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 Rivstarta ditt skrivprojekt! 

Inspirationsbrev – Att bli läst 
 
Det här brevet kommer att handla om vikten och 
betydelsen av att bli läst. Att låta någon annan läsa vad 
man skrivit och be om feedback. Första gången man 
lämnar ifrån sig sin text så kan det kännas både 
spännande och lite obehagligt. Den stora fördelen att låta 
någon annan läsa är naturligtvis att man får låna någon 
annans ögon. Att se det man själv inte sett. Eller visa på 
nya möjligheter för texten. Du har nu skrivit ett tag och 
kanske är det dags att inhämta lite feedback på din text.    
 
Men när ska man lämna ifrån sig texten då? Det är jobbigt 
att höra att texten är dålig, vad gör man då? Vem ska 
läsa? Vad gör jag med den feedback jag får? Den typen av 
frågor tar vi upp i denna omgång för att göra det lättare 
för dig att lämna ifrån dig texten. 
 
Kanske har du tänkt på att jag skriver ”din text” och när 
jag pratar om dig gör jag det som ”skrivande person” eller 
”skrivare”. Anledningen till det är att det är två separata 
saker som jag vill skilja åt. Självklart egentligen, eller hur? 
Du och din text är inte samma sak. Ändå är det lätt att 
reagera på feedback på ett personligt sätt, speciellt den 
man inte gillar. Det här tar vi upp eftersom det är värt att 
träna på, när du kan få och ta emot feedback för vad den 
är, har du fina möjligheter att förädla din berättelse och 
text.  
 
Ta dig tid att göra backspegeln innan du sätter igång med 
innehållet i det här brevet. Den är en lika viktig stund för 
din utveckling som reflektionsfrågorna under Din 
viktigaste stund. 
  
Brevet är fyllt med tips och övningar. Din utveckling sker 
genom att du skriver så därför ligger betoningen där. 
Nästa gång är du redan framme vid sista inspirations-
brevet och temat är ”Och sedan då?”. Viktigt att blicka 
framåt och se hur du vill gå vidare med ditt skrivande.  
 
Ha en skön och kreativ stund! 
/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. 
 
Du hör av mig efter varje 
inspirationsbrev när du skickat in 
dina uppgifter. 
 
Välkommen! 
 
Jeanette 
 

Tema i inspirationsbreven  
Introduktion – vecka 1 
Om dig – vecka 3 
Din text – vecka 5 
Läsning – vecka 7 
Struktur – vecka 9 
Skriv, skriv, skriv – vecka 11 
Att bli läst – vecka 13 
Och sedan då? – vecka 15 
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Reflektion 

Reflektion 

Reflektion 

Backspegel 
w Vad lärde du dig i arbetet med förra inspirationsbrevet? 
w Vad vill du göra annorlunda denna gång? 
w Behöver du justera din rutin – ditt tillvägagångssätt?  

 
 
 

 

 

 
 
 

Om dig 
Ta fram din anteckningsbok och svara på frågorna spontant.  
 

w Vad skulle du kunna få ut av att lämna din text?  
w Hur läser du din egen text? 
w Hur skulle det kännas att lämna din text?  
w När vet du att det är dags för någon annan att läsa? 
w Hur tar du emot feedback? 
w Hur ger du feedback? 
w Hur tänker du om sådant som du läser? 

 

Din text  
Du är inte din text. Du är du och det du har skrivit är din text. 
Det är också en text under tillblivelse. Det betyder att du skapar, 
formar och kan förändra ända tills du är nöjd. Det medför två viktiga betydelser 
som är värda att trycka på. Du har möjlighet att ta in en läsares tankar om 
texten och det är du som bestämmer vad som ska ändras.  
 
Läs din egen text. För att få syn på din egen text är det viktigt att du läser den 
själv. Läs gärna högt så hör du lättare om det inte stämmer. Läs med pennan i 
handen, stryk under och notera sådant du kommer att tänka på. Titta närmare 
på dina värdeomdömen. När du tänker ”det var bra/dåligt” så gå djupare och 
undersök varför du tänkte så. Var det ett speciellt ordval, en ton eller något 
annat som gav dig känslan. Försök använda objektiva ögon, lägg gärna bort 
texten och låt den vila innan du återkommer till den. Se berättelsens jag som 
en huvudperson och inte författaren själv. Låt läsaren låna jagets ögon genom 
läsningen.  
 
