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ORD AT TALE OM
• ligestilling
• minearbejde
• lungeproblemer

Klæder skaber folk – 
men klæder skaber ikke 
mennesker.  
Citat af Knut Hamsun
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4

I denne bog lærer I at skrive på forskellige måder, og I bliver opmærksomme på, hvordan I selv kan 
skrive gode tekster.

I skemaet kan I se, hvordan I kommer til at arbejde med bogen:

Hver gang I arbejder med en tekst, skal I gøre det samme. I skal læse – studere – få ideer – skrive.

I skal arbejde sådan, fordi det er vigtigt at tænke sig om og lave et godt forarbejde, før man skriver til 

Sådan skal du arbejde i Tid til at skrive B

Forord

Læse Studere Få ideer Skrive
Læs og tænk
Alle kapitler begynder med en tekst, som I skal læse 
og tale om, før I selv skriver.

Teksten, som I møder her, er en modeltekst, som I 
skal efterligne, når I selv skal skrive.

I læser teksten fælles i klassen og taler om, hvad den 
handler om.

Nederst på siden står der nogle ord, som det er 
vigtigt at kende for at forstå, hvad teksten handler 
om. Det kan være ord fra den tekst, som I læser. Men 
det kan også være ord om den genre, som teksten 
tilhører.

Vær læsedetektiv, studer teksten og tal sammen
Når I selv skal skrive, skal I skrive tekster, der næsten er 
magen til modelteksten. I skal derfor undersøge 
tekstens kendetegn nøje, og I skal tale om det, I 
opdager.

Det kan fx være:

• At blive opmærksom på, hvordan teksten er bygget 
op i forskellige afsnit, altså tekstens komposition.

• Hvor i teksten man kan finde bestemte oplysninger.
• Hvad afsenderen vil med teksten. Skal teksten 

overbevise nogen om noget, berette om noget der 
er sket eller beskrive noget? 

Tal om sproget 
I skal også undersøge, hvad der er særligt ved sproget, 
fx: 

• Er der brugt mange positive eller negative ord?
• Er der brugt mange fagord?
• Hvillken tid står verberne i?

Studer skriverammen, og få ideer
Her skal I beslutte, hvad jeres tekst skal handle om.

I skal fx:

• Kigge på skriverammen og se, hvordan modeltek-
sten er bygget op.

• Få ideer og vælge, hvad I vil skrive om.
• Bestemme, hvem I vil skrive til, og hvorfor.
• Finde ud af, hvad I ved om jeres emne i forvejen.
• Læse om det, I skal skrive om, og tage notater, fx i 

et tankekort.
• Fortælle om jeres ide til jeres makker og sammen 

vurdere, hvordan den kan passe ind i skrive-
rammen.

Skriv et udkast
Når I skal skrive jeres egen tekst, skal I skrive et 
udkast i skriverammen. Skriverammen gør tekstens 
komposition tydelig, og den hjælper jer med at  
huske, hvad der skal være i hvert afsnit.

Få feedback
Når I er færdige, laver I højtlæsningsprøven med 
jeres makker. Lad ham eller hende svare på spørgs-
målene:

• Har I det med, som I har lært af modelteksten?
• Hvad i teksten er svært at forstå?
• Er der noget i teksten, der skal stå mere eller 

mindre om?

Skriv færdig
Nu skal teksten skrives færdig. Brug de gode råd og 
ideer fra jeres makker, og prøv at forbedre teksten.

Tjek teksten
Til sidst tjekker I teksten for fejl. Undersøg om:

• Teksten har afsnit, og om de er rigtigt placeret.
• Tegnsætning og stort bogstav er rigtigt.
• Alle ord er stavet rigtigt.

9788723523891_indhold.indd   4 31/01/2018   11.21



 5

Læse Studere Få ideer Skrive
Læs og tænk
Alle kapitler begynder med en tekst, som I skal læse 
og tale om, før I selv skriver.

Teksten, som I møder her, er en modeltekst, som I 
skal efterligne, når I selv skal skrive.

