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I denna broschyr har vi samlat länkar 
till läromedel, sajter och tjänster av 
olika slag, som kan vara till nytta 
i undervisningen av svenska som 
andraspråk och svenska för invand-
rare. 

Broschyrens fokus är gratisresur-
ser producerade i Finland men den 
innehåller även en del kostnadsfritt 
material från Sverige. 
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Utbildningsstyrelsens 
lärresurser 

SVENSKA FRÅN GRUNDEN

Kotisuomessa.fi – Digitala vägen
I webbtjänsten Kotisuomessa.fi med målgruppen 
vuxna kan man studera svenska och finska från 
grunden på teman som rör det finländska sam-
hället. Innehållet för svenskundervisningen, Digi-
tala vägen, är uppbyggt som en berättelse och 
behandlar olika situationer i det dagliga livet.
www.kotisuomessa.fi (Välj svenska)

http://www.kotisuomessa.fi
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STÖDMATERIAL PÅ OLIKA TEMAN

Nudlar och pannkaka
Nudlar och pannkaka är en kombinerad läse- 
och övningsbok i svenska som andraspråk. Den 
är avsedd för elever i årskurs 3–6, men kan väl 
tillämpas efter språkkunskaper i senare årsklasser. 
Texten är lättläst och behandlar vardagliga situa-
tioner i skolan och utanför. En del texter tar även 
upp vanliga naturvetenskapliga begrepp. Boken 
är kostnadsbelagd.
www.oph.fi/svenska/bokhandel 

Våra flytt- och stannfåglar
Syftet med e-läromedlet är att stöda elever i år 
3–6 med svenska som andraspråk. Materialet tar 
upp grundläggande begrepp i fåglarnas biologi 
och presenterar vanliga flytt- och stannfåglar, som 
eleverna ofta ser i sin vardag.
www.edu.fi/digitala_laromedel/flytt-och_
stannfaglar

Svamputflykt
Syftet med utflykten är att göra eleverna bekanta 
med våra svampar och med vår svampplocknings-
kultur, och att uppmuntra eleverna att röra sig och 
göra iakttagelser i naturen. Målgruppen är elever 
i årskurs 3-6 med svenska om andraspråk.
www.edu.fi/digitala_laromedel/svamputflykt 

Tid och rymd – min plats i solsystemet
Kommer senhösten 2016
I materialet får eleven genom simuleringar och 
enkla övningar bekanta sig med rymden och pla-
neterna men också med dygnet, månaderna och 
årstiderna. Målgruppen är elever i år 3–6 med 
svenska som andraspråk. 
www.edu.fi/digitala_laromedel/rymden

http://www.oph.fi/svenska/bokhandel
http://www.edu.fi/digitala_laromedel/flytt-och_stannfaglar
http://www.edu.fi/digitala_laromedel/flytt-och_stannfaglar
http://www.edu.fi/digitala_laromedel/svamputflykt
http://www.edu.fi/digitala_laromedel/rymden
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Finlands väder och årstider 
Kommer senhösten 2016
e-Läromedlet behandlar de finländska 
väderförhållandena och hur dessa påverkar vår 
natur och vardag. Målgruppen är barn i den 
förberedande undervisningen
www.edu.fi/digtitala_laromedel/vader

Sju ”yrkesrum” – e-läromedel för 
yrkesutbildningen
I dessa sju e-läromedel kring yrkesvokabulär går 
den studerande steg för steg igenom termer och 
uttryck inom ett visst yrkesområde. e-Läromedlets 
primära målgrupp är studerande i yrkesutbild-
ningen med svenska som andraspråk. De sju 
yrkesrummen är Frisörsalong, Patientrum, Kontor, 
Garage, Mjölkgård, Supermarket och Restaurang-
kök
www.edu.fi/digitala_laromedel/samling_
svenska_som_andrasprak 

Övningsmaterial för det riksomfattande 
språkprovet
Om en sökande till yrkesutbildning har annat 
modersmål än undervisningsspråket och hens 
språkkunskap inte kan intygas på annat sätt, kan 
läroanstalten kalla den sökande till ett språkprov. 
Utbildningsstyrelsen har publicerat det riksomfat-
tande provet från hösten 2015, för att man som 
sökande ska kunna bekanta sig med materialet i 
förväg. Materialet kan även användas av andra 
som vill öva sig i svenska.
www.edu.fi/digitala_laromedel/riksomfattande_
sprakprovet_h2015 

