Rivstarta ditt skrivprojekt!
Inspirationsbrev

– Om struktur

Nu har du kommit halvvägs in i kursen och ditt projekt är i
gång. Du har funderat en hel del på hur du och ditt
skrivande fungerar. Du har också börjat skissa på innehåll,
berättelser och karaktärer. Du har fått nosa lite för att
komma i gång och känna dig för. Nu är det dags att
fördjupa och ta ett steg framåt.
I det här inspirationsbrevet kommer du att få titta
närmare på struktur, teoretiskt som praktiskt. Struktur för
ditt skrivande och strukturen för ditt skrivprojekt. Vi tittar
på vad en plan kan innebära och berättelsens struktur
som början, mitt och slut.

Hej!
Jag heter Jeanette Niemi och har
utvecklat den här kursen för att
inspirera dig att komma i gång med
ditt skrivande.

Struktur kan låta tråkigt för många. Det är ju skriva vi vill
göra. När vi arbetar på ett projekt så är det viktigt att
känna till vissa hållpunkter som var det börjar, slutar och
vad som ska hända däremellan. Det här skiljer sig åt från
skrivare till skrivare. John Irving skriver sista meningen
först och han vet allt om vad ska hända innan han sätter
sig och skriver. Han samlar fakta i anteckningsböcker
långt i förväg. Andra är mer löst hållna i sitt planerande,
vet kanske var det ska börja och hur det ska sluta. Din
utgångspunkt är som vanligt du själv. Det är viktigt att det
kreativa skrivandet får spelrum och du håller energin
uppe. Det är då strukturen kan vara till betydande hjälp.
Hjälp som vägvisare och med din flexibilitet kan du ändra
riktning om det behövs. Du avgör.

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

Ta dig tid att göra backspegeln innan du sätter igång med
innehållet i det här brevet. Klappa dig på axeln för det du
redan åstadkommit!

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

Målet är att skriva mycket och låta dig inspireras av tips
och övningar. Jag ser som vanligt fram emot att höra av
dig! Nästa gång tittar vi närmare på skrivprocessen och
gestaltning dvs hur du visar det som sker i texten istället
för att berätta om det. Så skapar du en levande text!

Jeanette

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

Ha en skön och kreativ stund!
/Jeanette
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Backspegel

Reflektion

w Vad lärde du dig i arbetet med förra inspirationsbrevet?
w Vad vill du göra annorlunda denna gång?

”Drama is life with the dull bits cut out.”
Alfred Hitchcock

Reflektion

Om dig och din struktur

I de inledande inspirationsbreven fick du fundera över ditt
skrivande. Hur och var du skriver. Du har skaffat dig erfarenhet utifrån det du
provat. Du ska nu kort se tillbaka och se hur det har fungerat för dig. Det sätt
du strukturerar dig själv och ditt arbete ska hjälpa dig att komma i gång, hålla
fokus och komma till avslut. Är det så?
Tänk tillbaka på de senaste veckorna, hur har det sett ut?
w
w
w
w

När skriver du?
Var skriver du?
Hur länge skriver du?
Hur ser det ut runt omkring dig när du skriver?

Ta fram din anteckningsbok och bläddra fram ditt mål du skrev i inspirations–
brev ett. Hur ser det ut, är det möjligt att uppnå? Du har nu kommit halvvägs in
i kursen och du har möjlighet att justera ditt sätt att arbeta på. Du kan också
justera ditt mål om du inser att det mål du har satt upp inte är rimligt.
Fundera lite på hur du vill göra framöver. Skriv i din anteckningsbok.
Hur fungerar dina skrivpass?
Får du text skriven?
När blir du störd eller avbruten?
När känner du att du är i flow? Flow är när du bara försjunker i ditt
skrivande, tangenterna knattrar på och orden rullar fram i flyt.
w Vill du ändra på något?
w
w
w
w

Ditt projekt

Hur ser ramarna ut för ditt projekt? Vet du var du ska och hur du ska ta dig dit?
Hur mycket vill du veta och hur mycket behöver du veta? Det är inte alltid
samma sak. Fundera lite på ditt nuläge, svara snabbt på frågorna utifrån det
du förstår av dem. Meningen är att du ska utvecklas under den här kursen så
du kommer att arbeta fram ett sätt som är bra för dig.
w Vad är början på din berättelse?
w Vilket är målet, slutet eller lösningen?
w Vilken är konflikten, problemet, som ska lösas under berättelsens gång?
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Struktur som hjälp

Att ha en struktur ger dig möjlighet att släppa taget och ägna
Teori
dig åt skrivandet. Du behöver inte fundera på vad du ska göra.
En struktur minimerar risken för att du ska tappa fokus och börja
göra något annat. Du kan lätt återgå till din plan och uppdatera dig. En plan
behöver inte vara huggen i sten, skulle du märka att projektet behöver byta
riktning så är det du som avgör. Din struktur kan vara helt avgörande för om
du tar skrivprojektet i mål.

