
8 Sidor – lyssna, lära och berätta 
- 8 Sidor ger mina elever förståelse för politiken
 
Ämne: SVA

År: 6-9
Lektionstyp: högläsning, diskussion, eget arbete
Lektionsåtgång: 1 - olika uppslag som kan upprepas

Inledning
Jag jobbar på en skola som undervisar år 7-9 
och jag använder 8 Sidor främst i min undervisning för 
svenska 2- elever. Grupperna varierar mellan fem – tolv 
elever. 
Jag prenumererar på ett ex men tidningen finns även i vårt 
Mediatek på skolan så alla elever i skolan har tillgång till 
den. Jag använder tidningen på följande sätt:

Hörövning
Jag eller någon elev läser en artikel och den diskuteras 
därefter. Eleven som läser övar på att vara extra tydlig och 
innehållet är aldrig svårare än att eleverna förstår att ta in 
den information de hör.

Läsförståelse
Jag kopierar upp en särskild artikel som jag använder som 
en läsförståelse. Jag skriver frågor till artikeln som ska besvaras och då finns ett givet svar. Båda 
dessa övningar är bra att använda från år 7 som en förberedelse inför NP. (nationella ämnespro-
ven)

Sverige förlorade  
i fotboll mot Turkiet
n Sverige fick en dålig start  
i den nya tävlingen  
Nations League.  
Sverige förlorade mot Turkiet 
med 3-2 i Stockholm.  
 
Sverige borde vunnit matchen. 
Svenskarna spelade bra och 
ledde med 2-0. Men i slutet av 
matchen slarvade de och Turkiet 
kunde göra några snabba mål.  

Många dömda till 
döden i Egypten
n En domstol i Egypten har 
dömt 75 människor till döden. 
Domstolen dömde också 
600 människor till fängelse. 
De straffas för att de har 
protesterat mot militärerna  
som styr landet. 
 
Förenta Nationerna, FN, 
är bland dem som protesterar. 
De säger att rättegången  
är orättvis. 

n Moderaterna blev det näst 
största partiet i valet.  
Tillsammans med de andra 
partierna i Alliansen  
har de fått ungefär lika många 
röster som sina motståndare 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet.  
 
Moderaternas ledare Ulf 
Kristersson vill bli statsminister. 
Han tycker att den gamla 
regeringen ska sluta.  

De andra partierna i Alliansen 
håller med honom.  
Men varken Alliansen  
eller partierna i regeringen  
har fått tillräckligt med röster  
för att styra själva i dag. 
 
Sverigedemokraterna blev  
det tredje största partiet.  
Partiets ledare Jimmie Åkesson 
vill vara med och styra landet.  
Men de andra partierna  
säger nej till det. 

Alliansen vill leda en ny regering

Bra sommar  
för många fåglar
n Fåglar som 
äter insekter 
har haft en 
bra sommar i 
Sverige. 
Det torra och 
varma vädret 
har varit bra 
för insekter.  
Därför har 
fåglarna haft gott om mat.  
 
– Det har varit rekordmånga 
sångare och näktergalar,  
säger Bo Pettersson som 
undersöker fåglar i Skåne.  
 
Liknande rapporter  
har kommit från hela landet. 

Svårt läge efter valet 
n Valet till riksdagen blev jämnt. 
Det är inte klart vilka partier  
som ska styra Sverige.  
Både Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna i regeringen 
har förlorat röster.  
Men Socialdemokraterna är 
fortfarande det största partiet.

Statsminister Stefan Löfven  
är besviken. Men han tänker inte 
sluta som statsminister. 
 
– Vi är det klart största partiet. 
Jag tar ansvar för att styra landet 
tills vi vet exakt hur det har gått  
i valet, säger Stefan Löfven. 

Han vill att fler partier ska 
samarbeta om att styra Sverige. 
 
– Varken vi eller partierna  
i Alliansen har fått tillräckligt 
många röster för att styra själva. 
Vi måste samarbeta, säger han.  
Läs mer på sidorna 2 och 3. 

Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven säger att han tänker fortsätta som statsminister. 
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Ledarna för partierna i Alliansen. 
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En rörsångare. 

Turkiet anfaller mot Sverige. 

MTM:s skolwebb
mtm.se/skola



Eget arbete
Om någon elev blir färdig snabbt tar han/hon en tidning och läser tyst om något som  
intresserar eleven. Många elever frågar om de får göra korsorden som en extrauppgift och en del 
har skickat in och även vunnit. Frågesporten använder jag som en tävling och vi rättar tillsam-
mans och pratar om innehållet.

Muntlig framställning
Vid muntlig framställning väljer eleverna en artikel ur en tidning, läser, skriver ner stödord och 
återberättar för klassen vad de har läst. Politik är något elever tycker är svårt men med hjälp av 
8 sidor kan mina Sv2-elever få en förståelse för det politiska systemet i vårt land.

Lisa Wirén Dahlgren
Skäggetorpsskolan, Linköping




