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FORORD

Skriving i skolen

Håndboken Skrivemuskler er skrevet for arenaer der det undervises i skriving. 
Under utformingen av håndboken har jeg først og fremst hatt norsklærere 
i grunnskolen og i den videregående skolen i tankene, siden det er der 
grunnlaget for skriving legges. Skrift gjennomsyrer hele vårt samfunnsliv, og 
jo tidligere elevene blir trygge på skrivingen sin, dess lettere åpner de opp for 
alt annet som skal læres. 

Resultater

Resultatene for elevene jeg har jobbet med, er gjennomgående gode, og 
kollegaer har oppfordret meg til å skrive om fremgangsmåtene jeg bruker. 
Samtidig vil jeg understreke at kollegaer som har prøvd ut metoden i sin 
undervisning, har oppnådd tilsvarende gode resultater med sine elever.

Det er overraskende å erfare hvor lite som skal til for å bistå en elev 
i å øke sine skriveferdigheter og i å oppnå en brukbar karakter i norskfaget. 
De elevene jeg har fulgt frem til avgangseksamen i norsk i den videregående 
skolen, har alle bestått. 

Med indignasjon tenker jeg på det store antallet elever som går ut 
av skolen med stryk i norsk, men som kunne bestått hvis de hadde mottatt 
oppfølging. Å stryke til norskeksamen kan redusere fremtidsmulighetene 
for ungdommene det gjelder, og til syvende og sist handler det om 
samfunnsøkonomi.

Min bakgrunn

Etter at jeg hadde publisert egne romaner, begynte jeg å kurse i kreativ 
skriving. Kursingen eskalerte, og jeg fikk ulike typer oppdrag og gjorde 



meg mange erfaringer. Oppdragene og engasjementene har variert fra 
enkeltstående workshops som kveldskurs, helgekurs og ukekurs til å 
følge klasser og elevgrupper gjennom et skoleår. Jeg har ellers undervist i 
norsk for voksne innvandrere, turnert med Den kulturelle skolesekken på 
ungdomsskolenivå og hatt privatelever. 

I en seksårsperiode var jeg tilknyttet Hartvig Nissens videregående 
skole i Oslo, der jeg ble ansvarlig for skolens skriveverksted. Skriveverkstedets 
oppdrag var å forløse skrivesperrer hos elevene med sikte på at de skulle bestå 
norsk avgangseksamen. 

I skrivende stund holder jeg workshops for lærere i regi av 
BroAschehoug. Lærerne som deltar underviser elever med norsk som 
andrespråk eller elever med skriveutfordringer og diagnoser. Parallelt gjør jeg 
andre oppdrag, har skrivesirkler og driver med frivillighetsarbeid. 

Hva er kreativ skriving?

Kreativ skriving er, som skriving generelt, en aktivitet som kan utøves på 
flere nivåer, fra barnelek til profesjonelt arbeid. Metoden kobler beskrivelser, 
spontanitet og fabulering til det å skrive tekster. Kreativ skriving kan utøves i 
lærings- og utviklingsøyemed, av personer med kunstneriske ambisjoner eller 
bare for fornøyelsens skyld. 

I skolen kan kreativ skriving være en engangsbegivenhet, eller det kan 
være en utviklingsprosess der læreren får satt blikket sitt på hver enkelt tekst, 
og slik kan følge eleven opp individuelt, både hva gjelder språk, grammatikk 
og innhold.

Enkel og effektiv metode

Intensjonen med denne boken er å på en lettfattelig måte vise 
hvordan man kan undervise i kreativ skriving. Metoden er enkel, den er både 
trivelig og resultatorientert, og den kan umiddelbart tas i bruk, uansett nivå. 

En utfordring i skolen er forventningen om at elevene skal 
produsere strukturerte tekster, til tross for at det ofte ikke er etablert et 
godt nok skrivefundament. Å praktisere kreativ skriving parallelt med 



pensumtilegnelsen har vist seg å være godt egnet til å styrke elevenes 
skriveferdigheter. 

Det eksisterer ingen fasit for det å undervise andre i selvstendig 
skriving eller tenkning. Det er derimot noe som oppstår i vekselvirkning 
mellom sted, tidsånd og individ. Hensikten med metoden er å stimulere til at 
deltagerne utvikler og forbedrer sine skriveferdigheter.

Visse sekvenser i boken kan virke selvfølgelige for pedagoger. Disse 
er likevel inkludert med tanke på aktører med en annen bakgrunn. Det kan 
forekomme enkelte gjentagelser. Årsaken til dette er at når håndboken brukes 
som en oppslagsbok, er det nødvendig at noen få sentrale poeng vises i sin 
nye kontekst.

Håndboken er ment å være et supplement til den eksisterende 
norskundervisningen. Boken er også egnet for forfattere som er ute på 
skrivekursoppdrag for Den kulturelle skolesekken, og frivillighetsarbeidende i 
språkopplæring. 

Norsk som andrespråk

Undervisning i Kreativ skriving og i Norsk som andrespråk skjer vanligvis i 
ulike rom. Undertegnede har kurset og undervist i begge emnene i en årrekke 
og erfart at det gir gevinst å koble disse to til hverandre (heretter referert 
til som «kreativt andrespråk»). Det vil si å undervise i kreativ skriving for 
grupper eller enkeltindivider, i ulike aldre, som er i ferd med å lære seg norsk. 
Den eneste nødvendige forutsetningen er at deltagerne må ha et stort nok 
vokabular på norsk til å være i stand til å skrive noen få setninger. 

Gjennom å være mye i kontakt med kreative tekster skrevet av 
elever som lærer seg det norske språket, har jeg fått øynene opp for, og i 
særdeleshet sansen for, alt det språklige uventete som oppstår. Samtidig vil 
jeg understreke at hensikten med å undervise i kreativt andrespråk er å øke 
elevenes beherskelse av skriftlig norsk bokmål. Intensjonen bak dette arbeidet 
er å bistå innvandrere, fra hele den sosioøkonomiske skalaen, i sikrere 
mestring av det norske språket. 