”Where focus goes, energy flows.”
Anthony Robbins

Ett skrivprojekt utförs över tid och innehåller många delar som ska hållas ihop.
Delarna varierar förstås beroende på om du skriver en roman, noveller, bloggar
eller annat. Men oavsett det så har du nytta av att veta vad det är du ska göra
och hur du ska göra det. Det kräver ordning, fokus och dramaturgi. Vi tittar lite
på vad det innebär innan du sätter igång och drar upp eller justerar strukturen
i ditt projekt.
Grunden i berättandet är att någon handskas
med ett problem av något slag. Det finns en
konflikt, ett orosmoln, det blir värre och värre
innan det löser sig och berättelsen kan
avslutas. Konflikten kan dyka upp på olika
ställen i berättelsens kronologi och det kan ta
några vändor av bekymmer innan historien
avslutas. Huvudpersonen bör utvecklas eller
förändras under berättelsens gång.
En linjär berättelse utgår från att allt är bra men snart händer det något så att
allt står på ända. En lösning dyker upp på problemet, läsaren kan andas ut,
men det är för tidigt att ropa hej, så snart uppstår nya komplikationer som ska
få en lösning. När alla problem är lösta har vi ett avslut med ett lyckligt slut.
Vill du fördjupa dig i fler berättarformer så hittar du metodböcker under
lästips.
Konflikten
När vi säger konflikt menar vi inte ett gräl eller bråk utan det handlar om det
som driver berättelsen framåt och det som ska lösas under historiens gång.
För att få läsaren nyfiken och införstådd med vad det ska handla om är det bra
om konflikten kommer tidigt som ett inledande löfte. Annars finns risk att de
tröttnar. Man kan starta mitt i konflikten, i deckare är det inte helt ovanligt att
man kommer in i övergreppsögonblicket eller när ett lik hittas. Det som texten
ska handla om och det som ska få en lösning.
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Början, mitt och slut
Det låter självklart, hur skulle det annars vara?
Men vad innebär det konkret? Om vi tänker på
början som ett dilemma – en konflikt – som ska
lösas, blir det enklare. På mitten behövs någon
form av agerande för att konflikten ska lösas på
slutet. Var en berättelse börjar är inte alltid
självklart. Har man en konflikt likt den med liket så
kan det var en självklar startpunkt. I andra berättelser kan man behöva fundera
sig fram och kanske till och med skriva sig fram. På så vis kanske din text
börjar en bit före det att historien börjar. Det är inte heller säkert att du börjar
skriva där den färdiga boken ska börja.
Det är inte helt lätt att veta var det ska börja när man inte vet var det tar slut. I
slutet av historien ska läsaren få svaret på konflikten, anledningen till att
läsaren vänt blad efter blad ända till slutet. Det är läsarens belöning.
Blir du inte nöjd med början av din text när du börjar skriva? Låt den vila och
fortsätt i ditt kreativa skrivande. Det är inte helt ovanligt att man börjar lite före
konflikten eller berättelsens början. När berättelsen är berättad och du har ett
avslut kan du gå tillbaka och fixa till början.
En plan
Ju större ditt skrivprojekt är ju viktigare är det ha en plan för ditt arbete. Det är
lätt att tappa trådar och fokus när det är många saker att hålla reda på. Även
vid mindre projekt har man nytta av det. Hur detaljerat, det avgör du, men en
plan som ger dig en ram att skriva efter kommer att underlätta. Man kan
jämföra det med att ha ett recept när man ska laga en ny rätt. Det kommer att
bli enklare eftersom du vet vad du behöver köpa hem och i vilken ordning du
behöver dina ingredienser.
Synopsis, som är ett annat ord för plan i skrivsammanhang, kan man skriva på
många olika sätt. Det är viktigt att du hittar ditt eget sätt för det. Kanske ska
du lämna slutet öppet? Eller behöver du veta början och slutet? Du kan
strukturera med hjälp av plats, händelse eller tid. Under vilken tid ska din
historia utspela sig, ett dygn, ett år, en generation? Vilken plats utspelar sig din
berättelse i? Ett bostadsområde, en ort eller kanske en båt? Vilka händelser
kretsar sig din historia i? En snöstorm, ett dop, en ledig dag eller kanske en
orkan? Du kan också strukturera utifrån innehållet, temat. Under Hjälp på
traven hittar du flera olika sätt att skriva en plan på. Testa dig fram vad som
passar dig bäst.
Arbetstitel
En arbetstitel gör ditt projekt tydligare och kan peka ut en riktning för något.
Det gör det också enklare att tänka på och prata om ditt skrivprojekt.
Arbetstiteln behöver inte vara detsamma som det slutgiltiga namnet, den ska
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tala till dig som författare. En rubrik eller romantitel ska istället tilltala och
locka tänkta läsare.

