
Skrivarskolan

Krönika

Krönikan är en åsiktstext, du får alltså ha 
med egna åsikter i texten. Tänk dock på 
att det som skiljer en bra åsiktstext från en 
dåligt är hur väl underbyggda dina åsikter 
är. Därför kräver åsiktstexten många gånger 
minst lika mycket jobb som nyhetsreferaten.

Själva idén
Behovet av att skriva en krönika ligger ofta 
i att man reagerar på någon händelse och 
vill skriva av sig. På så sätt liknar krönikan 
andra åsiktstexter som insändare och ledare. 
Krönikan bygger ibland på nyheter i medi-
erna men oftast på någon händelse i ditt liv 
som på något sätt engagerar dig. Du kan se 
en tiggare på gatan i din hemstad och fylls 
av tankar kring tiggaren och din egen värld. 
Själva händelsen är en utmärkt inledning på 
din krönika.

Texten
Krönikans svåraste del är texten mellan den 
inledande händelsen och slutsatsen. Här ska 
du argumentera för dina åsikter eller synpunk-
ter. Det kan göras allvarligt eller ibland på 
gränsen till det skämtsamma. Då närmar sig 
krönikan kåseriet, en annan typ av text.
Krönikan behöver inte innehålla några prat-
minus men kan å andra sidan livas upp av ett 
eller flera citat som stöder din argumentering. 
Citaten kan också ge extra trovärdighet åt din 
argumentering.

Ibland kan krönikor vara rätt vassa. Akta dig 
för att göra narr av enskilda personer. Däre-
mot kan man kanske skoja med företeelser. 
Men så fort man försöker vara rolig på andras 
bekostnad är man ute på djupt vatten.
Men ändå, en bra krönika ska väcka känslor 
hos dem som läser. Man kan vara vass med 
väl underbyggda argument och utan att göra 
sig lustig över någon.

Språket
Försök att skriva enkelt, tänk på dina läsare. 
Undvik svåra ord och om du använder 
sådana se till att de får sin förklaring i texten.
Undvik även riktigt långa meningar och att 
stapla korta meningar på varandra. Variera 
meningslängden så blir texten intressantare.

Slutpunkten
Det är vanligt att krönikor leder fram till en 
slutsats. En del säger att det var den idén 
som gjorde att du skrev krönikan och därför 
kan du skriva slutet först. Om nu du tycker att 
människor borde känna mer för tiggaren, eller 
att tiggeri rent av borde förbjudas så ska det 
komma fram här. Det är dina motiveringar 
i texten som avgör hur läsarna kommer att 
bedöma din krönika.




