
Sajterna som gör 
svenskan roligare

Tv & video
Sveriges Television
Sveriges Television är den största tv-kanalen i 
Sverige. De har även en speciell sida på internet. 
Här kan du se alla tv-program. Klicka på 
Kategorier, Barn få får du se speciella program 
för barn och ungdomar. Det finns också program 
om musik, djur, sport etcetera.

Tyvärr går vissa program bara att se i Sverige. 
Det gäller alla tv-kanaler.
www.svtplay.se

Tv4
TV4 blandar allvar och nöje. Du kan titta på 
program som Robinsson och Smartskalle. 
Klicka på Barn för att se alla program för barn 
och unga.
www.tv4play.se

Tv3 
På TV3 kan du titta på roliga nöjesprogram. 
Du hittar program från fyra olika tv-kanaler på 
samma ställe. De heter TV3. TV6, TV8 och 
TV10.
www.tv3play.se

Kanal 5
Kanal 5 liknar TV3. Här visas mycket 
nöjesprogram. Ett Populärt program heter Berg 

& Meltzer i Amerika. Det handlar om två flickor 
som åker till USA och gör galna saker.
www.kanal5play.se

Filip och Fredrik
Filip och Fredrik är två svenska komiker. De har 
en egen sajt med många roliga videoklipp.
www.filipochfredrik.com

Splay
Det finns många kul Youtube-kanaler i Sverige. 
De mest populära hittar du på Splay.
www.youtube.com/user/SPLAYsverige

Yle Fem
Du har väl inte missat att Yle har en sajt med 
alla sina program på svenska?  
svenska.yle.fi

Radio
Sveriges Radio
Sveriges Radio är ”Sveriges Yle”. Här finns 
massor med radiokanaler. Du kan exempelvis 
välja P3 som spelar musik och program för 
ungdomar. Här finns också Barnradion som gör 
program för de unga. Alla 
program går att höra på 
nätet.
sverigesradio.se

NRJ 
NRJ är en musikkanal för 
ungdomar. Den finns både 
i Sverige och Finland. Du 
kan lyssna på NRJ när du 
vill på den här sajten!
www.radioplay.se

X3M
Yle har en svensk 
ungdomskanal som 
heter X3M. Här kan du 
lyssna på både musik och 
pratprogram.
www.yle.fi/extrem

KäNdiSaR & bloggaR
Nöjesguiden
Vill du läsa mer om svenska filmer, artister och 
kändisar? I så fall kan du besöka Nöjesguidens 
sajt. Det här är en tidning som delas ut gratis i 
svenska storstäder.
nojesguiden.se

Kenzas
Kenza Zouiten är ungefär 20 år gammal, men 
hon har en av Sveriges största bloggar. Den 
har en miljon besök varje vecka. Kenza skriver 
om mode och kläder. Hon har blivit så känd 
att hon har fått ett eget tv-program. Det heter 
Modelljakten och visas på Kanal 5.
www.kenzas.se

Kissie
En annan känd svensk bloggtjej kallar sig 
Kissie. Hon heter egentligen Alexandra Nilsson, 
och skriver om fester, shopping och annat som 
händer i hennes liv. 
www.kissies.se 

blondinbella
Sveriges första kända bloggare heter Isabella 
Löwengrip men kallar sig för Blondinbella. I 
dag är hennes blogg inte riktigt lika populär, 
men hon är fortfarande en kändis. Hon har bland 
annat varit med i tv-programmet Let’s Dance.
www.blondinbella.se

bloggportalen
Bloggportalen är en samlingssida för 100 000 
svenska bloggar! Sök efter något ämne som 
intreserar dig!
bloggportalen.se

veckorevyn
Veckorevyn är en tidning för unga kvinnor. Den 
skriver bland annat om kläder, smink, kändisar 
och jobb. Det finns också många roliga bilder.
www.veckorevyn.se

appaR
Zlatan Unplugged
Sveriges mest populära fotbollsspelare heter 
Zlatan. Han har en egen app. Här kan du läsa 
mer om honom och titta på bilder.
www.zlatanunplugged.se

