Samtidig må vi vise 
at internasjonal utdanningserfaring er et godt og riktig valg som gir uttelling!

Harald Nybølet
Direktør
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Innledning
I denne rapporten presenterer SIU statistikk for 
internasjonal mobilitet i grunn opplæring og 
høyere utdanning. Hvor mange norske elever 
og studenter reiser på ulike typer studieopphold 
i utlandet, og hvor mange elever og studenter 
kommer til Norge for samme formål? Hvilke 
land reiser de norske elevene og studentene til, 
og hvor kommer de utenlandske elevene og stu
dentene i  Norge fra? Rapporten presenterer elev- 
og studentmobilitet fra ulike perspektiver som 
fagområder, geografi og institusjons tilhørighet. 
Rapporten tar for seg både utveksling gjennom 
kortere eller lengre opphold, og elever og studen
ter som tar hele utdanningen i utlandet.

Mobilitet for elever og studenter er et viktig 
 element i norsk utdannings og kunnskaps
politikk. Den internasjonale mobiliteten gjø
res mulig av både nasjonale og internasjonale 
støtteordninger. På nasjonalt nivå får elever og 
studenter støtte gjennom Lånekassen. Fremfor 
alt innenfor høy ere utdanning bidrar støtte-
ordningene til at Norge er blant landene med 
flest studenter i utlandet. Norge skiller seg særlig 
ut ved at mange av utenlandsstudentene tar en 
hel utdanning i utlandet. Antallet gradsstudenter 
i utlandet har vokst over flere år, og utviklingen 
fortsatte i 2015. 

Tallet på studenter som reiser på utveksling fra 
Norge, er derimot ikke spesielt høyt i en inter
nasjonal sammenheng. Støtteordninger i Låne
kassen gir norske studenter gode muligheter for 
å reise på utveksling også utenom store interna
sjonale samarbeidsprogram som EUs Erasmus+. 
Dette bidrar til at utvekslingen fra Norge er for
delt på et stort antall land, og mindre konsentrert 
om Europa enn tilfellet er i de fleste sammen
liknbare land. Samlet sett har utvekslingen fra 
Norge flatet ut og gått noe tilbake, i alle fall som 
andel av studentmassen. Tendensen for 2015 er 
den samme.

I tidligere mobilitetsrapporter har vi  måttet an
slå hvor mange av de studentene som fullfører 
en utdanning, som reiser på utveksling i løpet 
av studietiden. Nye data fra Norsk senter for 
forskningsdata (NSD) gjør at det nå kan slås sik
kert fast hvordan Norge plasserer seg i forhold 
til målet om at 20 prosent av studentene skal 
på utveksling. Om lag 15 prosent av student ene 
som fullførte en grad i Norge i 2015, hadde vært 
på utveksling.

Erasmus+ spiller en langt viktigere rolle for til
strømmingen av utenlandske studenter til Norge 
enn for norsk mobilitet ut. Land i Europa står 
for det aller  meste av utvekslingen til Norge, og 
veksten fortsatte i 2015.

Antallet norske elever og lærlinger som deltar 
i en eller annen form for interna sjonal mobi
litet, har vært økende gjennom hele 2000-tal
let. Spesielt på videregående skole har det vært 
gode muligheter for mobilitet gjennom ulike 
programmer og gjennom støtte fra Lånekassen 
til utveksling og skoletilbud i utlandet. Denne 
vekstkurven stanset imidlertid skoleåret 2014/15. 
Noe av årsaken til dette ligger i overgangen fra 
EUs LLP-program til Erasmus+, der det er færre 
muligheter for elevmobilitet i det nye program
met. Men også utveksling i videregående skole 
med støtte fra Lånekassen har hatt en klar ned
gang fra og med skoleåret 2014/15.

Prosentandelen elever i videregående opplæring 
som er på utenlandsopphold hvert år, ligger på 
mellom 2,2 og 3,8 prosent. Det første tallet er 
basert på elever i videregående opplæring delt på 
samlet mobilitet i grunnopplæringen. Det andre 
tallet er basert på elever i Vg2 delt på samlet 
mobilitet i Låne kassens ordninger. Vi har lite 
sammenligningsgrunnlag for å si om dette er 
høyt eller lavt i en internasjonal sammenheng. 
Kunnskapsdepartementet har imidlertid ambi
sjoner om at flere elever skal bruke muligheten 
til å reise ut.  Denne ambisjonen er også en viktig 
del av SIUs arbeid.

Dataene om mobilitet i høyere utdanning er 
hentet fra Lånekassen og NSDs Database for sta
tistikk om høgre utdanning (DBH). For grunn-
opplæringen  bruker vi data fra Lånekassen, SIU 
og tall rapportert fra utvekslingsorganisasjonene.

Statistikken fra de forskjellige kildene kommer 
til ulike tider i løpet av året. Deler av materialet 
i rapporten er derfor utarbeidet og publisert på 
siu.no tidligere. Med denne rapporten ønsker vi å 
gi en helhetlig og samlet fremstilling av elev- og 
studentmobilitet per 2015.

Fo
to

: In
gv

ild
 F

es
te

rv
ol

l M
el

ie
n/

SI
U



Mobilitetsrapport 2016 / SIU :03/ 2016 98 SIU :03/ 2016 / Mobilitetsrapport 2016

Del 1:  
Mobilitet i grunnopplæringen
SIU har siden 2011 samlet tall for mobi
litet i grunnopplæringen. Dette gjelder 
i hovedsak norske elever og lærlinger 
som reiser på læringsopphold i utlan
det (utreisende mobilitet). Disse tall
ene er oppsummert i tabell 1.1 Tabellen 
er kategori sert etter ulik varighet på 
mobilitets oppholdene. Det finnes flere 
ordninger og muligheter for mobilitet for 
elever og lærlinger i grunnopplærings
løpet. De mest omfattende ordningene 

er støtte fra Lånekassen til utveksling i 
videregående skole, tilskudd til mobilitet 
gjennom prosjektsamarbeid, mobilitet i 
fag- og yrkesopplæring i Erasmus+ og 
tilskudd til elevmobilitet på alle nivå i 
Nordplus junior.

Vi ser en klar nedgang i den samlede mobi-
liteten fra skoleåret 2013/14 til 2014/15. 
En del av denne nedgangen skyldes over
gangen fra EUs program for livslang læ

ring (LLP) til Erasmus+, samtidig som det 
er en klar nedgang i antallet utvekslings
elever i videregående skole (Vg2). Samlet 
er nedgangen på omtrent 1 500 elever og 
lærlinger sammenlignet med skoleåret 
2013/14.

Vi ser imidlertid en økning i mobilitets
tallene for Erasmus+ i 2015/16. Dette gjel
der spesielt for partnerskapsmobilitet for 

TABELL 1.1: Mobilitet i grunnopplæringen gjennom alle ordninger – elever og lærlinger. 

Kilde: Lånekassen, SIU, FIVAI, Nordplus

PROSJEKTMOBILITET 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Comenius skolepartnerskap 1230 1170 1490 1354 1674 1427

Leonardo partnerskap 192 220 292 324 200 292

Nordplus jr 356 363 454 677 336 427 499

Erasmus+ mobilitet for elever og lærlinger (KA1) 786 1092

Sum prosjektmobilitet 1422 1746 2145 2132 2551 2055 1213 1591

INDIVIDUELL MOBILITET MELLOMLANG

Comenius individuell mobilitet 10 15 16 16

Leonardo mobilitet (elev/lærling)*** 605 615 697 684 972 906

Erasmus+ elev og lærlingemobilitet (KA102)*** 820 977

Gjør det! 147 170 147 104 178 101 154 187

Tyske stipend 17 17 17 17 17 17 17 17

Troll 536 559 291 392 461 463 540 383

Sum individuell mobilitet mellomlang 1305 1361 1162 1212 1644 1503 1531 1564

INDIVIDUELL MOBILITET LANG

Lycée i Frankrike 19 20 18 22 20 20 20 22

UWC 40 40 40 40 40 40 40 40

Lånekassen/Vg2 i utlandet (avtale/utvekslingsorg.) 1547 1729 1934 2075 2352 2385 2054

Lånekassen/VGO i utlandet «ungdomsrett» 443 478 595 482 486 480 509

Sum individuell mobilitet lang 2049 2267 2587 2619 2898 2925 2623

Totalt 4776 5374 5894 5963 7093 6483 5367

***  Under Leonardo ble følgepersoner talt med i oversikten over antall mobiliteter. Under Erasmus+ elev- og lærlingemobilitet er tallene uten følgepersoner. Antall følgepersoner utgjør anslagsvis 15 % 
av antall mobiliteter under denne ordningen.
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I tabell 1.1 angis årstall for tildeling av 
støtte. De fleste ordningene gjelder 
for skoleår. De ulike ordn ingene 
er  kategorisert etter varighet på 
mobilitets oppholdet: 

\ Prosjektmobilitet er opphold på en 
uke eller mindre. 

