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Inledning 

Under några år har Länsbildningsförbundet i Sörmland jobbat med 

läs- och skrivfrämjande i projektet Sörmland läser. Det har 

inkluderat bokutdelning, författarträffar, skrivartävlingar, 

studiecirklar och mycket mer. Grundtanken är klassisk folkbildning 

och projektet vänder sig till en bred allmänhet, “Sörmlands 291 000 

poeter”, som formuleringen var under hösten 2018. Då mynnade 

arbetet ut i antologin Gjört! som innehåller poesi från hela vårt 

vackra landskap. 

Under 2019 har Sörmland läser fortsatt med rubriken En bild, en 

berättelse. Även nu samlar vi in bidrag från hela länet och många, 

spännande verk har kommit in. Detta gav en utställning med stora 

planscher, som hängt på Litteraturfestivalen i Flen. 

I samband med En bild, en berättelse erbjuder vi nu ett material som 

passar studiecirklar som vill komma igång med skrivande. Eftersom 

vi den här gången jobbar väldigt öppet kring vilken text vi 

efterfrågar, är cirkelupplägget också gjort för att låta deltagare prova 

på olika format och genrer. 

Så startar ni en cirkel 

För att vara cirkelledare behöver man absolut inte vara erfaren läsare 

eller författare. Materialet är istället uppbyggt så att cirkelledaren 

ska vara en del av läsandet och skrivandet. Ledaruppdraget går ut på 

att se till att alla får prata, deltar och har utbyte av cirkeln. Ledaren 

kan gärna skumma igenom materialet i förväg men behöver inte ha 

gjort andra förberedelser.  

Studiecirkeln ska: 

● Träffas minst tre gånger (upplägget är gjort för sex träffar men 

kan anpassas och förenklas så att man använder två 

lektionsupplägg per träff) 

● Bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 

minuter) 
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● Ha minst tre deltagare (inklusive cirkelledaren) 

Mall för studieplan finns bland annat hos NBV.  

Hjälp att hitta cirkelledare? 

Om ni önskar komma i kontakt med en erfaren cirkelledare, och 

kanske någon som själv är författare eller skrivpedagog, får ni gärna 

kontakta oss som jobbat med detta projekt. Vi har byggt upp ett litet 

nätverk där vi kan efterlysa cirkelledare. 

Distanscirkel 

Om ni vill skriva och läsa, men bor en bit ifrån varandra, går det 

också att lösa. De flesta studieförbund kan hjälpa till med att starta 

distanscirklar. Texter kan färdas över internet och ni kan diskutera 

via Skype eller andra plattformar. Det här materialet ligger både på 

en blogg och finns som pdf. På bloggen, som förstås passar bra för 

den som är författare framför datorn, finns även annat material, 

artiklar och funderingar kring litteratur. Bloggen ligger garanterat 

uppe under 2020. Detta material får kopieras och spridas gratis i 

studiesyfte. 
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Första träffen - kom igång! 

Den första träffen ägnas åt att deltagarna lär känna varandra. Byt 

också några ord om det fortsatta cirkelarbetet. Kom ihåg att 

underlaget i denna studiehandledning bara är ett förslag: det är 

viktigt att gruppen gemensamt hittar ett upplägg som känns rätt. En 

bra sak att ta med är om gruppen kommer överens om att inför varje 

träff läsa igenom materialet. Då blir ni både effektivare och bättre 

författare. 

Inledande gruppdiskussion 

Nu är ni på väg in i en studiecirkel och ska skriva. Arbetet gör ni 

enskilt, men ni ska också finnas där som stöd för varandra. Då är det 

bra att stämma av och lära känna varandra litegrann. Utgå från 

nedanstående frågeställningar (men låt samtalet ta nya vägar om det 

vill) och prata i en halvtimme. Se till att alla får ta plats och kan dela 

med sig av tankar och erfarenheter. 

 

● Vilket skrivande ägnar du dig åt? På jobbet? I brev/mejl/sms? 

På facebook eller andra sociala medier?  

● Skriver du berättelser, dikter eller annat litterärt? 

● Skriver du för andra eller för dig själv? 

● Varför skriver människor över huvud taget? 

● Vad är din största rädsla eller osäkerhet när det gäller 

skrivande? 

