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arbetsordning

1. Medan du skriver

 ♦ Ha stavningsprogrammet och autokorrigeringen i ditt ordbehandlingsprogram aktivt 

medan du skriver. Du kan aldrig förlita dig på automatisk granskning, men det hjälper 

dig att korrigera stavfel och rena felskrivningar.

 ♦ Se till att du använder formatmallar konsekvent (eller ingen formatering alls, om du 

 korrekturläser text där all formatering sker vid formgivningen). 

2. Textkorrekturet – första korrekturomgången

 ♦ Låt texten vila, helst minst en dag, innan du korrekturläser den. Alternativt, låt någon 

 annan läsa den.

 ♦ Om du är ovan att läsa på skärm kan det underlätta att skriva ut texten på papper. Men 

du bör träna dig att läsa på skärm eftersom det ger stora fördelar. 

 ♦ Om du läser korrekturet på skärm, zooma upp till högre förstoring.

 ♦ Gå igenom den typen av fel som du kan hitta med hjälp av funktionen Sök och ersätt, 

till exempel dubbla mellanslag, bindestreck istället för tankstreck, återkommande stavfel.

 ♦ Ha som grundregel att om du fastnar i läsningen är det något som behöver korrigeras. 

Att det formellt är korrekt betyder inte alltid att det är bra. Och är det inte korrekt finns 

det ännu större anledning att ändra på det.

 ♦ Kontrollera att alla namn är konsekvent stavade.

 ♦ Kontrollera att skiljetecken används rätt – vanliga fel är felanvändning av semikolon, 

binde streck istället för kort tankstreck och kommateringsfel.

 ♦ Kontrollera att eventuella förkortningar är rätt skrivna. Allra bäst är att skriva ut förkort

ningarna eftersom det är läsvänligare.

 ♦ Kontrollera att allt är rätt formaterat (om du korrläser formaterad text).

 ♦ Gå till de normkällor som finns (se lektionen Språkliga hjälpmedel i avsnitt 1) när du är 

osäker på vad som är fel.

 ♦ Se till att texten följer de interna skrivregler som eventuellt finns.

 ♦ Lämna eventuellt bort korrekturet till en professionell korrekturläsare eller någon du 

känner (men gör alla de föregående punkterna först).

 ♦ Gå igenom de ändringar som har markerats och för in dem i manuset.
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3. Sidkorrekturet – andra korrekturomgången
När du läser sidkorrektur bör du huvudsakligen ha fokus på hur det ser ut. Visst bör du 

kolla stavfel, meningsbyggnadsfel, skiljetecken etc. som kanske inte upptäcktes i text

korrekturet, men det är framför allt det här du bör  kolla nu:

 ♦ Att typsnitten stämmer.

 ♦ Att rubriken är lagom lång och samspelar med bilden.

 ♦ Att mellanrubrikerna ligger på lämpliga ställen.

 ♦ Att det finns bildtexter till alla bilder.

 ♦ Att all text kommit med.

 ♦ Att text och bildbyline är med.

 ♦ Att text och bilder inte krockar på något sätt.

 ♦ Att text som ligger ovanpå bilder är läslig.

 ♦ Att sidnumrering är rätt på sidorna och stämmer överens med innehållsförteckningen.

Om texten är formgiven för tryck behöver du också kontrollera det här:

 ♦ Att avstavningarna är korrekta och lättlästa. 

 ♦ Att det inte har blivit några ensamrader.

Om texten är formgiven för webben behöver du också kontrollera det här:

 ♦ Att texten är formaterad enligt gällande webbstandard så att den är tillgänglig även för 

läsare med funktionsnedsättningar.

 ♦ Att allt ser bra ut i olika skärmstorlekar.

 ♦ Att länkar fungerar.

Om du lämnar bort sidkorrekturet lägger du in ändringarna när du får tillbaka korrekturet.

4. Extra koll efter sidkorrekturet

 ♦ Om texten är formgiven för tryck behöver du kontrollera avstavningar och eventuella 

ensam rader igen efter att du har lagt in ändringarna eftersom texten kan ha flödat om. 

 ♦ Är texten formgiven för webben kan du även då gärna göra en ytterligare koll att allt är 

okej efter att du har lagt in eventuella ändringar.

 ♦ Ska texten tryckas får du antagligen ytterligare ett korrektur från trycken då du kontroll

erar att allt blir bra i trycket.
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