Dagens uppgift: Skriv din egen faktatext
Använd ditt material på Gleerupsportal.se Ta hjälp av google för att hitta information.

När du börjar skriva (form)
Tankekarta

X= klar

Innan du börjar skriva behöver du samla all viktig fakta du hittat om det ämnet du
ska skriva om. Använd tankekartan nedan. Kom ihåg att bara skriva stödord där
och att bara använda dina egna ord.

Brödtext
Brödtext är ett annat ord för löpande text. Det är den första texten du skriver efter
stödorden i tankekartan. Brödtexten är den text som är längst i din faktatext.

Ingress
Ingress är ett annat ord för inledning. En ingress är ofta kort, bara några rader.
Ingressen berättar för läsaren vad brödtexten kommer att handla om. Ingressen är
nästan alltid fetmarkerad.

Rubrik
Rubriken skriver du sist, när du vet vad din brödtext handlar om och när du
skrivit din ingress. En sann journalist lägger ner tid på att hitta på en bra rubrik.
Den ska hänga ihop med det du skriver om. Rubriker ska väcka läsarens intresse att
vilja läsa mer! Rubriken har större typsnitt än brödtexten och ingressen.

Källor & källkritik
Du behöver berätta varifrån du har hämtat din information. Det kan vara en bra
hemsida på Internet, ett filmklipp eller en bok. Det är viktigt att ange sina källor
när man skriver faktatexter. Fakta = inget eget tyckande. Använd dock texten du
kan läsa på Gleerups! Den ger dig bra information. Du kan även där lyssna till
informationen
Det finns mer eller mindre trovärdiga källor. Att vara kritisk när man läser
betyder att man inte köper precis allt som står överallt. Det är viktigt att fundera
över vem som säger eller skriver något, var du hittar informationen och varför
personen säger eller skriver detta. Det kallas att vara källkritisk.
Fråga Maria om du känner dig osäker så hjälper han till!

Lycka till!

Tankarta (innehåll)
Stödord/nyckelord
Små nyckelord som kan hjälpa dig att komma ihåg det viktiga.

Utveckla dina nyckelord till korta meningar

Övrig fakta du kan hitta om ämnet

Här har jag hittat min fakta (skriv hemsida, boktitel osv så du inte glömmer någon källa).
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