\ Individuell mobilitet mellomlang er 
fra to uker til seks måneder. 

\ Individuell mobilitet lang er fra og 
med seks måneder og oppover. 
De fleste ordningene i kategorien 
individuell mobilitet lang har klart 
størst volum på utveksling i ett 
skoleår. 

I kategorien prosjektmobilitet reiser 
ofte grupper av elever sammen. 
Mellom lang og lang mobilitet er 
 individuelle mobilitetsopphold med 
fokus på den enkeltes læringsutbytte.
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tider både i Norge og i verden, der en 
svak norsk krone de siste årene har gjort 
det dyrere å ta utdanning i mange land. 

For skoleåret 2015/16 ser det ut til at ned
gangen fortsetter, men i noe mindre grad. 
Dette er basert på tall SIU har hentet inn 
direkte fra utvekslingsorganisasjonene 
og foreløpige tall fra Lånekassen. Tallene 
tyder på at det var omlag 100 færre elever 
som reiste ut høsten 2015, sammenlignet 
med høsten 2014.

Andel utvekslingselever i Vg2 per fylke
Vi ser av figur 1.2 at det er store for skjel-
ler mellom fylkene i andel av elevmassen 
som drar på utveksling. Troms og Oslo 
ligger på toppen av den relative for
delingen med 17 utvekslingselever per 
1000 elev i fylket. Dette er en nedgang 
fra rundt 20 elever per 1000 i 2013/14 for 
disse to fylkene. Også Nord-Trøndelag og 
Sør-Trøndelag har en klar nedgang sam
menlignet med i fjor. Generelt er det noe 
nedgang for de fleste fylkene sammenlig
net med tallene for 2013/14. Fylker som 
Buskerud og Finnmark har imidlertid en 
økning. Troms og Oslo har vært på toppen 
av denne listen de to siste årene. I årene 
før dette lå Oslo klart over de andre fylk-
ene i antall utvekslingselever.

En strukturell forklaring på de store 
forskjellene mellom fylkene er sosio-
økonomiske og demografiske forhold. 
Dette kan bl.a. knyttes til befolknings
tetthet, nærings struktur/arbeidsmarked 
og utdanningsnivå. Selv om slike for
klaringer er relevante, ser vi også at ulik 

satsing på internasjonaliseringsarbeid i 
fylkeskommunen og ved skolene bidrar 
til forskjeller.

Hvilke land drar elevene til?
Tabellen under viser at USA fortsatt er det 
desidert mest populære landet for nor
ske utvekslingselever. Over halvparten 
av elevene som reiser på utveksling, drar 
til USA. Ifølge flere utvekslingsorganisa-
sjoner kunne de sendt langt flere til USA, 
og muligens også flere elever totalt, der
som det var flere skoleplasser og verts-
familier tilgjengelig.

For å gi et komplett bilde må denne 
landsoversikten suppleres med tall per 
land for de elevene som reiser ut innen
for Lånekassens kategori «hel utdanning 
i utlandet». I 2014/15 er det 217 elever i 
Sverige, 81 i Frankrike, 69 i Spania, 23 i 
Storbritannia, 21 Danmark og 19 på Island. 
SIU vil publisere en fullstendig landliste 
for de ulike kategoriene elever i utlandet 
på siu.no/data. 

Tabell 1.2 viser at nedgangen i utvekslings
elever fra 2013/14 til 2014/15 i hovedsak 
skjer for USA (ned 208) og Storbritan
nia (ned 58). Nedgangen i de absolutte 
tallene står imidlertid i forhold til den 
store andelen elever som reiser til disse 
to land ene. Andelen som drar til USA og 
Stor britannia utgjør om lag 78 prosent av 
totalen, og nedgangen for disse to lande
ne utgjør 80 prosent av den totale ned
gangen. Andre land som har en tydelig 
nedgang, er Irland, Italia og Brasil. For 

1  Utvekslingsordningen gjelder elever i 2. klasse i videregående skole som drar til utlandet gjennom utvekslingsorganisasjon eller avtale forvaltet av skolen eller fylkeskommunen.  
I tillegg består denne gruppen av noen elever som reiser ut i mer enn tre mnd. gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+, innenfor fag- og yrkesopplæring.

elever og lærlinger som øker med 300 
fra 2014/15. 

Foreløpige tall SIU har hentet fra Låne-
kassen og utvekslingsorganisasjonene, 
tyder på at det fortsatt vil bli nedgang i 
antallet utvekslingselever med omlag 100 
elever. De endelige tallene fra Låne kassen 
for skoleåret 2015/16 kommer i august 
2016.

Mesteparten av nedgangen fra EUs 
LLP-program til Erasmus+ kan tilskrives 
avslutningen av Comenius. Den typiske 
mobiliteten var grupper av elever som 

dro på skolebesøk med rundt en ukes 
 varighet i forbindelse med internasjonale 
prosjekt. Dette tiltaket ble erstattet med 
Erasmus+ strategiske partnerskap. Her er 
det fremdeles rom for mobilitet for elever 
og lærlinger, men i andre rammer enn i 
LLP. Denne  typen mobilitet har vi her kalt 
prosjektmobilitet i tabell 1.1. De relativt 
store endringene fra LLP til Erasmus+ 
for denne gruppen brukere/ prosjekt 
med førte en nedgang i antall prosjekt og 
mobiliteter.

For Nordplus junior har det vært økning 
i mobiliteten de to siste årene. Tallene for 

2012 er heftet med usikkerhet knyttet til 
overgang mellom to datasystemer. Tallet 
på 677 elever er mest sannsynlig basert på 
søknader, slik at det reelle mobilitetstallet 
er lavere. Tallene for Trollstipend varierer 
relativt mye fra år til år, i hovedsak på 
grunn av årlig variasjon i antall søknader. 
Tallene for UWC og lyceene er basert på 
faste kvoter, og er derfor helt stabile. 

Norske elever i utlandet  
med støtte fra Lånekassen 
Tall fra Lånekassen viser at det for skole-
året 2014/15 er en klar nedgang i antal
let norske utvekslingselever.1 Dette skjer 
etter at det har vært en jevn vekst for 
denne ordningen de siste 15 årene. Ned
gangen gjelder i hovedsak for USA og 
Stor britannia, som har de klart største 
kontingentene med norske utvekslings
elever. Det er utvekslingsorganisasjonene 
som har det største volumet av elever i 
denne ordningen med om lag 1 500 elever 
i 2014/15, og det er også organisa sjonene 
som har nedgang i tallet på elever sam
menlignet med 2013/14. Utveksling gjen
nom skole- /fylkesavtale holder seg stabilt 
på rundt 400 elever.

En annen gruppe elever som får støtte 
fra Lånekassen til videregående skole i 
utlandet, er de som tar hele utdan ningen 
ute. Denne gruppen består av elever som 
benytter seg av den gjensidige retten til 
å ta videregående utdanning i de nord
iske landene, elever som har rett på 
støtte til utdanning på grunn av foreldre 
som  jobber i utlandet, eller elever som 
på grunn av egen eller foreldres helse-
situasjon har rett til utdanning i utlandet. 
I tillegg kommer elever som er tatt opp 
på særskilte studietilbud i andre land. 
Sær skilte studie tilbud i denne sammen-
hengen er United World College, skole
tilbud i Frankrike via Institut français 
de Norvège og SIU. Til sammen har det 
vært om lag 500 elever som får støtte fra 
Låne kassen til slik utdanning i utlandet 
de siste årene. 

Hvorfor nedgang?
For skoleåret 2014/15 var det til sammen 
331 færre norske utvekslingselever i ut
landet enn i 2013/14. Trolig er det sam
mensatte årsaker til nedgangen. Repre
sentanter fra utvekslingsorganisasjonene 
har tidligere forklart nedgangen med inn

stramninger i praktisering av opplærings-
forskriften, varierende kjennskap til 
denne ordningen i skolenes rådgivnings
tjeneste og ulik praksis i fylkeskommu
nene når det gjelder forhåndstilsagn om 
godkjenning av utvekslingsåret. En annen 
mulig årsak er mer usikre økonomiske 
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FIGUR 1.1: Norske elever i utlandet med støtte fra Lånekassen (Vg2)

FIGUR 1.2: Fylkesoversikt utvekslingselever Vg2 skoleåret 2014/15,  
per 1000 elev i fylket. 

Kilde: Lånekassen, 2015

Kilde: Lånekassen (2015) og elevtall fra SSB (2015)

Foto: Ingvild Festervoll Melien/SIU
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Italia ser vi at dette har vært tendensen 
i flere år. 

