
 

48  LMNT-ny  2020:1 

 

LMNT-nytt  2020:1       
Bodil Nilsson      Avgående ordföranden har ordet       2      

Alexander Alsén    Tillträdande ordföranden har ordet       3 

Peter Åkesson     Om LMNT:s hemsida        3 

Alexander Alsén    Reviderade kursplaner börjar gälla för grundskolan den 1 juli 2020    4  
 
Redaktionen tipsar    Digital kemiundervisning        5  
 
Sandra Vargbom               Ett KLIMATprojekt i skolan - om lokal klimatanpassning                   6  

David Reckermann   Klimatkoll i svenska och norska skolan - storskaliga satsningar   8  

Ann-Margret Carlsson   Film om aluminiun - Malmslättskolan vann pris     9 

Ann-Marie Pendrill   Växjö samlar 2000 matematiklärare till stor matematikfest              10 

LMNT gratulerar   KVA Lärarpristagare 2020         12 

Redaktionen tipsar    Analys av kemilärares digitala resurser - ett examensarbete   12  
Johan Lundberg    En hård och kantig boll med 12 sidor - mineralundersökning   13   

Camilla Christensson   Mer om kemiundervisning i ett vardagssammanhang    16 

Suheyla Demir     Maria Ingelman Sahlén Minnesfond för Matematiskt Lärande      18 

Ann-Marie Pendrill    Aadu Ott - in memoriam        20 

Carl-Olof Fägerlind    Experiment med mynt, ljuslåga samt salt och is     21 

Ann-Margret Carlsson   AGAs uppfinningar under ett sekel       24 

Stig Sandström     Är du intresserad av att undersöka Magnuseffekten?    24 

Ann-Marie Pendrill   Omgivna av magnetfält - undersök med din telefon    26  

Ann-Marie Pendill/Urban Eriksson  Kraft och rörelse för hela kroppen                         28 

Mia Sandvik      eTwinning öppnar klassrumsdörren mot världen                                31 

Perina Stjernlöf     Rymden är spännande för både elever och lärare     35 

Jöran Petersson     Klassens matematikproblem - partionera en kvadrat i kvadrater   38 

Jöran Petersson     Lösningar till matematikproblemen i LMNT-nytt 2019:2   39   

Wilhelm Tunemyr    Nya matematikproblem 2020:1       41 

Carl Erik Magnusson   Svar  till fysikproblem 2019:2, Nya fysikprobem 2020:1    42   

Birgitta Lindh    Recension Ellervik Förgiftad - Berättelser om fasor, formler och fiaskon  45 

Carl Erik Magnusson   Recension Jönsson Fråga en fysiker      46 

Birgitta Sturk     Recension Häggström, Kilhamn, Fredriksson Algebra i grundskolan  47 

 

 

Enklast blir du medlem genom att sätta in 
årsavgiften  150 kr på PG 8 58 25-8. Glöm inte 
att ange namn    och adress. Ange ”Årsavgift 
2020”.  Gå gärna in på hemsidan www.lmnt.org 
och registrera dig. 

 

 

Styrelsen  Ordf  Alexander Alsén alsen.science@gmail.com 

  Vice ordf  Ann-Margret Carlsson annmca66@gmail.com 

  Kassör  Suheyla Demir   seila.demir@gmail.com  

  Övriga Bodil Nilsson bodilnilsson100@gmail.com  

    Wilhelm Tunemyr Wilhelm.tunemur@gmail.com 

    Eb sam Hatem eb samhatem@yahoo.com 

    Peter Åkesson   peter.akesson@linkoping.se 

 

LMNT-ny  2020:1                                                                                                                                                                                                

 

ISSN 1402-0041 

 

 

2020:1 april 

FÖRENINGEN FÖR LÄRARNA I MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK 

 

 
                Foto Ann-Marie Pendrill 

 
Elever och lärare åker i Lyktan på Gröna Lund med varsin liten slinky som accelerometer. 

 
När man accelereras uppåt känner man sig tyngre och slinkyn blir längre. När man accelereras 

nedåt känner man sig lättare och slinkyn blir kortare. Slinkyn illustrerar också hur en 
elektronisk accelerometer kan fungera, genom att avståndet mellan plattorna i en liten 

kondensator påverkas av acceleration och ger en elektrisk signal. Slinkyn är en av många 
visuella representationer av acceleration. 

