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Projektoplysninger 
Projekttitel: Ord Magi – unge tekster der rykker 

Projektejer: Kristine Nygaard Ledet 

Projektleder: Ejvind Mikkelsen 

Projektnummer: BUP.2016-0092 

Projekttid: februar 2017 – januar 2018 

 

Projektbeskrivelse og formål 

Projektet har haft til formål at udvikle et forum for skriftlig udfoldelse for de 13-17 årige – et 

forum hvor der ikke bare skrives til skrivebordsskuffen, men hvor de unge udfordres og trænes 

i at skulle formulere egne holdninger, synspunkter og drømme – og at komme ud med disse 

på en ny måde. 

Metoden har været at teste ’ung-til-ung undervisning’. Gør det en forskel, at det er unge 

(20-22 årige) der står for planlægning og gennemførelse af forløbene? 

Forløb er gennemført sammen med elever fra Krabbesholm Højskoles litteraturlinje – i forhold 

til dels gymnasieelever, dels 7. klasses elever fra Friskolen i Skive og Roslev Skole. 

 

Organisering 

Projektet blev ejet og ledet af Skive Bibliotek.  

Der blev nedsat en styregruppe bestående af  

* 3 medarbejdere på Skive Bibliotek  

* forstander på Krabbesholm Højskole 

* skoleleder på Roslev Skole 

Der blev indgået samarbejdsaftaler med de 3 skoler, der skulle ’lægge elever til’: 

Skive Gymnasium og HF 

Friskolen i Skive 

Roslev Skole 

Der har været afholdt i alt 5 styregruppemøder samt en række planlægnings- og 

evalueringsmøder. 

 

Metode 

Projekter har været opdelt i to faser. 

Foråret blev brugt til at afvikle pilotforløb 2 steder. 

På gymnasiet har 2 klasser haft hver 8 timer, hvor 2 elever fra højskolens litteraturlinje har 

planlagt og gennemført forløb, hvor gymnasieeleverne har skullet formulere sig i nye former – 

f.eks. ’digt-klip’, ’skrive-croquis’, ’automatskrift’. 

Friskolens 7. klasse har haft et forløb på 15 timer – planlagt og gennemført som ovenstående, 

dog med hensyntagen til elevernes alderstrin. 

I begge tilfælde har eleverne afslutningsvis besøgt højskolen. 
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Efteråret blev brugt til at planlægge og afvikle et koncentreret forløb for Roslev Skoles 7. 

klasses elever. De i alt 66 elever blev opdelt i to store hold – hvert hold deltog i et 2½ dages 

forløb på højskolen.  

 

Aktiviteter 

Den grundlæggende metode i projektet har været at afprøve, hvordan ’ung-til-ung 

undervisning’ fungerer og hvilken effekt det har på målgruppen 13-17 årige. 

Hovedaktører har derfor været de elever, der har gået på Krabbesholm Højskoles 

(nyoprettede) litteraturlinje. Eleverne her opholder sig på højskolen i 4 måneder – enten 

efterår eller forår. Højskoleeleverne har ikke vidst på forhånd, at en del af deres deltagelse 

skulle udmøntes i planlægning og afholdelse af dette litteratur-projekt. 

Alligevel er stort set alle højskoleelever gået ind i projektet med stort gå på mod.  

Vi valgte at teste metoden af i 2 pilotforløb i foråret 2017.  

På Skive Gymnasium fik 2 sproglige 2. G-klasser udbytte af forløbet. Højskoleeleverne kom 2 

ad gangen, de havde på forhånd valgt en øvelse, som de ville gennemføre med klassen. Der 

blev gennemført 5 øvelser pr. klasse: 

Digt-klip* 

Automatskrift* 

Skrive-croquis* 

Portræt* 

* = Se note  

 

2 højskoleelever med gymnasieklasse 

Højskoleeleverne stod selv for præsentation og afvikling på klassen. I alt ca. 10 højskoleelever 

deltog i forløbet.  

Afslutningsvis besøgte begge klasser Krabbesholm Højskole og fik her præsenteret de 

forskellige kreative miljøer. 

Efterfølgende evaluering fra en af gymnasieelevernes lærere: 

”... Jeg vil sige, at eleverne måske har fået mere mod på at skrive. Det er svært at sige, 

eftersom vi desværre ikke har så megen tid til kreativ skrivning, men jeg tror faktisk, at de 
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tror lidt mere på sig selv som skribenter og er kommet nærmere deres personlige stemme. 