I læser teksten fælles i klassen og taler om, hvad den 
handler om.

Nederst på siden står der nogle ord, som det er 
vigtigt at kende for at forstå, hvad teksten handler 
om. Det kan være ord fra den tekst, som I læser. Men 
det kan også være ord om den genre, som teksten 
tilhører.

Vær læsedetektiv, studer teksten og tal sammen
Når I selv skal skrive, skal I skrive tekster, der næsten er 
magen til modelteksten. I skal derfor undersøge 
tekstens kendetegn nøje, og I skal tale om det, I 
opdager.

Det kan fx være:

• At blive opmærksom på, hvordan teksten er bygget 
op i forskellige afsnit, altså tekstens komposition.

• Hvor i teksten man kan finde bestemte oplysninger.
• Hvad afsenderen vil med teksten. Skal teksten 

overbevise nogen om noget, berette om noget der 
er sket eller beskrive noget? 

Tal om sproget 
I skal også undersøge, hvad der er særligt ved sproget, 
fx: 

• Er der brugt mange positive eller negative ord?
• Er der brugt mange fagord?
• Hvillken tid står verberne i?

Studer skriverammen, og få ideer
Her skal I beslutte, hvad jeres tekst skal handle om.

I skal fx:

• Kigge på skriverammen og se, hvordan modeltek-
sten er bygget op.

• Få ideer og vælge, hvad I vil skrive om.
• Bestemme, hvem I vil skrive til, og hvorfor.
• Finde ud af, hvad I ved om jeres emne i forvejen.
• Læse om det, I skal skrive om, og tage notater, fx i 

et tankekort.
• Fortælle om jeres ide til jeres makker og sammen 

vurdere, hvordan den kan passe ind i skrive-
rammen.

Skriv et udkast
Når I skal skrive jeres egen tekst, skal I skrive et 
udkast i skriverammen. Skriverammen gør tekstens 
komposition tydelig, og den hjælper jer med at  
huske, hvad der skal være i hvert afsnit.

Få feedback
Når I er færdige, laver I højtlæsningsprøven med 
jeres makker. Lad ham eller hende svare på spørgs-
målene:

• Har I det med, som I har lært af modelteksten?
• Hvad i teksten er svært at forstå?
• Er der noget i teksten, der skal stå mere eller 

mindre om?

Skriv færdig
Nu skal teksten skrives færdig. Brug de gode råd og 
ideer fra jeres makker, og prøv at forbedre teksten.

Tjek teksten
Til sidst tjekker I teksten for fejl. Undersøg om:

• Teksten har afsnit, og om de er rigtigt placeret.
• Tegnsætning og stort bogstav er rigtigt.
• Alle ord er stavet rigtigt.

andre. Og så skal I bruge hinanden undervejs. I skal tale sammen om, hvad teksterne handler om, 
deres komposition og om jeres ideer. I skal også give hinanden feedback. For på den måde bliver 
jeres tekster bedre.

Jeres arbejdsproces er altså opdelt i fire faser. I de tre første faser skal I forberede jer, dvs. læse, forstå 
og få ideer til jeres tekster. 

I fase fire skal I selv skrive. I får hjælp til, hvordan I kan skrive, og hvordan I selv sammen med jeres 
kammerater kan gøre jeres tekster bedre.

ORD DU KAN BRUGE, 
når du skal sige din mening:
jeg synes · efter min mening  
jeg er overbevist om · jeg tænker 
jeg er sikker på · jeg mener 
jeg tror · jeg ved

ORD DU KAN BRUGE,
når du skal begrunde:
fordi · for · så · derfor · da · 
på grund af
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Forord

Fem skrivemåder

GIGANTERNE PÅ VESTEGNEN
Skulpturskattejagt i det fri 
Giganterne på Vestegnen eller de glemte kæmper, som de også kaldes, 
er seks kæmpestore skulpturer, der er lavet af kunstneren Thomas 
Dambo i forbindelse med Vestegnens kulturuge. De er placeret i seks 
kommuner på Københavns Vestegn. Skulpturerne er gemt i naturen, 
og man kan gå på skulpturskattejagt i det fri ved at følge et skattekort.

