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Lär dig svenska gratis  

Språkkurser på nätet 

Aso Asingers SFI-sida http://www.asinger.net 
 

Babbel https://uk.babbel.com  
 

Digitala spåret http://digitalasparet.se/safir 
 

Duolingo https://www.duolingo.com/ Swedish for English speakers. 
 

Hej Svenska http://www.hejsvenska.se 
 

Lingu@net World Wide http://www.linguanet-worldwide.org/ För språklärare. Sök 
kvalitetsgranskade språkresurser.  
 

Mondly https://app.mondly.com/home  Lär dig nya språk från 33 olika språk. 
 

Swedish for all https://swedish-for-all.se 
 

 

Lexikon på nätet 

Bab.la http://bab.la/ 28 språk 
 

Foreign word http://www.foreignword.com/dictionary/Swedish/Tagalog/ Svenska-tagalog. 
 

Glosbe https://glosbe.com Över 50 språk. 

 

Lexin  http://lexin.nada.kth.se/lexin/  Svenska, albanska, amhariska, arabiska, 
azerbajdjanska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, pashto, persiska (farsi), 
ryska, serbiska, somali, spanska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska. 

 

Synonymer http://synonymer.se Svenska synonymer. 
 

Tyda http://tyda.se/ Svenska, engelska, franska, tyska, spanska, norska, danska. 
 

 

 

 

http://www.asinger.net/
https://uk.babbel.com/
http://digitalasparet.se/safir
https://www.duolingo.com/
http://www.hejsvenska.se/
http://www.linguanet-worldwide.org/
https://app.mondly.com/home
https://swedish-for-all.se/
http://bab.la/
http://www.foreignword.com/dictionary/Swedish/Tagalog/
https://glosbe.com/
http://lexin.nada.kth.se/lexin/
http://synonymer.se/
http://tyda.se/


Upplands Väsby bibliotek 2018-08-06 

 

 
 

Lär dig svenska med appar 

För iPhone, iPad, Android  

 

Babbel – lär dig språk Gratis, erbjuder köp inuti app. 

 

Duolingo Swedish for English speakers. Gratis. 

 
Folkets Lexikon (endast iPhone) Lexikon på svenska och engelska. Gratis, erbjuder 
köp inuti app. 

   
Hej Bas Träna basordförråd i Hej svenskas kapitel ”Bas”. Gratis. 

Lexin offline (endast Android) Lexikon på svenska, albanska, amhariska, 
arabiska, azerbajdjanska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, 
nordkurdiska, pashto, persiska (farsi), ryska, serbiska, somali, spanska, sydkurdiska, 
tigrinska, turkiska.  Gratis. 

Lexin synonymer och lexikon (endast iPhone, iPad) Lexikon på svenska, 
albanska, amhariska, arabiska, azerbajdjanska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, 
nordkurdiska, pashto, persiska (farsi), ryska, serbiska, somali, spanska, sydkurdiska, 
tigrinska, turkiska.       Gratis. 

Lingio – för nya i Sverige Lär dig ord att använda i vardagssituationer och i olika 
yrken. Fungerar även offline. Välj mellan olika hjälpspråk. Gratis. 

Lär dig svenska – Fabulo Lär dig svenska genom att känna igen ord och bilder, 
hitta det saknade ordet, fullborda meningar och meningsuppbyggnad. Instruktioner 
på ett valfritt språk. Gratis, erbjuder köp inuti app. 

 
Moji klockis svenska Öva klockan. Gratis. 

Mondly languages (endast iPhone, iPad) Lär dig nya språk från 33 olika 
språk. Gratis, erbjuder köp inuti app. 

 
Språkkraft läscoach, svenska Lär dig svenska snabbt med hjälp av texter ur 
svenska medier. Gratis. 

 
Svenska på en månad. Gratisversionen har tre lektionen, betalversionen fler. 

 
SVT Språkplay. Utveckla din svenska med hjälp av SVT:s program. Gratis. 
 

uTalk Go – lär dig språk (endast iPhone, iPad) Ord och fraser på fler än 140 
språk. Gratis, erbjuder köp inuti app. 

 


