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Det er en gammel tradition at lave en Blå Bog, og nu er det snart tid til, at I skal stykke jeres sammen. Bogen 

skal være et dejligt minde om en god tid, hvor der er fokus på de positive oplevelser I har haft med hinanden.  

 

Her er en guide til at få skrevet jeres Blå Bog på en sjov og rar måde. Husk, at ord kan virke hårde på skrift, 

så sørg for, at det er de gode historier, som kommer frem. Ingen skal føle sig hængt ud.  

 

1. Sørg for at være i god tid. Der er meget at se til i slutningen af 3.g/2.hf, og det er vigtigt, at selve 

processen bliver sjov.  

2. Nedsæt et Blå Bog-udvalg, der sætter folk i klassen sammen i makkerpar (to og to). Makkerparrene 

har ansvaret for, at der bliver skrevet gode og positive historier om hinanden. På den måde sørger I 

for, at der bliver skrevet noget om alle. 

3. Lav en fælles skabelon for emner og kategorier, I vil have med i bogen. Det er vigtigt, at jeres Blå 

Bog kommer til at handle om positive oplevelser, så overvej at bruge kategorier som ”Største bedrift” 

og ”Bedste egenskab”.  

4. De gode historier skal frem. Snak med din makkers venner (evt. i andre klasser?), så det er de 

gode og sjove fortællinger, der bliver skrevet ned. Sørg for enten at indsamle de gode historier og 

skrive dem ned, eller få vennerne til selv at skrive dem ned, så du har et udgangspunkt for din tekst. 

5. Få jeres makker til at godkende teksterne og lad Blå Bog-udvalget gennemlæse historierne før 

bogen bliver trykt. 

 

Sørg for at selve processen bliver sjov for alle, så I får et fælles minde om nogle gode år sammen.  

 

God fornøjelse med skrivningen! 


