
Insändare 

Insändare kallas de artiklar i tidningen som tidningens läsare skriver och skickar till tidningen. 

De allra flesta tidningar har en insändarsida. Det gäller både tidningar som är i pappersformat 

och tidningar som finns på internet. En insändare är oftast ganska kort. 

Insändare gäller ofta en lokal fråga i den kommun eller i den by man bor i och som man som 

privatperson vill diskutera. Det är något som man reagerar på och då vill man tala om vad 

man tycker/väcka debatt/ställa frågor/ ge förslag / uppmana.   

En insändare ska innehålla: 

 

Rubrik/Tes   Den ska vara kort och tala om vad 

insändaren handlar om.  

 

Åsikt i inledningen I inledningen kan man tala om vad man 

tycker i frågan. Ge gärna en bakgrundsbild 

med exempel. Det betyder att man 

presenterar problemet och ger exempel. 

 

2 eller 3 argument    Det ska finnas argument där man förklarar 

och försvarar sin åsikt. När du skriver                                   

ditt första argument kan  du inleda med 

För det första.. 

När du skriver ditt andra argument kan du 

inleda med  

För det andra..    

 

Fakta och exempel 

 

Skriv exempel och fakta som gör ditt 

argument starkt och bra. 

Förslag 

 

Hur kan problemet, som du tar upp i din 

insändare, lösas? Skriv gärna förslag.  

   

Avslutning (gärna en uppmaning) 

 

I avslutningen kan du : 

Ge förslag till lösning 

Upprepa din åsikt 

Framföra ditt budskap 

Skriva en uppmaning där du använder 

verbformen imperativ. Exempel:  

Ät gärna grönsaker, men sluta med att äta 

kött! 

Träna mer så mår du bättre! 

Läs fler böcker så blir du en lyckligare 

person! 

Signatur 

 

Din signatur kan vara ditt eget namn eller 

något som beskriver ditt budskap. Exempel: 

Glad motionär 

Lycklig läsare 

Grönsaksälskare 

 



När du skriver insändaren kan du försöka tänka på hur de som läser den kan reagera. Det finns 

kanske också de som inte tycker som du. Föreställ dig hur de tänker. Vad skulle de säga som 

invändning till din insändare? När du presenterat dina egna argument kan du skriva ett 

motargument. Exempel: Nu vet jag att det finns de som tycker att..  

Det är inte nödvändigt att skriva ett motargument! 

 

 

 

 

 