● Vad hoppas du kunna skriva, under den här studiecirkeln eller 

i framtiden? 

Två snabba övningar 

För att snabbt komma igång med skrivandet kan ni gå igenom och 

pröva nedanstående snabba övningar. Dessa övningar kan också vara 

något som ni tar med som “hemläxa”: fortsätt att skriva hemma, ta 

sedan med det ni har skrivit till nästa träff. Läs för varandra, 

diskutera och kom med konstruktiva förslag på hur texterna kan 

utvecklas.  
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1. Haiku 

Uppvärmningen kan gärna vara kort och rapp. Börja med den 

kortaste och snabbaste av dem alla: haiku! 

Den japanska diktformen används i skolor över hela världen, den är 

nämligen det lättaste man kan tänka sig. Fast som allt som är 

tillgängligt kan det också upphöjas till stor konst, Tomas 

Tranströmer skrev mästerlig haiku. 

Reglerna för dikten är så här: Tre rader. Första raden har fem 

stavelser, andra raden sju och tredje raden fem stavelser.  

Fem stavelser här 

Sedan kommer sju stycken 

Åter fem längst ner 

Så här ser det ut i en haiku av Tranströmer: 

Rentjur i solgass. 

Flugorna syr och syr fast 

skuggan vid marken. 

Uppgiften är helt enkelt att skriva varsin haiku. Den kan handla om 

vad som helst, om rummet ni sitter i, om skogen utanför eller om en 

känsla som kommer över er när ni har svårt att sova. När ni har 

skrivit varsin dikt delar ni med er till någon annan i gruppen. Alla 

skriver sedan en haiku som svar på kamratens. 

Prata gärna kort om haiku. Är det svårt? Lätt? Vilka möjligheter 

finns i den enkla dikten? 

2. Kliv i nån annans skor 

Det kan vara kul att byta perspektiv. Låtsas att du är någon annan, 

eller något annat. Skriv en text som den personen, eller föremålet. 

Gärna i form av ett dagboksblad. Skriv i tjugo minuter och läs sedan 

upp för kamraterna. 

Vad skulle du skriva om du var en rysk pälsjägare, ett spöke på 

Nyköpingshus, en som sitter i kassan på affären, en gammal ek, eller 
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en smutsig toalett på en pizzeria? Vad ser du, hör du, känner du? Vad 

vill pälsjägaren och eken berätta för läsaren? 

Fundera efteråt: Hur gestaltar man något som ligger utanför en 

själv? Hur får man fram känslor och egenheter? 

 

 

Andra träffen - Poesi eller kåseri 

Under det här tillfället ska cirkeln bekanta sig med antingen dikter 

eller kåserier. Alla genrer hinns inte med och gruppen bestämmer 

själv vad som känns mest intressant. Välj det ni är mest sugna på.  

Poesi 

En första, grov indelning av poesin säger att du kan skriva fri eller 

bunden vers. Den bundna versen styrs av så kallade versmått. Att 

arbeta med dem är givande och inte alls så svårt som du kanske tror. 

Men det tar lite tid att komma igång. Därför kan det vara en god idé 

att inleda sina skaldeförsök (som Anna Maria Lenngren, en av 

Sveriges största poeter, kallade sina dikter) med fri vers. 

Hur går det till?  

Du bestämmer själv.  

Skriv orden var du vill 

...och hur du vill. Flytta runt dem på sidan eller stapla dem i lutande 

travar. Skriv känsloord och använd för många skiljetecken på “fel” 

plats. Eller skriv “som vanligt”. Allt är tillåtet.  

Sådana totalt öppna förslag brukar vara svåra att använda sig av. 

Därför kan det vara bra att skriva poesi i lite uppstyrda övningar.  

1. Anafor 

Såväl nybörjare som gamla diktare kan ta till anaforen, ett retoriskt 

och kraftfullt stilgrepp. Det innebär helt enkelt att du inleder varje 
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diktrad med ett eller flera likadana ord. Här är några rader ur en dikt 

av poeten Lina Ekdahl: 

Jag tror att jag har ett behov 

Jag tror att jag behöver vara ensam 

Jag tror jag skall åka till Kiel 

Jag tror jag skall åka med Kielfärjan 

Jag tror jag skall åka ensam med Kielfärjan 

Jag tänker på vad jag tror 

om hur det ser ut 

om vad jag tror att jag får 

jag tror jag får fläskpaj i baren 

 

Er uppgift blir nu att skriva en dikt (eller flera) som bygger på anafor. 

