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Med egna ord- självbiografiskt skrivande för 
nyanlända ungdomar 
 

Sammanfattning 
Med egna ord var ett projekt där Föreningen Kulturstorm ville prova och utveckla olika              
metoder för att stimulera läs- och skrivlust hos unga nyanlända ungdomar. Målsättningen var             
att ge dessa unga personer utrymme att berätta sina livshistorier genom självbiografiskt            
skrivande. Målgrupp för projektet var nyanlända ungdomar i åldrarna 16-24 år, med fokus på              
unga som kommit till Sverige på egen hand. Sekundär målgrupp innefattade personal på             
HVB-boenden, pedagoger inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram, personal vid       
bibliotek och studieförbund, föreningsliv och organisationer som jobbar med nyanlända          
ungdomar samt institutioner och organisationer som vill stötta projektet och ta det av             
projektets arbetssätt. Projektet pågick under 2016-2017 och verkade i Nordmaling,          
Robertsfors och Umeå. Unikt och nyskapande för detta projekt var just kombinationen unga             
nyanlända och självbiografiskt skrivande.  

Föreningen Kulturstorm 
Kulturstorm är en ideell förening som bär på övertygelsen att kultur är ett unikt verktyg som                
kan användas för att öka inkludering och bryta det utanförskap som upplevs av många av de                
unga människor vi möter. Sedan starten 2005 har föreningen arbetat för att vidga kulturlivet i               
Umeå och Västerbotten genom att skapa möjligheter för fler barn och unga att bli såväl               
kulturproducenter som kulturkonsumenter. Detta görs genom att driva olika projekt riktade           
till barn och unga som av olika skäl är underrepresenterade inom kultursfären. 

Bakgrund 
“...exile is strangely compelling to think about but terrible to experience. It is the unhealable               
rift forced between a human being and a native place, between the self and its true home: its                  
essential sadness can never be surmounted. And while it is true that literature and history               
contain heroic, romantic, glorious, even triumphant episodes in an exile’s life, these are no              
more than efforts meant to overcome the crippling sorrow of estrangement.” 
― citat ur Edward W. Saids Från Exilen : Essäer 1976-2000. 
 
Den palestinske författaren och litteraturprofessorn Edward W. Said är en av vår tid mest              
inflytelserika postkoloniala tänkare. Han menar att den person som flyr sitt hemland för alltid              
kommer att leva med ett kulturell dubbelseende och att för en person i exil blir hela välden ett                  
främmande land. 
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Under arbetet med projekt Katapult mötte Föreningen Kulturstorm tre unga män som bar på              
en önskan om att få skildra sin livshistoria; om den resa de gjort över medelhavet och därefter                 
om livet i den lilla kommunen i Västerbottens inland. Inom projektet gavs dessa unga män               
möjligheten att skapa en dokumentärfilm. Filmskaparna har dock ogärna framträtt i samband            
med visningarna av filmen, och de har inte haft någon önskan att berätta om de upplevelser                
som skildras i filmen, utan endast velat tala om just skapandet av filmen. Efter detta uttryckte                
fler nyanlända önskningar om att berätta om sina liv och tankar: att få förmedla allt det                
upplevda. Vi i Föreningen Kulturstorm ville därför ta fasta på denna drivkraft att berätta, och               
erbjuda utrymme för att få göra det på egna villkor med hjälp av det skrivna språket. Vi ville                  
ta avstamp i tidigare projekt som använt självbiografiskt skrivande dels som metod för             
bearbetning av svåra händelser, dels som verktyg för språklig utveckling, och applicera detta             
på arbete med nyanlända ungdomar. Ett särskilt fokus lades på ensamkommande ungdomar            
som kan antas sakna det stöd som den nära familjen annars utgör. Det blev projektet Med                
egna ord. 

Syfte 
Syftet med projektet var att pröva och utveckla metoder för att stimulera läs- och 
skrivlust hos unga nyanlända samt ge utrymme för dessa att få berätta sina livshistorier              
genom självbiografiskt skrivande. 

Målgrupper 

Primär målgrupp 

Projektets primära målgrupp var nyanlända ungdomar mellan 16-24 år, med fokus på            
ensamkommande barn och unga. Projektet har riktat sig till ungdomar oavsett           
könstillhörighet. Ungdomar engagerade i projektet har bott i kommunerna Nordmaling,          
Robertsfors eller Umeå. 
 
