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

Inspirationsbrev om lust & skrivglädje 
 
 
Hur går det? Har du hittat en skrivplats och tid för att få 
skrivandet att fungera? Leker kreativiteten när du skriver?  
 
Det är lätt att blanda ihop kreativt skrivande med att hitta 
på. Så behöver det inte vara. Det kan lika gärna vara att 
uttrycka något på ett nytt sätt, det kan man ha nytta av 
även när man skriver faktabaserad text. Att hitta nya sätt 
som tilltalar läsarna eller för att tillfredsställa sin egen 
skrivlusta! Men det är inte fel att hitta på så ta chansen, 
så ofta du vill, hitta på och skapa helt nya världar och 
värden. 
 
Den här veckan ägnar vi åt det senare, din skrivlust och 
skrivglädje. Vi provar lite nya sätt och leker med orden 
bara för att det är roligt.  
 
Nu är det dags att förbereda din skrivplats. Var vill du 
sitta? Hur lång tid vill du sitta? Det enda kravet är att det 
ska vara en plats där du trivs.  
 
Klart? Bra då är det dags för din alldeles egna lustfyllda 
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. 
 
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 

Skrivlust & skrivglädje 
 
Du gillar troligen att skriva annars hade du inte anmält dig till den här kursen. 
Även om vi formligen älskar att skriva så händer det ibland att det inte är lika 
roligt. Vi gästas av skrivkrampen istället för inspirationen så att säga. Känns 
det igen? Det händer även etablerade författare, det hör till jobbet och det 
kräver sina strategier för att hantera.  
 
Vanliga orsaker till att man inte skriver eller får skrivkramp är olika 
föreställningar vi har om oss själva och de vi har omkring oss. Känner du igen 
någon av dessa? 
 

w Jag har inte tid. 
w Det blir inte bra.  
w Jag måste… 
w Jag är inte på humör. 

 
Vi har en massa ursäkter för oss när det gäller att skapa tid för det vi verkligen 
vill. Nu tittar vi närmare på det här och leker med vanliga strategier för att 
råda bot på det. Du behöver som vanligt bara hänga med, göra övningarna och 
strunta i alla kraven. ”Måste” är ett ord som kan lägga beslag på all kreativ 
energi vi behöver för att genomföra våra önskningar. 
 
Innan du kastar dig över veckans övningar ska du få blicka tillbaka en kort 
stund.  
 

Önskar dig en kreativ och lustfylld stund! 
 

 

 

 
 
 

 
 

Backspegel 
 

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

”Inspirationen är en oberäknelig gäst, men ju 
oftare man sätter sig vid skrivbordet, desto 

flera tillfällen får han att hälsa på.” 

Wilhelm Moberg  
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Skriv 

Reflektion 

Skriv 

Reflektion 

Känn 

Om dig & skrivglädje 
 

w Vad betyder skrivglädje för dig? 
w Hur känns det när du har skrivglädje i kroppen? 
w Hur ser det ut omkring dig då? 
 

Prestera mindre 
Alla måsten och höga ambitioner sätter lätt krokben för 
kreativiteten. Det ska skrivas länge, långt eller bra. För att vara kreativa 
behöver vi våga skriva dåligt. Släppa kraven på oss själva.  
 
Låtsas att du är sju år, går i första klass och har precis lärt dig skriva. Du har 
bestämt dig för att rymma. Skriv en lapp att lämna på köksbordet med ditt 
rymningsbesked. Använd blyertspenna och ett vanligt papper. 
 

Stanna upp 
◊ Är sinnesstämning viktigt för att du ska kunna skriva? 
◊ Finns någon särskilt bra sinnesstämning att skriva i? Dålig? 

 

Skattjakt 
Läs lappen från sjuåringen. Vilken sinnesstämning befann sig 
sjuåringen i när lappen skrevs? Kan du se flera? Ringa in de ord du tycker 
markerar sinnesstämningar. 

Skriv med humör 
Föreställ dig nu att du är rymlingens något äldre syskon. Du 
hittar lappen på köksbordet. Vad känner du? Vad tänker du? Vad gör du? Gå till 
ditt rum och din dagbok. Berätta om dina innersta tankar för dagboken.  
 
 

 
 
                                                                                                                                                                        
 

Tips & idéer 
 

w Bonusövning. Vilka måsten har du att göra den här 
veckan? Skriv en lista, låt den bli lång med smått och gott. Börja varje 
mening med ”jag måste…”. 
 

”If you don’t know it’s impossible, 
it’s easier to do it.” 

Neil Gaiman 

 

Inspiration 
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Reflektion 

w Läsning. Att läsa saker kan ge glädje och inspiration. Var du hittar glädje 
vet bara du, så prova dig fram. Det kan vara inspirationsböcker, 
metodböcker, handböcker, poesi eller skönlitterärt. Här är några tips 
men du kan lika gärna välja något i din egen bokhylla eller på 
biblioteket.  

o Lusten att skriva. Av Julia Cameron. 
o Avig Maria. Av Mia Skäringer.  
o På väg – Res, skriv och fotografera. Av Tomas Polvall. 
o Samlade dikter 1954-1996. Av Tomas Tranströmer. 

 
w Prova nytt. Köp dig en tidning i ett, för dig, nytt ämne. De går lika bra att 

gå till biblioteket eller låna av en vän förstås. När du läst igenom 
tidningen så slå upp fem uppslag och plocka ut ett ord från varje 
uppslag. Använd orden och skriv en annons till tidningens annonssida.   

 
w Inspireras. Inspiration är ett stimuli som sätter igång mental 

verksamhet. Vad inspirerar dig? Leta inom dig själv, i tidningar, på nätet 
eller på annat sätt som passar dig. Skriv ner det du kommer fram till. 
Har du tillräckligt mycket av detta i ditt vardagsliv? 
 

w Lyssna. Gå på konsert, en föreläsning, ett författarsamtal eller sätt på en 
skiva. Njut och låt dig inspireras och fantisera till det du hör eller hört. 
Vilka likheter kan du hitta mellan det du lyssnade på och att skriva? 

 
w Bonusövning fortsättning. Ta fram din lista över veckans måsten. Skriv 

om hela listan men byt ut måste mot vill dvs står det ”jag måste handla 
mat” så skriver du ”jag vill handla mat”. Vilka känslor får du när du gör 
denna övning? 

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

 
Den här veckan har du funderat över din skrivglädje och skrivlust. Jag vill gärna 
ta del av vad du kommit fram till. Skriv ett par rader till mig och berätta på 
skrivkurs@kreationslotsen.se. Att bygga dina skrivstunder utifrån att det är 
lustfyllt kommer att öka dina chanser till regelbundet skrivande. Det är 
verkligen värt det! Lycka till! 
 
Nästa gång fokuserar vi på temat ”Dina drömmar”. Utifrån dina drömmar om 
hur du vill leva ditt liv leker vi vidare med övningar och funderar på hur dina 
drömmar hänger samman med ditt skrivande.  

Vi hörs om  vecka! 
Jeanette 


