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Krönika
En personlig artikel om en vardaglig och 
aktuell händelse. 

Chronos = tid. Chroniko = hörande till tiden, 
historiebok. 

Kan vara om en känd persons liv. 

Förr skrev man kungakrönikor



Innehåll
Aktuellt ämne 

Åsikter om ämnet 

Vill underhålla 

Vill övertyga



Krönikans mönster

Rubrik 

Inledning 

Ämne och bakgrund 

Åsikter och argument 

Slutsats och uppmaning



Rubriken

Sammanfatta 
innehållet 

Locka läsare 

Slagkraftig 

Få andra att vilja läsa



Olika typer av inledningar

Ta upp ämnet 

En händelse som 
fick dig att tänka 
till 

Citat 

Utdrag ur en bok 

Del av en dikt 

Något 
provocerande 

Något beskrivande



Ämne och bakgrund

Presentation av ämnet och varför 
skribenten vill skriva om det 

Var det någon/något som fick personen 
att tänka till? 

glad, ledsen, arg, besviken,  

upprörd, överraskad, chockad



Åsikter och argument

Åsikter 

Argument 

Känsloargument 

Personliga tankar



Slutsats och uppmaning

Slutsatser. Vad har hen kommit fram 
till? 

Vad vill författaren att läsaren ska göra 
när de har läst krönikan? 

Tanken med krönikan? Budskapet?



Slutsats och uppmaning

Viktig fråga som läsaren kan fundera 
vidare på 

Viktig åsikt - upprepa i slutet 

”Knorr” som kan få läsaren att skratta



Personlig stil
En krönika ska vara personlig. Skriv i jag-
form! 

Personligt men inte privat 

Dina känslor. ”Enligt mig...” 

Blanda fakta, personliga tankar och känslor.



Språkliga knep
Liknelser: stor som ett hus 

Metaforer: du är en klippa 

Symboler 

Upprepning 

Rim



Tänk på
•  Som krönikör behöver du skriva så att alla förstår. 

•  Som krönikör kan du skapa en bild i läsarens huvud. 

•  Som krönikör vågar du vara DU. 

•  Som krönikör är du påläst. 

•  Som krönikör är du bra på att referera till populära 
filmer, böcker, sångartister och tv-serier.



Tänk på
•  Som krönikör vågar du skriva känslor. 

•  Som krönikör vågar du ställa frågor. 

•  Som krönikör vågar du väcka debatt. 

•  Som krönikör vågar du ifrågasätta. 

•  Som krönikör är du underhållande



Frågor?
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Att göra
1. Läs Krönikan ’Kommunala e-böcker - 

vilken galen idé’ på Digilär. 

2. Skriv klart brevet och skicka in. 

3. Rätta till bokrapport och skicka in. 

4. Svara klart på frågorna om 
tidningsartikeln i Bron s. 141-146. 

5. Arbeta med tidningsartiklarna på 
Digilär 


