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Världen i klassrummet –

Lokala, nationella och internationella
möjligheter för undervisningen.

Webbinarieserie

Demokrati

Internationalisering

Bedömning

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/
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When classroom activities are connected to the real 
world, then learning becomes meaningful for kids.



Att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i 
klassrummet

• Genom digitaliseringens möjligheter är världen ett knapptryck bort.

• "Det blir viktigt när det är på riktigt!"

InternationelltNationelltLokalt



Ett internationellt perspektiv är 
viktigt för att kunna 

se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att 

skapa 
internationell solidaritet samt för 

att leva i ett samhälle 
med täta kontakter över

kultur- och nationsgränser.
(LGR 11)

Det svenska samhällets
internationalisering och den 

växande rörligheten över
nationsgränserna ställer

höga krav på människors
förmåga att leva med och

inse de värden som ligger i en
kulturell mångfald.

(Lgr 11, Gy11)



Utbildningen ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap och 
ge eleverna en god grund för aktivt 

deltagande i samhällslivet.
(10 kap. 2 § skollagen)

Ett ökat internationellt utbyte och 
internets och de sociala mediernas 

genomslag gör att information 
flödar fritt över gränser, influerar 

och skapar kontakter.
(Sveriges regering, Strategi för en stark demokrati)

https://www.regeringen.se/49f2a8/contentassets/64308b0cc8a14ddb8532ff541369c602/strategi-for-en-stark-demokrati---framja-forankra-forsvara.pdf


Språksprånget

Språk och interkulturalitet

Mer än bara språk

https://larportalen.skolverket.se/
https://www.youtube.com/watch?v=_2PAl-3BcO8&feature=youtu.be


Del 4: Interkulturella möten

• Ett didaktiskt perspektiv på interkulturell 
kompetens.

• Förslag på planering, genomförande och 
uppföljning av internationella, interkulturella 
möten (fysiska och digitala).

• Vägledning, tips och råd kring integrering i 
språkundervisningen.

• Förslag på hur internationella kontakter kan 
skaffas och tips 
på hur internationaliseringsprojekt som 
inkluderar interkulturella möten kan startas 
upp.



"Mer än bara språk"

https://www.youtube.com/watch?v=_2PAl-3BcO8&feature=youtu.be


Reflektera

• Hur arbetar ni med 
skolans internationaliseringsuppdrag?

• Hur synliggör du det 
internationella perspektivet i 
din undervisning?



Klassrummet är en del av omvärlden!

Ett internationellt perspektiv på undervisningen 
genom eTwinnings möjligheter





Länk till filmen

https://www.youtube.com/watch?v=EeAiz2mJt14&t=3s




eTwinnings sidor

• https://www.utbyten.se/progra
m/etwinning/

• https://www.etwinning.net/sv/p
ub/index.htm

https://www.utbyten.se/program/etwinning/
https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm




Upplägg



"Mina" eTwinningprojekt

• Årslånga projekt i tyskundervisningen med 
elever i årskurs 9 med skolor i Tyskland.

• Kommunikation och interaktion i fokus.

• En uppgift varje månad som redovisas på 
projektets Twinspace.

• "Live events."

• Erasmusprojekt även 
som eTwinningprojekt så att de blir hela 
skolans projekt.



Autentisk språkundervisning i realtid



Greenscreen och Google Earth –
en autentisk känsla



Virtuella utbyten för alla –
fysiska utbyten för vissa



Vinster och mervärde



Ut i världen

- Vänner och 
kontakter världen 
över.

- Språk på fritiden.

- Ökad 
omvärldsförståelse.

- Ökad interkulturell 
kompetens.

- Demokratistärkande.

Från klassrummet

- Lärande ”på 
riktigt”.

- Koncentration, 
motivation, 
engagemang, 
förberedelser, 
glädje.



För kollegiet och 
skolan i stort

• Samarbete inom ämnesgruppen.

• Möjlighet till 
ämnesövergripande samarbeten.

• En känsla av samhörighet 
och gemenskap -något att vara 
stolta över tillsammans och 
där alla kan bidra.

• Ett vidgat kollegium 
internationellt.



Framgångsfaktorer 
och tips för 
internationellt arbete

• Börja i det "lilla."

• Boka in en 
eTwinningambassadör till 
skolan kostnadsfritt genom UHR.

• Vid större projekt och 
utvecklingsarbeten:

- Rektor behöver vara med i arbetet –
hela skolans projekt.

- Tid och förutsättningar.
- Integrera projektet i 

verksamhetsplanen.

Tips! Låt eleverna ge sig 
iväg på sitt 

utlandsäventyr, 
exempelvis med hjälp av 

Greenscreen!

https://www.utbyten.se/program/etwinning/


ELL (European Language Label) -
en kvalitetsutmärkelse

• Provar nya idéer i språkundervisningen

• Gör språkinlärningen lustfylld

• Ökar förståelsen för andra länder

• Delar med sig av metoder och erfarenheter

Håll utkik efter ansökningsdatum!

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/europeiska-kvalitetsutmarkelsen-i-sprak


Gränbyskolans internationella arbete





Det internationella arbetet varken behöver eller bör 
vara något som görs vid sidan av, utan kan 
integreras systematiskt i undervisningen. 

Gör det du har planerat för, men på ett annat sätt. 
Med autentiska mottagare för olika uppgifter blir det 

viktigt och på riktigt.



Tack för mig!

emelie.hahn@skola.uppsala.se

Emelie Hahn Utbildning

emelie.h.hahn@gmail.com

mailto:emelie.hahn@skola.uppsala.se
mailto:Emelie.h.hahn@gmail.com