http://www.edu.fi/digtitala_laromedel/vader
http://www.edu.fi/digitala_laromedel/samling_svenska_som_andrasprak
http://www.edu.fi/digitala_laromedel/samling_svenska_som_andrasprak
http://www.edu.fi/digitala_laromedel/riksomfattande_sprakprovet_h2015
http://www.edu.fi/digitala_laromedel/riksomfattande_sprakprovet_h2015
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Vetamix – Abimix
Yles Vetamixtjänst innehåller videomaterial från 
målgruppen förskolan till andra stadiet. På Veta-
mix finns även Abimix, där alla tidigare student-
examina med beskrivning på goda svar public-
eras – också proven i svenska som andraspråk. 
Vetamix är ett samarbete mellan Svenska Yle och 
Utbildnings styrelsen.
svenska.yle.fi/abimix

Fler digitala resurser i Länkhåven
Länkhåven, som upprätthålls av Utbild-
ningsstyrelsen, har skapats för att göra 
det lättare för lärare att hitta e-läro-
medel som producerats i Finland och 
övriga Norden – e-läromedel som finns 
utspridda på olika webbtjänster. Länk-
håven innehåller även digitala material 
på temat svenska som andraspråk. Sök 
t.ex. på Särskild målgrupp > Invandrare 
eller via sökordsregistrets svenska som 
andraspråk lankhaven.edu.fi 

https://svenska.yle.fi/abimix
http://lankhaven.edu.fi
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Övriga lärresurser

SVENSKA FRÅN GRUNDEN

Svenska online – Svenska på Arbis
Svenska online är en del av bloggen Svenska på 
arbis, som samlar nyttiga länkar till digitala lärresur-
ser; tips på lättläst material, Sfi-länkar och länkar till 
läromedel, såsom exempelvis sverigesvenska Digi-
tala spåret. I Digitala spåret kan man göra övningar 
på olika nivåer men också hitta vidare till andra 
sajter där man kan studera och träna svenska.
https://arbissvenska.wordpress.com/ 
ova-svenska-online/

STÖDMATERIAL AV OLIKA SLAG

SFIF – Svenska för invandrare i Finland
SFIF är ett nätbaserat studiematerial med övningar 
och enkla faktatexter, som kan användas av lärare 
och studerande inom den fria bildningen för 
undervisning i svenska. Tanken är att studerande 
med lärarens handledning ska kunna använda 
materialet också för självstudier. Materialet har 
utarbetats inom projektet Delaktig i Finland och 
upprätthålls av Närpes stad tillsammans med flera 
vuxen- och medborgarinstitut.
www.sfif.fi

Papunet
Webbplatsen innehåller lättläst material av olika 
slag. Också Papunets bildbanksverktyg och andra 
verktyg kan användas i undervisningen av nyan-
lända. Webbplatsen upprätthålls av Förbundet 
Utvecklingsstörning.
papunet.net/svenska/ 

https://arbissvenska.wordpress.com/ova-svenska-online/
https://arbissvenska.wordpress.com/ova-svenska-online/
http://www.sfif.fi
http://papunet.net/svenska/
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Aktivera din svenska – för ett aktivt språkbruk i 
vardag och arbete
Aktivera din svenska är ett läromedel i pdf-for-
mat för andraspråksundervisning i svenska för 
vuxna. Läromedlet innehåller tre huvudspår; texter, 
aktivering och grammatik. Läromedlet är planerat 
för enspråkigt svensk undervisning, men ibland 
används finska som stödspråk till texterna. Till 
aktiveringsmaterialet hör även kopieringsunderlag 
för läraren. Läromedlet är utarbetat vid Västra 
Nylands folkhögskola.
www.bildningsalliansen.fi/sv/material/
invandrare/

Språklekar, lekdatabas och språkverktyg – lekfullt 
med språk på Folkhälsans webbplats
På Folkhälsans webbplats finns tips på språksti-
mulerande lekar, spel och bildkort för barn, både 
direkt på sidan och i en separat databas. Sidan 
innehåller även en länksamling om språk.
www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/
Barn--familj/Sprak/Spraklekar--sprakverktyg/

Swedish for fun!
Swedish for fun! är ett studiematerial med korta 
lektioner i praktisk svenska som kan fungera som 
komplement till annan undervisning. Studiehelheten 
är uppbyggd kring en berättelse om Yrsa från 
Jakobstad. Instruktionerna till materialet finns på 
en rad olika språk. Swedish for 
fun har skapats inom projektet 
REJA, Resurs i Jakobstadsnej-
den.
www.swedishforfun.fi/ 

http://www.bildningsalliansen.fi/sv/material/invandrare/
http://www.bildningsalliansen.fi/sv/material/invandrare/
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Spraklekar--sprakverktyg/
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Spraklekar--sprakverktyg/
http://www.swedishforfun.fi/
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UR Skola
UR Skola i Sverige innehåller flera hundra peda-
gogiska videoklipp med taggningen Svenska som 
andraspråk och Svenska för invandrare, både 
klipp som fungerar direkt i undervisningen men 
också klipp med målgruppen lärarfortbildning. 
Sveriges Utbildningsradio.
urskola.se/