Den største virkning ser jeg på klassesammenholdet, som er blevet bedre efter den fælles, 

anderledes oplevelse med højskolen, idet der også var en del øvelser, der gik tæt på eleverne 

og deres liv”. (Anne Toft Vestergaard) 

På samme måde gennemførte højskoleeleverne et forløb med 7. klasse på Friskolen i Skive. 

Forløbet foregik på skolen og indeholdt lidt flere timer end på gymnasiet. Også her blev det 

afsluttet med et besøg på Højskolen. Øvelserne var de samme som på gymnasiet, dog 

tilpasset elevernes alderstrin. 

Efterfølgende evaluering fra klasselæreren: 

”… Mine unge mennesker var særligt optaget af elevernes [højskoleelevernes] selvportrætter. 

Lige nu arbejder vi med at skrive selvportrætter på den måde. Det har sat spor. 

I et dannelsesperspektiv ser jeg forløbet som en stor gevinst. De har mødt højskoleverdenen 

og fået åbnet øjnene op overfor kreative skriveprocesser. Nogle vil måske vælge at bruge 

elementerne der fra senere …” (Dorte Dahl) 

Et fælles fremlæggelses-arrangement på biblioteket måtte desværre opgives. 

Gymnasieeleverne meldte fra på grund af læseferie og fra friskolens 7. klasse var der kun 4 

elever, der ønskede at stille op. 

 

Erfaringer og tilbagemeldinger fra pilotforløbene var så positive, at der blev planlagt og 

gennemført et større forløb i efteråret 2017. 

Alle Roslev Skoles 7. klasses elever (66 i alt – fordelt over to omgange) skulle deltage i et 2½ 

dages forløb på højskolen. Begrundelsen for at hele forløbet skulle foregå på højskolen har 

været, at folkeskoleeleverne på denne måde kunne opleve miljøet på højskolen og også for 

alvor kunne opleve de forskellige kreative miljøer indenfor litteratur, kunst og grafisk design. 

Indledningsvist blev 7. klasses eleverne introduceret til forløbet ved et kort arrangement på 

Roslev Skole d. 6. november.  

Forløbet blev gennemført i uge 46. Højskoleeleverne havde planlagt et forløb, hvor eleverne 

skulle igennem følgende øvelser: 

Stream of consciousness* 

Foldedigte* 

Skrive-croquis* 

Fanfiction/hadebrev* 

Cut-up* 

Ordrundbold* 

Tegneserieworkshop* 

Talekor* 

* = Se note 

Efterfølgende afholdt biblioteket evalueringsmøder – først med højskoleeleverne og siden med 

7. klasses eleverne og deres lærere. 

Fra højskoleeleverne forlød det, at det overordnet set har været spændende at stå for 

forløbene. Der blev udtrykt ønske om også at kunne afprøve på en lidt ældre målgruppe, f.eks. 

gymnasieelever. 
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Det har også været fint/okay at stå i ’lærerrollen’ – det var et ønske at have været bedre 

orienteret om 7. klasse-elevernes forskellige niveau. 

 

 

                         Der spilles Ordrundbold – frisk luft til hjernerne 

Fra 7. klasse-eleverne forlød det, at det har været spændende – og lidt forvirrende – at skulle 

være 2½ dag på højskolen; at det var sjovt at have unge til at undervise; at det var fint med 

den friere tilgang til opgaverne; at det var rart at få lov til at skrive i hånden (!); at mange har 

fået et andet syn på litteratur. 

De bedste øvelser har været: foldedigte, talekor og tegneseriestriberne. 

Elevernes produkter har været præsenteret ved to lejligheder. 

Ved Roslev Skoles årlige skolefest for alle skolens elever og deres voksne, hvor eleverne 

lavede en lille udstilling. 

Skive Bibliotek præsenterer de færdige tegneserie-striber ved en udstilling i børnebiblioteket. 

Disse beskrevne forløb har alle været ’styrede’, dvs. vi har aftalt et forløb på vegne af en eller 

flere klasser. Det var et projektønske, at vi også fik afprøvet en ’frivillig’ del. Vi foreslog 

derfor gymnasiet, at de udbød et studiekreds-tilbud i ugerne 47-51.  

Dette kunne imidlertid ikke gennemføres, da højskolen følte sig presset på kalender og ikke 

mindst det foreslåede tidspunkt: mandag eftermiddage. 

