
Kære	  Annette	  

Tusind	  tak	  for	  din	  e-‐mail.	  Det	  er	  dejligt	  at	  høre	  fra	  dig.	  

Jeg	  vil	  meget	  gerne	  fortælle	  dig	  lidt	  om	  mit	  nye	  job.	  Jeg	  startede	  hos	  Elgiganten	  i	  januar,	  og	  
indtil	  videre	  trives	  jeg	  rigtig	  godt	  der.	  

For	  det	  første	  er	  de	  fleste	  af	  mine	  arbejdsopgaver	  spændende	  og	  udfordrende,	  og	  for	  det	  
andet	  får	  jeg	  mere	  og	  mere	  ansvar.	  Det	  er	  rigtig	  dejligt,	  at	  min	  chef	  værdsætter	  mit	  arbejde.	  
Sidst	  men	  ikke	  mindst	  er	  mine	  kolleger	  hjælpsomme	  og	  tålmodige	  med	  mig,	  når	  jeg	  skal	  lære	  
noget	  nyt.	  Der	  er	  i	  det	  hele	  taget	  et	  godt	  fællesskab	  blandt	  de	  ansatte,	  hvor	  alle	  snakker	  med	  
alle.	  Så	  jeg	  håber,	  jeg	  kan	  få	  lov	  til	  at	  blive	  der	  rigtig	  længe.	  

Hvad	  med	  dig?	  Er	  du	  stadig	  glad	  for	  at	  være	  i	  Føtex?	  Skal	  vi	  ikke	  snart	  mødes	  til	  en	  kop	  kaffe?	  

Kærlig	  hilsen	  Yrsa	  

E-‐mail	  	  
Elementer:	  genrer,	  samarbejde,	  læse-‐	  og	  skrivestrategier	  

	  

Kursisterne	  arbejder	  i	  par	  og	  i	  plenum	  

• Hvert	  par	  får	  udleveret	  en	  kuvert	  med	  strimler.	  På	  hver	  
strimmel	  står	  en	  sætning.	  Strimlerne	  udgør	  tilsammen	  en	  
modeltekst	  

• Kursisterne	  rekonstruerer	  modelteksten	  ved	  at	  lægge	  
strimlerne	  i	  rigtig	  rækkefølge	  

• Et	  par	  læser	  deres	  tekst	  op	  	  
• De	  andre	  kursister	  stopper	  oplæsningen,	  hvis	  de	  har	  forslag	  til	  en	  anden	  rækkefølge	  
• Rækkefølgen	  diskuteres	  i	  forhold	  til	  kohærens	  og	  kohæsion	  
• Den	  færdige	  modeltekst	  præsenteres	  på	  tavlen	  og	  dekonstrueres	  
• Modelteksten	  hænges	  op	  på	  væggen	  uden	  for	  lokalet	  
• Parrene	  genskaber	  teksten	  som	  løbediktat.	  Den	  ene	  skriver	  og	  den	  anden	  løber	  frem	  og	  

tilbage	  mellem	  modelteksten	  og	  lokalet	  og	  dikterer	  en	  sætning	  for	  partneren.	  Parret	  kan	  
bytte	  roller	  for	  hver	  sætning	  

• E-‐mailene	  rettes	  i	  fællesskab	  i	  klassen.	  Der	  gives	  1	  point	  for	  hver	  rigtig	  sætning	  
• Der	  kan	  konkurreres	  på	  både	  tid	  og	  point	  
• Kursisterne	  skriver	  en	  parallelopgave	  i	  grupper	  eller	  enkeltvis,	  eventuelt	  som	  

hjemmearbejde	  
• Parallelopgaver	  rettes	  i	  fællesskab	  næste	  mødegang	  

Modeltekst:	  

	  



Strimmeløvelse:	  

Kære	  Annette	  

	  

Tusind	  tak	  for	  din	  e-‐mail.	  	  

	  

Det	  er	  dejligt	  at	  høre	  fra	  dig.	  

	  

Jeg	  vil	  meget	  gerne	  fortælle	  dig	  lidt	  om	  mit	  nye	  job.	  	  

	  

Jeg	  startede	  hos	  Elgiganten	  i	  januar,	  og	  indtil	  videre	  trives	  jeg	  rigtig	  godt	  der.	  

	  

For	  det	  første	  er	  de	  fleste	  af	  mine	  arbejdsopgaver	  spændende	  og	  udfordrende,	  og	  for	  det	  andet	  
får	  jeg	  mere	  og	  mere	  ansvar.	  	  

	  

Det	  er	  rigtig	  dejligt,	  at	  min	  chef	  værdsætter	  mit	  arbejde.	  	  

	  

Sidst	  men	  ikke	  mindst	  er	  mine	  kolleger	  hjælpsomme	  og	  tålmodige	  med	  mig,	  når	  jeg	  skal	  lære	  
noget	  nyt.	  	  

	  

Der	  er	  i	  det	  hele	  taget	  et	  godt	  fællesskab	  blandt	  de	  ansatte,	  hvor	  alle	  snakker	  med	  alle.	  	  

	  

Så	  jeg	  håber,	  jeg	  kan	  få	  lov	  til	  at	  blive	  der	  rigtig	  længe.	  

	  

Hvad	  med	  dig?	  	  

	  

Er	  du	  stadig	  glad	  for	  at	  være	  i	  Føtex?	  	  

	  

Skal	  vi	  ikke	  snart	  mødes	  til	  en	  kop	  kaffe?	  

	  

Kærlig	  hilsen	  Yrsa	  



E-‐mail:	  nyt	  arbejde	  

Situation:	  	  

Du	  har	  fået	  en	  e-‐mail	  fra	  din	  ven	  Peter.	  I	  e-‐mailen	  skriver	  han	  bl.a.:	  

….Jeg	  mødte	  din	  mor,	  og	  hun	  fortalte,	  at	  du	  er	  begyndt	  at	  arbejde	  hos	  Føtex.	  Det	  vil	  jeg	  da	  meget	  
gerne	  høre	  lidt	  om…….	  

Skriv	  et	  svar	  til	  Peter	  og	  fortæl	  om	  dit	  nye	  arbejde.	  

Du	  skal	  skrive	  mindst	  100	  ord.	  

	  

Parallelopgave:	  

	  

	  

	  


