
Sajter och appar som 
gör svenskan roligare

TV & VIDEO
Sveriges Television
Sveriges Television är den största tv-kanalen i 
Sverige. Man har även sajt och en app som heter 
SVT Play. Här går det att se nästan allt. Klicka 
exempelvis på Program, Barn så kan du titta på 
speciella program för unga. 

Vissa SVT-program går bara att se i Sverige. 
Det är samma sak för alla tv-kanaler.
www.svtplay.se

TV4
TV4 blandar allvar och nöje. Här tittar man på 
nyheter, men också på roliga program som Idol 
och Solsidan. 

TV4:s sajt och app heter TV4 Play. För 
att kunna titta måste du registrera dig. En del 
program måste du även betala för att se. 
www.tv4play.se

TV3 
På TV3 kan du titta på nöjesprogram, till 
exempel Svenska Hollywoodfruar. 

Du kan se deras program på sajten och i 
appen Viafree. Här finns det både många roliga 
videoklipp från TV3 och några andra kanaler.
www.viafree.se

Kanal 5
Kanal 5 liknar TV3, och båda visar mycket nöje. 
Ett populärt program på Kanal 5 är en talk show 

som heter Breaking News med två komiker som 
heter Filip & Fredrik. 

Kanal 5 har en sajt och en app tillsammans 
med några andra svenska tv-kanaler. Den heter 
Dplay.
www.dplay.se

Yle Fem
Du har väl inte missat att Yle har många bra 
program på svenska? Du hittar dem på sajten 
och appen Yle Arenan. 

Du kan klicka på Barnens Arena om du vill se 
program för unga. 
arenan.yle.fi

Splay
Det finns mycket roligt på Youtube i Sverige. 
Therese Lindgren, Clara Henry och Misslisibell 
är tre av Sveriges mest populära ”youtubers”. 
Det finns också många kul humorgrupper, till 
exempel I just want to be cool.

Du hittar också många roliga klipp på 
Youtube-kanalen Splay.
www.youtube.com/user/SPLAYsverige

RADIO & PODDAR
Sveriges Radio
Sveriges Radio är en 
stor radiostation – på 
samma sätt som Yle. 
Här finns det många 
olika radiokanaler. 
Du kan exempelvis 
välja P3 som spelar 
musik och program 
för ungdomar. Du 
kan också lyssna på 
Barnradion. 

Alla program går 
att höra på Sveriges 
Radios sajt eller i 
appen Sveriges Radio 
Play. På sjten finns 
också många spel.
sverigesradio.se

Victor treenaa svenskaa
Du kan lära dig svenska på Facebook! På den 
här sidan får du bland annat tips om svensk 
musik och annan kultur. 

Missa inte heller Abiträningen. Det 
är en smart kurs för alla som ska skriva 
studentskrivningen på gymnasiet.
www.facebook.com/Victortreenaa 

SAOL
Behöver du en svensk ordlista? Svenska 
Akademins Ordlista (SAOL) finns gratis på 
nätet, både som sajt och app.
www.svenskaakademien.se/appar

SVT Språkplay
SVT Språkplay är en app där du lär dig svenska 
när du tittar på tv. Du tittar på ett program från 
Sveriges Television med svensk text. Vet du inte 
vad ett ord betyder? Klicka på det så får du se 
vad det heter på finska. 

Du kan också få en lista över ord du behöver 
repetera.
SVT Språkplay

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 lite mer än 20 år gammal, men 
hon har en av Sveriges största bloggar. Den har 
över en miljon besök varje vecka. Kenza skriver 
om mode och kläder. 
www.kenzas.se

Kissie
En annan känd svensk bloggflicka kallar sig 
Kissie. Hon heter egentligen Alexandra Nilsson, 

och hon skriver om fester, shopping och annat 
som händer i hennes liv. 
www.kissies.se 

Bloggportalen
Bloggportalen är en samlingssida för över  
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

ÖVRIGT
Quizkampen
Quizkampen är en app för din smarta telefon. 
Här utmanar du dina kompisar på en frågesport. 
Kul för dig som är duktig på svenska!
www.quizkampen.se

