
bab.la och Lexiophiles presenterar:  

Top 100 Språkbloggar 2010 

(Hamburg den 28 maj 2010) Språkportalen bab.la och språkbloggen Lexiophiles har idag publicerat 

resultatet av deras årliga Top 100 Språkbloggar tävling. Målsättningen med tävlingen är att hitta de 

bästa språkbloggarna från hela världen. Med 495 nomineringar och mer än 20 000 röster slog tävling 

i år nytt rekord och är förmodligen den största av sitt slag.  

– Det är fantastiskt att se hur bloggandet om språk har utvecklats sedan vi startade den här tävlingen 

för tre år sedan, säger Priscila Andrade som är ansvarig för tävlingen. 

Hon forsätter: 

– Årets vinnare visar oss verkligen hur entusiasmen för språk och viljan att dela med sig av kunskap 

kan skapa så lysande informations- och kommunikationsresurser. 

Vinnarna är framstående exempel på det breda utbudet av språkbloggar. Årets vinnare - 

Talk to me in Korean - berikar sitt innehåll med YoutTube klipp samt MP3 & PDF material som är fritt 

att ladda ner.  Andraplatstagaren Fluent in 3 months skrivs av Benny, en språkentusiast som reser 

världen över. Han skriver för närvarande sin blogg på sju språk och gav nyligen ut en bok, 

The Language Hacking Guide, där han beskriver sina okonventionella inlärningsmetoder. Jennie en 

France, en blogg skriven av en engelsklärare i Frankrike som delar med sig av hennes tankar, idéer 

och nyfunna teknologier, kom på tredje plats. 

Tittar man lite närmare på listan är det två utvecklingar som verkligen sticker ut. Den första 

utvecklingen är att bloggarna har blivit mer interaktiva, oftast genom att integrera Twitter som en 

snabb och enkel kommunikationskanal.  Det andra är att allt eftersom tekniken utvecklas och blir 

enklare att använda så är det allt fler bloggar som inkluderar podcasts, videoklipp, presentationer 

och chatt möjligheter som del av ett rikt multimedia utbud. 

Den årliga tävlingen anordnas av bab.la & Lexiophiles i samarbete med användarna. Besökare har 

möjlighet att nominera bloggar och rösta på sina favoriter. Det slutgiltiga resultatet består till hälften 

av användarnas röster medan den andra hälften baserar sig på ett antal rankingkriterier. 

– Vi vill tacka varje bloggare som har varit delaktig i tävlingen. Vi uppmanar verkligen alla läsare att ta 

lite tid och gå igenom listan eftersom det finns helt enastående bloggar även längre ner på listan, 

säger Priscila Andrade.  

Top 100 Språkbloggar 2010 hittar du på: 

http://sv.bab.la/nyheter/top-100-language-blogs-2010 

  

Om bab.la & Lexiophiles: 

Språkbloggen Lexiophiles (www.lexiophiles.com) innehåller artiklar på 15 språk med varierande 

lingvistiska och kulturella teman. Lexiophiles är ett projekt drivet av bab.la. 

http://sv.bab.la/nyheter/top-100-language-blogs-2010
http://www.lexiophiles.com/


bab.la (http://bab.la/) är en interaktiv språkportal som erbjuder bilinguala lexikon, glosövningar och 

språktest med mera, helt gratis. För närvarande tillgänglig i 16 språk (svenska, engelska, kinesiska, 

esperanto, franska, tyska, hindi, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska, spanska och 

turkiska), arbetar sidan utifrån en wiki-modell som tillåter användare att bidra med innehåll och 

kommentarer. bab.la grundades 2007 av Dr. Andreas Schroeter, Dr. Thomas Schroeter och Patrick 

Uecker. 
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