
Ark 4 – Skriv et portræt 

Et portræt har fokus på en person. Tit er det en kendt person, men det 

behøver det ikke at være. Et portræt kan både være et billede og en 

tekst.  

  Opgave A:     

 Læs portrætartiklerne om Omid og Roxana, så du får en ide om, 

hvordan man laver et portræt. (ark 3/ på elevsitet.) 

 Se de to små film med Maya og Omar på elevsitet, og vælg hvem af 

dem, du vil lave et portræt af. 

Her er en række emner, som en god portræt-artikel næsten altid 

indeholder: 

Alder - Det nævnes næsten altid, hvornår personen er født, og hvor gammel 

han eller hun er.  

Opvækst – Man skriver som regel også noget om, hvordan personen 

voksede op. Altså hvor i verden personen boede som lille. – Var det i byen 

eller på landet? Og var det et trygt eller utrygt sted?   

Privat - Hvor bor personen nu, og hvem bor han eller hun sammen med?  

Personlighed - I et portræt skriver man også noget om, hvordan personen er. 

Man kan fx beskrive en person ved at give et eksempel på, hvordan personen 

har opført sig i forskellige situationer.  (Fx kan man sige, at Omid er en stærk 

person, fordi han som 13-14 årig klarede at komme alene til Danmark fra 

Afghanistan uden sine forældre.)  

Billede Der er tit et fotografi af personen, hvor man kan se lidt om, hvad 

personen interesserer sig for. (En fodboldspiller, kunne måske være 

fotograferet på en fodboldbane, en skuespiller på scenen og en pilot i 

cockpittet i flyet.)  

 

 

 



Opgave B:  

 Vælg et portræt-foto af enten Maya eller Omid og beskriv, hvad du kan 

se på billedet. (Er det en dreng eller en pige? Hvor gammelt er han/ hun 

cirka? Beskriv hvad han/ hun har på? Hvad kan han/ hun lide at lave?) 

Skriv derefter et portræt af den person, du har valgt. Du kan ikke vide det 

hele, men du skal lave portrættet, som du tror, personen er ud fra fotografiet 

og den lille film. 


