Informationsverige.se
– ett verktyg för dig som arbetar med asylsökande, nyanlända och
ensamkommande barn

Guiden till svenska samhället
Informationsverige.se är en guide på 10 språk samlad, grundläggande och tillförlitlig information om
svenska samhället. Webbplatsen riktar sig i första hand till asylsökande, nyanlända och
ensamkommande barn. Men den är också ett användbart verktyg för dig som möter målgrupperna i
olika sammanhang och verksamheter.
Informationsverige.se är ett regeringsuppdrag och drivs av länsstyrelserna i samarbete med
Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Målgruppsingångar
Webbplatsen har olika målgruppsingångar där specifik information som rör målgruppen finns samlad
på ett lättöverskådligt sätt. På informationsverige.se hittar asylsökande, nyanlända och
ensamkommande barn grundläggande information om svenska samhället som är viktig att känna till.
•
•
•

Här finns svar på vanliga frågor och information om bland annat myndigheter, ekonomi,
föräldraskap, sjukvård, skola och utbildning
Här finns information om boende och olika vägar för att hitta jobb i Sverige
Här finns också möjligheter att kostnadsfritt träna svenska på egen hand
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För dig som möter målgruppen
Informationsverige.se kan användas som verktyg på många sätt av dig som möter målgrupperna i
olika sammanhang. Bra att känna till:
Enkelt språk och sammanfattat innehåll
Det kan ibland vara svårt att sortera och få överblick av all den myndighetsinformation som ges idag.
Därför har vi på informationsverige.se samlat och sammanfattat den informationen i korta,
lättförståeliga texter och filmer på 10 språk.
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.

Behovsanpassad ordlista
På informationsverige.se finns en behovsanpassad ordlista med ord man ofta kommer i kontakt med
som ny i Sverige. Ordlistan fylls på successivt utifrån inkomna förslag och behov.
Sökfunktion
Via sökfunktionen går det snabbt och enkelt att hitta allt innehåll på både informationsverige.se och i
samhällsorienteringsmaterialet boken ”Om Sverige”.
Uppläsningsfunktion
Innehållet på informationsverige.se är uppläsningsbart via funktionen Talande webb. Funktionen är
tillgänglig på språken arabiska, engelska, franska, ryska, spanska, svenska.
Anpassad för mobiltelefoner
Informationsverige.se är utvecklad för att vara särskilt lätt att använda på mobiltelefoner och
surfplattor.
Informationsmaterial för beställning och nedladdning
Informationsverige.se har olika typer av informations- och
spridningsmaterial. Tryckt informationsmaterial på olika språk
beställer du kostnadsfritt. Digitalt material för utskrift,
informationsskärmar eller webb finns för nedladdning.

Länkar
•
•

Behovsanpassad ordlista
Informationsmaterial för beställning och nedladdning
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Som verktyg för samhällsorientering
På informationsverige.se finns sidor och material för dig som arbetar med samhällsorientering för
nyanlända. Bland annat kan du ta del av material om och från MILSA – Utbildningsplattform för
samhälls- och hälsokommunikation.
På informationsverige.se hittar du även boken ”Om Sverige” på 10
språk. Boken är det mest använda materialet i Sverige inom
samhällsorientering för nyanlända.

Länkar
•
•
•
•

•

Läs och arbeta med boken direkt på informationsverige.se
som webbsidor

•

Ladda ner boken kostnadsfritt på 10 språk i PDF-format, i
sin helhet eller kapitelvis

•

Beställ boken i tryckt format på svenska för
självkostnadspris

Sidor för dig som arbetar med samhällsorientering
Läs och arbeta med ”Om Sverige” direkt på informationsverige.se
Ladda ner ”Om Sverige” som PDF
Beställ ”Om Sverige” i tryckt format
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Som verktyg för språkträning
På informationsverige.se finns det digitala språkpaketet ”Lära svenska”. Med ”Lära svenska” är det
enkelt och kostnadsfritt att träna svenska. Ingen lärarhandledning krävs och alla kan träna i sin egen
takt. Lära svenska ger en grundläggande kunskap i svenska och består av en mängd olika filmer,
språkverktyg, övningar och mycket annat.
•
•
•
•

För egenstudier
För lärarledd språkträning, till exempel på språkcaféer eller inom SFI
Framtaget och testat med pedagoger och fokusgrupper med nyanlända
Övningarna och filmerna är fristående och behöver inte göras i någon specifik ordning

”Lära svenska” har följande struktur och innehåller 4 delar:
Börja lära dig svenska
I delen för att börja träna svenska finns ”Hej
Svenska1”, vilket är ett språkverktyg för de som inte
kan läsa och skriva. Det finns också korta filmer
anpassade för denna nivå samt länk till webbsida för
att träna uttal.
Fortsätt lära dig svenska
Här hittar du bland annat språkverktygen Lingio- För
nya i Sverige och Hejsvenska2. Här finns också filmer
som kan användas för att fortsätta lära sig svenska
samt länkar till bland annat Nyheter på lätt svenska.
Träna svenska med andra
Här finns tips på olika sätt att ta kontakt med andra
svensktalande för att öva sitt språk, antingen digitalt
eller genom att träffas på riktigt. Här finns också
relevanta filmer.
Översättningar och ordlistor
I denna del finns olika appar och webbsidor för att
översätta ord och text som underlättar arbetet med
att lära sig svenska.

Länkar
•

Språkpaketet ”Lära svenska”
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Som verktyg för arbete med ensamkommande barn och ungdomar
På informationsverige.se finns ”Hitta rätt” - ett pedagogiskt material för ensamkommande barn och
ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling. ”Hitta
rätt” används av boendepersonal och socialtjänst över hela landet, men även av andra som möter
målgrupperna.
•

Kostnadsfri nedladdning

•

Handledningsmaterial

•

Webbutbildning i materialet

Länkar
•

Materialet ”Hitta rätt” och webbutbildning

Som verktyg för information till föräldrar
På informationsverige.se finns sidor specifikt riktade till föräldrar. På sidorna hittar du bland annat:
•

Information kring barns medborgarskap, hälsa, skola
och fritid

•

Information om föräldrars rättigheter och skyldigheter
och annat som riktar sig till föräldrar

•

Information om alkohol, tobak och narkotika som riktar
sig till föräldrar till tonåringar

Länkar
•

Att vara förälder i Sverige

info@informationsverige.se

Som verktyg för information om vardagsekonomi i Sverige
På informationsverige.se finns information som är viktig att känna till för att kunna ta hand om sin
ekonomi i Sverige. Här finns bland annat information om skatter, försäkringar, räkningar, skulder, BankID
och att handla på internet.

Länkar
•

Asylsökande – ekonomi

•

Uppehållstillstånd – ekonomi

•

Generell information om ekonomi

Som verktyg för att synliggöra aktiviteter för asylsökande och
nyanlända
På informationsverige.se finns en kalender med aktiviteter riktade till asylsökande och nyanlända.
Aktiviteterna kan sökas fram eller väljas utifrån olika kategorier. Varje aktivitet innehåller bland annat en
beskrivande text och information om vem som arrangerar.
Om er förening eller verksamhet vill publicera en aktivitet i kalendern kontaktar ni länsstyrelsen i ert län.

Exempel på aktivitet

Länkar
•
•

Se och sök i aktivitetskalendern
Mer information om aktivitetskalendern och hur du publicerar aktiviteter.

info@informationsverige.se

