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Ett smakprov ur Skrivarkurs 1, för dig som vill prova på en skrivarkurs och få hjälp med att komma 
igång. 

 

Kursinnehåll 
 

Detta är en kortkurs där du kommer att få ta del av följande: 

• Kom igång med ditt skrivande (skapa skrivvanor och testa roliga skrivövningar). 
• Från idé till story (att hitta vilken idé du vill jobba på). 
• Snabbintroduktion till berättelsens byggstenar. 
• Kort om levande karaktärer och miljöer (grundverktyg för att levandegöra din bokvärld). 

 

Tips för att komma igång 
 

Grattis! Du har bestämt dig för att skriva, härligt! Det har blivit dags att skapa grunderna för en god 
skrivvana. 

 

Vanliga fallgropar och hur du kan undvika dem: 

 

1) Jag har inte tid. Jo, det har du. Men det gäller att hitta var och när, samt att du prioriterar ditt 
skrivande. Har du möjlighet att stiga upp en timme tidigare, eller lägga dig senare? Kan du skriva 
medan du pendlar, väntar på att tvätten ska bli klar, istället för att kolla den där serien på Netflix? 
Kom ihåg, inte ens professionella författare sitter åtta timmar om dagen (det blir tungt för både 
kropp och kreativitet att sitta långa sessioner). Tips! Lär dig att skriva trots att du bara har kort tid 
på dig, vägra scrolla sociala medier, plocka fram din dator (eller telefon, eller snygga 
anteckningsbok) och skriv, skriv, skriv (öva, öva, öva).  

 

2) Jag behöver lugn och ro. Så kan det vara. Då kan det krävas att du gör en överenskommelse 
med din familj, ett slags kontrakt, att det här är ”din tid” då ingen får störa dig. Eller att du, som i 
föregående stycke, övar dig i att skriva där det är stökigt (ex. pendeltåget, ett kafé) och att skriva 
under begränsad tid (ex. medan du väntar på att tvättmaskinen ska bli klar). Tips! Skaffa ett par 
brusreducerande hörlurar.        
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Ta vara på stunden, skriv när du hinner och kan. Foto: Pexels. 

 

3) Jag är bra på att börja, men sedan rinner skrivandet ut i sanden. Det här tror jag att många 
kan känna igen sig i. Kanske har det rentav drabbat dig? Jag tror att det handlar om prioriteringar 
och rutiner, samt att vara förlåtande. Låt mig förklara.  

 

Skriv så ofta du kan. Bestäm dig för när du ska skriva (hur många dagar per vecka), var du ska 
skriva (har du bara möjlighet medan du pendlar, eller kan du skapa en liten ”författarhörna” 
någonstans därhemma) och, kanske, hur mycket du ska skriva (ex. antal ord/vecka). På det här 
viset skapar du en rutin, vilket ökar dina chanser att slutföra ditt skrivprojekt. 

 

Och nu kommer vi till förlåtelsen. Ibland hinner man helt enkelt inte skriva, eller blir sjuk, eller man 
mår dåligt (stress, annat som påverkar psyket negativt). Tricket här är att vara tillåtande, det är 
okej, du har missat ett mål, det är okej. Men minns också prioriteringarna. Fortsätt prioritera 
skrivandet. Det här är din dröm, och den kräver lite jobb, ge inte upp! 

 

 

 

 



Skrivövning! Fulskrivning för att få igång skrivandet (5 minuter) 

 

En fulskrivning innebär helt enkelt att du skriver vad som helst, det som först kommer till dig. Du 
behöver inte tänka på berättelsens form (början, mitt och slut), eller på grammatik och 
rättstavning. Målet är helt enkelt att skriva något, vad som helst, vare sig det blir bra eller dåligt. 
Kravlöst skrivande. 

 

Skriv i fem minuter, längre om du vill. Sätt en äggklocka som timer, eller använd telefonens timer.  

 

Har du svårt att komma igång? Välj något av följande och skriv det första som kommer till dig: 

- Slå upp närmaste bok/tidning och välj en mening på måfå. Fortsätt den meningen som du 
vill. 

- Välj tre ord som börjar på bokstaven B och skriv en berättelse om dem. 
- Skriv om ditt starkaste drömminne. 
- Vad är du tacksam för idag? Berätta! 

