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Samarbeid mellom 

• Internationella programkontoret, Sverige 

• CIMO, Finland 

• Senter for internasjonalisering av utdanning, Norge 

 

Overordnet mål: 

• Økt kunnskap om studentmobilitet (utvekslingsstudenter, 3 
mnd) 

• Får å kunne stimulere til økt mobilitet 

• Til nytte for institusjoner, fagmiljø, studenter 

• …og for utforming av programmer og virkemidler 
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Undersøkelsen: 

• Survey retter mot studenter i 3. og 5. år  

• Svar: 

• Sverige og Norge: ca. 2500 hver 

• Finland: ca 1500 

 

Hva vi spurte om: 

• Gjennomført/planlagt mobilitet 

• Grunner til å reise ut / til ikke å reise ut 

• Erfaringer før, under og etter utenlandsopphold 

• Om organiseringen av utenlandsoppholdet 

• Ekstern påvirkning: institusjon, lærere, medstudenter? 

• Tilfredshet og utbytte 
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Generelt: Positive holdninger til mobilitet 

 

Overall opinion on exchange studies abroad 

 

 

 

 

 

 

 

• Ingen forskjell av betydning mellom landene 

• Kvinnelige studenter noe mer positive 

• Studenter med gjennomført eller planlagt mobilitet 
noe mer positive 
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Motiver for å bli utvekslingsstudent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Erfare et annet land, kultur, lære språk 

• Språk særlig viktig for finske studenter 

• Nye perspektiver på studiene 

• Karriere og kvalitet er også viktig 
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To get to know another country or … 

To learn a new language, or improve … 

To have new perspective of studies 

Better international career opportunities 

To improve the quality of his/her … 

Better career opportunities in home … 

Needed a change in life 

To study in that particular country for … 

To study something which he/she … 

To study in a well-known institution 

Studies abroad an obligatory part of … 
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Utbytte av utvekslingsopphold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stort samsvar mellom motiv/forventning og utbytte 

 

• Noe lavere score for akademisk kvalitet 
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New friends 

Better language skills 

 A better understanding of cultural … 

Better communicative skills 

Better personal skills 

Has become more independent 

Developed new perspectives on … 

Improved the quality of his/her … 

Increased chances of getting a … 

Better self-assessment skills 

Better problem-solving skills 

Increased chances of getting a … 

 Improved sense of cooperation 



De som ikke reiser ut – viktigste grunner (skala 1-5) 

 

• Familie, personlige relasjoner:                         3,4 

• Ikke gå glipp av studietilbud hjemme:              3,2 

• Frykt for forsinkelse                                        3,1 

• Økonomi                                                        2,9 

 

• Familie osv. viktig i alle 3 land 

• Finske studenter frykter forsinkelse mest, de norske 
klart minst 

• Finske studenter oppgir økonomi mer enn norske og 
svenske 

 

• Forhåndsgodkjenning er i liten grad et tema 

• Noen blir frarådet av institusjon/lærer/fagmiljø 
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De som ikke reiser ut – andre kjennetegn? 

 

• Noe lavere utdanningsnivå hos foreldre 

 

• Noe lavere vurdering av eget akademisk nivå 

 

• Har i mindre grad tidligere mobilitetserfaring 

 

• Likevel: Ingen store forskjeller i bakgrunn 
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De som ikke reiser ut – syn på mobilitet 

 

Positive… 

 

• Klart størst vekt på personlig utvikling, opplevelse 

 

• Tror litt på bedre muligheter på arbeidsmarkedet 

 

…men 

 

• Tror ikke det hever kvaliteten på studiene 

 

«…jeg har allerede reist og opplevd så mye at det ikke 
frister å reise i forbindelse med studiene...» 
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Konklusjon om barrierer: 

 

• Ingen enkelt barriere  

 

• Mer fravær av motivasjon enn hindre og barrierer 

• Også de mobile har venner og familie – men 
reiser likevel – de er motiverte 

 

• Fokusere på økt motivasjon 

 

• «I’m not interested» 

• «Why bother?» 

• «I like it here» 
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Forskjellige studenter eller ulike erfaringer som 
studenter? 

 

• Mobile studenter rapporterer mer oppmuntring fra 
omgivelsene 

 

• Finland flinkest av de tre til systematisk å oppmuntre 
til mobilitet: 

• Koordinatorer, lærere, rådgivere 

 

• Andre studenter er den viktigste kilde til påvirkning 

 

• Institusjoner: Bruk studentens erfaringer aktivt! 

• Føler selv de blir lite brukt 
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Internasjonalisering hjemme vs. mobilitet? 

 

• De som opplever internasjonalisering hjemme er også 
mer mobile 

 

• Men hva kommer først?  

• Internasjonalisering hjemme gir mobilitet? 

• Eller internasjonalt orienterte velger slike tilbud 
hjemme? 
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Konklusjoner: 

 

• Potensial for økt mobilitet 

• De ikke-mobile har positivt syn på mobilitet 

 

• Oppmuntring/stimulans fra institusjonene har effekt 

• Lære av Finland 

• Mangel på motivasjon heller enn høye barrierer 

• Bruke studentenes erfaring mer aktivt 

 

• Økt internasjonalisering hjemme kan fremme 
mobilitet 

 

• Akademisk merverdi vs. personlige opplevelser 
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