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DIGITALA VERKTYG UNDERLÄTTAR 

UNDERVISNINGEN PÅ SPRÅKKURSER 

 

Vocaroo, Padlet, Quizlet, Kahoot, Edpuzzle. För den oinvigde låter det kanske som en 

samling ord på ett främmande språk, men inte för Marjaana Laaksonen. Hon undervisar i 

spanska vid Centret för språk och kommunikation och berättar att orden syftar på olika 

pedagogiska digitala verktyg, som hon själv använder sig av i undervisningen på sina kurser. 

Allt material tillgängligt 

Sedan flera år tillbaka har Laaksonen kurssidor på webbplattformen Moodle för sina kurser i 

spanska. 

– Både kursdeltagarna och jag själv tycker att det fungerar jättebra med webbplattformen, och 

den underlättar min undervisning betydligt. På kurssidorna finns allt material samlat och jag 

kan till exempel hänvisa till kurssidorna om någon har missat en lektion och vill veta vad vi 

har gått igenom eller vad som ska göras till nästa gång, förklarar Laaksonen. 

Nya metoder 

Genom åren har hon utvecklat nätsidorna och tagit in olika pedagogiska digitala verktyg på 

kurserna. Det mesta är sådant som hon har fått kännedom om tack vare eget intresse och 

engagemang. 

– Förr handlade det mycket om att man som lärare samlade urklipp och annat fysiskt material 

att använda på lektionerna, medan det idag finns mycket material digitalt, säger Laaksonen. 

Självrättande ordprov och uttalsprov är bara några av de uppgifter Laaksonen har på sina 

kurssidor. Hon prövar också hela tiden ut nya digitala verktyg. 
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– I början kan det naturligtvis innebära mer jobb, men när man har gjort det inledande arbetet 

blir det tidsbesparande i det långa loppet. 

Mångsidighet aktiverar 

Laaksonen upplever att kursdeltagarna har aktiverats på ett annat sätt tack vare de digitala 

verktygen. På lektionerna har hon ibland digitala inslag, så som till exempel frågesporter i 

verktyget Kahoot. Var och en får jobba med sin egen telefon och tävla mot varandra. 

– Undervisningen blir mångsidigare och det håller intresset uppe längre om man kan variera 

undervisningsmetoderna, säger Laaksonen. 

Samtidigt poängterar hon att man inte ska ta in digitala verktyg bara för sakens skull, det är 

viktigt att alla digitala verktyg man använder har ett syfte. För tillfället planerar Laaksonen att 

använda verktyget Movenote för att spela in klipp till kursen Spanska 4 på våren. Det kommer 

att underlätta hennes undervisning på sikt eftersom det material hon bandar in kan 

återanvändas och finns tillgängligt för kursdeltagarna att gå tillbaka till så många gånger de 

vill. 

– Det kanske inte är något för alla lärare men själv tycker jag att de digitala verktygen har 

underlättat min vardag och att de fungerar jättebra i undervisningen, säger Laaksonen. 
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