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Klar, ferdig, skriv!

I denne delen av boken får du tips og oppgaver slik
at det blir lettere å komme i gang med skrivingen.
Det er ikke så vanskelig når du først har trent litt.
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Ikke tenk for mye når du starter opp 15
Unn deg mengdetrening 16
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Skriv til mora di 17

Nå gjelder det!

Mange gruer seg til å sette i gang, særlig hvis skrivingen er «nok en ting» de må gjøre ved siden av
alt annet. Her er tipsene som kan redde deg!

19
05 Finn og forstå leseren din 21
Bli nesten like godt kjent med leseren som deg selv 21
Finn ut hva leseren trenger 22
Finn ut hvordan leseren foretrekker at du kommuniserer 24
06 Hva er det du prøver å si? Så skriv det, da! 24
07 Skriv dårlig 26

12170 Skriv godt – bli forstått Content 08.indd 5
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Skriv som du snakker 28
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skal gjøres, er det gøy og inspirerende å sette sammen en
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Løs opp når dere går i vranglås 49

Slik skriver du bedre

Yes! Nå har du masse på papiret – eller skjermen.
For mange er det verste overstått. Nå kan du kose
deg med å flikke og fikse på språk og innhold. Det
skal vi hjelpe deg med i denne delen av boken.
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Skriv glassklart 53
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Test teksten

Har du skrevet en viktig tekst? Da er den
for viktig til at bare du skal lese den!
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Be om tilbakemeldinger ... 75
… men send ALDRI tekster på sirkulasjon 76
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Mikrotesting gir maks uttelling 78
Rock ̕n̕ roll eller strykeorkester? Finn tonen 79

Kutt så det svir

Vær hensynsløs når du redigerer. Hvert eneste
ord skal kjempe for livet.
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Lag en fyordliste og søk etter ordene 87
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Siste finpuss

Gratulerer! Nå er du nesten ferdig. Men selv om du
kan være møkk lei av teksten din, er det nå du skal
ta den til et nytt nivå. Den siste finishen kan være
akkurat det som skal til for at teksten din skinner.
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