Rivstarta ditt skrivprojekt!
Inspirationsbrev

– Om dig

Roligt att du valt att fortsätta kursen! Grattis till ett stort
kliv mot att ro ditt skrivprojekt i land.
Kanske är det första gången du startar upp ett skrivprojekt
eller så har du försökt tidigare men kom inte i mål. Det
tog stopp när det strulade till sig eller innan du ens kom i
gång. Oavsett vilket ditt svar är så finns det bara ett sätt
att lösa det på. Du behöver veta mer om dig själv som
skrivande person för att starta upp, genomföra och avsluta
ett skrivprojekt. Du påbörjade den resan i introduktions–
brevet och nu är det dags att fördjupa dig i vad du vill,
mår bra av och bestämmer dig för att göra.
Du kommer att fördjupa dig i din projektidé, besluta dig
och sätta mål. Du har användning för arbetet du gjorde i
introduktionsbrevet. Återkommer en fråga, ta tillfälle i akt
att förfina, leta lite djupare efter vad som är nyckeln till
just din framgång. I veckans teoriavsnitt tittar vi på några
utvalda berättarperspektiv.

Jag har själv insett hur viktigt
skrivandet är för mitt välmående.
Som att äta och sova. Jag hämtar
kraft och inspiration ur skrivandet.

I detta brev hittar du också skrivövningar, inspiration och
tips som anknyter till dig som skrivande person. Det finns
övningar kopplat till skrivprojektet dvs övningar som tjänar
som inspiration till det du skriver om och helt frikopplade
övningar.

Det har inte alltid varit självklart att
skriva med jobb, skola och familj.
Det har krävts målmedvetenhet, vilja
och uppfinningsrikedom.
Men det var värt det! Jag har hittat
strukturer, lärt känna mig själv som
skrivande person och hittat mängder
med nya vägar.
Med dessa erfarenheter och min
bakgrund som beteendevetare och
coach är jag nu glad över att få följa
dig på din resa.

Hör av dig när du är redo för coachning och närläsning av
din text. Vi använder telefon eller skype, så det spelar
ingen roll var du befinner dig. I inspirationsbrev sex
kommer vi att ta upp känslan av att bli läst och vad man
ska tänka på när man läser andras texter. Att få feedback
ska vara utvecklande och konstruktivt.

Du hör av mig efter varje
inspirationsbrev när du skickat in
dina uppgifter.
Välkommen!
Jeanette

Jag ser fram emot att följa din utveckling och se din text
ta form. Hör gärna av dig med feedback om kursen eller
berätta vad just du behöver för att lyckas.

Tema i inspirationsbreven
Introduktion – vecka 1
Om dig – vecka 3
Din text – vecka 5
Läsning – vecka 7
Struktur – vecka 9
Skriv, skriv, skriv – vecka 11
Att bli läst – vecka 13
Och sedan då? – vecka 15

Nästa gång får du fundera över skrivrutiner och din text.
Ta dig tid att göra backspegeln innan du kör igång.
Nu är det dags. Ha kul!
/Jeanette
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Hej!
Jag heter Jeanette Niemi och har
utvecklat den här kursen för att
inspirera dig att komma i gång med
ditt skrivande.

	
  

Backspegel

Reflektion

w Vad lärde du dig under förra veckan?
w Vad skulle du vilja göra annorlunda den här veckan?