Som ni ser hos Ekdahl går det fint att bryta och stoppa in rader som 

börjar på annat vis.  

Antingen bestämmer du själv vilka ord du vill inleda dina diktrader 

med, eller så tar du någon av dessa att ha till anafor: 

Om jag får… 

Vad skulle det… 

Får du… 

Attack! 

Låt din dikt bli så lång eller kort som du vill. Läs sedan tillsammans 

med en eller flera kamrater. Ni kan också gärna hjälpa varandra med 

konstruktiva kommentarer, vad funkar och hur kan man göra dikten 

ännu bättre? Hur känns det att läsa högt och hur känns det att höra? 
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2. Allitteration 

Ett annat vanligt stilgrepp i poesin är alliterationen, när ljuden 

rimmar i början: 

 

Vi visste vad vi ville. 

Sju sköna sjuksköterskor sjöng. 

När natten kom in över Nordsjön 

nåddes vi av nya vindar. 

I dessa exempel på allitteration ser vi att det alltså inte är stavningen 

som avgör, utan att ljuden är lika. En dikt med allitteration kan 

också använda liknande ljud intill varandra (= Vi visste vad vi ville) 

eller med andra ord emellan (= När natten kom in över Nordsjön). 

Oavsett så skapar ljudlikheten en särskild klang som läsaren 

upplever. Detta gäller extra mycket vid högläsning men används 

även i text som läses tyst.  

Er uppgift blir nu att skriva dikter där allitteration ingår. Ni måste 

visst inte rimma på varje ord men försök inkludera ljud som 

stämmer överens och känn efter hur klanger skapas.  

Vad ska dikten handla om? Vad sägs om att förankra den 

geografiskt? 

Ge dikten namn efter en plats. Välj ett ställe du har starka känslor 

inför, positiva eller negativa. Låt dikten röra sig kring din valda plats 

och ta allitterationer till hjälp för att visa vad du känner. Vill ni jobba 

vidare med detta kan ni skriva fler dikter med samma upplägg, fast 

andra teman. T.ex. en dikt om din personliga hjälte (mamma, 

eldsjälen, bästisen). Eller skriv om känslan som återkommer men 

som är jobbig att prata om. 

För den som vill gå vidare med poesin rekommenderar vi det 

studiematerial vi skapade för Gjört! och 2018 års poesitävling. 
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Kåseri  

Kåseriet ger möjlighet till ett lekfullt skrivande, och ett oväntat 

tänkande!  

När du skriver en kåseritext får du vara personlig, rolig, till och med 

burdus. Texten kan byggas upp kring en reflektion om något aktuellt 

(eller något gammalt, som aktualiserats av en iakttagelse du gjort). 

Eller så fångar du in två till synes olika saker och visar upp en 

koppling, verklig eller filosofisk, mellan saker som ingen annan 

skulle ha sett.  

Kåseriet behöver inte vara långt. Nej, tänk snarare att när du skrivit 

ett första utkast ska du rensa bort så mycket som bara är möjligt. 

Exempel: ta föregående mening, den kan friseras ordentligt och bli: 

Nej, du ska rensa hårt! 

I kåseriet får du vara lekfull med språket, använda dialekt eller slang. 

Texten ska gärna ha ett budskap eller en känsla av att säga något om 

livet. 

Din uppgift är att skriva ett kåseri. Du väljer ämne fritt, utgå gärna 

från något i din vardag eller omgivning. Läs de färdiga texterna för 

varandra och diskutera hur man blir slagfärdig i skrift. Byt idéer med 

varandra om vad man kan skriva bra kåseri om. Och ha kul! 

 

Tredje träffen - noveller 

Novellskrivande passar väl för studiecirkeln. Tillsammans kan man 

enas om ett tema, man hinner skriva en kort novell och sedan följa 

upp med att läsa sin text för de andra och diskutera. 

Här kommer ni att få ett upplägg att börja arbeta med. Det är 

anpassat för att hinnas med under en träff.  

