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Inledning    

Många har en dröm om att  skriva,  antingen det gäller  romaner och noveller  eller 
facklitteratur. Att gå en skrivarkurs kan vara den knuff du behöver för att komma 
vidare från dröm till verklighet. 

Under den här skrivkursen får du hjälp med att utveckla dina idéer, skapa en bättre 
struktur  på  texten,  skarpare  argument  och/eller  rollfigurer,  och  inte  minst  ett 
lockande språk.  Du får  hjälp  med att  skriva en hel  text  från början  till  slut  med 
återkommande genomläsningar och personliga tips. Dessutom lär du dig värdefulla 
tekniker som du har nytta av i ditt vidare skrivande. 

Kursen består av 6 inspirerande steg, men kan ta lite olika lång tid från grupp till 
grupp. Det här häftet förklarar lite mer om hur kursen är upplagd och vad de sex 
stegen  innebär.  Om  du  har  vidare  frågor  får  du  gärna  maila  Lennart  på 
l_guldbrandsson@hotmail.com. 

mailto:l_guldbrandsson@hotmail.com
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Kursens sex steg    

Kursen följer skrivprocessen ganska nära. Därför är det bra om du har en ny idé när 
kursen  börjar,  men  även  idéer  som  du  redan  skrivit  om  utan  att  få  till  texten 
ordentligt  fungerar  bra  som  grundmaterial.  Som  kursmaterial  använder  vi 
huvudsakligen våra egna texter,  men även vissa webbplatser och delar av Lennart 
Guldbrandssons bok Manusförfattarens guide.

Det första steget handlar om hur det är att vara författare, hur man hittar på idéer 
och hur viktig idén är för resten av skrivandet. Du kommer att lära dig hur ser till så 
att du aldrig mer har brist på idéer och hur du botar skrivkramp. Om du inte har valt 
idé än gör du det här. Har du däremot redan en idé du vill arbeta med kan du få 
kommentarer om hur du gör idén ännu bättre.

När gruppen går vidare till  det andra steget börjar vi strukturera upp idén så att 
framställningen blir logisk och spänningen ökar. Du får lära dig en del verktyg för att 
hålla idén intressant och för att utforska dess fulla potential. De som redan har skrivit 
förstaversioner av sina idéer arbetar mer på djupet med strukturen.

I det tredje steget börjar vi göra texten mer levande genom att skapa rollfigurer. De 
som skriver facklitterärt får tid att slipa på argumenten för och emot. Alla får hjälp 
med att  hitta  de  idealiska  deltagarna  i  konflikten  och  hur  de  kan  göra  dem mer 
intressanta.

När  gruppen  har  kommit  till  det  fjärde  steget börjar  vi  förbereda  inför  själva 
skrivandet av den första versionen av texten. Vi röjer undan alla kvarvarande problem 
så att skrivandet ska gå lätt  och vara roligt.  Du kan naturligtvis fortfarande ställa 
frågor under hela perioden.

Men texten är inte klar efter  första versionen. I  det femte steget går vi  igenom 
känslorna inför att bearbeta sitt verk, samt hur man skriver om en text så att temat 
och språket blir tydligare. Självklart går vi också in på hur man undviker att skriva om 
texten i all oändlighet.

Det sjätte steget är det sista steget i den här kursen. Då tittar vi tillbaka på den 
färdiga texten och planerar för hur och var den bäst kommer till sin rätt. Dessutom 
höjer vi blicken och funderar på vägen vidare som författare och några sista ord på 
vägen.

Efter kursen kan man också fortsätta med en  fördjupningskurs hos Element X 
eller genom att konsultera Lennart Guldbrandsson för enskilda texter.
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Praktiska frågor    

Kurstid: varierar, men drygt 2-3 månader. 

Förhandskrav: tillgång till internet och mail. Inga andra krav – du kan vara amatör 
eller proffs, gammal eller ung, skriva facklitteratur eller skönlitteratur eller dramatik, 
kort eller långt, för publicering eller för skrivbordslådan.

Tid och plats: för maximal nytta och minimalt besvär äger kursen rum hemma hos 
dig eller på något annat ställe där du kan arbeta och har internet. Vi mailar, så du kan 
bestämma när du deltar. Du behöver inte läsa de andras texter. Däremot kommer du 
att  få  ta  del  av   feedbacken  till  alla  i  gruppen och deras  frågor  och funderingar, 
eftersom gruppen kan komma med flera olika synvinklar.

Pris: Ordinarie pris 8.500 kr. Under 2009 kostar kursen endast 5.800 kr.

Kursintyg: på begäran.

Kursstart: se Vulkans webbplats (http://vulkan.se) eller maila Lennart 
Guldbrandsson för mer detaljer: l_guldbrandsson@hotmail.com. 

mailto:l_guldbrandsson@hotmail.com
http://vulkan.se/
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Om Lennart Guldbrandsson    

Kursledaren  Lennart  Guldbrandsson  har  varit 
manusredaktör  sedan  2001  och  författare  sedan 
barnsben.  Han  har  skrivit  flera  böcker,  inklusive 
Manusförfattarens guide, som numera används som 
läromedel  på  flera  skrivkurser,  och  Så  fungerar 
Wikipedia, som fått lysande recensioner och är en 
av  de  första  böckerna  om  nätuppslagsverket 
Wikipedia. Han driver företaget Element X.

Lennart Guldbrandsson är Vulkans manusredaktör 
sedan  flera  år  och  ingår  som  en  viktig  och 
uppskattad  del  i  Vulkans  Deluxe-paket,  delvis 
därför att han har bred erfarenhet av många olika 
genrer  och  sätt  att  skriva.  Du  kan  läsa  hans 
skrivtips gratis på Vulkans blogg: 

http://www.vulkanmedia.se/bloggnavet/skrivtips 

Mer information om Lennart Guldbrandsson kan du få via hans vanliga blogg:

http://mrchapel.wordpress.com/

Kontakta honom via l_guldbrandsson@hotmail.com. 
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