Videregående skole i Frankrike
Som nevnt over er det 81 elever i Fran
krike i kategorien hel utdanning.  Disse 
elevene kommer i tillegg til de 38 som 
reiser på utveksling med støtte fra Låne-
kassen. Til sammen er det 119 norske 
elever i Frankrike i 2014/15. Frankrike er 
dermed det fjerde mest popu lære landet 
for norske elever. 

De norske elevene på såkalt hel utdan
ning i Frankrike reiser gjennom ulike 
bilaterale avtaler. Det er blant annet skole
plasser til norske elever i Bayeux, Lyon og 
Rouen. Til sammen 22 elever fikk støtte 
til disse videregående skolene for skole 
året 2014/15. Det er til enhver tid om lag 
55–60 norske elever i Frankrike på disse 
skolene. I tillegg er det om lag 20 nor
ske elever i Frankrike gjennom avtaler 
forvaltet av Institut français de Norvège. 
Dette gjelder tilbud ved Lycée Chevrollier 
(Angers), Lycée Notre Dame (Fontenay-  le-

Comte) og Lycée Rabelais (Fontenay-le-
Comte). Tilbudene gjelder 1årig program 
Vg1 studiespesialisering, 3-årig program 
akvakultur og 3årig program kokkelinje.

Gjennom Trollavtalen (1986) har Norge 
forpliktet seg til å sette av to millioner 
kroner til stipend for norske fransklærere 
og elever i grunnskolen og i den videre
gående skolen. Stipendene skal brukes til 
studiereiser i Frankrike. Skoleåret 2014/15 

reiste til sammen 540 norske elever på 
utveksling til Frankrike med Trollstipend, 
en økning på 14 prosent fra året før. Et
ter en nedgang i søker tall ene i perioden 
2010–2012 er interessen nå igjen god. I 
2014–15 fikk 23 norske  lærere Trollsti
pend. 

Innreisende elevutveksling
I skoleåret 2015/16 er det totalt 270 
utenlandske elever på utveksling i nor

ske videre gående skoler2. Dette tallet har 
ligget relativt stabilt på rundt 250 elever 
de siste årene. Økningen i 2015 skyldes 
at SIU fikk rapportert tall fra en organi
sasjon som ikke har rapportert tidligere.

I 2015 samlet SIU for første gang inn tall 
fra utvekslingsorganisasjonene for inn
reisende elever per fylke. Tidligere har vi 
bare fått totaltall per organisasjon. 

Tallene for innreisende utvekslingselever 
har vi i figur 3 sammenstilt med tallene 
for utreisende norske utvekslingselever 
(tall fra Lånekassen). Tallene fra Låne-
kassen for norske utreisende elever om
fatter utvekslingsorganisasjoner og fylke-/
skoleavtaler. Figuren viser at det er store 
forskjeller mellom hvor mange elever 
som reiser på utveksling fra Norge, og 
hvor mange utenlandske elever som kom
mer hit. Samtidig er det store forskjeller 
mellom fylkene. Det er ikke en klar sam
menheng mellom hvor mange elever som 
reiser ut fra et fylke, og hvor mange elever 
fylket tar imot. For eksempel er Akers
hus er det fylket som sender ut nest flest 
elever, og som tar imot klart flest. Oslo 
sender ut flest, men tar imot under halv
parten av Akershus. I den andre enden 
skalaen finner vi flere fylker som tar imot 
svært få elever. Sogn og Fjordane tar for 
eksempel imot bare to elever og sender 
ut 32, og Oppland tar imot tre elever og 
sender ut 83.

Sett i forhold til antallet norske elev
er som reiser på utveksling og antallet 
videre gående skoler i Norge, er det få 
utenlandske elever i Norge. Hva er så 
årsakene til at så få elever kommer på 
utveksling til Norge? 

Språkbarrierer og at Norge er et lite land 
langt nord er trolig en viktig forklaring. 
Men det er også på det rene at mange fyl
ker er tilbakeholdne med å gi skoleplass 
til utvekslingselever. Flere av utvekslings
organisasjonene melder om at det er 
vanskelig å få skoleplass og verts familie 
til alle elevene som ønsker å komme til 
Norge. 

TABELL 1.2: Mest populære land for norske utvekslingselever

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

USA 948 1 088 1 180 1 325 1 353 1 145

Storbritannia 368 387 405 480 513 455

Australia 43 59 65 66 63 75

Tyskland 47 35 65 69 54 55

Canada 31 29 29 55 50 55

New Zealand 16 25 31 41 45 39

Frankrike 37 47 34 59 47 38

Spania 35 40 53 47 41 28

Argentina 17 15 22 20 29 28

Japan 8 17 7 12 17 19

Irland 18 18 9 19 18 10

Russland 5 3 8 5 12 9

Malta 13 13 13 9 7 9

Italia 32 23 29 26 16 8

Brasil 8 6 10 7 16 8

Kilde: Lånekassen, 2015

Utenlandske utvekslingselever i vgs. 2014/15

Norske utvekslingselever i Vg2 15/16
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FIGUR 1.3: Utvekslingselever i vgs. til og fra Norge.

Kilde: Utenlandske utvekslingselever i Norge er basert på rapportering fra: ASF Norge, Aspect, STS 
Education, Youth for Understanding (YFU), Rotary International Youth Exchange, Explorius Education 
Norge, Speak Norge, Into Education og My Education. Norske utvekslingselever er basert på tall fra 
Lånekassen.

2  Organisasjoner som har levert tall: AFS, Acpect, STS, YFU, Rotary, Explorius, Speak Norge, In to, My Education.

Foto: Thomas Olsen/SIU
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Erasmus+ 

Tildeling 2015  
– Store regionale forskjeller
Kartet under viser samlet tildeling i 2015 
i Erasmus+ for prosjekter knyttet til 
grunnopplærings- og voksen opplærings-
institusjoner. Størrelsen på sirklene indik
erer tildelte midler i norske kroner til pro
sjekter i fylkene, delt på elevtall.

Tallene viser både mobilitetsprosjekter 
og strategiske partnerskap. Mobilitets-
prosjekt ene omfatter støtte til kompetan
seheving for ansatte, og praksisopphold 
i utlandet for elever og lærlinger innen 
fag- og yrkes opplæringen. Strategiske part
nerskap omfatter samarbeids prosjekter 
mellom norske og europeiske opplærings-
institusjoner og bedrifter med fokus på 
utveksling av god praksis eller utvikling 
av nye metoder og verktøy. Det er med 
andre ord et stort spenn mellom de ulike 
aktivitetene som ligger bak disse tallene.

Kartet illustrerer at det er store forskjel
ler mellom hvor store beløp utdannings-
institusjoner i de enkelte fylkene har fått 

tildelt i Erasmus+. Aust-Agder og Sør-
Trønde lag kommer klart best ut i 2015 når 
vi deler midlene på elevtall i fylket. Når 
vi ser på samlet tildeling i norske kroner, 
er det Sør-Trøndelag og Hordaland som 
får mest midler.

I både trøndelagsfylkene og i Hordaland 
har det i mange år vært satset strategisk på 
internasjonalt samarbeid. Både hos fylkes-
kommunene og i enkelte kommuner står 
internasjonalisering og deltakelse i EUs 
utdanningsprogram høyt på dags orden. 
Tidligere undersøkelser gjennomført av 
SIU viser en klar sammenheng mellom 
strategisk forankring hos skoleeier og ut
telling i internasjonalt samarbeid.

Ser vi på gjennomsnittlig tildeling over 
tid (2011–2015) i figur 5 nedenfor, utmer
ker Hordaland og Sør-Trøndelag seg som 
de som får tildelt mest midler (6 250 729 
og 5 910 289 norske kroner). I den andre 
enden av skalaen ligger Telemark med 
en gjennomsnittlig tildeling på 310 193 
kroner over de siste fem årene.

Ansattmobilitet og voksnes læring
I 2015 mottok SIU 42 søknader om ansatt-
mobilitet i Erasmus+ fra skoler og barne-
hager. Et flertall av søknadene kom fra 
videregående skoler. Til sammen får 271 
ansatte i skoler og barne hager midler til 
kompetanseutvikling gjennom blant an
net kurs og hospitering. Det er imidlertid 
potensial for flere søknader til tiltaket, og 
SIU vil jobbe overfor skoler og barnehager 
for å få til dette til. Av de 42 søknadene, 
var fem søknader fra konsortier3. Tre av 
disse søknadene ble innvilget på vegne av 
til sammen 18 skoler. 

Mobilitetsprosjektene tar utgangspunkt 
i skolenes kompetanseutviklingsbehov 
og satsingsområder. Vi ser at det er stor 
sammenheng mellom lokale, nasjonale 
og europeiske prioriteringer. Eksempler 
på tema som er prioritert i Erasmus+, er 
grunnleggende ferdigheter, IKT og tidlig 
innsats for å motvirke frafall.