 
Läs vidare: Ann-Marie Pendrill och Urban Erikssons artikel 

Kraft och rörelse för hela kroppen på sidorna 28 - 31. 
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Kraft och rörelse för hela kroppen 

Åkattraktionerna Hissningen på Liseberg, Lyktan på Gröna Lund och Stjernetårnet på 
Tivoli i Köpenhamn är alla " Familien Frei Fall Turm"  från Zierer, med olika 
tematisering. Under turen dras man först upp till det högsta läget och studsar sedan - ofta 
skrattande - upp och ned flera gånger. 
 

Här följer en dialog mellan Ann-Marie Pendrill (AMP) och Urban Eriksson (UE), avgången resp 
tillträdd föreståndare för Nationellt Centrum för Fysik i Lund. 

Bildserien högst upp på sidan visar skärmklipp från två studsar i åkattraktionen Hissningen. Kan du ta 
minnet till hjälp för att "känna" var det pirrar i magen och var man känner sig tyngre än vanligt? 

AMP: Jag tog fram bildserien för att göra det lättare att diskutera med elever under Fysikdagar på 
Liseberg. Elever har ofta har svårt att sätta ord på olika delar av turen och att koppla ihop krafterna med 
rörelsen. Urban, du intervjuade några grupper av högstadie- och gymnasieelever under Fysikdagen 2017. 
Kan du berätta? 

UE: De första grupperna var högstadieelever från Västsverige. Innan de åkte var de osäkra på vad de 
skulle vänta sig. Flera konstaterade att "-Det har vi aldrig tänkt på". Efter diskussioner inom grupperna 
kom de flesta fram till att man nog kände sig tyngre längst ned "efter fallet" eller "när hissen vänder". 
Några elever trodde att man kanske kände sig tyngst precis före eller efter lägsta punkten.  

Frågan om var man känner sig lättast var svårare. Eleverna gissade på många olika punkter i den övre 
delen av rörelsen. Många trodde att det skulle kännas som vanligt högst upp, oavsett om man vände 
direkt i högsta punkten eller först stannade innan man rörde sig nedåt igen. Efter att ha åkt var de 
övertygade om att man var tyngst längst ned och lättast nära toppen. 

AMP: Det är synd att fysikundervisning ofta missar möjligheten att ta vara på kroppens upplevelser. I 
läroböckerna verkar krafter oftast på rektanglar eller lådor - böckernas "kroppar" är sällan den egna. Om 
krafter verkar på människor kan det vara i samband med att man åker hiss med en badrumsvåg, men 
fokuserar då mer på hur den uppmätta vikten ändras än på hur det känns i kroppen. Hur diskuteras 
betydelsen av kroppens upplevelser inom forskning? 

UE: Man talar ofta om "embodiment" och i litteraturen finner man att 
djupa kunskaper ofta kan knytas till kroppsliga upplevelser och 
erfarenheter, som också verkar kunna fungera som en länk mellan olika 
sätt att beskriva fysikaliska fenomen. 

Här till höger ser ni en bild på en slinky i plast. Man klipper en ca 4 cm 
lång bit av en sådan plastslinky, när den hänger stilla. Biten träs över ett 
finger med ett gummiband.   
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                                                                                           Luft och vatten har olika densitet, faser samt olika  
           brytningsindex.  

 

Experimentsidor 
Hoppas att du är lika glad i experiment som Carl-Olof Fägerlind, som här bidrar med tre fina experiment. 
Det första som kan göras hemma i köket, kan man ge elever i uppdrag att göra hemma och sedan 
diskutera och förklara i skolan som en introduktion till ljusets brytning.   

 
Experiment med ett mynt - ljusets brytning  
 

 
  Lägg en femkrona i en tallrik.                             För bort skålen från ögat så att du inte ser myntet längre.  
 
En vän häller sedan sakta i vatten i skålen tills du ser hela myntet igen. 

 
 

 
 Varför kan du se myntet igen?  
Ljuset bryts från normalen när ljusstrålen går från vatten till luft. 



 

20  LMNT-nytt 2020:1 

 

Genom att få med alla eleverna i den grundläggande matematikundervisningen kommer de att  få fler 
elever som behåller det matematiska intresset upp i årskurserna. De tror på en kombination av en digital 
och praktisk matematikundervisning. Genom att möta eleverna med digital teknik i kombination med 
laborativt material och undervisning vill de befästa och främja de yngre barnens intresse för matematik.  

Efter presentation av projekten avslutade man ceremonin med ett trevligt mingel. 

