
M I A  S M I T H ,  T O R P A S K O L A N  

SPRÅKLIGA STRATEGIER  
I EN DIGITAL VÄRLD 



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR  
DIGITALT ARBETE 

• Elevdatorer 1-1 

• Elevdatorer 
klassuppsättning 

• iPads 1-1 

• Mobiltelefoner 

 

• Fungerande nätverks-
uppkoppling! 

 

• Saknas 

förutsättningarna 
måste vi kräva att 

detta förbättras!  

• Ibland vet lärarna 
bättre än rektor vad 

som krävs. Rektorer är 

inte tankeläsare.  

Förutsättningarna ser olika ut, flera olika sätt fungerar! 



VARFÖR DIGITAL ARBETE? 

• 2014! 

• Elevernas 

kompetens – hur 

står det till med den 

egentligen? 

• Vilken framtid möter 

våra elever? 

• Lgr11 



SPRÅKLIGA STRATEGIER I LGR11 

• Lgr11 s. 31 (Engelska, syfte): I den kommunikativa 
förma ̊gan inga ̊r a ̈ven spra ̊klig sa ̈kerhet och att 

kunna anva ̈nda olika strategier fo ̈r att sto ̈dja 

kommunikationen och lo ̈sa problem na ̈r 

spra ̊kkunskaperna inte ra ̈cker till.  

 

• Lgr11 s. 77 (Moderna språk, syfte): I den 
kommunikativa förma ̊gan inga ̊r a ̈ven spra ̊klig 

sa ̈kerhet och att kunna använda olika strategier för 

att sto ̈dja kommunikationen och lo ̈sa problem na ̈r 

språkkunskaperna inte ra ̈cker till.  

 



VILKA STRATEGIER? 

Icke-digitala 

 

• Omformuleringar 

• Ordböcker 

• Ställa frågor 

• Igenkänning via 

andra språk 

• Osv. 

Digitala 

 

1. Google 

2. Ordböcker i 

mobilen 

3. Google Översätt 

4. Wikipedia 

5. Stavningskontroll 



1. GOOGLE 

Fördelar 

• Hela världens kunskap 

vid fingerspetsarna.  

• Oändligt många 

resultat om allt och 

ingenting.  

Vad måste vi lära eleverna? 

• Google sållar inte bort 

det dåliga, det måste 

vi göra.  

• Ställa bra frågor.  

• Granska källor.  



2. ORDBÖCKER I MOBILEN 

Fördelar 

• Många är gratis.  

• Vissa har uttal.  

• Lättillgängligt.  

Vad måste vi lära eleverna? 

• Gratisvarianterna kan 

vara begränsade. Hjälp 

eleverna hitta bra 

varianter.  

• Enspråkiga – eleverna 

behöver hjälp att lära 

sig använda dem.  

• Tvåspråkiga är ofta 

dyra. 



3. GOOGLE ÖVERSÄTT 

Fördelar 

• Gratis.  

• Lättillgängligt.  

• Utvecklas hela tiden.  

 

• Större stöd receptivt än 

produktivt! 

Vad måste vi lära eleverna? 

• Svaren är MYCKET 

begränsade.  

• GÖ fixar inte 

homonymer.  

• Grammatiska detaljer 

saknas ofta.  

• Talsyntesen lämnar lite 

att önska.  



3. GOOGLE ÖVERSÄTT 



3. GOOGLE ÖVERSÄTT 



4. WIKIPEDIA 

Fördelar 

• Gratis.  

• Lättillgängligt.  

• Utvecklas hela tiden.  

• Uppdaterat.  

• Mer korrekt än 

Encyclopaedia 

Brittanica? 

• Simple English. 

 

 

Vad måste vi lära eleverna? 

• Användarredigerat, 

man måste vara 

källkritisk!  

• Varje artikel har en lista 

med källor, hur tolkar vi 

dessa? 

• Diskussionssida.  

• Språkligt – det som 

saknas i en ordbok! 



4. WIKIPEDIA 



4. WIKIPEDIA 

Ej i ordlistan 

• Namn på platser 

• Djur och växter 

• Personer med namn 

som stavas olika på 

olika språk 

Sök artikel, byt sedan språk 



5. STAVNINGSKONTROLL 

Fördelar 

• Finns tillgängligt i de 

flesta ordebehandlings-

program.  

• Lättillgängligt.  

• Utvecklas hela tiden.  

 

Vad måste vi lära eleverna? 

• Röda streck och gröna 

streck.  

• Man får inte köpa 

förslagen rätt av, ibland 

har datorn fel!  



5. STAVNINGSKONTROLL 



INFORMATIONSSÖKNING 

EN ÖVNING I  TYSKA,  ÅR 7 ,  8  OCH 9  



ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING 

• Inledning: samtal om 
olika källors relevans. 
Vilken källa passar 
när? Kartor, lärobok, 
andra böcker, 
internet osv.  

• Individuellt arbete: 
Massor av frågor med 
realiakoppling. 

• Quiz: Vilken källa är 
bäst i vilket läge? 

• Jag filmade min hjälp 
med Screencast-O-
Matic.. 

• Exempel: Marlene 
Dietrich (ca 4.30) från 
Wikipedia.  

• Hela filmen finns på 
miasklassrum. 
wordpress.com. 

http://youtu.be/ivtdnAgavnk?list=UUrhZ9wpxzMIbAjh9Ib5tlwA
http://youtu.be/ivtdnAgavnk?list=UUrhZ9wpxzMIbAjh9Ib5tlwA
http://youtu.be/ivtdnAgavnk?list=UUrhZ9wpxzMIbAjh9Ib5tlwA
http://youtu.be/ivtdnAgavnk?list=UUrhZ9wpxzMIbAjh9Ib5tlwA
http://youtu.be/ivtdnAgavnk?list=UUrhZ9wpxzMIbAjh9Ib5tlwA
http://youtu.be/ivtdnAgavnk?list=UUrhZ9wpxzMIbAjh9Ib5tlwA
http://miasklassrum.wordpress.com/
http://miasklassrum.wordpress.com/
http://miasklassrum.wordpress.com/


ÖVNING - INFORMATIONSSÖKNING 



MINA TIPS 

• Integrera den 

digitala världen i 

undervisningen.  

• Var ödmjuk, erkänn 

att du inte kan allt, 

påpeka att allt 

förändras och våga 

lära tillsammans 

med eleverna.  

• Facebook-grupper!  

• Våga erkänna dina 

fel – alla missar 

ibland!  

• Lär av eleverna – 

lyft fram elevernas 

kunskaper.  

 



B E D Ö M N I N G S P O R T A L E N  

TACK, SKOLVERKET! 



TACK FÖR MIG! 

Mia Smith 

Torpaskolan, Örgryte-Härlanda 

 

Miasklassrum.wordpress.com 

@miasmith1980 


