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Stilemner til dansk 4-6 klasse nr.1 udgivet af  

andersenpia -Pia Andersen- 2021 

Tekst af Pia Andersen 
Foto fra https://unsplash.com 
https://openclipart.org 

Hvis du har spørgsmål til materialet er du velkommen til at skrive til mig på 
andersenpia@hotmail.com 

Introduktion. 

Eleverne på mellemtrinnet skal snart i overbygningen.  

Dette indebærer at de snart skal op til prøve og dermed skrive dansk stil. 

Ofte kan det være svært at finde passende emner og stile så eleverne kan øve 
sig i at skrive stil.  

Jeg har lavet mine egne “stilemner” så eleverne opnår træning i at skrive 
dansk stil. 

Stilene er pdf og lige til at sende eller printe ud. 
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Mit kæledyr 

Skriv en stil om dit kæledyr. 

Hvilket kæledyr har du? hvad hedder dit kæledyr? hvor gammel er det?hvor 
gammel kan det blive? hvor har du fået det? hvordan er dit kæledyr? hvad 
spiser dit dyr? hvor sover det? hvad laver du med dit kæledyr? hvad synes 
andre om dit kæledyr? hvorfor er det så godt at have et kæledyr? 

Der er mange ting du kan fortælle om dit kæledyr. 

Hvis du ikke har et kæledyr så fortæl om et andet familiemedlems eller en 
vens kæledyr. 

Stilen skal have mindst 120 ord. 

Når du fortæller skal du skrive i sammenhængende sætninger. 

Husk en god indledning og afslutning. 

Husk overskriften. 

Her er nogle ord du kan bruge : hund, kat, kanin, høns, fugl, hamster, mad, 
kød, mælk, sjov, legesyg, gammel, venlig, glad, sover, seng, kælder, sofa, 
legetøj, kælen, glad, sulten, mæt, hyggeligt. 
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Mit idol 
 

De fleste af os har et idol, dvs. en person som vi ser op til og beundrer.  

Det kan være en fodboldstjerne, en popstjerne, en sportsstjerne, en kendt 
person, en filmstjerne, en forfatter, men også et familiemedlem. 

Fortæl om dit idol.  
Fortæl noget om personen. Hvor han/hun er født, bor, interesser, familie. 
Hvorfor er han/hun dit idol? 
Hvor længe har han/hun været det? 
Hvad er det gode ved at have et idol? 
Har du flere idoler? Fortæl om dem. 

Husk en god indledning og afslutning på din stil. 

Husk overskrift. 

Når du fortæller skal du skrive i sammenhængende sætninger. 

Stilen skal være på mindst 130 ord 

Her er nogle ord du kan bruge : idol, familie, født, beundre, fodbold, 
popstjerne, skuespiller, spiller, film, idræt, bog, klub, musik, klog, fantastisk. 
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Vores fjernsyn 

Skriv en stil om at se fjernsyn. 

Når du kommer hjem fra skole eller arbejde har du noget fritid og tid sammen 
med din familie.  
En af de ting de fleste familier laver er at se fjernsyn sammen. 

Skriv en stil om at se fjernsyn. 

Hvad er et tv/fjernsyn ? 
Hvorfor tror du det hedder fjernsyn ? 
Hvorfor ser vi fjernsyn ? 
Hvilket tv har din familie ? 
Har I flere fjernsyn? 
Har du et fjernsyn på dit værelse ? 
Hvad ser du i fjernsynet ? 
Kan du lide at se fjernsyn ?  
- Hvorfor ? Hvorfor ikke ? 
Ser du fjernsyn sammen med dine venner, din familie eller alene ? 
Hvad ville du sige til ikke at have noget fjernsyn ? 

Husk at lave en god indledning og afslutning på din stil. 

Husk at skrive sætningerne sammenhængende. 

Stilen skal være på mindst 120 ord. 

Husk at dele stilen op i afsnit. 

Husk overskrift. 

Gennemgå stilen for stavefejl inden du sender den.  
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Min fritid 

Skriv en stil om hvad du laver i din fritid. 

Når du kommer hjem fra skole eller arbejde har du noget fritid. Dvs. tid hvor 
du kan lave nogle ting du godt kan li at lave. 
Nogen af jer går til fodbold, andre til spejder, spiller guitar, cykler ture, fisker, 
spiller spil og nogen laver flere ting. 

Hvorfor kalder vi det fritid? 
Skriv om fritiden derhjemme, hvad laver du der? 
Leger du med nogen? 
Hvem er du sammen med?  
Hvad laver I når I er sammen? 
Kan du lide fritid? 
Går du til noget i din fritid? 
Hvorfor tror du det er så godt at have noget fritid? 

Husk at lave en god indledning og afslutning på din stil. 

Husk at skrive i sammenhængende sætninger. 

Stilen skal være på mindst 120 ord. 

Gennemgå stilen for stavefejl inden du sender den. 

Husk overskrift. 

Her er nogle ord  og sætninger du kan bruge: Fritid, fodbold, lege, spejder, 
kammerater, musik, guitar, klaver, læse, bøger, hygge, dyr, hund, kat, kanin. I 
min fritid går jeg til. Når jeg er hjemme. I min fritid er jeg sammen med..  
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