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Nätverksmöte för Skolambassadörer för EU

Flerspråkighet i klassrummet 
– två projektexempel
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The Ugly Lego Duckling

Karin Ceder Mysak, Böle förskola



• Böle är en by utanför Piteå. Vi har tre förskoleavdelningar här. 
Här finns också en F-3-skola.
Barnen på Mysak, som arbetade med detta projekt, håller till i en modul intill skolan 
medan de övriga två avdelningarna finns några minuters promenad från oss. Barnen på 
Mysak är 4-5-år. Då var de 18 barn, idag har vi 20 barn på vår avdelning. 

• I en by där det inte finns så många barn från andra kulturer känns det extra viktigt att 
arbeta med internationella projekt. På så sätt får vi ta del av vad som finns utanför vår 
egen lilla by.

• Jag registrerade mig på eTwinning på hösten 2013 och har använt eTwinning i mitt 
arbete sen vårterminen 2014. Jag har vunnit det svenska eTwinning-priset 2016 och 
2017. Sedan hösten 2017 är jag eTwinning-ambassadör. 

Kort presentation av skolan



eTwinningprojekt

• Projektet sträckte sig över vårterminen 2018

• Då detta var ett eTwinning-projekt kostade det 

ingenting.

• Projektet syftade till att, utifrån sagan om den fula 

ankungen, arbeta med värdegrundsfrågor.

• Projektet hade flera mål, ett var dem var att väcka 

intresset för att lära sig ett annat språk.

• Deltagare i projektet var förskolor från Italien (två 

olika förskolor), Rumänien och Sverige.



• Infoga bild/fotoeTwinningprojekt

• Metod

Vi som startade projektet hade hela tiden 

mailkontakt med varandra, med våra 

egna och barnens tankar om hur vi kunde 

föra vårt projekt framåt.

Även om vi från början kunde ha olika 

åsikter, så kunde vi komma överens.

Alla kom med idéer och förslag som förde 

vårt arbete framåt.



• Förskolans utvecklingsbehov
 Få kunskap om världen utanför vår egen by/stad.
 Hur fungerar det i förskolor i andra delar av Europa?  
 Vad kan vi lära tillsammans med och av varandra?

• Projektets koppling till nationella styrdokument
Hela projektet bygger på att arbeta med värdegrunden och allas lika värde. Dessutom fick 
vi in språkutveckling, både svenska och engelska, digitalisering, samarbete, musik, 
skapande och en mycket mer.

• Projektets koppling till Erasmus+ prioriteringar och EU:s mål för utbildning
- Vi förbättrade vår kvalitet och resultatet i utbildningen
- Vi arbetade för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap

Varför eTwinningprojekt



• Barnen blev mer engagerade när de hade en verklig mottagare att visa vad de arbetat med, i det här 

fallet några förskolor Italien och Rumänien.

• När projektet var slut satt jag och utvärderade det tillsammans med några barn. Jag frågade om vi hade 

lärt oss något under vårt arbete. Ett barn svarade: Att vara bra kompisar, att lyssna på varandra och 

komma överens, vi har lärt oss räkna på engelska. Det allra bästa som ett av barnen sa var dock detta: 

Alla får vara olika, men är bra ändå.

• De sånger som vi sjöng under projektet, även de på engelska, finns kvar i vår sångpärm. Trots att alla 

barn som var med i just det här projektet nu har börjat skolan, så fortsätter jag att sjunga dessa sånger 

tillsammans med barnen vi har idag! 

Resultat och effekter så här långt 
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Multilingualism for a Sustainable Society
Elisabeth Hultman, Johanna Sandström, Lena Osvaldsson, Lina Pfeiffer

Gymnasieskolan Spyken, Lund



• 1 200 elever - 110 lärare

• Studieförberedande NA-SA-HU-ES - FN-skola - Lärande för Hållbar 

Utveckling

• Internationella samarbeten förbereder våra elever för ett aktivt arbetsliv 

i en global och flerspråkig miljö.

• Flera Comenius- och Erasmusprojekt och klassiska språkutbyten för 

språken franska - spanska - tyska. 

