
Textakuten	  –	  skapa	  levande	  text	  
!
Levande	  text	  skapar	  vi	  genom	  saker	  som	  trovärdighet	  och	  gestaltning.	  Men	  också	  val	  av	  
tempus	  och	  perspektiv	  spelar	  roll.	  Detta	  är	  tillfället	  för	  dig	  som	  vill	  skapa	  trovärdiga	  
karaktärer,	  få	  texten	  att	  röra	  sig	  framför	  läsarens	  ögon	  samtidigt	  som	  du	  har	  möjlighet	  
att	  skriva	  in	  dig	  i	  din	  egen	  berättelse	  och	  göra	  dina	  egna	  texter	  mer	  levande.	  Din	  
erfarenhet	  spelar	  ingen	  roll	  eftersom	  vi	  bygger	  upp	  olika	  scenarier	  varje	  gång	  utifrån	  
kvällens	  tema.	  Du	  väljer	  själv	  om	  du	  ska	  satsa	  på	  alla	  tre	  tillfällen	  eller	  gå	  på	  enstaka.	  	  !
Ta	  med	  dig	  datorn!	  Vi	  skriver	  oss	  fram	  till	  varje	  insikt	  och	  skapelse.	  Använder	  du	  hellre	  
papper	  och	  penna	  går	  det	  också	  bra.	  	  !!
	  

Karaktärer	  –	  skapa	  trovärdighet.	  
Vad	  är	  det	  som	  gör	  en	  karaktär	  trovärdig	  och	  hur	  gör	  man?	  
Varför	  är	  det	  viktigt	  att	  en	  karaktär	  är	  trovärdig?	  !
Vi	  bygger	  karaktärer	  under	  kvällen!	  Under	  lekfulla	  former	  och	  
varsam	  vägledning	  tar	  du	  steg	  för	  steg	  till	  en	  karaktär	  som	  har	  
det	  som	  krävs	  för	  att	  skapa	  trovärdighet.	  Du	  får	  konkreta	  tips	  
och	  verktyg	  att	  använda	  när	  du	  skriver	  dina	  karaktärer	  
framöver.	  	  !
	  

Gestaltning	  –	  text	  som	  skapar	  bilder.	  
Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  en	  text	  skapar	  bilder	  hos	  läsaren?	  Hur	  
åstadkommer	  man	  det?	  Är	  det	  viktigt?	  Vad	  ska	  man	  tänka	  på?	  !
Under	  kvällen	  tar	  vi	  reda	  på	  svaren	  genom	  att	  du	  skriver	  en	  
egen	  gestaltad	  text.	  Coachen	  vägleder	  dig	  genom	  kvällen	  och	  
skrivandet.	  Du	  får	  konkreta	  tips	  och	  verktyg	  som	  hjälper	  dig	  
göra	  dina	  framtida	  texter	  än	  mer	  levande.	  !!
	  

Tidsperspek:v	  och	  tempus	  –	  skapa	  närhet	  eller	  
distans.	  
Spelar	  val	  av	  tempus	  roll?	  Hur	  hänger	  det	  ihop	  med	  
berättarperspektiv?	  Kan	  man	  blanda	  tidsperspektiv?	  !
Under	  kvällen	  skriver	  vi	  oss	  fram	  till	  svaren	  och	  vi	  
pratar	  om	  vad	  som	  gör	  skillnaderna.	  
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