
Webbinarium

Distansundervisning och internationalisering

Charlotta Granath och Emelie Hahn



▪ Charlotta Granath

Förstelärare på Stiftelsen Viktor Rydbergs 
gymnasium

Lärarutbildare vid Södertörns högskola

Skolambassadör för EU

▪ Emelie Hahn

Förstelärare på Gränbyskolan

eTwinningambassadör för Sverige



Webbinarieserie i 
tre delar

▪ Distansundervisning och 
bedömning

▪ Distansundervisning och 
internationalisering

▪ Distansundervisning –
demokrati och 
undervisningsexempel



Innehåll

Del 1

▪ Internationalisering i skolan och på distans

Del 2

▪ Digitala möjligheter

Del 3

▪ En förändrad undervisning



Del 1
Skolans internationaliseringsuppdrag

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)



Språksprånget



Språk och interkulturalitet

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1a-moderna-sprak/Grundskola/912-Sprak-och-interkulturalitet


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" -
om interkulturella möten

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1a-moderna-sprak/Grundskola/912-Sprak-och-interkulturalitet/del_04/


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


Reflektera

▪ Hur arbetar ni med skolans internationaliseringsuppdrag?

▪ Hur synliggör du det internationella perspektivet i din 

undervisning?



Del 2
Digitala möjligheter för att arbeta med 
världen i klassrummet



Tips för att komma igång!

▪ ePals

▪ eTwinning

▪ Greenscreen och Google Earth

▪ För alla internationella 

möjligheter, se: https://www.utbyten.se/program/
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https://www.epals.com/#/connections
https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm
https://www.google.com/earth/
https://www.utbyten.se/program/


ePals



eTwinning

▪ Gemensam samarbetsyta för skolor i Europa

▪ Kommunikation, samarbete och projekt

▪ Partnerforum

▪ Grupper

▪ Events och kurser





Autentisk språkundervisning i realtid –
viktigt och på riktigt!



Vinster och mervärde för elever

▪ Utveckling av den kommunikativa förmågan.

▪ Ökad måluppfyllelse.

▪ Ökad omvärldsförståelse och interkulturell kompetens.

▪ KASAM - känsla av sammanhang.

▪ Minskade avhopp i språkundervisningen.



Vinster och mervärde för kollegiet och skolan

▪ 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

▪ Börja i det "lilla" med eTwinning eller ePals.

▪ 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.

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


Greenscreen i undervisningen



Guidning i Google Earth



Del 3
En förändrad undervisning





Vi förlänger 
projekttiden med 
ett år!

Jag är mitt inne i ett tvåårigt 

Erasmus+ projekt. Vi genomför de 

aktiviteter vi kan digitalt, medan 

andra aktiviteter ligger på is.
(Erasmusprojektet "M-learning",

sex skolor från sex länder deltar.)

Henrik Fredriksson
Lärare i svenska, SO-ämnen och matematik

Skolambassadör för EU
Gränbyskolan, Uppsala kommun



En förändrad undervisning
på distans

▪ Ansök om förlängd projekttid för att kunna genomföra alla aktiviteter och resor.

▪ Boka in digitala möten och låt eleverna samarbeta i internationella par och 
grupper med olika uppgifter.

▪ Tävlingar gör att eleverna får lära känna varandra, lära av och med varandra, 
genomför digitala tävlingar, exempelvis frågesporter!

Tips från 

Henrik Fredriksson



Låt Europa och hela världen 
vara ditt klassrum!

Internationalisering och de digitala 

verktygen bidrar till att eleverna 

lär med och av 

varandra, samt använder Europa och 

världen som klassrum.

Det internationella perspektivet har 

skapat ett naturligt sammanhang för 

digitala verktyg att integreras i 

undervisningen.

Natasa Kolarevic
Biträdande rektor, specialpedagog
och eTwinningambassadör för UHR



En förändrad undervisning
på distans

▪ Samarbeta med digitala presentationer och presentera för varandra via 

Clips, iMovie, Keynote, PowerPoint, presentationer med Qr-koder etc.

▪ Genomför visuella jämförelser - likheter och skillnader genom 

venndiagram.

▪ Arbeta med rörelse - bra i dessa tider! Spela in hinderbanor och 

brainbreaks och dela med varandra! Delge när ni testar varandras!

