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  Skrivglädje i vardagen! 

Introduktionsbrev 
 
Välkommen till  distanskursen för dig som vill  hitta skrivglädje i vardagen! 
 
 
Du vill skriva men det blir inte av. Det är mycket som 
konkurrerar i vardagslivet. Eller så skriver du men vill ha 
ny inspiration. Någon som matar uppgifter så du kan ägna 
din avsatta stund åt skrivande. Det ska den här kursen 
hjälpa dig med. Göra plats för skrivandet och göra det på 
ett lustfyllt sätt!  
 
Din första uppgift är att bestämma dig för när du ska 
skriva. Har du någon att ta hänsyn till så är det bäst att 
kolla att det är okej. Kan någon täcka upp för dig? Be att 
få vara ostörd den tid du vill skriva. Du behöver ca en 
timme i veckan men avgör själv hur länge du vill skriva. Du 
kan göra allt i ett pass eller dela upp i kortare pass, vilket 
som passar dig. Breven är strukturerade så.  
 
Ditt inspirationsbrev kommer varje måndag och innehåller 
inspiration, coachande reflektion och skrivövningar. Varje 
vecka ett nytt tema som berör skrivandet på något sätt.  
 
Kursens olika tema är:  
 

w Ditt skrivande 
w Ditt läsande 
w Lust & skrivglädje 
w Dina drömmar 
w Motivation 
w Dina tillgångar 
w Din skrivande framtid 

 
Detta är en kurs med fokus på kreativt skrivande. Fullt 
fokus på glädje och skapande utifrån dig.  
 
Grattis! Du har just tagit ett steg närmare ett vardags–
skrivande. Jag är glad över att få följa dig på den resan 
och ser fram emot att höra av dig om hur du upplever 
dina skrivande veckor.  
 
Nu är det dags att köra igång. Ha kul! 
/Jeanette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Jag heter Jeanette Niemi och har 
utvecklat den här kursen för att 
inspirera dig att komma i gång med 
ditt skrivande. 
 
Jag har själv insett hur viktigt 
skrivandet är för mitt välmående. 
Som att äta och sova. Jag hämtar 
kraft och inspiration ur skrivandet. 
 
Det har inte alltid varit självklart att 
skriva med jobb, skola och familj. 
Det har krävts målmedvetenhet, vilja 
och uppfinningsrikedom.  
 
Men det var värt det! Jag har hittat 
strukturer, lärt känna mig själv som 
skrivande person och hittat mängder 
med nya vägar.  
 
Med dessa erfarenheter och min 
bakgrund som beteendevetare och 
coach är jag nu glad över att få följa 
dig på din resa. 
 
Hör gärna av dig och berätta hur det 
går. 
 
Välkommen! 
 
Jeanette 
 

Tema i inspirationsbreven  
Ditt skrivande – vecka 1 
Ditt läsande – vecka 2 
Lust & skrivglädje – vecka 3 
Dina drömmar – vecka 4 
Motivation – vecka 5 
Dina tillgångar – vecka 6 
Din skrivande framtid – vecka 7 
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Reflektion 

Skriv 

Reflektion 

Läs 

Ditt skrivande 
 
Det finns många olika orsaker till att vi skriver. Vi mejlar och skriver 
meddelanden på lappar eller facebook dagligen. Mängder med livsberättelser 
skrivs dagligen ner i dagböcker och andra skrivs ner för att de närmsta ska få 
tillgång till sin historia. Vissa ägnar sig åt forskning och beskrivande facktext 
när andra släpper känslor och fantasi lös i prosa eller poesi. Vad vi än skriver 
så har vi något inom oss som vi vill uttrycka. Ibland går det lätt och ibland går 
det inte alls. Även det har många orsaker.  
 
I denna veckas brev ska du få chansen att fundera över ditt skrivande och dig 
som skrivande person. Du väljer själv tillvägagångssätt men jag 
rekommenderar att läsa en punkt i taget och lösa den uppgiften innan du går 
vidare. Skriv gärna ner dina svar, när du skriver ner dina tankar tvingas du 
formulera dig tydligare. Det är du värd! 
 

Önskar dig en skön och kreativ stund! 
 

 

Om dig 
 

w Varför skriver du? 
w Hur ser ditt skrivande ut idag? 
 

