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Skrivekunst



Kan du lide at skrive fortællinger, poesi eller 
andre former for fiktion? Eller vil du være bedre 
til at formidle dit fag med hjælp fra den litteræ-
re værktøjskasse? Så er Skrivekunst et godt valg 
for dig!

En kreativ universitetsuddannelse
Tilvalget i Skrivekunst er en unik uddannelse, der forener det 
kreativt produktive fra Creative Writing-traditionen med de 
akademiske uddannelsers teoretiske, analytiske og histori-
ske dimensioner. 

Uddannelsen bygger på en grundide om, at udviklingen af de 
studerendes skrivekompetencer er tæt forbundet med udvik-
lingen af deres læsekompetencer og refleksionsevne. Man 
bliver simpelthen bedre skrivende af at læse andres og egne 
tekster kritisk-analytisk med henblik på at vurdere sprog-
lig og æstetisk kvalitet. Derfor søger vi på uddannelsen at 
skærpe de studerendes teoretisk-analytiske refleksion over 
det kreative arbejde med tekstproduktion gennem akademi-
ske discipliner som narratologi, mediehistorie, tekstanalyse 
og retorik. 

En mangfoldighed af genrer
På Skrivekunst arbejder vi med tekstproduktion på dansk, 
både skøn- og faglitteratur. Det gør vi ud fra et princip om, at 
alle har udbytte af at skrive forskellige genrer. Det kan være 
alt fra kortprosa, noveller, selvbiografi, lyrik, børnelitteratur 
og anmeldelser til essays, fagprosa og kulturkritik. Det bety-
der dog ingenlunde, at du ikke kan arbejde med de genrer, 
du foretrækker personligt. 

Professionelle forfattere i undervisningen
På uddannelsens mere kreative discipliner har vi forfattere 
og professionelle skribenter til at varetage undervisningen. 



”Skrivekunst har givet mig nye øjne på litte-
ratur. Jeg har fået en større bevidsthed om 
tekstlige virkemidler og skriveteknikker gen-
nem arbejdet med tekster af forskellige gen-
rer og via øvelser og gensidig respons. Tiden 
på studiet har skabt et ekko i mit videre virke, 
da jeg har fået et nyt netværk af dygtige, 
skrivende mennesker”

Nanna Grønbech Petersen
Forfatter

Er oprindeligt uddannet dekorationsmaler og har udgivet fantasy-bogen Magda på dragernes 
planet (2011). Senest har hun udgivet en novelle ”Manden i toget” (2018) i litteraturtidsskriftet 
uDkAnt # 5. https://udkant.nu/udkant/      (foto: Ib Westersøe, www.propagandakontoret.dk) 



De sørger for, at man får afprøvet mange forskellige skrive-
aktiviteter og øvelser. Af faste undervisende forfattere, der 
har været eller er tilknyttet Skrivekunst kan nævnes Pablo 
Llambias, Maja Lucas og Trisse Gejl. Dertil har Morten Søn-
dergaard, Martin Glaz Serup, Niels Frank, Marie Silkeberg 
og Adda Djørup for kortere perioder fungeret som gæsteun-
dervisere på uddannelsen.

Hvad får du med dig fra undervisningen?
Med et tilvalg i Skrivekunst får du en række praktiske og te-
oretiske kvalifikationer inden for tekstproduktion på dansk i 
fiktive og ikke-fiktive genrer, f.eks. almenkulturel faglitteratur, 
undervisningslitteratur, skønlitteratur og journalistisk videns-
formidling. I disciplinen ”Kreativ skrivning” arbejder vi derfor 
med de studerendes egen tekstproduktion, ligesom vi arbej-
der med analyse i ”Tekstanalyse med henblik på æstetisk 
kvalitet”, mens de øvrige discipliner giver historisk og teore-
tisk baggrundsviden. Det sidste giver gode forudsætninger 
for at kunne reflektere over egne skriveprocesser.

Et tilvalg i Skrivekunst giver dig kompetencer til at arbejde 
selvstændigt med den skriftlige og mundtlige fremstillings 
problemstillinger på en sådan måde, at du bliver i stand til at 
bruge dine faglige kompetencer optimalt. 

