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1. Börja i tid

• Du behöver ha gott om tid för att hinna med alla delar 
av skrivprocessen och låta texten vila ibland.

• Börja så fort du har fått uppgiften, men inte tidigare. 
I uppgiften får du viktiga instruktioner av din lärare 
eller handledare.

• Se till att du har tid i slutet av skrivprocessen. 
Då finslipar du texten så att den blir riktigt bra.
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2. Dela upp skrivprocessen
PLANERA

Bestäm (i uppsats) 
eller ta reda på 
(i hemtenta):
• syfte
• material och 

metod
• struktur

SKRIV
• Sätt rubriker.
• Skriv ett utkast 

med stolpar, 
tankar och 
kommentarer.

• Håll koll på 
referenserna.

BEARBETA
• Kontrollera 

innehåll, struktur 
och referenser.

• Utveckla och 
slipa språket.

• Följ skrivanvis-
ningar och APA.



3. Efter planeringen, 
börja med ett utkast

• Fokusera på innehållet, inte språket. Om du strävar 
efter ett perfekt språk redan från början är det lätt 
att du fastnar.

• Börja gärna med stolpar och kommentarer som 
du utvecklar vartefter (”Definiera begreppet”, 
”Jämför med Hong”).

• Håll ordning på dina referenser redan i utkastet 
(”Farah, 2017”). Om du inte vet varifrån du hämtat 
något får du mycket jobb senare. 



4. Få återkoppling

• Ta till dig den återkoppling du får av handledare, 
lärare eller kurskamrater.

• Låt texten vila och läs den sedan själv med nya ögon.

• Boka skrivstöd. Skrivhandledaren kan läsa 2–4 sidor 
och ge dig återkoppling. Läs mer och boka på 
Studentwebben/Skrivarverkstad.

https://www.student.mchs.se/stod-och-service/skrivarverkstad.html


5. Använd svenska.se
I svenska.se kan du slå upp ett ords
• stavning och böjning (SAOL)
• betydelse och konstruktion (SO)
• historia (SAOB).

SAOL och SO är mest användbara för dig.

• Stavning
• Böjning

• Betydelse
• Konstruktion, 

t.ex. 
prepositioner

• Ords historia

https://svenska.se/

