Frågor för ditt skrivande
"Jag känner inte till någon stor författare som inte varit en stor läsare.
Kärlek kommer ur kärlek, och litteratur kommer ur litteratur."
Kerstin Ekman

•

När skriver du som allra bäst?

•

Hur påverkas ditt skrivande av deadlines och mål?

•

Vad motiverar dig att lägga tid på ditt skrivande?

•

Vad upplever du hindrar dig att skriva så mycket som du vill i nuläget?

•

Vad behöver du i ditt liv för att må bra och producera det du vill?

•

Vilka är dina styrkor som författare eller skribent?

•

Vem skriver du för?

•

Var vill du befinna dig i ditt skrivprojekt om tre månader och tre år?

•

Vilka personer kan och kommer att stötta dig i ditt skrivande?

•

Vilka ska du inte dela ditt skrivande med?

•

Vad är det allra viktigaste för dig för att kunna skriva fritt och kreativt?

•

Vad eller vem brukar oftast distrahera dig från ditt skrivande?

•

Vad tycker du allra bäst om att skriva?

•

Vilka känslor vill du förmedla med dina texter?

•

Vilka hjälpmedel har du eller saknar du i ditt skrivande?

•

Vilka källor går du till för att få näring till ditt skrivande?

•

Vilka rädslor har du gällande att publicera dina texter?

•

Vad tror du att alla samlade nobelpristagare i litteratur skulle råda dig?

•

Vad är du nöjd med i din skrivprocess?

•

Hur vill du utveckla ditt språk?

•

Vad är signifikant för ditt sätt att skriva?

•

Var , när, hur, vad och varför ska du skriva ditt kommande projekt?

•

Vad behöver hända för att du ska uppleva fokus och koncentration?

•

Vad har fungerat tidigare som du kan göra igen?

•

Hur ska du få läsaren att trivas i dina texter?

•

Vad längtar du efter att lära dig och bemästra?
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