
Hjältar, drakar och magiska världar – en skrivarkurs i fantasy!

3 dagar, ca 3 timmar/dag

Dag 1

”Brainstorma” – vad är fantasy

Föreläsning: ”Vad är specifikt för just fantasy?”

� Världen/miljön

� Hjälten/hjältinnan

� Quest

� Ont och gott

� Episk

� Magiska föremål och magi

� Övernaturliga varelser

� Egennamn

Övning: Påhittade ord 1

Övning: Påhittade ord 2

Övning: Triptyk med sagokort

Övning: En egen fantasyvärld 1 – kom igång/jobba utifrån en karta

Dag 2

Övning: En egen fantasyvärld 2 – presentera för varandra/diskussion

Föreläsning: ”Fantasyns historia”

• Ex på litteratur som utgör grunden till dagens fantasy fram till Tolkien

Övning: Egennamn

Övning: En egen fantasyvärld 3 – huvudperson/er

Övning: Att få magi trovärdigt i en berättelse



Dag 3

Övning: Skriv ned din morgon  

Övning: Skriv ned din morgon á la fantasy

Föreläsning: Svensk fantasy

• Svenska sagoväsen

• Skillnaden saga – fantasy

• Roller från folksagan som återfinns i fantasyn

• Boktips: svenska fantasyförfattare + deras böcker

Övning: Gestalta ett möte – om skillnaden mellan att gestalta och beskriva

Föreläsning: Den anglosachsiska berättarmodellen / ”Valen” 

• en berättelses struktur 

Övning: En egen fantasyvärld 4 – handling/uppdrag/quest

Föreläsning: ”Att komma igång med sitt skrivande/ta det på allvar”

• hur man kan strukturera sitt skrivande 

• Läsa, läsa, läsa

• Inspiration: skrivböcker, övningar, Ponton, Skriva 

• Hur man kommer fram till slutet

Efter kursen har deltagarna med sig:

• En egen värld (med eller utan karta)

o Monster, varelser, folkslag

o Platser, städer osv

o Klimat, tid

• Beskrivning av en eller flera huvudpersoner

o Minst två texter om sin karaktär

• Flera egna påhittade namn på personer, föremål m.m.

• Egna påhittade magiska föremål och magiska förmågor

• En text om ett möte med en magisk varelse i deras egen värld

• Ett uppdrag/quest åt sin huvudperson

Om du vill veta mer:

anna@bogaloffen.se 

www.bogaloffen.se

www.facebook.se/bogaloffen


