
Vad som är bra att 
berätta om 8sidor.se

Det som är bra med  
8sidor.se men som  
en del missar:
• Alla artiklar på 8sidor.se är  
inlästa av en människa. Så man 
kan läsa en artikel och samtidigt 
lyssna på den. Mycket bra om man 
vill öva sin svenska. Man kan läsa 
och lyssna på 8sidor.se på bussen, 
vid köksbordet, ja var man vill.

• Det finns mycket material om  
politik i Sverige och EU.  
8sidor.se har en avdelning som  
heter Alla Väljare som skriver om 
val och politik.

Där finns det mycket fakta om  
politik i Sverige och EU. Du kan läsa 
om vilka partier som finns, hur det  
gick i senaste valet och mycket, 
mycket mer.

• På större skärmar kan du använ-
da Språkhjälp. Språkhjäpen hittar 
du högt upp på sidan, under meny-
raden. Du markerar ett ord som du 
vill veta mer om, väljer ett språk 
och sedan översätt.

Det grundläggande:
• 8sidor.se kostar ingenting

• Det kommer nya nyheter flera gånger om dagen på vardagar

• Det är inte samma artiklar på 8sidor.se som i tidningen.  
Artiklarna i tidningen är längre och berättar om vad som har hänt den senaste  
veckan. Artiklarna på 8sidor.se är kortare och berättar om vad som händer idag.

• Tittar man på 8sidor.se på en stor skärm kan man tycka att det är mycket 
tomma ytor och väldigt korta textrader, det är för att det ska bli bra i mobilen.

Klicka på Mer och sedan Alla Väljare. En bit ner på sidan kom-
mer sedan alternativen du ser till höger.

Du startar/stoppar inläsningen 
genom att trycka på den lilla 
pilen
Du byter dag i rullmenyn och 
trycker sedan på lyssna, så 
börjar nyheterna från vald dag 
spelas upp.

OBS. Lyssna-symbolen till  
höger ger dig en syntetisk röst!

Alla skärmdumpar utom Språkhjälpen är från mobil.  
Det är mycket tydligare på dator!