Vi valde att inte ha någon strikt definition för vem som anses som nyanländ, det var heller                 
inte avgörande huruvida någon var asylsökande eller hade fått uppehållstillstånd, eller hur            
länge hen hade bott i Sverige. Alla som kände att de passade in på beskrivningen Du som är                  
ung och ny i Sverige och är mellan 16-24 år gammal fick vara med.  

Sekundär målgrupp 

Den sekundära målgruppen var personal på HVB-boenden, pedagoger inom gymnasieskolans          
språkintroduktionsprogram, personal vid bibliotek och studieförbund. Även föreningsliv och         
organisationer som jobbar med nyanlända ungdomar samt institutioner och kommuner som           
ville stötta projektet och ta del av projektets arbetssätt, var en del av den sekundära               
målgruppen. 
 

3 



 

Mål och resultat 

Mål 1: Under två års tid ge 50-70 nyanlända ungdomar kännedom om olika metoder för               
skrivande 

Projektet har i sin helhet engagerat drygt 200 ungdomar i läs- och skrivfrämjande aktiviteter.              
Drygt 100 ungdomar har deltagit aktivt och kan sägas ha fått god kännedom och olika               
metoder för skrivande. Detta har skett genom skrivarkurser som beskrivs nedan samt genom             
temadagar där skriv-workshops varit viktiga inslag utöver författarbesök.  

Mål 2: Arrangera 10 skriv-aktiviteter 

Sammantaget har projektet arrangerat:  
- 20 skrivkursträffar á 2h 
- tio heldagsworkshops  
- ca 14 träffar för individuell feedback och skrivcoachning á 2h samt individuell            

skrivcoachning online.  
- 8 fördjupningstillfällen á 2h  

Skrivkurser och workshops har utformats med hjälp av referensgruppen och har reviderats            
utifrån deltagarnas behov och önskemål. 

Mål 3: Arrangera 3 författarbesök 

Projektet har totalt arrangerat tre författarbesök, samt haft möjlighet att delta i ytterligare två              
författarbesök genom ett samarbete med föreningen Krumelur. Av de tre författarbesök som            
projektet arrangerat har två genomförts som öppna temadagar, i samarbete med           
Stadsbiblioteket Umeå och Västerbottens museum. De författarbesök som projektet         
arrangerat är: Tove Folkesson, Sakina Ntibanyitesha och Khashayar Naderehvandi.  

Mål 4: Arrangera 10 läsecirklar 

Under det första projektåret valde vi att inkorporera läsandet i skrivarkurserna, då detta             
uttrycktes som ett önskemål från referensgruppen. Under år 2 fokuserades att arbeta fram en              
metod för lättlästa läsecirklar. Detta genomfördes som ett samarbete med Umeå           
stadsbibliotek och Nordmalings bibliotek. Under år 2 har 6 läsecirklar arrangerats, varav tre i              
Umeå och tre i Nordmaling. Varje läsecirkel har innehållit mellan 6-10 träffar. 

Mål 5: En tryckt och publicerad bok med en samling texter som deltagarna själva skrivit. 

Antologin Okänd värld gavs ut i samarbete med förlaget En bok för alla. Den släpptes i en                 
första upplaga om 250 exemplar och i en andra upplaga om ytterligare 250 exemplar. Arbetet               
med denna beskrivs utförligare under rubriken Aktiviteter.  
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Mål 6: Ett metodmaterial att fungera som stöd för fortsatt arbete  

Projektet har skapat ett metodmaterial som namngetts Från erfarenhet till ord. Syftet med             
metodmaterialet är framförallt att projektets metoder ska leva kvar efter projektets avslut, för             
att inspirera och verka för att fler ska fortsätta att arbeta skrivfrämjande. Målet har varit att                
skapa ett lättillgängligt metodmaterial som kan användas av den som eventuellt inte besitter             
förkunskaper inom till exempel skrivande eller pedagogik. Materialet innehåller information          
om hur projektet genomfördes, reflektioner om vad som fungerat och inte samt ett färdigt              
kursupplägg med tillhörande övningar. Materialet har formgivits och tryckts i 300 exemplar.            
För att öka möjligheterna till att fler kommer att använda sig av materialet har projektet både                
arbetat för en digital spridning samt en spridning av ett tryckt material, genom såväl de               
utbildningar som projektet arrangerat samt genom att marknadsföra det i sociala medier.            
Metodmaterialet finns att ladda ner på www.kulturstorm.se  

