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Flowskrivning Bo Skjoldborg Hent PDF Mange mennesker synes, det er svært og forbundet med et pres at
skulle skrive. Flowskrivning beskæftiger sig med, hvordan du skaber en mere effektiv og glædesfyldt

skriveproces, der både fører til bedre tekster og et generelt bedre arbejdsliv og måske også et bedre liv i det
hele taget. Hovedbudskabet er, at du — med stort udbytte — kan opfatte din skriveproces som noget, der

hænger nært sammen med både din generelle måde at tænke på dit skrivearbejde på og med dine
professionelle og private rutiner og dit liv i øvrigt. Flowskrivning er for alle, der har brug for at få mere glæde

og effektivitet ind i deres skriveproces, både den kommunale medarbejder der skal skrive
virksomhedsrapporten, akademikeren der skal aflevere en professionel tekst om et fagligt emne, og forfatteren

der ønsker at optimere sine kreative evner — for ikke at tale om alle de studerende på diverse
uddannelsessteder, der sveder tran over at skulle aflevere en skriftlig opgave, stor eller lille. Hent et gratis
uddrag af bogen Flowskrivning (37 sider, pdf, inkl. indholdsfortegnelsen, 1. kapitel og 10 gode skriveråd):
www.flowskrivning.dk Få løbende skrivetips og artikler om at skrive med nyhedsbrevet Flowskrivning:

www.powerwriting.dk INDHOLD: Indledning ■ KAPITEL 1 Når det er svært at skrive ■ KAPITEL 2 Sådan
skriver du ■ KAPITEL 3 Flow i din skriveproces ■ KAPITEL 4 Verden ifølge professor Robert Boice ■

KAPITEL 5 Første aktivitet: Planlægningen ■ KAPITEL 6 Nonstopskrivning ■ KAPITEL 7 Anden aktivitet:
Komponeringen ■ KAPITEL 8 Tredje aktivitet: Revisionen ■ KAPITEL 9 Hurtige tekster ■ KAPITEL 10
Teamskrivning ■ KAPITEL 11 Feedback ■ KAPITEL 12 Persona ■ KAPITEL 13 Logbogen Slutord og tak
Litteratur Stikord Anmelderne siger om Flowskrivning: "″Den er velskrevet og anvendelig og bør stå på

hylden i håndbogsbiblioteket, i reolen, i studerekammeret eller på kontoret.″ (Birthe Christiansen,
Læsepædagogen)" "Flowskrivning er en glimrende og letlæst bog om skriveprocesser og kreativitet i

skriveriet. Bogen har mange punktopstillinger og opsummeringer i direkte sprog. Kan anvendes af alle, der
skriver tekster af både fag- og skønlitterær karakter." (Sanne Caft, Dansk BiblioteksCenter) "Bogen er dejlig
konkret, med mange facetter i tilgange til skriveprocesser og metoder." (Coach, Søren Axel Philippe Franc)
"En skøn bog med en dejlig ukrukket tilgang til det at skrive. Bogen genåbnede meget af min oprindelige

skrivelyst og glæde ved det." (Begejstret læser) "Kender du det, at det kan være svært at få ordene til at gå op
i en højere enhed? Og kunne du godt tænke dig en mere effektiv og glædesfyldt skriveproces? Så er der hjælp

at hente i Flowskrivning." (Lise Nehm, Tidsskriftet Psykologi)
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