
Att utreda och att skriva politiskt

Samhällsdebatten präglas idag av snabbhet, debatt och 
åsikter i sociala medier. Men det finns också behov av att 

gå på djupet.



KURSINFORMATION
Allmänt om kursen:
Ta fram fakta, skriva längre texter och att presentera material som 
ska vara längre än det senaste inlägget på Instagram

På den här kursen får du lära dig mer om skrivande i allmänhet och 
den stortens skrivande i synnerhet.

Den vänder sig främst till dig som i ditt arbete i en folkrörelse skriver 
rapporter, utredande text eller liknande. Eller till dig som helt enkelt 
vill lära dig mer om att skriva på det viset.

Under kursen kommer du bland annat att lära dig:

• att skriva utredande men pedagogisk och lättläst text
• att presentera och marknadsföra en rapport/utredning
• att strukturera en rapport/utredning
• att formulera syfte och metod
• att granska och kritiskt värdera källor

Du kommer under kursen att tilldelas en mentor med bred erfarenhet 
av utredningsarbete inom arbetarrörelsen. Under kursen kommer du 
också få göra en utredning eller rapport, och du får gärna göra den 
som en ”riktig” utredning/rapport i ditt ordinarie arbete eller ideella 
engagemang.

Kursledare:
Jesper Bengtsson är journalist och författare.
Jesper har lång erfarenhet av att skriva politiska och journalistiska 
texter och har bland annat varit ledarskribent på Aftonbladet och 
chefredaktör för tidningarna Om Världen och Tiden. Idag är han 
chefredaktör på Dagens Arena. Han har skrivit rapporter i en rad 
ämnen samt flera böcker, och har under flera år hållit kurser i att skri-
va och förstå hur medierna fungerar.

Plats:
Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:
Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och 
litteratur.

Anmälan:

Anmälan görs via vår hemsida! (www.a-folkhögskolorna.se)

Sista anmälningsdatum:
• För mer information, se vår kurssida.

VI SOM JOBBAR MED KURSEN:

KURSANSVARIG
Theodor Bjursell
theodor.bjursell@vsaf.nu
0320-183 25

KURSLEDARE
Jesper Bengtsson

Gå in på vår kurssida och läs mer


