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  Skrivglädje i vardagen! 
- distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! 

Inspirationsbrev om ditt läsande 
 
 
Roligt att du valt att fortsätta kursen! Grattis till ett stort 
kliv framåt mot en mer kreativt skrivande vardag.  
 
Den här veckan är temat ditt läsande. Orsaken är enkel. 
Skrivande och läsande är intimt förknippade med 
varandra. Läsande stimulerar våra tankar och föder 
skrivande. Genom läsandet utvecklar vi språket och vår 
nyfikenhet väcks av de berättelser vi tar del av.  
 
I det här brevet får du därför chans att fundera över ditt 
läsande och vilken betydelse det har för ditt skrivande. 
Övningarna utgår från läsning och uppmuntrar till 
skrivande.  
 
Detta är en kurs med fokus på kreativt skrivande. Fullt 
fokus på glädje och skapande utifrån dig. Därför är det 
viktigt att du inordnar det att passa dig.  
 
Gör i ordning din skrivplats för en skön stund. Kanske en 
kopp te, tända ljus? Du vet själv vad du behöver. Kom ihåg 
att du bestämmer om du vill göra allt på ett skrivpass 
eller dela upp under veckan. Prova gärna lite olika sätt 
under kommande 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 
 



Skrivglädje i vardagen! – sid 2 
	  

	  
-‐	  Utveckling	  med	  resultat,	  kvalitet	  och	  personligt	  bemötande.	  

 

Reflektion 

Reflektion 

Ditt läsande 
 
De flesta som tycker om att skriva gillar att läsa. Är det så för dig också? Jag 
gissar det. Det är det vanligaste svaret. Du vet säkert också vilken typ av 
litteratur du tycker om att läsa. Kanske har du en favoritförfattare eller en 
genre du upptäckt är vanlig i din bokhylla. 
 
För dem som vill utveckla sitt skrivande är detta i det närmaste en 
förutsättning. Man behöver läsa för att förstå skrivandet. Är det roligt kommer 
du sannolikt läsa mer och få fler verktyg att arbeta med i ditt eget skrivande. 
Den här kursen riktar sig ju främst till dem som söker inspiration och vill hitta 
skrivglädje och även då har vi mycket nytta och glädje av läsningen.  
 
Den här veckan bjuder både på läsning och skrivande. Du kommer att få 
möjlighet att fundera över vad din läsning betyder för ditt skrivande och hur du 
kan använda det när du skriver. Framför allt kommer du bjudas på lustfulla 
sätt att närma dig ditt skrivande genom läsning.  
 
Innan du kastar dig över veckans övningar ska du få blicka tillbaka en kort 
stund.  
 

Önskar dig en skön och kreativ stund! 

 

 

 
 

Backspegel 
 

w Vad lärde du dig under förra veckan? 
w Vad skulle du vilja göra annorlunda den här veckan? 
 

Om dig 
 

w Vad tycker du om att läsa? 
w Vad gör en berättelse bra? 
 
 
 
 

”If you want to be a writer, you must do two 
things… read a lot and write a lot.” 

Stephen King 
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Läs 

Reflektion 

Känn 

Fantisera 

Skriv 

Läsning 
Läs en novell. Välj något av alternativen nedan. Sätt dig 
bekvämt, läs och njut. Tänk inte på något annat, bara läs. 

w Stig Dagermans ”Att döda ett barn” är en välkänd och mycket läst 
novell. Den hittar du att läsa här, 
http://www.student.nada.kth.se/~niho/adeb/att_doda_ett_barn.pdf. 

w Ta något ur bokhyllan, låna på biblioteket eller köp en novellsamling du 
är sugen på. Papper eller e-bok, det bestämmer du.  

w Inspireras bland lästipsen som idag har fokus på novellsamlingar.  
  

Stanna upp 
 
w Hur känner du när du läser? 
w Vad fångade dig i berättelsen?  

Skattjakt 
Ta fram den text du läste nyss. Vilka känslor upplevde du 
genom läsningen? Skriv ner dem. Vad var det som gjorde det?  
 

