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eTwinning-länder

Länder utanför EU

Registrerade

sammanlagt 1 017 643 

1/2022

Registrerade 9080

Projekt 4615
1/2022



Varför delta i eTwinning?

Nätverka med andra registrerade eTwinnare och skolor
→ att söka samarbetspartners

Komma med idéer, grunda och genomföra projekt

i samarbete med två eller flera lärare och deras elever

Delta i utbilningar och dela på know-how i tematiska grupper
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Ingen rapportering!



Vad får
barn/elever/studerande/lärare? 
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samarbete

internationalisering på hemmaplan

Äkta internationellt nätverkade

pedagogisk användning av IKT 

autenticitet

elev-/studerandecentrerad undervisning

flexibilitet

fenomenbaserat lärande

språklig medvetenhet

ett aktivt och ansvarsfullt sätt

hållbar framtid

ämnesövergripande mål och innehåll

avgiftsfri

Ett multinationellt

klassrum

Grunderna för 

läroplaner
förmågan att lära sig



Hur lär man sig i eTwinning? 

Internationella
digitala projekt som

baserar sig på
samarbete

Ämnesspecifikt och
ämnesövergripande

2 - 100 
projektpartners

Längd:

1 timme- 5 år
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Ni bestämmer
tillsammans med
barnen/eleverna/ 

studerande

temat

verktyg

projektets
längd

samarbets-
partners



Kolla in projektexemplen
https://www.etwinning.net/sv/pub/get-inspired.htm

8

https://www.etwinning.net/sv/pub/get-inspired.htm


Hur hittar man
samarbetspartners? 



eTwinning Live 
för att hitta en 
samarbetspart-
ner! 
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Vilken nytta för
Erasmus+-projektet? 





eTwinning i Erasmus+-projekt

Före projektet

På eTwinning kan man söka
efter Erasmus+ 

projektpartner(s)

På eTwinningplattformen
planerar man och föbereder

sig för Erasmus+ -projektet

Under projektet

TwinSpace är en plats för projektets
viktiga funktioner

TwinSpace är en samarbetsplats för 
lärare och elever

Med TwinSpace kan man
kommunicera inom projektet och

utåt

TwinSpace är ett stöd och ett arkiv
för rapportering
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Mera information om eTwinning
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• Utbildningsstyrelsen webbsida på finska: www.oph.fi/fi/etwinning

• Utbildningsstyrelsen webbsida på svenska: https://www.oph.fi/sv/etwinning

• Den europeiska webbsidan: www.etwinning.net/fi/pub/index.htm

• De finländska eTwinningambassadörers blogg: http://etwinningambfinland.blogspot.fi

• Utbildningsstyrelsens YouTube, eTwinningins spellista: 

https://youtube.com/playlist?list=PLsBm4tVhwD2HWTZ_vO9MF_RIoBugtodz6

• Den europeiska eTwinning YouTube-kanalen: www.youtube.com/c/eTwinningEurope/featured

http://www.oph.fi/fi/etwinning
https://www.oph.fi/sv/etwinning
http://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
https://youtube.com/playlist?list=PLsBm4tVhwD2HWTZ_vO9MF_RIoBugtodz6
http://www.youtube.com/c/eTwinningEurope/featured
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Facebook: eTwinning Finland

www.facebook.com/OPHeTwinningFinland

Twitter: @eTwinningFIN

www.twitter.com/eTwinningFIN

Finlands eTwinning-supportservice

Riikka Aminoff, Olga Lappi, Katariina Kivi (förnamn.efternamn@oph.fi)

http://www.facebook.com/OPHeTwinningFinland
https://twitter.com/eTwinningFIN
mailto:Katariina.Kivi@oph.fi

