Tips för skrivprocessen
”När en kreativ person känner sig utmattad beror det inte så ofta på att den
kreativa källan är tom, utan på att tillflödet av intryck blivit för stort.”
Ur Konsten att vara kreativ av Julia Cameron

•

Schemalägg och skapa tid för ditt skrivande. Ta det på allvar och prioritera det högt.

•

Ha en färdplan för skrivandet. Börja med ett synopsis. Rama in ditt projekt med form och
struktur.

•

Låt människor läsa dina texter. Be om feedback från läsande vänner.

•

Gräv där du står och använd din egen erfarenhetsbank när du skriver.

•

Skriv om det du innerligt bryr dig om, det som berör dig.

•

Tro på din skrivarröst och på att du har något unikt att säga. Dina ord och din röst behövs.

•

Lyssna på och iaktta människor, händelser och miljöer i din omgivning.

•

Ha en specifik mottagare för din text.

•

En sädesärla väger tyngre än en fågel. Konkretisera.

•

Redigera modigt, klä av dina texter så att de står nakna.

•

Var inte övertydlig när du skriver. Lita på dina läsare.

•

Träna på gestaltning. Skriv inte "Hon var deprimerad", utan "Hon hängde med huvudet,
håret låg i stripor och tröjan var skrynklig och full med fläckar".

•

Hitta dina egna liknelser och uttryck. Använd alla sinnen när du skriver.

•

Jobba med kontraster, motsatser, stämningar och rörelser.

•

Tänk på att alla ord som sätts på pappret räknas.

•

Lägg extra vikt vid den första och sista meningen (och sidan) i din text.

•

Gå kurser, skapa en skrivargrupp eller gå med i en bokcirkel.

•

Läs. Alla genrer, men fokusera på den du vill bemästra.

•

Skriv. Ju mer du tränar på något, desto säkrare blir du.

•

Minns att ett skrivet ord är bättre än inget skrivet ord.
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•

Stäng ute distraktioner. Stäng av telefon och Internetuppkoppling.

•

Skapa ett rum eller ett hörn i ditt hem, avsett endast för skrivande.

•

Anita en lektörsläsare för att få professionell feedback på ditt manus.

•

Anlita en författarcoach för att utveckla din skrivrutin och för att hålla dina deadlines.

•

Enligt författaren Elizabeth George är författande 1) Passion, 2) Talang och 3) Disciplin, där
disciplin, det vill säga att aldrig ge upp, är viktigast för framgång.
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