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Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der har ledt op 

til situationen på billedet.  Hvad har fået manden på 

billedet til at falde? Husk, at den fortællende tekstty-

pes formål er at underholde. Du skal skrive, så me-

get du kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på bil-

ledet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der har ledt op 

til dette billede. Hvis sko er det, og hvor er personen 

henne? Husk, at den fortællende teksttypes formål 

er at underholde. Du skal skrive så meget, du kan på 

10 min. Hvis du går i stå, så kig på billedet, og lad din 

fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 



 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der har ledt op 

til situationen på billedet.  Hvad er der sket med by-

en? Husk, at den fortællende teksttypes formål er at 

underholde. Du skal skrive  så meget, du kan på 10 

min. Hvis du går i stå, så kig på billedet, og lad din 

fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der har ledt op 

til dette billede. Hvorfor er kvinden vred på pigen på 

billedet? Husk, at den fortællende teksttypes formål 

er at underholde. Du skal skrive så meget, du kan på 

10 min. Hvis du går i stå, så kig på billedet, og lad din 

fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 



 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der har ledt op 

til situationen på billedet.  Hvad har fået kvinden til 

at ende i vaskemaskinen? Husk, at den fortællende 

teksttypes formål er at underholde. Du skal skrive så 

meget, du kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på 

billedet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der har ledt op 

til dette billede. Hvad kan der være sket mellem dis-

se to, som har fået dem til at have denne samtale? 

Husk, at den fortællende teksttypes formål er at un-

derholde. Du skal skrive så meget, du kan på 10 min. 

Hvis du går i stå, så kig på billedet, og lad din fantasi 

løbe løbsk. 

God fornøjelse! 



 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der har ledt op 

til situationen på billedet.  Hvad har fået pigen til at 

blive så trist? Husk, at den fortællende teksttypes 

formål er at underholde. Du skal skrive så meget, du 

kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på billedet, og 

lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling, hvor en del af denne 

piges konfirmation er central. Husk, at den fortæl-

lende teksttypes formål er at underholde. Du skal 

skrive så meget, du kan på 10 min. Hvis du går i stå, 

så kig på billedet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 



 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der kommer til 

at ske nu på dette billede. Husk, at den fortællende 

teksttypes formål er at underholde. Du skal skrive så 

meget, du kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på 

billedet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der kommer til 

at ske nu på dette billede. Husk, at den fortællende 

teksttypes formål er at underholde. Du skal skrive så 

meget, du kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på 

billedet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 



 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der sker efter 

fortællingen er slut. Når personerne har fået deres  

”lykkelig til deres dages ende” i eventyret. Husk, at 

den fortællende teksttypes formål er at underholde. 

Du skal skrive så meget, du kan på 10 min. Hvis du 

går i stå, så kig på billedet, og lad din fantasi løbe 

løbsk. 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der kommer til 

at ske nu på dette billede. Husk, at den fortællende 

teksttypes formål er at underholde. Du skal skrive så 

meget, du kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på 

billedet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 



 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der kommer til 

at ske nu på dette billede. Husk, at den fortællende 

teksttypes formål er at underholde. Du skal skrive så 

meget, du kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på 

billedet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvordan dette par 

mødte hinanden. Husk, at den fortællende tekstty-

pes formål er at underholde. Du skal skrive så me-

get, du kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på bil-

ledet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 



 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvad der kommer til 

at ske nu på dette billede. Husk, at den fortællende 

teksttypes formål er at underholde. Du skal skrive så 

meget, du kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på 

billedet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 

 

 

 

 

 

Fortællende Du skal skrive en fortælling om, hvordan denne su-

perhelt blev super. Husk, at den fortællende tekstty-

pes formål er at underholde. Du skal skrive så me-

get, du kan på 10 min. Hvis du går i stå, så kig på bil-

ledet, og lad din fantasi løbe løbsk. 

God fornøjelse! 