Vad är en novell? Definitionen är flytande men en grundregel är att 

texten är mellan en och femtio sidor. Är den längre blir det 

långnovell, sedan kortroman (över hundra sidor kallas det roman).  
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Novellen måste inte följa några andra grundregler än att vara 

berättande och max femtio sidor. Men det är vanligt att novellen 

anpassar sig efter formatet, blir avskalad och effektiv, begränsad i tid 

och rum. Många noveller avslutas också på ett överraskande eller 

omtumlande sätt. 

Novellövning 

Ni ska skriva en kortnovell, en halv till en sida. Det ska finnas två 

karaktärer, en tydligt avgränsad miljö och begränsat med tid. 

Berättelsen ska vara kronologisk, dvs börja i början och sluta vid 

slutet, utan tillbakablickar. Använd slumpgeneratorn nedan för att 

bestämma vilka karaktärer och vilken miljö just din novell ska ha. 

Resten är upp till dig, men kom ihåg att göra avslutningen intressant 

och gärna överraskande! När ni skrivit färdigt läser ni texterna för 

varandra och diskuterar. 

Använd slumpgeneratorn såhär: Slå en sexsidig tärning för varje 

kategori, alltså fyra gånger. 1, 3, 1, 5 ger följande synopsis: Leif och 

Lothar i en husvagn år 2007. Nu är det upp till dig att berätta vad 

som händer med dem. 

 Person 1 Person 2 Miljö Datum 

1 Leif Strage En husvagn 1981 

2 Soledad Singleton Ett fyrtorn 1990 

3 Mehmet Lothar Ett låst rum 1994 

4 Jessica Elfride Kurts snabbköp 2000-01-01 

5 Tyko Ninja Köket på en hemmafest 2007 

6 Kia Katten Laboratoriet 2019 

 

Kanske vill ni som grupp sätta en bestämd tidsram. När tiden är slut 

lägger alla ner pennan. För en del kan pressen göra det lättare att 

komma loss och faktiskt få ur sig en text. Om ni kommer överens om 

ett annat upplägg är det förstås inget hinder. 
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När alla har skrivit läser ni upp era texter i gruppen. Om det är 

många deltagare får man kanske göra två grupper, för att alla 

noveller ska hinna läsas och diskuteras. 

Inled diskussionen med att åhörarna får ge varsin spontan reaktion. 

Vad handlade berättelsen om? Vilka var figurerna? Hur uppfattades 

deras drivkrafter, personligheter, konflikter? Hur upplevdes 

berättarrösten? Vilken var berättelsens struktur? Hur blev slutet? 

Hjälp varandra att delta i samtalet och var konstruktiva och 

uppmuntrande i kritiken.  

Till nästa gång uppmanas deltagarna att ta med sig en bild, i mobilen 

eller på papper, som de känner starkt för. Helst bilder de tagit eller 

skapat själva.  

 

 

Fjärde träffen - “En bild, en berättelse” 

Börja med en kort runda i gruppen. Har det hänt något sedan sist? 

Har någon läst en inspirerande eller utmanande text? Har någon 

funderat kring sitt eget skrivande? 

Dagens arbete kommer att fokusera på att skriva med bilder som 

inspiration. Den här studiecirkeln är framtagen som en del av 

Sörmland läsers läs- och skrivfrämjande arbete. Under 2019-20 

samlar vi in verk under rubriken “En bild, en berättelse.” Det som 

skapas under cirkeln får gärna skickas in till oss och är då med och 

tävlar om ett förstapris på 1000:-, samt chansen att ingå i våra 

utställningar eller bli publicerat, digitalt eller till och med i 

tidningen. 

>> Mer studiematerial för “En bild, en berättelse” kan hämtas via 

bloggen. 

Skriva till bilder - dagens uppgift 

Om gruppen har med bilder kan ni förstås sätta igång och skriva. För 

att delta i “En bild, en berättelse” behöver man lämna in en bild ihop 
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med en text. Det kan vara foto eller teckning plus dikt, kåseri, ett 

stycke bygdehistoria eller en punktext. Vad ni vill! 

Om någon saknar en bild kan man leta i mobilen. Där hittar vi ofta 

skatter! Annars kan man söka efter något på nätet och jobba med 

andras bilder medan man skriver. Kanske kan man hitta en egen bild 

som passar senare. Eller så vill man inte delta i tävlingen och då 

jobbar man helt enkelt med skrivande för att man har lust. 