 

Från idé till story 
 

Hur hittar man en idé till en berättelse? Det är lite olika. Ofta inser man att något gror inom en, ett 
frö, en text som måste ut. Om du upplever att du vill vattna det här fröet, spana in omvärlden. Läs 
tidningsartiklar, kolla nyhetsinslag, vad snackar dina vänner om, vad händer på gatan? Vad skulle 
du själv vilja läsa om?  

 

Tips! Samla dina idéer i en idémapp (fysisk eller på datorn/i telefonen). Det kan vara en lösryckt 
mening ur ett samtal, hur daggen skimrar i gräset, en känsla, ögonfärgen hos en främling … ”Smått 
och gott” som kan förvandlas till ett berättelsefrö.  

 

Om vi vänder på steken … Du har en idé till en berättelse. Nej, du har 100 idéer och vet inte vilken 
du ska välja! Har du 100 idéer, låt de mogna och välj den starkaste, den som ropar högst. Vissa idéer 
är helt enkelt för tunna för att räcka till en fulltjock bok, men de går kanske att använda till en 
novell istället. Eller tvärtom. Vissa idéer växer förbi novellstadiet och blir romaner. Ibland kan du 
också behöva slå ihop idéer för att få till en tillräckligt ”matig” historia. 

 

Efter att din idé fått gro ett tag, är det så äntligen dags att skriva själva storyn. Eller? Nja … Mitt råd 
är att du lär känna dina karaktärer först (gör några karaktärsskisser), miljön (världen) som din 
berättelse utspelar sig i, berättelsens struktur (kort om det nedan) etc. Men akta dig för att fastna 
alltför länge i själva världsbyggandet. Våga börja skriva!  

 



Skrivövning! Fulskrivning för att hitta en idé (5 minuter lista + 5–10 minuter fulskrivning) 

 

Lista 20 saker du vill skriva om. Det kan vara saker, eller personer, eller platser, eller känslor, ex. 

- Brandbil 
- Någon faller från en stege 
- En man som heter Petrus 
- Skäggiga damen 
- Någon är jättejättejättearg 
- New York  

etc.  

 

Efter att du listat dina saker kan du, om du vill, fulskriva om dem. Har du svårt att komma igång, välj 
en av följande meningar och fortsätt på den: 

 

- Hon tittade på mig med blanka ögon och … 
- Jag vaknade med en känsla av att något var … 
- Det var den sista … 

 

Skriv i fem minuter, längre om du vill. Sätt en äggklocka som timer, eller använd telefonens timer. 

 

 
När du fulskriver, låt orden komma som de vill. Strunta i stavning och grammatik. Foto: Pexels. 



Berättelsens byggstenar 
 

Nu har det äntligen blivit dags att se på vad en berättelse ska innehålla, vi kommer att nudda vid det 
som kallas för dramaturgi. Med dramaturgi menas hur en berättelse är uppbyggd. Aristoteles är 
känd för att på 300-talet f.Kr. ha skrivit ner den modell som används än i dag. Han delade in 
berättelsen i början, mitt och slut. Det här är ett bra utgångsläge, något som vi lär oss redan i 
skolan.  

 

En bra story ska alltid innehålla en eller flera konflikter. Konflikten är berättelsens motor (ett 
problem som ska lösas, ett behov som ska uppfyllas).  

 

Checklista: Har du början, mitt och slut. Är inledningen medryckande? Är din berättelse indelad i 
scener (viktiga händelser) och kapitel (det kan finnas fler scener i ett kapitel)? Utvecklas dina 
karaktärer (ex. från rädd till modig)? Är slutet tillfredställande (det behöver inte vara lyckligt för att 
ge läsaren en känsla av tillfredsställelse)?  

 

Mer om berättarteknik, ex. hur du jobbar med den dramatiska kurvan, hittar du i Skrivarkurs 1. 

 

Levande karaktärer och miljöer 
 

Har du någon gång läst en bok och känt att den blev tråkig för att du inte brydde dig om personen 
(personerna) den handlade om? Levande karaktärer är a och o för en intressant berättelse. Men 
hur skapar man dem?  

