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Språkkraft gör det lättare att lära sig svenska med en ny version av appen
Läscoach
Den ideella föreningen Språkkraft lanserar en ny version av sin gratisapp Språkkraft
Läscoach, vilken erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att lära sig och förbättra sitt nya
svenska språk.
STOCKHOLM, SE. Med mer än 50 000 användare, siktar Språkkraft Läscoach på att motivera
användare att inte bara lära sig svenska snabbare utan också öka integrationen in i det svenska
samhället. Appen erbjuder också en personlig lärprofil med vilken användaren kan följa sin
språkutveckling och utforska sitt svenska ordförråd. Denna nya version förbättrar
användarupplevelsen radikalt med ett mer modernt
formspråk.
“Den nya versionen erbjuder en helt ny upplevelse
för våra användare att enkelt lära sig svenska och
uppskatta läsning på samma gång”
säger Niss Jonas Carlsson, ordförande i den ideella
föreningen Språkkraft
I Språkkraft Läscoach kan användare öka sin
inlärningshastighet genom att läsa och lära sig
svenska genom olika aktuella medier såsom tweets,
förenklade nyheter, nyhetsartiklar, noveller och hela
romaner.
Appen erbjuder språkstöd från svenska till idag 18 vanliga
invandrarspråk (listade nedan). Detta betyder att texten i
appen har integrerade ordböcker och interaktiva
språkövningar till dessa språk.

“Skärmbild som visar den nya huvudsidan i appen Språkkraft Läscoach”

Idag ger Språkkrafts olika appar språkstöd från svenska till: engelska, ryska, spanska, arabiska,
turkiska, albanska, bosniska, kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska,
azeriska. amhariska, tigrinja och pashto.
Appen finns idag för nedladdning till telefoner och surfplattor med operativsystemet Android och
iOS.
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Om Språkkraft
Språkkraft erbjuder gratis, användarvänliga digitala verktyg för flyktingar, nyanlända och andra
invandrare som vill lära sig svenska via individanpassat innehåll med språkstöd till 18 vanliga
invandrarspråk.
Språkkraft har hittills lanserat två olika appar för snabbare språkinlärning: Språkkraft Läscoach
(februari 2016) och SVT Språkplay (oktober 2016 i samarbete med SVT).
Språkkraft är en allmännyttig ideell förening som finansieras via donationer, projektfinansiering och
partnerskap. För mer information hänvisas till: www.sprakkraft.org

Språkkraft Läscoach iOS: http://apple.co/1RWOHoA Android: http://bit.ly/1RWTari
SVT Språkplay iOS: https://appsto.re/se/nb5web.i Android: http://bit.ly/2qdRW06
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