Skriv och ta paus ibland, diskutera och fundera. Stötta varandra med 

ord och idéer. Kanske vill ni också ha lite tips i skrivandet?  

● Det är ofta intressant att jobba med kontraster, där bild och 

text uttrycker motsatta budskap och känslor. En annan vanlig 

metod är att sträva efter kompletteringar, där text och bild 

samspelar, trots att de inte uttrycker exakt samma sak. Bild + 

text kan i båda fallen ses som korv med bröd, eller glass med 

kolasås. Tillsammans skapar de en ny och större upplevelse än 

om vi skulle bjuda på bröd med bröd. 

 

Snabbguide skötsel 

av gräsmatta. Med 

rätt skötsel håller sig 

gräsmattan grön och 

levande hela 

sommaren. Vattna 

hellre mycket på en 

gång, än lite många 

gånger. (Ja, så kan 

man alltså kombinera 

en dramatisk 

nyhetsbild med en 

faktatext, för att 

uppnå kontrastverkan 

och en lite absurd 

överraskning.) 
 

● Begreppen denotation och konnotation kan vara användbara 

när ni jobbar med bild och text i samverkan. Denotation syftar 

på det som vi verkligen ser i bilden, medan konnotationen 

handlar om associatoner, känslor och dolda budskap. 

Denotationen är mer eller mindre objektiv: vi ser ungefär 
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samma föremål, personer och fenomen i en bild. 

Konnotationen är däremot högst subjektiv: det beror på vår 

bakgrund, personlighet, fantasi och humör.  

Ett litet exempel: 

Syns på bilden 

(denotation) 

Mina känslor & tankar  (konnotation) 

Brand Värme, fara, naturkraft, helvetet, utom kontroll 

Brandman Trygghet, samhället, räddning, stege, spänning 

Gräsmatta Odling, trädgårdsmästare, gräsklippare, pedant 

Grav Mormor, döden, jord, skelett, kors, sorg, vila 

Vatten Liv, törst, dusch, dop, väte och syre, uppiggande 

● Försök gärna att utmana er själva: vrid och vänd på bilderna 

som ni arbetar med: skriv något helt oväntat! Blunda och låt 

tankarna fara iväg. Slå upp ett slumpartat ord i en ordbok och 

försök att koppla det till bilden. Jobba med att bryta ned 

bilden i denotationer och konnotationer - sätt sedan samman 

en text byggt på detta! 

Om ni hinner kan ni med fördel samtala i par eller i grupp om hur 

det gått under arbetet. Vill ni skicka in era verk (eller helt andra 

bilder och texter) är tävlingen öppen för bidrag fram till den 31/5 

2020. Ni skickar till sormlandlaser@gmail.com. Pseudonym går bra. 

Som avslutning på den tredje träffen uppmanas deltagarna att tills 

nästa gång fundera igenom vad de själva helst vill ägna femte 

tillfället åt. Vilken egen text vill de jobba med och utveckla? 
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Femte träffen - din text 

Den här gången är det dags att ägna sig åt sitt eget skrivande, och att 

fördjupa sig i den textgenre, där du känner dig mest hemma. Den 

som vill skriva dikter gör det, novellisten skriver novell. Är det kåseri 

eller dagbok man brinner för är det där man ska fokusera lågan. 

Inled med en kort presentationsrunda där alla berättar vad de 

kommer att jobba med. Om någon inte vet kan de förstås gå tillbaka 

till de tidigare övningarna och känna sig för. 

Sedan skriver ni! Efter halva tiden kan ni ta paus och byta några ord 

om hur det går. Ibland känns det bäst att fortsätta, då gör man det. 

Ni avslutar på samma sätt, med att prata igenom, helt kort, hur det 

har gått. Den som vill fortsätter med sin text hemma. Allra helst ska 

ett första utkast finnas färdigt när ni börjar nästa gång. 

 

 

Sjätte träffen - bearbetning 

Alla som skriver professionellt vet att bearbetningsfasen behöver 

mycket mer än en sjättedel av tiden. Men här är det vad den får. 

Hur går det till att bearbeta en text? Läs igenom nedanstående 

tågordning och fundera på vad ni hinner och kan göra under er 

gemensamma träff. Bestäm er gärna för ett eller ett par områden 

som ni börjar med. Finns tiden kan ni göra mer men säkert vill ni 

också jobba vidare hemma. Kom ihåg att ta en liten paus här och där 

och ge varandra stöd! 