Mål 7: En utformad workshop om de metoder som ingår i projektet 

Som ett komplement till, och förstärkning av metodmaterialet har en utbildning utvecklats.            
Denna utbildning utgår från metodmaterialet och syftar till att levandegöra det, samt ge en              
lättsam ingång till att arbeta med självbiografiskt skrivande med nyanlända unga.           
Utbildningen riktade sig till personer som har ett intresse av att leda och inspirera till läs- och                 
skrivfrämjande aktiviteter gentemot målgruppen inom sin verksamhet eller genom annat          
engagemang. Utbildningen har erbjudits i projektets tre kommuner och genomförts i två av             
dem, en i Nordmaling med sju deltagare och en i Umeå med sex deltagare. Under projektets                
slutfas erbjöds även en utbildning i att leda självbiografiskt skrivande för samtliga av             
författarna i antologin. Nio personer deltog i de två utbildningsträffar som gavs, och samtliga              
ämnar fortsätta utbildningen i Kulturstorms regi efter projektets avslut samt planera och leda             
tre träffar för en av de själva definierad målgrupp.  

Mål 8: Arrangera ett slutseminarium för att informera om projektet.  

I slutet på november under år två genomfördes två slutseminarier, ett i Nordmaling och ett i                
Umeå. Seminariet vände sig till allmänheten men boendepersonal, pedagoger, bibliotekarier          
samt beslutsfattare inom skolan och politiker i kommunen var särskilt inbjudna. Seminariet            
innehöll en presentation av projektets erfarenheter och resultat i sin helhet, samt ett             
panelsamtal på temat “Varför är det viktigt att berätta om sitt liv?” med fyra inbjudna gäster                
och läsningar ur projektets antologi. Under seminariet delades även metodmaterialet ut.  
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Projektets totala omfattning 

Aktiva deltagare  

Med aktiva deltagare menas de ungdomar som haft inflytande över projektets planering och             
genomförande och som återkommande/över en längre tid medverkat i projektets aktiviteter. 
 
Under den totala projekttiden har 105 personer varit aktiva och återkommande deltagare med             
inflytande över projektets planering och genomförande, varav 87,4% pojkar och 12,6%           
flickor. 
Vi har inte frågat deltagarna om deras könstillhörighet så huruvida dessa siffror är             
representativa för deltagarnas könstillhörighet är svårt att säga.  

Andra ungdomar som nåtts av projektets information, erfarenheter och resultat 

Totalt ca 245 ungdomar har nåtts av projektets information, resultat och erfarenheter genom             
öppna arrangemang.  
 
Genom sociala medier, affischering, medverkan i tidningar, tidskrifter och radio samt           
spridning av antologin till bland annat bibliotek, skolklasser och privatpersoner uppskattar vi            
att minst 100 personer ur arvsfondens målgrupp nåtts av information om projektet under             
projekttiden.  

Sekundär målgrupp som nåtts av projektets information, erfarenheter och resultat 

Totalt har projektet nått drygt 1200 personer ur projektets sekundära målgrupp med            
information om projektet via öppna arrangemang och spridning av metodmaterial.  
 
Genom sociala medier, affischering, medverkan i tidningar, tidskrifter och radio samt           
spridning av antologin till bland annat bibliotek, skolklasser och privatpersoner uppskattar vi            
att minst 10 000 andra personer nåtts av information om projektet. 
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Aktiviteter 

Förarbete 

En kartläggning över målgruppen gjordes tidigt i de kommuner som projektet skulle arbeta i.              
Detta genomfördes dels genom att söka statistik och information från Migrationsverkets           
hemsida, dels genom att ta personliga kontakter med ansvariga i kommunerna. Det var viktigt              
att inhämta kunskap om målgruppen men också att etablera en relation till ansvariga för              
boenden för ensamkommande, skolor med språkintroduktionsprogrammet och asylboenden.        
Genom denna kartläggning fick projektet veta mer om ungefär hur stor målgruppen var och              
vilka modersmål som var vanligast. Nästa steg blev att försöka nå ungdomar som kunde              
tänkas vara intresserade av att delta i projektet såväl som nyckelpersoner från de olika              
verksamheter vi nu hade fått kontakt med. Detta gjordes främst genom att besöka boenden              
och skolor. Syftet med fältarbetet var att presentera vårt projekt och be om idéer och tankar                
från ungdomarna om hur de ville att vi skulle utforma projektet. 
 

