
Se mönster i texter
I faktatexter använder författaren olika sätt att skriva för att förklara olika saker. 
Man brukar säga att det finns mönster i texten. Mönstren hjälper dig att förstå  
vad texten handlar om. Här är några mönster som du kan hitta i en faktatext:

Lista eller uppräkningar, innehåller ord som visar att det är en lista.  
Det kan vara orden: till exempel, först, nästa och till sist.  
Listor kan också ha punkter eller siffror.

Tidsordningar, text som ordnas efter tid kan innehålla orden: först,  
sedan, till slut, eller vara ordnade med siffror.

Jämförelser/ kontraster, när man jämför eller vill visa olikheter kan  
man till exempel använda orden: lika, olika, förr, nu, tvärtom, i stället,  
men också, jämfört med, på samma sätt som, trots att, däremot. 

Kedjor av orsak och verkan, när man vill förklara varför något händer 
kan man använda orden: därför, det beror på, på grund av, alltså,  
en förklaring till det är. 
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Leta mönster i texten

Mönster Bok och sida Exempel på ord eller mening

Namn  

Lista eller uppräkningar, 
till exempel, först, nästa och 
till sist eller punkter eller 
siffror

Läs texten på sidan  i 

Läs texten och leta efter mönster. Fyll i tabellen. Du kanske hittar ett eller flera  
av mönstren i just den här texten.

Tidsordningar,  
först, sedan, till slut,  
eller siffror

Jämförelser / kontraster,  
lika, olika, förr- nu, tvärtom, 
i stället, men också, jämfört 
med, på samma sätt som, 
trots att, däremot

Kedjor av orsak och verkan, 
(varför något händer),  
därför, det beror på, 
på grund av, alltså, en  
förklaring till det är
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