
Berätta vad någon säger
Talstreck, citattecken, återberätta



Talstreck (-)
• Börja på en ny rad när någon börjar prata:

Vi sitter under tystnad en stund och sedan säger 
Sofia:
- Då visste jag att det var dags för mig att ge mig 

av.

- Då visste jag att det var dags för mig att ge mig 
av, säger Sofia och rynkar på pannan.

- Det var dags, säger Sofia, dags att ge mig av.



Citattecken (”)
• Markera start och slut på talet med citattecken.

Vi sitter under tystnad en stund och sedan säger 
Sofia: ”Då visste jag att det var dags för mig att ge 
mig av.”

”Då visste jag att det var dags för mig att ge mig 
av”, säger Sofia och rynkar på pannan.

”Det var dags”, säger Sofia, ”dags att ge mig av.”



Återberätta
• Variera din text genom att återberätta.

Vi sitter tysta en stund och sedan berättar Sofia 
om stunden då hon bestämde sig för att lämna 
byn.

Sofia förklarar att hon då insåg att hon borde ge 
sig av.

Sofia avslöjar att hon kände sig djupt sorgsen den 
stunden.



Tre olika sätt
• Talstreck

• Citattecken

• Återberätta

Välj ett 
av sätten

Använd ofta för att variera

Max 3 rader med talstreck i rad!



Frågor?



Variera och förtydliga
Fyra sätt att förbättra din text



Variera början på meningen
Jag heter Erika. Jag är lärare. Jag jobbar på 
Pilträdsskolan. Jag bor i en lägenhet. Den är i Västerås. 
Det är en stad i Västmanland.

Mitt namn är Erika. Jag arbetar som lärare på 
Pilträdsskolan. När jag inte arbetar tillbringar jag 
mycket tid hemma i lägenheten som ligger i Västerås, en 
stad i Västmanland. 



Variera ordval
• Undvik att upprepa samma ord om och om igen. Använd 

synonymer och omskrivningar.

• glad, lycklig, munter, upprymd, positiv

• ledsen, bedrövad, olycklig, nere, deppig

• trött, sömning, utmattad, kraftlös, slut, färdig

• duktig, bra, skicklig, kompetent, stark

• Sofia, flickan, den unga kvinnan, hon, den starka flickan



Punkt och stor bokstav!
• Sätt punkt så snart du kan! 

• Om meningen kan fungera självständigt, sätt punkt!

• Glöm inte stor bokstav efter punkten.

• Glöm inte mellanrum efter punkt, kommatecken, 
frågetecken och utropstecken (inte före!).



Dela in din text i stycken

L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t , 
consectetur adipiscing elit. Morbi at 
vulputate ex, efficitur pretium tortor. Ut 
feugiat maximus elementum. Nulla 
tempus lectus ac dolor pulvinar suscipit. 
Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Duis suscipit neque 
diam, at fermentum est interdum nec. 
Quisque eu interdum augue, in aliquet 
risus. Maecenas faucibus ultricies 
augue non volutpat. Sed faucibus 
tincidunt ipsum, vel sagittis diam 
rhoncus in. Sed enim magna, eleifend 
non lectus non, ultrices condimentum 
nulla. Sed egestas commodo quam 
eget p lacerat . Integer maximus 
imperdiet magna, sed tincidunt mi 
pellentesque nec. Fusce pulvinar 
sapien non risus tristique tristique. Cras 
pretium at nisl et porta. Nam at metus a 
enim semper scelerisque.

L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t , 
consectetur adipiscing elit. Morbi at 
vulputate ex, efficitur pretium tortor. Ut 
feugiat maximus elementum. 
Nulla tempus lectus ac dolor pulvinar 
suscipit. Pellentesque habitant morbi 
t r i s t i que senec tus e t ne tus e t 
malesuada fames ac turpis egestas. 
Duis suscipit neque diam, at fermentum 
est interdum nec. Quisque eu interdum 
augue, in aliquet risus. 
Maecenas faucibus ultricies augue non 
volutpat. Sed faucibus tincidunt ipsum, 
vel sagittis diam rhoncus in. Sed enim 
magna, eleifend non lectus non, ultrices 
condimentum nulla. Sed egestas 
commodo quam eget placerat. Integer 
maximus imperdiet magna, sed 
tincidunt mi pellentesque nec. Fusce 
pulvinar sapien non risus tristique 
tristique. 
Cras pretium at nisl et porta. Nam at 
metus a enim semper scelerisque.

L o r e m i p s u m d o l o r s i t a m e t , 
consectetur adipiscing elit. Morbi at 
vulputate ex, efficitur pretium tortor. Ut 
feugiat maximus elementum. 

Nulla tempus lectus ac dolor pulvinar 
suscipit. Pellentesque habitant morbi 
t r i s t i que senec tus e t ne tus e t 
malesuada fames ac turpis egestas. 
Duis suscipit neque diam, at fermentum 
est interdum nec. Quisque eu interdum 
augue, in aliquet risus. 

Maecenas faucibus ultricies augue non 
volutpat. Sed faucibus tincidunt ipsum, 
vel sagittis diam rhoncus in. Sed enim 
magna, eleifend non lectus non, ultrices 
condimentum nulla. Sed egestas 
commodo quam eget placerat. Integer 
maximus imperdiet magna, sed 
tincidunt mi pellentesque nec. Fusce 
pulvinar sapien non risus tristique 
tristique. 

Cras pretium at nisl et porta. Nam at 
metus a enim semper scelerisque.

FEL FEL RÄTT



Dela in din text i stycken
• Gör en tom rad mellan stycken!

• När du börjar prata om något nytt, gör ett nytt stycke

• Undvik stycken som bara är en mening långa

• Undvik stycken som är längre än 5-7 rader

• 3-6 rader brukar vara lagom



Läs alltid igenom din text 
innan du skickar in!



Frågor?