 
 
För att göra ett så bra projekt som möjligt ville vi tillvarata all den kunskap och de                 
erfarenheter som finns hos personer som arbetar med eller nära målgruppen unga nyanlända.             
Ytterligare en viktig aspekt i att arbeta med dessa nyckelpersoner var att få hjälp med               
spridning under projektets gång. Vi visste att vi inte skulle kunna prata med alla ungdomar,               
utan behövde ambassadörer som kunde göra det åt oss, vuxna som var i närheten av               
ungdomarna och kände dem. Vi skapade även en referensgrupp bestående av ungdomar som             
vi träffade under fältarbetet och som uttryckt ett intresse av att vara med och påverka.               
Tillsammans med denna grupp genomfördes två träffar där vi gemensamt arbetade kring            
upplägget och innehållet för skrivkurserna.  
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För att nå ut till och rekrytera deltagare nådde projektet framförallt ut genom att sprida               
information genom skola och boenden, affischera, event på sociala medier samt att låta             
deltagare vara ambassadörer.  
 

 

Skrivaktiviteter 

Aktiviteternas innehåll och form har utifrån behov och förutsättningar delvis sett olika ut i de               
tre kommunerna, men gemensamt har varit att skriv-träffarna genomförts på deltagarnas fritid            
och har syftat till att ge konkreta verktyg till att lära sig att skriva en egen berättelse utifrån                  
sitt liv. Utifrån detta formades ett kursupplägg som syftade till att påbörja, utveckla och              
avsluta en text. Detta genomfördes genom att vi tog fram befintliga skrivövningar som             
förenklades och anpassades för det självbiografiska skrivandet samt att vi utvecklade egna            
skrivövningar. Kursen innehöll även högläsning, inslag av grammatik och erbjudande att få            
läsa upp sin egen text. Det infriade målet var att alla deltagare i slutet skulle ha minst en text                   
som de kände sig nöjda och stolta över. Skrivkurser och workshops har kontinuerligt under              
projektet reviderats och utvecklats utifrån behov och önskemål från deltagare samt utifrån            
projektledningens utvärderingar. Under skrivkurserna erbjöds alltid tolk och möjlighet att få           
uttrycka sig antingen med papper och penna, dator, eller muntligt. I projektets metodmaterial             
“Från erfarenhet till ord” kan läsas ingående hur skrivaktiviteterna bedrivits.  

8 



 

Fördjupningskurser 

För de deltagare som gick skrivkursen under år ett erbjöds en fördjupningskurs i skrivande              
med en skrivpedagog. Samma grupp deltog i ett i samarbete med Sensus projekt Brytiga              
Böcker där de fick kunskaper i att leda barn i skrivande och sedan fick chans att prova på                  
detta på två skolor i Umeå. För de deltagare som gick skrivkursen under år två gavs möjlighet                 
att under två träffar fördjupa sitt skrivande, här med fokus på dikt och att “flödesskriva”, med                
syfte att bredda skrivandets former än mer och skapa fortsatt skrivlust och inspiration. Dessa              
träffar genomfördes efter att skrivkursen avslutats, på samma tid och plats för att behålla              
kontinuiteten. De övningar som användes här skapade vi själva, och utvärderades senare av             
deltagarna med uppmuntrande kommentarer. Under en av träffarna bjöds två poeter in för att              
inspirera genom egna läsningar och övningar.  