Skriveutfordringer og diagnoser

I små grupper, eller i en-til-en-undervisning, med elever med 
skriveutfordringer og ulike diagnoser er det å bygge selvtillit i 
skrivesituasjonen grunnleggende. Med dette som mål har jeg gjennom flere 
år praktisert kreativ skriving, noe som har gitt gode resultater for de aktuelle 
elevene. 

I bokens situasjonsbeskrivelser er elevene anonymiserte og eventuell 
diagnose er utelatt. Hvilken diagnose eller type skriveutfordring elevene har, 
har vist seg å bety lite for denne metoden for å utvikle skriveferdighetene.

Pusterom fra evalueringer

Tilbakemeldingene på elevtekstene, her omtalt som resonansrunder, vil 
variere ut fra oppdragets varighet og agenda. Men vi bør møte enhver tekst 
med intensjonen om å utvide den, ikke evaluere den.

Det gjelder å skjelne mellom det å videreutvikle en tekst og det å 
kvalitetsbedømme en tekst. Dette kan gjenspeile kontrasten mellom det å 
videreutvikle en elev kontra det å kvalitetsbedømme en elev. 

Elevtekstene som skaper begeistring og overraskelse under 
høytlesning, kommer fra hele spekteret av elever. Fantasi er en demokratisk 
gave, og fortellertalent er noe som er uavhengig av hvor på karakterskalaen 
elevene ellers befinner seg i norskfaget.

Teksteksempler

Eksempeltekstene i boken er autentiske. De fleste er skrevet av elever i 
kreativt andrespråk. Tekstene er gjengitt med elevenes tillatelse og slik de ble 
skrevet i klasserommet, i sin første versjon. Hensikten med dette er å gi en 
fornemmelse av den innsatsen det å uttrykke seg på norsk krever av elevene 
og ikke minst utfordringene det innebærer for dem. 

I teksten markerer asterisken * at teksteksempelet er gjengitt før 
rettelser. Elevtekstene er signert med fornavn, alder og land. Teksteksempler 
fra undervisning med voksne deltagere er signert med navn og land. 
Mestring og selvtillit



Håndbokens fokus er på selve skriveprosessen: det å skape mestring, selvtillit 
og skriveglede. Uansett hva fremtiden bringer, vil den for de fleste innebære 
skriving. 

I dagliglivet utveksler vi kontinuerlig historier, store og små, muntlige 
og skriftlige, via e-post, mobil, sosiale medier, vitser og småprat, formelt og 
uformelt. Når vi ikke tenker på hvordan vi forteller, organiserer historien 
seg effektivt av seg selv. Skriveøvelser overfører denne lettheten, sikkerheten, 
flyten og umiddelbarheten til skriftspråket. 

Skrivemuskelen kan som andre muskler trimmes til å respondere 
raskt, lett, presist og med styrke. Gjennom ulike øvelser erverver eleven seg 
en mer uanstrengt skriftlig formidlingsevne, og finner bedre frem til sitt eget 
språklige uttrykks elastisitet og egenart. Også på et nytt språk.

Du som er i ferd med å gå i gang med å undervise i kreativ skriving, 
kan med fryd forestille deg den fabelaktige overfloden av historier og tekster 
som det kommende arbeidet vil generere. Det vil bli deg som tilrettelegger 
landingsstripen der historiene treffer bakken, noen med vidd og eleganse, 
andre med et brak. 

Det er svært hyggelig å være til stede under all denne positive 
konsentrasjonen, der ord og setninger vokser på hvit bakgrunn, mens elevene 
erobrer mer av sine egne skriftspråklige univers.



Håndbokens disposisjon

Boken består av seks kapitler:
 
Kapittel 1: Introduksjon til arbeidsmetoden. 
Kapittel 2: Kreativt andrespråk. 
Kapittel 3: Klasseromsundervisning. 
Kapittel 4: Skriveutfordringer og diagnoser. 
Kapittel 5: Skrivesirkler.
Kapittel 6: Skriveportalene.

Bokens fire målgrupper flyter på flere områder over i hverandre, og det er av 
den grunn sidehenvisninger mellom kapitlene. 

Kapitlene 1-5 er disponerte under fire faste punkt: 
«INNLEDNING», «Å SKRIVE», «Å LESE HØYT» og «ANDRE 
INNSPILL».
Kapittel 4 har et femte punkt: 
«EKSAMEN I NORSK I DEN VIDEREGÅENDE SKOLEN».
 
Kapitlene 1-5 har inkluderte situasjonsbeskrivelser og teksteksempler.
Kapittel 6 består av skriveportaler med teksteksempler.



Følgende utdrag fra det første kapittelet består av et tekstutdrag og en 
situasjonsbeskrivelse.

Titler

Titler kan være lekende lett å klekke ut, men mange elever unngår helst 
å sette titler på tekstene sine. Derfor prioriterer vi å sette titler på stort 
sett alle tekster uten at det spanderes særlig tid på det. Det er en god 
kondisjonsøvelse. Hvis den som har skrevet teksten, ikke finner på en tittel 
selv, tar vi tittelrunder der alle kan komme med forslag til tittel. Det skapes 
et overskudd av titler å velge blant og en opplevelse av at dette kan skje 
spontant uten å gruble. Den som har skrevet teksten, gjør et valg. 

For de som trenger føringer, kan en tittel springe ut av at man tenker 
på tekstens essens. Hva handler teksten om, hvis man koker den ned til én 
setning? Det gjelder bare å plassere ett eller noen få relevante ord på toppen, 
og det er gjort. Gjerne ord som er benyttet i selve teksten, eller en setning 
for de som er mer ordrike. En tittel er som en merkelapp, noe som kan 
gjøre teksten gjenkjennelig i et mylder av andre tekster. Tittelen kan skape 
nysgjerrighet, gi konkret informasjon eller en fornemmelse av hva denne 
teksten dreier seg om.

Hvis titlene fremdeles sitter langt inne hos enkelte elever, introduserer 
jeg begrepet arbeidstittel. Vi trenger bare et kallenavn på teksten inntil videre. 
Elevene står fritt til å endre tittel ved en senere anledning, når de bestemmer 
seg for at teksten er absolutt avsluttet. Hensikten med en arbeidstittel er å 
senke terskelen ytterligere for at elevene uanstrengt skal kunne sette et ord 
eller flere øverst på siden.

