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Lektionstyp: Klassrumsarbete
Lektionsåtgång: 1

Inledning 
Till varje nummer av papperstidningen 8 Sidor hör en ljud-
fil med en inläsning av tidningen. Ljudfilen laddar du ned 
från 8sidor.se, sist i lektion beskrivs hur man gör.

Tidningen 8 SIDOR behöver ingen närmare presentation. 
Hela tidningen är inläst på en ljudfil, sida för sida. Man 
kan gå in på vilken tidningssida man vill i den upplästa 
texten. Dessutom förklaras bilderna enkelt och instruktivt.

I klassrummet lyssnade vi på ljudfilen från ett par högta-
lare. 

Att bara lyssna på en uppspelning är ju inget för mina ny-
anlända elever. Vi har tyvärr inte många prenumerationer 
på 8 Sidor på skolan, men vårt Lärcenter – skolbiblioteket 
har en.

Läsa och lyssna
I min klass spelar de flesta eleverna fotboll, både pojkar och flickor, vår skola har en sambafot-
bollsprofil. Därför valde vi att kopiera sportsidan så att alla sportälskande elever skulle få intres-
se att lyssna och läsa samtidigt.
Vi har hunnit pröva några olika sätt att arbeta med textsidan, uppläsningen, innehållet, bilderna 
samt ord och uttryck.

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola

De flesta struntade 
i valet i Venezuela
n Nicolas Maduro 
fortsätter  
att vara president  
i landet Venezuela 
i Sydamerika.  
Han vann  
valet i söndags. 

Men många protesterar  
mot valet.  
De säger att det var orättvist.  
Flera av Maduros motståndare 
fick inte vara med.  
En del tror också att folk  
fått pengar för att rösta  
på Maduro.  
De flesta i landet  
struntade i att rösta. 

Venezuela har stora problem.  
Det är brist på mat och jobb. 

n Den 9 september är det val 
i Sverige. Då ska vi rösta fram 
nya politiker till riksdagen, 
kommunerna och landstingen.

Till valet i år finns en ny lag.  
Den säger att kommunerna  
måste ordna så att personer  
som inte kan rösta i en vallokal 
får rätt att rösta på en annan 
plats.
Lagen gäller bland annat folk  
som som ligger på sjukhus  

eller har en funktionsnedsättning.  
Vissa äldre personer kan också ha 
svårt att gå iväg och rösta.
Då ska de kunna rösta hemma,  
på sjukhus eller någon  
annan plats som passar bättre.

Den som vill rösta på det sättet 
måste prata med sin kommun. 
Om kommunen säger nej  
går det att klaga hos 
Valprövningsnämnden.
8 SIDOR

Ny lag ger rätt att rösta hemma

Fikru Maru är fri
n Den svenska läkaren  
Fikru Maru har varit fånge  
i landet Etiopien i fem år.
Men i förra veckan bestämde  
en domstol att han skulle bli fri.
 
Han var anklagad för smuggling  
och flera andra brott.  
Fikru Maru har hela tiden sagt 
att han är oskyldig. Nu är han 
tillbaka i Sverige igen.

– Det känns helt otroligt,  
säger Fikru Maru.

Flera bränder  
i torra skogar
n Det har börjat brinna i skogar  
på flera platser i Sverige.  
Bland annat nära Uppsala, 
Älmhult och Västerås.

I flera kommuner är det nu 
förbjudet att elda.  
Experterna varnar för att det 
kan bli fler bränder eftersom  
det inte har regnat på länge. 

Sverige vann guld 
n Det blev en riktigt jämn  
och spännande final i VM  
i ishockey i söndags.  
Sverige mötte Schweiz,  
som aldrig tidigare vunnit  
guld i VM.  
När matchen var slut  
stod det 2-2.

Det behövdes både förlängning 
och straffar innan matchen  
till slut var avgjord.  
Svenskarna kunde andas ut. 
För andra året i rad blev laget 
världsmästare i ishockey.  
På måndagskvällen hyllades de  
i Kungsträdgården i Stockholm.

– Det här stödet är fantastiskt, 
sade Mika Zibanejad som var  
en av lagets nya spelare. 

Bara tre av spelarna  
från årets lag var med  
och tog guld förra året. 
8 SIDOR/TT

Viktor Arvidsson, Filip Forsberg och Mattias Ekholm med sina medaljer efter segern mot Schweiz i ishockey-VM.
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Fler ska kunna rösta i årets val.
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Fikru Maru med sina döttrar.
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Nicolas Maduro.
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Pröva på det här
Här kommer ett ”pröva – på – förslag” som knappast kan misslyckas.
Den behagliga uppläsarrösten i kombination med en textsida på bänken och nöjet att få höra en 
ny svensktalande röst i klassrummet, det är något att pröva på!

