
 

Planera och börja skriv din bestseller 

I den här kursen kommer du att få lära dig allt du behöver för att bygga 
stommen till din berättelse och få till den perfekta början så att resten av 
skrivandet går som en dans. Under kursens gång kommer du att lära dig: 

Varför vi läser. 
Hur vi tar till oss berättelser. 
Vad som krävs för att skriva en bladvändare. 
Vad som är din boks syfte. 
Vad som är din boks målgrupp. 
Skillnaden mellan fack- och skönlitteratur och om olika genrer. 

Skillnaden mellan västerländsk och österländsk berättarstruktur. 
Hur du vaskar fram din idé. 
Hur du tar din idé till ett koncept. 
Vad som är din boks tema och hur du ställer upp en tematisk fråga. 
Hur du får fram din boks budskap. 
Vem din bok handlar om. 
Vilka roller och funktioner dina romangestalter kan ha. 
Hur många romangestalter du bör ha i din berättelse. 

Hur du känner igen en stereotyp. 
Hur du får dina romangestalter att bli allt annat än trista pappersdockor. 
Vilka karaktärsdrag som är vanliga i bestsellers. 
Hur du blir din protagonist. 
Pias 17-stegs strukturmodell för den yttre och inre resan. 
Skillnaden på raka och cirkulära slut. 
Vad som ingår i de olika akterna. 
Vad som är bokens vändpunkter. 

Vad som är bokens pinch point-tillfällen. 
Vad du fyller boken med där emellan. 
Sätta upp och jobba med delmål när du skriver. 
Vad som är din berättelses yttre resa. 
Vad som är din berättelses inre resa. 
Skillnaden mellan positiva och negativa resor. 
Hur du kopplar ihop den yttre och inre resan till en gemensam resa. 
Hur du skriver synopsis. 

Skillnaden på olika tempus, perspektiv och berättare. 
Skillnaden på gestaltad och berättad prosa. 
Hur du gestaltar. 
Hur du får läsarna att känna spänning, nyfikenhet och överraskning. 
Vad som är din berättelses normalvärld. 
Hur du skriver scener och vad du ska tänka på vid kapitelbrytningar. 
Hur du gör research för din bok. 
Hur du skriver den perfekta öppningsfrasen. 

Hur du får till det viktiga anslaget med rätt ton, stil och röst. 
Hur du får in handlingen i några få ord. 
Vad som är din berättelses trigger. 
Skriva början på din potentiella bestseller. 

 

Gåvobevis 
Det är dags att skriva den där bestsellern! 

Därför får du ett deltagande på den digitala webbkursen:  

Planera och börja skriv din bestseller 

Morgonen den 25 december får du ett mejl med inloggningsuppgifter 

 till kursportalen och första kursmodulen. 

Måndagen den 27 december öppnar kursen officiellt 

 och då träffas klassen i kursportalens Forum. 

Utbildningen är på 43 videolektioner uppdelat på 9 moduler, 

live-webinar med kursledaren Pia Lerigon och möjlighet att ingå i en mindre skrivgrupp. 

Kursen tar ca 7-8 veckor att genomföra,  

men du har tillgång till kursportalen i ett helt år och kan gå kursen i din egen takt. 

Har du några frågor kontakta Pia Lerigon på info@skrivenbestseller.se 

 

Varmt välkommen! 

 

 