Når elevene blir spurt om de tidligere har fått sine titler korrigert av 
lærere, er svaret alltid at det er sjelden. Elevene som helst unngår å sette titler, 
trenger å minnes om hvor suverene de er når det gjelder titler. Derfor er ikke 
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dette noe å bruke for mye tid på når de, for eksempel, har eksamen. Poenget 
er å sikre at elevene setter på titler, ikke at titlene er utsøkte. Dessuten, 
når elevene blir fortrolige med at det er lett å finne på titler, gjør de selv 
uoppfordret titlene mer fengende. For elever som sikter seg inn på de høyeste 
karakterene i norsk, vil titler naturligvis telle.

En kollega forteller

Jeg spurte en kollega, som jeg har introdusert for metodene i Skrivemuskler, 
om hvordan denne arbeidsmåten har fungert for han. Jan Jørgen Skartveit er 
lektor ved Jessheim videregående skole, blogger og skribent.

Erfaringer med kreativ skriving i klasserom

I en norskgruppe for elever med kort botid i Norge hadde vi arbeidet en stund 
med romantikken og den besjelede naturen, som er et særpreg for diktningen i 
tidsperioden. Jeg lot meg i en dobbelttime inspirere av Petra von der Fehrs ideer om 
kreativ skriving. Jeg hadde med en potteplante jeg hadde kjøpt i en blomsterbutikk. 
Jeg begynte timen med en stafetthistorie for å fokusere energien til elevgruppa, slik 
jeg har lært av von der Fehr. 

Etterpå lot jeg planten, som jeg ikke husker navnet på, gå rundt blant 
elevene, og jeg ba dem ta av en blomst de kunne ta og føle på. Før elevene startet 
å skrive, måtte jeg gå på gangen med en av elevene, som måtte fortelle meg noe 
fortrolig. Elevene satt i en tyve minutters tid og skrev en tekst om planten. 

Etterpå leste de opp tekstene de hadde skrevet. Alle hadde de skrevet gode 
tekster om besjelte blomster. En gutt fra Øst-Europa hadde tidligere ikke vist noe 
særlig interesse for å skrive tekster i timen, og langt mindre for å dele bruddstykker 
av tekster han hadde skrevet i norsktimer. Han hadde skrevet en poetisk skildring 
av en blomst. Han skrev at blomsten var blitt omtalt i negative vendinger av elevene 
idet læreren forlot klasserommet. Blomsten ble stående lenge i klasserommet og ble 
stadig omtalt i negative vendinger av elevene. Den tok seg nær av det, og visnet. 
Men så en dag begynte en av elevene å omtale blomsten positivt og fortelle de andre 



elevene om hvor vakker den var. Da fikk blomsten livsgnisten tilbake, den kviknet 
til og begynte å blomstre på nytt.

Etter å ha lest mange av Henrik Wergelands og J.S. Welhavens dikt visste 
jeg nå med sikkerhet at alle elevene hadde forstått virkemiddelet besjeling og 
betydningen virkemiddelet hadde i romantikkens diktning. 

I en annen norskklasse har jeg også anvendt kreativ skriving med suksess. 
Etter de første timene med en yrkesfagklasse visste jeg at mange av elevene hadde 
en i utgangspunktet negativ holdning til norskfaget. Ved å bruke kreativ skriving 
de første to timene erfarte jeg at jeg ble kjent med elevene på en god måte, samtidig 
som elevene ble kjent med hverandre ved tekstene de leste opp for hverandre. Jeg 
brukte deretter elevenes tekster til å illustrere bruk av ulike språklige virkemidler 
som elevene selv hadde anvendt, uten at jeg hadde gjennomgått disse virkemidlene 
på forhånd. 

Uten å ha tenkt over det på forhånd lyktes jeg med å etablere en kultur der 
elevene lyttet til hverandres faglige prestasjoner. Elevene gjorde hverandre flinkere, 
og det ble gøy å lykkes med å skrive tekster. De elevene som fikk til å bruke de 
vanskeligste virkemidlene, ble stolte. De elevene som ikke hadde brukt så avanserte 
virkemidler, ble engasjerte og forstod at det å beherske avanserte virkemidler var noe 
også de ønsket å mestre. 



Kapittel 2

Følgende utdrag fra det andre kapittelet består av et tekstutdrag og en 
situasjonsbeskrivelse.

Høytskriving

Under tekstarbeid med enkeltelever som ellers bruker norsken aktivt og er 
mye eksponert for norsk, hører eleven ofte feilene selv hvis hun/han leser 
høyt og tar seg tid til å lytte. Vi leser gjennom teksten sammen setning for 
setning, og jeg ber eleven om å lese høyt setninger der det er stavefeil eller 
andre feil. Da leser eleven gjerne riktig, men hun/han skrevet feil.

Det muntlige språket deres kan ligge et hestehode foran det skriftlige. 
Språkfølelsen deres er et godt kompass som de kan venne seg til å stole på. 
Ved å lytte til sitt eget muntlige språk kan de ofte finne skrivefeilene selv. 

Når de leser høyt mens de skriver, får de også setningsmelodien 
repetert, og de kan lettere høre når setningsleddene har feil komposisjon. Ved 
å få eleven til selv å feilsøke sin egen tekst gjennom å sette lyd på den vokser 
tilliten til egen vurdering. For noen er det nok å mumle, mens andre må lese 
høyere for å få tak i språket. Dette gir dem en god strategi som de kan bruke 
når de skriver på egen hånd. 

Ulike språknivå i den samme eleven

Maria gikk på trinn 2 i videregående. Hun var opprinnelig fra Latin-Amerika, men 
hadde kommet til Norge i løpet av ungdomsskolen. 