Dröm dig bort 
 

w Vilken karaktär eller författare skulle du vilja vara? 
 
Har du svårt att komma på någon så gå till bokhyllan och ta vilken bok som 
helst. Tillåt dig drömma en stund om hur det skulle vara att vara den här 
karaktären eller författaren. Skriv sedan en dagbokssida där du skriver som om 
du vore din valda karaktär.  
 

Perspektivlek 
Skriv om en bikaraktär. I ”Att döda ett barn” finns till exempel 
bikaraktärerna Larssons och bensinförsäljaren. Gör en av dem till 
huvudkaraktär i en ny kortberättelse om ett möte med någon. Din 
huvudkaraktär befinner sig i en av de känslor som du uppmärksammade i 
skattjakten. Vad händer? 
 

 
 
                                                                                                                                                                        
 

”Att läsa en text och höra en text är ibland 
som skillnaden mellan att promenera och 

dansa.” 

Peter Englund 
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Inspiration 

Reflektion 

 

Tips & idéer 
 

w Läsning. Genom noveller, den korta berättelsen, kan man läsa avslutade 
berättelser även om man inte har avsatt så mycket tid för att läsa. Det 
ger också möjligheter till insyn i många olika berättelser och 
verkligheter på kort tid. Botanisera på biblioteket eller bokhandel bland 
klassiker eller moderna författare. På antikvariat kan man fynda det 
som inte längre säljs. Några olika novellsamlingar… 

o Många människor dör som du. Av Lina Wolff. 
o Kostym. Av Ninni Holmqvist.  
o När börjar det riktiga livet. Av Fredrik Lindström. 
o Den perfekte vännen. Av Jonas Karlsson 
o Snön på Kilimandjaro. Av Ernest Hemingway.  
o Häxan och andra noveller. Av Anton Tjechov. 
o För mycket lycka. Av Alice Munro. 

w Vad säger författarna? Läsande sysselsätter och intresserar helt naturligt 
många författare. Olof Lagercrantz är en av dem som valt att skriva om 
det i ”Om konsten att läsa och skriva”. En inspirerande tunn skrift som 
numer är en klassiker.  

w Prova nytt. Att prova nya saker och nya miljöer är ofta positivt för vår 
kreativitet och inspiration. Leta upp något du aldrig har läst tidigare t ex 
en genre, författare, klassiker, modern, serier eller kanske facktext. Läs 
och notera vad det gav dig.  

w Bonusövning. Gå till bokhyllan. Ta en bok slå upp sidan 30. Ta femte 
meningen och skriv den som första mening i din text. Skriv ett 
meddelande till en vän.  

w Lyssna. I programmet Hjärtslag finns ett avsnitt som heter Musik och 
språk som sändes 10 april 2011. Många inspirerande tankar om hur 
språk och musik hänger ihop. Du kan ladda ner podradio på sr.se och i 
appen ”Sveriges Radio play” i en smartphone. Låt dig inspireras! 

 
 

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

 
Den här veckan har du funderat över hur ditt läsande hänger ihop med ditt 
skrivande. Är läsning inspirerande för dig, njutning eller kanske mest ett 
nödvändigt ont. Kommer du fram till att läsning är inspirerande så är det en 
outsinlig källa till ditt skrivande.  
 
Du är alltid välkommen att dela dina reflektioner med mig på 
skrivkurs@kreationslotsen.se. Vill du dela dina tankar med andra som skriver 
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så är du välkommen in på forumet på facebook (en grupp enbart för inbjudna), 
http://www.facebook.com/groups/229055487206747/. 
  
Ditt inspirationsbrev kommer varje måndag och innehåller inspiration, 
coachande reflektion och skrivövningar. Du hittar kursens olika teman i 
marginalen på första sidan.  
 
Nästa gång fokuserar vi på temat ”Lust & skrivglädje” och söker efter vad som 
väcker detta hos dig! Den kunskapen kan du använda för att skapa den känsla 
du behöver för att få till ditt vardagsskrivande.  
 

Vi hörs om  vecka! 
 
Jeanette 
 