SIU mottok åtte søknader om mobilitet 
innen voksenopplæringen. De fleste søk
nadene gjelder kurs i utlandet, men noen 
gjelder støtte til hospitering. Totalt vil 
69 personer innenfor voksenopplæring få 
mulighet til å øke sin kompetanse gjen
nom Erasmus+ i løpet av 2015/2016.

Mangfoldet som finnes på voksenopp
læringsfeltet, gjenspeiles i søknadene til 
Erasmus+. Vi har blant annet søknader 
fra videregående skoler, bibliotek og fri
villige organisasjoner. Temaene som går 
mest igjen i søknadene, er grunnleggen
de ferdigheter og didaktiske metoder ved 
undervisning av voksne.

FIGUR 1.4: Tildeling Erasmus+ 2015 i norske 
kroner per elev i fylket. Tildeling av midler 
til grunnopplæring og voksenopplæring

Kilde: SIU/EU-kommisjonen
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Erasmus+ 
Det mest omfattende 
programmet for internasjonalt 
utdanningssamarbeid som 
Norge deltar i, er EUs Erasmus+. 
Norge tar del i dette programmet 
gjennom EØS-avtalen. Nedenfor 
følger en gjennomgang av 
mobilitet og aktivitet i Erasmus+. 

FIGUR 1.5: Gjennomsnittlig tildeling til grunnopplæring  
i EUs utdanningsprogram 2011–2015. Norske kroner per fylke.

3 Konsortier er i denne sammenhengen skoleeiere som søker på vegne av flere skoler.

Erasmus+ tildeling 2015 i norske kroner 
(grunnopplæring)
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Mobilitet gjennom Nordplus junior
Gjennom Nordplus junior kan barne-
hager, grunnskoler og videregående skoler 
få støtte til samarbeid med andre utdan
ningsinstitusjoner i Norden og Balti kum. 
Programmet gir støtte til mobilitet for 
elever og lærere, samt prosjekt- og nett-
verkssamarbeid.

I skoleåret 2015/16 fikk 499 norske elever 
støtte fra Nordplus junior til å reise på 
utveksling. Tilsvarende tall for 2014/15 
var 427. De siste to årene har det vært 
en oppgang i antallet utreisende elever.

De mest populære landene for norske 
elever er Sverige, Finland, Island og 
 Danmark. Elevutveksling gjennom Nord
plus er utformet slik at det blir tilnærmet 
balanse i antall elever som reiser til og 
fra de enkelte landene. De landene som 
sender flest elever til Norge, er Sverige, 
Finland, Danmark og Island.

Internasjonal mobilitet i fag- og yrkesopplæringen

Mobilitet i fag- og yrkesopplæringen er 
i hovedsak praksismobilitet. Det vil si at 
deltakerne er utplassert i bedrifter i mot
takerlandet. I tillegg får de som er ute 
mer enn en måned, språkkurs og annen 
relevant opplæring.

Det er i hovedsak tre ulike ordnin
ger som kan brukes for å gjennomføre 
inter nasjonal mobilitet i fag og yrkes
opplæringen: Erasmus+, Gjør det! og 
Samarbeids ordningen. I tillegg finnes det 
individuelle tilbud om å ta kokkelinjen 
eller akvakultur i Frankrike.

Fag- og yrkesopplæring i Erasmus+
Aktivitetene knyttet til mobilitet i fag- og 
yrkesopplæring innenfor Erasmus+, har 
et årlig budsjett på 32 millioner kroner. 
Dette finansierer rundt 60 ulike prosjekt 
hvert år, og omfatter i overkant av 1 100 
deltakere fordelt på 800 elever, 200 lær

linger og 250 ansatte, hvorav 100 deltar 
som følgepersoner til elevene.

Etterspørselen er imidlertid adskillig 
høyere. Hvert år søkes det om mobilitets-
opphold for om lag tre ganger flere elever 
og lærlinger enn det er midler til. I 2015 
ble det søkt om midler til mobilitets
opphold for 3 500 elever og lærlinger. Til 
sammenligning ble det i 2007 søkt om 
midler til mobilitet for 1 388 elever og 
lærlinger. Økningen i søknadsmassen er 
et uttrykk for interessen for internasjo
nale mobilitets prosjekt i fag og yrkes
opplæringen, men det er også et uttrykk 
for en erfart nytteverdi av slike prosjekt.

Mobilitetene som ble tildelt i 2015, er 
fordelt på 24 ulike land. 62 prosent av 
mobilitetene går til Storbritannia, Spania, 
Danmark, Tyskland og Frankrike (se Figur 
7). For Tyskland kommer mobilitet i Gjør 
det! i tillegg. Til sammen er det 265 elever 
som er tildelt støtte til Tyskland gjennom 
Erasmus+ og Gjør det!. 

Språk er ofte en begrunnelse for å velge 
Storbritannia og Danmark. Storbritannia 
fordi man ønsker at elevene skal få god en
gelskpraksis, og Danmark fordi man klarer 
seg med skandinavisk, noe som passer godt 
for en del elevgrupper. Engelsk er imid
lertid arbeidsspråket i alle andre land enn 
de skandinaviske. Flere av prosjektene rap
porterer at det gir et bedre språklig utbytte 
å kommunisere på engelsk med andre som 
også har dette som andrespråk, enn med 
de som har det som morsmål.

De finansierte prosjektene innenfor Leo
nardo-programmet og Erasmus+ har hele 
tiden hatt relativt god spredning på de 
 ulike programfagene, og i 2014 var for før
ste gang samtlige programfag representert. 
Vi ser at mobilitetsprosjekt i særlig stor 
grad utvikles innenfor programfag som 
 Helse- og oppvekst og Restaurant- og mat
fag. Fra 2009 og frem til i dag har mer enn 
260 prosjekt knyttet til disse fag ene blitt 
finansiert. I 2014 var Helse- og oppvekst 
og Service og samferdsel best representert. 
I tillegg til å bruke mobilitets prosjekt til å 
gjøre fag mer attraktive og øke gjennom
føringen, ser vi at prosjektene brukes til å 
gi elevene og lærlingene tilgang på kunn
skap og ferdigheter som de utenlandske 
part nerne kanskje er bedre på.

For elever er det vanligst med opphold 
på 2–3 uker, mens det for lærlingene 
er vanligst å være ute i 3–4 måneder. I 
snitt er deltakerne ute i om lag 30 dager. 
Innenfor rammene på mellom to uker 
og ett år er det den enkelte prosjekteier 
som avgjør lengden på oppholdene. For 
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FIGUR 1.6: Antall tildelte deltakere i fag- og yrkesopplæring, Erasmus+ 2015
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TABELL 1.3: Elev og lærlingmobilitet gjennom Nordplus junior 2015/16

TIL NORGE FRA NORGE

Elever Lærere SUM Elever Lærere SUM

Danmark 129 21 150 142 22 164

Estland 32 8 40 32 7 39

Finland 93 21 114 62 16 78

Island 50 4 54 50 4 54

Latvia 10 4 14 0 1 1

Litauen 0 2 2 0 1 1

Norge 70 8 78 70 8 78

Sverige 126 17 143 96 15 111

Åland 40 10 50 47 13 60

Totalsum 550 95 645 499 87 586

Gjør det!
Programmet Gjør det! er knyttet til 
regjeringens Tyskland-strategi og 
finansierer mobilitet til Tyskland. 
Regjeringen har et ønske om 
at båndene til Tyskland skal 
styrkes, og at norsk ungdom 
skal få økt interesse for tysk 
språk og kultur. Derfor har Gjør 
det! et årlig budsjett på om lag 
to millioner kroner, noe som 
rekker til 15–20 ulike prosjekt og 
150–200 deltakere. Rammene for 
disse mobilitetene er stort sett de 
samme som gjennom Erasmus+.

Samarbeidsavtale  
som gir rett til støtte 
fra Lånekassen
Denne ordningen baserer seg på 
avtaler som den enkelte skole 
eller fylkeskommune etablerer 
med en opplæringsinstitusjon i 
utlandet, og som gir deltakerne 
rett til individuell støtte gjennom 
Lånekassen. Dette er den samme 
ordningen som er generelt omtalt 
tidligere i rapporten i delen om 
norske utvekslingselever i VGS. 
Avtalene kan omfatte inntil 30 
elever hvert år per avtale. I 2015 
var det 10 samarbeidsavtaler 
innenfor fag- og yrkes-
opplæringen. Vi har ikke tall på 
hvor mange elever som drar ut 
innenfor fag- og yrkesopplæring 
på denne ordningen.

elevene gjennomføres mobilitetene stort 
sett innenfor rammen av prosjekt til for
dypning i løpet av Vg2. Rammene for 
prosjekt til fordypning og krav knyttet 
til fellesfag, er faktorer som begrenser 
lengden på utvekslingsoppholdene.

