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Välkommen med! 
eTwinning är en europeisk samarbetsyta på 
webben för lärare och daghemspersonal.  
eTwinning främjar internationalisering och 
lämpar sig för alla utbildningsformer allt från 
småbarnspedagogik till gymnasie- och yrkes-
utbildning.

Bland hundratusentals registrerade användare 
hittar du enkelt kollegor för samarbetsprojekt 
där det centrala är elevernas och barnens aktiva 
deltagande.

I eTwinning kan du förverkliga internationella 
projekt via nätet. eTwinning är kostnadsfritt 
och du behöver inte göra några ansökningar 
eller rapportera. Som lärare kommer du med 
och bestämmer själv vad du gör och med vilken 
tidtabell.

För eleverna erbjuder eTwinning en möjlighet 
till lärande, internationalisering, kontakt och 
kunskapsbyggande tillsammans med elever och 
barn i samma ålder i ett annat land. Digitala 
verktyg, främmande språk och kulturer bygger 
naturligt upp arbetssätt och  
inlärningsmiljöer.

eTwinning

möjliggör samarbete och nätver-
kande mellan europeiska skolor 

är en trygg och sluten miljö

gör det lätt att hitta samarbets-
partners

erbjuder färdiga idéer för små och 
stora projekt

erbjuder projektytan Twinspace där 
det finns alla verktyg som behövs för 
samarbete 

ger eleven möjlighet till motiverande 
lärande i enlighet med målsättnin-
garna i läroplanerna

erbjuder lärare rikligt med profes-
sionell fortbildning

är även mobilitetsprojektens officiella 
redskap för partnersökning

är länkad till den europeiska utbild-
ningsportalen School Education 
Gateway.
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eTwinning för med sig en internationell 
dimension i undervisningen och erbju-
der möjligheter för elevcentrerat lä-
rande. eTwinning skapar motivation till 
studier i alla läroämnen.

eTwinning stöder utvecklingen av inter-
kulturell kompetens, respekt för mång-
fald, utvecklingen av kommunikations-, 
samspels- och digital kompetens samt 
ämnesövergripande samarbete. 

I gymnasieutbildningen möjliggör  
eTwinning förutom autentisk språk- 
undervisning också olika möjligheter  
för temaområden och -helheter  
i studierna.

eTwinning för med sig en internationell dimension 
i lärandet också för de minsta. eTwinning ger fina 
möjligheter för att stärka mångsidiga kompeten-
ser.

Genom eTwinning-samarbete kan du öka barnens 
förståelse och respekt för olika kulturella bak-
grunder och åskådningar. Samtidigt som barnen 
själva producerar innehåll tillsammans med barn 
från andra länder bekantar de sig med digitala 
verktyg.

eTwinning och läroplanerna inom  
den allmänbildande utbildningen 

eTwinning och grunderna för planen 
för småbarnspedagogik

eTwinning passar väl för europeiskt samarbete 
och nätverkande i yrkesinriktade studier. Språk- 
och allmänna studier i samarbete med studerande 
i samma bransch lyfter intresset på ett särskilt 
sätt.

eTwinning i yrkesutbildningen



eTwinning för med sig en internationell 
dimension i undervisningen och erbju-
der möjligheter för elevcentrerat lä-
rande. eTwinning skapar motivation till 
studier i alla läroämnen.

eTwinning stöder utvecklingen av inter-
kulturell kompetens, respekt för mång-
fald, utvecklingen av kommunikations-, 
samspels- och digital kompetens samt 
ämnesövergripande samarbete. 

I gymnasieutbildningen möjliggör  
eTwinning förutom autentisk språk- 
undervisning också olika möjligheter  
för temaområden och -helheter  
i studierna.

eTwinning för med sig en internationell dimension 
i lärandet också för de minsta. eTwinning ger fina 
möjligheter för att stärka mångsidiga kompeten-
ser.

Genom eTwinning-samarbete kan du öka barnens 
förståelse och respekt för olika kulturella bak-
grunder och åskådningar. Samtidigt som barnen 
själva producerar innehåll tillsammans med barn 
från andra länder bekantar de sig med digitala 
verktyg.

eTwinning och läroplanerna inom  
den allmänbildande utbildningen 

eTwinning och grunderna för planen 
för småbarnspedagogik

eTwinning passar väl för europeiskt samarbete 
och nätverkande i yrkesinriktade studier. Språk- 
och allmänna studier i samarbete med studerande 
i samma bransch lyfter intresset på ett särskilt 
sätt.

eTwinning i yrkesutbildningen



Registrera dig 
Registrera dig och skapa en profil där det 
framgår vem du är och hurdant samarbete du 
är intresserad av. Sök efter partners och delta i 
olika onlineutbildningar.

Nätverka
Nätverka med dina europeiska kolleger, dela 
med dig av dina planer och bekanta dig med  
andras erfarenheter. 

Delta 
Gå med i grupper, delta i onlineutbildning eller 
seminarier.

Starta projekt
När du hittat en samarbetspartner kan ni planera 
ett projekt tillsammans. Kom överens om tidta-
bell, målsättningar, arbetsmetoder och -redskap.

Sätt i gång
Ditt projekt får automatiskt en skyddad Twin-
space-inlärningsmiljö. Bjud in dina elever och 
handled dem att arbeta och lära känna eleverna i 
samarbetsklasserna. 

Trygg miljö
Ingen ser vad du och dina elever gör. Ibland kan 
det ändå vara roligt att öppna upp projektet för 
andra. Man får vara stolt över ett gott arbete och 
andra kan ha nytta av era erfarenheter!

Synlighet och belöning
För ett lyckat projekt kan du söka eTwinnings 
kvalitetsmärke. Med det kan du delta i nationella 
och europeiska tävlingar. Er skola kan också 
ansöka om titeln eTwinning-skola.
 

Mer information 

Yrjö Hyötyniemi
yrjo.hyotyniemi@oph.fi
Tfn 029 533 1073

Riikka Aminoff 
riikka.aminoff@oph.fi
Tfn 029 533 1387

etwinning.net

eTwinningteamet kompletteras av ambas-
sadörsnätverket. Ambassadörerna är erfarna 
lärare som kan ge tips om projekt och svara på 
frågor om digitala verktyg och Twinspace. 

etwinningambfinland.blogspot.fi

Följ oss!

 eTwinning Finland
 
 Beställ vårt nyhetsbrev:  
 nyhetsbrev.oph.fi

Utbildningsstyrelsen 2018: 1B

Bilder: Hanna Anttila, Satu Haavisto, Hannu Piirainen
Ombrytning: Mainostoimisto RED

Tryck: Kopioniini Oy 9/2018, 1. upplagan 1000 ex.

Publikationen finansieras med stöd från Europeiska  
kommissionen. Komissionen ansvarar inte för innehållet.
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Erasmus+ är Europeiska unionens  
utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram 

för åren 2014–2020. 

Under perioden kan över 4 miljoner unga, studerande 
och vuxna utbilda sig, studera, praktisera eller  

volontärarbeta utomlands med stöd från programmet. 
Därtill kan över 125 000 läroinrättningar och organisa-

tioner samarbeta med sina internationella partners.

eTwinning är ett Erasmus+ -projekt som 
finansieras av EU-kommissionen. I eTwinning 
deltar EU-länderna och EU:s partnerländer.  
I Finland koordineras arbetet av eTwinning-

teamet vid Utbildningsstyrelsen. 


