
Skrivglädje i vardagen! – sid 1 
	  

	  
-‐	  Utveckling	  med	  resultat,	  kvalitet	  och	  personligt	  bemötande.	  

 

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

Inspirationsbrev om framtiden 
 
Hej! 
 
Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi 
framme vid sista kursdelen som handlar om din skrivande 
framtid. Du anmälde dig troligt till den här kursen för att 
på ett enkelt sätt öka ditt vardagsskrivande eller bli 
inspirerad att hitta glädje i skrivandet. Du har genom 
kursens gång skrivit och reflekterat runt skrivande, 
läsande, drömmar, skrivglädje, motivation och dina 
tillgångar. Hur det har varit och vad du kommit fram till är 
denna veckas ämne. Hur vill du att ditt skrivande liv ska se 
ut framöver?  
 
Är du helt på det klara över hur du ska upprätthålla ditt 
skrivande? Du kanske har en idé om vad du vill skriva eller 
kanske har du kommit på att det inte är så viktigt att 
skriva som du trodde. Du har haft möjlighet att prova på 
nya saker och sju veckor att skapa vanor. Dags att 
utvärdera. Veckans skriv- och reflektionsövningar är 
utformade för att du ska hitta något som passar dig att 
göra från nästa vecka när det inte kommer något nytt 
brev.  
 
Är din arbetsplats i ordning eller behöver något justeras? 
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 

”Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså 
inte en handling utan en vana.” 

Aristoteles 
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Reflektion 

Reflektion 

Reflektion 

Backspegel 
 

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

Skrivande framtid 
 
Det finns många olika sätt att skriva, typer av text och allt beror på vad du vill 
uttrycka, vilken tid du vill lägga ner och vilka läsare du vill nå. Du har provat att 
skriva lite olika typer av text under den här kursen t ex brev, dagbok och vykort 
och du kommer att få prova fler i detta inspirationsbrev. Oftast tänker vi på 
bokmanus men det finns ju många fler. Skrivande är kommunikation och 
eftersom skrivande är en ensam syssla och ibland tidskrävande så är det 
viktigt att känna att man kommunicerar något som känns betydelsefullt. 
Betydelsefullt för dig. Det är du som ska lägga ner timmar tillsammans med 
din penna eller dator. Leta formuleringar och ändra.  
 
Svara på frågorna, skriv så mycket du kommer på. Bara skriv svaren i vilken 
ordning du vill.  
 

w Vilka typer av text kommer du på? 
w Vad vill du kommunicera? 
w Vad tycker du är viktigt? 
w Vad blir du upprörd av?  
w Vad blir du glad av? 
w Vilken känsla vill du förmedla? 
w Till vem vill du skriva? 

 
 
 

 
 

Din skrivtid  
Nu är det dags att drömma sig bort en stund. Du får gärna 
blunda när du gör den här övningen och skapa dig en inre bild av det du möter. 
Slappna av och föreställ dig att du är tyngdlös. Lätta från marken och segla 
uppåt, rakt upp från stolen du sitter på, som en ängel. Upp mot en blå himmel. 
När du känner dig redo är det dags att vända neråt. När du kommer ner till 
jordytan igen stannar du till och svävar i luften. Du ser dig själv sitta och 

“Att skriva är ett ensamt jobb. Att ha 
någon som tror på en är avgörande.” 
 

Stephen King 
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Skriv 

Reflektion 

Skriv 

Skriv 

Känn 

Skriv 

skriva. Fråga dig själv vad du skriver, vem som läser det du skriver och vilken 
form det är på texten. Lyssna uppmärksamt på svaren. Passa på att ställa fler 
frågor om du har. När du är nöjd seglar du uppåt en bit igen för att slutligen 
återvända till din kropp.  

Brev 
Skriv ett brev till din bästa vän och berätta hur du tänker ordna 
ditt skrivande framöver. Vad ska du skriva? Till vem? Varför vill du skriva? När 
ska du skriva? Vad behöver du för att kunna genomföra ditt framtida skrivande? 
(20 minuter) 
  

Skillnader  
Jämför ditt brev med svaren på listan du skrev inledningsvis.  
 

w Vad upptäckte du? 
w Vill du ändra listan? 

Skattjakt 
Ta fram ditt brev. Ringa in de tre ord eller meningar som känns 
viktigast för dig. Skriv en mening om varje ord eller mening. Börja varje mening 
med ”Detta är viktigt för mig för att…”. 