Maria skrev en kreativ tekst med utgangspunkt i et postkort med bilde av 
et herskapelig hus. Da vi rettet den sammen mot slutten av økten, nevnte Maria 
at hun skulle levere en norskoppgave dagen etter. Jeg sa at hvis det passet med 
timeplanen hennes, kunne hun bli en økt ekstra på skriveverkstedet og bruke tiden 
på denne oppgaven.



Leveringsoppgaven hennes var et intervju hun hadde gjort med unge 
dopselgere i strøket hun bodde. Hun konsentrerte seg om å strukturere spørsmål 
og svar, mens jeg var opptatt med de andre elevene. Mot slutten av økten gikk vi 
gjennom intervjuet sammen. Det var relativt få feil. Både språk og innhold fløt godt 
og logisk, og vi rettet og redigerte den før hun anså oppgaven som ferdig. 

I økten med kreativ skriving hadde Maria skrevet for hånd, og teksten 
hennes, krydret med røde rettelser, lå fremdeles på pulten. I den kreative teksten 
hadde hun anstrengt seg for å beskrive søyler, gesimser, stukkatur og annet på 
herskapshuset som hun ikke hadde vokabular på, og i tillegg til dette en handling. 
Resultatet stod i stor kontrast til hverdagsspråket fra intervjuet i leveringsoppgaven 
hennes. Hverdagsspråket hadde hun nesten full kontroll på. Der var det i tillegg et 
par slanguttrykk som hun måtte forklare for meg. Hun sendte meg et sideblikk som 
indikerte at jeg var virkelig utdatert når det gjaldt praktisk norsk. 

Jeg gjorde Maria oppmerksom på den store forskjellen i antall feil på de to 
tekstene.

- Det ser ut som om de er skrevet av to forskjellige personer, utbrøt Maria, 
noe jeg istemte.

Denne erfaringen ble nok en bekreftelse på hvor nyttig det er å praktisere 
kreativt andrespråk. Den kreative skriveprosessen kan utfordre eleven til å strekke 
seg ut av sin språklige komfortsone og søke seg mot et øket ordforråd, et høyere 
abstraksjonsnivå og en bedre begrepsmessig presisjon.



Kapittel 3

Følgende utdrag fra det tredje kapittelet består av to tekstutdrag og en 
situasjonsbeskrivelse.

Honnør til enkeltelever

Som gjestelærer i en enkeltstående økt bruker jeg enhver anledning til å gi 
honnør og skryt, det er ikke noe poeng å holde tilbake. Da er det også fint å 
gi full kreditt til historiene som treffer, og enkeltelevene som skrev dem.  

Det er disse elevene som i praksis er råvareprodusentene som gir 
næring og originalitet til økten. Dette kan av og til dreie seg om elever som 
ikke fremhever seg ellers. Da er det ekstra hyggelig at det blir dem som 
mottar bølgen av begeistring, fra både gjestelærer og medelever.

Honnør til hele klassen

Skal jeg følge en klasse i kreativ skriving gjennom en periode, skryter jeg 
aldri av enkeltelever. Skrytet er alltid forbeholdt klassen som helhet. Klassen 
reagerer ofte med spontan begeistring på en tekst som leses høyt. Da er også 
jeg entusiastisk og ler med, men jeg unngår å sette ord på, og analysere, 
hvorfor denne teksten er unik. I stedet fremhever jeg at det er et godt kreativt 
miljø i denne klassen. 

Ellers er det en risiko for at eleven det gjelder, kan få skrivevegring 
ved neste treff fordi det forventes at hun/han skal prestere noe høyst uvanlig, 
samtidig som eleven ikke selv aner hvordan hun/han fikk det til forrige gang. 

Klassens umiddelbare reaksjoner er ofte et utmerket barometer, og 
derfor trenger ikke læreren å hylle teksten enda en gang. (Se «Autoritet og 
autentisitet» side 33)

Det kan hende at ingen ønsker å lese opp det de har skrevet, men 



det har jeg bare opplevd ved ett tilfelle. Da satte jeg fokus på den første 
setningen i teksten som enkelte elever sa seg villige til å lese høyt, og da var 
det tilstrekkelig å spille på. (Se «Utforsking av en setning» side 76) Hvis 
elevene ikke får lest opp det de har skrevet, går de også glipp av den positive 
oppmerksomheten. Derfor lokker jeg litt, men jeg presser aldri. 

Sommerskolen

Det var en varm sommerdag, og gruppen skulle sitte innendørs for å studere norsk 
ved en privatskole for voksne. Gruppen bestod av fem høyt utdannede, ressurssterke 
innvandrere som brukte deler av ferien sin på norskkurs. 

Aldersgjennomsnittet var rundt 35 år. Det var en fransk dame, en ukrainsk 
dame, to amerikanske menn og en mann fra Kenya. Vi hadde allerede vært sammen 
noen dager og fulgt undervisningsopplegget for denne gruppens nivå. Tidligere i 
uken hadde jeg lagt en bunke postkort med kunstmotiv i bagen min, i tilfelle det 
skulle bli overskudd av tid en dag.

Allerede utenfor døren til det åpne klasserommet denne morgenen hørte jeg 
samtalen mellom de to amerikanerne. Den yngste av dem luftet sine frustrasjoner. 
Han var norsk gift, men uten arbeid. I timene hadde han så langt vært reservert og 
bare snakket på oppfordring. Da stemningen i rommet møtte meg, besluttet jeg å 
endre dagens program. 

Hver av deltagerne fikk utdelt et lite knippe kunstkort og ble bedt om å 
velge ett av dem som utgangspunkt. Oppgaven var å beskrive det de så på kortet, 
eller fortelle fritt med det valgte motivet som inspirasjon. De så skeptisk på meg, og 
den ukrainske damen sa at det hørtes vanskelig ut. Jeg gjentok oppgaven med vekt 
på at de skulle beskrive. Samtidig skrev jeg opp relevante uttrykk på tavlen, som: i 
forgrunnen, i bakgrunnen, i sentrum, til høyre og til venstre. 

Den franske damen fant seg et belgisk maleri av en kunstner hun hadde et 
forhold til, og gikk i gang med å beskrive bildet. Uoppfordret gikk hun deretter inn 
i personene på maleriet og begynte å lage en historie om de avbildete personenes 
relasjoner og hva som nettopp hadde hendt dem. 

