
Vill du ha informationsmaterial?
Informationsverige.se har olika typer av  
informations- och spridningsmaterial som du kan 
beställa gratis. Det finns även digitalt material för 
nedladdning. Allt material hittas och beställs via 
Informationsverige.se. 

Om du har frågor eller  
synpunkter, kontakta oss: 
info@informationsverige.se

Informationsverige.se är en webbplats med 
samlad information om svenska samhället.
  
Informationen finns på flera språk och är riktad 
till vuxna asylsökande och nyanlända samt  
ensamkommande barn. Webbplatsen kan också 
vara ett användbart verktyg för dig som möter 
målgrupperna i olika sammanhang 

I denna folder hittar du tips och information  
om hur Informationsverige.se kan användas i  
just din verksamhet. 

Informationsverige.se drivs gemensamt av alla 
länsstyrelser.

Läs mer på Informationsverige.se

Samlad information på flera språk
På Informationsverige.se finns samlad information 
om svenska samhället om bland annat arbete, 
utbildning, boende, ekonomi, hälsa och mycket 
mer. Informationen finns på flera språk och är 
sammanfattad i korta texter och filmer som är lätta 
att förstå.

Alla sidor ser likadana ut oavsett språk
Växla språk utan oro för att information saknas. Titta 
på samma sida på olika skärmar och språk samtidigt.

Anpassad för mobiltelefoner 
Informationsverige.se är utvecklad för att vara 
särskilt lätt att använda på mobiltelefoner och 
surfplattor.

Uppläsningsfunktion
Innehållet på Informationsverige.se går att läsa upp på 
flera olika språk.

Verktyg för dig som möter 
asylsökande, nyanlända eller ensamkommande barn
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Informationsverige.se – guiden till svenska samhället



Informationsverige.se 
kan användas som verktyg 
på många sätt av dig som 
möter målgrupperna i olika 
sammanhang.

Samhällsorientering
På Informationsverige.se finns det kostnadsfritt 
material och metodstöd för dig som arbetar med 
samhällsorientering för nyanlända eller på annat sätt 
arbetar med samhällsinformation.

”Om Sverige”
Den tidigare boken ”Om Sverige” har nu blivit helt 
digital med nya texter och bilder. Materialet finns på 
tio språk som du kan skriva ut eller arbeta med direkt 
på webbplatsen.
Här hittar du materialet ”Om Sverige”

Metodstöd till ”Om Sverige” 
För dig som arbetar med ”Om Sverige” finns ett 
metodstöd. Det innehåller till exempel metoder, olika 
slags övningar och diskussionsfrågor.

Samlat stöd
Det finns även annat material som kan vara stöd och 
inspiration i ditt arbete, till exempel filmserien ”Börja 
prata om” och MILSA handbok i samhälls- och 
hälsokommunikation. 

Allt stödmaterial hittar du längst ner på 
Informationsverige.se via rubriken ”Jag arbetar med 
nyanlända och asylsökande”

Språkinlärning
”Lära svenska”
Ta del av det digitala språkinlärningspaketet 
”Lära svenska”. Det är kostnadsfritt och enkelt att 
använda både själv och vid lärarledd språkträning.  

”Lära svenska” ger möjlighet att skaffa en 
grundläggande kunskap i svenska och innehåller 
en mängd olika filmer, språkverktyg, övningar 
och mycket annat. Ett av språkverktygen är ”Hej 
svenska” som tränar ordkunskap och läs- och 
skrivförmåga. ”Hej svenska” finns på fyra olika 
nivåer.

Här hittar du ”Lära svenska”

Information till föräldrar
På sidor specifikt riktade till föräldrar hittar du  
bland annat information om:

• barns medborgarskap, säkerhet och hälsa
• barns utveckling
• barns skola och fritid
• föräldrars rättigheter och skyldigheter
• var föräldrar kan få råd och stöd
• alkohol, tobak och narkotika som riktar sig till 

föräldrar till tonåringar

Här hittar du informationen till föräldrar ”Att vara 
förälder”.


