
Brev
tydlig avsändare och mottagare



Brev
Formellt eller 
informellt 

Pappersbrev 

E-post/SMS 

Kärleksbrev, 
jobbansökan osv.



Brevets delar

Datum och ort 

Hälsningsfras 

Inledning 

Själva texten 

Avslutning 

Avslutningsfras 

PS.



Brevets delar

Datum och ort: Skrivs i övre högra 
hörnet.

2018-02-06 Västerås    



Brevets delar

Hälsningsfras: ”Tjena bror!” ”Hej 
Magnus!” ”Bäste herr ordförande”

2018-02-06 Västerås 
Hej bästa Erika!    



Brevets delar

Inledning:  

Presentera ärendet och dig själv 

Ev. hur du mår & fråga hur hen mår 

2018-02-06 Västerås 
Hej bästa Erika! 
Hoppas det är bra med dig. Jag är en elev som går i 
årskurs 9 och jag skulle vilja veta mer om det 
spännande ämnet ordklasser.



Brevets delar

Själva texten:  

Dela in texten i stycken. 

2018-02-06 Västerås 
Hej bästa Erika! 
Hoppas det är bra med dig. Jag är en elev som går i 
årskurs 9 och jag skulle vilja veta mer om det 
spännande ämnet ordklasser. 

Ordklasser är det bästa jag vet och jag skulle 
särskilt vilja veta allt om konjunktioner och sub-
junktioner.



Brevets delar

Avslutning:  

Knyt ihop och be om svar

Återkom gärna med svar om skillnaden mellan 
konjunktioner och subjunktioner.



Brevets delar

Avslutningsfras:  

Kram, Vänligen, Med vänliga 
hälsningar + namn

Återkom gärna med svar om skillnaden mellan 
konjunktioner och subjunktioner. 

Med vänliga hälsningar 
Hubert, din favoritelev



Brevets delar

PS (Valfritt)  

Tillägg

Med vänliga hälsningar 
Hubert, din favoritelev 

PS. I går såg jag ett stjärnfall. Det var supercoolt. 
DS.



Frågor?



Uppgifter
Du hamnar på en öde ö och skriver ett brev om ditt liv på 
ön. Brevet ska skickas som flaskpost. 

Du vill vara med i en dokusåpa. Skriv ett personligt brev till 
programledarna och berätta om dig själv. 

Du har gjort något dumt som du ångrar. Skriv ett brev till 
din kompis, be om ursäkt och berätta hur det hela gick till. 

Du vill ändra något på skolan och skickar ett brev till 
rektorerna.


