
Svenska - Skrivprocessen
- att skriva berättelser för publicering

Idé + utkast
Fundera över hur du ska börja. Välj en ”börja” 
eller gör en enkel tankekarta om vad din 
berättelse ska innehålla. En början, ett mittparti 
(ofta med ett problem som ska lösas) och ett 
slut. Det är viktigt att veta hur berättelsen ska 
sluta. Då kan man skriva sig fram mot slutet. 
Börja skriv. Om du skriver på dator direkt: 
Starta ett nytt dokument och skriv i det. 

Obs! Välj en vanlig stil som har bra läsbarhet,  
t ex Times New Roman. Rubriken ska vara lite 
större, ca 20 pt. Brödtexten, dvs själva 
berättelsetexten ska vara lite mindre,  
ca 14-16 pt.

När du anser dig färdig med ditt utkast: Läs 
igenom själv och var noga, petnoga med ditt 
eget arbete. Har du satt ut skiljetecken? 
Talstreck (om du har dialog i texten)? Stor 
bokstav efter punkt? Stor bokstav på namn?

Respons
Sedan ber du en kompis läsa din text och ge 
dig respons, skriftligt för att du ska komma ihåg 
vad hen tycker du kan ändra på för att texten 
ska bli bättre. Obs! Ni kanske inte är överens 
om ändringar, men tips är alltid bra att få.

Kompisen ska läsa och känna efter om läsaren 
förstår din berättelse utan att behöva fråga om 
olika saker? Är det något som är oklart? 
Saknas något? Ser den bra ut, dvs finns det 
punkt, stor bokstav eller är det många stavfel 
som behöver ändras? Genom att läsa andras 
jobb, blir man mer noggrann med sitt eget jobb.
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Efter responsen
Titta på din text med lagom kritiska ögon. Läs igenom noga, noga. Läs sakta 
så upptäcker du själv lättare eventuella fel, eller sådant som du kan utveckla 
bättre. Har du inte skrivit in din text på dator så gör det nu. Det är lättare att 
redigera och göra ändringar i ett dokument på dator. Skapa ett nytt dokument 
(se ovan tips om rubrik och brödtext). Börja skriva. Spara din text där din 
lärare och du kan hitta igen den. Tala om att din text är klar, be din lärare 
skriva ut den om du inte kan göra det själv. Många skolor använder Google 
Drive, vilket är mycket praktiskt.

Ändringar / omarbetning
Efter att du har fått respons är det nu enkelt att göra ändringar och eventuella 
omarbetningar av texten när den finns i ett digitalt format. Kontrollera 
stavningen ett extra varv. Om du är osäker på något, fråga en kompis eller 
din lärare. Spara. Skriv ut igen. Spara alla dina versioner av texten för att se 
din egen utveckling. Sätt in dem i din pärm.

Publicera din text
Efter att din text är godkänd ska du publicera den på något sätt för att andra 
ska kunna läsa den. Din klass kanske har en klassblogg? Det är ett utmärkt 
ställe att publicera dina alster på. Annars kan du skriva ut den och sätta upp 
den på en vägg i klassrummet, eller läsa upp den inför klassen själv. Om du 
inte själv vill läsa den kan säkert din lärare göra det. Det är också en form av 
publicering. Lycka till med ditt skrivande!
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