Flödesskriva 
Sätt dig på den plats där du brukar skriva eller göra liknande 
saker. Ta ett nytt vitt ark, ett papper eller i din ordbehandlare. Nu börjar du 
skriva, skriv allt du tänker. Bara skriv ut alla tankar, stanna inte upp, rätta inte, 
bara skriv. Tänker du ”nu vet jag inte vad jag ska skriva”, så skriver du det. 
Sluta när pappret är fullt. 
 

Stanna upp 
 
w Hur känner du när du skriver? Skriv ner de känslor du upplever. 

Skattjakt 
Ta fram den flödestext du skrev nyss. Läs den högt för dig själv. 
Ringa in de tre ord eller fraser som du tycker om och inspirerar dig.  
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Inspiration 

Reflektion 

Fantisera 

Skriv 

Dröm dig bort 
 

w Hur skulle du vilja att din skrivande vardag såg ut? 
 
Föreställ dig att allt är ordnat. Du har all tid i världen, pengarna flyter in som 
de ska, barnen är i säkert förvar och… ja kort sagt, allt är perfekt. Blunda, om 
det känns bra, och låt dig färdas upp mot molnen. Högt, högt. Väl uppe, 
vänder du neråt igen och seglar ner mot jorden, lugnt och stilla, för att landa 
på din perfekta skrivplats. Se dig omkring. Vad ser du? Hur ser det ut? Hur 
luktar det? Vilka känslor har du? Vad skriver du? Ställ dig alla frågor du vill veta 
om den platsen.   
 

w Vad fick du veta om din skrivplats? Skriv ner det du såg (10 min). Spara 
det i ditt minne och på papper för att kunna återvända en dag när det 
behövs.  

Flödesskriva 
Sätt dig nu på en ny plats, där du inte brukar skriva, men 
känner dig sugen att sitta på. Ta fram din flödesskrivna text igen och skriv ner 
dina tre ord eller fraser på ett nytt vitt ark. Välj ett av orden som textens första 
ord. Fortsätt sedan skriva tills arket är fyllt och använd de andra två orden 
också.  
 
 

 

 
 
                                                                                                                                                                        
 

Tips & idéer 
 

w Läsning. Många författare skriver om sitt eget skrivande. Stephen Kings 
”Att skriva” handlar till hälften om hans eget skrivande och till hälften 
om hans uppfattning om skrivandet som hantverk och de verktyg han 
tycker är viktiga.  

w Omgivning. Var uppmärksam på platser som du tycker om. Finns där 
något som du vill skriva om? Var ser du andra människor skriva? Vad 
skulle du vilja prova? 

w Lyssna. I premiärprogrammet av Lundströms Bokradio i P1 möter du 
olika författare och får lyssna till hur de får liv i sina karaktärer.  Du kan 
ladda ner podradio på sr.se och i appen ”Sveriges Radio play” i en 
smartphone.  

 
 

”Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså 
inte en handling utan en vana.” 

Aristoteles 
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Avslut 
 
w Vad var viktigast för dig i dag? 
w Vad vill du göra härnäst?  

 
Den här veckan har du funderat över hur ditt skrivande ser ut och hur du 
känner inför det. Kände du motstånd i någon övning, låt det vara så. Fråga dig 
vad det var i övningen som gjorde det. Det kan vara en ledtråd till hur ditt 
skrivande fungerar. Inspirera till att göra mer av det bra, och byta ut det 
mindre bra, mot saker som fungerar bättre för dig. Det är ju bara du som vet 
vad som fungerar för dig så var lyhörd inför dig själv.  
 
I den här kursen har vi inga uppgifter att skicka in, det är meningen att du ska 
få möjlighet att i lugn och ro utforska ditt eget skrivande. Du är däremot 
välkommen att dela dina reflektioner med mig, om du vill, på 
skrivkurs@kreationslotsen.se. Vill du dela dina tankar med andra som skriver 
så är du välkommen in på forumet på facebook (en grupp enbart för inbjudna), 
http://www.facebook.com/groups/229055487206747/. 
  
Nästa gång fokuserar vi på temat ”Ditt läsande” och söker efter kopplingar 
mellan ditt skrivande och ditt läsande. Läsande och skrivande är intimt 
förknippat med varandra. Det är riktigt spännande att fundera på hur! 
 
Efter det att du betalat in kursavgiften, på bankgiro 231-1116 kommer dina 
inspirationsbrev varje måndag framöver. En faktura (kvitto) kommer i din 
mejlbox så snart din betalning registrerats.  
 

Vi ses om en vecka! 
 
Jeanette 
 