ORDBÖCKER

Lexin – Bildteman
Lexins bildteman är en flerspråkig bildordbok 
med illustrationer och ljud på svenska och flera 
andra språk såsom arabiska, kurdiska och många 
fler. Lexins Bildteman riktar sig både till barn och 
vuxna och upprätthålls av Skolverket i Sverige.
Obs! Länkbyte hösten 2016
modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/
bildteman 

Lexin – Animationsteman
Lexins Animationsteman innehåller 15 teman med 
ett stort antal verb på svenska som användaren 
samtidigt kan se skrivna, lyssna till och även se 
en filmsnutt av. Lexins Animationsteman riktar sig 
både till barn och vuxna och upprätthålls av Skol-
verket i Sverige. Obs! Länkbyte hösten 2016
lexin.nada.kth.se/lang/lexinanim/

http://urskola.se/
http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/bildteman
http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/bildteman
http://lexin.nada.kth.se/lang/lexinanim/
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Handböcker kring 
språkstödjande arbetssätt

HANDBÖCKER OCH MATERIAL 
UTGIVNA AV UTBILDNINGSSTYRELSEN

Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet  
och lärande
Kommer i januari 2017
Publikationen Språk i rörelse – skolspråk, flersprå-
kighet och lärande innehåller artiklar om bl.a. 
elevernas språkbakgrund, flerspråkighet och 
språkinriktat arbete i den finlandssvenska skolan 
med en tydlig koppling till läroplansgrunderna. I 
publikationen presenteras också i ett flertal artiklar 
levande tvåspråkighet och identitetsfrågor. Publi-
kationen kommer att finnas i pdf-format och ges ut 
av Utbildningsstyrelsen.
http://oph.fi/gratispublikationer

Nytt språk ny kultur – Undervisning och 
handledning av elever med invandrarbakgrund
För vem är lärokursen svenska som andraspråk 
och litteratur tänkt? Har elever med invandrarbak-
grund rätt till stödundervisning? Handboken Nytt 
språk ny kultur är sammanställd för 
alla dem som arbetar med elever 
med invandrarbakgrund inom den 
grundläggande utbildningen eller 
den undervisning som förbereder 
för den grundläggande utbild-
ningen. I handboken finns även 
konkreta modeller och tips. 

http://oph.fi/gratispublikationer
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Publikationen finns i pdf-format och är utgiven av 
Utbildningsstyrelsen.
www.oph.fi/publikationer/2015/nytt_sprak_ny_
kultur

Stödmaterial för undervisningen i svenska som 
andraspråk
Sajten innehåller artiklar och material kring bl.a. 
flerspråkighet i skolan, undervisningsarrange-
mangen och bedömningen i anknytning till läro-
plansgrunderna för svenska som andraspråk i den 
grundläggande utbildningen. Utbildningsstyrelsen.
www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/
ovriga_modersmal 

Skolspråk och lärande
Publikationen Skolspråk och lärande bygger på 
autentiska klassrumssituationer och skolvardag i 
olika finlandssvenska språkmiljöer. Boken beskriver 
hur språkinriktat och språkoptimistiskt arbete kan 
se ut inom ramen för skolans dagliga verksamhet 
– i alla ämnen. Med sina konkreta idéer riktar den 
sig till lärare på olika åldersstadier. Boken är utgi-
ven av Utbildningsstyrelsen och finns i pdf-format. 
www.oph.fi/publikationer/2013/skolsprak_och_
larande

ÖVRIGA HANDBÖCKER

Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på 
flerspråkighet
Skolverkets handbok Greppa språket tar upp olika 
didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga 
elever. Frågor om bl.a. vilka arbetssätt som kan 
stärka de flerspråkiga elevernas inlärningsproces-
ser och vilka verktyg som kan hjälpa läraren att 
bättre möta flerspråkiga elever tas upp i boken. 
Boken finns i pdf-format.
www.skolverket.se/publikationer?id=2573

http://www.oph.fi/publikationer/2015/nytt_sprak_ny_kultur
http://www.oph.fi/publikationer/2015/nytt_sprak_ny_kultur
http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/ovriga_modersmal
http://www.edu.fi/planera/grundlaggande_utbildning/ovriga_modersmal
http://www.oph.fi/publikationer/2013/skolsprak_och_larande
http://www.oph.fi/publikationer/2013/skolsprak_och_larande
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2573
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HANDBÖCKER MED MÅLGRUPPEN 
SMÅBARNSPEDAGOGIK

