
Texttyper på kurs C 
 

Formella och informella texter i form av text, brev, mejl och meddelande 
 

Återberättande Berättande Tips och råd Faktatext 

Syfte:  

Återberätta något du har gjort/upplevt  

t ex första tiden i Sverige, min 

barndom, en fest, en resa 

 

Syfte: 

Berätta om t ex min bostad, fritiden, 

min familj, en vanlig dag 

 

Syfte: 

Ge förslag/tips/råd hur man kan göra 

det bättre eller lättare för någon t ex 

hur man kan lära sig svenska, hur man 

kan må bättre, till en vän som ska 

besöka en stad 

Syfte: 

Fakta om något t ex ett land, en         

per      person, ett djur                            

 

Typiskt för texten: 

 Verb i preteritum 

 Tidsfraser (först, sedan, 

därefter, till slut, när jag kom 

till Sverige) 

 Svara på frågor (vem, vilka, 

vad, när, hur, var och varför) 

 Använd adjektiv 

Typiskt för texten: 

 Verb i presens 

 Svara på frågor (vem, vilka, 

vad, när, hur, var och varför) 

 Använd adjektiv 

 

Typiskt för texten: 

 Använd hjälpverb + infinitiv 

 Använd fraser (du kan, du bör, 

ett tips är att, ett förslag är att, 

ett annat tips är att, mitt bästa 

råd är att) 

Typiskt för texten:  

 Verb i presens 

 Ett neutralt och formellt språk 

(inga egna värderingar) 

 Använd fraser (det finns, det 

är) 

 Ord som är specifika för 

ämnet 

 Källor som man har använt 

ska finnas med (skriv var 

informationen kommer ifrån) 

Kom ihåg: 

 Vem är mottagare? Anpassa 

texten till mottagaren 

 Tydlig struktur - inledning, 

huvuddel, avslutning 

 Dela in texten i stycken 

Kom ihåg: 

 Vem är mottagare? Anpassa 

texten till mottagaren 

 Tydlig struktur - inledning, 

huvuddel, avslutning 

 Dela in texten i stycken  

Kom ihåg: 

 Vem är mottagare? Anpassa 

texten till mottagaren 

 Tydlig struktur - inledning, 

huvuddel, avslutning 

 Dela in texten i stycken  

Kom ihåg: 

 Rubrik  

 Ingen speciell inledning eller 

avslutning behövs 

 Dela in texten i stycken 

 


