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En guide

Registrera dig på eTwinning
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Europeiska skolutbildningsplattformen – eTwinnings hemvist
Gå in på: | ESEP (europa.eu)
och välj Create account. 
Skapa först ett EU-login. 

Om du har haft konto på 
gamla plattformen 
eTwinning.net ska du 
använda samma e-post på 
ditt EU-login så att dina 
projekt förs över.

Om du redan har ett EU-login 
kan du välja Register on this
platform with EU-login.

https://school-education.ec.europa.eu/sv
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Skapa EU-login

Fyll i dina uppgifter för att skapa 
EU-login.
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Registrera dig på plattformen

När du skapat eller har EU-login 
går du vidare: Register on this
platform with EU-login.
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Fyll i dina uppgifter och gå vidare

Följ instruktionerna och fyll i dina 
uppgifter.
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Anslut dig till eTwinning
Välj Join eTwinning.

All skolpersonal kan ansluta sig till
eTwinning. Om du inte är
skolpersonal ska du inte ansluta dig
till eTwinning. Du blir då endast 
ansluten till ESEP och har tillgång till 
fortbildning och nätverkande men 
inte samarbetsdelen eTwinning.



7

Fyll i ämnen, elevernas ålder och tillgänglighet

Kom ihåg att välja: Available
for eTwinning project.
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Sök upp din organisation och klicka på den i rullistan
För att bli ansluten till eTwinning är det 
viktigt att du registrerar din organisation. 
Sök upp din organisation och klicka på 
den i rullistan.

Om din organisation inte finns kan du 
välja Register new organisation under 
sökfältet.

Om du hoppar över detta steg kommer 
du inte att ha tillgång till eTwinning.
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Skapa din eTwinningprofil med foto och beskrivning

Ladda upp ett foto och beskriv din 
professionella bakgrund förslagsvis på 
engelska eller det språk du helst vill 
samarbeta på (om du till exempel 
undervisar i moderna språk).
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Klar - din registrering valideras av det nationella kontoret 
inom kort

Nu är anslutningen till ESEP och
eTwinning bekräftad. Du valideras
inom kort av ditt nationella kontor 
och kan börja nätverka och 
samarbeta.
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Nätverka och samarbeta på eTwinning

Om du registrerat dig korrekt 
så kommer du att kunna skapa 
projekt i eTwinningfliken och 
nätverka med andra 
eTwinninglärare.
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Läs mer på www.utbyten.se/eTwinning

På den svenska programsidan för eTwinning 
hittar du inspiration och information.

Om du inte hittar svaret på din fråga är du 
välkommen att höra av dig till oss på 
eTwinning@uhr.se eller någon av våra 
eTwinningambassadörer

mailto:eTwinning@uhr.se
https://www.utbyten.se/program/etwinning/det-har-erbjuder-vi/vara-etwinningambassadorer/
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Tack!
www.utbyten.se/eTwinning

www.uhr.se


