
Undervisa på distans med Connect  
I det digitala läromedlet finns resurser att använda vid distansundervisning. Elever får ta ett större 
eget ansvar, och de elever som är i behov av stöd kan med hjälp av funktionerna i det digitala 
läromedlet. Nedan beskriver vi de funktioner som finns digitalt, som alla elever med läromedlet har 
tillgång till. Kommunikationen mellan lärare och elev är extra viktig i en distanssituation, och 
eleverna kan behöva hjälp med planering och struktur. I lärarpaketet och på lärarpaketets 
produktsida finns skrivbara Unit Planners och Chapter Checks till alla avsnitt i Connect, som du som 
lärare kan ladda ner och skicka till dina elever. I dessa pdf:er kan du förmarkera avsnitt som du vill att 
eleverna ska arbeta med, eller låta eleven använda dem som checklistor i sitt eget arbete. 
 

Registrera och aktivera 
Eleven kan komma åt sitt digitala material från vilken dator (eller annan enhet) som helst genom att 
logga in med sitt användarnamn och lösenord på webbplatsen. Man ser om man är inloggad eller 
inte längst upp till höger på sidan. Det fungerar inte att dela aktiveringskoden med en annan 
användare. Koden är giltig i fyra år från aktiveringen, och ska bara användas en gång per elev. Det 
digitala materialet kan användas i datorer och på surfplattor. I smartphones går det inte att läsa 
texterna, men man kan lyssna på hela bokens innehåll och göra samtliga övningar. 
 

Klassrum 
När du och dina elever har tillgång till den digitala delen kan du skapa ett ”klassrum” där du får 
möjlighet att följa och kommunicera med dina elever. Instruktioner hur du skapar ett klassrum hittar 
du via länken https://www.studentlitteratur.se/#skapaklassrum. Till klassrummet bjuder du enkelt in 
eleverna och deras profiler visas i det klassrum du skapat. Du får en överblick över elevernas aktivitet 
och ser aktiveringskodernas status. I det digitala klassrummet kan du också skapa uppdrag åt dina 
elever. Uppdrag är en tidsbestämd uppgift som du kan använda för till exempel läxor eller 
veckouppgifter. Klassrummet gör det också möjligt för dig som lärare att kommunicera med 
eleverna, antingen via text eller inspelade meddelanden. 
 

Den digitala delen  
I varje exemplar av Textbook finns en kod som ger eleven tillgång till den digitala delen som ingår i 
läromedlet. En snabbguide för att komma igång med detta finns i lärarmaterialet på s 10.  

Klicka dig runt och bekanta dig med materialet. Här finns inspelningar av bokens alla texter, alla 
hörförståelseövningar inspelade, övningar till kapitelorden och de grammatiska strukturerna. Här 
finns också introduktioner för att stimulera diskussion inför varje kapitel, och facit till Workbook.  
Genom att arbeta med den digitala delen av Connect får eleven rika möjligheter till varierad träning 

och du kan frigöra rättningstid då datorn rättar och ger omedelbar feedback. Många elever använder 

datorn, surfplatta eller telefon som ett naturligt verktyg i sina språkstudier men det gäller inte alla, så 

ha gärna en gemensam genomgång där du visar vad eleverna kan hitta i den digitala delen och 

berätta om fördelarna det innebär att ta hjälp av datorn vid språkstudier. 

 

Ordträning  
Kapitlens glosor tränas med olika övningstyper. I Spelling skriver man det engelska ordet med hjälp 
av tangentbordet för att öva stavning. Man klickar på högtalarsymbolen och skriver ordet. Kan man 
svenska kan man välja detta som en översättningsövning också. Wordmatch (från svenska) finns 
också till varje kapitel. I båda övningstyperna läses ordet eller frasen upp om man gjort rätt. 
Uppmana eleverna att härma och säga efter för att träna på uttalet.  



 

Ytterligare övningstyper  
Andra övningstyper som förekommer till de olika kapitlen är:  
Dictation – en diktamensövning där korta meningar läses upp som eleven med hjälp av 
tangentbordet skriver ner.  
Fill the gaps – här får eleven öva på att välja och placera rätt ord i en fras eller mening.  
Jumbled sentences – tränar ordföljd och innebär att man ordnar ett antal ord så att dessa bildar en 
mening.  
Crosswords – ett självrättande korsord.  
 

Listening  
Uppgiften till hörövningen finns i Workbook. En tydlig sidhänvisning till Workbook vägleder eleven.  

Hörövningen finns inspelad i två hastigheter. Vill man ha hörövningen något långsammare 
uppläst och med längre pauser klickar man på knappen SLOW. Vill man gå tillbaka till normal 
hastighet klickar man på NORMAL. Alla inspelningar är gjorda av professionella skådespelare och här 
presenteras många olika dialekter och varianter av engelska.  
 

Tänk också på  
De ord och fraser som tränas i webbdelen bygger på glosor och den grammatik som presenteras i 

Connect 1. Det är viktigt att påpeka för de elever som har ett större ordförråd att ett 

nybörjarprogram har vissa begränsningar. Eleverna kan genom att ge en synonym mycket väl ha 

skrivit ett ord som fungerar väl och är rätt, men vid programmeringen har vi tvingats göra ett urval av 

tänkbara svarsalternativ. 