Tips från 

Natasa Kolarevic



Visst har pandemin 
ökat det digitala 
samarbetet!

Då utbytesresor inte kan genomföras har vi 

haft fler videomöten mellan koordinatorer 

för att stämma av arbetet än vanligt. 

Större vikt har lagts vid att vrida aktiviteter 

till att redovisas och/eller utföras 

tillsammans digitalt. Fler klasser har också 

kunnat involveras genom att det är lätt att 

dela sina elevers arbeten.

(Johan Eggers)

Johan Eggers,
Internationell samordnare på
Karlskrona kunskapsförvaltning
eTwinningambassadör för UHR



En förändrad undervisning
på distans

▪ Involvera fler klasser och elever! Det är lätt gjort när det internationella 

arbetet "måste" genomföras digitalt.

▪ I det internationella arbetet är det digitala ständigt närvarande då 

samarbetet sker med skolkompisar i ett annat land. Nyttja digitaliseringens 

möjligheter nu! 

▪ Samarbeta kollegialt för att utveckla färdigheterna i att dela, spara och 

dokumentera aktiviteter och resultat.

Tips från 

Johan Eggers



Ge hållbarhetsfrågorna en naturlig 
plats i undervisningen!

Det samskapande och autentiska perspektivet i 

"Sustainable Poetry" ger elever möjligheter 

att dela erfarenheter, bygga kunskaper och 

skapa kreativa lösningar tillsammans såväl 

över ämnesgränser som skolgränser 

och landsgränser. 

Under fjärr- och distansundervisningen har det 

varit väldigt värdefullt eftersom det öppnar upp 

för den sociala dimensionen i lärandet och 

möjligheten för eleverna att ingå i en lärande 

gemenskap kring ett gemensamt och angeläget 

innehåll.

(Maria Glawe)

Maria Glawe
Förstelärare, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Grundare av "Sustainable Poetry"



En förändrad undervisning
på distans

▪ Utveckla samskapande aktiviteter och inkludera eleverna i demokratiska arbetssätt 

där deras röster och medskapande synliggörs. 

▪ Designa läraktiviteter tillsammans med kollegor för att hitta nya sätt att engagera 

eleverna. 

▪ Hållbarhetsfrågorna engagerar unga, stärker deras kritiska förhållningssätt 

och utvecklar handlingskompetens.

Tips från 

Maria Glawe



Reflektera

▪ Hur har din undervisning kring skolans 

internationaliseringsuppdrag ändrats på grund av pandemin?

▪ Har du några tips på uppgifter och digitala verktyg som 

fungerat bra?



Orättvis fotboll

▪ Förberedelser och genomgång av regler.

▪ Dela in eleverna i lag 
som representerar olika länder, exempelvis 
Sverige, Frankrike, Italien, USA, Kina 
och Argentina.

▪ Utse en domare. Olika elever kan 
få testa att vara domare i olika 
matcher. Som domare är det viktigt att 
hålla koll på att lagen håller sig 
till de förutsättningar/regler som 
de har tilldelats.



Regler

▪ Alla lag ska ha olika förutsättningar, exempelvis:

- Lagen har olika antal spelare på plan under matchens gång.

- Ett lag får ett stort mål, ett lag ett litet mål.

- Endast ett lag får ha målvakt.

- Samtliga spelare i ett lag får endast springa baklänges.

- Minst två spelare i ett lag måste hålla armkrok när de spelar.

- Samtliga spelare måste hålla i en rockring.

▪ Lagen möter varandra i matcher om 5-10 minuter. Efter varje 
match får lagen diskutera de olika förutsättningar lagen hade.



- Uppstod några konflikter och/eller något som var orättvist?

- Finns det samband mellan resursfördelning 
och konflikter? Varför/varför inte?

- Vilka anledningar finns det till att det uppstår konflikter och hur agerar 
människan i konfliktsituationer?

- Hur kan det komma sig att människor och länder har så pass olika 
förutsättningar?

Diskussion



Internationell kokbok

▪ Undersök traditionella maträtter från olika länder.

▪ Fördjupningsarbete om ett land och dess matkultur. Presentera!

▪ Skapa en kokbok.

Tips! 

Detta projekt kan genomföras vid Europeiska språkdagen och som ett 
eTwinningprojekt.