Sociala medier 
Det finns en uppsjö av sociala medier och de har alla sitt 
speciella sätt att kommunicera på. Ofta är det längden på meddelanden som 
begränsar och skiljer medierna åt. Det påverkar i sin tur hur snabbt 
kommunikationen sker via det aktuella mediet. Ta en titt på din lista och svaret 
på ”Vad vill du kommunicera”. Du är nu bloggare, du är den mest läste inom 
ditt område. Din blogg besöks av tusentals läsare varje dag som vill ta del av 
dina kunskaper och läsa om vad du anser. Skriv ett blogginlägg och berätta 
varför du tycker så mycket om ditt område och ge tre tips om hur dina läsare 
kan bli bättre inom detta område. Skriv ca 1000 tecken eller en halv sida. 

Facebook 
Nu är det dags att skriva ett facebookinlägg. Du vill länka till 
ditt blogginlägg och skriva en text som berättar vad det handlar om och lockar 
dina facebookvänner att gå in och läsa och dela. Max 250 tecken.  
 

Twitter  
Twitter är ett snabbt sätt att kommunicera. Dina inlägg, tweets, 
sparas bara under kort tid och du har max 120 tecken på ett inlägg. Du följer 
de personer du vill, kändisar, kompisar eller okända. Du kan också bli följd på 
samma sätt. Man för dialog eller informerar om sådant man tycker är viktigt. 
Titta på dina tre meningar från skattjakten. Skriv ett inlägg på max 120 tecken 
utifrån dem.  
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Tips & idéer 
 

w Skrivande person. Tänk dig att det gått sex månader och du skriver 
regelbundet i någon form. Skriv en rubrik på ett papper. Skriv ett stycke 
om dig som skrivande person, börja med meningen ”Om sex månader 
är jag en skrivande person och skriver…” (10 minuter). 

 
w Skrivande person II. Stryk under den viktigaste meningen i din text. Skriv 

ett nytt stycke och börja med ”Som skrivande person behöver jag…”  
(10 minuter). 

 
w Skrivande person III. Stryk under de två viktigaste orden i din text från 

Skrivande person II. Skriv ett nytt stycke och berätta vad det betyder för 
dig att vara en skrivande person. (10 minuter)  

 
w Skriv utifrån text. Bilden intill handlar om 

att inte ge upp, att tro på det man gör. 
Skriv fritt om hur du skulle kunna skriva 
varje dag (eller något annat du vill göra). 
(15  minuter)   

 
w Lyssna. SR P1, www.sr.se, har många 

radioprogram som handlar om läsande 
och skrivande. Lundströms bokradio, 
läsecirkel och noveller. Lyssna på några 
olika och inspireras. Bland årens 
sommarpratare hittar du många 
författare som pratar om skrivande och deras kreativitet.  

 
w Inspireras. Sök upp ett sammanhang med andra skrivare. En skrivkurs, 

en vän som skriver, kanske någon du känner som bloggar aktivt. 
Bibliotek har ofta författarsamtal, läsecirklar och skrivarcirklar. Fråga 
och låt dig inspireras! 

 
w Se hur andra gör - sociala medier. Titta in på andras twitterkonto, 

facebooksida eller blogg och inspireras. Du är välkommen in på mina, 
alla uppgifter finns i slutet av detta brev. På Twitter kan du också söka 
upp författare, specialister inom ditt område eller kanske en tidning. 
Jonas Gardell, Mark Levengood, Camilla Läckberg och Johanna Thydell 
är exempel på författare som är aktiva på Twitter. Tidningen Skriva 
tweetar också. På Facebook finns Viveca Steen. Du kan också googla på 
bloggande författare och få många tips.  
 

w Skrivande person IV. Skicka dina texter om dig som skrivande personen 
till mig och jag ger dig en gåva i form av återkoppling på dina tankar. 
Känner du dig inte bekväm med att skicka hela texterna så välj ut en 

Inspiration 
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Reflektion 

mening från varje text och skicka det. Redigera inte, det är dina tankar 
som är viktiga. 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 olika typer av text och samtidigt funderat på vad 
du vill göra av ditt skrivande. För mig är det viktigt att du lyckas genomföra 
dina skrivtankar som du vill och på ditt sätt. Jag ser fram emot att höra av dig 
och ta del av vad du kommit fram till och vad du behöver för att lyckas.  
 
För dig som känner dig redo att gå vidare in i ett skrivprojekt är 
distanskurserna ”Rivstarta ditt skrivprojekt” eller ”Rivstarta ditt 
författarprojekt” ett perfekt sätt att guidas genom 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.  
 
Eftersom jag är glad åt att du valt att investera i din egen utveckling som 
skrivare erbjuder jag dig 20 % rabatt på valfri tjänst – välj mellan kurser, 
lektörstjänst, författarcoach eller handledning. 

 lycka till! 
 
Jeanette 
 
 
www.kreationslotsen.se 
www.jeanetteniemi.se 
Twitter: @jeanetteniemi 
www.facebook.com/Kreationslotsen 


