Lingio - en språk-app
 Hej, Yashar!
 Hej hej!
 Hur är det?
 Bra, hur är det själv?
 Det är bra, tack. Du har u
tvecklat en app
, med några till. Kan du
berätta lite om appen?
 Precis, vi har utvecklat 
en språkapp
som heter 
Lingio
, och det är
med några kompisar och gamla kollegor från Spotifytiden, som
gick ihop för att skapa nånting som hjälpte flyktingarna, volontärer
och lärare med just språkutbildning. Och vi har 8
språk inne:
engelska, svenska, tyska, spanska, franska, italienska,
portugisiska och arabiska.
 Wow! 
Imponerande
! Behöver man kunna engelska för att använda
er app?
 Nej, 
det räcker med
att man kan svenska till exempel, eller att man
kan arabiska så egentligen alla de åtta språken  det räcker med
att man kan nåt av dem så…
 Jag förstår. Hur funkar det? Vad gör man i appen?
 Man kan välja 
att lära sig själv
, man går in i “
övningsmode”och
det finns 
300 olika kategorier 
man kan välja mellan, och det är allt
från sport till resa, till hus och hem…
 Finns det 
ord och fraser
som man lär sig?

 Det finns 12 000 ord nu inom de olika kategorierna och
så lägger vi till 2000 fraser nu 
inom en månad
.
 I beskrivningen finns det information om att man kan även prata
med andra. Hur funkar det?
 Ja precis. När man har lärt sig lite själv så kan man köra o
rdquiz
mot andra som är o
nline
i appen och det kan vara vänner eller folk
som man hittar i vårt 
språkcommunity
. Och det är allt från lokala
svenskar som vill hjälpa dig med svenska språket eller så kan det
vara folk som du som är i ett nytt land och tillsammans så kan man
lära sig svenska och 
chatta
med varandra men även studera
tillsammans i appen.
 Okej, hur mycket kostar det?
 Helt gratis, 
helt och hållet
.
 Du har själv lärt dig svenska. Har du nåt tips till de som ska lära sig
svenska?
 Jag tror… 
kombinationen av
att använda de 
verktyg
som finns för
att göra undervisningen enklare plus ha kontakt med andra som
kan hjälpa en med språket. Och det har vi försökt 
lösa
med appen.
Och sen självklart se folk i riktiga livet också och 
prata 
face to face
är också jätteviktigt.
 Bra. Tack så mycket.

Nya ord och fraser
utveckla

göra något bättre och bättre

en app

en applikation som man kan ladda ner på
sin mobil eller surfplatta

imponerande

något som imponerar

det räcker med…

det behövs inget mer

övningsmode

övningsläge

inom en månad

senast om en månad men kanske tidigare

ordquiz

ordspel

online

på Internet

språkcommunity

en grupp människor som studerar språk

chatta

“prata” på Internet genom att skriva korta
meddelanden till varandra

helt och hållet

helt

kombinationen av

flera saker samtidigt

verktyg

hjälpmedel

lösa

klara (t.ex. lösa ett problem)

prata face to face

prata ansikte mot ansikte, “i riktiga livet”
(i motsats till att chatta)

Träna mera!
Ladda ner appen Lingio om du redan kan arabiska, engelska, tyska,
franska, spanska, portugisiska eller italienska och försök att lära dig nya
ord och fraser på det sättet.
Vilka andra verktyg kan man använda för att lära sig svenska? Skriv
gärna på vår Facebooksida!

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlekl/
eller mejla till 
sfi.centrumvux@gmail.com

