
Ark 1– Skriv en portrætartikel 

Om portrætartikler 

Et portræt har fokus på en person. Ofte er det kendte mennesker, man portrætterer, men 

det behøver det ikke at være. Man kan også portrættere ukendte mennesker med en særlig 

historie, der har interesse for andre.  

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.) Et portræt indeholder også 

meget tit et eller flere citater fra personen, der viser noget om, hvordan han eller hun er. 

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 A: Her er to eksempler på korte portrætter, et om pigen Roxana og et om drengen 

Omar. -Læs de to portrætartikler og find de steder i teksten, hvor børnenes personlighed 

bliver beskrevet. - Undersøg om de tre øvrige områder (alder, opvækst og private forhold) 

også beskrives... 

 



 

Kort portræt af Roxana: ”Når alle er glade, er jeg også glad.” 

Pigen Roxana smiler venligt, da hun tager imod besøg på sit fine værelse. Hun er 12 år og bor 

nu med sin familie her i Danmark. 

Roxana har sagt ja til at fortælle lidt om sit liv. På mange måder minder det om de fleste 

andre børns liv. Hun har et dejligt værelse fyldt med bamser, gode venner og hun går i skole 

som alle andre på hendes alder.  Men sådan har det ikke altid været, for Roxana er vokset op 

i Syrien, hvor borgerkrigen længe har hærget landet. 

Når Roxana taler om sit liv i Danmark, virker hun glad og tryg.  Med smil i øjnene forklarer 

hun, at hun elsker at tegne, og at hun er rigtig glad for sin skole. Hendes brune hår hopper 

energisk op og ned, mens hun  fortæller. Hun holder af sin hverdag, hvor hun leger godt med 

sine venner og går drømmer om at komme til at se Paris en dag.   

Når samtaler falder på tiden i Syrien, bliver hun alvorlig. Smilet forsvinder, og Roxana ser trist 

ud. Hun fortæller bl.a., at der i hendes hjemby både manglede mad og rent vand. Hun 

fortæller også, at krigen var voldsom, og at mange folk var syge. I et helt år og fem dage så 

hun ikke sin far. Han var flygtet til Europa og havde søgt asyl i Danmark i håbet om, at kunne 

få sin familie i sikkerhed.   

Det var en hård tid, men nu er den nærmeste familie samlet. Hendes kusiner og andre 

familiemedlemmer er stadig i Syrien, og dem savner hun selvfølgelig.  

Alligevel er Roxana glad det meste af tiden, for som hun siger: ”Når jeg ser, at alle er glade, 

så er jeg også glad.” - Og i Danmark oplever hun, at alle er glade og har det godt. 



 

Kort portræt af Omar: ”Husene var trekantede, og damer havde næsten ingen tøj på...” 

Omar er en dreng med glimt i øjet, det ser man ved første øjekast. Han er den næstyngste 

søn af de i alt 7 børn i familien, og han virker venlig og udadvendt. Omar vil gerne fortælle 

om sig selv. Han smiler meget, og så har han ambitiøse planer for fremtiden. Alt i alt er han 

vel det, som man i gamle dage ville kalde ”en rask dreng”. 

Omar er 13 år gammel og er født i Syrien. Den langvarige borgerkrig drev ham og familien på 

flugt, og derfor bor han i dag i Danmark.  

På spørgsmålet om hvad der er anderledes ved Danmark, bliver han lidt genert. ”Jeg lagde 

mærke til, at husene var trekantede og at damerne havde næsten ingen tøj på,” svarer han 

med et smørret grin. 

Omar er tydeligvis en dreng med gang i, og når han sidder og fortæller, er det ikke til at se, at 

han har oplevet voldsomme ting i sin fortid i Syrien.  Omar er fuld af fart og bruger sin fritid 

på at spille trommer og fodbold. Især fodbold er hans store passion. Som de fleste andre 

fodbolddrenge på hans alder drømmer han om en karriere som professionel fodboldspiller. 

Messi og Ronaldo er de store idoler, og stod det til Omar, ville han træne hver dag. 

Yndlingsfaget i skolen er engelsk, for selvom det er godt at kunne dansk, så mener han, at 

engelsk alligevel er bedre, hvis han skal spille for internationale klubber i fremtiden. 

Omar synes generelt godt om at være i Danmark. ”Jeg synes, det er fedt at være her, der er 

ikke så mange problemer,” siger han og fortsætter: ”Og der er faktisk gode regler.” Omar er 

også glad for skolen, hvor han og vennerne spiller fodbold i frikvartererne. 

Opgave B: se de tre små portrætfilm på elevsitet og skriv et portræt af enten Maya, Ali eller 

Omid.  -Du kan evt. bruge eksemplerne med Omar og Roxana som model for dit eget 

portræt.  

 


