
Välkommen till 
Skrivarlinjen  
på distans

En broschyr från
Sörängens folkhögskola



Vill du ägna ett år till att skriva på ett eget  projekt? 

Vill du diskutera ditt och andras skrivande till

sammans med engagerade deltagare och ta del 

av spännande författarbesök? På Skrivarlinjen på 

 distans på Sörängens folkhögskola får du möj

lighet att utveckla ditt skrivande och stärka ditt 

 personliga uttryck. 

Kursen är en heltidsutbildning, studiemedels

berättigad och internetbaserad. Kurshandledare 

är Pamela Jaskoviak och Christine Falkenland, 

båda etablerade författare och erfarna handle

dare i  kreativt skrivande. Arbetet är nätbaserat 

och  bygger på handledd och konstruktiv respons i 

 mindre grupper via lärplattform. 

Skrivarlinje på distans
Ettårig heltidsutbildning i kreativt skrivande  
på Sörängens folkhögskola.

Christine Falkenland och Pamela Jaskoviak



Du behöver ha en dator med stabil upp

koppling samt möjlighet att skriva ut texter 

för respons. Kursen inleds med en obliga

torisk träff, där vi går igenom arbetssätt, 

responsmetoder och rutiner.  Kursen avslutas 

med en likaledes obligatorisk träff där vi 

har seminarier kring deltagarnas projekt. 

Deltagande i introduktions och avslutnings

träff är ett absolut krav. Utöver dessa träffar 

har vi en frivillig inspirationsträff i mitten 

av läsåret. Vid  varje träff får vi besök av en 

gästförfattare. 

Deltagarna indelas i mindre grupper, som 

enligt ett rullande schema har responsvecka 

fyra gånger per termin. Detta innebär att 

gruppdeltagarna då lämnar egen text och 

därefter under veckan löpande läser och ger 

konstruktiv respons på varandras texter. 

Textsamtalen förs i en öppen och tillåtande 

atmosfär med stöd av handledare. Du får 

nya aspekter på din text och lär dig att se 

utvecklingsmöjligheter i egna och andras 

texter. 

Under responsveckan krävs deltagande i 

grupparbetet aktivt och dagligen. Mellan 

responsveckorna arbetar deltagarna själv

ständigt med textproduktion. Deltagarna 

förväntas också kontinuerligt närvara på 

vårt forum och ta del av skrivövningar, 

information om skrivandets hantverk och 

vara aktiva i diskussioner om skrivande och 

text. I slutet av läsåret sammanställer delta

garna varsin längre text. 

Kursen avslutas med seminarier kring de en

skilda textprojekten. 

Eftersom utbildningen är på heltid går 

den inte att kombinera med annat heltidsen

gagemang. 

Arbetssättet kräver både självständighet 

och ansvar inför övriga deltagare. Det är en 

fördel om du har gått skrivarkurs tidigare, 

men det är inget krav. 

Kursens inledning

Sörängens folkhögskola har en stark kulturprofil med kurser i keramik,  animation, måleri, 
fotografi, skrivande med mera. Skolan erbjuder även allmäna kurser.



Några röster ur utvärderingarna:

”Alla olika infallsvinklar har öppnat mina ögon  

för nya aspekter i mitt skrivande.”

”Just att få och ge respons i textform, ger en annan 

och många gånger mer djupgående analys, än om 

man gör det verbalt i ett rum tillsammans.”

”Jag är mer medveten om vad, hur och varför jag 

skriver. Och jag tar skrivandet på större allvar.”



Skrivarlinjen på distans 
Läsåret 2017/2018

Kurskostnader
Att studera på folkhögskola är kostnads

fritt. Det du betalar för är läromedel och 

förbrukningsmaterial samt för vistelse och 

mat på introduktions och avslutningsträff. 

Kontakt
För frågor av administrativ art, studie

medel, läsårstider och dylikt, kontakta 

Åsa Petterson, Sörängens expedition:

Ring Åsa på telefon: 010 – 24 33 505 

asa.petersson.sorangen@folkbildning.net

sorangens.folkhogskola@rjl.se

För frågor angående det pedagogiska upplägget 

kontakta kursansvariga:

Pamela Jaskoviak

pamela.jaskoviak.sorangen@folkbildning.net

Christine Falkenland

christine.falkenland.sorangen@folkbildning.net

Sörängens folkhögskola

Introduktionsträff, Ädelfors Folkhögskola  
(vår samarbetspartner): 
25 – 27 augusti

Frivillig vinterträff: 4 januari 

Avslutningsträff på
Sörängens folkhögskola: 8 – 10 juni 

Läsårstider 2017/18:
Höstterminen: 21/8 – 22/12 
Vårterminen: 8/1 – 10/6 
Höstlov, vecka 44 
Sportlov, vecka 7 
Påsklov, vecka 14 

Ansök senast 15 april
Ansökan sker digitalt via skolans hemsida:

rjl.se/Sorangensfolkhogskola/Ansokan/ 
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Kursplan
Ettårig heltidsutbildning 
i kreativt skrivande på 
Sörängens folkhögskola.

Kursinnehåll
• egen litterär textproduktion

• textrespons i grupp

• sammanställning av längre text

• textseminarium

• skrivövningar och diskussionsuppgifter

Genomförande
• självständig textproduktion

• responsarbete i grupp

• deltagande i textseminarium

• deltagande i övningar och diskussioner

Kursen genomförs via lärplattform  

samt på två obligatoriska närträffar.

Examination
För att bli godkänd krävs

• deltagande i introduktions och avslutnings 

 träff.

• fullgjorda textinlämningar

• genomförda responsomgångar

• sammanställning av längre text

• deltagande i textseminarer

• aktivt deltagande i arbetet på lärplattform

Övrigt
En frivillig inspirationsträff anordnas i januari. 

Varje träff innehåller ett författarbesök.

Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha

•  utvecklat sina hantverksmässiga färdigheter

 i skönlitterärt skrivande

• utvecklat sin förmåga att analysera och  

 bearbeta sina egna texter

• utvecklat sitt personliga uttryck

• utvecklat sin förmåga till att ge skriftlig  

 textrespons


