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Denne undervisningsguide gennemgår en række skriveøvelser med tilhørende teknikker og 

formater, der kan udfordre eleverne til at skrive mere kunstnerisk og indholdsrigt, fx i en skri-

veøvelse om at kanalisere eget stof ud i en fiktiv fortælling. Jeg gennemgår temaer og genrer, 

man kan beskæftige sig med i de forskellige øvelser samt hvilke metoder, man kan tage i brug, 

hvis det er svært at fatte pennen og komme i gang. Derudover indeholder guiden et bonusma-

teriale med en vejledning i at give og modtage respons. 

 

Hvad kan et skriveforløb?  

Udover at du styrker dine elever sprogligt, refleksivt og i det hele taget litterært, giver et krea-

tivt skriveforløb i dette format mulighed for at tænke ud af boksen mht. undervisningens ram-

mer. Ofte er ’det at skrive’ en sårbar proces, som kræver privatliv og tid til at tænke. Derfor 

fungerer skrivning ikke altid i det åbne format – i klasselokalet, i fællesskabet, i den ramme, 

hvor man er elev overfor en lærer, der stiller en opgave, hvor du skal præstere nu, i denne 

time.  

Derfor giver et kreativt skriveforløb netop mening i en tid som denne, hvor Corona-virussen 

isolerer os og tvinger os til at tilbringe tid for os selv. I dette format kan eleverne foretage 

skriveøvelserne hjemme, hvor de kan arbejde i fred og ro, og med bonusmaterialet om hvor-

dan, man giver respons, kan eleverne samle op på deres skrivning ved at mødes i mindre grup-

per, ude i solen eller online, for at diskutere deres arbejde.  

Til hver skriveøvelse er der komplet en lille faglig eller teoretisk viden på, således at eleven får 

mere end blot den kreative praksis ud af materialet. 
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Skriveøvelse 1 

Særlig fokus: korte sætninger, minimal handling  

Skriv en kortprosa-tekst på ca. ½ side ud fra et billede. Det kan være et af tre vedlagte billeder, 

men det kan også være et billede, som har en samfundsfaglig relevans eller et billede, som stiller 

spørgsmålstegn ved en (fx moralsk) situation. Husk dog dette: Jo mindre, der er givet på forhånd 

i billederne, jo bedre mulighed for kreative udfoldelser – eleven skal selv udfylde ’de blanke 

huller’.  

Skriv nu ud fra en følelse eller en tanke, som billedet bringer frem i dig. Du skal ikke tænke for 

længe over det, vælg det første, der falder dig ind og skriv om det uden at gøre for mange stop. 

Handling og plot er ikke vigtig i kortprosagenren, fordi den er øjebliksfikseret, dvs. det der sker i 

teksten, foregår kun i et øjeblik. Er det svært at komme i gang, kan du gøre brug af flow-teknik-

ken (se nedenstående forklaring).  

Når du er færdig med din halve side, skal du halvere den. Du tror måske ikke, det kan lade sig 

gøre, men bliv ved, sætning for sætning, ord for ord – måske bliver du nødt til at lave om på 

nogle formuleringer undervejs, fordi de er for lange, og måske kan en ny, kortere sætning sige 

præcis det samme, som du har brugt mange flere ord på.  

Når du er færdig med teksten vil den essens, den tanke eller følelse, du har skrevet ud fra, stadig 

være tilbage. Du har arbejdet dig frem til kernen i din tekst, og den vil højst sandsynligt fremstå 

både kunstnerisk og sproglig økonomisk.   