Lærlingene drar vanligvis ut i løpet av 
andre år i læretiden. For lærlingene er 
det i mindre grad ytre rammer som set
ter begrensninger for varigheten på opp-
holdene. Her tilsier erfaringen at 3–4 
måneder er lenge nok til at lærlingene 
får et godt faglig utbytte, samtidig som 
kostnadene for deltakerne og for bedrift-
ene hjemme ikke er for stor.

Foto: Paul Sigve Amundsen/SIU
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Del 2:  
Mobilitet i høyere utdanning

Gradsstudenter i utlandet

Tallet på norske studenter som velger 
å ta en grad i utlandet har steget sam
menhengende siden studieåret 2008/09. 
Økningen i perioden har vært nesten 50 
prosent. Vekstkurven har imidlertid flatet 
noe ut de siste par årene. 

Tre av fire betaler studieavgifter ute
Gode støtteordninger gjennom Låne-
kassen er en del av forklaringen på den 
høye norske gradsmobiliteten. Samtidig 
som støtteordningene er gode, tar mange 
studenter på seg en betydelig større låne
byrde enn det som ville vært nødvendig 

ved studier i Norge. Skolepengestøtten 
gis i stor grad i form av lån. Norske stu
denter har vist stor vilje til økt låneopptak 
for utenlandsstudier siden finansiering
sordningen ble lagt om i 2004/05. I dag 
betaler om lag 75 prosent av de norske 

grads studentene i utlandet studieavgifter, 
og denne andelen har økt de siste årene. 
Med støtte fra Lånekassen betalte disse stu
dentene i overkant av en milliard kroner i 
studie avgifter i 2013/14, en økning fra over 
600 millioner i 2008/09. I tillegg kommer 
kostnader til studieavgifter som går utover 

Lånekassens rammer, og som studentene 
får verken lån eller stipend for å dekke.4

Høy norsk gradsmobilitet er ikke bare 
et resultat av gode støtteordninger og 
konjunkturer. I langt sterkere grad enn 
for eksempel Danmark og Sverige, har 
Norge historiske tradisjoner for uten
landsstudier.

Siden høsten 2014 har en svekket norsk 
krone hevet prisnivået betydelig for nor
ske studenter i utlandet. Hvis situasjonen 
vedvarer, er det sannsynlig at det vil på
virke studentens valg fremover, og at vi 
vil se færre norske studenter ved dyre 
utenlandske læresteder.

Storbritannia, USA  
og medisinstudenter øker
I studieåret 2014/15 var de norske 
gradsstudentene fordelt på 69 land, 
hvorav 15 hadde mer enn 100 norske 
studenter. To klare tendenser viser seg i 
statistikken. Den første er at de engelsk
språklige  utdanningsgigantene Storbritan
nia og USA fortsetter å vokse. Til tross 
for noe nedgang i Australia, viser tallene 
fra 2014/15 fortsatt tendensen til kon
sentrasjon om engelskspråklige land. At 
flere studenter reiser til USA, er i tråd 
med politiske mål, men det er samtidig et 
mål å få flere studenter til ikke-engelsk-
språklige land. Den andre tendensen er 
fortatt vekst i flere av landene i Sentral- 
og Øst-Europa som tilbyr engelskspråklig 
helseutdanning mot studieavgifter. 

Økonomi og administrasjon 
i Storbritannia og USA
Storbritannia fortsetter å styrke plassen 
som det suverent mest populære landet 
for norske gradsstudenter. Her avviker 
trenden i Norge klart fra gjennomsnittet 
for EU-landene, hvor mobiliteten til 
Storbritannia har stagnert de siste årene og 
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Kilde: Lånekassen.

4  SIU Rapport 01/2016. Til hvilken pris? Om norske gradsstudenter i utlandet.
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gått noe tilbake.5 Tyskland, for  eksempel, 
har registrert en markant nedgang i  antall 
studenter i Storbritannia etter 2012.6 
 Nedgangen knyttes til de økte studieavgif
tene i Storbritannia fra studieåret 2012/13. 
Endringen i kostnadsnivå for britiske 
studenter og EU-studenter innebar ikke 
noen forandring for norske studenter. På 

grunn av Storbritannias unntak i EØS-
avtalen betalte norske studenter allerede 
høye studieavgifter i Storbritannia, også 
høyere enn det EU-studentene betaler 
etter økningen i 2012/13. Relativt sett 
ble altså prisforskjellen etter omleggingen 
mye mindre for norske studenter enn 
for studenter fra EU-land. De norske 

studentene betaler fortsatt mer enn de fra 
EU, og har i tillegg opplevd en prisøkning 
som følge av at den norske kronen har 
svekket seg.

Økonomi og administrasjon er det klart 
største fagområdet blant norske grads
studenter i Stor britannia, med 25 prosent 
av studentene. Øvrige samfunnsfag er 
det nest mest populære fagområdet, 
etterfulgt av humanistiske fag, psykologi, 
journalistikk og kunst- og håndverksfag. 
Real fag studentene utgjør bare fire prosent 
av de norske gradsstudentene i Stor
britannia, mot i underkant av ti prosent 
av studentene her hjemme i Norge.

Også USA fortsatte å vokse som destinasjon 
for norske gradsstudenter i 2014/15. Sett 
over en femårsperiode har USA hatt 
den sterkeste prosentvise veksten blant 
de største destinasjonslandene. Tallet 
på norske gradsstudenter er doblet 
siden 2009/10. Ikke minst gjennom 
aktiv markedsføring av studietilbud 
eksponeres norske elever og studenter 
for muligheter til utenlandsstudier. Det 
er liten tvil om at påvirkningskraften er 
sterkere i dag enn for noen år tilbake, 
med et stigende antall informasjons og 
markedsføringstjenester, nettportaler og 
rekrutteringsagenter. Fremfor alt har 
aktører i Storbritannia vært aktive med 
å rekruttere norske studenter. Den faglige 
profilen er i store trekk den samme for 
USA-studentene som for studentene i 
Storbritannia. Økonomi, administrasjon 
og andre samfunnsfag dominerer, mens 
det er få norske realfagstudenter. 

Små endringer i Europa
Det er som tidligere mange norske stu
denter særlig på medisin, men også an
dre helsefag, i Sentral- og Øst-Europa. I 
flere av landene, som Polen, Ungarn og 
Slovakia fortsetter en jevn vekst av nor
ske studenter. I 2014/15 studerte 3 225 
norske studenter medisin i utlandet. Til 
sammenlikning var det i overkant av 
3 900 medisin studenter registrert i Norge 
høsten 2014. Fortsetter denne utviklingen 
vil den i løpet av noen år være like mange 
norske medisinstudenter i utlandet som 
i Norge.

Utenom Storbritannia og landene med 
mange medisinstudenter i Sentral og 
Øst-Europa har det ikke vært noen vekst 
i tallet på norske gradsstudenter til an
dre europeiske land. Frankrike har en 
viss tilbakegang, ellers er tallene sta
bile. Også i Danmark, som har nest flest 
norske gradsstudenter, er økonomi og 
administra sjon det klart vanligste fagom

rådet. Handelshøjskolen i København har 
alene mer enn 750 norske studenter, og er 
med det den største enkeltinstitusjonen 
for norske studenter utenlands. Histor
isk har Danmark også mange medisin
studenter fra Norge. Også for Tysklands 
del er det økonomi og administrasjon 
samt medisin som trekker flest norske 
studenter. 

I Sverige og Nederland finner vi an
dre helseutdanninger øverst på listen. 
For Nederlands del utgjør fysioterapi-
studenter i overkant av 35 prosent, mens 
den største gruppen i Sverige er tatt opp 
ved ulike typer terapifag. For Frankrikes 
del utgjør humaniora og ingeniørfag de 
to største faggruppene. Også der følger 
imidlertid økonomifag like etter. 

Samlet sett er det to fagområder som 
dominerer gradsmobiliteten. Helse- og 
sosialfag samt økonomiske og admin
is trative fag står sammenlagt for mer 
enn halvparten av alle utreisende grads-
studenter. Enkelte mindre fagområder 
er også langt sterkere representert 
blant utenlandsstudentene enn blant 

studen ter i Norge. Både bildende kunst 
/ kunsthåndverk og journalistikk hadde 
betydelig flere studenter i 2014/15 enn 
realfag. Innenfor flere fagområder, med 
medisin som det klareste eksempelet, ut
gjør gradsstudier utenlands en alternativ 
mulighet der tilbudet i Norge ikke dekker 
etterspørselen.

Få mastergradsstudenter  
utenom medisinstudiene 
Den statlige støtten til gradsstudier uten
lands favoriserer mastergrads nivået noe 
fremfor bachelornivået. Mastergrads-
student ene får en noe større andel av 
skolepengestøtten som stipend enn det 
bachelorstudentene gjør. Samlet sett har 
likevel fordelingen mellom bachelor- og 
mastergradsstudenter vært uendret  siden 
2004/05, da favoriseringen av master
gradsstudenter ble innført.