Quizkampen
Quizkampen är en app för din smarta telefon. 
Här utmanar du dina kompisar på en frågesport. 
www.quizkampen.se

Saol
Behöver du en svensk ordlista? Svenska 
Akademins Ordlista (SAOL) finns gratis på 
nätet. Den finns också som en app.
www.svenskaakademien.se/appar

ÖvRigT
Kungahuset
Det finns många som gillar Victoria och de 
andra medlemmarna i det svenska Kungahuset. 
Här kan du läsa mer om dem och titta på fina 
bilder.
www.kungahuset.se

pakkå Ruatsi
De kända artisterna 
Jesse P och Redrama 
har gjort en skiva med 
rappmusik tillsammans. 
Den heter Pakkå Ruatsi 
och du kan hämta den 
gratis online. Du kan 
lyssna på låtarna och  
läsa alla texter.
www.pakka123.com

Fotnot: Materialet är skrivet och sammanställt 
av Martin Appel (martin.appel@gmail.com) för 
Svenska nu (www.svenskanu.fi)



Spel & CoMMUNiTY
loading
Sajten Loading handlar om datorspel. Här finns 
nyheter, recensioner och bloggar.
loading.se

game Reactor
Game Reactor är Nordens största speltidning. 
På deras hemsida läser du artiklar, nyheter och 
recensioner. 
www.gamereactor.se

pC för alla
Läs mer om vad som händer i datorvärlden i 
Sveriges största datortidning. Här kan du läsa 
många tester av nya prylar.
pcforalla.se

M3
M3 är en kul sajt om teknik och prylar. De 
skriver om datorer, telefoner, bilar och leksaker.
m3.idg.se

Hamsterpaj
Hamsterpaj är en populär community för 
ungdomar mellan 13 och 18 år. Här hittar du 
filmklipp och spel – och du kan prata med andra.
www.hamsterpaj.net

Ungdomar
Ungdomar.se är en annan populär community. 
Här är medlemmarna lite äldre. De flesta är runt 
18 år, men det finns även många som är yngre.
ungdomar.se

Stardoll
Stardoll är världens största community för unga 
flickor. Den handlar om kläder och mode, och 
här kan du designa dina egna dockor.
www.stardoll.se

läR dig SveNSKa
digitala Spåret
Lär dig svenska med den här kursen på internet! 
Fyll i hur mycket du kan så får du se de 
lektioner som passar just dig!
digitalasparet.se

Svenska nu
På den här sajten hittar du olika övningar på 
svenska. Du kan läsa olika texter samtidigt som 
du hör ljudet i högtalarna.
svenskanu.fi/laromaterial

lexin: bildtema
Bildtema är ett annorlunda lexikon. Du ser 
massvis med vardagliga bilder – och kan läsa 
vad ordet heter på svenska! Många tycker att det 
är lättare att lära sig ett ord om de samtidigt ser 
en bild.
lexin.nada.kth.se/lang/bildteman

Lexin: Svensk-finskt lexikon
Behöver du ett lexikon på svenska? Testa Lexin! 
Skriv bara i det ord du vill översätta på finska så 
ser du vad det heter på svenska.
lexin2.nada.kth.se/sve-fin.html

Språknät
Språknät är ett studiematerial för dig som pratar 
finska. Du hittar alltså många finska förklaringar 
till hur du ska lära dig svenska.
h27.it.helsinki.fi/spraknat

dR: de nordiska språken
Delta i frågesporter, gör en rap-låt eller lyssna 
på en folkvisa! Här använder du svenska språket 
på ett ovanligt sätt. Du kan även lära dig mer om 
andra språk i Norden, till exempel norska och 
danska.
www.dr.dk/nordisksprog/se

victor treenaa svenskaa
Du kan lära dig svenska på Facebook! På den 
här sidan får du tips om svensk musik. Du kan 
också spela ett roligt spel som heter Ordjakt! 
www.facebook.com/Victortreenaa  
apps.facebook.com/ordjakt/

