
Göra	  en	  tidning	  
Element:	  samarbete,	  ordförråd,	  informationssökning	  

	  

Göra	  en	  tidning	  

• Välj	  ett	  lämpligt	  område	  

• Grupper	  med	  3-‐4	  deltagare	  skriver	  en	  text	  ihop,	  100-‐150	  ord.	  Om	  eleverna	  har	  kommit	  långt	  i	  

sin	  språkutveckling,	  kan	  de	  göra	  en	  artikel	  som	  täcker	  en	  A4-‐sida.	  Huvudrubrik	  och	  

underrubriker	  görs	  på	  samma	  sätt	  som	  nedan.	  	  

• Läraren	  korrekturläser.	  

• Alla	  deltagare	  skickar	  per	  mejl	  in	  sina	  rättade	  texter	  med	  eller	  utan	  bild,	  med	  rubrik	  och	  

underskrivet	  med	  namn.	  Gratis	  bilder	  finns	  på	  Pixabay.	  

• Läraren	  eller	  en	  datakunnig	  deltagare	  klistrar	  in	  alla	  texter	  efter	  varandra	  i	  ett	  dokument	  

• Välj	  en	  huvudrubrik	  t	  ex	  Språkbladet	  och	  skriv	  den	  högst	  upp.	  

• Markera	  huvudrubriken	  och	  välj	  lämplig	  storlek	  och	  typsnitt	  t	  ex	  	  Cambria	  rubrik,	  72	  punkter	  

• Markera	  alla	  texter	  (ej	  rubriken)	  och	  välj	  teckensnitt	  t	  ex	  Times	  New	  Roman,	  12	  punkter	  

• Välj	  Sidlayout	  →	  spalter:	  Om	  tidningen	  ska	  ha	  stående	  format	  välj	  tre	  spalter.	  Om	  tidningen	  

ska	  ha	  liggande	  format	  välj	  fem.	  

• Markera	   hela	   brödtexten	   igen,	   om	   markeringen	   försvunnit.	   Gå	   in	   på	   ”Stycke”.	   Välj	  

”Marginaljusterad”	  .	  

• Välj	  Sidlayout	  →	  Avstavning	  →	  Automatisk	  (för	  att	  slippa	  stora	  mellanrum	  i	  brödtexten).	  

• Markera	  alla	  underrubriker	  (texternas	  rubriker).	  Välj	  t	  ex	  Arial	  Black.	  

• Finjustera	  texter	  och	  avstavningar	  så	  att	  allt	  ser	  snyggt	  ut.	  Justera	  bilder.	  

• Skriv	  ut	  några	  exemplar	  så	  att	  deltagarna	  kan	  kontrollera	  innehåll,	  stavning,	  utseende.	  

• Gör	  ändringar.	  



• Klart.	  Tidningen	  kan	  mejlas	  till	  alla	  deltagare,	  skrivas	  ut	  till	  alla	  eller	  kopieras	  i	  A3-‐format	  och	  

sättas	  på	  en	  vägg.	  Om	  varje	  grupp	  gör	  en	  lång	  artikel,	  som	  täcker	  en	  A4-‐sida,	  kan	  alla	  artiklar	  

sättas	  upp	  på	  en	  vägg.	  