Strukturera ditt projekt

Skriv

Vad är det viktigaste i din berättelse och hur passar det dig att
strukturera ditt projekt?
Skriv en baksidestext till ditt skrivprojekt. Det som ska berätta för en eventuell
läsare vad boken handlar om och locka till läsning. Ta gärna fram några böcker
ur din bokhylla och inspireras av hur de är skrivna.
w
w
w
w
w
w

När upplever du det lustfyllt att skriva?
Vad behöver du veta när du skriver?
Kan du se början i din berättelse?
Vilken är konflikten?
Var slutar din berättelse?
Vilka karaktärer är viktiga för berättelsen?

Ta fram svaren från avsnittet Om dig och din struktur och Ditt projekt. Hur
stämmer din baksidestext överens med de tankar du hade inledningsvis? Är det
något du vill justera?

Berättelsen går liksom baklänges och boken
slutar med att paret träffas. Varför då?!
– Jag ville ha ett lyckligt slut. Och då var enda
möjligheten att vända på historien.
Peter Kihlgård om nya boken “Kicki & Lasse”

Du hittar fler övningar under avsnitten Hjälp på traven och Tips, övningar &
idéer.

Hjälp på traven

Praktisera

Lägg lite tid på strukturen, det kommer du att ha igen längre
fram i ditt projekt. Kom ihåg att det är helt okej att ändra i sin plan om man
märker att det behövs efter vägen. Här kommer några idéer om hur du kan
strukturera ditt projekt. Det är fritt att välja och det är fritt att ändra så att det
passar just dig och ditt projekt.
w Arbetstitel. Vad kan ditt projekts arbetstitel vara? Utgå från ditt ämne
eller tema. Skriv fem stycken förslag på titlar utan att fundera så mycket
på dem och utan att värdera. Titta sedan på din lista. Vilken gillar du
bäst? Varför då?
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w Konflikt. Skriv utifrån scenen nedan. Du bestämmer själv genre och ton.
Presentera din huvudperson och skriv en text som lockar läsaren till att
vilja vända blad. Skriv 15 min.
Någon står i en trädgård. En bil rullar fram och parkerar utanför häcken.
Ur bilen kliver en polis.
w Strukturera efter tid. Använd post-it lappar eller ett papper du klipper isär.
Rita upp din berättelse i kronologisk ordning. När händer vad från början
till slut. De fem-sju viktigaste händelserna, scen för scen. När du är klar
så ändrar du berättelsen genom att byta plats på lapparna. Vad händer?
w Strukturera efter plats. Ta fram ett papper och rita upp den plats din
berättelse utspelar sig på. Rita upp hus, skogar, sjöar, järnvägar och
vem som bor var. Fortsätt till dess du är nöjd. Du har nu en kartöversikt
över din berättelse.
w Strukturera efter händelse. Beskriv vilken händelse det är t ex ett bröllop,
ange vilka gästerna är och vad som ska hända. Varför ska det hända?
När ska det hända? Skriv i löptext, rita serierutor eller en tankekarta.
w Strukturera efter innehåll. Både prosa och facktext kan struktureras efter
innehåll. Skriv innehållsförteckningen för det du ska berätta. Kapitel för
kapitel växer det fram. Skriv i ordbehandlare eller på lösa lappar så att
du lätt kan flytta kapitlen fram och tillbaka. När förteckningen är klar,
skriv en kort förklaring på varje kapitel och beskriv vad som ska hända i
respektive kapitel.
Inspiration

Tips, övningar & idéer

Här hittar du tips och övningar, med fokus på struktur, som kan
inspirera och hjälpa dig. Använd dem direkt i ditt projekt eller som
uppvärmning för kreativitet och skrivande.
w Konflikt. Titta i en tv-tablå i en tidning eller på nätet. Skriv av tre stycken
(eller använd nedanstående som jag tagit från en tablå på internet).
Skulle du kunna bygga en historia från någon av dem? Vad skulle det bli?
Genre? Början – mitt – slut?
◊

En man är med i ett TV-program och vinner ett hembiträde.
Hans vän blir kär i henne och friar.