 
 

”Se feedback som en gåva. Ta emot den med öppna 
händer och öppet sinne. Väg den. Det är gödningen 

för din texts utveckling. Använd det du vill.” 
Jeanette Niemi 
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Att lämna ifrån sig texten 
Det handlar inte om att bli recenserad när 
vi lämnar ifrån oss en text som inte är helt 
klar. Det handlar om att få feedback som 
kan hjälpa dig att utveckla din text mot 
något du önskar. Du kan få svar på om 
läsarna förstår din avsikt och om du har 
missat något. Det kan vara lika viktigt att 
få veta att man varit för övertydlig. När du 
får feedback så är det en gåva. Någon som 
tar sig tid att läsa och bry sig om att kommentera. Tacka, ta emot och överväg 
vad du ska använda. Det är kanske inte helt lätt att hitta någon som vill läsa, 
så vad ska man tänka på. Här kommer några tips som kan underlätta för dig 
att identifiera en potentiell läsare i din omgivning.  
 

w En van läsare är att föredra.  
w Konstruktiv feedback. Du vill ha mer än värdeomdömen som bra eller 

dåligt. Du vill veta vad som fungerar och vad som inte gör det och gärna 
varför. Vad som är utvecklingsbart.  

w Utbilda din läsare. Berätta vad du behöver för att utveckla din text dvs 
konstruktiv feedback som ovan. 

w Välj inte ”mamma”. Har man för nära relation kan det vara svårt att vara 
objektiv och inte väga in sina känslor för en person. Då stannar det lätt i 
omdömet ”det är så bra” och det kommer inte att hjälpa dig. 

 
När du hittat din/dina läsare och det är dags att lämna ifrån sig texten så 
kommer några nya frågor att ta ställning till. Är du redo att lämna texten ifrån 
dig? Feedbacken ska ge dig förnyad energi att fortsätta och inte slå ner dig 
eller få dig att tappa fokus i ditt berättande.  
 

w Vill du ha utvecklingsbar feedback?  
w Vet du var du ska med din berättelse? 
w Kan du se det din läsare uttrycker som mindre tilltalande som 

möjligheter till utveckling? 
 
När du vet vad du vill med din berättelse kommer du kunna sortera bort 
sådant som kan få dig på villospår. Snegla på din plan/synopsis om du blir 
osäker. När du sedan får feedbacken kommer du till nya frågeställningar. Hur 
tar du emot feedbacken och vad gör du med den.  
 
Ta nu fram din anteckningsbok och skriv.  
 

w Vad tänker du om ditt sätt att läsa dina egna texter? 
w Vad tänker du om att låta någon annan läsa dina texter? 
w Vilka har du i din närhet som skulle kunna läsa dina texter? 

 
Du kan läsa mer om hur du kan hitta läsare och övningar kring ämnet under 
Tips, övningar & idéer.  
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Inspiration 

 

 
 
 

 

 
Tips, övningar & idéer 
Här hittar du tips och övningar, med fokus på läsning av din text, 
som kan inspirera och hjälpa dig. Använd dem direkt i ditt projekt eller som 
uppvärmning för kreativitet och skrivande.  
 

w Hitta din läsare. Gör en tankekarta (mindmap) över de personer du kan 
tänka dig att bli läst av. Börja med en ring i mitten där det står ”Min 
text”. Gör sedan ringar där du skriver namnen på dem i din omgivning 
du kan bli läst av. Notera vid sidan av respektive ring, vad det är som gör 
att just den här personen kvalificerade sig in på listan. Vilka egenskaper 
har personen som gör den lämplig?  

 
w Hitta din läsare II. Vill du istället ha en läsare som du inte känner så finns 

det många andra knep. Listar några här, känn efter om det är någon 
som passar dig.  
 

◊ Skrivkurs. Kolla med ditt bibliotek eller olika studieförbund 
om de erbjuder skrivkurser. De innehåller ofta någon form 
av respons.  

 
◊ Skrivutbildning. För att få regelbunden läsning av sin text 

kan jag varmt rekommendera att gå en skrivarlinje där man 
arbetar med sitt eget projekt och även arbetar med respons. 
Detta finns på landets olika folkhögskolor både som 
distansundervisning eller att gå på orten. Sörängen 
folkhögskola i Nässjö erbjuder t ex en sådan utbildning – 
Skrivarlinjen på distans. Sök på nätet, se länk under 
Länktips.  

 
◊ Lektör. En lektör läser ditt färdiga råmanus och du får 

respons på helheten. Här ska du alltså vara i princip klar 
men få manus genomläst för att skicka till förlag, gå i tryck 
eller ta reda på hur du ska gå vidare. En del lektörer 
erbjuder även enklare typer av läsning och respons. Googla 
på lektör eller gå in på min hemsida för att läsa mer om vad 
det innebär.   

 
◊ Bokcirkel. Även i andra läs- och skrivsammanhang möter du 

människor som är intresserade av att läsa och skriva. Dra 
igång en själv eller kolla med bibliotek och studieförbund.  

 

”En populär författare skriver vad folk tänker. Ett 
geni inbjuder dem till att tänka något annat.” 

Ambrose Bierce  
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◊ Byt tjänster. Sök upp någon som du vet skriver och föreslå 
att ni läser varandras texter. Kom ihåg att göra en 
överenskommelse om hur det ska gå till. 

 
◊ Nätforum. Sök upp olika sidor på nätet som handlar om att 

skriva och läsa varandras texter. Se tips under Länktips.  
 