 

För att bygga en karaktär med djup, behöver vi fundera över vad som driver karaktären framåt. 
Vilken är hens favorithobby, vad är hen rädd för, vilket är hens tidigaste barndomsminne etc.  

 

Här kommer några konkreta tips på hur du kan gå tillväga: 
 

1. Betrakta omgivningen. Vad hör, ser, doftar, smakar, känner du? Hur kan de här 
upplevelserna knytas samman med din karaktär? 

2. Ta egenskaper från tio olika, verkliga personer och forma dem till en enda (din egen) 
karaktär. 

3. Om du redan har ett projekt, men kämpar med att skapa en mångbottnad karaktär, gör en 
lista över olika karaktärsdrag (utseende, bakgrund, styrkor, rädslor, kroppsspråk och så 
vidare). Du kan fylla på listan i all oändlighet, tills du känner att du närmat dig din karaktär. 



I Skrivarkurs 1 får du även ett karaktärsblad som du kan använda som mall när du skapar dina 
karaktärer. 

 

Hur gör du då för att hitta miljöinspiration? Tja, precis som när du karaktärsspanar gäller det att 
vara uppmärksam på omgivningen. Om möjligt, besök orten du vill skriva om, eller (om du skriver 
ex. fantasy) en plats som påminner om det du vill fånga på papper. Hur känns det att vara där, vilka 
detaljer ser du, vilka lukter förnimmer du, vad smakar du, vad hör du, vad känner du? Du kan 
självklart också söka på nätet efter inspirationsbilder. Då är det viktigt att du försöker föreställa dig 
hur det skulle kännas att vara på just den platsen, eftersom du aldrig besökt den i verkligheten. Kan 
rymdsand kittla mellan tårna på en främmande planet? Kan man överhuvudtaget vara barfota på en 
främmande planet? 

 

Skrivövning! Skapa spännande karaktärer, bildutmaning (10 minuter) 

 

Välj två av personerna på bilden. Vilket förhållande har de till varandra? Har de hemligheter för 
varandra? Har de en gemensam hemlighet som ingen annan i gruppen vet om, och hur hanterar de i 
så fall den? Fulskriv i max. 10 min. 

 

 
Foto: Pexels. 



Skrivövning! Miljöbeskrivning, bildutmaning (5 minuter) 

 

Kort fulskrivning där du ska beskriva miljön utan att använda ord som ”dimma” eller ”äng”. Kom 
ihåg att använda olika sinnen (syn, hörsel, lukt, smak, känsel). 

 

 
Foto: Pexels. 



Skrivövning! Hitta dina favoriter (ingen tidsbegränsning + 5 minuter) 

 

Läs (eller bläddra i) olika böcker och fördjupa dig i hur författaren a) introducerar sina karaktärer 
och b) skriver miljöskildringar. Vilket sätt tilltalar dig mest? Varför berörs du av den här 
karaktären? 

Inspireras av din läsning! Fulskriv (minst 5 minuter) ett stycke där du introducerar en karaktär 
eller beskriver en miljö. 

 

Avslutningsvis 
 

Du får använda kursmaterialet för privat bruk, men får inte dela det vidare till andra.  

 

Gillade du innehållet? Ja? Nej? Tyck till! >> authorsabinem@gmail.com  

 

Du är varmt välkommen att delta i någon av mina andra skrivarkurser, där vi bekantar oss mer 
ingående med själva skrivprocessen (mycket material, fördjupad teori, fler konkreta verktyg) >> 
sabinemickelsson.com/kurser 

 

Tack för att du prövade på den här kursen!  

Lycka till med ditt skrivande! 

 

 

 

Källor: 

Att Skriva av Stephen King  

Author Tip Tuesday av Lee Strauss  

Kreativt skrivande av Therése Granwald 

Novel writing help av Harvey Chapman 

Skriva barnbok av Annika J. Nasiell 

Skriv på av Elizabeth George 

Så skriver du för unga av Ylva Carlsdotter Wallin 

Tre enkla regler finns inte av Elisabet Norin 

https://www.leestraussbooks.com/author-tip-tuesday-tip-24-the-white-room-syndrome/
https://www.novel-writing-help.com/writing-about-the-weather.html


 