Den unge amerikaneren ble snart oppslukt av å gjøre rede for fargenyanser 
og geometriske forhold i et abstrakt maleri. Deretter byttet han kort og begynte 



direkte på en historie. Kvinnen fra Ukraina overrasket med å produsere 
humoristiske små tekster med stringente sluttpoeng. Hun kommenterte selv at dette 
var lettere enn hun hadde trodd. Den andre amerikaneren, en diplomat, valgte et 
postkort med et asiatisk motiv og begynte å fortelle om begivenheter fra sine år som 
stasjonert i Østen. Mannen fra Kenya valgte seg et stilleben med frukt og skrev, 
inspirert av dette motivet, en nydelig historie om bestefaren sin.

Vi tok skrivepauser og hørte på tekstene de hadde skrevet, og de fant seg 
nye kort og skrev videre. Dagen ble både produktiv og morsom. Samtlige fem 
deltagere hadde rask progresjon når det gjaldt å bevege seg fra det å beskrive til det 
å fortelle. Samtlige uttrykte forbauselse over hva de selv, og medelevene, faktisk var i 
stand til å skrive på norsk. 

Det var første gang jeg hørte den unge amerikaneren le. Da han gikk 
for dagen, var det glød i øynene hans, og han sa høyt «Takk for i dag» og så på 
alle i rommet. Pedagogisk sett fikk han helt klart utbytte av all den språklige 
tilbakemeldingen den dagen. Men kreativ skriving har ofte denne ringvirkningen i 
tillegg, at den skaper glede.



Kapittel 4

Følgende utdrag fra det fjerde kapittelet består av et tekstutdrag og en 
situasjonsbeskrivelse.

Åpne oppgaver

I kontakt med nye elever, spesielt hvis de er introverte, gjelder det å gi åpne 
oppgaver. Det kan være elever som er diagnostiserte med autistiske trekk, 
eller som av uvisse grunner er svært reserverte.

Et eksempel på en åpen oppgave er å beskrive en katt på et bilde. 
Eleven kan skrive fritt ut fra bildet, men ønsker hun/han føringer, foreslå 
farger, miljø eller stemning. Kanskje eleven kan skrive litt om hva slags hjem 
katten kan ha. Eller eleven kan få en gammel nøkkel i hånden og finne på 
setninger ut fra den, muntlig eller skriftlig.

Eksempler på lukkede oppgaver: «Hva gjorde du i sommer?», «Skriv 
om en venn» eller «Skriv om en hobby». Eleven har kanskje ikke gjort noe 
den sommeren som hun/han ønsker å fortelle om, og kanskje har hun/han 
heller ingen venner. Muligens har eleven heller ingen hobby, i hvert fall ikke 
noe hun/han ønsker å si noe om.

Dette kan høres ut som barnslige øvelser siden det her er snakk om 
elever i videregående, men en enkel og åpen oppgave kan løses på en avansert 
måte. En mer avansert oppgave kan mobilisere prestasjonsangsten, og da 
skjer det ingenting. Det viktige i den innledende fasen er å oppnå kontakt 
og skape tillit og trivsel. Slik skapes det et rom for at elevene kan fullføre 
skriftlige oppgaver og på sikt vil denne aktiviteten kunne kobles til pensum. 

Det gjelder å ta høyde for at tenårene er en livsfase der utviklingen 
kan forløpe svært ujevnt på ulike områder. En ungdom kan virke moden og 
reflektert for alderen, men hennes/hans skriftlige uttrykk kan samtidig være 
under det forventede aldersnivået.

Når det gjelder elever med skriveutfordringer og diagnoser, velger 



Elev med skrivesperre

Under følger et eksempel på hvordan øvelsen Tandemskriving kan brukes i arbeid 
med enkeltelever. En 16 år gammel gutt, Isma, snakket finsk hjemme. Den første 
gangen jeg traff Isma, var han den eneste eleven på skriveverkstedet. Han hadde 
gått et par måneder på 1. trinn i videregående, og hadde tre år foran seg ved skolen. 
Skrivesperren hans ga seg negativt utslag i flere fag. 

Vi pratet og somlet litt i begynnelsen av økten for å bli kjent. Jeg forsøkte 
å sirkle inn en interesse. Det kom frem at familien hans hadde en seilbåt, og at han 
hadde et sterkt forhold til det å seile. 

Jeg åpnet et dokument på pc-en og begynte i praksis å intervjue han, men 
utelot spørsmålene i det jeg skrev, og skrev bare hva han svarte. Jeg noterte det Isma 
fortalte om sine første minner om å være i en seilbåt, som på hvilket tidspunkt han 
begynte å bli interessert i seiling selv. Videre om hvor ofte han seilet, sammen med 
hvem, sist gang han var på tur og neste gang han skulle ut på sjøen. Det kom frem 
at han ville seile rundt jordkloden så snart han «ble kvitt skolen», som han uttrykte 
det. Han fulgte med på nettsteder som la ut distanser der seilbåter trenger besetning, 
private båter som seiler på kryss og tvers over verdenshavene. 

I løpet av kort tid hadde jeg skrevet en tekst på cirka 2/3 side. Jeg viste 
Isma teksten og ba han lese den høyt for å sjekke at den stemte med det han hadde 
sagt. Jeg lo og tøyset litt med skrivefeil jeg hadde gjort siden jeg hadde skrevet 
fort. Vi rettet opp skrivefeilene mine sammen og redigerte teksten for å gjøre 
opplysningene hans mer flytende, og han valgte en tittel. Teksten var hans. Så raskt 
arbeidet tankene hans. Jeg hadde bare nedtegnet den. Vi fortsatte å fokusere på 
denne teksten til han ble fortrolig med at det var hans tekst. Han var ansvarlig for 
alt innholdet. 

