
Att skriva politiskt Special

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, granska källor och presentera 
material som vara längre än det senaste inlägget på Instagram.

På den här kursen får du lära dig mer om den sortens skrivande.

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 strukturera en rapport/utredning
• att formulera syfte och metod
• att granska och kritiskt värdera källor
• att presentera och marknadsföra en rapport/utredning

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 enga-
gemang.

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 OmVärlden och Tiden. Han har skrivit 
fem böcker, mest om internationella frågor, och har under flera år 
hållit kurser i att skriva och förstå hur medierna fungerar.

Datum:
• 17 augusti - 18 december 2020

Internat:
Internaten genomförs följande tillfällen (under Corona-pandemin online)
• 11-13 september
• 23-25 oktober
• 11-13 december

Plats:
Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:
Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och 
litteratur.
Helpension totalt 3 helger:
Enkelrum 9 735 kronor/person
Dubbelrum 8 145 kronor/person
Dagpaket, ej logi 5 925 kronor/person

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

Sista anmälningsdatum:
• 28 maj 2020

VI SOM JOBBAR MED KURSEN:

KURSANSVARIG
Theodor Bjursell
theodor.bjursell@vsaf.nu
073-804 42 44

KURSLEDARE
Jesper Bengtsson


