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Upplägg av webbkurs - Veronica Grönte

1. Kursens lektioner - hösten 2018
Lektion 1 - Måndag 3 sept med gruppsamtal på webben, onsdag 5 sept kl 20-21 

Utvecklingstrappan och premissen
Lektion 2 - Måndag 17 sept med gruppsamtal på webben, onsdag 19 sept kl 20-21

Enneagrammet och huvudkaraktären
Lektion 3 - Måndag 1 okt med gruppsamtal på webben, onsdag 3 okt kl 20-21 

Gestaltning av karaktären 
Lektion 4 - Måndag 15 okt med gruppsamtal på webben, onsdag 17 okt kl 20-21 

Berättelseskelett utifrån de dramaturgiska hållpunkterna
Lektion 5 - Måndag 29 okt med gruppsamtal på webben, onsdag 31 okt kl 20-21 

Konfliktsituation - scen gestaltas med hjälp av bild- och kommunikationskort 
Lektion 6 - Måndag 12 nov med gruppsamtal på webben, onsdag 14 nov kl 20-21

Berättelsens och huvudkaraktärens utveckling. Början på berättelsen skrivs.
Avslutning LIVE i mitt hem i Nässjö - fredag och söndag 23-25 nov 

För att delta i LIVE-avslutningen, väljer du MAXI-kursen.
Vi firar! Kursavslutning med webbsamtal, tisdag  27 nov kl 19.30-21.00 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2. Så här arbetar vi 
Lektioner  

Kursen innehåller sex lektioner. Varannan måndag, med början den 3 september, får du en 
ny lektion. Jag föreläser via korta filmer. Du får tydliga instruktioner inför varje uppgift.  

Respons  
Deltagarna delas in i responspar, 2 och 2. Nya par inför varje responssamtal. Det finns 
anpassade frågeställningar till varje typ av skrivövning för att responsen ska gå på djupet 
och en medvetenhet om textens uppbyggnad ska uppstå. 

Du mailar din text till responsgivaren senast 3 dagar före responstillfället och 
responssamtalet sker via Skype eller telefon.

Gruppsamtal på webben  
Hela gruppen träffas till gruppsamtal på webben vid åtta tillfällen enligt ovan. Samtalen 
spelas in, så om du vid något tillfälle inte har möjlighet att delta, kan du lyssna på samtalet i 
efterhand.

Tystnadsplikt 
Varje deltagare utlovar tystnadsplikt vad gäller texter, par- och gruppsamtal.

Kursplattform 
På kursplattformen finns möjlighet att diskutera övningarna och ställa frågor. 

Hemlig facebookgrupp  
Som komplement till kursplattformen erbjuder jag en hemlig Facebookgrupp, där de som 
önskar kan chatta och lägga ut texter. I denna grupp kan deltagarna ge varandra ytterligare 
respons.

Personlig författarcoaching under kursen  
Du som önskar ett tillfälle med personlig författarcoaching och få 50 procent rabatt, väljer 
kursalternativ Medium/coaching eller Maxi. Önskar du ytterligare coaching eller 
textrespons, betalar du ordinarie pris. Läs mera om enskild coaching här.
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LIVE-träff i Nässjö 23-25 november
Du som önskar delta i den avslutande LIVE-träffen i Nässjö, väljer kursalternativ MAXI.  
Ankomst fredag 23 nov kl 17. Avslutning kl 15 på söndagen.  
Innehåll
• Vi samtalar om deltagarnas berättelseskelett och söker utvecklingsmöjligheter.  
• Vi flödesskriver med inspiration från bildkort och samtalar om dessa texter.  
• De som önskar läser en kort text som skrivits tidigare och får respons av hela gruppen.  
Måltider som ingår 
Kvällsmat fredag kväll. Lunch lördag och söndag. Kvällsmat lördag. Frukost söndag. Fika. 
Boende utan kostnad
Enkelt och kostnadsfritt boende i mitt hem, enkelrum eller egen vrå. Här får 8 av 
kursdeltagarna plats. Rum väljs i turordning efter anmälningsdatum. Ytterligare rum finns att 
hyra på Hotell Högland i stadens centrum, 1,5 km bort eller rum hos privatpersoner som 
bokas via turistbyrån. Dessa rum betalas av var och en.

Personlig författarcoaching efter kursen  
När kursen är avslutad och du vill få ytterligare hjälp att utforma din berättelses struktur, 
erbjuder jag dig författarcoaching till ordinarie pris. Läs mera här.

Att gå vidare  
Under webbkursen Förmedla hopp,  får du bästa starten på ditt självbiografiska skrivprojekt. 
Önskar du kontakt med en lektör som läser hela ditt manus, tipsar jag om personer som är 
förtrogna med den dramaturgiska modellen. Själv har jag tyvärr inte den tid som krävs för 
lektörsuppdrag.

Förmedla hopp
Jag gläder mig över att guida dig genom skrivarkursen och få vara ett redskap på din väg 
mot förmedla hopp genom din berättelse.

Frågor?
Har du frågor om denna Beta-version av webbkursen? 
Kontakta mig gärna: veronica@forfattarskola.se
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