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

Inspirationsbrev om motivation 
 
Hej! 
 
Förra veckan ägnade vi åt drömmar och den här veckan 
förflyttar vi oss till att fundera över motivation. Vad är det 
som motiverar oss att genomföra våra projekt, drömmar 
eller vardagssysslor?  
 
Motivation kommer från det latinska ordet movere som 
betyder att förflytta. Det finns många psykologiska teorier 
bakom vad som får människan att handla, välja en 
inriktning framför en annan och vad det är som styr 
intensiteten och uthålligheten i våra ansträngningar. Vi ska 
inte fördjupa oss i teorier, du ska istället få utforska vad 
som motiverar dig och samtidigt skriva flera sköna sidor 
text. 
 
Att vilja är en sak och att kunna en annan. Ändå är viljan 
en av våra största drivkrafter. Utan att vilja blir det svårt 
att lyckas eller genomföra. Men bara vilja hjälper inte 
heller. 
 
Vid det här laget har du din skrivplats i ordning när du 
kommit hit ner i brevet och du är redo att sätta igång.  
 
Varsågod, nu är det din skrivstund. En stund bara för dig, 
bara för att du är värd det. 
 
/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 

”När jag vill göra något, 

presterar jag bättre än när jag måste göra något. 

Jag vill för mig, jag måste för dig.” 
John Whitmore 
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Reflektion 

Reflektion 

Motivation 
 
Det är lätt att tänka på inspiration när man pratar om motivation. Inspiration 
är ett stimuli som sätter igång mental verksamhet. Motivationen är det som får 
oss att fortsätta mot något som vi vill uppnå. Det kräver en uthållighet tills vi 
nått fram.  
 

w Vad är det som motiverar dig? 
w Hur ser du på motivation och inspiration? 

 

 
 
Är det motivation eller inspiration Slas avser i citatet ovan? Kan det vara 
samma? Finns det en poäng med att särskilja de två begreppen? Låt oss 
undersöka det tillsammans i några övningar.  
 
Ta dig tid att göra backspegeln innan du kastar dig över veckans övningar.  
 

Önskar dig en härlig skrivstund bara för dig själv. För att du vill  det, 
lämna måstena bakom dig! 
 

 

Backspegel 
 

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

 

Motivera  
 
Det finns många måsten i vardagen. Studier, arbete, familj, vänner osv pockar 
på och vill bli sedda och genomförda. Vilka måsten har du? Skriv ner de tio 
första du kommer på.  
 
Jag måste: 
 

w  
w  

w  
w  

w  w  

“Inspiration?  

Jag brukar bara ställa upp 
räkningarna på skrivmaskinen.” 

Slas  
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Reflektion 

Reflektion 

Skriv 

Skriv 

Känn 

w  w  
w  w  
w  w  

Det var en gång 
När var du motiverad, riktigt motiverad? Minns en sådan gång 
som det gick lätt för att du kände dig så motiverad. Skriv om den gången i 
tredjeperson (hon eller han) och sagoform. Börja med ”Det var en gång…”.   
(10 minuter)  

Min vilja 
Titta på din lista med måsten ovan. Byt ut jag måste mot ”jag 
vill”. Läs igenom alla meningar högt för dig själv, läs ”Jag vill…”. Vilka känns 
mest bekväma? Skriv ner två av dem: 
 

w Jag vill…  
w Jag vill…  

 
Vilka känns mest obekväma? Skriv ner två av dem: 
 

w Jag vill…  
w Jag vill…  

 

Skattjakt 
Ta fram din saga. Stryk under en fras som tilltalar dig. Vad är 
det som gör den viktig? Berätta i ett stycke där du börjar med frasen som du 
strukit under. 

Motivera mig 
Välj ett av dina omgjorda måsten, ett av de obekväma. Skriv ett 
brev till en person som du vill ska motivera dig att genomföra det och prestera 
ditt bästa. Om ditt måste är t ex ”Jag måste gå till jobbet varje morgon” ska du 
skriva och berätta för den här personen hur den kan motivera dig att få dig att 
vilja gå till jobbet varje morgon. Eller få dig att sluta med det. Du skriver för dig 
själv och ingen behöver läsa det. Du behöver alltså inte skicka iväg det men om 
du vill ta tillfället i akt, så passa på! (20 minuter) 

Stanna upp 
w Hur kändes det att skriva brevet?  
w Vad blev du överraskad av? 
w Vad skulle du vilja ändra på? 

 
 



Skrivglädje i vardagen! – sid 4 
	  

	  
-‐	  Utveckling	  med	  resultat,	  kvalitet	  och	  personligt	  bemötande.	  

 

Skriv 

Reflektion 

Mina drivkrafter 
Vilken är din högsta önskan just nu? Fundera en stund. 
 
Tänk dig in i att det har gått ett år eller två och du har precis uppnått din 
högsta önskan. Du sitter på ett café tillsammans med en människa som har 
samma dröm som den du just uppnått. Personen ifråga suckar och säger. ”Å, 
det låter underbart men det går inte för mig. Hur har du gjort?” Skriv en dialog, 
hur fortsätter samtalet? (15 minuter) 

Tips & idéer 
 

w Bonusövning. Låna en egenskap av 
Ingemar Stenmark. Vilken egenskap 
tror du var avgörande för att han 
skulle bli så framgångsrik inom 
slalom? Hur var den avgörande? 
Skriv och berätta. Skriv i jag-form 
(10 minuter).   

 
w Prova nytt. Var uppmärksam på dina 

egna måsten under en dag. När 
använder du uttryck som måste och 
behöver. Prova att byta ut dem mot 
vill, hur känns det?  

 
w Inspireras. Fråga en vän om vad som motiverar denne. Hur har hon/han 

gjort för att uppnå sina drömmar eller mål. Vilka tips har hon/han att 
dela med sig av? 

 
w Betydelse. Vad behöver du för att motivera dig till att genomföra din 

skrivstund? Skriv ner minst tre saker. 

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

 
Den här veckan har du funderat över vad som motiverar dig och hur du kan 
använda dig av det. Inspiration som något igångsättande och motivation – 
drivkraften som tar dig till mål. Nästa gång ska vi se närmare på dina 
tillgångar. Vad har du som du kan använda dig av och naturligtvis kommer du 
att skriva många rader.  

Vi hörs om  vecka! 
 
Jeanette 

Inspiration 


