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Krönika - en mall  
 
Rubrik 
Alla krönikor har en rubrik. Den kan sammanfatta innehållet i krönikan eller locka läsaren 
att läsa vidare. Rubriken ska vara kort och ha slagkraft.  
 
Inledning  
Inledningen ger läsaren en bakgrund till ämnet och sammanfattar krönikans 
huvudinnehåll. Den ska också vara ett intresseväckande stycke, som ger läsare motivation 
att fortsätta läsa. I inledningen presenteras åsikten, tanken.  
 
Brödtext 
Detta är krönikans mest omfattande del. Brödtexten innehåller huvuddelen av krönikan. 
Här kan en förklara varför en har reagerat på händelsen om en inte gjort det i 
inledningen.  
 
Här ges exempel som stödjer tanken/åsikten. Krönikören ger argument för att övertyga 
sina läsare om sin åsikt. En kan också ha med motargument som en bemöter.  
 
En får gärna ha med en eller flera personliga upplevelser i en krönika. Se bara upp för att 
det inte blir för privat.  
 
Avslutning 
I avslutningen sammanfattas innehållet. Detta kan göras genom att en upprepar sin åsikt, 
uppmanar läsaren att göra något eller att en presenterar en slutsats som krönikören 
kommit fram till. En krönika avslutas oftast med en “knorr” som får läsaren att skratta, eller 
en fråga som får läsaren att fundera vidare.  
 
Glöm inte skriva ditt namn under krönikan.  
 
Språk och uttryck 
I en krönika är det viktigt att använda ord och uttryck som gör det lätt för läsaren att följa 
med i texten. Om en t.ex. ska rada upp flera argument kan en göra det genom att 
använda uttryck som:  
För det första…. 
För det andra… 
 
eller  
För det första… 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En andra faktor…  
För övrigt…  
 
Språket  i en krönika är ofta vardagligt och inte jätteformellt eller krångligt. En ska dock 
inte använda talspråksform. Du har utrymme för att skriva på ett roligt sätt om du vill i en 
krönika. Många krönikörer väljer att ha ett personligt tilltal i sin krönika. Många krönikörer 
skriver därför i jag-form.  
 
I en krönika vill krönikören ofta underhålla sina läsare. Många använder sig därför av 
bildspråk. Detta kan göras genom att en använder liknelser och metaforer.  
Ex. liknelse: vacker som en dag, darra som ett asplöv, gå som på räls  
Ex. metafor: får fjärilar i magen, en lysande idé  
 
Många använder sig också av slangord eller påhittade ord för att göra texten så levande 
som möjligt.  
 
En krönikör kan också måla upp bilder i läsarens huvud för att få denne att leva sig in i 
texten.  
T.ex.  
“Det står en äldre man där. Han är väderbiten i ansiktet och den svarta kappan är nött. 
Hans axlar är uppskjutna till öronen och han darrar som ett asplöv.”  
 
 
Tänk på: 
• Din rubrik och din inledning ska locka till omedelbar och nyfiken läsning.  
• Din inledning presenterar ämnet och din åsikt. Den lockar till läsning.  
• Presentera din åsikt och argumentera för den. Få gärna med motargument och 

exempel.  
• Få med spännande beskrivningar, liknelser eller metaforer.  
• Var gärna lite personlig i ditt språk.  
• Avsluta med en slutsats, en uppmaning eller en fråga.  
• Glöm inte ditt namn.  
• Titta igenom: har du en bra styckeindelning? 


