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Skriv med glæde! Charlotte Wegener Hent PDF Denne bog handler om glæden ved at skrive, og om at blive
og være et skrivende menneske. Den er et alternativ til forestillingen om, at det nødvendigvis er et surt slid at
skrive; at skrivning forudsætter lange, uforstyrrede tidsrum; og at skrivning er det, man gør til sidst for at

præsentere, præstere og publicere. Forfatteren præsenterer indsigter fra skriveforskningen, fortællinger om at
skrive og giver en lang række ideer til at skabe vaner og finde inspiration, så skrivning bliver en måde at

tænke, lære og være i verden på. Bogen henvender sig til studerende, til undervisere og konsulenter, der skal
publicere fra forsknings- og udviklingsprojekter, og til forskere, som mangler energi i deres egen eller deres
studerendes skrivning. Den er til dem, der gerne vil have mere lystbetonede og fleksible skriveprocesser og til

dem, der skal hjælpe andre med at få det.
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