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KURSER, FÖRELÄSNINGAR OCH SKRIVPROJEKT

2019-2020

Litterärt skrivande – utveckling av skrivarlinje på Hola folkhögskola (start hösten
2020)

2019

Skrivcafé på distans, sommarkurs 8 veckor, distans, egen regi

2019

Skrivretreat, sommarkurs på Hola folkhögskola

2018-2020

Biografiskt berättande, grundkurs 50% och fördjupningskurs 50%, Hola och
Örnsköldsviks folkhögskola
Distanskurs i biografiskt och självbiografiskt skrivande. Grundläggande kunskaper och
diskussioner kring det biografiska skrivandets villkor, olika skrivtekniker och
skrivprocesser, grundläggande verktyg för skrivandets hantverk, att ge och få
textrespons. Fördjupningskursen innebär en vidare utveckling av det egna
skriprojektet, skrivandets hantverk, textrespons samt ett individuellt
fördjupningsarbete relaterat till det egna skrivprojeket.

2018

Skrivinspiration, sommarkurs 25%, distans, Örnsköldsviks folkhögskola
Inspiration och ingångar till kreativt skrivande, grundläggande skrivverktyg,
diskussioner kring skrivandets villkor.

2018

Skrivcafé på distans, sommarkurs 8 veckor, distans, egen regi
Skrivövningar och diskussioner relaterade till utvald skönlitteratur.

2017-2019

Att skriva minnen – livsberättelser i Västerbottens län. Egen regi med stöd av ABF och
Länsbiblioteket i Västerbotten, Skellefteå, Umeå, Hörnefors, Sävar, Holmsund.
Skrivfrämjande projekt, självbiografiskt skrivande, 3 x 5 föreläsningar/workshops i att
börja skriva självbiografiskt, samt uppstart och distanshandledning av 6 skrivgrupper.
Insamling, redigering och utgivning av antologi #2 med skrivhandledning.

2017

Biografiskt berättande, grundkurs 50% och fördjupningskurs 50%, Hola folkhögskola,
Distanskurs i biografiskt och självbiografiskt skrivande. Grundläggande kunskaper och
diskussioner kring det biografiska skrivandets villkor, olika skrivtekniker och
skrivprocesser, grundläggande verktyg för skrivandets hantverk, att ge och få
textrespons. Fördjupningskursen innebär en vidare utveckling av det egna
skriprojektet, skrivandets hantverk, textrespons samt ett individuellt
fördjupningsarbete relaterat till det egna skrivprojeket.

Skrivcafé, ABF/egen regi, Umeå
Måndagar under våren. Öppna skrivarkvällar med inspirerande högläsning,
skrivövning, fri skrivtid och samtal om skrivandet.

Skriv ditt liv, Hola folkhögskola
Veckokurs i självbiografiskt skrivande
2016-2017

Att skriva minnen – livsberättelser i Västerbottens län. Egen regi med stöd av ABF och
Länsbiblioteket i Västerbotten, Vindeln, Nordmaling, Storuman, Lycksele och Åsele.
Skrivfrämjande projekt, självbiografiskt skrivande, 3 x 5 föreläsningar/workshops i att
börja skriva självbiografiskt, samt uppstart och distanshandledning av 5 skrivgrupper.
Insamling, redigering och utgivning av antologi med skrivhandledning, samt
uppläsningar från denna på alla orter + på Västerbottensmuseet i Umeå, och
workshop på Seniormässan i Umeå.

2016

Biografiskt berättande, grundkurs 50%, Hola folkhögskola,
Distanskurs i biografiskt och självbiografiskt skrivande. Grundläggande kunskaper och
diskussioner kring det biografiska skrivandets villkor, olika skrivtekniker och
skrivprocesser, grundläggande verktyg för skrivandets hantverk, att ge och få
textrespons.
Skrivcafé, ABF/egen regi, Umeå
Måndagar under vår och höst-termin. Öppna skrivarkvällar med inspirerande
högläsning, skrivövning, fri skrivtid och samtal om skrivandet.
Skriv ditt liv, Hola folkhögskola
Veckokurs i självbiografiskt skrivande