 

Samlet vurdering 

Vores overordnede vurdering af forløbene er, at vi er kommet i mål med det vi satte os for – 

nemlig at teste ’ung-til-ung undervisning’ i forhold til målgruppen. Tilbagemeldingerne har 
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været positive, både fra højskoleeleverne og fra ’forsøgskaninerne’ selv.  

Vi har fået præsenteret de unge for litteraturen på en anden måde, fået åbnet deres øjne for, 

at det at skrive og udtrykke sig kan have flere former. 

Vi er ikke lykkedes helt med at få de unge til at ville udtrykke sig offentligt. 

 

 

 

Selvevaluering 

Har projektet haft den forventede relevans for målgruppen? 

Målgruppen 13-17 årige dækker over store niveauforskelle i forhold til modenhed. Vi har 

opereret med to niveauer: 7. klasse og 2. G. 

7. klasses eleverne var interesserede (langt de fleste) og motiverede for at deltage. Vi var 

positivt overraskede over de refleksioner, som den efterfølgende evaluering afdækkede.  

2. G-eleverne var også interesserede.  

Vi vurderer, at højskoleeleverne bedre kunne se sig selv undervise i forhold til den ældste del 

af målgruppen. 

Hvilke problemer har projektet oplevet undervejs? 

Ud over at præsentere de unge for forskellige former for at skrive og at udtrykke sig, ville vi 

gerne have dem til at vise resultaterne frem for andre – gerne i det offentlige rum. Det 

lykkedes desværre ikke; vi har ikke været tydelige nok i vores indledende 

forventningsafstemning med de unge – at der fulgte en ’fremlæggelses-del’ med. 

Var projektet anstrengelserne værd? 

Tilbagemeldingerne fra alle involverede parter – elever, lærere, højskoleelever – viser, at 

forløbene har været relevante, interessante og vedkommende.  

Hvilke erfaringer har I gjort jer i forbindelse med projektets samarbejdsrelationer? 

Det har været nemt at indgå i samarbejdsrelationer med projektets deltagere. Gymnasium, 

Friskole og Roslev Skole har fra starten været interesseret og har kunnet se perspektiver i 

denne anderledes form for undervisning.  

Samarbejdet med projektets hovedsamarbejdspartner, Krabbesholm Højskole, har også 

fungeret upåklageligt. 

Projektet har også bekræftet vigtigheden i at afklare forventninger i tide – ’kulturforskelle’ 

mellem skoler / gymnasium og Højskole fordrer langtidsplanlægning i forhold til f. eks. 

kalendere. 

 

Hvad er de vigtigste forklaringer på, at projektet har nået/ikke har nået sine mål? 

At projektet er lykkedes skyldes efter vores vurdering flere ting. Der har været en 

gennemgående nysgerrighed – både fra ’underviserne’ og fra eleverne; der har endvidere 

været en vilje til at samarbejde fra alle involverede parter, og vi har ramt et behov for at 

arbejde kreativt med ord og tanker. 

Hvad er de vigtigste grunde til, at projektet kunne nå sine mål? 

At ’underviserne’ har taget ejerskab til opgaven med at undervise. At alle involverede parter 

har set en relevans i projektet. 
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Hvad kunne være gjort bedre i projektet? 

Vi satte os for at afprøve både en ’styret del’ og en ’frivillig del’. 

Vi lykkedes ikke med den frivillige del. En kombination af flere faktorer har gjort, at det 

desværre ikke kunne gennemføres: 

Højskoleeleverne har ikke på forhånd vidst, at de skulle indgå i projektforløbet. Det er vores 

vurdering, at det koncentrerede forløb i uge 46 var ’nok’. 

Det viste sig også svært at kombinere højskolens muligheder for at stille højskoleelever til 

rådighed - med gymnasiets ’stramme’ ugeskema, hvor det frivillige tilbud skulle ligge mandage 

i sidste modul. 

 

Hvilke af projektets erfaringer videreføres i andre sammenhænge? 

Et tilbud til alle elever i Skive Kommune på en given årgang er langt fra realistisk. Det tillader 
hverken økonomi eller kapacitet. 
I stedet udbydes Ord Magi som valgfag til elever i 8. og 9. klasse i hele kommunen – med 
højskoleelever som undervisere. 

Endvidere vil vi undersøge, om interesserede lærere i Skive Kommune kan tilbydes et ’litteratur- 
og kunstdidaktisk kursus’, hvor de på højskolen får kendskab til dét som højskolen kan i forhold til 
andre måder at producere og formidle litteratur. Tanken er, at lærerne efter kurset tager de nye 
idéer med tilbage på respektive skoler til ny inspiration. 