Om dig

Reflektion

Du är huvudpersonen i den här berättelsen. Hjälte i din egen
framgångssaga. Det är dags att ge dig de rätta förutsättningarna för att starta,
genomföra och avsluta ett skrivprojekt. Vad behöver du för att lyckas? Du
funderade på detta under förra avsnittet och nu ska du få skriva ett avtal med
dig själv med de punkter som du anser är viktigast för att lyckas. Vi går igenom
punkt för punkt tills du är redo att
skriva under ditt avtal.
Sätta mål
Formulera ett SMART mål. SMART är
en förkortning av Specifikt, Mätbart,
Attraktivt, Realistiskt och Tidsbestämt.
Specifikt.
Vad vill du ha uppnått när kursen är
slut? Du kan med fördel ha ett
övergripande mål och flera underliggande delmål. När du skrivit något specifikt
notera också vad du behöver göra för att nå dit. T ex ”Jag har gjort en
bloggserie. Jag behöver välja ämne för serien, ämnen för respektive
blogginlägg…” osv.
Mätbart.
Hur vet du att du uppnått det målet? T ex ”Jag har en serie bestående av åtta
blogginlägg”.
Attraktivt.
Hur gärna vill du göra detta? Hur motiverad är du? På en skala, 1-10?
Hur sannolikt är det att du gör det? På en skala, 1-10?
Om du får låg sannolikhet behöver du fråga dig vad det beror på och justera
målet till något du verkligen vill uppnå.
Realistiskt.
Det ska vara möjligt. Om du har ett heltidsarbete så är det inte realistiskt att
tro att du ska vara klar med en roman på tre månader. Eller ha en trilogi klar
på ett år. Det är däremot viktigt att målet är stretchat. När du känner dig helt
bekväm är det för enkelt och det är lätt att tappa fokus. Är det för svårt är det
lätt att ge upp direkt. Det ska vara realistiskt men du ska behöva sträcka dig
på tå för att nå.
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Tidsbestämt.
När ska det vara klart? Att ha en deadline att förhålla sig till gör att du lättare
kan planera din tid.
Ta nu fram din anteckningsbok och skriv ner ditt mål i en eller två meningar
t ex ”Den 28 januari 2013 har jag startat en blogg och skapat en bloggserie om
myror. Bloggserien fokuserar på det som är viktigast för myror och består av
10 inlägg. Jag har också ett uppslag på en ny bloggserie om en annan
insektsart”.

”De tre viktigaste sakerna för att du ska
lyckas med ditt skrivprojekt.
Bestäm dig – planera – skriv.”
Jeanette Niemi
Göra tidsutrymme för mitt skrivande.
Att vi inte har tid är det vanligaste argumentet för att inte skriva trots att man
anger att man vill. Här finns inga alternativ. För att få något skrivet måste du
skriva. Vill du skriva blir det både roligare och lättare! Du ska nu få prioritera
ditt skrivande.
w Hur mycket tid behöver du skriva för att uppnå ditt mål?
w Hur mycket tid per vecka vill du skriva? Per dag?
w Vad lägger du tid på i dag, som du kan låta bli att göra?
w Vad kan du be någon annan göra?
Strategiskt tackla svackor.
Du kommer att hamna i svackor, det händer alla. Den viktigaste frågan handlar
om hur vi förebygger och tar oss därifrån. Det gäller att hitta sina svaga och
starka sidor och knepen för att hantera det. Ibland kan man behöva göra något
annat för att återvända senare och ibland kan man behöva ”lura” sig själv till
att komma i gång. Vet du redan hur du tacklar dina svackor? Annars kan du
söka svaren genom de här frågorna.
w När är du som mest energistark?
w Vad blir du glad av?
w När tappar du lusten?
w Minns en svacka du varit i. Vad gjorde du som vände det uppåt igen?
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Formulera nu din strategi. När jag hamnar i en svacka och inte har lust att skriva så
ska jag...
Fira mina framgångar.
Bestäm redan nu vad du ska göra för att fira dina framgångar. Läs en bok, ta
en promenad, lek med barnen, köp något roligt… Vad som passar dig bäst. Att
fira ger belöning och skapar energi att fortsätta.
Ordna en skrivplats som jag trivs på.
I introduktionsbrevet fick du fundera på var du skriver bäst och var det inte
fungerar. Nu ska du formulera dig själv som skrivande person och uttrycka hur
du vill att det ser ut omkring dig när du skriver. Börja med orden ”Jag är en
skrivande person…” (15 minuter).
Ett avtal med dig själv – för dig själv
Jag vill arbeta med mitt skrivprojekt så jag lovar mig själv att:
w Sätta mål för mitt skrivprojekt. Mitt mål är…
w Göra tidsutrymme för mitt skrivande. Jag prioriterar mitt skrivande och
skriver…
w Strategiskt tackla svackor. När jag hamnar i en svacka…
w Fira mina framgångar. När jag uppnått mina delmål så firar jag genom…
w Ordna en skrivplats som jag trivs på. När jag skriver…
___________________________________
Din underskrift