 

Flowskrivningsprincippet går ud på at skrive uden at tænke. Man kigger altså på billedet, 

sætter et æggeur til fx 5 minutter og går så i gang. Man må ikke stoppe for at tænke, 

man skal skrive alt, der falder én ind, og hvis man laver stavefejl undervejs, må man ikke 

stoppe. Det kan være en fordel at placere et hvidt papir foran skærmen for ikke at blive 

distraheret af eventuelle røde stavefejlsstreger. Når tiden er gået, er man kommet et 

skridt videre. Måske har man fået hul på en fortælling, man ikke vidste eksisterede oppe 

i hovedet, måske har man blot fået skrevet én god sætning, der kan bruges til en indled-

ning, eller måske skal man kassere det hele, men så er skrivemusklerne varme og fanta-

sien er sat i gang.  
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Skriveøvelse 2  

Særligt fokus: fantasi og metamorfose   

Skriv en tekst ud fra genren magisk realisme. Magisk realisme er en balancegang mellem den 

realistiske verden, der fungerer på vores egen virkeligheds præmisser – og så den magiske ver-

den, hvor noget pludselig forvrider sig fra virkeligheden og bliver underligt eller surrealistisk. 

Dog ændrer den realistiske verden sig aldrig – når noget surrealistisk hænder, bliver omverde-

nen chokeret, men lever videre efter den nyopdagede erfaring, de accepterer den, og den bliver 

derved en del af det realistiske.  

 

Et eksempel på surrealisme i litteraturen er forfatteren Franz Kafka, der skriver om en 

mand, der vågner op og er forvandlet til et insekt. Den begynder sådan her: ”Da Gregor 

Samsa en morgen vågnede af urolige drømme, fandt han sig i sin seng, forvandlet til et 

uhyre kryb.” Gregor Samsa bor hos sine forældre sammen med sin søster. Da det går op 

for dem, at Gregor er blevet forvandlet til et kryb, bliver de naturligvis chokerede. Han 

bliver lukket inde på værelset, men søsteren giver ham mad, og familien håber på, at han 

snart bliver menneske igen. Men efterhånden som tiden går, ændrer familiens opfattelse 

af Gregor sig. Langsomt forvandles han til et monster i deres øjne, og da han til sidst dør, 

føler resten af familien, at de endelig er blevet sat fri.  

Franz Kafka var meget insisterende omkring, at der ikke måtte være en afbildning af et 

insekt på forsiden af bogen, da den oprindeligt udkom. Han ønskede, at læserens fantasi 

skulle tegne det eneste billede af det væsen, Gregor blev forvandlet til. 

 

Skriv nu din egen metamorfose (forvandling). Brug en jeg-fortæller for at komme helt tæt på 

oplevelsen. Jeget befinder sig i en normal og realistisk verden. Du må gerne bruge en tricker, 

noget der sætter karakterens forvandling i gang. Måske er det en hjertesorg, måske er det en 

allergi eller en dårlig nyhed.  

Har du svært ved at komme i gang, må du gerne gøre brug af Kafkas indledning og erstatte den 

med din egen karakter og dit eget valgte dyr eller væsen. Du kan også lade dig inspirere af Kafkas 

idéer om læserens egen forestilling af dyret og derved aldrig i din tekst præcisere, hvad det er 

for et dyr, der er tale om.  
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Skriveøvelse 3 

Særligt fokus: din egen erfaring 

Skriv en tekst, der er baseret på din egen virkelighed: Et minde, en erfaring, en oplevelse, du har 

haft, som har ændret noget indeni dig eller dit syn på verden. Du kan også skrive om en undren 

fra din tidlige barndom eller en flig af et gammelt minde, som er svær at huske eller få greb om, 

ligesom en drøm, der begynder at forsvinde, idet man vågner. Du kan også skrive om noget, som 

gør ondt indeni, men som du aldrig fortæller til nogen, en hemmelighed, en følelse, der er så 

privat, at det aldrig var meningen, at nogen skulle læse den.  

Er det svært at skrive eller vide, hvad du skal vælge, så kamufler din tekst. Skriv den i 3. person, 

skab dig selv som en karakter. Du kan gøre, hvad som helst – du kan skifte hårfarve og køn, du 

kan være blevet voksen, eller du fylde din egen erfaring over i en anden virkelig person, måske 

en ven eller en søster.  

Lad teksterne være anonym, hvis du har det bedst sådan, eller vis den til én, du holder af. Vigtigst 

af alt er, at du skriver en tekst, som i nogen eller høj grad er baseret på egen erfaring, tanke eller 

følelse.  