 

Kan projektet duplikeres af andre? 

Metoderne der er udviklet af Krabbesholm vil kunne implementeres i danskundervisning eller i 

forfatterskoler rundt omkring i landet. Det kan også være en del af skriveworkshops på 

bibliotekerne. 

Man kan ikke kopiere dét, som de unge på højskolen kan – og de rammer de er i – men man 

kunne f.eks. arbejde med at lade gymnasieelever eller lærerstuderende undervise 

folkeskoleelever efter samme ideer og metoder. 
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Note: Kort beskrivelse af de enkelte skriveøvelser 

Automatskrift: handler om at skrive før vi tænker. Vi skal slippe tankerne fri, vække sanserne 

og lade hænderne skrive lige præcis dét, der falder dem ind – uden at stoppe med at 

taste/skrive! 

Cut-up: eleverne får udleveret et digt hvor hver linje er klippet ud og blandet så de ikke 

kender digtets oprindelige rækkefølge. Først skal de sammensætte linjerne så der opstår et 

nyt digt som læses op, derefter skal de forbinde disse linjer med linjer, de selv skriver. Disse 

digte læses også op for hinanden. 

 

Digt-klip: se Cut-up 

Fanfiction: eleverne skriver en tekst til et idol eller én de hader. I teksten skal de begrunde 

deres følelse. Teksterne læses op for andre. 

Foldedigte: eleverne opdeles i hold på 5-6. Hvert digt har et overordnet emne, f.eks. gyser, 

romantik, venskab. Eleverne skal skrive én sætning à seks ord pr. fold og videregive den til 

næste person, som også skriver en sætning og folder. Til sidst foldes digtene ud og læses højt. 

Ordrundbold: fungerer som almindelig rundbold. På rundturen skal deltagerne ved hvert hjørne 

sige et ord til en person, som noterer ordet ned. Når legen er færdig samles alle fire ark med 

de mange ord, der er sagt. Eleverne opdeles i fire grupper, som får hvert sit ark med ord. 

Øvelsen er nu at forholde sig til ordene: skal de bruges til en historie – skal de sorteres på en 

bestemt (grafisk) måde – skal de? 

Portræt: øvelsen er delt i en del med ’konstatering’ og en del med ’begrundelse’. I første del 

skrives et selvportræt, hvor man kan tage afsæt i minder, holdninger, udseende, noget man 

finder smukt/sjovt/forunderligt – men HUSK: man må kun konstatere og ikke begrunde sine 

udsagn. 

I anden del skal du bytte med en makker. Læs den andens selvportræt og vælg 5 sætninger 

ud, som du synes er særligt interessante. Opgaven er nu at begrunde de konstateringer, som 

din makker har skrevet. Du skal forsøge at skrive / digte / fortælle videre på din makkers 

udsagn, så du får 5 små tekster. 

Skrive-croquis: eleverne tager en genstand med til en skrivecroquis. 

1) eleverne får 5 minutter til at beskrive hver genstand. 

2) eleverne vælger én af genstandene og får igen 5 minutter til at skrive en ny tekst, hvor de 

giver sig ud for at være denne genstand. 

3) eleverne går sammen to og to og får igen 5 minutter til at skrive en tekst, hvor deres 

respektive genstande mødes. 

Stream of consciousness: eleverne skal skrive i 5 minutter uafbrudt, hvor de ikke må løfte 

blyanten fra papiret eller rette i teksten. Hvis deres hjerner er blanke, skriver man bare 

bogstaver eller volapyk. Efter 5 minutter giver man sin tekst videre til sidemanden, som 

udvælger 5 sætninger og skriver disse ned. De 5 sætninger gives tilbage til den oprindelige 

forfatter, som læser dem op for resten af holdet. 

Talekor: eleverne udfører i fællesskab på hver af de tre hold et improvisations talekor som de 

viser foran de to andre hold. Koret tager udgangspunkt i en ide fra den japanske kunstner 

Tomomi Adachie. Det går ud på at en ’dirigent’ med simple instrukser styrer både lydniveau, 

timing og kan få enten én, en gruppe eller alle, til at fx holde en tone, tale, gentage et enkelt 
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ord, synge eller råbe.  

 

Tegneserieworkshop: eleverne får udleveret en ubeskrevet tegneseriestribe og skal så skrive 

en historie til striben. Der er 5 forskellige striber at vælge imellem. Historien tegnes først med 

blyant – senere tegnes den op med sort pen, så den kan trykkes på plakat. 

 

 