Hvad kan du blive?
På Skrivekunst optager vi studerende med en bred vifte af 
faglige baggrunde. Mens nogle søger uddannelsen for at 
dygtiggøre sig som faglige formidlere, ønsker andre at få 
input til at få skrevet den roman, de drømmer om. Flere af 
vores tidligere studerende er blevet forfattere til fag- og skøn-
litterære bøger, arbejder som forlagsredaktører eller med 
kulturjournalistik og formidlingsarbejde i det offentlige og det 
private, ligesom flere også er beskæftigede med undervis-
ning. 

Internetbaseret fjernundervisning
Tilvalget i Skrivekunst udbydes som internetbaseret fjernun-
dervisning med 2 seminarlørdage pr. semester. Disse afhol-
des på SDU’s campus i Odense.
Studiet er modulopbygget, hvilket betyder, at du kan tilmelde 
dig de delelementer i uddannelsen, som du har mest brug 



”Vekselvirkningen mellem de kreative og aka-
demiske elementer i uddannelsen giver vores 
studerende en større bevidsthed om tekst lige og 
æstetiske virkemidler, hvilket hjælper dem til at 
skrive bedre tekste” 

Anita Bech Albertsen
Lektor

Fagkoordinator for Skrivekunst



for lige nu. Eller du kan tilmelde dig det fulde forløb. Fjernun-
dervisningskonceptet betyder, at du som studerende selv 
bestemmer, hvornår du vil arbejde med fagene og kun skal 
tage til Odense 2 gange pr semester. Det er fleksibilitet!

Tilrettelæggelse 
Skrivekunst på deltid er tilrettelagt omkring e-læring, feed-
back og 2 fælles samværsdage hvert semester.
Uddannelsens fag kan læses som enkeltfag. Her får du et 
enkeltfagsbevis ved bestået eksamen. Hvis du består alle 
fag inden for en 4-årig periode, udsteder SDU et samlet be-
vis til dig.

Forløbsmodel for fagene i uddannelsen (45 ECTS): 

Arbejdsbelastning
Deltidsuddannelsen i Skrivekunst er tilrettelagt over 4 seme-
stre (2 år), men du kan også vælge at læse uddannelsens 
moduler enkeltvis. Studiet kan kombineres med familieliv og 
arbejde. Du skal regne med at bruge 10-15 timer på studiet 
om ugen, inklusive undervisning.

FAG 1 2 3 4 ECTS
Praktisk narratologi x 5
Skriftskulturens Mediehistorie x 5
Retorik – Klassisk og moderne x 5
Kreativ skrvning x x x x 15
Tekstanalyse med henblik 
på sprogkvalitet og æstetisk 
vurdering

x x 10

Valgfag x 5
Skriftkulturens mediehistorie x 5
Valgfag x 5

 



Praktiske oplysninger 

Vægtning: 
45 ECTS

Studiested: 
Syddansk Universitet i Odense

Studiestart:
1. september

Ansøgningsfrist:
1. juni  

Optagelseskriterier:
Optagelsesprocessen består af to led:

En skriftlig ansøgning:
Ansøgere til Skrivekunst skal sammen med udfyldt ansøg-
ningsskema sende os en motiveret ansøgning.

Optagelsessamtale:
På baggrund af den motiverende ansøgning udvælges ca. 
20-25 ansøgere, der inviteres til en samtale på universite-
tet.

Pris
Studiet er normeret til 2 år (4 semestre) og koster i alt 
21.600 kr. eller 480 kr. pr. ECTS. 
Betalingen opkræves pr. semester.

Kontakt os:
Studiesekretær 
Jeanet Dal, dal@sdu.dk 

Studiekoordinator
Anita Bech Albertsen, nell@sdu.dk 

Hjemmeside
www.sdu.dk/skrivekunst



Læs mere om uddannelsen på 
sdu.dk/skrivekunst

Har du spørgsmål til selve uddannelsen,
er du velkommen til at kontakte: 
dal@sdu.dk 




