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Här är en översiktlig kursplan för den grundkurs vägledaren kommer att leda dig 
igenom. 
 
Den är strukturerad i åtta lektioner utifrån Write Your Selfs skrivprocess i åtta steg. 
Syftet med kursen är att hjälpa dig att skapa en hållbar grund för skrivande och att 
börja skriva. 
 
Beroende på din vägledares inriktning med sitt arbete så kan hon eller han komma 
att modifiera kursupplägget en del. Upplägget kommer ändå att följa de 
grundläggande riktlinjer som presenteras här. 
 
Du uppmuntras att utforska det du vill skriva om, dina skrivämnen, och hur du 
behöver skriva om det, dina skrivrutiner, både under och mellan träffarna – och att 
ta väl hand om dig i denna process. Du är viktig för oss. Alla ni skribenter är en del 
av den skrivrörelse vi på Write Your Self vill skapa. 
 
Lektion 1 – Ett eget rum 

 
Det första steget i Write Your Selfs skrivprocess. Det fokuserar på hur du kan skapa 
utrymme för skrivande i ditt liv – både på insidan och utsidan.  
 
Lektionsmaterial:  

• Texter: Ett eget rum, Mötas i en skrivgrupp. 

• Skrivövningar: En läkande skrivretreat, En trygg skrivplats, Fri skrivtid, Den inre 
kritikern.  

 
Lektion 2 – Börja skriva 

 
Det andra steget i skrivprocessen. Du får undersöka hur du kan lyssna dig till dina 
berättelser snarare än hitta på dem, och får prova på olika tekniker för att göra det. 
 
Lektionsmaterial:  

• Text: Börja skriva. 

• Skrivövningar: Exempelmeningar, Flödesskrivning.  

Lektion 3 – Självomsorg 
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Skrivprocessens tredje steg. Du får utforska hur du kan ta hand om dig själv medan 
du skriver, och varför det är avgörande för både din hälsa och ditt skrivande att du 
gör det.  
 
Lektionsmaterial:  

• Text: Självomsorg. 

• Skrivövningar: Skrivrutiner, Skrivplan, Skrivdagbok. 

 
Lektion 4 – Den skrivande kroppen 

 
Skrivprocessens fjärde steg. Du får undersöka kroppen som en bärare av berättelser, 
samt prova olika sätt att börja lyssna till och skriva ned dessa berättelser.  
 
Lektionsmaterial:  

• Text: Den skrivande kroppen. 
• Skrivövningar: Dialog med en del av kroppen, Handens berättelse, Ta hand om 

kroppen.  

 
Lektion 5 – Genrer 

 
Skrivprocessens femte steg. Du får bekanta dig med tre olika skrivsätt, för att 
komma underfund med vilket eller vilka som passar dig och de berättelser du vill 
skriva.  
 
Lektionsmaterial:  

• Text: Genrer. 
• Skrivövningar: Skifte i berättarperspektiv, Ditt namn på trädet. 

 
Lektion 6 – Ämnen 

 
Skrivprocessens sjätte steg. Du får titta närmare på vilka dina skrivämnen kan vara 
och hur du kan spara och organisera dina ämnen på ett sätt som hjälper dig att 
utforska dem i din egen takt.  
 
Lektionsmaterial:  

• Text: Ämnen. 
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• Skrivövningar: Lista på skrivämnen, Flödesskriv om ett skrivämne, Skrivämnen att 
vila hos, Idé- och minnesarkiv. 

 
Lektion 7 – Skapa helhet 

 
Skrivprocessens sjunde steg. Du får titta närmare på läkande skrivande, samt på 
flera konkreta verktyg för att arbeta med dina berättelser.  
 
Lektionsmaterial:  

• Text: Skapa helhet. 
• Skrivövningar: Tempus; Skriv ett eget slut. 

 
Lektion 8 – Uttrycka det ordlösa 

 
Det åttonde och sista steget i Write Your Selfs skrivprocess. Du får utforska olika 
sätt att hitta ord för det som kan kännas ordlöst i en berättelse.  
 
Lektionsmaterial: 

• Text: Uttrycka det ordlösa. 

• Skrivövningar: Detaljer och sinnesförnimmelser, Lista frågor om ett minne, En 
viktig fråga, Att skriva det negativa utrymmet. 

 
 


