
TV & RADIO
Sveriges Television
Sveriges största tv-kanal lägger ut 
de flesta program på internet, bland 
annat många barnprogram. En del går 
bara att visa i Sverige, men det mesta 
är även tillgängligt i Finland.
www.svtplay.se 

Kommersiell tv
De kommersiella tv-kanalerna visar 
en del roliga videoklipp på sina sajter, 
men annars kräver de som regel att 
tittarna tecknar ett abonnemang som 
kostar pengar.
www.tv4play.se
www.tv3play.se
www.dplay.se

Svenska Yle
Yle har många svenska barnprogram 
som är textade på finska på sin sajt.
svenska.yle.fi/barn  

Splay Sverige
Det finns gott om kul svenska 
videoklipp på Youtube. Kolla 
exempelvis Splay Sverige!  
www.youtube.com/user/SPLAYsverige

Sveriges Radio
Sveriges Radio gör radioteater och 
andra roliga program för barn. De har 
även en ungdomskanal som heter P3 
och som spelar mycket ny musik.
sverigesradio.se/barn

UR 
UR är en utbildningskanal med 
text, ljud och bild. Klicka på Skola, 
Ämnesmeny  och välj Svenska!  
ur.se
ur.se/barn

Vetamix
Vetamix är Svenska Yles motsvarighet 
till UR. Här finns audio- och 
videomaterial som passar perfekt för 
klassrummet. 
www.vetamix.net

Radio Play
Radio Play är en sajt och en app 
där man kan kan lyssna på många 
populära svenska musikradiokanaler.
www.radioplay.se

X3M
Yles svenska radiokanal för unga 
heter X3M. Här sänds både musik och 
pratprogram.
www.yle.fi/extrem

ENKLA NYHETER
8 sidor
8 sidor är en tidning och sajt med 
nyheter på lätt svenska.
www.8sidor.se

Lilla Aktuellt
Sveriges Televisions nyhetsprogram 
för barn heter Lilla Aktuellt. Här finns 
bland annat korta nyhetsklipp. Perfekt 
för klassrummet!
svt.se/lillaaktuellt

SPEL & PYSSEL
Barnkanalen
Barnkanalen på Sveriges Television 
har en sajt med kul gratisspel och tips 
om pyssel.
www.svt.se/barnkanalen

Buu-klubben
Yles barnprogram Buu-klubben 
samlar många spel på sin sajt.
buu.yle.fi

Sveriges Radio
Radioapan är Sveriges Radios 
barnsajt. Här finns massvis med spel 
och pyssel.
sverigesradio.se/radioapan

Ordjakt
Ett spel för att lära sig svenska ord. 
Det går att spela både med och utan 
Facebook-konto. 
apps.facebook.com/ordjakt

SPRÅK
Lexin: Bildteman
Lexin Bildteman är ett lexikon som 
visar ord i form av bilder. Det går 
också att höra dem i högtalarna. Här 
finns tusentals vanliga svenska ord.
lexin.nada.kth.se/lang/bildteman

Lexin på finska
Ett gratis lexikon mellan svenska och 
finska. Du kan även välja en rad andra 
språk. 
lexin.nada.kth.se

De nordiska språken
På den här sajten använder man 
svenska språket genom att exempelvis 
göra en rap-låt eller lyssna på en 
folkvisa. 
www.dr.dk/nordisksprog/se

SAOL
Svenska Akademiens Ordlista finns 
som en gratisapp för mobilen eller 
surfplattan. Den går också att nå från 
datorns webbläsare utan registrering. 
www.saol.se

FÖR LÄRARE
Svenska nu
Nätverket Svenska nu erbjuder 
mycket spännande material som 
kan komplettera den vanliga 
undervisningen.
www.svenskanu.fi

Språkrådet
Svenska Språkrådet har en sajt och 
app med svar på vanliga språkfrågor. 
Här finns också spännande nyheter 
som exempelvis Nyordlistan som 
beskriver aktuella ord i svenskan. 
www.sprakochfolkminnen.se/sprak

Hallonbåt
Du får nyheter, tips och idéer om 
Hallonbåt på den här sajten.
nyt.sanomapro.fi

Verktygslåda för svensklärare


