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Jag skriver till dig… 

 

CEFR: Nivå och förmåga 
 

A2 Skriva 

CEFR: Färdighet som tränas 
 

Att skriva ett kort brev för att uttrycka 
tacksamhet, för att be om ursäkt eller bara 
skicka en hälsning och använda enkla uttryck för 
tilltal, hälsningar, tack och frågor. 

Konstform som används: 
 

Dans, bild, musik  

Tidsåtgång: 
 

2 x 45 min 

Material och utrustning som krävs: Ett arbetsblad med exempelbrev  
kuvert  
Redskap för bild & form: 

Blyertspennor och färgpennor/ 
vattenfärg och penslar 
Papper 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 
Läraren presenterar lektionens syfte som är att skriva ett kort och enkelt brev. 

Förberedelser: 
Eleverna delas in i tre grupper och varje grupp får ett papper med ”användbara fraser”, ett papper att skriva 
på, ett kuvert, färgpennor, målarfärg osv. 

Aktiviteter: 

Lektion  Brevet. 
1. Eleverna (i grupper) uppmanas att välja lämpliga ord för brevskrivning; en grupp ska skriva ett 

tackbrev, en annan ett brev för att be om ursäkt och ytterligare en grupp ska skicka hälsningar. 
2. När brevet är färdigt ritar och målar eleverna en passande bild. 
3. När alla grupper är klara och har avslutat sina brev läser de dem högt för varandra. 

I slutet av lektionen sätts breven upp på anslagstavlan så att alla kan se dem. 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, lämplighet för 

större grupper, utrymme som krävs o.s.v.): 
1. Tillräckligt stor lokal för att hela gruppen ska 

kunna arbeta fritt. 

Lärarens förberedelser:  

Källor/användbara länkar  
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Exempel på brev: 

Dear Grandma, 
How are you? I hope you are fine.  
I’m writing to you because I would like to thank you for the present you gave me for 
my birthday. 
I really love this: guitar/skateboard/new smartphone/book.  
It’s great! I always wanted to have something like this. 
See you soon. 

Yours XYZ/Love XYZ 

Dear Grandma, 
How are you? I hope you are fine.  
I’m writing to you because I would like to wish you all the joys of the holiday season 
and a Happy New Year! 

Love, XYZ 
 

Dear Anna, 
I am so sorry that I wasn't on your birthday. I had to stay  at home, because my 
brother broke his arm and I took care of him. We watched films, ate pizza and 
popcorn.  We also  painted our faces and did funny haircut. It was a nice time, but I 
missed you a lot. 

Your friend forever, 
XYZ 

Användbara fraser 

 Dear Grandma/Anna 

 How are you? 

 I hope you are fine. 

 I’m writing to you because I would like to thank you for the present you gave me for 
my birthday 

 I’m writing to you because I would like to wish you all the joys of the holiday season 
and a Happy New Year! 

 I am so sorry that I wasn't on your birthday 

 I really love this: guitar (skateboard, new smartphone, book).  

 It’s great! I always wanted to have something like this 

 I had to stay  at home, because my brother broke his arm and I took care of him.  

 We watched f ilms, ate pizza and popcorn.   

 We also painted our faces and did funny haircut.  

 It was a nice time, but I missed you a lot. 

 See you soon. 

 Yours XYZ 

 Love XYZ 

 Your friend forever, XYZ 
 
 