Pakkå Ruatsi
Finländska artisterna Jesse P och Redrama har 
gjort en rap-skiva tillsammans. Den heter Pakkå 
Ruatsi och du kan hämta den gratis online. 
Lyssna på låtarna och läs texterna!
www.pakka123.com

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
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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 
ungdomar.
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 & UNGDOM
Umo
En del saker kan vara pinsamma att prata med 
vuxna om. Kärlek, sex, alkohol och 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, radioprogram och 
artiklar. Du kan också spela roliga spel. När du 
spelar lär du dig nya saker.
urskola.se/Barn

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

SPEL & TEKNIK
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

M3
M3 är en kul sajt om teknik och prylar. De 
skriver om datorer, telefoner, bilar och leksaker.
m3.idg.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
Svenska nu
På den här sajten hittar du kul övningar på 
svenska. Du kan läsa olika texter samtidigt som 
du hör ljudet i högtalarna.
www.svenskanu.fi

Lexin: Bildtema
Bildtema är ett annorlunda lexikon. Du ser 
massvis med bilder – och du 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 ett ord på finska så ser du vad det 
heter på svenska.
lexin2.nada.kth.se/sve-fin.html

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, som norska och danska.
www.dr.dk/nordisksprog/se

NRJ 
NRJ är en populär 
musikkanal. Den 
finns både i Sverige 
och Finland. 

Du kan lyssna på 
NRJ när du vill via 
Radioplay. Det är 
en sajt och en app 
med många olika 
musikkanaler. 

Kolla om du 
hittar en kanal 
som spelar din 
favoitmusik!
www.radioplay.se

X3M
Yle har en ungdomskanal på svenska. Den heter  
heter Yle X3M (uttalas ”Extreme”). Här finns 
det både musik och pratprogram.

Du kan förstås lyssna i en vanlig radio, men 
också på internet och i appen Yle Arenan. 
svenska.yle.fi/x3m

Tunein
Vill du höra på fler svenska radiokanaler? Surfa 
till sajten Tunein eller ladda ned appen. Här kan 
du lyssna på radio från hela världen – helt gratis.
www.tunein.com

Acast
Sverige har mycket kul poddradio (podcast). En 
bra sajt och app heter Acast. Här kan du lyssna 
på poddarna i datorn, mobilen eller surfplattan.

Acast är en svensk tjänst, men själva appen 
finns bara på engelska.
www.acast.com

TIDNINGAR & NYHETER
Dagens Nyheter
Dagens Nyheter är Sveriges största seriösa 
dagstidning. Den kommer från Stockholm. Här 
läser du om politik, kultur och sport.

Dagens Nyheter är samma sorts tidning som 
Helsingin Sanomat.
www.dn.se

Svenska Dagbladet
Svenska Dagbladet är Sveriges andra stora 
dagstidning. 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 känner väl till att Finland har en stor tidning 
på svenska! Den finns förstås på webben och i 
appen HBL 365.
www.hbl.fi

Omni
Omni är en svensk app och sajt som samlar 
nyheter från olika medier. Du kan själv välja vad  
du vill läsa mycket om – till exempel sport, nöje 
eller teknik.
www.omni.se

ENKLA NYHETER
8 sidor
Tycker att vanliga dagstidningar är svåra att 
förstå? Då kan du läsa 8 sidor. Det är en tidning 
och en sajt för den som inte kan svenska så bra. 
8 sidor innehåller bara korta texter. De använder 
inte heller några svåra ord.
www.8sidor.se

LL-Bladet
Det finns en lättläst tidning i Finland också. Den 
heter LL-Bladet och har förstås också en egen 
sajt.
www.ll-bladet.fi

Lilla Aktuellt
Sveriges Television har ett nyhetsprogram för 
barn och ungdomar som heter Lilla Aktuellt. 
Här finns nyheter som alla förstår. Du kan läsa 
nyheterna på sajten – och titta på intressanta 
videoklipp.
svt.se/lillaaktuellt

P4 Junior
Sveriges Radio har ett program som liknar Lilla 
Aktuellt. Det heter P4 Junior och sänds en gång 