Affaldstræ 
Alle seks kæmper er lavet udelukkende ved brug af affaldstræ, og 
kunstneren har fået hjælp af frivillige til at skabe værkerne. Thomas 
Dambo ønsker med sine kunstværker at inspirere andre til at 
genbruge affald og samtidig være kreative og have det sjovt.

Nye oplevelser 
Målet med opførelsen af de seks giganter er at lokke folk ud i naturen 
og vise de mange smukke naturområder på Københavns Vestegn. 
Skulpturerne står gemt ved skov, sø og bakketop og er med til at skabe 
nye fortællinger om Vestegnen. 

At informere
I informerende tekster beskriver 
og forklarer du, hvordan noget 
hænger sammen. Teksterne 
handler om virkeligheden og 
ikke om tanker, følelser og 
fantasi. Der er tit overskrifter til 
de forskellige afsnit, og der er 
illustrationer.

GIGANTER PÅ 
VESTEGNEN – EN 
GENIAL IDE

Det kan stærkt anbefales at 
besøge de seks giganter på 
Københavns Vestegn, og det er 
virkelig værd at afsætte god tid 
til besøget.
 For det første oplever man 
her kunst ude i naturen, og ikke 
som man ofte plejer på et 
museum.
 Samtidig får man et indtryk 
af de smukke naturområder vest 
for København, og man ser, at 
Vestegnen bestemt ikke kun er 
boliger og beton.
 Sidst, men ikke mindst får 
man en ganske gratis og meget 
anderledes og speciel kunstople-
velse, når man går på skattejagt 
og finder de skjulte kæmper, 
som kan være op til 8 meter høje 
og 3 meter brede.
 Så tag endelig familien med 
på Gigant-skattejagt.

At argumentere
I argumenterende tekster 
skriver du din egen mening 
og begrunder dit synspunkt. 
Hensigten er at overbevise 
andre om noget. Argumente-
rende tekster består bl.a. af 
påstande og begrundelser.

I bogen skal du øve dig på at skrive på fem forskellige måder. På 
opslaget her kan du se eksempler på den type tekster, som du selv skal 
skrive. 

Teksterne handler om det samme emne – nemlig om Giganterne på 
Vest egnen, men læg mærke til, at de er skrevet på forskellige måder. 
Det er, fordi afsenderen har forskellig hensigt med teksterne. Og når 
man vil noget bestemt med en tekst, så betyder det noget for måden, 
man bygger teksten op på, og hvilken slags ord man bruger. Det er det, 
som du skal øve dig på i kapitlerne.

6
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ET TROLDESAGN
Dengang, der stadig var mange 
trolde i Danmark, boede trold-
kællingen Vigga i en stor høj 
sammen med sine seks 
troldunger. Her boede de godt, 
og ungerne voksede sig store og 
grimme.
 Snart kneb det med pladsen i 
troldehøjen. Og så var der den 
nye kirke. Trolde hader lyden af 
kirkeklokker, og Vigga var 
rasende hver gang klokkerne 
ringede og forstyrrede hendes 
nattesøvn. En nat blev det for 
meget. Troldeungerne tumlede 
rundt og sloges inde i højen, og 
de plagede hele tiden om mad, 
for dens slags store unger bliver 
aldrig mætte. Derfor besluttede 
troldkællingen sig for at flytte fra 
højen og for at sende troldeun-
gerne ud i verden.
 Det var forår, og nætterne var 
ikke lange, så hun skulle skynde 
sig, hvis hun skulle nå det, inden 
kirkeklokkerne ringede solen op. 
Hun stormede ud af højen med 
kæmpeskridt og kom til en 
kæmpe stor sø. Her slyngede 
Vigga sine troldeunger ud i 
luften med så stor kraft, at de fløj 
i alle retninger. De seks trolde-
unger landede hver sit sted og 
blev til de seks gigantiske 
træ-trolde, du kan møde, hvis du 
går tur i naturen på Vestegnen 
ved København.