2015 höst

Skrivcafé, ABF/egen regi, Umeå
Måndagar under hösten. Öppna skrivarkvällar med inspirerande högläsning,
skrivövning, fri skrivtid och samtal om skrivandet.
Skriv din livsberättelse, Göteborgs stadsbibliotek
Intensiv/kortkurs, två heldagar
Nyfiken på skrivande? Göteborgs stadsbibliotek
Heldags-workshop vid två tillfällen.
Att skriva sitt liv, Bilda studieförbund, Hedlundakyrkan
Föreläsning och samtal om självbiografiskt skrivande
Skrivhandledningar med enskilda individer
Korrespondanskurs i kreativt skrivande
Handskrivna brev med skrivövningar och feedback

2015 sommar Skrivarinspo, egen regi, Bastuskär/Umeå
Inspiration och kom igång, introduktion till skrivandets grunder. Helgkurs.
Skriv ditt liv, Hola folkhögskola

Veckokurs i självbiografiskt skrivande
Skrivandets verktyg, Skurups folkhögskola
Veckokurs med fördjupning av eget projekt
2015 vår

Skriv för livet nybörjare, ABF, Umeå
Självbiografiskt skrivande för seniorer. Dagskurs, 9 tillfällen
Skriv för livet fortsättning, ABF, Umeå
Självbiografiskt skrivande för seniorer. Dagskurs, 10 tillfällen
Skriv för livet textrespons, ABF, Umeå
Självbiografiskt skrivande för seniorer. Dagskurs, 9 tillfällen
Utveckla ditt skrivande, ABF, Umeå
Textrespons och fördjupning av skrivandets hantverk. Kvällsskurs, 9 tillfällen
Skriv din livsberättelse, Göteborgs stadsbibliotek
Intensiv/kortkurs, två heldagar i två omgångar
Skrivinspiration, DLV, Lycksele
Heldagskurs, som en del av preojektet Det Litterära Västerbotten
Skrivcafé, ABF/egen regi, Umeå
Måndagar under våren. Öppna skrivarkvällar med inspirerande högläsning,
skrivövning, fri skrivtid och samtal om skrivandet.

2014 höst

Skriv för livet nybörjare, ABF, Umeå
Självbiografiskt skrivande för seniorer. Dagskurs, 8 tillfällen
Skriv för livet fortsättning, ABF, Umeå
Självbiografiskt skrivande för seniorer. Dagskurs, 8 tillfällen
Att börja skriva, ABF, Umeå
Inspiration och introduktion till skrivandets hantverk. Kvällsskurs, 8 tillfällen
Självbiografiskt skrivande, ABF, Umeå
Öppen för alla åldrar. Kvällsskurs, 8 tillfällen
Utveckla ditt skrivande, ABF, Umeå
Textrespons och fördjupning av skrivandets hantverk. Kvällsskurs, 8 tillfällen
Textrespons, ABF, Umeå
Helgkurs, heldag.
Skrivcafé, ABF/egen regi, Umeå
Måndagar under hösten. Öppna skrivarkvällar med inspirerande högläsning,
skrivövning, fri skrivtid och samtal om skrivandet.

Att skriva sitt liv, Seniormässan, Umeå
Föreläsning om självbiografiskt skrivande.
Inspirationsföreläsning, ABF, Umeå
Att hålla studiecirklar för seniorer
Skriv din livsberättelse, Göteborgs stadsbibliotek
Intensiv/kortkurs, två heldagar
Textrespons, DLV, Nordmaling
Heldagskurs, som en del av preojektet Det Litterära Västerbotten
Skrivinspiration, DLV, Åsele
Heldagskurs, som en del av preojektet Det Litterära Västerbotten

2014 sommar Skrivarfokus, egen regi, Bastuskär/Umeå
Textrespons, handledning och utveckling för de med ett projekt igång. Helgkurs.
Skrivarinspo, egen regi, Bastuskär/Umeå
Inspiration och kom igång, introduktion till skrivandets grunder. Helgkurs.
2014, vår