1. Gå från stort till smått. Läs först igenom hela manuset med 

helikopterperspektiv. Fundera över handlingens och karaktärerenas 

utvecklingskurvor. Hänger scenerna ihop, förs handlingen framåt, 

och gör huvudkaraktärerna en “resa” som läsaren hänger med i och 

gillar?  
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- Om du skriver poesi - titta på det du vill förmedla i känsla och 

bild. Finns det en helhet där? Något som håller samman de 

olika stroferna? 

2. Stryk och skriv om allt som känns oklart eller svagt. 

- När det gäller strykningar: kapa stort innan du finslipar. 
Ofta är det (tyvärr) möjligt att ta bort mer än vad man tror 

utan att göra våld på helheten. Hela avsnitt, stycken - bort med 

dem, om de inte driver handlingen framåt och/eller utvecklar 

karaktärerna. Kom ihåg: Det du skär bort ger plats för annat, 

som behöver mer utrymme.  

3. Markera scener/händelser/dialoger som kan utvecklas. 

Testa vad som händer om du låter dem ta lite mer plats: finns det 

något viktigt där, kanske? 

4. När helheten börjar kännas bra går du stegvis nedåt i texten: 
kapitel, avsnitt, stycke, mening, enstaka ord. Gör detta flera 

gånger, även om det känns jobbigt. Texten blir bättre, samtidigt 

som du slipar dina ninja skills. Du är klar först när den sista 

genomskrivningen endast handlar om enstaka ord eller punkter.  

5. Framförallt om du skriver poesi, men även när det gäller andra 

texter, är högläsning ett bra verktyg. Läs högt, antingen för dig själv 

eller för någon annan och “känn” på texten. Underliga formuleringar 

kommer ibland undan i skrift men blir avslöjade när de kastas ut i 

etern. 

6. När du nu är nere på “skruv- och mutternivån” så kan du särskilt 

ge akt på:  

● Komma, punkter, bisatser, flyt och pauseringar. Sätt 

hellre punkt än att stapla bisatser på varandra. Använd det 

hemska ordet OCH endast om det behövs. Sätt annars punkt. 

Läs högt, lyssna.  

● Rensa bort slappa ord och upprepningar: Ta bort 

“tomma ord”, som meningslösa diskurspartiklar, modaliteter, 

adverb etc. Givetvis gäller det bara om orden inte fyller en 

funktion. Tips: kör manuset genom en LIX-automat så ser du 

dels textens tekniska svårighetsgrad, dels får du en 
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frekvensordlista. Den senare kan du använda för att identifera 

“tjatiga” ord, som du sedan kan “tvätta” bort i den mån det 

behövs. http://www.lix.se/index.php  

● Ordval: funkar ordet för läsaren i sammanhanget? 

Framförallt: ge akt på slitna ord och uttryck, som kan 

ersättas/kompletteras med mer precisa och levande alternativ. 

Exempel: “en gammal…” (hur såg den ut/kändes den et c), 

bra/dålig, liten/stor etc (hur då?), 

● Dialogen talar bäst för sig själv: Därför bör det räcka med 

“sa X” efter de flesta repliker, eller ännu bättre: bara själva 

repliken. Förtydliganden som “muttrade X sarkastiskt i 

mungipan”, “utropade hon förtvivlat” etc är ofta tecken på att 

själva dialogen, eller hela scenen behöver vässas.  

● Detaljer i helheten: Fundera på i vilken mån du lyfter fram 

rätt detaljer i scenerna. Tänk “Chekhov's gun”: är detaljerna 

med av en god anledning? Om inte stryk, eller knyt in dem i 

väven.  

Avslutningsvis: skrivandet utgår ofta från en bild, en känsla eller en 

idé. Var lojal mot textens ursprungsidé och grundkänsla. Se till 

att du själv minns den, och förmedlar känslan hela vägen fram till 

läsaren, både i stort och smått.  

Slutet är bara början 

När det är dags att runda av studiecirkelns arbete är det bra att 

ordna med en mejllista, facebookgrupp eller liknande. På så vis kan 

ni fortsätta hålla kontakten kring skrivandet och ha glädje av 

varandras goda, litterära öron. Skicka varandra frågor om 

formuleringar och ordval. Någon i gruppen har säkert en glosa eller 

en idé att bjuda på! 

