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CEFR Nivå och förmåga: 
A1 Skriva 

CEFR Färdighet som tränas: 
Skriftlig kommunikation 

Konstform som används:: 
Bild & form 

Tidsåtgång: 
2x45 min 

Material och utrustning som krävs: 
Mall för brädspel (Se bilaga 1.) 
Lista med meddelanden (Se bilaga 2.) 
6-sidig tärning 
Pennor 
Mynt 
Klistermärken 

ARBETSGÅNG: 

Introduktion: 

Eleverna läser meddelanden i två versioner: På standardengelska och i sms-form med symboler, 

förkortningar, emojis etc. De gör sedan ett brädspel med sms och övar att skriva vardagligt sms-språk 

i korrekt form. 

Förberedelser: 

Skriv ut mall för brädspel, bilaga 1 och 2. 

Förbered sms-versioner av meningarna från bilaga 2.  

Aktiviteter: 

Lektion 1.   

1. Läraren skriver meddelanden från listan på tavlan men med ett språk karaktäristiskt för 

sms med förkortningar, symboler etc.  

2. Läraren läser upp sms:en och frågar eleverna om vilka ord/uttryck som är korrekt engelska 

och hur det som inte är det skall skrivas korrekt. 

3. När lärares har fått svar skriver hen ut hela meddelandena enligt bilaga 2. Dessa ska 

skrivas i blandad ordning. 

4. Eleverna ska nu matcha sms:en med de meddelanden som är skrivna på korrekt engelska.  

5. Läraren ger sedan eleverna tips om hur dom kan skriva text-meddelanden (Se bilaga 3.) 

Lektion 2. 

1.  Läraren delar in eleverna i grupper om fyra till fem elever och utser en representant för 

varje grupp. Varje grupp får en brädspelsmall, ett mynt per person och en tärning. Varje 

grupprepresentant får en utskrift av bilaga 2. 

2. Eleverna ska nu tillverka sitt eget brädspel: 

-  I två rutor ska eleverna skriva: ”Gå framåt två steg”. 

Brä dspel 
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-  I två rutor ska det stå: ”Gå bakåt två steg” 

- I två rutor skriver de: ”Stå över ett kast” 

- I två rutor skriver de: ” Slå igen!” 

- I övriga rutor skriver eleverna ett sms från listan med meddelanden. 

- Eleverna får sedan dekorera sitt spel med färgpennor och klistermärken. 

3. Eleverna får nu spela sitt spel.  

Spelregler: 

- Alla elever i gruppen börjar med att slå tärningen varsin gång. Den som får den 

högsta siffran börjar. 

- Varje spelare slår, på sin tur, tärningen en gång och flyttar sitt mynt så många steg 

som tärningen visar. 

- Om en spelare hamnar på ett sms ska denna skriva hela sms:et med korrekt 

engelska. Representanten avgör sedan om svaret är godkänt. Om det inte är godkänt 

få spelaren gå tillbaka till START. 

- Den första spelare som når FINISH vinner spelet. 

 

Att tänka på (säkerhetsåtgärder, 

lämplighet för större grupper, 

utrymme som krävs osv.) 

Beroende på lektionens mål kan övningen anpassas till 
att mer fokusera på dialog och respons I olika 
situationer. 

Lärarens förberedelser: 
 

Källor/användbara länkar: 
Inspirerat av: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
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Appendix 1 
In two squares, write “Go forward two spaces”. In two squares, write “Go back two spaces”. In two 
squares, write “Miss a turn”, and in two squares, “Have another go!”. In all the other squares, write a 
text message from the list. 
Now play! When you land on a text message, provide the full form of the message in correct English. 
The referee checks whether the answer is correct. If it is not correct, go back to the START square. 
The first person to reach the FINISH square is the winner! 
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Appendix 2 
 

2 (to) 

4 (for) 

R (are) 

U (you) 

C (see) 

b (be) 

U 1 2 go? (Do you want to go?) 

L8R (Later) 

GR8 (Great) 

CU (See you) 

@ (at) 

CU @ 6 (See you at six) 

CU L8R (See you later) 

Do U 1 2 meet? (Do you want to meet?) 

U look GR8 2day (You look great today) 

Call me b4 lunch (Call me before lunch) 

IDK (I don’t know) 

Thx (Thanks) 

How R U? (How are you?) 

Lol (Laughing out loud) 

<3 (heart) 

X (kiss) 

X0 (hug and kiss) 
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Appendix 3 
 
Tips for writing text messages/chatting 

 Don’t write full sentences/questions 

 Use extra punctuation marks or vowels to add excitement 

 Instead of words, use abbreviations (e.g. thx=thanks), letters or numbers (e.g. u=you, c=see, 

2=to, 4=for), or symbols (e.g. @=at, <3=heart, X=kiss, X0=hug and kiss) 

 Only write this way to your friends. 

 