At fortælle
I fortællende tekster bruger du 
din fantasi og digter en historie, 
fx kortprosa, et eventyr eller et 
sagn. Fortællende tekster er 
fiktion. De strækker sig over tid 
og har en begyndelse, en hand-
ling og en slutning.

SJOV SKATTEJAGT
Her i weekenden var jeg sammen 
med min familie på en virkelig sjov 
skattejagt, hvor vi skulle finde De 
seks giganter. Vi skulle følge seks 
forskellige skattekort, for kæmperne 
er skjult seks forskelige steder i seks 
forskellige kommuner. Først tænkte 
jeg, at det nok ikke var noget for 
mig. Men det var det. Det var virkelig 
sjovt.
 I starten ledte vi efter Lille Tilde, 
som er gemt inde mellem nogle træer nede ved en sø. Jeg løb i 
forvejen sammen med min søster. I begyndelsen kunne vi slet ikke 
se hende, men så fik vi øje på noget kæmpe stort. Lille Tilde ligner 
en trold og er virkelig flot lavet. Vi tog en masse billeder.
 Hver gang vi kom til et nyt sted, lavede vi en konkurrence om, 
hvem der først fandt kæmpen. 
 Vi fandt alle kæmperne, og præmien var selvfølgelig en kæmpe is.

At berette
I beretninger skriver du om virkelige 
hændelser, i fx en dagbog, en blog og 
en artikel. De strækker sig over tid, 
ligesom fiktion. Hensigten er at 
fortælle om en personlig oplevelse 
eller en faktuel hændelse.

GÅ PÅ JAGT EFTER DE SEKS GIGANTER 
Tag til Albertslund, følg skatte-
kortet, og besøg først kæmpen 
Lille Tilde.      

1. Tag bus 143 fra Albertslund 
Station, og stå af på hjørnet 
mellem Vejlegårdsvej og 
Rends agervej. 

2. Gå ned ad Rendsagervej, og 
følg vejen til venstre.

3. Gå forbi p-pladsen og spise-
stedet ved søen. 
Fortsæt ligeud på stien, og 
gå over broen, hvor du 
følger den højre del af stien.

4. Led i det grønne område 
mod nord, når du efter få 
minutter igen når Tueholm-
søen.

Her finder du Lille Tilde.

At instruere
I instruerende tekster er 
hensigten at forklare læseren, 
hvad han eller hun skal gøre i 
en bestemt rækkefølge. Det 
kan være en opskrift eller en 
brugsanvisning.

 7
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Læse

Læs og tænk

Hvilke aktuelle problemer mener Martine, det er vigtigt at gøre noget ved? 

At argumentere
Et debatindlæg Læse

Målet er, at du kan skrive et debatindlæg med argumenter, hvor du reflekterer 
over tre vigtige problemer i verden. Du skal kunne begrunde dine påstande.

Hvis jeg kunne bestemme ...
Hvis jeg kunne bestemme i verden, ville 
jeg have, at der var ligestilling mellem 
drenge og piger. Jeg synes, det er uret-
færdigt, at drengene i nogle lande har 
flere rettigheder end pigerne, fordi 
drengene har længere skolegang og får 
mere viden. I disse lande tror de, at 
drengene er mere værd, og at de lærer 
hurtigere end pigerne. I Danmark er 
alle lige meget værd, og alle kan gå 
gratis i skole. Det, jeg vil gøre, er at tale 
med dem, der bestemmer i landet, om 
at pigerne bør få lov til at gå i skole i 
mindst 5 år, fordi de så kan få viden og 
lære, hvordan de kan forhindre syg-
domme. Og når de har viden, kan de få 

uddannelse og et godt job, så de kan 
tjene penge til mad. Så kan vi også for-
hindre, at så mange dør af sult. 
 En anden sag, jeg vil tage fat i, er bør-
nearbejde. Det er forfærdeligt at tænke 
på, at børn på 5-6 år arbejder i 15 timer 
hver dag for at skaffe penge til familien 
eller til sig selv. Børnene arbejder i 
fabrikker eller med minearbejde. Det kan 
give rygskader og lungeproblemer. 
 Det er også forfærdeligt, at unge 
piger bliver solgt til mænd, som de ikke 
kender, og måske skal gifte sig med, 
eller bliver voldtaget af, fordi det øde-
lægger pigernes liv.