 

Författarbesök 

Projektet arrangerade tre författarbesök med syfte att inspirera till läsande och skrivande och             
att visa på förebilder som antingen själva skriver självbiografiskt eller har erfarenheter av att              
vara ny i Sverige. De två första författarbesöken var Tove Folkesson och Sakina             
Ntibanyitesha och båda genomfördes som öppna temadagar. För att öka möjligheten till att             
inspirera fler unga nyanlända till att läsa och skriva var dessa två besök förlagda till höst-                
respektive jullov och öppna för fler än de som deltog i skrivkurserna. Författarbesöket med              
Khashayar Naderehvandi genomfördes i samband med antologins släppfest, dels som en           
workshop särskilt riktad till de deltagare som medverkat i antologin, dels i form av en läsning                
och medverkan i ett panelsamtal öppet för allmänheten. Genom samarbetet med Föreningen            
Krumelur erbjöds deltagarna även två författarbesök med Monica Zak och Johan Unenge. 
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Läsecirklar 

Under år två arbetades en metod fram för lättlästa läsecirklar som är anpassad för och               
konstruerad tillsammans med målgruppen, i samarbete med Umeå stadsbibliotek och          
Nordmaling Bibliotek. Läsecirklarnas form utvärderades och reviderades för att fler          
deltagare skulle ha möjlighet att närvara. Den slutliga modellen bygger på att det är drop-in,               
då detta möjliggör för fler att medverka, deltagarna läser på plats och tillsammans, texten              
projiceras på större bild och ledaren har också valt ut ord som kan vara svåra att förstå, texten                  
gås igenom tillsammans och deltagarna ihop med ledaren diskuterar både innehåll och text.             
Läsecirklarna kommer att fortsätta i bibliotekets regi i samarbete med föreningen även efter             
projektets slut.  

Workshops 

För att erbjuda målgruppen en bredare förståelse för berättande på olika sätt arrangerades två              
workshop i visuellt berättande varav den ena var en workshop med en fotograf med syfte att                
introducera självbiografiskt berättande genom fotografi. Den andra workshopen riktade sig          
antologins författare med syfte att öka delaktigheten kring antologins formgivning.          
Workshopen planerades och hölls av antologins formgivare. Ytterligare en workshop          
arrangerades i samarbete med Västerbottens museum där en museipedagog bjöd in med syfte             
att de medverkande skulle få inblick i det muntliga berättandet samt öva på att prata i                
mikrofon inför publik. 

 

Produktion av antologi Okänd värld - nyanlända ungdomar berättar med egna ord 

Det intensiva arbetet med att producera antologin innehöll bland annat följande aktiviteter:            
research inför produktion, juridiska processer inför upprättande av avtal gentemot författare,           
rekrytering av formgivare, skrivcoachning för deltagare samt två workshops i visuellt           
berättande med deltagare. Genom ett tydligt deltagande- perspektiv gavs författarna möjlighet           
att påverka utseende, innehåll och form för såväl omslag som inlaga på antologin, samt att               
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avgöra antologins titel. Därefter genomfördes även olika typer av omröstningar för att            
möjliggöra att än fler än de som medverkade under workshopen skulle få möjlighet att              
påverka. En särskild tonvikt lades på att rekrytera en formgivare som var intresserad av att               
arbeta med det deltagande perspektivet. Deltagare från samtliga skrivkurser erbjöds          
möjligheten att publicera sin berättelse i antologin, varav 24 medverkade. 
 
Genom att tidigt etablera ett samarbete med det läsfrämjande bokförlaget En bok för alla              
kunde projektet säkra en viktig part i arbetet gentemot målet att ge ut en antologi. Att få                 
förknippas med ett välkänt förlag som arbetar för fler ungas tillgång till läsande gav både               
antologin och projektet styrka att synas och höras. Förlagets arbete med antologin har skett på               
ideell basis och projektet har stått för kostnaderna av bokens tryck och formgivning, vilket              
har gjort att all vinst oavkortat kunnat gå till författarna. Antologin har släppts i två upplagor                
om totalt 500 exemplar. Av dessa har ungefär hälften spridits kostnadsfritt till verksamheter,             
föreningar, organisationer, personer som arbetar med målgruppen eller på något vis varit            
involverade i projektet. Resterande exemplar har sålts via förlaget. Ett stort antal bibliotek har              
beställt boken, och Umeå stadsbibliotek har läst Okänd värld under en läsecirkel-omgång.  