Suheyla Demir   seila.demir@gmail.com 

Representant för  LMNT, Lärare på Mörbyskolan, Danderyds kommun 

———————————————————————————————— 
Aadu Ott - in memoriam 
Den 14 mars 2020 skulle Aadu Ott ha fyllt 80 år. Under många år var han ledamot i styrelsen för 
västra kretsen av LMNT.  

Många, många årgångars lärarstudenter vid Göteborgs universitet har fått möta Aadu Ott inom ramen för 
de tvärvetenskapliga kurserna på fjärde terminen, som samlade lärare och lärarutbildare från flera 
fakulteter. En bild därifrån: 

En stor hörsal på Pedagogen i Mölndal, sent 90-tal. Ett par hundra nyfikna lärarstudenter, just inom en 
av de tvärvetenskapliga kurserna på fjärde terminen i lärarutbildningen på Göteborgs universitet. 
Området framför tavlan som en stor rymdinspirerad teaterscen. På schemat: Föreläsning av Aadu Ott. 
Det blev en föreläsning om fysik, teknik och samhälle, med dikter från Harry Martinssons Aniara, 
som lästes av lärarstudenter och med fördjupade kommentar från Aadu Ott. Jag tackade efteråt för en 
stark upplevelse och konstaterade att det måste ha tagit otroligt mycket tid att förbereda. Aadu 
konstaterade "Man måste ju få ha roligt". 

Ett annat av Aadus många viktiga bidrag till lärarutbildningen i Göteborg är utveckling av kurser för det 
nya skolämnet Teknik. Inom ramen för tekniklärarutbildningen har studenterna tillbringat en vecka på 
Deutsches Museum i München, ofta tillsammans med yrkesverksamma lärare från hela landet. Ett par 
gånger har jag fått vara med tillsammans med Aadu, och fått uppleva hur han får liv i de olika artefakterna, 
genom berättelser som sätter dem i ett historiskt sammanhang. Hösten 2014 fick jag själv åka dit med en 
grupp - och såg entusiastiska anteckningar i gästböckerna på Kerschensteiner Kolleg från lärare som varit 
där tidigare år tillsammans med Aadu. 

"Pi-dagen" 14 mars är också Einsteins födelsedag. Aadu läste och samlade många böcker om Einstein och 
hans arbete. Under Göteborgs Internationella Vetenskapsfestival 2016 anordnade han tillsammans med 
hustrun Aslaug en fiktiv postum diskussion mellan Albert Einstein och Harry Martinson under rubriken 
Albert och Harry – Två vagabonder i Kosmos. 

Vi är många som vill tacka Aadu, för alla kreativa projekt som han arbetat med, där vi fått komma in som 
observatörer eller som deltagare på en liten, liten del. 
 

Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se 
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Att visualisera acceleration 

AMP: Det som kroppen känner kan också mätas. Sedan många år har vi använt en liten plastspiral – en kort 
"slinky" – som kan tas med under åkturen och observeras både av den som åker och av dem som står 
bredvid. Slinkyn är en enkel "accelerometer" som ger en visuell upplevelse av de krafter som påverkar 
kroppen under rörelsen. Att sedan se någon annan åka med en slinky hjälper eleverna att anknyta till 
läroböckernas mer traditionella utifrån-perspektiv.  Bilden med slinky på tidningens första sida är från 
Lyktan på Gröna Lund och bilden nedan från Stjernetårnet på Tivoli. 
De flesta elever behöver hjälp ("scaffolding") genom frågor och diskussioner med en lärare eller guide.  
Hur diskuterade eleverna slinkyn under fysikdagen? 

UE: Under första turen var eleverna ofta för upptagna av själva åkturen för att både observera slinkyn och 
hinna känna efter hur det känns. Att åka en gång till underlättar för eleverna att göra kopplingar mellan 
slinkyns längd, kroppens upplevelse och del av turen.  

Den grupp gymnasister jag intervjuade gjorde kopplingar mellan slinkyns längd 
och hur många "G" de upplevde. Diskussionen visade att de var vana vid att 
använda en fjäder för att mäta kraft och att de kunde använda Hookes lag för att 
relatera längden till kraften på kroppen.  

Denna koppling gjordes inte av grundskoleeleverna, utan  av en grupp som hade 
åkt lång väg till Liseberg och haft tid på bussen att diskutera de olika frågorna. 

Gruppen med gymnasister var inte så intresserad av att diskutera upplevelsen, 
utan ville hellre skriva ner formler och göra beräkningar, även om de var osäkra 
på hur man kan få fram hastighet och acceleration utan att använda 
formelsamlingen. 