Martine Eidsness, 11 år

Tal om ...
• Hvilke problemer i 

verden synes I, det 
er vigtigt at gøre 
noget ved?

• Hvad er en debat? 
Hvor finder man 
debatindlæg?

ORD AT TALE OM
• ligestilling
• minearbejde
• lungeproblemer
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Studere

Tal om sproget 
1. Se igen på Martines argumenter, og 

diskuter, om de taler til læserens fornuft 
eller følelser.

2. Øv jer i at argumentere med både følelse 
og fornuft. Begrund påstandene 
herunder. Når I begrunder, kan I bruge 
ord som fordi, derfor, da, så, på grund af:
•  Det er godt at lære engelsk i skolen, 

fordi …
•  Det er godt at dyrke sport, fordi …
•  Børn må gerne spille computerspil 

hver dag, fordi….
3. I argumenterende tekster står verberne 

oftest i nutid. Hvorfor mon det?

Titel, der fanger 
læserens opmærk
somhed

Vær læsedetektiv, studer teksten og tal sammen
1. Bliv opmærksom på, hvordan teksten er bygget op med en titel og tre afsnit.
2. Martine begrunder sine påstande. Find påstande og begrundelser i de tre afsnit.

3. Hvilket af problemerne har Martine en løsning på? Hvor står det?

4. Hvad tænker Martine er årsagen til problemet, og hvordan vil hun løse det?

5. Hvad mener I om Martines løsningsforslag? Kan I komme på andre forslag?

6. Er I enige med Martine i hendes valg af problemer? Diskuter i klassen.

Når man skal overbevise andre om 
sit synspunkt, bruger man argu-
menter. Det er vigtigt, at begrun-
delsen, altså forklaringen, er 
ordentlig og fornuftig. 

Nogle argumenter kan tale til følel-
serne og andre til fornuften. Fx: 
Fornuft: Jeg synes ikke, at børn skal 
bruge skoleuniform, fordi uniformen er 
for dyr at købe.

Følelser: Jeg synes ikke, at børn skal 
gå i skoleuniform, fordi jeg ikke ville 
bryde mig om at gå i det samme tøj 
som alle andre.

Afsnit 1: Præsenta
tion af problem 1 
med påstand og 
begrundelse

Afsnit 2: Præsenta
tion af problem 2 
med påstand og 
begrundelse

Afsnit 3: Præsenta
tion af problem 3 
med påstand og 
begrundelse 

ORD DU KAN BRUGE, 
når du skal sige din mening:
jeg synes · efter min mening ·  
jeg er overbevist om · jeg tænker · 
jeg er sikker på · jeg mener · 
jeg tror · jeg ved

ORD DU KAN BRUGE,
når du skal begrunde:
fordi · for · så · derfor · da · 
på grund af
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At argumentere – Et debatindlæg
Titel Hvis jeg kunne bestemme ...

Afsnit 1 Hvis jeg kunne bestemme i verden, ville jeg have, at der var ligestil-
ling mellem drenge og piger. Jeg synes, det er uretfærdigt, at dren-
gene i nogle lande har flere rettigheder end pigerne, fordi drengene 
har længere skolegang og får mere viden. I disse lande tror de, at 
drengene er mere værd, og at de lærer hurtigere end pigerne. I 
Danmark er alle lige meget værd, og alle kan gå gratis i skole. Det, 
jeg vil gøre, er at tale med dem, der bestemmer i landet, om at 
pigerne bør få lov til at gå i skole i mindst 5 år, fordi de så kan få 
viden og lære, hvordan de kan forhindre sygdomme. Og når de har 
viden, kan de få uddannelse og et godt job, så de kan tjene penge til 
mad. Så kan vi også forhindre, at så mange dør af sult. 

