
När man skriver en berättande text är det viktigt att använda sig av 
beskrivningar för att göra den mer spännande och levande. Ett bra 
tips är att använda sig av sina sinnen! Tänk på att skriva:

– vad du ser

– vad du hör

– vad du känner

– hur det luktar

– hur det smakar

Jämför dessa två texter!

1. En man stod i dörren. Han sa: - Jag letar efter en säck! Jag svarade att jag inte hade sett 
någon säck. Mannen gick och jag stängde dörren.

2. En liten, lustig man med en röd, toppig luva på huvudet stod i dörren. Det drog kallt  
och snön yrde kring fötterna på honom. Han harklade sig och sa med gammal och 
skrovlig röst: -Jag letar efter en säck! Konstigt nog kände jag mig inte alls rädd och jag 
svarade att jag inte hade sett någon säck. Den lille, lustige mannen rev sig bekymrat i  
skägget samtidigt som han vände sig om och sakta pulsade iväg i snön. Jag stängde 
fundersamt dörren bakom honom. 

Märker ni skillnaden? Det blir mycket mer spännande att läsa om du skriver som 
i exempel 2. Ett annat exempel är text 1 och text 2 nedanför. Läs igenom dem 
så att du förstår skillnaden i sättet att berätta.

Text 1 

Det var en dag då jag gick till skolan. Jag gjorde mig i ordning och gick 
iväg. Det var kallt ute. Jag frös. När jag kom fram såg jag att det var 
mörkt i skolan. Jag väntade, men ingen kom. Dörren var låst. Jag frös. 
Klockan var halv 9. Men hade den inte varit det länge nu? Jag tittade in i 
klassrummet genom fönstret och såg att klockan där var halv 6. Jag gick 
hem igen. 



Text 2 

Det var en decembermorgon då jag skulle gå till skolan som vanligt. Jag åt 
en god frukost, klädde på mig kläderna, tog ryggsäcken och sprang hela 
vägen till skolan. Det var väldigt kallt ute, säkert 20 minusgrader och jag 
frös in i märg och ben. Till och med näsan klibbade. Det luktade kallt ute. 
Det ångade ur munnen när jag andades. 

-Varför hade jag inte tagit på mig termobrallerna? Undrade jag högt för 
mig själv. 

Väl framme upptäckte jag att skolan var helt mörk. Inte en lampa lyste. 
Skolgården var alldeles tyst. Långt bort hörde jag plogen på en gata i 
närheten. Jag kände på dörren till klass 6 klassrum, men den var låst. 
Konstigt. Varför var ingen här? Jag väntade och väntade, men ingen kom. 
Jag huttrade och frös. Varför hade jag inte tagit på mig termobrallerna? 
tänkte jag. Kanske för att jag tyckte det var ocoolt. Men var det inte 
mer ocoolt att stå här och frysa häcken av mig? 

Klockan gick. Nu var hon redan halv 9. Eller vänta! Hade klockan inte stått 
på halv 9 länge nu? Vad var klockan egentligen? Jag kikade in genom 
fönstret och såg klockan på klassrumsväggen. Halv 6? Men hur var detta 
möjligt? Så kom jag på det. Det var därför allt var så tyst och stilla 
hemma. Jag som trodde att de andra gått. Min klocka måste ha stannat. 
Typiskt! Jag kunde alltså just nu ha legat kvar i sängen och sovit gott. Ja, 
nu kunde jag välja på att stå kvar och frysa fast på skolgården i kylan 
eller snabbt springa hem och krypa ner i den varma sängen igen. Valet var 
enkelt, jag valde sängen. 

Uppgift: Gör nu om denna text (på samma sätt som den ovanför) så 
att den blir mer beskrivande. 

Det var en dag då jag skulle cykla till skolan. Jag gjorde mig i ordning och 
cyklade iväg. Det var varmt ute. Jag svettades. När jag kom fram såg jag 
att det var tomt på skolgården. Ingen hade kommit än. Jag väntade, men 
ingen kom. Dörren in till kapprummet var öppen. Jag svettades. Klockan 
var 8. Men hade den inte varit det länge nu? Jag tittade in i klassrummet 
genom fönstret och såg att klockan där var halv 9. Jag måste ha försovit 
mig. De andra hade redan börjat. Jag gick in. 