Om ditt projekt

Reflektion

I introduktionsbrevet arbetade du också med projektet. Det har
du nytta av nu. Nu gäller det att definiera vad det är du ska skriva och vad du
vill uttrycka. Det finns olika tillvägagångssätt när man ska börja skriva. En del
skriver inte en rad utan en mycket noggrann plan för vad texten ska innehålla,
kapitel för kapitel. Andra nöjer sig med att stolpa upp några saker eller rita en
mindmap över hur man tänker sig utvecklingen. Ytterligare andra planerar
absolut ingenting utan låter handlingen och inspirationen komma allt eftersom
de skriver. I inspirationsbrev fyra går vi in på struktur och kommer då att titta
på hur man gör en synopsis, en plan, för sitt skrivande och varför det kan vara
bra. Nu håller vi fokus på det kreativa planet och du ringar in och formulerar
vad du vill skriva som en första början. Fastnar du, så ta nästa fråga. Efter att
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du funderat själv kan du sedan titta under ”Hjälp på traven” så finns
inspirationsövningar som hjälper dig hitta nya vägar.
Ditt skrivprojekt
w Vem skriver du för, vem är din läsare? Jag berättar för…
w Vad skriver du? Ringa in det som är aktuellt eller intresserar dig.
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Skönlitterär text
Facktext
Lyrik
Roman
Novell
Självbiografi
Drama
Deckare
Historia
Framtid

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Fantasy
Science Fiction
Komedi
Dagbok
Blogg
Reportage
Intervju
Saga
Sångtexter
Samtid

Vad saknar du på listan?

w Sammanfatta det du kom fram till i några få meningar.
w Vad är det som intresserar dig i det?
w Mitt budskap/det jag vill berätta är…
w Friskriv nu på ett rent papper om vad du vill skriva och varför (15
minuter).
Har du en idé? Toppen! Inte? Lika bra det. Det är viktigt att komma ihåg att det
blir lättare att ro ett projekt i land om du vet vad du ska göra. Försök formulera
en idé. Kan du inte bestämma dig? Du kan också välja att skapa en projektidé
som går ut på att prova flera olika saker under kursens gång. Prova olika genre
eller former. Det kommer att ge dig många olika texter som senare kan
användas i ett annat projekt eller bli din språngbräda till det du verkligen vill
berätta. Det finns inget onödigt skrivande. Många av de saker du skriver kan du
ha nytta av i ett senare skede. Och har du inte det så är det värsta som hänt
att du övat och lärt dig mer om skrivande!

Perspektivens betydelse

Teori

Vilka perspektiv du använder har stor betydelse för hur din
berättelse kommer att upplevas. Oavsett vilket perspektiv man väljer att
använda så är det viktigt att ta ställning till hur nära berättaren ska stå det
som skildras.
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Första person - Jagberättaren
Första person är en berättelse som tydligt utgår från ett jag. Ofta är
jagberättaren också berättelsens huvudperson.
”Jag möter hans blick. Han flackar, och det är omöjligt att inte
förstå med vilken avsikt redogörelsen skrivits. Medlidande, och
så något mer som är starkare än medlidandet – en njutning i
att lägga fram en viss typ av fakta.
Så perverst. Som om jag inte betalade tillräckligt.”
Lina Wolff, Många människor dör som du