Afsnit 2 En anden sag, jeg vil tage fat i, er børnearbejde. Det er forfærdeligt 
at tænke på, at børn på 5-6 år arbejder i 15 timer hver dag for at 
skaffe penge til familien eller til sig selv. Børnene arbejder i fabrik-
ker eller med minearbejde. Det kan give rygskader og lungeproble-
mer. 

Afsnit 3 Det er også forfærdeligt, at unge piger bliver solgt til mænd, som de 
ikke kender, og måske skal gifte sig med, eller bliver voldtaget af, 
fordi det ødelægger pigernes liv.

Få ideer

Skriveordre
Du skal skrive et debatindlæg, hvor du reflekterer over tre vigtige problemer i 
verden. Du skal kunne begrunde dine påstande – både med følelser og fornuft. Du 
skal komme med et løsningsforslag til mindst et af problemerne.

Titlen på dit debatindlæg skal være: Hvis jeg kunne bestemme. Du kan bruge skrive-
rammen som hjælp.

Til sidst skal du læse dit debatoplæg for gruppen, så I kan debattere hinandens 
oplæg.

IDEBANK
Dit debatindlæg kan fx handle om

• affaldssortering
• forskellen på rig og fattig
• økologisk mad
• børn i en krigszone
• flygtninge
• børnesoldater
• dyremishandling.

Studer skriverammen, og få ideer
1. Kig igen på modelteksten i skriverammen, og repeter tekstens forskellige dele.

2. Tal om ideerne fra idebanken. Hvilke ideer vil I selv føje til? 

3. Vælg hver især de tre områder, I vil  debattere.

4. Fortæl hinanden, hvilke påstande I kunne tænke jer 
at bruge. Stil spørgsmål til hinanden, så I bliver 
bedre til at forklare, det I mener. Fx Fortæl mig 
lidt mere om …, Kan du uddybe, hvad du mener?

Titel, der fanger 
læserens opmærk
somhed

Afsnit 1: Præsenta
tion af problem 1 
med påstand og 
begrundelse

Afsnit 2: Præsenta
tion af problem 2 
med påstand og 
begrundelse

Afsnit 3: Præsenta
tion af problem 3 
med påstand og 
begrundelse 
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Skrive

LÆS 
KORREKTUR 
• retstavning
• tegnsætning
• afsnit
• layout

HUSK
• At man skal begrunde sine påstande, dvs. forklare hvorfor man mener, 

det man gør
• At man kan begrunde påstandene med både følelser og fornuft
• At verberne i en argumenterende tekst oftest står i nutid.

Skriv et udkast
Brug skriverammen, og skriv dit debatindlæg.

1. Titel: Hvis jeg kunne bestemme …

2. Skriv de tre afsnit. Begynd hvert afsnit med en påstand, og 
begrund dit synspunkt med forklaringer, der taler til følelser 
og/eller fornuft.

3. Skriv et løsningsforslag til mindst et af problemerne.

Få feedback
Læs dit debatindlæg højt for en makker, og få gode råd, mens I 
sammen kigger i din tekst.

1. Indeholder hvert afsnit en påstand? Hvad er påstanden?

2. Er der begrundelser, der taler til fornuft eller følelse? Hvilke?

3. Hvilke løsningsforslag giver du?

4. Er teksten skrevet i nutid?

5. Er der noget, der lyder forkert, eller noget der kan forbedres?

Skriv færdig, og debattér 
Skriv dit debatindlæg færdig. Brug den feedback, du har fået, til 
at forbedre din tekst.

Læs debatindlæggene op i gruppen, og diskuter. Er I enige i 
hinandens argumenter? Måske kan I arrangere en paneldebat 
med parallelklassen.

ORD DU KAN BRUGE
Jeg er overbevist om, jeg 
tænker, jeg synes, jeg mener, 
jeg er sikker på, jeg tror, jeg 
ved …

Det er vigtigt, det er uretfær-
digt, det er nødvendigt, det er 
frygteligt, det er alarmerende, 
katastrofalt … 

Det hjælper at … det vil være 
godt at …
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