◊ Läsning i denna kurs. Dra nytta av att det ingår läsning i 
den här kursen!  

 
w Din bokhylla. Ta fram en bok ur din bokhylla. Slå upp en sida helt 

slumpmässigt. Låtsas att du ska ge respons på texten. Skriv tre 
meningar om vad du upplever när du läser. Tre saker som du skulle vilja 
förmedla till författaren.  
 

w Överenskommelse med läsare. Kom på förhand överens om hur ni ska gå 
tillväga. Nedan några exempel på sådant som ni kan diskutera.   

 
◊ Textmängd.  Hur mycket per gång?  
◊ Hur ofta? 
◊ Hur ska feedbacken levereras? 
◊ Vad vill du ha ut av läsningen? 

 
w Skriv till bild. Se på bilden. Skriv fritt 

och sluta efter en halv sida.  
 

w Ditt projekt. Slå upp en sida i ditt 
projekt och närläs den. 

 
◊ Läs högt och långsamt. 
◊ Notera vad du känner och vilka 

tankar du får. 
◊ Markera om du märker saker som behöver rättas till.   

  
w Din bokhylla II. Ta fram de tre meningarna du skrev om boken i din 

bokhylla. Låtsas nu att det är du som är författaren och har skrivit 
texten. Du har just mottagit feedbacken och funderar nu på hur du kan 
använda den. Hur känns det att läsa den? Hur kan det hjälpa dig att 
utveckla texten? Notera dina tankar i din anteckningsbok.  
 

w Lämna din text. Ta fram texten du skrev till bilden. Formulera en fråga du 
gärna vill ha svar på. Lämna texten till någon för att läsa den och be om 
feedback. 

 
w Kom i håg. Ta fram din anteckningsbok och skriv ner den insikt, tanke 

eller övning som var viktigast för ditt projekt i detta inspirationsbrev. 
Skriv också varför. 
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Reflektion 

Läs 

Din viktigaste stund 
Anteckna dina viktigaste framgångar. Att kunna läsa om vad du gjorde när 
skrivandet fungerade kan vara helt avgörande för att du kommer igång igen om 
orken tryter. 
 

w Vad har du gjort på ditt projekt denna period? 
 

w Vilket var ditt mål? 
 

w Vad gick lättast? 
 

w Vad funderar du på nu? 
 

w Vad är du mest stolt över? 
 

w Vad vill du göra annorlunda? 
 

w Vad är din nästa utmaning? 
 

w Vad behöver du för att lyckas? 
 

w Vad var viktigast i ditt projekt under den här skrivperioden? 
 

Lästips 
Denna gång får du tips på några länkar för att hitta läsning och 
läsare av dina texter. Det finns många fler, leta runt tills du hittar något som 
passar dig.  
 
Noveller.eu  Läs, publicera 

och recensera 
noveller 

Inspiration  Hemsida 

Sockerdricka.nu Forum för poesi Inspiration Hemsida 
Poeter.se Forum för poesi  Inspiration Hemsida 
Flashback.org Forum för 

noveller  
Inspiration Hemsida 

Folkhogskola.nu Hitta skrivkurser  Inspiration Hemsida 
Tre enkla regler finns 
inte– en romanskola 

Elisabet Norin Metodbok Isaberg förlag, 2011 
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Uppgifter Veckans ”skicka in” 
Uppgifter att skicka in är ett bra sätt för dig att hålla fokus och bolla dina 
frågor kring skrivprocessen. Du väljer själv en, alla eller ingen. Väljer du ingen 
så skicka i alla fall ett mejl och berätta det och varför du avstår. För att hjälpa 
dig hålla fokus och fortsätta skriva kommer jag att fråga efter dig när jag inte 
hör av dig. Skicka dina svar till skrivkurs@kreationslotsen.se. Du får 
återkoppling inom en vecka.  
 

w Om dig. Skicka in en valfri sida ur ditt projekt eller texten du skrev till 
bilden för läsning. Du får feedback från mig när jag läst den.  
 

w Fråga. Skicka in en fråga angående ditt projekt.  
 

w Reflektion. Skicka in en reflektion du haft under din skrivperiod. Kan röra 
t ex dig själv som skrivande person, ditt skrivande eller övningarna.  

 
w Viktigast. Vad var viktigaste med det här brevet i ditt projekt? 

 
 
Varje inspirationsbrev innehåller inspiration, kunskap, tips, skriv- och 
reflektionsuppgifter för att göra din väg rolig och enklare. Alla breven utgår från 
ett tema. Du hittar kursens olika teman i marginalen på första sidan.  
 
Nästa brev är ditt sista inspirationsbrev. Det kommer att handla vad som 
händer efter kursen. Hur vill du fortsätta ditt skrivande och hur kan du göra 
det. Vi tittar också på vad du har uppnått. Vi gör det genom att inspireras av 
andra och massor av skrivande.  
 

Lycka till, vi hörs om  veckor! 
 
Jeanette 