Jagberättaren kan också vara en röst för att skapa en huvudperson. Där jag–
berättaren betraktar och beskriver en annan person som istället är
berättelsens huvudperson och då blir berättaren istället en kommunicerande
bikaraktär.
Första person har fördelar som att det skapar närhet, närvaro och trovärdighet.
Det känns tryggt att få berättelsen genom säker källa. Det skapar också en
stark röst och tydlig ton. Det uppkommer genom att vi får allt filtrerat genom
den som känner och ser, läsaren får känna samma sak.
Perspektivets begränsning kommer ganska snart i det att jaget bara kan återge
det den själv upplever, ser eller hör. Andra upplevelser måste andra karaktärer
tillföra genom t ex dialog. Perspektivets stora fördel med närhet kan också bli
ett problem i att det kan vara svårt att distansera. Allt blir så nära och
subjektivt även sådant som kan behöva distans.
Andra person – Du-form
Andra person är naturligt en ovanlig berättarform i längre berättelser. Vem kan
du vara? Du-formen kan rikta sig till läsaren, genom tilltalet kan läsaren
uppleva att det handlar om denne själv. Det kan också vara en aspekt av
berättaren själv, att den talar till sig själv i Du-form som i en inre monolog.
Tredje person – Han, hon och de
Att låta en eller flera berätta ur ett eget perspektiv genom att använda hon eller
han är ett klassiskt och vanligt berättarperspektiv. Ofta en huvudperson.
”Han menar inte att se ledsen ut men det händer att minen
kryper på honom utan att han gör något alls.
- Det är ditt eget fel, säger hon då. Om man har ihop det med
städerskan. Om man skiter i det blå skåpet. Det är lika gott åt
dig att hon dödade Marilyn.”
Lina Wolff, Många människor dör som du

En fördel är att perspektivet ger tillgång till flera karaktärers berättelser. När
man blandar olika karaktärers perspektiv ställer det krav på tydlighet när man
byter så att läsarna lätt kan följa texten.
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Hjälp på traven

Har du gått bet på någon fråga? Ingen fara här har du några
tips som kan hjälpa dig på vägen.

Öva

w Vad ska jag skriva. Vad uppfyller dina tankar just nu? Vad vill du veta mer
om? Flödesskriv 10 minuter utan att stanna upp.
w Genre. Gå till din bokhylla och se efter vad det finns mest av. Vad är det
som lockar i det?
w Vem berättar jag för. Det kan vara så tydligt som mamma, min man eller
mina barn. Men det kan också vara ett budskap som är riktat till en viss
grupp människor. Måla upp din läsare, notera. Hur ser denne ut? Ålder?
Intressen? Yrke? Utbildning? Föreningsliv? Träning? Fortsätt tills du är
nöjd. Föreställ dig nu en bild av den här personen som den ser ut. Eller
en bild av en person som representerar gruppen.
w Mål & motivation.
◊ Hur motiverad är du? Sätt gärna en siffra 1-10.
◊

Är det något som hindrar dig från att skriva?

◊

Vad vill du uppnå under den här kursen?

◊

Vad kommer göra att du lyckas?

Tips, övningar & idéer

Idag fokuserar vi på dig, ditt projekt och berättar–
perspektiven. Använd övningar och tips som uppvärmning
eller inspiration. Använd dem gärna också direkt i ditt arbete
med projektet.

Inspiration

w Perspektivövning – Ur min synvinkel. Tänk på en situation du varit med om
som väckte känslor hos dig. Skriv ner den som en jagberättelse.
Begränsa dig till 15 minuter eller ett tomt papper.
w Perspektivövning – kliv i någon annans skor. Nu tar du fram den text du
skrev i övningen ovan. Tänk ut en person som är långt ifrån dig själv –
gärna din motsats. Är du kvinna och 50 år, så kan du t ex tänka att du är
en tjugoårig man. Låt mannen berätta samma historia ur sitt
jagperspektiv. Flödesskriv i 15 minuter eller tills pappret är slut.
w Flödesskriv. Vad vill du säga med ditt skrivprojekt? Skriv fort, alla tankar
du kommer på. Stanna inte upp för att tänka eller redigera. Fyll ett tomt
papper eller skriv i 15 minuter.
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w Deckare. Gillar du Camilla Läckbergs böcker om Fjällbacka? Camilla har
en deckarskola på sin hemsida, www.camillalackberg.se/OmCamilla/Deckarskolan. Knep och tips att inspireras av.
w Skriv utifrån en bild. I bilden intill ser du ett
sädesfält. Skriv om en av fältets invånare. Det
behöver inte vara logiskt och på riktigt så
passa på att bre ut dig. Skriv 10 minuter.
w Lyssna. Serietecknaren, Nina Hemmingsson,
bytte ut lite av sin tecknartid varje dag för att
skriva. Det resulterade i en utgiven
diktsamling. Vilken tid skulle du kunna byta
mot skrivande?
Lyssna på Lundströms bokradio och
inspireras
(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4381&artikel=525
9716, den 8 sept 2012).
w Lyssna 2. Lundströms bokradio den 22 september (2012) handlar om
pappalitteraturen. Inspirerande om man vill skriva om personer som står
en nära. Vad behöver man tänka på då?
(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4381&artikel=527
9370)
w Ditt mål. Skriv ner ditt mål på fint papper. Sätt upp det någonstans där
du ser det varje dag, gärna morgon och kväll. Vid sängen, tandborsten
eller kylskåpet.
Reflektion