Tänk språk! Språkstrategi för 
småbarnspedagogiken
Tänk språk är ett språkstödjande material för 
personer som jobbar inom småbarnspedagogi-
ken. Strategin vill hjälpa att skapa en miljö där 
varje barn får de bästa möjliga förutsättningarna 
att utvecklas språkligt, oberoende av om barnet 
är en- eller flerspråkigt, om det vuxit upp med 
standardspråk eller t.ex. talar dialekt. Handbo-
ken finns i pdf-format och är utgiven av Svenska 
kulturfonden.
www.kulturfonden.fi/wp-content/
uploads/2016/01/tank_sprak_web.pdf 

Flerspråkighet i förskolan – ett referens- och 
metodmaterial
Flerspråkighet i förskolan är en handbok som 
riktar sig till den som möter två- och flerspråkiga 
barn i småbarnspedagogisk verksamhet. Boken 
ger praktiska exempel på språkstödjande arbets-
sätt som sedan diskuteras och som förankras i 
teori. Handboken är utgiven av Myndigheten för 
skolutveckling i Sverige.
www.barnintro.se/Kap3/Forskolan/
Flersprakighet_i_forskolan-metodmaterial.pdf

Flera språk i förskolan – teori och praktik
Fler språk i förskolan är en språkstödjande hand-
bok utgiven av Skolverket i Sverige, som syftar till 
att öka kunskaperna, inspirera och ge vägledning 
i arbetet med flerspråkighet och andraspråksinlär-
ning i småbarnspedagogiken. 
www.skolverket.se/publikationer?id=3036 

http://www.kulturfonden.fi/wp-content/uploads/2016/01/tank_sprak_web.pdf
http://www.kulturfonden.fi/wp-content/uploads/2016/01/tank_sprak_web.pdf
http://www.barnintro.se/Kap3/Forskolan/Flersprakighet_i_forskolan-metodmaterial.pdf
http://www.barnintro.se/Kap3/Forskolan/Flersprakighet_i_forskolan-metodmaterial.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3036
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Sajter och tjänster om det 
finländska samhället 

Svenskan i Finland
Folktinget har på sin webbplats samlat nyttigt 
material om svenska språket och den svensksprå-
kiga kulturen i Finland. Här finns även broschyren 
Svenskan i Finland och publikationen Ge ditt barn 
en gåva. 
www.folktinget.fi/sv/sidor/svenskan_i_finland/

Svenskfinland för invandrare
På webbplatsen hej.fi finns information bl.a. 
om svenskan i Finland och om möjligheterna att 
studera och arbeta på svenska i Finland samt 
länkar vidare. Informationen finns på svenska, 
finska, engelska och ryska. Sajten upprätthålls av 
Helsingfors Arbis.
hej.fi/

Kan vi stå till tjänst? Integration på svenska i 
Finland
På Svenska kulturfondens webbplats finns bl.a. 
utredningen Kan vi stå till tjänst? Integration på 
svenska i Finland. 
www.kulturfonden.fi/publikationer/ 

Handboken Välkommen till Finland! 
Handboken som finns på arbets- och näringsminis-
teriets webbplats tar upp allmän information om 
det finländska samhället och typiska drag i den 
finländska kulturen. Handboken finns i pdf-format 
på 12 olika språk.
tem.fi/perustietoa-suomesta

http://www.folktinget.fi/sv/sidor/svenskan_i_finland/
http://hej.fi/
http://www.kulturfonden.fi/publikationer/
http://tem.fi/perustietoa-suomesta
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This is Finland – things you should and shouldn´t 
know
This is Finland är en webbplats skapad av utrikes-
ministeriet, som innehåller information om Finland 
och finländsk kultur på sju språk. 
finland.fi

Infopankki – Infobanken
Infobanken är en flerspråkig webbplats med sam-
manställd information för personer som planerar 
att flytta till Finland eller som redan bor i Finland. 
Webbplatsen hjälper även myndigheter med 
flerspråkig kommunikation. Infopankki upprätthålls 
av Helsingfors stad 
www.infopankki.fi

http://finland.fi
http://www.infopankki.fi


Utbildningsstyrelsen
PB 380

00531 Helsingfors
029 533 1000 

www.oph.fi
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