
Så binder du ihop en (sekventiell) förklaring  
Sekventiell= Saker händer efter varandra i en viss ordning. Exemplen nedan visar hur du får en förklaring 
att häng ihop, att bli sammanhängande. De flesta exemplen innehåller något eller några sambandsord. 
Men det finns fler sätt att skapa sammanhang, t ex att upprepa, att använda ord från samma 
”temaområde” och att använda tidsord. 

När …. så …. Berg bryts ner till grus och sen blir det nya berg men den processen tar 
flera hundar miljoner år. När bergen har brutits ner så åker det ut på 
havsbotten. 

Om… kan … Om två plattor glider isär kan det bildas en vulkan. Det kan komma 
lava/magma från det stället där plattorna glider ifrån varandra. 

När… sker … När plattorna kolliderar sker det jordbävningar. 

När … blir … När två plattor glider utmed varandra blir det sprickor i jordskorpan som 
bildar jordbävningar. 

När … Då … När två plattor glider isär kallas det spridningszon. Då bildas det en 
spricka som det kommer upp magma. 

Då … När … sedan … Vid en förkastningszon skrapar två plattor längs med varandra och hakas 
i. Det uppstår då en massa mindre skalv. När plattorna sedanlossnar från 
varandra gör de stort hopp framåt och det blir en stor jordbävning. Ett 
bar exempel på detta är San Andreasförkastnningen som ligger utmed 
nordamerikanska plattans västra sida. 

När … Det leder till att … När två plattor kolliderar med varandra glider den tyngre plattan under 
den lättare plattan och trycker upp den lättare. Det leder till att jordytan 
stiger och bland annat vulkaner och bergskedjor bildas. 

Dessa… När plattorna kolliderar sker det jordbävningar. Dessa jordbävningar kan 
bli vådligt kraftiga. 

även Subduktion innebär att en av plattorna glider in under den andra. 
Subduktion kan även leda till vulkanutbrott och jordbävningar. 

…sand och grus. Sanden och 
gruset… (Kallas tema-rema) 
berg – små bitar – sand och grus 
– kornen – sediment – bergarter 
– jorden – magmatiska bergarter 
– dessa magmatiska bergarter – 
dom bergarterna –  nya 
berg  (kallas referenskoppling) 

Vind/regn tär på t.ex. ett berg. Det lossnar små bitar från berget i form av 
sand och grus. Sanden och gruset hamnar på havsbottnen, 
där kornen packas ihop väldigt tätt. Det bildas ett sediment. 
Alla bergarter som finns i sedimentet trycks ner långt ner i jorden. Längre 
ner i jorden är det extremt varmt och bergarterna bryts ner 
till magmatiska bergarter. Vid en spridning eller ett vulkanutbrott, 
kommer dessa magmatiska bergarter upp igen. Dom bergarterna bildar nya 
berg och sedan börjar allt om igen. 

år 2004 – efter det – idag – 
senast år 2032 
…för att… 

Ett exempel på en sådan är Andreasförkastningen som inträffade år 
2004 i Kalifornien. Efter det borrade man ett 4 km djupt hål i marken för 
att kunna mäta förkastningen. Idag väntar man ett kraftigt skalv i San 
Francisco-områdena senast år 2032. 

… som sedan …  I det geologiska kretsloppet bryts berg ner till sand som sedan blir berg 
igen. 

 … och … men   Det geologiska kretsloppet är när berg bryts ner till grus och sten och blir 
till nya berg igen, men det tar ganska lång tid. 

 