• https://erasmusmultilingua.wixsite.com/meusite

Gymnasieskolan Spyken

https://erasmusmultilingua.wixsite.com/meusite


Erasmus+ 
• Projekttid: 2017-2020

• Projektbudget: € 148 410 

• Övergripande syfte: Utveckla 
språkundervisningen genom 
samarbete och digitala verktyg, 
stärka elevernas motivation och 
verka för ökat intresse för 
språkkunskaper och förståelse 
mellan människor

• Projektmål: Utveckling av 
samarbete och undervisning, 
Agenda 2030 



St. Irmengard Schulen, Garmisch-Partenkirchen, 

Tyskland

Liceo Statale G. Marconi, Pescara, Italien 

Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego, 

Portugal

Gymnasieskolan Spyken, Lund, Sverige

Lund universitet, Lund, Sverige

Deltagare/Partners: 



Erasmus+ 

● Transnational Project Meetings: 3 
projektmöten planerade

● Learning Teaching and Training: 
gemensamma lektionsplaneringar, 
föreläsare från universiteten

● Spridning av projektet
● Arbetsfördelning: ett team med en 

koordinator per land, en 
ansvarsfördelning inom och mellan 
teamen

● Intensivt effektivt arbete under våra 
workshops



Arbetsåret - projektfaser och styrning

LTT november

Läsårsstart

Genomförande och utvärdering av 
lektioner

Koordinatorsmöten var 3.e vecka 
online

Team-möten varje vecka

Förberedelser inför LTT november

LTT mars

Genomförande och 
utvärdering av lektioner

Koordinatorsmöten var 3.e 
vecka online

Team-möten varje vecka

Förberedelser inför LTT 
mars

TPM juni/september

Multilingualism 
for a 

Sustainable 
Society



• Skolans utvecklingsbehov
Utveckla språkundervisningen och samarbetet mellan språken i samverkan med elever och med  

kollegor i andra länder
Stärka elevernas motivation att studera språk
Utveckla det digitala lärandet för språken
 Lära om motivationsstrategier och digitalt lektionsinnehåll

• Nationell nivå
- Läroplan för Gymnasieskolan: “Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras 

till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det 

globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas”.

• EU-nivå
- EU Multilingualism Policy - för att varje europé ska tala 2 språk förutom sitt modersmål

- EU 2020 Strategy - målen ska nås med förbättrad utbildningsnivå

- FN:s globala mål Agenda 2030 för hållbar utveckling

Varför Erasmus+ 



• Positiv respons från eleverna - både spontant och i lektionsutvärderingarna

• Eleverna aktiva deltagare under hela läsåret

• Inspiration för oss lärare - utvärdering av LTT, lektioner och projekt

• Lektionsbank på temat FN:s agenda 2030 som sprids via olika kanaler

• Ökad kunskap om digitala lösningar och användandet av plattformen eTwinning

• Ökad kunskap om motivationsstrategier och implementering av dem i 

lektionsplaneringarna

• Ökat samarbete med universitet och kunskap om forskningsresultat

• Lärarstudenter delaktiga

• Mindre forskningsprojekt om digitalt lärande

• Agenda 2030 som skolövergripande tema på partnerskolorna

• Fler likheter än skillnader, men olika förutsättningar

Resultat och effekter så här långt 



• Förberedelser
erfarenhet från tidigare projekt, eTwinning-utbildning 

• Förankring bland kollegor och chefer
Skapa ett team och förankra hos skolledning

• Ansökan
Ansökan på eTwinning om att få projektet godkänt och sedan bjöd vi in 
de övriga deltagarna. Erasmus+: var ute i god tid och ta hjälp av UHR

• Uppstart av projektet
Gemensam kick-off, online eller IRL. Erasmus+: uppstartsmöte med UHR

Vad var det som gjorde att vi kom igång och lyckades? 



• Partners

Se till att den/de du samarbetar med är seriösa och verkligen vill vara med hela vägen! 

• Budgetplanering

eTwinning är en gratis plattform! - Erasmus+ : ha koll på de faktiska pengarna resp. 

schablonbeloppen

• Ansökan

Registrera dig, hitta en samarbetspartner, starta ett projekt. Erasmus+ skriv tillsammans, starta 

gärna processen med ett förberedande besök

• Genomförande

Arbeta med det ni arbetar med i vanliga fall och gör ett projekt utifrån det! Kontinuerlig uppföljning 

av projektplanen, var beredd på motgångar, planer kan förändras, ha roligt!

• Spridning

Lokalar medier, sociala medier, hemsida, Youtube, pedagogiska nätverk m.m.

Övriga tips


