
Lust att skriva

Hej!
Länsbibliotek Östergötland har tagit fram en webbsida för att inspirera unga till att börja skriva 
– SQUOOSH. Det är ett resultat av projektet Bokens alla sidor som genomförts med stöd från 
Statens Kulturråd. I utvecklingsprocessen har ungdomar deltagit och påverkat både bildspråk 
och ordval.

Målgruppen är i första hand barn och ungdomar i 12-16 årsåldern. Men alla som vill är givetvis 
välkomna att ”squoosha”. Sidan har flera olika ingångar. Här finns inspirationstips, tävlingar, 
möjlighet att skapa en egen bok, skrivlänkar med mera. 

SQUOOSH är också tänkt att bli ett redskap i bibliotekens, och skolans, arbete med ungdomars 
läslust. Tänk att kunna bjuda in till en workshop i sms-diktning eller novellskrivande med 
nyord som utgångspunkt!

En av ingångarna på webbsidan är Så här gör andra. Det är här du kommer in i sammanhanget. 
Kan du tänka dig att bidra till att inspirera ungdomar att skriva? Då vill vi gärna att du svarar 
på några frågor. Svara kort och kärnfullt på de frågor som du känner är viktiga. Och helst så 
snart som möjligt. Om du vill ha en länk till din hemsida eller till din blogg, lägger vi in den. 
Både frågor och svar kommer vi sedan att lägga ut på sidan.

1. Var, när eller hur får du dina idéer?
2. Kan man skriva om vad som helst?
3. Hur gör man för att hamna i rätt stämning när man ska skriva?
4. Hur börjar man skriva en text?
5. Vad gör du när du får skrivkramp?
6. Vad är det som gör en text bra?
7. Hur blir man bra på att skriva?

Jag hoppas att du kan tänka dig att ställa upp. Dina svar kan skickas in med post eller e-postas.
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SQUOOSH lanseras den 5 april på 
www.squoosh.se