Det er imidlertid store forskjeller mel
lom fagområdene. De mange medisin
studentene bidrar til å trekke «master
gradsandelen» opp, fordi de registreres 
her gjennom hele studieløpet. Om man 
holder helse- og sosialfaglige utdanninger 
utenfor, blir bachelorandelen 72 prosent, 
mens bare 28 prosent av studentene 
utenfor helse- og sosialfag studerer på 
mastergradsnivå. Den nåværende prior
iteringen av mastergradsnivået later til å 
ha begrenset effekt.

TABELL 2.1: Gradsstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen,  
fordelt på land. Land med minst 100 norske studenter 2014/15

Land 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Storbritannia 3 527 4 139 4 657 5 014 5 296

Danmark 2 529 2 748 2 791 2 817 2 772

USA 1 255 1 441 1 650 1 849 2 096

Polen 1 383 1 478 1 521 1 528 1 571

Australia 1 446 1 329 1 189 1 084 982

Ungarn 751 802 814 863 959

Sverige 750 735 772 673 674

Slovakia 307 353 455 537 560

Nederland 361 372 387 385 379

Tsjekkia 257 289 313 350 352

Tyskland 205 219 227 238 235

Frankrike 240 253 251 257 221

Spania 107 118 136 146 196

Latvia 73 103 124 146 168

Canada 163 145 140 157 143

Kilde: Lånekassen.

5  International Students in Higher Education: The UK and its Competition. Rapport utgitt av Universitites UK.  
http://www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Documents/2014/InternationalStudentsInHigherEducation.pdf

6  Facts and Figures of the International Nature of Studies and Research in Germany. Rapport utgitt av DAAD. http://www.wissenschaftweltoffen.de/publikation/wiwe_2015_verlinkt.pdf

TABELL 2.2: Mest populære fag for norske gradsstudenter i utlandet 2014/15

Fagområde 2013/14 2014/15

Økonomi/business/administrasjon/ledelse 3 513 3 694

Medisin 3 161 3 225

Samfunnsfag 1 349 1 352

Psykologi 890 986

Humanistiske fag 897 887

Ingeniørfag 690 751

Bildende kunst / kunsthåndverk 721 694

Journalistikk 674 630

Realfag 505 549

Fysioterapi 574 497

Veterinærmedisin 385 413

Arkitektur 392 387

Musikk 300 303

Film 319 296

Odontologi 250 286

Kilde: Lånekassen.
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FIGUR 2.2: Gradsstudenter i utlandet 2014/15 fordelt på fagområde og studienivå

Foto: Paul Sigve Amundsen/SIU
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Studentutveksling fra Norge

Ingen vekst i studentutvekslingen
Mens gradsstudentene tar en hel utdan
ning i utlandet, innebærer utveksling et 
utenlandsopphold i løpet av studiene i 
Norge. I perioden fra 2003 til 2011 ble 
tallet på utvekslingsstudenter 7 fra Norge 
doblet. Deretter flatet veksten ut, og de 
siste fire årene har antall utvekslings-
studenter ligget stabilt på noe under 6 500 
per år. Fordi antall studenter i samme 
periode har økt, har andelen studen ter 
som reiser på utveksling fra Norge, gått 
noe tilbake. I 2015 fikk vi for første gang 
på mange år også en nedgang i antall 
utreis ende studenter, selv om nedgangen 
i seg selv var marginal.

Mens tallene på nasjonalt nivå har ligget 
temmelig stabilt de siste årene, finner vi 
til dels store endringer på enkeltinstitu
sjoner. I 2015 hadde for eksempel Uni
versitetet i Stavanger en økning i tallet 
på utvekslingsstudenter på 30 prosent fra 
året før (214, mot 165 i 2014). Univer
sitetet i Stavanger har hatt relativt lite 
utveksling og har hatt et klart mål om å 
sende ut flere studenter.

Universitetet i Bergen står i en motsatt 
situasjon. Institusjonen har lenge vært 
blant de som sender ut størst andel av 
studentene sine, og har hatt forholdsvis 
høy mobilitet på tvers av de fleste fag-
områder. Tallene for 2015 viser at andelen 
utreisende studenter går tilbake for andre 
år på rad. 

15 prosent har vært på utveksling
I Bolognaprosessen er det et mål at minst 
20 prosent av dem som fullfører høyere 
utdanning i Europa, skal ha hatt et uten
landsopphold av minimum tre måned
ers varighet som et ledd i studiene. Inntil 
nylig har vi ikke hatt noen nasjonal statis
tikk som har gjort det mulig å plassere 
norsk høyere utdanning i forhold til 
dette målet. Gjennom anslag har vi de 
siste årene beregnet at i underkant av 15 
prosent av norske studenter har hatt et 
utvekslingsopphold. Til dette har vi føyd 
gradsstudenter i utlandet og funnet at om 
lag 20 prosent av norske studenter har 
hatt studieopphold i utlandet som enten 
grads eller utvekslingsstudenter.

Ny statistikk gjør det mulig å tallfeste 
hvor mange av de ferdige studentene i 
Norge som er registrert med et utvek
slingsopphold i løpet av studietiden. Tall-
ene skiller seg lite fra de tidligere bereg
ningene. Av kandidater som avsluttet en 
lavere eller høyere grad i Norge i 2015, var 

15 prosent registrert med et utveksling
sopphold på minst tre måneder. Det reelle 
tallet er noe, men neppe mye høyere enn 
15 prosent. Grunnen er at utvekslings-
opphold gjennomført før høsten 2010 
faller utenfor denne statistikken. Med 
tanke på kandidater fra 2015, vil dette 
likevel ikke være noen stor feilkilde.

Dersom vi legger til gradsstudentene, 
finner vi at i overkant av 21 prosent av 
norske studenter har hatt et utenlands-
opphold som del av studiene. Med tanke 
på at de årlige mobilitetstallene har 
 sunket i forhold til studentmassen de 
siste årene, vil andelen ferdige kandidater 
med utenlandsopphold forventes å synke 
noe i årene fremover.

Integrerte løp skiller seg ut
Bak gjennomsnittet på 15 prosent fin
ner vi flere interessante forskjeller. Mest 
slående er den store og gjennomgående 
forskjellen mellom integrerte master
grader og lange profesjonsutdanninger på 
den ene siden, og studier organisert som 
treårige bachelor- og toårige master grader 
på den andre. På tvers av fagområder er 
mobiliteten langt høyere innenfor den 
førstnevnte gruppen. Av kandidater som 
avsluttet et integrert masterløp eller 
en minst femårig profesjonsutdanning, 
 hadde 33 prosent av studentene vært på 
utveksling.

Et integrert løp åpner for et helhetlig 
eier skap og planlegging på en annen 
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FIGUR 2.3: Studentutveksling fra Norge 2001–2015

TABELL 2.3: Ferdige kandidater 2015 og hvor mange av disse som var registrert 
med utvekslingsopphold i løpet av perioden 2010 (høst) – 2015. Studienivå.

Kandidater Kandidater med 
utveksling

Andel kandidater 
med utveksling

Høyere nivå 9889 1569 16 %

Integrert mastergrad/profesjon 3983 1321 33 %

Lavere nivå 26922 3156 12 %

Totalt 40794 6046 15 %

Kilde: NSD.

7  Gjelder opphold med varighet på minimum tre måneder.

TABELL 2.4: Ferdige kandidater 2015 og hvor mange av disse som var registrert  
med utvekslingsopphold i løpet av perioden 2010 (høst) – 2015. Fagområder.

Kandidater
Kand. med 
utveksling

Andel kand. med 
utveksling 

Helse-, sosial- og idrettsfag 9 942 1 103 11 %

Humanistiske og estetiske fag 3 895 623 16 %

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 6 153 347 6 %

Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 8 349 1 489 18 %

Primærnæringsfag 307 27 9 %

Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 1 161 34 3 %

Samfunnsfag og juridiske fag 5 395 1 169 22 %

Uoppgitt fagfelt 181 5 3 %

Økonomiske og administrative fag 5 411 1 249 23 %

Totalsum 40 794 6046 15 %

Kilde: NSD.

Foto: Peter Klasson/SIU
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TABELL 2.5: Ferdige kandidater 2015 og hvor mange av disse som var registrert 
med utvekslingsopphold i løpet av perioden 2010 (høst) – 2015. Institusjoner.