Deretter tok jeg frem et pennal som er fylt av små gjenstander beregnet 
på sitasjoner som denne. Det var en miniglobus i krystall, et lite sverd som er en 
brevåpner, et par nøkler, noen mynter, en rød terning og et par fargesterke små 

jeg, i den grad det lar seg gjøre, oppgaver som formidler livsglede, og som er 
konstruktive og inspirerende.



figurer samt et smykke. Isma valgte seg sverdet, og oppgaven var at han skulle 
beskrive det. Han begynte å undersøke sverdet og snudde det frem og tilbake før 
han begynte. Jeg konsentrerte meg om noe annet og lot han være i fred i et kvarters 
tid. 

Han fikk skrevet ned noen punkter, og det i seg selv var utmerket. Det var 
ingen fullstendige setninger, men beskrivelsene hans var nøyaktige.  

Det var en og annen skrivefeil, men det ignorerte jeg. Det var kun mengde 
som telte. Han hadde skrevet teksten sin i en liten font. Vi blåste opp fonten noen 
hakk, slik at det ble mer volum på arbeidet hans. Han valgte en tittel. Deretter ba 
jeg han om å fortsette og legge til flere observasjoner, som å forestille seg hvem som 
kunne ha eid og brukt sverdet/brevåpneren i en tidligere tid. 

Her var det langt frem, men vi hadde passert startstreken. Isma er et godt 
eksempel på den møysommelige prosessen det kan være å få koblet tankene til 
skriftspråket. 



Kapittel 5

Følgende utdrag fra det femte kapittelet består av et tekstutdrag og en 
situasjonsbeskrivelse.

Vitalisering av språket

Flere av deltagerne i skrivesirkler jeg har drevet, har jobbet profesjonelt med 
å skrive, og noen opplevde at det var rart å rygge tilbake til start for å leke. 
Det var likevel noe de valgte å gå inn i fordi de følte at språket deres trengte å 
bevege seg utenfor vante spor. 

Ett eksempel er en karriereakademiker som hadde publisert på 
engelsk i en årrekke og nedprioritert sitt morsmål, norsk. Dette var en dame 
med klar form på uttrykket sitt, en som hadde et etablert språk, men som 
ønsket en oppmyking av språklige pregninger og å finne tilbake fryden ved 
skriving etter årevis med kun yrkesmessig nyttebruk av språket. 

Personer som er vant med å uttrykke seg skriftlig, vil sjelden skrive 
flere sider i løpet av en enkel øvelse, fordi det vil skje en spontan formgivende 
prosess underveis som gjør produktet mer ferdig, mer som et uttrykk. For 
den som er uvant med å skrive, kan derimot mye tilbakeholdt kreativitet 
plutselig sprette frem på en eneste kveld. Det kan bli et mylder av ord og 
begynnelser. 

Motivasjonen for å fokusere på skriving varierer, og derfor blir også 
oppfølgingen individuell i den grad det er tid og rom for det. Hvis noen har 
hatt ønske om det, har jeg nærlest tekstene deres mens de har skrevet på sin 
neste tekst.

Hvis det er en veldig seriøs skrivesirkel, dropper jeg av og til 
stafetthistorien. Det blir en vurdering: Får stafetthistorien gruppen på gli, 
eller skaper den derimot motstand fordi deltagerne opplever situasjonen som 
barnslig. Hensikten med stafetthistorien er at den skal fungere samlende, 
og at den skal skjerpe tilstedeværelsen. For en innarbeidet skrivesirkel der 



deltagerne vet hva som skal foregå, kan stafetthistorien over tid bortfalle av 
seg selv. 

Når deltagerne er ukjente for hverandre, sørger jeg for å legge inn 
en fem minutters pause, selv om vi bare har to timer. Er deltagerne kjente 
for hverandre, er det ofte ikke behov for en pause, og deltagerne ønsker som 
regel å utnytte tiden maksimalt hvis vi for eksempel bare har to timer til 
rådighet.

I skrivesirkler med ambisjoner er det et fortrinn om den som leder 
skrivesirkelen, har erfaring med skriveprosesser. Det er lettere å guide andre 
gjennom et terreng man selv har gått i tidligere. Det gjelder å sørge for at 
både gruppen og den enkelte får nok å strekke seg etter. Da kan det være bra 
å for eksempel komme med innspill til forbedring av språk og innhold, og 
nye grep innen komposisjonen. 

Er det derimot en vennegruppe eller interessegruppe, kan det være 
utmerket å skrive sammen uten en leder. Hvem som skal ha regien, kan da 
rullere blant deltakerne. Hver nye generasjon, og hvert individ, åpner opp for 
nye måter å skrive på. De som har ambisjoner, vil finne frem. Det er bare å 
prøve seg frem, skriving har ingen fasit.

Om skrivekveldene

Som deltager i en skrivesirkel har jeg hatt de mest underfundige og fascinerende 
opplevelser av at tekst og energi opptrer i et samspill, at gruppen, som ofte starter 
smånervøst og avventende, etter overraskende kort tid opplever en dyp tillit til 
hverandre og til situasjonen, og snart sitter og gisper eller gapskratter over tekstene 
som trer frem i arbeidet. 

Vi leker, vi finner uventede ting, fantasien trigges på umerkelig vis, og 
plutselig oppstår det, som av ingenting, historier, beskrivelser, anslag, poesi. Selvsagt 
er det også stunder der man sitter og skal skrive og ikke helt får det til, og andre 
ganger jobber man videre, og det blir etter hvert til noe, men noe man ikke syns er 
spesielt bra. Overraskende nok er dette mer unntaksvis, og de flotte opplevelsene, 
«wow-faktoren», dukker relativt ofte opp. 

Vi deltagere kunne starte med sjenert og forsiktig gløtting på hverandre, 
fremmede voksne mennesker, mange høyt utdannede, mange med mye ansvar 
i hverdagen, og for de fleste var dette noe nytt og uvant, noen kunne kanskje 



kjenne på en skepsis også. Allikevel ender det, i hvert fall hver gang jeg har vært 
med, med at vi blir sittende og måpe, med øyenbrynene hevet, i latter eller i 
andre stemningsutbrudd, når vi får høre hva de andre har skrevet. Det er herlig, 
spennende og forfriskende, og hvis jeg skulle beskrevet det med ett oppsummerende 
ord, så ville det vært unikt. 