AMP: Jag känner igen detta från föreläsningar med förstaårsstudenter, som har en 
mycket närmare relation till formlerna för derivator och integraler än till 
definitionerna. I bildserien kan vi anknyta till definitionen av hastighet som 
derivatan av läget, i detta fall höjden, h, dvs v=dh/dt. Medelhastigheten mellan 
två bilder kan skrivas som 'h/'t. t. Även utan längdskala kan man urskilja var man åker snabbast, om 
hastigheten är ungefär konstant under en del av turen och var hastigheten ändras som mest.  Bildserien 
visar till exempel att man rör sig lite snabbare på väg ner än på väg upp. 

På motsvarande sätt kan man få fram accelerationen, som innebär ändring av hastighet: Genom att jämföra 
hur hastigheten ändras mellan två par av bilder kan vi alltså få ett mått på accelerationen. a ≈'v/'t ≈ '('
h)/('t)2. Längst ner ändras hastigheten från att vara på väg ned till att vara på väg upp vilket ger en stor 
acceleration uppåt. Kraften från sätet måste då dels kompensera för tyngdkraften och dels räcka till för 
denna acceleration . I högsta punkten är acceleration istället riktad nedåt, vilket gör att kraften från sätet 
blir mindre än när man är i vila - man känner sig lättare. Många beskriver upplevelsen som att "det pirrar i 
magen". 

Att mäta acceleration 
Newtons andra lag ger en relation mellan kraft och acceleration, F=ma, där den totala kraften kan skrivas 
som en summa av tyngdkraften, mg, och en kraft, X, från attraktionen, dvs mg+X = ma. Det är denna kraft  

 

vi känner när vi åker – själva tyngdkraften känns inte. Trots namnet mäter en accelerometer in acceleration 
utan vektorn a - g = X/m - oavsett om det är en enkel plastspiral eller elektronisk mätutrustning. 
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Moderna telefoner har en inbyggd accelerometer, som 
gör att man också kan få en graf över hur krafterna 
varierar under åkturen (t.ex. med hjälp av apparna 
Physics Toolbox eller PhyPhox). Eftersom rörelsen 
bara är i en dimension kan vi lätt få fram 
accelerationen från mätdata genom att ta bort 
tyngdaccelerationen.   

Grafer och numerisk integration 
Eftersom acceleration är derivata av hastighet kan en 
hastighetsändring beräknas  genom att integrera 
accelerationen. Bilden till höger visar den uppmätta 
accelerationen och den beräknade hastigheten under 
två studsar.  

Titta en stund på grafen över hastighet. Stämmer det att accelerationen har störst värden när 
hastighetsgrafen lutar mest? Är accelerationen noll när hastigheten har maximum eller minimum? 
Fundera sedan över om du kan utläsa ur grafen vid vilka tidpunkter man är högst upp eller längst ned. 

 

Från hastighetsgrafen kan vi få värden över hur höjden 
varierar under två studsar. Bilden till vänster visar relationen 
mellan höjd och hastigheten, och hur ändringen i höjd 
mellan två tidpunkter hänger ihop med medelvärdet av 
hastigheten. Detta illustrerar på ett tydligt och enkelt sätt hur 
man med telefonen kan erhålla verkliga mätdata som ger en 
direkt koppling till konkreta situationer där man kan tillämpa 
begreppen derivata och integral - utan att använda 
formelsamling. 

 

 

 

 

 

 

Representationer och semiotiska resurser 
UE: Alla dessa bilder och ekvationer ger olika representationer av rörelsen.  Inom fysikdidaktiken pratar 
vi om dessa som så kallade "semiotiska resurser", som förutom representationer också omfattar verktyg 
och aktiviteter. Verktyg kan vara t.ex. slinkyn och telefonen i vårt exempel här, som används för att 
studera rörelsen, och aktiviteten är här helt enkelt själva försöket att åka i Hissningen. Experiment, och 
då gärna med en kroppslig upplevelse, är en klassisk och viktig  
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2. Mats Grumert, Karin Svensson m fl från Västerviks gymnasium i Västervik fick 30 000 kr för 
projektet Stöd till elever med matematiksvårigheter. 

