
     
 

 

Besöksadress:  Kunskapens väg 3, 570 15 Holsbybrunn  Telefon 0383 - 57100 

E-post info@adelfors.nu  Webbplats adelfors.nu 

Kursplan för  

Kreativt skrivande på distans 
 

Med lätthet och glädje får vi igång vårt skrivande och kreativa process. Vi prövar oss 

fram genom olika genrer och olika typer av texter. Vi skriver korta, långa, roliga och 

personliga texter.  Vi övar oss i att skriva flödesskrivning, poesi, novell, 

bildberättelse, självbiografiskt skrivande och kåseri. Genom skrivövningarna får vi 

verktygen som för oss framåt i skrivandet.  

 

I kursen skriver vi egna texter och läser varandras texter. Vi övar oss i att ge 

konstruktiv respons på varandras texter och få konstruktiv respons på våra egna 

texter. Vi utvecklas som skrivande individer och tillsammans. Varje kursmodul har ett 

särskilt givet tema där vi skriver olika texter och lär oss skrivtekniska grepp.  

  

Genom att skriva definiera vi oss själva och gör vår röst hörd.  

Välkommen att bli en Skrivande röst!  

 

Kursens innehåll 
Uppstartsträff med inspirationsföredrag som sätter igång skrivandet och gör oss modiga och trygga i vårt 

skapande. Genomgång av kursens samtliga delmoment. Introduktion till skrivtekniker, genrer och 

användbara skrivtips. Beskrivning av hur vi ger textrespons. Introduktion av e-plattformen. 

 

Vecka 1-3 

Kursintroduktion och genomgång av tekniken flödesskrivning som är en typ av fri associationsskrivning. 
Flödesskrivningen kommer att användas genomgående under hela kursens tid. Modul: att skriva poesi. 
Inlämningsuppgift till kursledare och medstuderande med tillhörande givande och emottagande av 
textrespons.  
 

Vecka 4-6  

Modul: att skriva till bilder. Genom att använda bilder, både egenvalda och förbestämda bilder sätts 
kreativiteten och skrivandet igång. Inlämningsuppgift till kursledare och medstuderande med tillhörande 
givande och emottagande av textrespons.  
  

Vecka 7-9  
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Modul: att skriva novell. Att skriva en längre text är spännande och utmanande. I denna kursmodul skriver vi 
novell med utgångspunkt från övning i skrivhandboken Skrivande röster. Genomgång av novelltekniker, 
textuppbyggnad, skrivtekniska termer och begrepp, tips och trix för att hitta röda tråden i texten. 
Inlämningsuppgift till kursledare och medstuderande med tillhörande givande och emottagande av 
textrespons.  
  

Vecka 10-12  

Modul: att skriva självbiografiskt. Att skriva självbiografiskt är ett sätt att identifiera sig själv. Genom att 
skriva om självupplevda händelser uppmärksammar vi vad som varit viktigt för oss och övar oss i att få det på 
pränt. 2 skrivövningar från Skrivande röster. Inlämningsuppgift till kursledare och medstuderande med 
tillhörande givande och emottagande av textrespons.  
  

Vecka 13-15  

Modul: att skriva kåseri. Att skriva för att roa och beröra en större och ibland okänd målgrupp ställer en del 
krav på upplägg och innehåll. Vi övar oss i att skriva kåserier och krönikor som vi tänker oss ska tåla offentlig 
publicering. Inlämningsuppgift till kursledare och medstuderande med tillhörande givande och emottagande 
av textrespons.  
  

Avslutningsträff med uppläsning av våra texter där vi delar med oss av skrivprocessens glädje och 
utmaningar.   
 


