
Gemensamma tankar om att skriva, Partille Stories Kulturum 10/2-2016 

 

Att skriva är att bli något. Att skriva är att tänka till punkt. Och att fortsätta någon annans 

tanke, kanske. Att skriva är samma sak som att vara i en annan värld. I en värld som man 

nästan vill ska bli verklig, hur hemsk den än är. Ibland saknar jag den världen när min 

berättelse är slut. Jag vill bara återuppliva känslorna. Att skriva är som att gå in i den 

världen som man drömmer om. Man kan skapa en drömvärld.  

Det är spännande att skriva. Det är roligt att skriva. Det är avslappnande att skriva. Man 

blir kreativ av att skriva. Ibland kan man skriva till andra och ibland bara till sig själv. 

Stavfel kan man rätta men tankar kan man tappa bort. Tankar är det som gör en person, 

så glöm dem aldrig. Skriva är som galaxen, det är oändligt, men med kreativitet. Tänk, jag 

kan bli precis vem jag vill! 

Ord är coola. Det som är så coolt med ord är att man kan skapa så mycket med dem. 

Desto fler ord man vet, desto roligare. Man kan skriva precis hur man vill. Bara fantasin 

sätter gränser. Och tiden, så klart. Skönt att det alltid kommer ny tid imorgon. Å andra 

sidan finns det ju deadlines. Döden. Den kan man skriva om såklart, döden. Och livet. 

Finns det en gräns? Man kan skriva hur som helst och om vad som helst. 

Man kommer bort från verkligheten. Ord kan kombineras på tusen, miljoner, miljarder 

sätt. Att drömma sig bort. Att göra sin egen verklighet. Man kan måla upp sitt drömliv 

ifall man vill. Man kan skapa historier av ord. Eller skriva historia med ord. Mina historier, 

dina historier och våra historier är viktiga. Men får dela med sig av historier, så bildas det 

nya.  

Det är kul och avslappnande att skriva, men svårt. Ibland tar det tid. Det är spännande att 

skrift kan färdas i tid och rum. Att bli tröstad och hoppfull och glad av någon annans ord. 

Få andra att må bra. Man föreställer sig som hjälten. Men man kan också förstå hur det är 

att vara den andra, skurken, den elake, den det är synd om. Man får nästan känslor av 

karaktärerna. Ibland är det som att vara någon annan.  

Jag älskar att skriva eftersom man gör sin egen värld. Man kan låta sin fantasi flöda hur 

som helst och skapa saker man drömmer om. Med skrift kan man också få drömmarna 

att slå in. Att leka och busa med bokstäverna och orden och göra såna som inte finns. 

Man bildar nya, egna. Man skapar en värld som är ett eget universum. Min värld, mitt 

universum, som jag kan välja att lämna när jag vill. Det känns tråkigt att avsluta min 

berättelse. 

Att skriva är att fånga sin fantasi i flykten. Att skriva ögonblick, minnen, sina bilder tror 

jag är bra. Påhittad eller inte, jag blir glad när jag läser dem. Jag blir så glad att jag vill vara 

med om det. I skrivandets värld tillåts jag bli en annan, vem jag vill; ung, gammal, fattig, 

rik, modig, elak eller annorlunda. Det känns övernaturligt. Man får vara vem man vill, 

även de som inte finns. Det finns inga gränser, endast fantasin. 



Man är som en gud, skapar egna världar och karaktärer som man själv bestämmer över. 

Det finns inga rätt eller fel, eftersom det är ens egen värld. Att skriva är att bli av med 

inre stress, och att kunna uttrycka sig på ett övernaturligt sätt. Att skriva är att göra en 

glad och det är lugnande. Man kan bara koppla av och skriva någonting som sedan kan bli 

en jättebra text. Man skapar något som känns verkligt. Det overkliga kan bli trovärdigt 

och verkligt i text. Verkligt eller overkligt ryms när man skriver. 

Jag måste skriva för att må bra. Skriva om mina problem hjälper till för att få bort mina 

problem. Att man kan uttrycka sig på ett magiskt sätt. När jag skriver får jag vara med om 

spännande saker som jag inte skulle våga i verkligheten. Det är som en slags terapi. Man 

glömmer alla problemen. Man kan skriva exakt vad man vill, det finns inga gränser. Bara 

fantasin. Jag mår bra när texten kommunicerar med mig. I skrivandet är jag också läsare. 
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