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Lättlästa böcker för vuxna
Att läsa lättlästa böcker är ett bra sätt att lära sig svenska.
På biblioteket finns det både berättelser och faktaböcker på lättläst
svenska. På biblioteket får du hjälp att hitta böcker som du är
intresserad av och på den nivå som passar dig.
Vissa böcker finns både på lättläst svenska och ett annat språk,
till exempel svenska och arabiska eller svenska och dari. Många böcker
finns också som ljudböcker.
Här är webbadresser till tre förlag som gör lättlästa böcker för vuxna:
ll-forlaget.se
nyponochviljaforlag.se
bokforlagethedvig.se

Lättlästa nyheter
8 Sidor är en nyhetstidning på lätt svenska. Du kan läsa
tidningen på biblioteket. Du kan också läsa och lyssna på 8 Sidor
på webben eller med en app i din telefon.
8sidor.se
Radio Sweden är ett nyhetsprogram för dig som är ny i Sverige.
Du kan lyssna på programmet direkt på webbsidan eller ladda ner
det till din dator eller din telefon.
sverigesradio.se

Andra tjänster
På sajten UR Språkplay hittar du över 4 000 pedagogiska
program som kan ses med språkstöd på 27 olika språk.
ur.se/sprakplay
Med appen SVT Språkplay kan du se tv-program med språkstöd.
svt språkplay
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Lättläst samhällsinformation
Många myndigheter har information på lättläst svenska.
Sök efter symbolen LL, eller efter texten Lättläst, på webbplatserna. De flesta myndigheter har också information
på andra språk. Leta efter texten Other languages. Här är
exempel på myndigheter som har information på flera språk:
migrationsverket.se
arbetsformedlingen.se
forsakringskassan.se
Information om Sverige är en webbplats för dig som är ny

i Sverige. Här finns information om Sverige och det svenska
samhället, både på lättläst svenska och på andra språk.
informationsverige.se
Alla väljare är en webbplats om val och politik på lättläst svenska.

Kommunen där du bor har information om skola, bostäder,

stöd och omsorg. Du hittar till din kommuns webbplats
om du söker på kommunens namn, följt av .se – till exempel:
botkyrka.se
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