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Seminariets innehåll

• Varför internationella samarbeten i skolan?

• Olika möjligheter till internationella samarbetsytor

• Vad är eTwinning?

• Registrering för den som vill



Varför internationella samarbeten 
i skolan?

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för 
ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser. (Läroplan för 
grundskolan) 

”Förskolan är en social och kulturell mötesplats 
som kan stärka denna förmåga och förbereda 
barnen för ett liv i ett alltmer 
internationaliserat samhälle.” (Läroplan för 
förskolan) 

”Skolan ska bidra till att människor får en identitet 
som kan relateras till och innefatta inte bara det 
specifikt svenska utan också det nordiska, det 
europeiska och ytterst det globala. Internationella 
kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och 
praktik i andra länder ska främjas.” (Läroplan för de 
frivilliga skolformerna) 



Internationalisering i 
skolans styrdokument

Rektor har ett särskilt ansvar för att skolans internationella 
kontakter utvecklas och att skolan får kännedom om de 
internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig 
att beakta i utbildningen. 

http://utbyten.se/Global/internationalisering/rapporter/UHR_internationaliseringsrapport_webb.pdf
http://utbyten.se/Global/internationalisering/rapporter/UHR_internationaliseringsrapport_webb.pdf


Internationella samarbetsytor
Universitets- och högskolrådet  - www.utbyten.se

Atlas

http://www.utbyten.se/


e-Twinning – vad är det?

• En plattform som erbjuder kommunikation, samarbete och 
utveckling av skolprojekt i en europeisk skolgemenskap

• 390 000 anslutna pedagoger, skolledare, bibliotekarier, IKT-
pedagoger 

• Syftet är att stödja och främja internationalisering i 
europeiska skolor med hjälp av IKT

• Kostnadsfritt



Jose Luis Fernandez

https://www.youtube.com/watch?v=uOehSMjDVns
https://www.youtube.com/watch?v=uOehSMjDVns


Registrerad användare

Lärarkommunikation & Samarbete Professionell utveckling

Personligt 

skrivbord

Twin Space

Projektplats
Lärevent Seminarier

online

Skrivbordet är där

lärare presenterar sig
själva för 
eTwinningnätverket
via sin profil.
De kan även kontakta
andra eTwinnare via
e-post och söka efter
partner och göra
många andra saker

I Twin Space
arbetar partners med

projektplanering, 
uppdaterar aktiviteter,
skriver i projekt-

bloggen.

Är korta, intensiva,
online aktiviteter som
är utformade för att
stimulera intresset för
ett ämne som är
relevant för
eTwinning-arbete.



Vad kan ett projekt
handla om?



Ett vinnande projekt 2015

https://www.youtube.com/watch?v=fAe6EengsGI
https://www.youtube.com/watch?v=fAe6EengsGI


Vilka framtida
projekt kan du se här?



Dags att leta efter en samarbetspartner

• Uppdatera och snygga till din profil

• Var medveten om dina förväntningar, vem vill du hitta
och vad vill du samarbete kring

• Leta efter en partner

• Håll kontakten. Det är mycket viktigt med en god 
kommunikation under hela projektet



https://www.etwinning.net/

https://www.etwinning.net/


Tips för att lyckas med ditt första
e-twinningprojekt

• Håll det litet och enkelt – gå med i ett redan 
existerande projekt

• Gör en ordentlig plan på ”papper”

• Involvera eleverna

• Välj ett universellt tema som även passar andra 
länders läroplaner.



https://www.etwinning.net/

För mer  information om vad eTwinning Sverige gör –
besök http://www.etwinning.se/

https://www.etwinning.net/

