
Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Att skriva politiskt

Vill du bli bättre på att skriva politiska texter?

Debattartiklar, ledare, krönikor, inlägg i sociala medier?
Vill du att dina texter ska bli lästa och delade?

Är du fackligt eller politiskt engagerad?
Då är detta kursen för dig!

Samverkanslärare
Theodor Bjursell
theodor.bjursell@vsaf.nu
073-854 12 27

Jesper Bengtsson har lång erfarenhet av att skriva ledare, krönikor, 
böcker och reportage. Han har varit chefredaktör för tidningen Tiden 
och Om Världen och även arbetat på Aftonbladets ledarsida. Han har 
under flera år hållit kurser i att skriva och förstå hur medierna fungerar. 

Kursledare



Kursinformation
Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Tiden Magasin arrangerar 
Att skriva politiskt under våren 2021. Här får du bland annat lära dig mer 
om logiken i olika medier, praktiska skrivtips och grunderna i det politiska 
skrivandet.
Och så kommer vi att öva, öva och öva. Det blir roligt, utvecklande och 
viktigt. För den som vill påverka debatten är det dags att slipa sina verktyg.

Vi ses på Viskadalen Kurs & Konferens!
Jesper Bengtsson kursledare

Kursen tar upp:
• Vad vill du skriva om? Konsten att hitta ämnen och vinklar
• Medielogiken och berättarteknik i massmedier och sociala medier
• Att våra skriva! 

Vad bör du tänka på och vilka tips är bra att känna till?
• Skillanden mellan olika skrivgenrer
• Grunderna i att skriva debattartiklar och krönikor som blir lästa
• Grunderna i att skriva och bli läst i sociala medier
• Hur resonerar en tidningsredaktion och en debattredaktör?
• Att nå ut med sitt budskap
• Gestaltning
• Retorik och argumentationsteknik

Praktiskt om kursen:
Kursen går på distans över en termin med tre obligatoriska
helgträffar på Viskadalen Kurs & Konferens utanför Borås. 
Mellan träffarna får deltagarna skrivuppgifter med återkoppling 
från kursledare. Kursen ges både på helfart eller halvfart. 
Terminen är 11 januari 2021 - 11 juni 2021

Internat:
Helgträffarna är obligatoriska och äger rum följande datum:
Internat 1: 5-7 februari 2021
Internat 2: 19-21 mars 2021
Internat 3: 4-6 juni 2021

Intyg:
Efter fullföljd kurs får deltagare intyg. Intyget innehåller uppgifter om 
kurstid och innehåll.

Kostnad:
Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och 
litteratur. Kursen är studiemedelsberättigad, läs mer om att studera 
på folkhögskola på vår hemsida www.a-folkhögskolorna.se
Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:
Enkelrum 9 735 kr/person
Del i tvåbäddsrum 8 145 kr/person

Anmälan:
Anmälan gör du på vår hemsida www.a-folkhögskolorna.se, 
Att skriva politiskt under kurser. 

Sista anmälningsdag är den: 15 december 2020


