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Denne seddel har to sider. På denne side er de ting 

som er gode på tværs af tekster – altså sproglige kneb, 

som kan bruges uanset tekst. På den anden side er 

hjælp til hvordan man kan skabe en tekst – altså en 

hjælp til indholdet. 

Husk, alt er tilladt, så længe det er under 3 minutter 

og ti sekunder. Du må synge, du må være alvorlig, sjov 

og/eller mærkelig – du må have noget på hjerte, du 

må provokere – det vigtigste er bare at du kommer ud 

på scenen og viser at det talte ord stadig lever… 

Slam er en personlig ytring 

Et godt slam er personligt. Teksten bliver original og 

du har chancen for at stille dig op på talerstolen og 

komme ud med dit syn på verden 

Genkendelighed 

Når man slammer på Sydfyn, så er fordomme om folk 

fra Ærø og Langeland gode – udnyt det. Hvis man 

slammer i Århus, så er folk fra Tilst og Mols værd at 

gøre lidt grin med. Måske har dit publikum en fælles 

interesse eller en fælles bekendt? Facebook, 

instagram, inspektøren, træneren, Apple-produkter…  

Rytme Assonans og allitteration 

Rytme er altid godt, også i små omkvædslignende 

passager. Skab rytme ved at bruge ”og, men, eller” 

eller tæl stavelser og lav en salve af ord med to 

stavelser. Assonans er vokalrim, ”Lad mig tøjle din 

indre øgle med min nøgle…” og allitteration er 

bogstavrim: Pedellen pisser på principperne og 

pander Peter en på… 

Gentagelser 

Gentagelser af tekstbidder eller sætningsdele (særligt 

starten) skaber rytme og giver publikum noget at 

holde fast i. Start hver sætning med de samme ord ”I 

morgen bliver bedre fordi…” eller ”Det jeg elsker mest 

er…” 

Sløjfen 

Et af de mest anvendte tricks i Poetry Slam. Gentag 

starten i slutningen. Digtet falder til ro, alting giver 

mening og publikum føler de har fanget det hele. Og 

hvis du så også lige kan sætte starten i et nyt lys, så er 

det en rigtig god idé. 

Imiter typer og lav samtaler 

Der er visse personer vi alle kender: Den sure pedel, 

pizzamanden vi ikke forstår, den hysteriske moster 

eller den brovtne kæreste. Giv dem liv! Og fremfør 

gerne med replikker og stemmer… 

Vær konkret og billedskabende: 

Pas på med abstrakte begreber (tid, kærlighed, død) 

og skab i stedet klare billeder, ved at være konkret og 

beskrivende i dit sprog – få tændt for publikums indre 

biograf og brug dine sanser (han lugtede af skimmel 

og lignede en mislykket tandoperation). 

Krop og lyd 

Vores kroppe og munde kan mange ting – udnyt det! 

Din mund kan lyde som et trommesæt, du må hoppe, 

trampe og rulle rundt. Din stemme og krop er dit 

instrument – giv os en fed solo, gakkede gangarter og 

sigende fagter! 

Fremfør med crescendo 

Start i det stille, både med hensyn til tema og billeder 

– og skru så mere og mere op, for til sidst at ende med 

et brag! 

Pointe eller overraskelse til sidst 

Klassisk trick indenfor taler. Gem det bedste til sidst – 

eller vend det hele på hovedet med en snedig 

afsløring eller en vild detalje, gerne med brug af de 

ting du sagde i starten 

Vær ukorrekt og uventet 

Vær fræk og overrumplende. Sig noget om tabuer, 

forstør nogle fordomme, skab nogle morderiske, 

sexede eller forstyrrende scenarier. 

Overvej kendte strukturer 

Prøv at imitere nogle af de strukturer som vi alle 

kender i forvejen… Køreprøve – vejrudsigt – 

danskprøve - tv-/radioavisen – brugsanvisning – 

filmtrailer - kogebog/opskrift – klagebrev – 

sportsreportage – prædiken – kendte eventyr – 

børnesange – ordsprog/talemåder + REMiX - 

salgstale/reklamer – kontaktannonce – Facebook-

status – konfirmationstaler - dronningens nytårsditto. 
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På denne side prøver vi at komme med nogle råd 

omkring hvad der kan skabe en tekst – altså give 

noget indhold… 

Skriv først – tænk bagefter 

Mange går i stå til at starte med – men tænk på hvor 

mange tekster du tit skriver. Så start på en af de 

tekster du kender. Start på et essay. Start på en 

nyhedsartikel. Start på en tale. Et eventyr. En klage til 

Gud. Et brev til mor. En undskyldning til DSB. En SMS 

til Fanden. En samlingsvejledning til den perfekte 

mand. En liste over ting du har glemt. En ønskeliste til 

jul. Et kærlighedsbrev til svenskere… 

Brug samme sætningsstart 

”Det jeg ved mest om er…” eller ”I morgen bliver 

bedre fordi…” eller ”Mit bedste køb nogensinde var…” 

eller ”Jeg fortryder intet. På nær en ting… (to ting) (tre 

ting)…” 

GAS-Konstruktioner 

Du kan nemt lave poesi ved at lave små intermezzoer 

med Genetiv, Adjektiv og Substantiv. Prøv at koble så 

en konkret ting er sammen med en abstrakt ting. IKKE 

”Flaskens sorte kapsel” og ”kærlighedens blide 

længsel”, men i stedet ”Kærlighedens blide kapsel” og 

”Flaskens sorte længsel” 

Stil undrespørgsmål 

Stil dig selv et godt spørgsmål ved at undre dig over 

noget. Hvordan er livet som flygel? Hvordan holder 

man Rasmus Seebach ud i længden? Hvad ødelægger 

et hjerte mest – fedt eller kærlighed? Hvornår på 

ferien er det mest optimalt at sove? Hvorfor er 

valgløfter altid løgn? 

Besjæling 

Giv døde ting liv. Prøv at skrive om livet som et 

tastatur. Eller skriv en samtale mellem en sækkestol 

og en cykel. Hvad tænker Mount Everest? Kan en Faxe 

Kondi føle sig træt og udtømt? Jeg blev født som 

hjelm, men ved min ottende genfødsel var jeg blevet 

til en… 

Skriv på had og fordomme 

Der er ikke noget så godt som at komme ud med 

noget galde. Men overvej at udfordre dig selv – og 

skriv et kærlighedsdigt til noget eller nogen du hader. 

Og her er der en fin chance for ironi og sarkasme. 

Vær litterær DJ 

Kig på nettet og find ordsprog, citater og remser. Klip 

dem i stykker, byt rundt på dem. Kast ikke med svin i 

et glashus. Du ser splinten i din broders øje, men ikke 

graven for andre. Man skal ikke ride før man har 

kastet med perler. Lad evt. disse ting indgå som 

replikker hos nogle personer i dit digt – pedellens vise 

ord… 

Fordyb dig i et område 

Vælg et emne og lav et såkaldt ”Liste-slam”. Tag alle 

de danske blomster, fiskearter eller alternative 

behandlere, og lav så et slam som bruger disse 

betegnelser. 

Over- og underdrivelse: 

Jeg elsker at spise salt. En god, stor skål salt til 

morgenmad. Så smager det lidt, som alle de tårer jeg 

har grædt. Og lignende… 

Regler: 

Brug regler eller klassiske digtformer, så som haiku 

eller sonetter – hhv. 5-7-5 stavelser og vers på 14 

linjer med krydsrim osv. 