Skriv för livet nybörjare, ABF, Umeå
Självbiografiskt skrivande för seniorer. Dagskurs, 10 tillfällen
Skriv för livet fortsättning, ABF, Umeå
Självbiografiskt skrivande för seniorer. Dagskurs, 10 tillfällen
Skriv för livet textrespons, ABF, Umeå
Självbiografiskt skrivande för seniorer. Dagskurs, 10 tillfällen
Skrivarverkstan, ABF, Umeå
Skrivövningar för att smörja skrivarhanden. Kvällsskurs, 10 tillfällen
Skriva med hjärtat, ABF, Umeå
Läkande skrivande. Kvällsskurs, 10 tillfällen
Utveckla ditt skrivande, ABF, Umeå
Textrespons och övningar. Kvällsskurs, 10 tillfällen
Kreativt skrivande, ABF, Umeå
Inspiration & introduktion till kreativt skrivande. Kvällsskurs, 10 tillfällen
Skrivinspiration, ABF, Backens trygghetsboende, Umeå
Föreläsning
Berätta om din konst, ABF/Hörnefors bibliotek
Föreläsning för konstföreningen.

Skriv ditt liv, ABF, Nordmaling
Inspirationsföreläsning/kom igång att starta studiecirkel
2013, höst

Skriv för livet nybörjare, ABF, Umeå
Dagskurs, 8 tillfällen
Skriv för livet fortsättning, ABF, Umeå
Dagskurs, 8 tillfällen
Skriv!, ABF, Umeå
Inspiration & introduktion till kreativt skrivande. Kvällskurs, 8 tillfällen
Utveckla ditt skrivande, ABF, Umeå
Textrespons och övningar. Kvällskurs, 8 tillfällen

2013, vår

Skriv för livet, ABF, Umeå
Tre grupper med seniorer i självbiografiskt skrivande.
Dagskurs, 9 tillfällen
Utveckla ditt skrivande, ABF, Umeå
Kvällskurs, 8 tillfällen
Att börja skriva, Folkuniversitetet, Umeå
Helgkurs, två dagar
Att börja skriva självbiografiskt, Folkuniversitetet, Umeå
Helgkurs, en dag

2012, höst

Skriv för inspiration, ABF Umeå
Första skrivarkursen via ABF. Kvällskurs, 6 tillfällen

2003-2006

Ninda skrivargrupp, Göteborg
Ledare för en skrivargrupp i Göteborg, med textrespons och samtal om skrivande.

MIN UTBILDNING
2020

Monika Fagerholms skrivarskola (som deltagare) – där jag arbetar med ”Det slutna
rummet/Kaias bok” under ett år

2017

Skapande svenska B, 30 poäng, Umeå universitet
Skönlitterärt projekt 15 p, Fördjupningsuppgift 7,5 p, Skrivprocessen 7,5 p
Arbetat med poetiskt projekt ”Adia Dari, alter ego”

2016

Magisteruppsats i litteraturvetenskap., 15 poäng, Umeå universitet
Poetisk process: diktens tillblivelse. Undersökningar av moderna författarpoetiker.
Magisterkurs – teori och metod i kultur- och mediekunskap, 15 poäng, Umeå
universitet
Genusteori i litteraturen, 7,5 poäng, Göteborgs universitet
Metalitteraritet, 7,5 poäng, Göteborgs universitet

2015

Teori – och metod i kultur- och medievetenskaper, 15 poäng, Umeå universitet
Life Writing 7,5 poäng, Göteborgs universitet
Bekännelser, 7, 5 poäng, Högskolan i Dalarna
Även färdigställt mitt autofiktiva manus ”Alla mina namn” och skickat in till förlag

2014-2015

Skapande svenska A, 30 poäng Umeå Universitet
Skrivandets grunder. Ett utforskande av olika genrer och stilar. Textrespons.

2013-2014

Skrivpedagoglinjen, Skurups folkhögskola
Verktyg för den pedagogiska sidan, att arbeta med grupper, skriftlig och muntlig
textrespons, ge handledning, skapa trygghet och en demokratisk grund för samtalet
om skrivande, att bemöta de skrivande i den sköra situation som ett utlämnande av
text kan vara, samt ytterligare fördjupning i själva skrivandets grunder. Eget projekt;
arbetade med mitt autofiktiva manus ”Alla mina namn”

2012

Cirkelledarutbildning, ABF

2004-2006

Litteraturvetenskap A-C, Göteborgs universitet
Skrev min C-uppsats om metapoesin i Katarina Frostenssons Stränderna.