Beskrivning av projektet: 

Syftet är att bygga upp en organisation för att ge elever i matematiksvårigheter adekvata anpassningar 
och särskilt stöd. I arbetet finns flera yrkeskategorier, matematiklärare (4 st), specialpedagog och rektor. 
Avsikten är att åstadkomma en helhetssyn och att systematisk göra det som på rätt sätt gynnar elevernas 
inlärning. Målet är att alla elever i matematiksvårigheter ska få den hjälp som ger bäst resultat i form av 
godkända betyg och en positiv syn på matematiken. Det som gjorts hittills är att rektor Karin Svensson 
initierat en mer fast organisation och utveckling av rutiner så att elevernas behov synliggörs och att de får 
sina undervisningsbehov tillgodosedda. 
För att komma vidare behöver man få en större kunskap om vad man kan och bör göra inom 
organisationen. Kursen de ansöker medel till hoppas de ska kunna ge dem en grund att arbeta vidare ifrån 
för att under nästa läsår (20/21) ha kunskaper nog för att på ett bra sätt stödja eleverna med adekvata 
åtgärder. Kursen ”matematiksvårigheter” anordnad av kompetendo ska dels bidra med en samsyn kring 
vad man kan eller bör göra och ge dem ett batteri med tänkbara åtgärder för deras organisation att 
arbeta vidare med. De ser det som en viktig del att både lärare, specialpedagog och rektor deltar på 
kursen för att få den samsyn som behövs i de vidare diskussioner de kommer ha så att deras resurser 
används till rätt saker som gynnar elevernas matematikutveckling och att det höjer lusten till matematik 
för deras elever. 

3. Ida Eidhagen från Alsike skola i Knivsta fick 7 200 kr för projektet Främjandet av matematiskt 
intresse i lågstadiet. Priset togs emot av Kristin Arnberg från SkillEd då Ida Eidhagen inte hade möjlighet 
att delta. 

Beskrivning av projektet: 

Syftet är främja och utveckla det matematiska intresset hos elever i lågstadiet. Med hjälp av digitala appar 
i kombination av traditionell matematikundervisning vill de befästa kunskaper och väcka diskussion. Man 
har gjort en satsning på skolan genom att förse alla elever med en egen Ipad. Problemet är att budgeten 
inte räckte till för att köpa in matematik-appar som utmanar och individualiserar undervisningen på det 
sätt som de planerat för. De köpte in fem exemplar av appen ”Matteappen 1” (Parama matte 1) som fick 
testas av fem elever. Man har då sett att den appen skulle vara ett bra komplement till undervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Hanna Ingelman-Sundberg (styrelseledamot), Annica 
Augustsson (stipendiat), Bonnie Trubarac Wahlbeck 
(stipendiat), Magnus Ingelman-Sundberg (styrelsens 
ordförande). Foto taget av Simon Ingelman-Sundberg 

Hanna Ingelman-Sundberg (styrelseledamot), Karin     
Svensson (stipendiat), Magnus Ingelman-Sundberg    
(styrelsens ordförande). Foto taget av Simon Ingelman 
Sundberg 
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Maria Ingelman Sahlén Minnesfond för Matematiskt Lärande 
Maria Ingelman Sahléns fond skapades den 30 oktober 2017. 
Som logo för fonden valde man symbolen epsilon då detta var en av 
Marias favoritsymboler. 
Syftet är att föra Marias vilja och engagemang för matematik och på olika 
sätt främja matematikstudier och matematikundervisning.  
Bidrag skall delas ut till lärare och studenter som vill vidareutbilda sig i 
nya metoder för matematiskt lärande.  
Den första prisceremonin hölls söndagen den 19 jan 2020 på Nordic Light Hotel i Stockholm. 
Ceremonin startade med en presentation om vem Maria Ingelman Sahlén var som person, hennes liv och 
hennes gärningar. Man kan läsa om Maria och om fonden på hemsidan www.mariasfond.org 
 

Syftet med fonden presenterades samt vilka kriterier man använt sig av för att välja ut de som fick äran 
att bli stipendiater vid denna första prisceremoni. 
Kriterierna man beaktar då man läser igenom de ansökningar som kommer in är:  
* Uppfyller projektet fondens syfte? 
* Finns det aspekter av förnyelse i projektet? 
* Är projektet genomförbart? 
* Finns möjlighet till återkoppling och redovisning? 
* Sammanfattande bedömning av stipendiepengarnas ”nytta”   
 

Tre stipendiater uppfyllde dessa kriterier och fick vardera anslag för att jobba vidare med sina projekt. 
De fick under ceremonin presentera sina projekt. 

 

1. Annica Augustsson och Bonnie Trubarac Wahlbeck från Österledskolan i Oskarström fick 30 000 
kr för projektet Problemlösning enligt ”Singaporemetoden”.  