Förarbete:
· Fixa filen, datorn, högtalarna.
· Läs den valda sidan och planera efterarbetet, se nedan.

Klassrumsarbete:
· Lyssna och läs, en eller flera gånger.

· Skriv en lista på tjugo ord från textsidan. Ge eleverna en färgpenna och låt dem hitta och 
markera dessa ord i texten. Prata om vad orden betyder. 

· Låt eleverna stryka under tio ord de förstår och/eller tio ord som de inte förstår. 
Prata om orden.

· Skriv några enkla frågor på texten.

· Låt texten och uppläsningen vara inspiration för eget skrivande, en sammanfattning eller egna 
sportupplevelser.

 
Ordjakt
· Gör en ORDJAKT. Rita upp ett rutsystem med 12 x 12 centimeterstora rutor på dator eller på 
ett papper. Skriv in exempelvis 14 ord vågrät, lodrät och diagonalt.  
I mitt exempel är det sportord.  
Fyll ut de tomma rutorna med alla alfabetets bokstäver i maximal oordning.  

Vem hittar först 14 sportord i detta virr-varr av bokstäver?

Mina mest nyanlända elever klarade uppgiften att leta ord i textsidan. Särskilt nyttigt är detta 
för en elev som just håller på att lära sig de latinska bokstäverna. Med facit i hand kunde dessa 
elever även leta ord i ordkrysset.
Fortsättareleverna fick naturligtvis inte facit i förväg till ordkrysset, de behöver utmaningar.

Det var intressant att upptäcka att fotbollsälskare i min klass inte hade en aning om vad AIK och 
Djurgården är. Vilken tur att vi fick lyssna på 8 Sidors sportsida, inte kan man leva som fotbolls-
spelare i Sverige utan dessa kunskaper.

Det största nöjet med lektionerna har varit den nya klassrumsrösten från ljudfilen.
 
Lena Johansson



FACIT: fotboll, ishockey, tennis, lag, bandy, match, AIK, badminton, Djurgården, skridskor, 
puck, vinnare, träning, mål.

=Fler kvinnor åker skateboard
Eva-Lena Degerhäll började åka skateboard för två år sedan. Här är hon med sin dotter Doris i en skatepark.

n Ända sedan 1970-talet har det 
varit populärt att åka skateboard. 
Många tänker nog att det mest 
är unga killar och tjejer som åker 
skateboard. Men allt fler äldre 
har börjat att åka skateboard.  

Eva-Lena Degerhäll är en av dem. 
Hon är 40 år och gillade sporten 
skateboard redan som barn.  
Men då åkte hon inte själv. 
 
– När jag var 13 år tyckte jag  
att jag var för gammal, säger  
Eva-Lena Degerhäll och skrattar. 
 
Hon tror att det var  
för att så många killar åkte 
skateboard som hon tänkte så. 
Men nu har hon ändrat sig. 
 
– Det är viktigt att visa  
för min dotter som är sex år  

att det är okej att åka skateboard. 
Det spelar ingen roll  
vem du är eller hur bra du är, 
säger Eva-Lena Degerhäll. 
 
– Jag är inte så duktig,  
men det gör inget. Jag åker  
för att det är roligt, säger hon. 
 
Hon började åka för två år sedan.  
 
– Jag följde med min son  
när han åkte skateboard.  
Så tänkte jag, varför ska jag  
sitta och titta på?  

Men det är svårt att lära sig  
att åka. Eva-Lena Degerhäll 
tränade mycket på gatan  
där hon bodde. 
 
– Det var svårt men roligt.  
Flera mammor och pappor  

på gatan började också åka,  
säger hon. 
 
En gång i veckan åker hon 
tillsammans med en grupp 
kvinnor i en park i Stockholm. 
 
– Alla är olika gamla.  
Vi peppar och hjälper varandra. 
Det är härligt att åka skateboard,  
säger hon. 
8 SIDOR/TT
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Läs nyheter på internet
8sidor.se
Lösenordet till pdf-tidningen på nätet finns längst ner på sidan.

Prenumeration och kundtjänst:
PressData, Box 610, 832 23 Frösön
Telefon: 08-799 63 12 
E-post: 8sidor@pressdata.se 

Prenumerationspriser:
Helår 850 kr, halvår 450 kr    
provprenumeration 8 nr 155 kr 

8 Sidor finns som taltidning. 8sidor.se/taltidning
Läsårsabonnemang kan erbjudas. 
25 % rabatt vid prenumeration av minst 10 ex, 
40 % vid 25 ex eller fler.