Denne aktivitetsformen er for meg først og fremst svært ulik andre 
aktiviteter/skrivekurs jeg har deltatt på. Det er en original metode som gir originale 
opplevelser og originale resultater - samtidig som det føles interessant og morsomt i 
alle ledd av prosessen!

Nina Andresen, Norge



Kapittel 6

Følgende utdrag fra det sjette kapittelet består av syv skriveportaler med syv 

eksempeltekster.

Klokker

Å skrive om klokker er å skrive om tid, og det kan inspirere til tekster som 
handler om alt fra nyttårsfeiring, hverdagstress, filosofiske eller eksistensielle 
temaer, og til tekster med kriminalelementer. Tid er essensielt, noe som 
enhver kan undre seg over, samtidig som tiden er noe som er forankret i 
hverdagens rutiner på ethvert alderstrinn. Jeg har en del armbåndsur av ulike 
design og materialer, og disse fysiske klokkene appellerer lett til fantasien. 

Eleven står ellers fritt til å fabulere rundt begrepet tid og tidsfølelse. 
En beskrivelse av den fysiske klokken – form, farge, materiale, alder, verdi 
og lignende – er også en perfekt løsning av oppgaven. Ved å beskrive i 
fullstendige setninger kan beskrivelsene fort bli til cirka en tredjedels side, og 
en tekst er da produsert. 

For elever som ønsker føringer: Forestill deg hvem som har eid denne 
klokken. Hva skjedde på det tidspunktet klokken stanset?
  

Oppgaven er å beskrive/fortelle med en klokke som portal.

En elevtekst:

*Tid

Et sekund for tidlig eller for sent og du når den akkurat ikke, et minutt for mye eller 
for lite og du rekker det akkurat ikke, sekundene vi trenger er overalt rundt oss. Tid 
venter ikke på noen, tid er en sløv kniv som sklir ut av sliren. Ingen kan løpe fra deg, 
gjemme seg fra deg eller unngå deg, ingen kan utholde deg ingen kan slå deg. Tid er 



den beste krigeren noensinne, den har drept milliarder med mennesker og er fortsatt 
ubeseiret. Du kan være modig sterk standhaftig og utholden, tiden kommer etter 
deg den trenger bare noen år. Når alt kollapser vil tiden fortsatt stå ubeseiret blant 
alle universets krefter. Tid kan ikke beseires fordi tid defineres av oss.

Carl August, 16 år, Norge

Penger

Penger bærer i seg utallige muligheter for historier. Jeg har en boks mynter og 
sedler fra utenlandsreiser, for det meste utgått valuta. Det er en del europeisk 
valuta fra før euroens tid og også sedler og mynter fra våre naboland i 
Skandinavia, Storbritannia, USA, Afrika, Asia og land i Midtøsten. Det er 
penger fra monarkier, republikker og diktaturer. Penger med silhuetter av 
dronninger, konger og presidenter. Det er sedler med avbildete personer som 
har utmerket seg innen kunst, vitenskap og politikk. 

Er det elever som trenger føringer, kan de beskrive pengen eller 
fortelle hva mynten/seddelen har vært med på, hvem som har eid den, hva 
som har vært kjøpt og solgt for den. De kan lage en liste over myntens/
seddelens sirkulasjon i flere ledd bakover. Hvordan kan mynten/seddelen ha 
påvirket liv og virke og vært en del av noens historie? 

     Oppgaven er å beskrive og/eller fortelle med en mynt eller en seddel som 
portal.

Elevtekster:

*Om penger                                                                                                                                            
    Hadde det vært om alt skulle være gratis? Nei, det er bra at i verden har vi et 
system på å bruke penger. Hvis alt hadde vært gratis menneskene kunne ville bare å 
ta alt som ligger i butikken. Det skulle være krisis i verden. Vi menneskene avhenger 
av penger. Men det finnes også andre mennesker med en annen mening. De er 
ikke avhengige av penger. De setter mest pris på menneskelighet, godhet og lykke. 
De mener at penger er ikke lykke. I noen land er det veldig mye korrupsjon, hvor 



alt/alle dokumentene blir gjort med hjelp av penger. Derfor er det ingen sannhet 
og demokrati i mange land. Menneskene blir drept på grunn av penger, de mister 
familien sin, æren sin og menneskeligheten sin pga penger og sviker venner.

Nigina, 18 år, Usbekistan

Postkort med hus

Bilder av hus er en av bunkene med postkortmotiv som er hyppigst i 
sirkulasjon. Hus er gode objekt for beskrivelser, samtidig som hus rommer 
en overflod av mulige menneskelige følelser og erfaringer. Hus kan brukes i 
introduksjonsfasen for en ny klasse eller gruppe, siden enhver som regel kan 
forholde seg til hus og lett kobler dette til skrivingen. 
     Hvis enkelte elever trenger noen føringer, kan de begynne med å beskrive 
huset og husets omgivelser. Elevene kan beskrive atmosfære, temperatur eller 
lukt. Hvem bor i huset? Hva kommer til å skje i dette huset om ti år? Hva 
skjedde for ti år siden? Hvem har nettopp gått ut av bildet? Eleven kan også 
eventuelt forestille seg at hun/han flytter inn selv, eller at hun/han drar på en 
reise til nettopp dette huset.
     

     Oppgaven er å beskrive og/eller fortelle med et bilde av et hus som portal.

En elevtekst:

*Snø Storm                                                                                                                                            
Her Ser jeg en landsby etter en Snø Storm. Det midt På natta. Ved siden av det 
nærmeste treet er det fotspor som mener at de er en vei Som går til et annet sted og 
det betyr også at det blir brukt ofte fordi hvis det ikke hadde blitt brukt ofte skulle 
fotspor vert borte. Det er tre hus bak de trerne de har ikke gjære rundt de som kan 
bety at er alle eid av samme Person som kan bety at dette er på en gård. 