Beskrivning av projektet: 

Österledsskolan brottas med låga resultat i matematik, trots att de i kollegiet är långt framme vad gäller 
matematikdidaktik. De största bristerna ser Annica och Bonnie i problemlösning. Förra året när de var 
på NCTM:s konferens så väcktes deras intresse av Singaporemetoden, där man utgår från 
problemlösning för att sedan lära eleverna aritmetiken. Detta väckte deras intresse och de har sökt efter 
material och utbildning kring denna metod i Sverige. De få böcker de hittat är inte tillräckliga utan de 
behöver mer utbildning i detta. De upptäckte att det kommer finnas föreläsningar om Singaporematte på 
nästa års NCTM-konferens och genom att delta i denna konferens kan de få möjlighet att lära sig mer 
och skapa kontakter med lärare som arbetar med metoden dagligen. Efter konferensen kommer de att 
delge övriga Ma-kollegor på skolan sina erfarenheter, dels vid ämnesträffarna samt vid en studiedag 
där de kan ha workshops och fördjupa sig mer alla tillsammans i de nyförvärvade kunskaperna. 

Deras mål är att de med de nya kunskaperna inom Singaporemetoden kommer att kunna implementera 
metoden i undervisningen. Deras förhoppning är att Singaporemetoden leder till att deras elevers 
förmåga i problemlösning utvecklas, som i sin tur leder till högre måluppfyllelse på skolan inom 
matematik. 
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aktivitet i fysikundervisningen, även om skolans laborationer vanligen sker i klassrummet. 
Representationer kallar vi allt det andra som vi använder för att kommunicera fysikkunskap, t.ex. 
läroböckernas frikroppsdiagram över de krafter som verkar, matematiken, grafer, text, mm. 

Tivolifysik i framtiden? 
Vi räknar med att även i fortsättningen kunna erbjuda och vidareutveckla lärarstöd för att använda resurser 
utanför klassrummet. Även om Urban nu tagit över som föreståndare för NRCF så kommer Ann-Marie, 
som tagit fotona och gjort graferna i denna artikel, att fortsätta att ansvara för www-platsen tivoli.fysik.org 
och vara medarrangör för fysikdagar på Liseberg och Edutainmentdagar på Gröna Lund i september. 

 
Ann-Marie Pendrill  Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se 
Urban Eriksson    urban.eriksson@fysik.lu.se  
 
Referens: Up and  down, light and heavy, fast and slow - but where, Eriksson U and  
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Fysikdag på Liseberg 18 september, http://tivoli.fysik.org/liseberg/fysikdag/ 
Faglige dage på Tivoli, 10 augusti, 18 september, http://www.tivoli.dk/da/skoler/faglige+dage 
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eTwinning öppnar klassrumsdörren mot världen 
 
Just nu pågår tusentals digitala samarbeten mellan lärare och deras klasser runt om i Europa. Det 
handlar om större och mindre projekt på skilda teman, om projekt för olika skolstadier och där en 
mångfald av digitala verktyg används. Den gemensamma nämnaren: projekten har kommit igång via 
eTwinning och de har initierats av lärarna själva. Lärare i matematik, teknik och naturvetenskap driver 
många av projekten – också i Sverige. 

Ingen reser, alla möts 

eTwinning är ett EU-program som ger personal i förskola, grundskola och gymnasieskola möjlighet att på 
digital väg samarbeta med andra skolor i Europa. Ett samarbete kan till exempel handla om att elever i ett 
land kodar början på en berättelse, som sedan partnerskolans elever fortsätter på, att klasser skickar 
varandra matteutmaningar eller att elever i flera länder jämför vårens framfart. I eTwinningprojekten sker 
allt samarbete genom digitala verktyg. Ingen reser – men alla möts ändå.  

“Man bestämmer själv hur enkelt eller avancerat projektet ska vara. Ett par veckor eller ett helt läsår – det 
är upp till dig och dina projektpartner. Ni styr över planeringen, antalet aktiviteter och hur många länder ni 
vill samarbeta med. Det går att ändra, lägga till och ta bort aktiviteter efter behov. Har man en ärlig 
kommunikation med sina projektpartners så går allt lätt.” 

Det berättar Gabriela Petre Broman, matematik- och NO-lärare på Hagalidskolan i Staffanstorp. 
Gabriela har använt sig av eTwinningsamarbeten i undervisningen i nästan tre år och är även så kallad 
eTwinningambassadör.¨ 


