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Lyssna på 8 Sidor  
och gå på ordjakt 
Ämne: Svenska, SVA

År: 6-9

Lektionstyp: Klassrumsarbete
Lektionsåtgång: 1

Inledning 
I några veckor har jag varje tisdag fått en ljudfil skickad 
till min e-postadress från tidningen 8 SIDOR, vår lättlästa 
nyhetstidning som innehåller just åtta sidor. 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 förkla-
ras bilderna enkelt och instruktivt.

Det är välkänt att de som tillhör min generation, jag är född 
1952, ibland känner motstånd mot datortekniska nymodig-
heter som yngre kollegor, elever och egna barn tar till sig 
lekande lätt. Jag vill men kan inte och min räddning blev 
denna gång en betydligt yngre manlig kollega, mycket upp-
skattad av eleverna, inte minst för sin datakompetens. Jag 
fick hjälp. Han förde över filen till min ”minnepinne”, ett 
USB-minne som alla här på skolan fått. Det är numera till 
stor nytta och glädje för mig.

I klassrummet lyssnade vi på ljudfilen från ett par högtalare. Den hjälpsamme kollegan satte in 
minnepinnen i en bärbar dator och anslöt högtalarna. Allt var så enkelt när han gjorde det. Nu 
kan jag själv. Det finns också bra och billiga musikspelare (tex på Clas Ohlson) som man kan 
stoppa in minnepinnen i.

Att bara lyssna på en uppspelning är ju inget för mina nyanlända 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-
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Paret brottas bäst
n Robert Rosengren och Sofia 
Mattsson lämnade svenska 
mästerskapen i brottning 
med varsin guldmedalj. 
Han vann i 75-kilos klassen 
och hon i 55-kilosklassen. 
I flera år har de bott ihop.

– Vi tränar ihop och stöttar 
varandra, säger Robert 
Rosengren.

n Finland får en ny regering.
Centerpartiet fick klart flest 
röster i valet i helgen. 
Partiet fick 21 procent av rösterna
och får troligen 49 politiker 
i Finlands riksdag.

Det betyder att Centerpartiets 
ledare Juha Sipilä blir 
Finlands nya statsminister.
Han tar över efter Alexander 
Stubb från Samlingspartiet.

Centerpartiet kan inte 
styra Finland ensamt utan 
måste samarbeta med andra 
partier. Vilka partier det blir 
är inte bestämt än. 
Tidigare har de ofta samarbetat 
med Socialdemokraterna. Men de 
förlorade många röster i valet.
Sannfinländarna blev det näst 
största partiet i riksdagen. 
Partiet vill ha hårdare regler 
för invandring.

Finland får en ny regering

Partier överens om 
pengar till försvaret
n I många år har Sverige sparat
pengar på militärerna som 
försvarar Sverige. Men nu blir 
det annorlunda. Regeringen har 
kommit överens med flera andra 
partier om att ge tio miljarder 
kronor extra till militärerna.
Pengarna ska bland annat 
användas till att leta efter 
ubåtar från andra länder
och till soldater på Gotland.

Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet i regeringen 
har kommit överens med 
Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna.

Våra utsläpp ökar
i andra länder
n Svenskarna släpper ut 
allt mindre farliga gaser 
som är dåliga för klimatet. 
Både våra hus och våra 
resor i Sverige har blivit mer 
miljövänliga. Men mycket av 
det vi gör skapar utsläpp 
i andra länder.
Det beror på att vi reser allt 
mer i andra länder och köper 
mycket mat från andra länder.

 Mer än hälften av våra
utsläpp görs i andra länder,
säger Naturvårdsverket. 

Flyktingar dog i havet
n En ny stor katastrof har hänt 
i Medelhavet. I helgen drunknade 
minst 800 människor. 
Flyktingarna var på väg från 
Afrika till Europa för att komma 
bort från svält och krig. 
De åkte med en båt som var 
alldeles för liten och för gammal. 
Båten välte och sjönk. 
En del av människorna kan 
ha varit inlåsta på båten. 

Problemet med de farliga resorna 
över Medelhavet är inte nytt. 
Men det blir allt värre. 
 
Fler och fler människor flyr över 
havet. Förra året kom 170 tusen 
flyktingar med båt till Italien. 
Fler än tre tusen flyktingar dog. 

Hittills i år har minst 1600 
flyktingar dött när båtar sjunkit. 

Det är ofta brottslingar 
som ordnar resorna över havet. 
Flyktingarna måste åka 
i dåliga båtar som är för små. 

– Det är fruktansvärt. 
Länderna i EU måste stoppa 
de farliga resorna och hjälpa 
flyktingarna bättre, 
säger statsminister 
Stefan Löfven. 

Fler och fler olyckor händer i Medelhavet. På bilden bärs döda människor i land efter helgens olycka.  
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Juha Sipilä vann valet i Finland.
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Robert Rosengren och Sofia 
Mattsson är mästare i brottning.



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.

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. Våga be om hjälp!
· 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 mar-
kera 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 or-
den.

· 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 fot-
bollsspelare i Sverige utan dessa kunskaper.

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



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

Vi ska fortsätta att experimentera med ljudfilen. Kanske kan vi göra ett hörn i biblioteket där 
eleverna själva kan sitta och lyssna på och läsa skolans exemplar av 8 SIDOR? Eller ska ekono-
min nästa år räcka till en egen klassprenumeration på 8 SIDOR och då kan vi ordna en nyhets-
hörna med hörlurar i vår egen sal? 
 
Lena Johansson


