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Dagbog

Fælles opgave: 

Hvad tænker du om historiens indhold?

Hvad tror du, Jannick har tænkt?

Hvad tror du, at Jannick tænkte og følte, da han blev opsøgt på skolen?

Hvad har han mon gjort, efter han er blevet opsøgt?

Hvem har han drøftet det med?

Hvilken følelse har Jannick, da han kommer hjem, og der har været indbrud?

Hvad tror du hans forældre har følt før indbruddet og bagefter?

Hvilken følelse har de i situationen?

Du skal skrive dagbog. Du skal forestille dig, at du enten er Jannick eller en af hans forældre. 

Udgangspunktet er følgende historie.

Jannick får en dummebøde, fordi han har kørt sin cykel ind i et bandemedlems bil. 

Jannick forstår ikke helt, hvad han får bøden for, for så vidt han husker, er der ikke sket 

noget med bilen, men derimod med hans cykel. En dag dukker to bandemedlemmer op 

hos Jannick og siger, at det koster 10.000 kr. at køre ind i en bil. Jannick nægter at betale, 

men han bliver truet hver dag. De to bandemedlemmer dukker op på hans skole, og når 

han er sammen med sine venner i fritiden. De siger, at gælden er steget til 20.000 kr. 

En dag, da Jannick kommer hjem fra skole, har der været indbrud. Et vindue er smadret, 

og sofaer og billeder er skåret op. Jannick tager sig sammen og fortæller sine forældre 

det hele. 

Gruppeopgave: 

Skriv stikord ned til din dagbog:

•	 Vil du skrive dagbogen, som om det er Jannick eller en af hans forældre, der skriver 

– og hvorfor?

•	 Over hvor mange dage skal dagbogen vare? (få dage er bedst – det er lettere at 

overskue)

•	 Hvad skal indholdet være de enkelte dage? (skriv ideer ned til dagene)
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Du skal skrive dagbog. Du skal forestille dig, at du er Jannick, som får en dummebøde

Læs spørgsmålene i venstre side og skriv dagbogen i højre side

Modtageren

Tid og sted

Kære dagbog

Oplevelsen

Skriv om, hvad der er sket

Hvad skete først?

Hvad skete der så?

Skriv dine tanker ned

Hvad skete der, da du kom hjem og så, at 

der havde været indbrud?

Hvordan fortæller du det til dine forældre?

Hvad følte du?

            

Skriveopgave: 

Du skal skrive dagbog. Du skal forestille dig, at du enten er Jannick der får en dumme-

bøde eller en af hans forældre. Udgangspunktet er ovenstående historie
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Du skal skrive dagbog. Du skal forestille dig, at du er Jannick, som får en dummebøde. 

Du kan bruge de tre skemaer – skriv i kolonnen til højre:

Husk at begynde med at skrive Kære dagbog – og slutte med Hilsen Jannick eller Hilsen Jan-

nicks forældre. 

DAG 1:

Tid og sted

Hvor foregår det?

Hvilken tid på dagen er det?

Oplevelsen

Hvad er der sket?

Hvad skete først – hvad skete så?

Hvordan opdagede du, at det var en rock-

ers bil, du havde ramt? 

Hvornår kom rockerne til dit hus?

Tanker

Hvordan tror du, drengen har det? 

Skriv om afslutning på den dag

Skriv om, hvordan dagen er endt 

Skriv om, hvad du tror eller håber, der sker 

dagen efter

”Afsenderen” – den der skriver dagbogen 
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DAG 2:

Tid og sted

Hvor foregår det?

Hvilken tid på dagen er det?

Oplevelsen

Hvad er der sket?

Hvad skete først – hvad skete så?

Hvordan opdagede du, at det var en rock-

ers bil, du havde ramt? 

Hvornår kom rockerne til dit hus?

Tanker

Hvordan tror du, drengen har det? 

Skriv om afslutning på den dag

Skriv om, hvordan dagen er endt 

Skriv om, hvad du tror eller håber, der sker 

dagen efter

”Afsenderen” – den der skriver dagbogen 
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DAG 3:

Tid og sted

Hvor foregår det?

Hvilken tid på dagen er det?

Oplevelsen

Beskriv, da du kommer hjem, og der har været 

indbrud

Tanker

Hvad tænkte du, og hvad følte du?

Oplevelse

Beskriv, da du fortalte det hele til dine foræl-

dre 

Tanker

Hvad følte du, da du havde fortalt det til dine 

forældre, og de ville gå til politiet 

”Afsenderen” – den der skriver dagbogen

          

Du skal skrive dagbog. Du skal forestille dig, at du enten er Jannick, der får en dummebøde, 

eller en af hans forældre

Layoutet skal ligne en dagbog – anvend gerne billeder

Når du skriver, skal du kigge på ”genrestjernen” og bruge punktet om sprog side 86. Skriv 

din dagbog, så du gennem sproget viser, at det er en personlig dagbog. Din dagbog skal også 

indeholde ”her og nu” – følelser. 
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Du skal skrive dagbog. Du skal forestille dig, at du enten er Jannick, der får en dummebøde, 

eller en af hans forældre

Layoutet skal ligne en dagbog – anvend gerne billeder.

Du skal skrive begge dagbøgerne, så du demonstrerer, at du kan skrive reflekterende om de 

følelser, der indfinder sig hos dig.

            

Du skal skrive dagbog. Du skal forestille dig, at du enten er Jannick, der får en dummebøde, 

eller en af hans forældre

Layoutet skal ligne en dagbog – anvend gerne billeder.

Du skal skrive dagbogen, så den får præg af at være reflekterende over de ”her og nu”-ople-

velser, der er. Desuden skal dagbogen tydeligt bære præg af at have en terapeutisk funktion 

for enten Jannick eller en af hans forældre. Det vil sige, at du bearbejder oplevelsen gennem 

dagbogen.  