Senja opettaa
Fröken Senja har en bra sida på Facebook. Här 
lär du dig svenska på ett roligt sätt. Många av 
texterna är på finska!
www.facebook.com/Senjaopettaa

dagSTidNiNgaR
dagens Nyheter
Dagens Nyheter är Sveriges största 
morgontidning. Den kommer från Stockholm. 
Här läser du om politik, kultur och sport. 

Dagens Nyheter liknar Helsingin Sanomat.
www.dn.se

Svenska dagbladet
Svenska Dagbladet är också en morgontidning. 
Den har ungefär samma innehåll som Dagens 
Nyheter.
www.svd.se

aftonbladet
Sveriges största kvällstidning heter Aftonbladet. 
En kvällstidning skriver mycket om nöje och 
skandaler. De har stora bilder och korta texter. 
Det finns också många roliga videoklipp på 
Aftonbladet sajt. 

Aftonbladet liknar tidningarna Ilta-Sanomat 
och Iltalehti.
www.aftonbladet.se

expressen
Den andra stora svenska kvällstidningen heter 
Expressen. Den ser ut ungefär som Aftonbladet.
www.expressen.se

Hufvudstadsbladet
Du missar väl inte att Finlands största tidning på 
svenska! Den finns förstås på webben....
www.hbl.fi

eNKla NYHeTeR
8 sidor
Tycker att vanliga dagstidningar är svåra att 
förstå? Då kan du läsa 8 sidor. Det är en tidning 
för den som inte 
kan svenska så bra. 
8 sidor innehåller 
bara korta texter. 
Den innehåller inte 
heller några svåra 
ord.
www.8sidor.se

lilla aktuellt
Sveriges 
Television har ett 
nyhetsprogram 
för barn och 
ungdomar. Det 

heter Lilla Aktuellt. Här finns nyheter som alla 
förstår. Du kan läsa nyheterna på sajten – eller 
se hela tv-programmet.
svt.se/lillaaktuellt

p4 Junior
Sveriges Radio har ett program som liknar Lilla 
Aktuellt. Det heter P4 Junior och sänds en gång 
i veckan. Här hör du nyheter och intervjuer som 
alla förstår.
sverigesradio.se/junior

p3 Nyheter
Du som är lite äldre kan lyssna på P3 Nyheter. 
Det är ett radioprogram med nyheter för 
tonåringar.
sverigesradio.se/p3nyheter

Klartext
Klartext är ett annat nyhetsprogram på radio. 
Det är gjort på lätt svenska. Klartext passar både 
vuxna och ungdomar.
sverigesradio.se/klartext

baRN oCH UNgdoM
Umo
En del saker kan vara pinsamma att prata med 
vuxna om. Kärlek, sex, alkohol, cigaretter är 
några exempel. Då kan man gå in på en sajt som 
heter Umo. Här finns svar på pinsamma frågor.
www.umo.se

UR 
Utbildningsradion finns på radio, tv och internet. 
Här kan du lära dig nya saker. Det kan handla 
om språk, matematik och samhällskunskap. 

På sajten hittar du video, filmer, radioprogram 
och artiklar. Du kan också spela roliga spel. När 
du spelar lär du dig nya saker.

ur.se

Kamratposten
Nästan alla svenskar känner 
till Kamratposten. Det är en 
tidning för alla mellan 8 och 
14 år. Här kan du läsa om 
mobbning, sex, kärlek, skolan 
och annat som är viktigt för  
unga. 

Kamratposten har en bra 
sajt. Här kan du läsa många 
av deras artiklar – alldeles 
gratis
kpwebben.se


