Såhär gör du:
1. Fokusera först på innehållet.
2. Visa sedan på kronologin (tidsorden):
- händelserna
- platserna
- kommentarerna
3. Klipp slutligen isär texten stycke för stycke eller mening
för mening och låt eleverna återskapa den.

I söndags flyttade vi in i vår nya lägenhet i Lustby. Den är superfin och jag har ett
eget rum nu.
Hela söndagen gick åt till att packa upp. Det gick sådär. Alla sprang omkring som
yra höns och letade efter olika saker. Ingen hittade någonting!
På kvällen spelade jag fotboll på en gräsplan utanför huset och sen grillade vi korv
på en grillplats nere vid sjön. Fotboll och grillkorv är en bra kombo, eller hur?

I förrgår åkte jag och pappa in till centrum och badade. Det finns en simhall där
som har både äventyrsbad och simbassäng. Jag badade tills jag såg ut som en
svamp.
I går kväll lyssnade hela familjen på en kör som min syster ska börja sjunga i. Den
ska snart få vara med i TV och Anja är så stolt att man nästan inte kan prata med
henne.
I morse cyklade jag till chokladbollsfabriken som finns här i Lustby. Om man kommer innan de öppnar så kan man få köpa skadade chokladbollar för bara några
kronor. Blir du avis?
Ja, det finns mycket som är kul här, men på kvällarna när jag ska sova tänker jag
på dig. Jag tycker att du också ska flytta hit. Då kan vi prova allt roligt som finns
här tillsammans.

Om du inte kan flytta hit så tycker jag i alla fall att du ska komma och hälsa på.

Hälsningar från din bästa kompis,
Goran
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I söndags flyttade vi in i vår nya lägenhet i Lustby.

Den är superfin och jag har ett eget rum nu.

Hela söndagen gick åt till att packa upp.

Det gick sådär.

Alla sprang omkring som yra höns och letade efter olika saker. Ingen hittade någonting!

På kvällen spelade jag fotboll på en gräsplan utanför huset och sen grillade vi korv på en
grillplats nere vid sjön.

Fotboll och grillkorv är en bra kombo, eller hur?

I förrgår åkte jag och pappa in till centrum och badade.

Det finns en simhall där som har både äventyrsbad och simbassäng.

Jag badade tills jag såg ut som en svamp.

I går kväll lyssnade hela familjen på en kör som min syster ska börja sjunga i.

Den ska snart få vara med i TV och Anja är så stolt att man nästan inte kan prata med henne.
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I morse cyklade jag till chokladbollsfabriken som finns här i Lustby.

Om man kommer innan de öppnar så kan man få köpa skadade chokladbollar för bara
några kronor.

Blir du avis?

Ja, det finns mycket som är kul här, men på kvällarna när jag ska sova tänker jag på dig.

Jag tycker att du också ska flytta hit.

Då kan vi prova allt roligt som finns här tillsammans.

Om du inte kan flytta hit så tycker jag i alla fall att du ska komma och hälsa på.

Hälsningar från din bästa kompis,
Goran
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