Kontakt: 
Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 
Postadress: Box 5113  
121 17 Johanneshov
E-postadress: 8sidor@8sidor.se  
Telefon: 08-580 02 867  

Ansvarig utgivare: Bengt Fredrikson

ISSN: 1104–554X  
Tryckeri: Mittmediaprint 2018  

Årgång: 35

Det här är 8 SIDOR: 
8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska.
8 Sidor har funnits sedan 1984. 
Tidningen hör inte till något politiskt parti 
eller någon förening.
Det är journalisterna på tidningen som bestämmer 
vilka nyheter som är viktigast att skriva om. 

Sedan den 1 januari 2015 ansvarar Myndigheten för 
tillgängliga medier för att 8 Sidor görs.  

Alla kan prenumerera på 8 Sidor. 
Läs mer på 8sidor.se/prenumerera

Har du frågor om din prenumeration? 
Ring 08–799 63 12   
e-post: 8sidor@pressdata.se

Lösenord till tidningen 
på nätet: ishockey

Bengt 
Fredrikson
chefredaktör 

Arne Nilsson
journalist

Agnes Sauter
journalist

Ulrika Åling 
bildredaktör, 
fotograf

Moa Candil 
journalist  
(föräldraledig)

Katrin 
Kasström 
journalist

Det är vi som gör 8 SIDOR

Vad tyckte du  
om festivalen?
n Många musikfestivaler 
har problem med män  
som gör sexbrott.  
I Göteborg ordnades 
därför en festival  
för bara kvinnor.  
Nyhetsbyrån TT pratade 
med några av besökarna. 

– Festivalen var bättre än jag 
trodde. Jag kände mig trygg och 
ingen puttades. Det är fantastiskt,  
säger Maja Grubelic som var på 
festivalen med Katarzyna Konkol.

– När vi kom till festivalen  
tog det ett tag att vänja sig vid  
att tänka att vi var trygga här.  
Det är skönt att vara här,  
säger Gilma Sobrino  
och Marja Lindström.

– Jag känner gemenskap  
med andra som är på festivalen.  
Folk sträcker ut en hand och  
vi umgås i kön till spelningarna, 
säger Emelie Weski som var på 
festivalen med sin syster Elinn. 
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Eva-Lena Degerhäll.

Fler kvinnor åker skateboard
Eva-Lena Degerhäll började åka skateboard för två år sedan. Här är hon med sin dotter Doris i en skatepark.

n Ända sedan 1970-talet har det 
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Många tänker nog att det mest 
är unga killar och tjejer som åker 
skateboard. Men allt fler äldre 
har börjat att åka skateboard.  

Eva-Lena Degerhäll är en av dem. 
Hon är 40 år och gillade sporten 
skateboard redan som barn.  
Men då åkte hon inte själv. 
 
– När jag var 13 år tyckte jag  
att jag var för gammal, säger  
Eva-Lena Degerhäll och skrattar. 
 
Hon tror att det var  
för att så många killar åkte 
skateboard som hon tänkte så. 
Men nu har hon ändrat sig. 
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för min dotter som är sex år  

att det är okej att åka skateboard. 
Det spelar ingen roll  
vem du är eller hur bra du är, 
säger Eva-Lena Degerhäll. 
 
– Jag är inte så duktig,  
men det gör inget. Jag åker  
för att det är roligt, säger hon. 
 
Hon började åka för två år sedan.  
 
– Jag följde med min son  
när han åkte skateboard.  
Så tänkte jag, varför ska jag  
sitta och titta på?  

Men det är svårt att lära sig  
att åka. Eva-Lena Degerhäll 
tränade mycket på gatan  
där hon bodde. 
 
– Det var svårt men roligt.  
Flera mammor och pappor  

på gatan började också åka,  
säger hon. 
 
En gång i veckan åker hon 
tillsammans med en grupp 
kvinnor i en park i Stockholm. 
 
– Alla är olika gamla.  
Vi peppar och hjälper varandra. 
Det är härligt att åka skateboard,  
säger hon. 
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I Göteborg ordnades 
därför en festival  
för bara kvinnor.  
Nyhetsbyrån TT pratade 
med några av besökarna. 

– Festivalen var bättre än jag 
trodde. Jag kände mig trygg och 
ingen puttades. Det är fantastiskt,  
säger Maja Grubelic som var på 
festivalen med Katarzyna Konkol.
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Eva-Lena Degerhäll.

Så gör du 
• På tidningens baksida, nere till vänster, står ett lösenord.
• Rätt långt ned på 8sidor.se finns knappen ”Veckans nummer av 8 Sidor”.
• Där loggar du in och väljer papperstidningen som pdf eller webb-version eller den 
inlästa versionen