Kandidater
Kand. med 
utveksling

Andel kand. 
med utveksling

Norges handelshøyskole 1 426 631 44 %

Universitetet i Bergen 2 513 708 28 %

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 3 889 1 000 26 %

Høgskulen i Volda 486 102 21 %

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 080 213 20 %

Universitetet i Oslo 4 354 811 19 %

Universitetet i Agder 1 905 317 17 %

Høgskolen i Bergen 1 609 241 15 %

Høgskolen i Lillehammer 887 107 12 %

Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 474 165 11 %

Høgskolen i Oslo og Akershus 3 498 372 11 %

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1 935 202 10 %

Universitetet i Stavanger 1 861 175 9 %

Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 774 163 9 %

Høgskolen i Gjøvik 460 40 9 %

Diakonhjemmet høgskole 420 36 9 %

Høyskolen Kristiania – Markedshøyskolen 424 36 8 %

Høgskolen i Østfold 887 73 8 %

Høgskolen i Hedmark 991 72 7 %

Høgskolen Stord/Haugesund 432 31 7 %

Universitetet i Nordland 946 66 7 %

Høgskolen i Sogn og Fjordane 697 44 6 %

Høgskolen i Telemark 1 185 72 6 %

Westerdals Oslo ACT 330 18 5 %

Høgskolen i Ålesund 453 24 5 %

Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk 420 22 5 %

Politihøgskolen 677 5 1 %

Høgskolen i Nord-Trøndelag 682 5 1 %

Totalsum 40 794 6 046 15 %

Kilde: NSD. Institusjoner med minst 300 kandidater 2015.

8  SIU Rapport 02/2016. Studentutveksling fra Norge – en oversikt over institusjoner og fagmiljøer.

måte enn andre studieprogrammer som 
er satt sammen av flere komponenter. Et 
sentralt spørsmål i det videre arbeidet 
med å  styrke utvekslingen er om det kan 
finnes noen overføringsverdi fra de inte
grerte løpene til studier som har en annen 
 organisering.

Store forskjeller mellom fagområder
Store forskjeller er det også mellom fag
områder. Mens økonomiske og admin
istrative fag har en mobilitetsandel på 
over 20 prosent, er utvekslingen innen
for lærerutdanning og pedagogiske fag 
bare seks prosent. Omleggingen av lære
rutdanningen til femårige masterutdan
ninger representerer en viktig mulighet 
for å styrke utvekslingen også innenfor 
denne utdanningen.

Institusjoner – organisering og 
tilrettelegging er avgjørende
Forskjellene mellom institusjoner henger 
tett sammen med forskjellene mellom 
fagområder. Statistikken viser imidlertid 
at det er store variasjoner i mobilitet
sandelen på tvers av både institusjoner, 
institusjonstyper, utdanningstyper og fag
områder. Vi finner eksempler på høy(ere) 
mobilitet innenfor både fagområder og 
institusjoner der gjennomsnittet er lavt. 
Dette tilsier at omfanget av mobiliteten i 
stor grad bestemmes av hvordan institus
jonene og fagmiljøene organiserer og til
rettelegger sine studieprogrammer. Dette 
er nærmere behandlet i en egen rapport 
fra SIU våren 2016.8

Geografi: spredning og konsentrasjon
Norske utvekslingsstudenter i utlandet 
var i 2015 fordelt på 92 land, og den geo-
grafiske spredningen er større enn for 
gradsstudentene. Som for ti år siden er 
det de tre engelskspråklige utdannings
stormaktene USA, Australia og Storbri
tannia som tiltrekker flest utvekslingsstu
denter. USA er fortsatt klart størst som 
destinasjon. Tallet på utvekslingsstudent
er i USA har holdt seg nokså uforandret 
de siste tre-fire årene. I tallene for 2015 
ser vi ingen klare negative effekter av 
den sterke prisveksten norske student
er har opplevd i USA som følge av valu
tasvingninger. Nedgangen på nesten 100 
studenter i Storbritannia er i noen grad 
oppveid av at veksten i Australia fortset
ter fra 2014. For de fleste andre landene 
er tallene for 2015 i samsvar med nivået 
og de svingningene vi har sett de siste 
årene. Tilbakegangen vi så for Kina i 2014, 
er snudd. Antall utvekslingsstudenter til 
Kina har vært relativt uforandret i den 
siste tiårsperioden.

TABELL 2.6: Utvekslingsstudenter fra Norge 2006–2015

LAND 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

USA 503 535 683 766 1 224 1 310 1 462 1 457 1 442 1 438

Australia 450 438 586 650 666 663 728 710 796 851

Storbritannia 446 401 383 444 503 495 541 562 551 456

Frankrike 197 239 180 212 238 294 245 270 242 283

Tyskland 238 231 249 222 230 243 267 244 277 274

Danmark 239 191 237 241 283 284 238 271 279 226

Tanzania 66 48 92 88 103 136 158 172 172 212

Sør-Afrika 182 141 145 169 169 194 218 198 180 206

Canada 116 166 151 172 177 182 159 185 162 193

Spania 281 195 214 187 171 183 198 211 165 179

Kina 146 136 120 110 112 160 131 125 106 140

Nederland 91 103 87 117 138 126 136 136 125 134

Sverige 127 90 124 117 112 156 140 137 139 130

Italia 88 86 98 104 96 102 99 100 131 114

Singapore 119 117 141 100 120 136 147 151 139 113

Japan 30 77 87 90 100 89 89 72 133 102

New Zealand 97 68 59 77 99 127 123 114 120 102

Kilde: NSD. Land med flere enn 100 norske studenter. 

Utenlandske studenter i Norge
Utvekslingsstudenter til Norge: 
Tyskland fortsetter å øke
Mens tallet på utvekslingsstudenter fra 
Norge har flatet ut de siste årene, fortsatte 
tallet på studenter som kommer til Norge 
på utveksling, å vokse i 2015. I perioden 
2002–11 kom det tilnærmet like mange 
studenter til Norge på utveksling, som det 
reiste ut. I 2015 var det 25 prosent flere 
innreisende studenter.

Veksten av tyske utvekslingsstudenter i 
Norge fortsatte og ble forsterket i 2016. 
Sett sammen med tabell 2.6 over, viser 
tabell 2.7 at det er lite sammenfall mel
lom landene norske studenter reiser til, 
og landene de utenlandske studentene 
kommer fra. Mens de engelskspråklige 
landene dominerer som destinasjon for 
norske studenter, er de prioriterte sam
arbeidslandene i Europa øverst på listen 
over land med mange utvekslingsstudent
er i Norge. Tyskland sender mer enn fem 
utvekslingsstudenter fra Norge for hver 
norske student landet mottar på utveks
ling. For hver norske student som reiser 
til Frankrike på utveksling, kommer 3,2 
studenter andre veien. Kilde: NSD. Alle utvekslingsstudenter, også individbaserte avtaler. 
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Hver tiende student  
er utenlandsk statsborger
De siste ti årene har både antallet og 
 andelen utenlandske statsborgere i norsk 
høyere utdanning økt kraftig. I 2006 ut-
gjorde i underkant av 12 700 utenlandske 
studenter seks prosent av alle studenter i 
Norge. Et tiår senere (2015) var tallet på 
utenlandske studenter mer enn doblet 
til om lag 25 700, og de utgjorde nå ti 
prosent av alle studenter.

Den sterke økningen er dels et resultat 
av at flere reiser til Norge for å studere, 
og dels en følge av andre migrasjons
prosesser som arbeidsinnvandring og i 
noen grad også flyktningstrømmer. Ser 
vi på den norske befolkningen som hel
het, utgjorde utenlandske statsborgere 
ti prosent i 2015, etter en sterk vekst i 
kjølvannet av EU-utvidelsen i 2004 og 
finanskrisen noen år senere.

Både Sverige (2 302) og Tyskland (2 013) 
har flere enn to tusen studenter i Norge. 
Tallet på tyske studenter vokser fortsatt 
bratt, mens økningen i antall studenter 

TABELL 2.7: Utvekslingsstudenter til Norge fordelt på opprinnelsesland

LAND 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tyskland 832 823 856 937 982 1 071 1 157 1 190 1 275 1 440

Frankrike 361 441 501 579 643 753 781 769 856 907

Spania 278 369 373 390 434 506 546 582 525 483

Nederland 161 176 239 274 296 295 322 315 324 475

Italia 178 214 223 278 287 292 273 299 341 392

Tsjekkia 89 120 153 192 203 192 186 203 202 283

Polen 125 160 175 249 245 209 208 163 227 265

Danmark 122 144 110 104 123 135 155 179 248 245

USA 133 143 172 190 199 238 204 194 182 240

Russland 137 125 143 166 199 217 188 220 197 228

Østerrike 110 94 109 155 152 166 148 179 159 210

Belgia 96 86 101 103 110 98 147 138 154 193

Brasil 6 4 13 18 14 23 34 28 79 187

Kina 146 99 117 120 113 160 133 121 134 158

Storbritannia 95 99 99 101 122 97 172 153 156 157

Kilde: NSD. 15 største opprinnelsesland per 2015 Kilde: NSD.