Språkcaféer
Europeiska språkdagen 26 september

https://ec.europa.eu/sweden/education/sprakdagen_sv


Studera eller arbeta i 
andra länder

▪ En bra ingång till undervisning om EU är att lyfta de 
möjligheter till studier och yrken som finns inom EU genom 
Sveriges EU-medlemskap.

▪ Frågor att reflektera och diskutera kring

- Vilka möjligheter finns för att studera utomlands?

- Vilka drömmar har du?

- Vilka erfarenheter har du, och skulle vilja få, av olika 
språk, kulturer och länder?

Tips! 

Radiodagböcker och filmer på 
UHR om ungas erfarenheter 

och upplevelser vid 
utlandsstudier.



Skriva CV

▪ Formulera sina kompetenser och 
erfarenheter på både svenska och det 
aktuella språket.

▪ Intervjua varandra i par om 
vilka intressen eleverna har, framtida 
planer på yrken, diskutera vad som 
ska lyftas fram i ett CV samt 
vilka kompetenser och erfarenheter 
de har.

▪ Använd CV-guiden för att öva på att 
skriva CV. http://cvguiden.se/
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http://cvguiden.se/


Användbara webbplatser

▪ Riksdagens EU-sida

▪ Arbetsförmedlingen

▪ Universitets- och högskolerådet, UHR

▪ Studera.nu

▪ Utbytesstudent.se

▪ Euroguidance.eu

▪ Skolverket, Interkulturellt lärande sker i mötet med 

det obekanta

Tips! Låt eleverna ge sig iväg 
på sitt utlandsäventyr, 

exempelvis med hjälp av 
Greenscreen!

http://eu.riksdagen.se/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/sa-hittar-du-jobbet/hitta-jobbet-utomlands
https://www.uhr.se/
https://www.studera.nu/
http://www.utbytesstudent.se/
https://www.euroguidance.eu/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/interkulturellt-larande-sker-i-motet-med-det-obekanta


Diversity is strength!

Det viktigaste är att vara trygg 

i en värld av mångfald. Att vi 

får en förtrogenhet med 

olikheter.

(Amie Kronblad)

Amie Kronblad
Förstelärare i internationalisering

Ansvarig för Kungstensgymnasiets EU-profil
Skolambassadör för EU



Nyheter i världen –
agera utrikeskorrespondent

▪ Låt eleverna läsa in sig på en aktuell nyhetshändelse.

▪ Eleverna sätter sig in i händelsen, samt i det aktuella landets situation i 
övrigt.

▪ Undersök händelsen ur flera vinklar och hur olika medier 
rapporterar om denna.

▪ Undersök om samma information framkommer i de olika medierna.

▪ Eleverna ska agera utrikeskorrespondenter och rapportera om den 
händelse de valt.

Tips! Detta arbete kan 
få en autentisk känsla 

med hjälp av 
Greenscreen!
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OECD Learning Compass 2030

Tips från oss!

https://www.youtube.com/watch?v=M3u1AL_aZjI


Universitets- och högskolerådet, UHR

Arbetsförmedlingen



ELD
- medvetandegör det dagliga lärandet

Terese Raymond

En samtalsmetod för att erkänna kompetens och synliggöra lärande i 
verksamheten.

Experience Learning Description

http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-hela-materialet.pdf


Steg 1

Övningar i självskattning, reflektion och kompetensanalys.

Steg 2

Uppmärksamma och samla in händelser/situationer (stora som små) som aktivt 
påverkar lärandet.

Steg 3

Berätta om händelserna/situationerna och förtydliga vilken kompetens som 
används vid olika tillfällen. 

Steg 4

Skriv ett kompetensbrev. Välj ut situationer för att beskriva lärandet.

ELD i 4 steg











ELD
Experience

Learning 

Description

▪ ELD – kompetenslista

▪ Analys – deltagardokumentation

▪ Samtalsguide

▪ Samtalsdokumentation

▪ Övningar

▪ Metodmaterial

53

http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-hela-materialet.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-kompetenslistan.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-deltagardokumentation.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-deltagardokumentation.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-Samtalsdokumentation.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-ovningar.pdf
http://eldkompetens.se/wp-content/uploads/2018/11/ELD-hela-materialet.pdf


Det internationella arbetet ”behöver” inte vara något som görs vid sidan 
av, utan kan integreras systematiskt i undervisningen – gör det du skulle 

ha gjort i undervisningen, men på ett annat sätt!
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Tack!