2003-2004

Skrivarlinje på distans, Tärna Folkhögskola
Fördjupning med projekt. Skrev färdigt mitt prosadiktmanus Tomheten skall fyllas.

2001-2002

Skrivarlinje, Wiks Folkhögskola
Grundläggande skrivarlinje.

KULTURSTIPENDIUM:
2014

Byggnads kulturstipendium
Juryns motivering:
Skrivpedagogen Mina Widding får Byggnads kulturstipendium för att resa till mindre
orter i Norrland för att inspirera äldre till att skriva om sina liv. Stipendiet går till att
bekosta en skrift med livsberättelser och fotografier.

2013

ABF Västerbottens kulturstipendium
Juryns motivering:
Mina Widding är en cirkelledare som verkar inom folkbildningsarbetet genom flera
skrivarcirklar som exempelvis ”Kreativt skrivande”, ”Skriva med hjärtat”,
”Skrivarverkstad och inspiration” samt ”Skriv för livet”, där vi tycker det är särskilt
roligt att den en gång startade i ABF Umeåregionen. Genom sin entusiasm, sin energi
och sin förmåga till att lyssna vägleder hon deltagarna att enskilt och i grupp förfina
sina berättarröster, samtala om skrivandet och hur de ska utmana sig själva längre än
vad de från början trodde var möjligt.
Mina Widding är en mångfacetterad kreatör, poet och inspiratör med glimten i ögat
och skrivandet i blodet och hon är en mycket omtyckt ledare i ABF Umeåregionen,
såväl i de fria grupperna i medlemsorganisationen där hon också föreläser i olika
teman.

ÖVRIGA MERITER
2017 -

Bokcafé Pilgatan – delägare i kooperativet och styrelsemedlem i kulturföreningen.
Bidrar till arbetet med bokhandeln och caféet, författarbesök, boktipsevenemanget
”Afternoon book tea”, samt ansvarig för poesi- och skrivhyllan.

2017 -

Ombud och medlem i Liv i Sverige, en förening som främjar och stöttar
självbiografiskt skrivande. Även bidragit med ett par artiklar i medlemstidningen.

2012 -

Mina Widding Skrivpedagog, eget företag som frilansande skrivpedagog.
Samarbetat med Länsbiblioteket i Västerbotten, flertalet bibliotek i Västerbottens län,
stadsbiblioteket i Göteborg, Skurups folkhögskola, Hola folkhögskola, Örnsköldsviks
folkhögskola, ABF Västerbotten, seniorföreningar och andra mindre föreningar och
intresseorganisationer. Se separat lista över kurser, föreläsningar och skrivprojekt.

2010-2017

Ordförande i Kreativ Kollektiv, en ateljéförening. Samordnat Pilgatans kultur- och
julmarknad, samt en del andra aktiviteter som utställningar, workshops, loppisar,
öppna ateljér, studiebesök mm.

2010 – 2013 Medverkat i och drivit Poetry Slam i Umeå, där jag också var med och tävlade för
Umeås räkning i Poetry Slam SM, Göteborg 2012
2004 – 2014 Ninda. Eget företag där jag designade, sydde och sålde väskor och kläder. Här lärde
jag mig grunderna för eget företagande.
2012

Krenova inkubator.
Utvecklade mig inom kreativt företagande, genom olika föreläsningar och workshops
som inkubatorn tillhandahöll.

2004 -

Egen företagare.
Jag startade mitt första företag 2004, tillsammans med några vänner som också ville
arbeta kreativt. Jag designade och tillverkade egna väskor under namnet Ninda, och
2009 tog jag över företaget och drev det vidare i egen regi. Sedan 2013 har jag släppt
det textila fokuset, och arbetar nu främst med skrivpedagogik.
I mitt egna företag har jag utvecklat en förmåga att söka och skapa samarbete med
ett flertal olika institutioner, såväl som med andra företagare och deltagare. Mitt
nätverk inom det ”kulturella” Umeå skulle jag säga är hyfsat brett, med kontakter på
Sveriges radio, Bildmuseet, Västerbottens museum, Konstnärsfrämjandet, Region
Västerbotten, Länsbiblioteket, ABF, Hemslöjdsföreningen, Sliperiet för att nämna
några, samt ett flertal individuella aktörer.