FIGUR 2.5: Utenlandske statsborgere i norsk høyere utdanning 2015.  
Åtte største land. Høstsemester.
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fra Sverige flatet ut siste studieår, etter 
flere år med kraftig stigning.

Tre andre land, Russland, Danmark og 
Kina, har mer enn tusen studenter i 
norsk høyere utdanning. For Russland og 
Kina er tendensen den samme som de 
siste årene, begge landene har en margi-

nal nedgang i 2015. For både Russland 
og Kina har tallet på studenter i Norge 
vært omtrent det samme de siste fem 
årene. Tallene for 2015 viser at flere eu
ropeiske land fortsetter å vokse. Danmark 
har passert Kina, og også fra Frankrike, 
Nederland og Polen kommer stadig flere 
studenter. I tillegg bidrar vekst i tallet på 
studenter fra land i Sør-Europa som Hel
las og Portugal til å øke Europas andel av 
de utenlandske studentene i Norge.

Den største enkeltendringen i prosent i 
forhold til 2014 utgjør imidlertid cana-
diske studenter. Tallet på studenter fra 
Canada klatret i 2015 for første gang 
over 200 (208), og status per 2015 var 
derfor betraktelig nærmere måltallene i 
Nord-Amerika-strategien (250 per 2015). 
For USA viste måltallene i strategien (450 
studenter i 2015 seg å være lite ambisiøse). 
Måltallet ble passert allerede i 2012, og i 
2015 var det 578 studenter fra USA i norsk 
høyere utdanning.

Blant Norges øvrige satsingsland er det 
fremfor alt Brasil som har hatt store 
endringer i mobilitetstall til Norge de 
siste årene, i første rekke som resultat av 

stipend programmet Science without Bor
ders (SwB). Fra 2014 til 2015 gikk imidler-
tid tallet på brasilianske studenter ned, og 
fremtiden virker uviss for det brasilianske 
stipendprogrammet.

Hvem kommer til Norge for å studere?
Mens vi vet sikkert hvor mange uten
landske statsborgere som er registrert 
i norsk høyere utdanning, er det van
skeligere å slå fast hvor mange av dem 
som kommer til landet med det formål 
å studere. For studenter fra land utenfor 
Europa, er UDIs tildeling av oppholds-
tillatelser en brukbar indikator. Det er 
tilflytting til Norge for andre grunner 
enn studieformål som gjør at land som 
Afghanistan og Eritrea de siste årene gjør 
seg gjeldende i statistikken. 

For andre land er det omvendt: De aller 
fleste studentene har kommet til Norge 
spesifikt for studieformål. I SIUs «om
dømmeundersøkelse»9 blir utenlandske 
studenter stilt spørsmål blant annet 
om dette, og svarene gir en pekepinn 
på hvordan situasjonen er for de ulike 
landene. Blant landene der mer enn 90 
prosent av studentene oppgir at de kom 
til Norge for studieformål, finner vi ut
viklingsland som Tanzania, Nepal, Nigeria, 
Vietnam og Bangladesh, samt Kina. Nepal 
er blant de landene som har hatt særlig 
sterk vekst i antall studenter de siste 
årene, med tett oppunder 600 studenter i 
2015. Landet omfattes av Kvoteordningen, 
men bare et titalls studenter fra Nepal har 
plass gjennom denne.

Motsatt finner vi at studenter fra nabo-
landene våre, og andre land med stor ar
beidsinnvandring til Norge i langt flere 
tilfeller oppgir at de allerede oppholdt seg 
i Norge av andre grunner før de begynte 
å studere. Blant studenter fra Litauen, 
 Island, Danmark, Finland, Polen, Sverige 
og Latvia oppgir mellom 40 og 65 prosent 
at de hadde kommet til Norge for andre 
grunner enn studier. For svenske stu
denter, den tallmessig største gruppen, 
var  tallet 58 prosent.

Svarene fra studenter fra andre euro
peiske land speiler både arbeidsinnvan
dring og flyttemønstre. Blant tyske og 
nederlandske studenter i Norge oppgir 
om lag 30 prosent at de oppholdt seg 
i Norge av andre grunner før studiene, 
mens tilsvarende tall for studenter fra 
Frankrike, Spania og Portugal varierer 
mellom 10 og 15 prosent. Fra disse har de 
aller fleste studentene kommet til Norge 
som studenter. Av russiske studenter opp-
ga om lag 20 prosent at de hadde kommet 
til Norge av andre grunner.
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FIGUR 2.6: Utenlandske studenter i Norge fordelt på verdensdel

For de prioriterte landene i Nord-Ameri
ka var det henholdsvis 20 (Canada) og 30 
prosent (USA) som svarte at de opprin-
nelige var i Norge av andre grunner. Sam

let viser svarene på undersøkelsen at det 
store flertall av utenlandske statsborgere 
ved norske institusjoner har kommet til 
Norge for å studere, men at det er store 

skiller mellom landene. For mange land 
handler det like mye eller mer om annen 
migrasjon enn om internasjonal mobilitet 
for studieformål.

Hva studerer de utenlandske 
studentene?
Figur 2.7 viser hvordan de utenlandske 
studentene som gruppe fordeler seg 
mellom fagområdene i norsk høyere 
utdanning. Det er imidlertid betydelige 
forskjeller i studentenes fagvalg når man 
tar hensyn til hvor studentene kommer 
fra. Studenter fra afrikanske land er over
representert innen helse- og sosialfag og 
innenfor naturvitenskapelige og tekno
logiske fag. Flest studenter innenfor 
naturvitenskap og teknologi har land fra 
Asia, og de har i tillegg den høyeste an
delen studenter i økonomiske og admin
istrative fag. Studenter fra Nord-Amerika 
studerer oftere humanistiske og estetiske 
fag enn studenter fra andre verdensdeler, 
og har like mange studenter på disse fag
områdene som innenfor naturvitenskap 
og teknologi. Studenter fra Europa skiller 
seg ikke ut i noen fagområder, med en 
fordeling nokså lik gjennomsnittet.
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FIGUR 2.7: Utenlandske studenter fordelt på fagområder, 2015

Kilde: NSD. 

Norges prioriterte 
samarbeidsland
I internasjonalt 
kunnskapssamarbeid prioriterer 
Norge følgende land/områder:

\ Europa, med særlig vekt på 
Tyskland

\ Canada og USA i Nord-Amerika

\ Brasil, India, Japan, Kina, Russland 
og Sør-Afrika utenfor Europa og 
Nord-Amerika. 

9  SIU rapport 07/2014. «Norway is the best place in the world». Foreign student’s perception of Norway as a study destination 2014.

Foto: Ingvild Festervoll Melien/SIU
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TABELL 2.8: Studentmobilitet mellom Norge og utvalgte land

Til Norge Fra Norge

Utveksling 
2015

Utenlandske 
studenter i 

Norge 2015*
Utveksling 

2015
Grads studenter 

2014/15

Brasil 187 228 42 5

Canada 139 208 193 143

India 23 349 35 1

Japan 83 132 102 33

Kina 158 1042 140 51

Russland 228 1451 46 5

Sør-Afrika 11 35 206 61

USA 240 578 1438 2096

* Basert på statsborgerskap, inkluderer alle, både grads- og utvekslingsstudenter

Kilder: Lånekassen og NSD.

Norges satsingsland – en oversikt

Tabellen under viser en samlet oversikt 
over mobilitet mellom Norge og de prior
iterte samarbeidslandene utenfor Europa.

Antallet brasilianske studenter har økt 
kraftig de siste årene som følge av stipend-

programmet Science without Borders. 
Aktiviteten i programmet har imidlertid 
avtatt, og tallet på brasilianske studenter 
i norsk høyere utdanning sank fra 307 i 
2014 til 228 i 2015. Omvendt steg antall 
studenter fra Canada, og i 2015 studerte 

for første gang mer enn 200 canadiere 
ved norske institusjoner. Også antall stu
denter fra India har steget over flere år, 
fra 193 i 2010 til 350 i 2015. Økningen 
kan henge sammen med at Sverige, som 
tradisjonelt har hatt et høyt antall stu
denter fra India, innførte studieavgifter 
for tredjelandsstudenter i 2011/12. Også 
fra USA var det en vekst i tallet på stu
denter i 2015.

Strømmen av norske studenter til USA 
fortsetter å øke. I studieåret 2014/15 mot
tok for første gang fler enn 2 000 norske 
studenter støtte til gradsstudier i USA. 
Tallet på utvekslingsstudenter til USA 
holdt seg omtrent som i 2014, mens det 
var en god økning i antall utvekslings
studenter til Canada. 

For de øvrige landene var det ingen store 
endringer i utmobilitet fra Norge, men 
den tendensen vi har sett de siste årene til 
nedgang i utvekslingen til Kina, ble snudd. 
Mens 106 studenter var på utveksling i 
Kina i 2014, var tallet for 2015 økt til 140.
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