
ALLE 
BØRN HAR RET 

TIL ET 
GODT LIVLav et portræt

Formålet med denne opgave er at introducere portrætgenren for eleverne.
Et portræt er en genre, man finder både inden for maleri, film, journalistik og fiktion.
Når man laver et portræt med ord og billeder, fortæller man en historie, der handler om et andet men-
neske.

Et portræt kan fx bestå af oplysninger om:

•	 Hvor personen kommer fra
•	 Hvor gammel personen er
•	 Hvad personen laver til dagligt
•	 Hvad personen holder mest af
•	 Hvad personen holder mindst af

Opgave: Lav et portræt af en klassekammerat
Eleverne bruger spørgsmålene i arket på næste side til at interviewe hinanden med. Når de har inter-
viewet hinanden, læses det højt i klassen.

I de mindste klasser kan I lave fælles interview, så en elev bliver interviewperson, og klassen sammen 
laver interviewet. 

Opgave: Lav en fotohistorie
Nu skal I lave et portræt af et barn i Myanmar. Denne gang skal I ikke interviewe nogen. I skal selv væl-
ge nogle billeder og digte et portræt. 

Under temaet ”Fortællinger” hedder et af panoramaerne ”Lav et portræt”. Her kan eleverne vælge bil-
leder og lave et fiktivt portræt af en burmesisk dreng eller pige. Eleverne skal selv digte korte tekster i 
tekstfelterne.

Når alle er færdige, vises fotohistorierne for klassen, og eleverne fortæller om den person, de har  
opdigtet.
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Hvor er du født? 

Hvor bor du henne nu?

Hvor gammel er du? 

Har du nogen søskende?

Hvad laver du til daglig?

Hvad kan du bedst lide  
at lave, når du har fri  
fra skole?

Hvad kan du mindst lide  
at lave, når du har fri  
fra skole?

PORTRÆT AF

Spørgsmål Svar


