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FREEWRITING 

Freewriting er en metode til at komme i gang med at skrive. Metoden gør det muligt at få 

tanker, som du har i hovedet, skrevet om til tekst. 

Metoden går ud på, at du skal skrive uafbrudt i præcis10 minutter. Det er ikke tilladt at 

holde pause. Hvis du ikke ved, hvad du skal skrive, kan du skrive ”nu er jeg gået i stå” e.l. Du 

skal bare ikke holde pause, for du skal skrive ALT, hvad du tænker.  

Lad være med at læse tilbage i din tekst. Det er lige meget om sætningerne hænger 

sammen, og kommaer, retskrivning osv. er heller ikke vigtigt, når du skriver freewriting. 

Ingen andre end du skal bruge det, du har skrevet. 

Resultatet af freewriting er en meget ufærdig tekst, som du skal arbejde videre med ved at 

indsætte, fjerne, udskifte eller flytte afsnit, sætninger og ord. 

Freewriting er særligt velegnet, når du har brug for at få overblik over et emne, dine tanker, 

din opgave osv. 

Modstand mod freewriting er meget almindelig, fordi det kan føles som om, man har styr 

på sin opgave, så længe den er inde i hovedet. Men i det øjeblik ens tanker bliver skrevet 

ned, bliver det imidlertid tydeligt, at der er knapt så meget styr på opgaven. 

Prøv alligevel freewriting, før du tager stilling til, om det er noget for dig. Skriv de spørgsmål, 

du gerne vil skrive om, ned, før du går i gang med selve skrivningen. Fx: 

 

Hvad vil jeg gerne undersøge? 

 

Hvorfor vil jeg gerne undersøge det? 

 

Hvordan kan jeg undersøge det?  

- Hvilke redskaber (teorier, begreber og metoder) kan jeg bruge?  

- Hvilke(n) genstand(e) (empiri) kan jeg udsætte for undersøgelse? 

 

Hvordan kan jeg planlægge min undersøgelse? 

 

 


