
E-‐post	  	  

Element:	  Genrer,	  Samarbete	  

Här	  är	  ett	  arbete	  med	  temat	  arbetsmarknad	  under	  3-‐4	  veckor	  så	  
att	  deltagarna	  ska	  bygga	  upp	  ett	  ordförråd	  och	  skapa	  förståelse	  
för	  e-‐post.	  

Deltagarna	  arbetar	  i	  par	  

1. Varje	  par	  får	  ett	  kuvert	  med	  textremsor.	  På	  varje	  textremsa	  står	  en	  mening.	  Meningarna	  
utgör	  tillsammans	  en	  exempeltext.	  

2. Deltagarna	  rekonstruerar	  modelltexten	  genom	  att	  lägga	  remsorna	  i	  rätt	  ordning.	  
3. Ett	  par	  läser	  upp	  sin	  text.	  
4. De	  andra	  deltagarna	  stoppar	  uppläsningen	  om	  de	  har	  förslag	  till	  en	  annan	  ordningsföljd.	  
5. Ordningsföljden	  diskuteras	  i	  förhållande	  till	  	  sammanhang	  och	  hur	  de	  passar.	  
6. Den	  färdiga	  modelltexten	  presenteras	  på	  tavlan	  och	  dekonstrueras.	  
7. Modelltexten	  hängs	  upp	  på	  väggen	  utanför	  lektionssalen.	  
8. Paren	  återskapar	  modelltexten	  som	  löpdiktamen.	  Den	  ena	  skriver	  och	  den	  andra	  springer	  

fram	  och	  tillbaka	  mellan	  modelltexten	  och	  lektionssalen	  och	  dikterar	  	  en	  mening	  för	  
partnern.	  Paret	  kan	  byta	  roller	  för	  varje	  mening.	  

9. E-‐posten	  rättas	  tillsammans	  med	  klassen.	  Det	  ges	  1	  poäng	  för	  varje	  riktig	  mening	  
10. Det	  kan	  tävlas	  både	  på	  tid	  och	  poäng.	  
11. Deltagarna	  skriver	  en	  liknande	  uppgift	  i	  grupper	  eller	  enskilt,	  eventuellt	  som	  hemarbete.	  
12. Dessa	  uppgifter	  rättas	  gemensamt	  kommande	  lektion.	  

	  

Modelltext:	  

Kära	  Annette	  

Tusen	  tack	  för	  ditt	  mejl.	  Vad	  roligt	  att	  höra	  av	  dig.	  

Jag	  vill	  gärna	  berätta	  om	  mitt	  nya	  jobb.	  Jag	  började	  hos	  Elgiganten	  i	  januari,	  och	  hittills	  	  trivs	  jag	  
riktigt	  bra.	  

För	  det	  första	  är	  de	  flesta	  av	  mina	  arbetsuppgifter	  spännande	  och	  utmanande,	  och	  för	  det	  andra	  
får	  jag	  mera	  och	  mera	  ansvar.	  Det	  är	  riktigt	  kul,	  att	  min	  chef	  värdesätter	  mitt	  arbete.	  Sist	  men	  inte	  
minst	  är	  mina	  kolleger	  hjälpsamma	  och	  tålmodiga	  med	  mig,	  när	  jag	  ska	  lära	  mig	  något	  nytt.	  Det	  är	  
i	  stort	  sett	  en	  god	  gemenskap	  bland	  de	  anställda,	  där	  alla	  pratar	  med	  alla.	  Så	  jag	  hoppas	  att	  jag	  kan	  
få	  stanna	  här	  riktigt	  länge.	  

Hur	  har	  du	  det?	  Trivs	  du	  fortfarande	  på	  Siba?	  Kan	  vi	  inte	  träffas	  och	  ta	  en	  fika	  snart?	  

Kramar	  

Eva	  



	  

Remsövning:	  	  

	  

Kära	  Annette	  

	  

Tusen	  tack	  för	  ditt	  mejl..	  	  

	  

Vad	  roligt	  att	  höra	  av	  dig.	  

Jag	  vill	  gärna	  berätta	  om	  mitt	  nya	  jobb.	  

	  

Jag	  började	  hos	  Elgiganten	  i	  januari,	  	  

och	  hittills	  	  trivs	  jag	  riktigt	  bra.	  

För	  det	  första	  är	  de	  flesta	  av	  mina	  arbetsuppgifter	  spännande	  och	  utmanande,	  	  

och	  för	  det	  andra	  får	  jag	  mera	  och	  mera	  ansvar.	  	  

Det	  är	  riktigt	  kul,	  	  

att	  min	  chef	  värdesätter	  mitt	  arbete.	  	  

Sist	  men	  inte	  minst	  är	  mina	  kolleger	  hjälpsamma	  och	  tålmodiga	  med	  mig,	  	  

när	  jag	  ska	  lära	  mig	  något	  nytt.	  	  

Det	  är	  i	  stort	  sett	  en	  god	  gemenskap	  bland	  de	  anställda,	  	  

där	  alla	  pratar	  med	  alla.	  	  

Så	  jag	  hoppas	  att	  jag	  kan	  få	  stanna	  här	  riktigt	  länge.	  

Hur	  har	  du	  det?	  

	  Trivs	  du	  fortfarande	  på	  Siba?	  

Kan	  vi	  inte	  träffas	  och	  ta	  en	  fika	  snart?	  	  

Kramar	  

Eva	  

	  

	  



….jag	  träffade	  din	  mamma,	  och	  hon	  berättade,	  att	  du	  har	  börjat	  arbeta	  på	  Siba.	  Det	  vill	  jag	  
gärna	  höra	  mer	  om……..	  

	  

	  

Parallelluppgift:	  

	  

E-‐mail:	  nytt	  arbete	  

Situation:	  	  

Du	  har	  fått	  ett	  e-‐mail	  från	  din	  vän,	  Peter.	  I	  e-‐mailet	  skriver	  han	  bland	  annat:	  

	  

Skriv	  ett	  svar	  till	  Peter	  

Du	  ska	  skriva	  minst	  100	  ord	  

	  

	  


