
Skriv din livshistoria – kurs i 
självbiografiskt skrivande.

Med lätthet och glädje letar vi bland minnen och upplevelser och sätter 
dem på pränt. Vi gör en karta och tidslinje över våra livserfarenheter 
och lär oss hur vi får fatt i vår kreativitet. Vi övar oss i att skriva om 
våra liv i exempelvis dikt, novell, musiktext och genom 
skrivövningarna får vi verktygen som för oss framåt i skrivandet. Vi 
samlar vi våra texter till en egen självbiografi.  

I kursen skriver vi, läser upp och lyssnar till varandras texter och lär oss 
ge varandra positiv textrespons. Vi utvecklas som individer och 
tillsammans. Varje kurstillfälle inleds och avslutas med en 
flödesskrivning som är en fritt associationsskrivande som sätter 
fart på kreativiteten och knyter ihop säcken efter kursdagens slut. 

Genom att skriva definiera vi oss själv, genom självbiografisk skrivande 
identifierar vi oss själv och gör vår röst hörd. Välkommen att bli en 
Skrivande röst! 

Kursbeskrivning 

kursens längd: 15 veckor 

kursens omfattning: halvfart 

tidpunkt: måndagar och tisdagar 

kursstart: 26 februari 2018 

målgrupp: män och kvinnor i lämplig ålder, 40+ 

förkunskapskrav: Baskunskaper i enkelt ordbehandlingsprogram. Baskunskaper i 

Internetanvändning. Svenskakunskaper i tal och skrift. 

Kursmaterial: Skrivande röster, Skrivande röster 2, Skriv ditt liv plus mycket annat 

resursmaterial tillhandahållet av kursledaren.  

kursens innehåll 

vecka 1-2 

Kursintroduktion med vad självbiografiskt skrivande innehåller och innebär. 

Genomgång av olika genre och skrivtekniker. Arbete med att göra sin ”livskarta”, en 

mindmap med tidslinje över viktiga händelser och relationer som kommer att ligga 



till grund för kursens skrivövningar. Gemensam genomgång av livskartorna. 

Vecka 3-4 
Skriva ett antal korta självbiografiska texter i form av betraktelser och poem. 

Användandet av bilder för att skriva om sitt eget liv. Genomgång av olika tekniker 

och versmått för att skriva poesi. Olika skrivövningar i ex brevskrivning. Gemensam 

uppläsning av skrivna alster. 

Vecka 5-7 
Skriva en längre självbiografisk text i form av en novell. Genomgång av 

novelltekniker, textuppbyggnad, skrivtekniska termer och begrepp, tips och trix för 

att hitta röda tråden i texterna.  

Vecka 8-9 
Att skriva sitt liv i form av musiktexter. Med utgångspunkt från en välkänd visa 

skriver vi nya självbiografiska musiktexter. Vi spelar och sjunger tillsammans våra 

skrivna alster. 

Vecka 10-11 
Introduktion till att skriva sin egen självbiografi. Genomgång av självbiografin som 

egen bokgenre. Övningar i berättarperspektiv, fokalisator, tempus och kronologi. Att 

skriva ett kort synopsis över sin självbiografiska bokidé. Gemensamt delgivande av 

bokidéer. 

Vecka 12-15 
Skrivande av självbiografin blandat med lättsamma skrivövningar. Uppläsning och 

gemensam diskussion om skrivprocessen, den egna utvecklingen och slutresultatet. 