Din viktigaste stund

Anteckna dina viktigaste framgångar. De är ovärderliga den dag du hamnar i
en svacka. För det handlar inte om man hamnar i en svacka, frågan är bara
när. Det fungerar inte alltid lika bra genom livet. Att då kunna läsa om hur det
kändes när det flöt på och se vad man gjorde då, som var så lyckosamt, är
härligt och kan vara det som puttar igång dig igen.
w Vad har du gjort på ditt projekt denna period?
w Vilket var ditt mål?
w Vad gick lättast?
w Vad funderar du på nu?
w Vad är du mest stolt över?
w Vad vill du göra annorlunda?
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w Vad är din nästa utmaning?
w Vad behöver du för att lyckas?
w Vad var viktigaste med det här brevet i ditt projekt?

Lästips

Läs

Denna gång får du tips på böcker från olika genre som kan
tjäna som inspiration och ge idéer. Förutom härlig läsning förstås! En
metodbok som beskriver perspektiven närmare. Även förra brevets tips
fungerar bra. Köp eller låna vilket som passar dig bäst.
Många människor dör
som du
På väg - Res, skriv och
fotografera
Konsten att ta vinnande
bilder
Odjuret

Lina Wolff

Novellsamling

Albert Bonniers, 2009

Tomas Polvall

Reseskildring

Bokpro, 2008

Göran Segeholm

Fack/Inspiration

Pagina, 2009

Roman/Deckare

Statsrådet och döden
Coq Rouge

Roslund &
Hellström
Bo Balderson
Jan Guillou

Samlade dikter 19541996
Nya författarskolan

Tomas
Tranströmer
Göran Hägg

Diktsamling

Piratförlaget, 2004
(pocket)
Albert Bonniers, 1968
Piratförlaget, 2006
(pocket)
Bonnier Pocket, 2011

Metodbok,
perspektiv

Wahlström &
Widstrand, 2004

Detektivroman
Roman/Deckare

Uppgifter

Veckans ”skicka in”

Uppgifter att skicka in är frivilliga men ett bra sätt för dig att hålla fokus och
bolla dina frågor kring skrivprocessen. Du väljer själv en, alla eller ingen. För
att hjälpa dig hålla fokus och fortsätta skriva kommer jag att fråga efter dig när
jag inte hör av dig. Skicka dina svar till skrivkurs@kreationslotsen.se. Du får
återkoppling inom en vecka.
w Om dig och ditt projekt. Skicka in ditt mål.
w Fråga. Skicka in en fråga angående ditt projekt.
w Reflektion. Skicka in en reflektion du haft under din skrivperiod. Kan röra
t ex dig själv som skrivande person, ditt skrivande eller övningarna.
w Viktigast. Vad var viktigaste med det här brevet i ditt projekt?
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Varje inspirationsbrev innehåller inspiration, kunskap, tips, skriv- och
reflektionsuppgifter för att göra din väg rolig och enklare. Alla breven utgår från
ett tema. Du hittar kursens olika teman i marginalen på första sidan.
Nästa gång fokuserar vi på din text och dina rutiner. Du får fundera över hur
dina rutiner fungerar, inspiration, att inte vara på humör och skrivkramp.

Lycka till, vi hörs om

veckor!

Jeanette
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