 

HUSKEREGEL: Hav hele tiden in mente, at du skriver litteratur. Det, du foretager dig, er kunst. 

Det vil sige, at du har en modtager og et publikum. Også selvom du ender med at skrive noget, 

som ingen skal læse, så arbejder du med et format, der henvender sig til nogen. Derfor er det 

altid vigtigt at sortere i de detaljer, du giver. Spørg derfor dig selv: Er dette relevant for min 

læser? Er denne beskrivelse overhovedet spændende? Hvad bidrager denne detalje til? Er min 

tekst svær eller nem at forstå for én, som ikke selv har haft denne oplevelse?  

 

En autobiografisk (selvbiografisk) tekst skildrer en persons livshistorie (eller et bestemt 

minde eller en erfaring) og er skrevet af personen selv. Den autobiografiske genre er en 

populær genre i moderne tid, måske fordi den er så stærkt et virkemiddel – det er altid 

spændende at læse noget eller se en film, som er baseret på virkelighed. Man gisner om 

hvorvidt nutidens store interesse for autobiografi bunder i en moderne søgen på at fast-

lægge en identitet i en verden, hvor vores identitet konstant påvirkes og efterprøves.  
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BONUSMATERIALE  
 

Guide til respons  

Det er vigtigt, at eleverne i et kreativt skriveforløb, får respons på deres tekster. Hvis ikke fra en 

lærer, så fra eleverne selv. Bed derfor udvalgte elever om at læse en tekst højt eller fordel dem 

i grupper, hvor de læser højt fra den tekst, de synes bedst om, og bed dem som om at give 

hinanden respons ud fra følgende:  

 

Tre vigtige grundregler, når du giver feedback 

• Start altid med at sige noget positivt. Alle er sårbare, når det gælder ens egen tekst. 

• Brug jeg-sætninger: Jeg synes ... Jeg forstår ikke ... 

• Husk: I fiktion findes der ikke nogen endegyldig sandhed. Der er meninger og holdnin-

ger, og det er derfor vigtigt at påpege, at det er DIG, der synes, og DIG, der ikke forstår. 

 

Når du giver respons på kortere tekster, kan du fokusere på 

• Hvad er dit helhedsindtryk af teksten? Hvordan havde du det, da den blev læst op? 

Gjorde den dig glad, var den sjov, var den sørgelig? Hvad får den dig til at tænke på?  

• Stil teksten op mod sig selv. Hvilken del af den fungerer bedst? Det kan være svært at 

give respons, når man ikke er øvet i det, men ved at pege sådan på teksten ”de her lin-

jer i midten lyder godt” eller ”den her del kan jeg leve mig meget ind i”, ”starten er 

bedre end slutningen” giver du forfatteren noget brugbart.  

• Stil mindst ét spørgsmål til teksten, en undren: ”Jeg forstår ikke, hvad der står her,” 

eller ”hvad der foregår i indledningen”, eller ”hvorfor gør personen sådan...” På den 

måde, vil forfatteren vide, hvor teksten er uklar. Kom med præcise eksempler fra tek-

sten. Hvis der er noget, du synes kan være bedre, er det vigtigt at sige præcis, hvor i 

teksten det står. Det kaldes at være konkret.   

 

Når du modtager respons, skal du tænke på 

• Ikke at gå i forsvarsposition. Lad være med at forklare: ”Jamen, det er fordi...” Når en 

tekst fx udgives, skal den kunne stå alene. Så har du ikke mulighed for at forklare sam-

menhængen. 

• Ikke at diskutere responsen, men stil uddybende spørgsmål, hvis der er noget, du ikke 

forstår. Fokuser på at lytte og at være åben. Skriv gerne ned undervejs, så du kan hu-

ske det til senere. 

• Du skal kun ændre det, du er enig i. Betragt det, du får at vide, som en foræring, en 

læserreaktion. Bagefter er det op til dig selv, hvad du vælger at bruge, når du skal redi-

gere. 


