
Reflektion över sitt skrivande   Gulzat Crüsell 

Rättningsmall 

När du skriver själv olika texter eller ger kamratrespons, gå igenom alla 

nedanstående punkter. När du har gjort det, kan du själv se vad du eller 

din kamrat behöver träna mer.  

Form Grammatik 
Finns det: 

• Rubrik (titel) 

• Inledning (Hej i brevet) 

• Huvuddel  

• Avslutning (Med vänlig 
hälsning i brevet) 

• Styckeindelning som ger 
struktur åt texten t.ex.:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Meningar – stor bokstav, 
punkt… 

• Stavning (skriva med rätt 
bokstäver i rätt ordning) 

• Bindeord (men, därför att…) 

• Är texten sammahängande 
och tydlig? 

• Är texten anpassad till 
situation och mottagare? 

 

• Finns det ett subjekt och ett verb i varje 
sats? (t.ex.: Jag läser.) 

• Används alla verbformerna rätt? Använder 
du infinitiv efter hjälpverb? (t.ex.: Jag kan 
läsa en bok) 

• Titta noggrant på subjekt och objekt. Står 
de i rätt form – bestämd eller obestämd? 
(t.ex.: Boken handlar om ett barn utan 
föräldrar.) 

• Titta på adjektiv. Böjer du det rätt efter sitt 
huvudord (substantiv)- en-ord, ett-ord eller 
plural? (Boken handlar om ett litet barn 
utan sina föräldrar.) 

• Finns det bisats och huvudsats? Är 
ordföljden rätt i de satserna? (t.ex.: När 
barn växer upp utan sina föräldrar, blir de 
ändå skadade i själen.   

• Använder du omvänd ordföljd? (när du 
börjar med plats eller tid kommer verbet på 
andra plats) (t.ex.: I kyrkan brukar mammor 
och pappor vara på barnens skolavslutning i 
juni därför att de älskar mycket sina ungar.)  

• Använder du rätt prepositioner? 

• Använder du plats- (Var?), tid- (När), orsak- 
(Varför?), sätt- (Hur?) och satsadverbialen? 
Står de på rätt plats? (t.ex.: Det är inte lätt 
att förstå föräldralösa ungdomar eftersom 
vi inte umgås väldigt mycket med dem.)  

• Använder du synonymer? (t.ex.: föräldrar – 
mor, mamma och far, pappa) 

Generell bedömning 
 
Går det att förstå vad personen som har skrivit texten vill säga? 

 

Rätta text 

För det första måste ni skriva era tankar 

på papperet eller på dator.  

För det andra gå igenom din egen text och 

använd den här mallen innan du lämnar 

den till lärare.   

Lycka till! 


