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Tiden                  02-06-2020 

Hej bloggen 

Tiden er noget vi lever med, ingen vide hvor meget tid vi har til at leve. Tiden er ikke bare 24 timer 

per døgn men meget mere. Der er fremtiden, som vi fleste nok tænker meget over. Hvad der sker i 

fremtiden vide ingen af os, det er forudsigelige vi kan kun forstille os om hvad der kommer til at 

ske i fremtiden. Når det kommer til datid vid vi meget mere om det, da det er noget, der allerede er 

sket. Man kan bruge sin tid fornuftigt eller på ligegyldige ting. Der er også dem, der bruger alt af 

deres tid på arbejde.  

Jeg mener at man burde bruge sin tid fornuftigt, og opleve så meget som man kan. Der er ingen af 

os der vide hvor meget tid vi har til at leve, og opleve de ting vi vil opleve. Jeg synes derfor at det er 

vigtigt at opleve ting og ikke kun fokusere på sit arbejde eller på et bestemt ting.  

Tiden kan både gå hurtigt eller langsomt. Jeg synes at tiden går meget hurtig, når jeg er glad, men 

når jeg er ked af det går tiden derimod meget langsomt. Jeg føler at vi allesammen har det på 

samme måde, når der er tale om tiden går hurtigt eller langsomt. Tiden for mig går meget langsomt, 

når jeg har klasse lektioner, når timen bliver for kedeligt begynder jeg at dagdrømme. Jeg mener at 

dagdrømme er spild af tid. 

Jeg mener at man burde leve lykkeligt, da vi kun har et liv at leve. Der var tider hvor jeg var meget 

ked af det og havde depression, jeg ville ikke have det langsomme og triste liv jeg havde. Jeg ville 

gerne af med det levetid. Der er mange der vælgere at tag deres levetid ved at begå selvmord, men 

jeg synes det er dumt da der også kommer tider hvor man er glad og vil ønske at du havde længere 

tid til at leve.  

Elevens UNI•Login: 
 0686 
 

Fag: 

           Dansk, Skriftlig fremstilling 

Elev signering med UNI•Login:  
   

Ord (22): 547 

Klasse/Hold:  9kl Ark:       /  Ark    Total:2 
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Når jeg er i choktilstand stopper tiden for mig i et par minutter der er sket mange gange med mig fx: 

var jeg ved at blive kørt over af en bus, men heldigvis noget min veninde at hive mig væk. Jeg 

synes at jeg bruger meget af min tid på at dagdrømme, hvad der ville ske i fremtiden. 

Jeg har personligt lavet nogle leveregler i forhold til tiden. Jeg vil anbefale at i også laver en liste af 

regler, da det kan hjælpe en med at få fordelt tiden rigtigt på dagen. Jeg synes det vigtigt at man 

ikke bruger alt sin tid på arbejde, men også på sig selv. Hvis man har børn burde man også brug tid 

på dem. Jeg vil anbefale at i også får nogle af de her leveregler med i jeres liste. Jeg burde også 

stoppe med at dagdrømme, da jeg synes det er spild af tid. Jeg husker også at minde mig selv på at 

der både er gode og hårde tider. Det er vigtigt at i vide at de hårde tider ville være forbi, og at det 

nok skal blive bedre.  Jeg håber at i har fået noget ud af at læse den her blog.  

Jeg vil meget gerne høre jeres mening om tiden i kommentarfeltet.  

 

Skrevet af Saman 
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