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VÄLKOMMEN! 

Författarlinjen är en ettårig utbildning som ger en bred orientering 
i skrivande praktiker. Här studerar du litteraturens genrer genom 
workshops, textsamtal, föreläsningar, övningar och grupparbeten. Du 
skriver prosa, poesi, dramatik och deltar i textsamtal. Du gör en skol-
tidning och får grundläggande kunskaper i redaktionellt arbete. Du 
möter gäster som arbetar med läsande och skrivande i många olika 
sammanhang och får möjlighet att diskutera dina texter med dem.
Under en stor del av vårterminen jobbar du med ett personligt pro-
jekt i valfri genre. 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta 
Malin Lindroth, 

linjeansvarig lärare 
malin.lindroth@sorangen.rjl.se

 



SKOLAN 

Sörängens folkhögskola grundades 1876 och har legat på sin nuva-
rande plats i Nässjö på småländska höglandet i över hundra år. Fem 
röda träbyggnader har med tiden blivit fler, men fläkten från dåtiden 
dröjer sig kvar i arkitekturen och i skolans 300 år gamla ek. Åker du 
tåg från Stockholm, Malmö eller Göteborg når du Nässjö på två till 
tre timmar.    

SörängenSörängen flygfilm

Skolan har kulturprofil och erbjuder ett 
flertal utbildningar med kulturinriktning. 
Mer information hittar du på vår hemsida:
www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola.



FÖRFATTARÅRET

På Författarlinjen läser du tre huvudämnen. Prosa, poesi och drama-
tik.  Året är uppdelat i olika block med fokus på olika genrer.
Under hösten jobbar vi mycket med korta övningar. Du skriver, 
läser och fördjupar dig i gestaltning, dramaturgi och berättarteknik. 
Under en stor del av vårterminen jobbar du med en längre text, ett 
personligt projekt. Kanske påbörjar du en diktsamling eller roman 
som du fortsätter att jobba med efter utbildningens slut. Kanske 
skriver du en radiopjäs eller går till botten med ett för dig viktigt 
ämne i en serie kulturartiklar. Oavsett vilken genre du väljer får du 
gott om tid till samtal med erfarna handledare.  

Ett dramatikprojekt löper under hela året. Tillsammans med dina 
klasskamrater skriver du en gemensam pjäs. 

 TEXTSAMTAL

Att läsa och skriva går hand i hand på Författarlinjen. Varje vecka 
gör vi fördjupande läsningar av skönlitterära verk – egna och andras 
– och diskuterar innehåll och form. Du som söker dig till linjen bör 
vara beredd på att lägga tid på läsning av andras texter.



 Så här kan en vecka i mars se ut. 

Måndag. Projektarbetets första vecka inleds. Idéer presenteras och 
bollas i grupp. Du börjar föra en arbetsdagbok.
 
Tisdag. Skrivdag med möjlighet till personlig handledning. 

Onsdag. Skrivdag med möjlighet till personlig handledning. 

Torsdag. Frivillig textinlämning. Förberedelser av textsamtal. 

 Fredag. Textsamtal i grupp.

Så här kan en vecka i oktober se ut.                                  

Måndag. Introduktion av ett nytt tema: hur kan man använda egna 
livserfarenheter i skrivandet, i autofiktion, självbiografi eller essä? 
Samtal, och övningar. Förberedelser inför författarbesök.
 
Tisdag.  Workshop med gästlärare  

Onsdag. Skrivdag. Förberedelser för textsamtal.

Torsdag. Textsamtal.

Fredag. Kulturkritiskt samtal. Vi fördjupar oss i en kulturdebatt som 
berör veckans ämne, läser artiklar och samtalar.



LÄRARE 

Malin Lindroth, författare, 
dramatiker och kulturskribent, 
undervisar i prosa och dramatik

Niklas Törnlund, poet, undervi-
sar i poesi. 

Nina Holst, manusförfattare och 
regissör, håller i dramatikprojek-
tet.

   Foto: Ines Sebalj



GÄSTLÄRARE OCH HANDLEDARE

Under året på Författarlinjen möter du många yrkesverksamma 
författare, dramatiker, poeter, översättare och kulturskribenter. En 
del av dem håller i workshops eller föreläser. Andra fungerar som 
handledare.    



SAMARBETEN, EVENEMANG OCH RESOR

I september besöker vi Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Under 
vårterminen gör vi en resa till Stockholm, besöker förlag, dramatur-
giat och andra rum för läsande och skrivande.

Som en del av vårt dramatikprojekt samarbetar vi med teaterlinjen 
på Angereds folkhögskola i Göteborg.  I möte med scenkonstnärerna 
får du möjlighet att pröva din dramatiska text och reflektera över 
vägen från skrivbordet till scenen. 

Under hösten arrangerar vi en offentlig uppläsning. 
I slutet av vårterminen görs en iscensatt reading, en uppläsning, av 
den gemensamma pjäsen.



ANTOLOGI OCH SKOLTIDNING 

I slutet av vårterminen sammanställer vi utdrag ur de personliga 
projekten till en antologi. 
Under året arbetar du också med en skoltidning eller annan publika-
tion.



ANSÖKAN FÖRFATTARLINJEN

Vi vill ha din ansökan senast den 1 maj. 

Din ansökan ska innehålla: 
 • Personligt brev.
 • Arbetsprover.
Bifoga en eller flera texter, max 5000 tecken inklusive blanksteg, i 
valfri genre – prosa, poesi, dramatik eller essä. Det går bra att skicka 
text som är ett utdrag ur ett större projekt.

Du behöver inte ha lång erfarenhet av skrivande för att söka till För-
fattarlinjen. Det viktigaste är att du vill berätta i text och är intresse-
rad av att utveckla ett eget uttryck. 

Ansökan görs via skolans ansökningssystem.

Ansökan Skrivare distans

SKRIVARLINJE DISTANS

Ettårig heltidsutbildning i kreativt skrivande på Sörängens folkhög-
skola. Vill du ägna ett år till att skriva på ett eget projekt? Vill du 
diskutera ditt och andras skrivande tillsammans med engagerade 
deltagare? På Skrivarlinjen på distans på Sörängens folkhögskola får 
du möjlighet att utveckla ditt skrivande och stärka ditt personliga 
uttryck.
Kursen är en heltidsutbildning, studiemedelsberättigad och inter-
netbaserad. Handledarna på Skrivarlinje på distans är etablerade och 
verksamma författare med stor erfarenhet av handledning i kreativt 
skrivande. Kurshandledare läsåret 2020/2021 är Christine Falken-
land och Stig Hansén. Skrivarlinjen gästas även av inspirerande 
författare.
Sista ansökningsdag 15 april.

KONTAKT
Christine Falkenland 

christine.falkenland.sorangen@folkbildning.net 
 



Sörängens folkhögskola

Sörängens folkhögskola är en 
skola med kulturprofil. 
Skolan grundades av Landsting-
et i Jönköpings län redan 1876 
och sedan 1915 ligger den på sin 
nuvarande plats.

Författarlinjen
Författarlinjen ger en bred 
orientering i skrivande praktiker 
och möjlighet att fördjupa ditt 
litterära skapande.

Sörängens folkhögskola 
Rågången 4 
575 38 Nässjö 
tel 010-243 35 00
www.rjl.se/Sorangensfolkhogskola  Sörängen
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Sörbokserien:
Allmän linje
Animation
Bilderbok
Fotografi
Författare
Keramik

Naturvetenskapligt basår
Sörängen
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