◊

Två trolovade forskare dör i en brand och deras
förståndshandikappade granne skadas i sitt försök att rädda
dem. Polisen upptäcker dock att paret blev knivhuggna
innan branden, vilket leder dem till en fruktansvärt svartsjuk
kvinna.
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◊

Ägaren av en hemsida för nätdejting hittas mördad i vattnet
vid en lastbåtshamn. Åklagaren är fast besluten att bevisa
att ägarens manipulativa fru är mördaren.

w Strukturera ditt material. Hur kommer du ihåg dina idéer? Det är inte alltid
man kan göra något av sina idéer direkt så var noga med att skriva ner
allt du kommer på. Det är lätt att glömma. Använd din anteckningsbok,
anteckningar på telefonen eller prata in meddelanden till dig själv. Du
kan också spara dina texter tillsammans med idéer och uppslag i ett och
samma worddokument. Gör rubriker och skapa en innehållsförteckning
så kan du lätt hitta i dokumentet. Det gör det lätt att hitta dina tankar
och idéer när du behöver.
w Din bokhylla. Ta fram några böcker ur din bokhylla. Slå upp första sidan
och läs de första raderna. Hur inleds boken, vill du fortsätta läsa? Slå
upp sista sidan och läs de sista raderna. Finns något samband mellan
de första raderna och de sista? Hur är tonen i början och slutet?
w Fråga. För att hitta en konflikt kan du prova med att fråga dig själv ”Hur
vore det om…?”. Låt fantasin flöda. Hur vore det om din huvudperson
träffar en ny person på jobbet, tar en weekendresa till en ö, möter en
person som är flygrädd, hittar en sjuk person på gatan osv.
w Skriv till bild. Se på bilderna nedan. Skapa struktur genom att bestämma
i vilken ordning du vill ha dem (början - mitten - slut). Skriv en
berättelse.

w Prova nytt. Välj en plats eller händelse vilken som helst som du tilltalas
av. Julafton, en firmafest, kontoret, en polisstation är uppslag men ta
något som passar dig. Låt din huvudperson kliva in i händelsen eller
platsen och se vad som händer.
w Struktur. Ta fram en bok du nyligen läst. Hur skulle strukturen kunna se
ut till boken?
w Vad säger författarna? John Irving har allt klart när han börjar skriva och
skriver slutet först. Kan det vara något för dig? Skriv en enkel struktur
och en berättelse till ett påhittat slut t ex ”Deras ögon möttes och de
visste att det var över nu.”
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w Lyssna. I programmet Lundströms bokradio som sändes 10 november
2012 kan du lyssna på Stig Larsson när han berättar om sina olika sätt
att skriva och hur det har förändrats med åren. Du kan ladda ner
podradio på sr.se och i appen ”Sveriges Radio play” i en smartphone.
w Kom i håg. Ta fram din anteckningsbok och skriv ner den insikt, tanke
eller övning som var viktigast för ditt projekt i detta inspirationsbrev.
Skriv också varför.
Reflektion

Din viktigaste stund

Anteckna dina viktigaste framgångar. De är ovärderliga den dag du hamnar i
ett läge där du inte skriver trots att du vill. Att då kunna läsa om vad du gjorde
när det fungerade kan vara helt avgörande för att du kommer igång 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?
w Vad är din nästa utmaning?
w Vad behöver du för att lyckas?
w Vad var viktigast i ditt projekt under den här skrivperioden?

Lästips

Läs

Denna gång får du tips på böcker för skön läsning och hand–
fasta råd som kan tjäna som inspiration och ge idéer kring struktur. Köp eller
låna vilket som passar dig bäst. Läsning föder skrivande!
Om konsten att läsa
och skriva
Dramatiskt berättande
Strandmannen
Kicki & Lasse

Olof Lagercrantz

Inspiration

Mats Ödéen
Peter Kihlgård
Peter Kihlgård

Metodbok
Roman
Roman

Om diktkonsten

Aristoteles övers
av Jan Stolpe
Elisabet Norin

Poetik

Wahlström &
Widstrand, 1997
Carlsson, 2005
Bonnier pocket, 2009
Albert Bonniers förlag,
2008
Anamma böcker, 2000

Metodbok

Isaberg förlag, 2011

Tre enkla regler finns
inte– en romanskola
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Uppgifter

Veckans ”skicka in”

Uppgifter att skicka in är ett bra sätt för dig att hålla fokus och bolla dina
frågor kring skrivprocessen. Du väljer själv en, alla eller ingen. Väljer du ingen
så skicka i alla fall ett mejl och berätta det och varför du avstår. 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 din struktur. Skicka in din plan och berätta hur du vill använda
den. Ställ ett par frågor kring planen, du får feedback från mig kring din
plan.
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?
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 skrivprocessen, vad händer när jag inte skriver, och
gestaltning. Vi gör det genom att se över hur du gör nu, inspireras av andra
och massor av skrivande.

Lycka till, vi hörs om

veckor!

Jeanette
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