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WORKSHOP:
Skriv om dina resor, upplevelser och äventyr

HÄR FÅR DU LÄRA DIG:

Det var en gång...

Skrivprocessen: från första B Y S A N N A R O S E L L
intrycken till sista punkten
Innehållet: textens tre
magiska delar
Stilen: hitta din ton och
skriv med närvarande
sinnen

Du har rest, jorden runt eller till grannstaden
och tillbaka. Du har upplevt och skapat dina
egna äventyr. Du vill skriva om det, kanske för
hela världen eller bara för dig själv. Det spelar
ingen roll vad du har gjort eller vem du vill
berätta det för. Det viktiga är vad som händer
nu. Skrivandet. Hur börjar du?
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Samla intryck
Efter ett äventyr på resande fot är huvudet ofta fullt av intryck,
minnen och anekdoter. Samla dem, oavsett om de är på
papperslappar, ljudfiler med inspelningar eller bilder i olika
former. Detta är din info- och inspobank som du kommer gå
tillbaka till många gånger under skrivprocessen.
Madrid är den eviga natten, den ständiga lördagskvällen,
det ständigt susande och rusande utelivet. Det är för starka
café solos, men ändå för svaga för en ovan nordbo att hålla
igång natt efter natt. Det är staden som lever upp och lever
ut, där du upplever och lever med inlevelse.

Bygg scener
Se din text som en film. Scen för scen spelas upp framför dina
ögon, med mjuka övergångar och en berättande röst som för
handlingen framåt. Din text bygger du upp på samma sätt,
genom att skapa scener av platser, händelser och personer.
Skriv varje ”filmscen” som du vill ha med i din text och
strukturera dem sedan i den ordning som passar. Kanske
kronologiskt, kanske med tempusbyten. Lek med scenerna och
våga kasta om dem. Det skapar dynamik som får läsaren att
tänka till.

Skriv, skriv, skriv
Detta steg är troligen det viktigaste, men minst omskrivna, i
skrivandets process – att just skriva. När du har samlat alla
intryck och strukturerat innehållet är du redo att börja själva
textproduktionen.
Det är lätt att romantisera skrivandet, för vem har inte drömt
om att sitta på ett café i Paris och låta texten liksom rinna fram
ur fingrarna, eller ligga på en solig strand och texten i princip
skriver sig själv?
Riktigt så går det ju inte till i verkligheten. Välkända författare
säger ofta att det bästa skrivtipset är att sätta sig på stolen och
bara skriva. Inspirationen, kreativiteten och allt det där fina
kommer därefter.
Kom ihåg: Lägg tid på att skriva – hellre för mycket och
rörigt än för lite och noggrant. Flytta scener och skriva om
kan du göra sen!

”…Berlin liknar
en intellektuell
hora, München är
alltid solbränd
och högljudd,
Hamburg
påminner om en
kvinnlig toppelev
på en
handelshögskola.”
Bobo Karlsson
(Urban Safari 2.0)
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Skrivgrepp
Det finns olika tekniker, eller grepp som det kallas på skrivspråk.
Dessa tre försöker jag alltid ha med när jag skriver om
resor/upplevelser/äventyr:
1. Miljö
Du ska ta läsaren med på ditt äventyr och din resa. Hen har inte
varit där själv, så du ska beskriva omgivningarna så väl att de har
dina bilder framför ögonen när de läser
2. Personer
Människor är nyfikna på människor, det är så vi funkar. Använd
det när du skriver och skriv in personer i din text. Du kan
berätta en story genom en annan människa – använd deras
perspektiv – eller fokusera på personer i din närhet från ditt
perspektiv.
3. Detaljer
Det är ofta detaljerna vi minns som bäst. Lägg krut på att
beskriva i detalj hur du upplevde din resa eller äventyr. Hur
luktade regnet? Hur smakar känslan av att vakna upp av solen i
ansiktet? Hur ser sandkorn mellan tårna egentligen ut?

Avslutande reflektion
Alla resenärer reser med egna ryggsäckar och alla
skribenter har en subjektiv penna. När du skriver
resereportage rapporterar du inte – du skildrar och
beskriver ur ditt eget perspektiv.
Därför går det inte att skriva ”så här är det” och
därför blir inget reportage från fjärran land
objektivt. Det är istället kryddat av dina egna
upplevelser och tyckanden, som kommer spegla din
personliga stil och reseskribent.
Anledningarna till att vi reser är lika många som det
finns resenärer. Varför reser du? Fundera på ditt
svar innan du börjar skriva. Vet du varför du vill
förmedla din resa till resten av världen, har du
nästan hälften skrivet.
"För de som reser är världen vacker" - läsvärd bok med
tänkvärd titel av Per J Andersson

"Ditt egna språk
har du inom dig.
Det är den du
är och allt det
skapar en unik
blandning."
Erik
Grundström