Offentliga arrangemang 

Under projektets två år har projektet medverkat på följande arrangemang: 
 

- Presentation på Länsbibliotekets konferens, Umeå: ca 25 åhörare 
- Presentation på Kompetenscentrum för flerspråkighet, Umeå: ca 50 åhörare 
- Presentation för lärare och boendepersonal, Umeå: ca 45 åhörare 
- Umeå internationella litteraturfestival, Littfest, Umeå: ca 93 besökare 
- Berättarfestivalen i Skellefteå: ca 50 besökare 
- Nationaldagsarrangemang i Nordmaling: ca 100 besökare 
- Väven Panorama, kulturfestival, Umeå: ca 15 besökare 
- Släppfest för antologin Okänd Värld, Umeå: ca 120 besökare 
- Bokmässan i Göteborg: ca 200 aktiva besökare i montern 
- Umegration, Umeås forum för integration, Umeå: ca 120 besökare 
- Slutseminarium för projektet, Biblioteket, Nordmaling: ca 21 åhörare 
- Slutseminarium för projektet, Kulturhuset Väven, Umeå: ca 42 åhörare 

 
Under dessa offentliga arrangemang har dels projektet presenterats men framförallt har           
projektets deltagare erbjudits att läsa sina berättelser och/eller att medverka i panelsamtal. 
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Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald  
Inför skrivkurserna för år två så arbetade vi dels med att redan i marknadsföringen vara               
tydliga med att det fanns möjlighet att få tolk och att kursen gavs på lätt svenska, dels fick de                   
ansökande ange i ansökningsformuläret vilket modersmål de talade, vilket sedan avgjorde           
vilka tolkar som anställdes. Detta möjliggjorde att fler kände sig tilltalade redan från första              
stund och att de under träffarna kunde förstå och bli förstådda. Något som ur ett demokrati-                
och jämlikhetsperspektiv är totalt nödvändigt. Skrivkursen hölls generellt på lätt svenska,           
men med emfas på att hela tiden förenkla utan fördumma. Genom att vara två ledare hade                
deltagaren möjlighet att få mycket individuell hjälp, även utanför skrivkurstillfällena.  
 
Då det under första årets skrivkurser var majoritet killar som ansökte och antogs baserat på               
“först-till-kvarn”-principen så reviderades detta inför år två för att möjliggöra att fler tjejer             
skulle få chansen att delta. Under denna ansökningsprocess reserverades en tredjedel av            
platserna för tjejer. Planen var att om dessa platser var tomma vid sista anmälningsdatum,              
skulle erbjudas till killar, men de fylldes snabbt upp.  
 
Lokalerna där skrivkurserna hölls, både i Nordmaling och i Umeå, var både fysiskt och              
socialt tillgängliga. De låg båda i centrum med tanke på att det skulle vara samma logistiska                
förutsättning för alla att kunna närvara. Kurserna hölls i direkt anslutning till efter skoltid              
eller på helg, dels för att deltagarna själva uttryckt att det var då de ville ha sysselsättning,                 
men även för att detta förenklade logistiken att ta sig till och från kursen. Vi jobbade även                 
aktivt med att skapa en trygg stämning under kursen för att fler skulle känna sig välkomna.                
Detta gjordes bland annat genom lyhördhet, delaktighet, att bygga goda relationer och genom             
kontinuerlig personlig återkoppling. 
 
Projektet skapade på många sätt en trygg och utvecklande miljö som stärkte deltagarnas             
svenska, mod att våga ta plats och känsla av tillhörighet. Att kunna identifiera sig som en                
skrivande person eller en publicerad författare gjorde även att deltagarna växte i rollen som              
någon som syns och hörs. Genom bland annat projektets samarbeten fick deltagarna även             
bredare kännedom om lokala kulturutbud. Detta sammantaget gav deltagarna en starkare           
position i kultursammanhang och i samhället i stort, något som ger en större mångfald inom               
kulturfältet. 

Hinder och svårigheter 
För att kunna ha en god relation till den sekundära målgruppen har vi arbetat aktivt med att                 
försöka bygga och upprätthålla relationer till denna grupp. Något som varit svårt i detta              
arbete särskilt under projektets senare tid är att såväl skola och boendeverksamhet haft ett              
eget intensivt arbetsklimat. På grund av de ändrade förutsättningarna för kommunerna kring            
statens minskade stöd till boenden för ensamkommande har boenden tvingats förändra och            
drastiskt skära ner i verksamheten, framförallt vad gäller personalstyrka. Detta har påverkat            
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projektet på så vis att vi haft svårt att engagera och få med personal från boenden i projektet,                  
och särskilt till utbildningen i metodmaterialet. Skolpersonal har även de varit svåra att             
engagera utöver att de spred information. De signaler vi fått kring vad detta berott på så har                 
Umeå kommun stått inför stora utmaningar inom språkintroduktions- programmet med byte           
av lokaler, omorganisering av verksamheten samt stora elevgrupper. Att många i den primära             
målgruppen varit och fortfarande är i en lång väntan i en asylprocess har oundvikligen också               
påverkat projektet och dess samarbetspartners.  
 