Och kom ihåg: många studiecirklar pågår i åratal! Finner ni en grupp 

som fungerar bra, där ni tillsammans kan läsa, skriva och utvecklas – 

håll då fast vid varandra! Låt cirkeln fortsätta i den takt ni själva 

önskar, i riktningar som ingen av oss kunde ana. Lycka till! 
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Lästips & länkar 

Poesi 

När ni vill komma vidare med poesiskrivandet, kanske till och med 

ordna en studiecirkel med lyriken som tema, finns våra material från 

tidigare projekt tillgängliga för nedladdning: 

https://sormlandlaser.blogspot.com/p/har-ar-larararhandledning.ht

ml 

Där hittar ni övningsuppgifter, lärarhandledning, teoribakgrund, 

diskussionsövningar med mera. 

Bildanalys 

Ett sätt att komma loss med tankarna kring att skriva, med eller utan 

deltagande i “En bild, en berättelse”, är att testa att göra en 

bildanalys. Det övar upp förmågan att genomskåda världen. Tips 

hittar ni på 

https://www.larare.at/svenska/moment/bildanalys/kompendium.ht

ml 

Gör en bok! 

Om ni är ett gäng som vill jobba vidare med bilder och texter kan ni 

sätta samma dem i en bok. Det finns massor av enkla verktyg för att 

göra både tryckbara böcker och e-böcker. Några exempel: 

● PDF-booklet: gör ett häfte som ni själva printar och häftar. 

Programmet hjälper att sortera upp sidorna i rätt ordning 

● Gör en Flipbook 

● Testa en print-on-demandtjänst 

Snacka om noveller 

Att skriva och sen prata om saken är härligt och utvecklande. Om 

man vill ha mer av det, fastän cirkeln är slut, kan vi tipsa om den 

sörmländska novellpodden, där (i skrivande stund) fyra personer 

läser upp och diskuterar sina texter: 

www.soundcloud.com/novellskrivarna 
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Boktips 

Det finns många böcker om skrivande och en hel del av dem är både 

trevlig läsning och fulla av nyttiga tips. Det finns också mycket 

skrivet om bilder och vad de egentligen förmedlar. Här är några bra 

titlar: 

Bergström, Bo (2010). Samspel text bild: för text- och 

bildmänniskor, som vill förstärka sina budskap inom information, 

nyhetsförmedling och reklam. Stockholm: Carlsson 

Höglund, Helene (2015) Handbok i bildanalys och bildtolkningar för 

högstadiet (självpublicerat kompendium) 

Eriksson, Yvonne (2017). Bildens tysta budskap: interaktion mellan 

bild och text. Andra upplagan [Lund]: Studentlitteratur 

Karlsson, Ylva & Kuick, Katarina (2009). Skriv om och om igen. 

Huddinge: X publ. 

King, Stephen (2017). Att skriva: en hantverkares memoarer. 

[Stockholm]: Albert Bonniers förlag 

Lund, Hans (2013). Mötesplatser: ord och bild i samverkan. Lund: 

Intermedia Studies Press 

Malmsten, Bodil (2012). Så gör jag: konsten att skriva. Stockholm: 

Modernista 

Melin, Lars (2011). Texten med extra allt: om text, bild och grafisk 

form - i samverkan. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Sahlin, Pär & Stensson, Helga (2015). Fixa genren. 2. uppl. 

Stockholm: Natur & Kultur 

Söderlund, Mats (2017). Skriva poesi: om diktandets hantverk. 

Göteborg: Offside Press 
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Studieförbund 

Vill du komma i kontakt med ett studieförbund för att få hjälp att 

starta en studiecirkel? Det finns många att välja på och att hitta rätt 

kanske känns snårigt? Vi rekommenderar att du hör av dig till 

Länsbildningsförbundet i Sörmland, som både samordnar 

studieförbund (som t.ex. ABF, Studiefrämjandet och Bilda) och är 

paraplyorganisation för länets folkhögskolor. Ta en titt på deras 

hemsida (www.lbfsormland.se) eller mejla direkt till 

info@lbfsormland.se.  
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