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Titel:  Malerier og ord 

 

Nøgleord: #Skriftlig Fremstilling, #Kreativitet, # Malerier og Ord 

Varighed:  30-45 min 

Beskrivelse 

 
Korrekt skrivning kræver, at man forsøger at skrive forskellige typer af tekster. Øvelse gør mester. I 
den moderne verden, hvor korte beskeder, ofte misvisende, erstatter velredigerede længere 
tekstformer, er det værd at motivere eleverne til at skrive forskellige tekster. Øvelser, der 
stimulerer nysgerrighed og fantasi er primær motivation.  

Mål 

 
1. Udvikling af kreativitet 

2. Lære nye ord 

3. Øve evnen til korrekt udfærdigelse af forskellige typer af tekster 

Aktivitet(er)(Etaper) 

 
1. En lærer viser et maleri til eleverne (det må meget gerne være et maleri af en berømt 

kunstner - det er sådan eleverne lærer om kunstværker og kultur) og giver 10-15 ord til 
eleverne. 

2. Elever får ordene af læreren – Hvis eleverne ikke kender ordet skal de slå det op. 

3. Elevernes opgave er at skrive en tekst baseret på maleriet og de givne ord. Det kan være en 
historie, beskrivelse, dialog, essay, osv. Eleverne skal bruge så mange af de givne ord som 
muligt og på en eller anden måde henvise til billedet (det kan være et sted for begivenheder, 
et objekt, der ejes af en karakter, en beskrivelse af situationen i billedet, etc. - alle idé er tilladt). 

4. Udvalgte elever læser deres tekster højt. 

 



 

Tips til undervisere 

 
• Vælg ord, der vil berige elevernes ordforråd og stimulere deres kreativitet. 

• Du kan også give usædvanlige ordkombinationer, der vil stimulere elevernes fantasi.  

• Efter at have skrevet teksterne kan eleverne også blive bedt om at udveksle dem med andre 
elever og evaluere hinandens tekster for kreativitet og korrekthed. 

Liste over ressourcer, materialer osv. 

 
• Forskellige malerier 

• Liste over forskellige ord 

• Projektor til visning af malerier 

• Ark med papir/notesbøger, hvor eleverne kan skrive deres tekster ned 

Evaluering/feedback 
 

  
Evaluering fra lærere  

Hvordan vil du evaluere resultaterne af denne 
aktivitet?  

Svar her...  

Anser I denne aktivitet for at motivere eleverne til at 
øve sig i at skrive?  

Svar her...  

Mener I, at denne aktivitet er passende for eleverne 
til at udvikle de færdigheder, der er nødvendige for at 
forbedre deres skrivning?  

Svar her...  

        
 


