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

Inspirationsbrev om dina tillgångar 
 
Hej! 
 
Förra veckan ägnade vi åt motivation och den här veckan 
fördjupar vi oss i dina tillgångar genom reflektioner och 
skrivande. I alla inspirationsbrev har teman varierat och i 
varje brev kan du hitta något som kan vara en av dina 
tillgångar. Din arbetsplats, din läslusta, dina drömmar, att 
ha klarhet över mål och vad som inspirerar och motiverar 
dig. Allt kan ses som tillgångar eller göras till tillgångar.  
 
Du är din viktigaste tillgång, det är du som gör det möjligt. 
Som människa är du unik och det är du som avgör vad 
som ska vara möjligt för dig. Det är föga fruktsamt att 
jämföra dig med andra och det de uträttar. Däremot kan 
det ge dig stora möjligheter att utöka dina egna tillgångar 
genom att lyssna på och ta del av andras berättelser om 
hur de gör. Det kan inspirera dig till nya sätt som kan bli 
framgångsrika för dig. Du bestämmer! 
 
Är din arbetsplats i ordning eller behöver något justeras? 
Känns det okej, så byt gärna plats för att se om du kan 
hämta ny inspiration i en ny miljö som på ett bibliotek 
eller ett fik.  
 
Ta dig tid att göra backspegeln innan du kastar dig över 
veckans övningar.  
 
Se till att få en skön och minnesvärd skrivstund! 
 
/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 

”Allt stort som skedde i världen skedde först i 
någon människas fantasi.” 

Astrid Lindgren 

 



Skrivglädje i vardagen! – sid 2 
	  

	  
-‐	  Utveckling	  med	  resultat,	  kvalitet	  och	  personligt	  bemötande.	  

 

Reflektion 

Skriv 

Reflektion 

Backspegel 
 

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

Tillgångar 
 
Dina tillgångar är din unika persons resurser. Dina styrkor och kunskapen om 
hur du kan använda dem likväl som kunskapen om hur du kan hantera det du 
är mindre bra på. Men också sådant som finns omkring dig, det omvärlden har 
att erbjuda och det du väljer att använda. 
 

w Vilka är dina starka sidor? 
w Vad i din omgivning kan stötta dig att nå det du vill? Vilka? 

 
Ofta är vi snällare mot våra vänner än mot oss själva. Det är lätt att vara 
självkritisk och inte se sig själv i ett rättvist ljus. Att inte ge sig själv chansen. 
Veckans övningar handlar om att skriva oavsett om det är bra eller inte, skriva 
därför att det är roligt och för att det ger dig något. Så släpp på hämningarna 
och tänk bara på dig själv en stund, tänk på sådant som du mår bra av och 
gillar att göra! 
 

 
 

Dina tillgångar  
Vilka tillgångar ser du hos dig själv? Vad är du bra på? Vad gillar 
du att göra? Vad hjälper dig att göra saker du vill? Skriv en lista med allt du 
kommer på, sluta inte förrän du kommit upp i trettio saker eller en A4.  

Din bästa vän 
Tänk på en vän i din omgivning. Den här vännen är din främste 
supporter, har så mycket gott att säga om dig och det du gör. Ni sitter och 
pratar på en ostörd plats och du frågar vännen ”Vad tycker du är mina främsta 
tillgångar?” 
 
Skriv och berätta om vad som händer. Skriv en sida.  
 
 
 

“Det är bara genom att skriva 
dåligt som man lär sig skriva bra.” 

 
Samuel Johnson 
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Skriv 

Reflektion 

Skriv 

Känn 

Skriv 

Skillnader  
Jämför din text med listan.  
 

w Vad upptäcker du? 
w Vill du ändra något på listan? 

Skattjakt 
Ta fram din text. Välj ett ord som känns centralt, viktigt för dig. 
Skriv en fråga ”Vad menar jag med X (ditt valda ord)”. Har du strukit under 
rysligt så skriver du alltså ”Vad menar jag med rysligt?”. Besvara 
frågan.  

Världen är 
Den här övningen har jag lånat från en kollega, Maria Brynge. Skriv tre 
meningar som börjar med ”Världen är…” 

Sanning eller lögn 
Tänk på en verklig situation som du varit med om. Berätta om 
den tänkta situationen på en halv sida. Allt skrivande behöver inte hålla sig till 
sanningen. Din uppgift är att ljuga på tre ställen i texten. 
 

Världen blir din  
Återgå till dina tre meningar som börjar med ”Världen är…”. 
Skriv om meningarna men nu inleder du dem med ”Jag är…” och fortsätter 
med texten som står i dina ”Världen är…”-meningar. Har du skrivit ”Världen är 
snurrig” så skriver du alltså ”Jag är snurrig”.  
 
Läs dem högt för dig själv. Tillåt dig känna och fnissa. Vilka tankar får du? 
Skriv tre fria meningar. 
 

Tips & idéer 
 

w Bonusövning. Skriv fritt utifrån bilden 
intill (15 minuter).  

 
w Våga fråga. Vågar du fråga? Be någon om 

hjälp med något.  
 
w Inspireras. Gå till en bok- eller 

pappershandel och köp dig en fin 
anteckningsbok. Anteckna dina insikter 
och framsteg. På första sidan skriver du 
vad som är viktigt för dig och dina 
främsta styrkor.  

 
w Betydelse. Vilka är dina tre främsta tillgångar? Skriv tre meningar. 

Inspiration 
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Reflektion 

 
w Våga fråga II. Skicka en fråga till mig angående skrivande, läsande eller 

de övningar du gjort. Mejla på skrivkurs@kreationslotsen.se. 

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

 
Den här veckan har du skrivit och samtidigt funderat på vad som är dina 
tillgångar och vad du mår bra av. Jag tror att du har många goda sidor du kan 
använda dig av för att skapa dig ditt liv med eller utan skrivande precis som du 
vill. Ta chansen att fråga något om ditt skrivande eller det vi gjort under 
kursens gång. Nästa veckas inspirationsbrev är det sista i denna kurs. Det 
handlar om Din skrivande framtid. Nu har du sett över dina möjligheter till 
skrivglädje i vardagen. Det är dags att se vad du kommit fram till och hur du 
ska göra med skrivandet framöver. Mycket skrivande utlovas som vanligt! 
 
För dig som känner dig redo att gå vidare in i ett skrivprojekt är 
distanskurserna ”Rivstarta ditt skrivprojekt/författarprojekt” ett perfekt sätt att 
guidas genom det kreativa skrivandets processer och verktyg. Välkommen att 
läsa mer på www.kreationslotsen.se och kom ihåg att ”våga fråga” om du har 
funderingar kring kursens upplägg eller ditt projekt.  

Vi hörs om  vecka! 
 
Jeanette 