                                                                                           Ian, 19 år, Rwanda



Blomster

Blomster appellerer til sanser og assosiasjoner: lukt, syn, hukommelse, lengsel 
etter sommer og mye mer. Læreren bringer med seg frittvoksende blomster 
eller blomster fra butikken eller egen hage inn i klasserommet, avhengig 
av hva som er tilgjengelig. Har man roser hjemme, kan rosebladene tørkes 
og brukes. Når jeg har med blomster, tar jeg også med noen postkort med 
blomstermotiv. Da har elevene flere innganger til det samme temaet å velge 
mellom.

Oppgaven er å beskrive og/eller fortelle med blomster som portal.

En elevtekst:

*Besettelse

Forskjellige folk har forskjellige ting de liker og har interesse for. Jeg syns det er så 
bra at folk har forskjellige smak og meninger om ting. Men – andre tenker ikke slik. 
For eksempel – moren min synes, at alle burde like samme type ting, som hun gjør. 
Hun mener at hun har det rett og hvis man er ikke enig med henne, da tar man feil.

Hvert eneste år sender hun meg bursdagskort som har blomster, roser, 
glitrende regnbue og slike ting på. For meg det alltid ser ut som bort kastet tid 
og penger – til å sende meg slike ting. Fordi jeg klarer ikke å sette pris på det. 
Selvfølgelig forstår jeg at hun bare ønsker det beste for meg, og jeg er takknemlig for 
det, men våre meningene er ulike om hva er skjønnhet, hva som er vakkert.

For meg de mest interessante ting er det som andre mener er stygge. En 
av min besettelser er skarpe ting. Kniver, økser, store nåler, spiker. For meg det 
skinnende overflaten av veldig tynn metal er like vakkert som blomster er for moren 
min.

Jeg tror det, sevfølgelig gir mer mening, og følelse, for meg med «farlige» 
ting. Ting som kan skade meg, de har noen spesielt aura, atmosphere med dem.

Dace, Latvia



Frimerker

I spesialforretninger, på postkontoret eller på nettet kan man lett skaffe 
brukte frimerker hvis man ikke har en frimerkesamling allerede. Jeg 
bruker jevnlig et par sett à 100 frimerker, ett sett med sport som tema 
og et annet sett med sommerfugler som tema, begge med stor variasjon i 
opprinnelsesland. 
     Frimerker er som fargerike bilder eller kunstverk i miniatyr, og i tillegg 
er de autentiske «bruksgjenstander». Et frimerke kan være som et nostalgisk 
dykk inn i fortiden.
     De fleste frimerkene jeg har, er stemplet og har vært på reise, med hver 
sin ukjente agenda. Jeg har også en del brukte frimerker fra egen tidligere 
korrespondanse samt frankerte og stemplede konvolutter. Disse har jeg også 
benyttet med gode resultater. 
     Elevene kan enten beskrive selve frimerket eller prøve å gjette seg til 
hilsenen eller informasjonen som kan ha ligget i konvolutten i sin tid. 

     Oppgaven er å beskrive og/eller fortelle med et frimerke som portal.

En elevtekst:

*En Somalisk Sommerfugl

Det var lenge side som jeg har sett sommerfuglen da jeg var barn likte jeg og 
venne mine å til skogen. Vi pleide å leke der hver helg. I skogen man opplevde å 
se forskjellige insekter og dyr. Selv om var det ikke lov å leke med alt som lever i 
Somalia. Vennene mine fulgte ikke loven de tok sommerfuglene og drept det. Det 
følte jeg litt trist hva de har gjord. Ekstra hjelp lærer våre ga oss frimerker som står 
mang bilde av sommerfugl for å velge en av de. Jeg har bestemte meg en frimerkes 
bild som har stå på somalisk sommerfugl.                               

Abdirahman, 21 år, Somalia



Glansbilder

Glansbilder fungerer utmerket. Jeg har blant annet en konvolutt fylt av 
glansbilder med englemotiver, som har generert mange sjarmerende historier.

Oppgaven er å beskrive og/eller fortelle med et glansbilde som portal.

*Engelen Margrete 

Engelen Margrete er en ensom og sjenert engel som er veldig snill, men ikke så 
flink til å snakke med andre. Hun flyr rundt og hjelper mennesker for at de skal 
bli snillere og for eksempel hjelpe dem med angst. Mange av de andre englene gjør 
det sammen, men hun gjør det helt alene. Hun er veldig flink på det, men hun er 
allikevel ensom og lei. Hun blir veldig fort lei seg og begynner å gråte. Hun tør ikke 
å gå bort og snakke med de andre englene, og gråter helt for seg selv. Hun ligger 
hver kveld i sengen sin og gråter av at hun er ensom og fordi hun ikke tør å få seg 
venner. Plutselig lyser det et sterkt lys gjennom det tynne vinduet hennes. Det er 
Gud og hun hører: «Jeg er med deg alle dager inntil verdens ende». Margrete rødmer 
og begynner å bli gladere. Hun vet det er Gud og Jesus. Hun Løper så fort hun 
kan til de andre englene og begynner å snakke i vei. De andre englene ler og smiler. 
De sier: «Endelig har du kommet til oss og begynt å snakke, dette har vi ventet på 
lenge». De gir henne en klem og flyr sammen alle sammen rundt til andre og hjelper 
dem i samarbeid. Alle englene drar rundt og har det kjempegøy. Alt er bra og alle 
englene overnatter sammen i samme hus og alt er supert for Margrete.  

Anders, 16 år, Norge

Plaster

Plaster er nyttig i hverdagen, og det er alltid en hendelse som forårsaker bruk 
av plaster. Skaff en pakke plaster som inkluderer plastre av ulike størrelser, og 
la elevene velge seg ett. 

Oppgaven er å beskrive og/eller fortelle med et plaster som portal.



En elevtekst:

*Et plaster

Sins jeg fikk barn begynnte å kjøpe plaster. Marlons favoriter er av Star Wars. Også 
tenker jeg at det er viktig med et første hjelpe skrin hjmme. Jeg trenger også et 
førstehjelpe kurs. Når jeg var litten husker jeg at vi hadde ikke plaster men mora 
pleide å sing sana sana culito de rana og bloste litt da verken fiernet med engang.

Willy, Ecuador


