
Digitala verktyg för språkutvecklande 
arbetssätt 
 
Det här är en lathund för digitala språkutvecklande verktyg nu när vi bedriver distans och 
fjärrundervisning. Lathunden är uppdelat i 7 delar. 
 

1. Flippa klassrummet  
En metod för distansundervisning är att man flippar klassrummet, alltså att man spelar in sig 
själv i en genomgång av stoffet. Eleverna får själva innan eller under lektionstid titta på 
inspelningen och därefter kan elever i Google Meet ställa individuella frågor till läraren. Här 
nedan kommer länkar för hur man kan spela in sig själv. Det finns även en del youtube-klipp 
där lärare har inspelat material. Ett smidigt sätt att spela in sig själv är via mobiltelefon som 
man sedan laddar upp i classroom. 
 

● Movavi https://www.movavi.com/se/screen-recorder-mac/ är en bra sida för att spela 
in skrivbordet 
 

● En länk om hur du smidigt spelar in och laddar upp videoklipp via youtube 
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=sv&ref_topic=9257439  

 
● Clipomatic https://www.apalon.com/clipomatic.html är en sida för att klippa in text i 

videoklippet. 
 

● Amara är ytterligare en sida för att skapa text till videoklipp https://amara.org/sv/  
 

2. Visuellt stöd för ökad förståelse 
För att skapa en bättre förståelse för stoffet och specifika begrepp så är det fördelaktigt att 
arbeta med bildstöd. Försök i största mån klippa in bilder i uppgifter och i presentationer. Det 
är viktigare nu än någonsin att arbeta med bildstöd. 

 
● Bildgoogla- Du kan enkelt googla på bilder som passar stoffet och klistra in 

det i dokumentet.  
 

3. Stöd för elever som behöver språkliga extra anpassningar  
Elever kan ha svårigheter i undervisningen som vi fysiskt ger extra anpassningar i 
klassrummet. Här nedan kommer digitala tips på hur vi kan hjälpa elever som behöver extra 
anpassningar. 

 
● För elever som har svårt att skriva så kan vi använda oss av Google Meet för 

att redovisa en uppgift muntligt. 
 

● En elev kan även spela in ljudfiler och mejla till läraren istället för att skriva. 
Här är en länk som beskriver hur elever kan gå tillväga: 
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https://www.astrixsoft.com/aMZ2w6D9l/  
 

● I Google docs finns det ett tillägg där elever kan tala in text direkt i datorn. I 
Google Dokument finns även en dikteringsfunktion. Eleverna kan öppna ett 
google dokument, under menyn verktyg väljer eleven Röstinmatning. Det 
kommer komma en ruta med en mikrofon, eleven ska klicka på mikrofonen 
och prata in det hen vill ha nedskrivet. För att det ska bli bra måste eleven 
tala tydligt och det krävs ofta redigering i efterhand.  
 

● ClaroRead Chrome är en talsyntes som elever kan använda i Google, både 
på webben och i dokument. Talsyntesen läser upp skriven text så att eleven 
samtidigt som läser (eller istället för att läsa) kan lyssna på texten. Eleven kan 
ställa in ClaroRead på lite olika sätt, så att den läser upp text utifrån hur hen 
vill ha det. Det går även bra att lyssna på pdf:er och text i bilder. Då väljer 
eleven alternativet "Skanna från skärm" 
 

● Stava Rex och SpellRight,är ett extra grammatiskt tillägg som går att finna 
under verktyg i google docs. Elever som har svenska som andraspråk kan 
även översätta från ca 90 andra språk till svenska med hjälp av Google 
Translate. 

 
4. Aktivera förkunskaper 

För att skapa en förförståelse för elevernas förkunskaper innan vi går igenom stoffet för 
lektionen så finns det flera verktyg digitalt för att skapa en gemensam förståelse digitalt. 

 
● Menimeter https://www.mentimeter.com/ som kan användas för att synliggöra 

begrepp för dagens lektion.  
 

● Padelet https://sv.padlet.com/ där man också kan synliggöra begrepp inför 
lektionen. 
 

● Skapa tankekartor tillsammans med, Mindmeister, MindMup, eller Popplet 
https://www.mindmeister.com/ 
https://www.mindmup.com/ 
https://popplet.com/ 

 
 

5. Utvärdera lektionen språkutvecklande 
En fälla som man kan fastna i nu när vi bedriver distansundervisning är att vi förenklar 
begrepp och jag vill bara påminna om att aldrig förenkla, utan vi ska stötta eleverna till att 
förstå begreppen. Det är även viktigt att vi kontinuerligt utvärderar om eleverna förstår 
centrala begrepp.  
 

●  Utvärdera om eleverna förstått begreppen eller/och innehållet för lektionen 
med Google formulär som finns i Google Suits. Gör ett quiz för eleverna för 
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att på gruppnivå och individnivå.  
 

● Surveymonkey är ytterligare ett verktyg för att samla klassens förståelse kring 
lektionsinnehållet. https://sv.surveymonkey.com/  

 
 

6. Alternativa arbetssätt för att ge respons utöver Google Suit samt skapa quiz.  
Vi har Google Docs för att ge respons som kommentarer på elevers arbete och här nedan 
kommer alternativa sätt att ge respons.  

 
● https://get.plickers.com/  
● https://socrative.com/ 
● https://kahoot.com/schools-u/ 
● https://quizlet.com/ 

 
 

7. Muntlig redovisning  
Elever som ska/kan redovisa sina kunskaper muntligt finns det flera digitala hjälpmedel. 
 

● För elever som har svårt att skriva så kan vi använda oss av Google Meet för att 
redovisa en uppgift muntligt. 
 

● En elev kan även spela in ljudfiler och mejla till läraren istället för att skriva. 
https://www.astrixsoft.com/aMZ2w6D9l/  
 

● Även med  https://info.flipgrid.com/ kan elever skapa videoklipp  
 

 
 

 
 

 
 
 

https://sv.surveymonkey.com/
https://get.plickers.com/
https://socrative.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://quizlet.com/
https://www.astrixsoft.com/aMZ2w6D9l/
https://info.flipgrid.com/