Under hela projektets tid har det varit svårt att engagera ungdomar i Robertsfors kommun.              
Från början fanns ett starkt och tydligt engagemang från boendepersonal och bibliotek, men             
projektet mötte svårighet i form av yttre påverkan. Två till tre ungdomar engagerade sig              
sporadiskt i de aktiviteter som projektet anordnade, endast en person valde att publiceras i              
antologin. Det är svårt att dra några slutsatser kring vad detta beror på, då Robertsfors till                
storlek och organisation liknar Nordmaling, där projektet haft stora framgångar. Något kan            
också tilläggas kring de utmaningar som projektet mött på grund av geografi. Några av              
projektets deltagare bodde i en by som inte hade tillgång till kollektivtrafik alls och detta               
innebar stora svårigheter för dem att delta. Projektet har i största möjliga utsträckning arbetat              
för att de ändå har kunnat delta, genom att exempelvis hitta volontärer som kunnat skjutsa               
samt förlagt aktiviteter så att det ändå kunde passa så bra som möjligt.  

 

Framgångsfaktorer 
Det har från första början funnits ett stort intresse från målgruppen, och genom olika              
arbetssätt har projektet lyckats tillvarata detta intresse. Bland det allra viktigaste under de här              
två åren har varit att aktivt bygga upp och bibehålla starka relationer mellan både ledare och                
deltagare, och deltagarna emellan. Detta visade sig vara en tydlig anledning till att projektet              
uppnått så goda resultat. 
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Vi ser att detta dels gjort att personer kommit med i projektet, motiverat dem att stanna kvar                 
och att de velat fortsätta. Att också värna om tryggheten och kontinuiteten har varit              
betydelsefull. För en målgrupp som omges av mer eller mindre otrygghet, då de flesta varit               
asylsökande, är det viktigt att en aktivitet som handlar om att dela med sig av sitt liv, upplevs                  
som trygg. Dessa rutiner har yttrat sig exempelvis på följande sätt: Vi har alltid börjat samma                
tid, varit på samma plats och träffats samma dag. Även inom kursen har vi följt en rutin där vi                   
börjar med fika, fortsatt med högläsning och sedan gått in på grammatik för att sedan arbeta                
med olika skrivövningar.  
 
Inför projektets andra år tillkom finansiering för tolkar. Att få förstå och bli förstådd är ytterst                
en demokrati- och rättighetsfråga. Flera deltagare som inte var särskilt starka i svenska har              
uttryckt att detta var avgörande för om de vill medverka i kursen eller ej. Ytterligare en viktig                 
del i att tillvarata intresset från deltagarna är att projektet haft möjlighet att skapa ett så                
konkret och proffsigt resultat som antologin Okänd Värld.  
 

Viktiga samarbeten 
Projektet hade inte varit någonting utan dess deltagare och medskapare. För att nå ut i den                
omfattningen som vi ändå lyckats göra har skolan och boendeverksamheten varit en otroligt             
viktig samarbetspart. I Umeå har projektet haft kontakt med Fritidsgruppen som samordnar            
kontakt med föreningar och sprider information till alla boenden. Att ha ett gott samarbete              
med skolan har också varit centralt, då det erbjudit projektet möjlighet att komma på besök               
och redan där påbörja det relationella arbetet.  
 
För att arbeta läsfrämjande har biblioteken varit en viktig samarbetspart. Stadsbiblioteket           
Umeå, Nordmalings bibliotek och Dragonskolans bibliotek har varit en samarbetspart          
gällande att arrangera läsecirklar och de har även bistått med lokaler vid andra arrangemang,              
såsom temadagar och utbildning. Utöver detta har personalen på biblioteket i Nordmaling            
även varit närvarande för deltagare i projektet, där de stöttat och coachat under flera tillfällen.  
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Att ABF funnits med som en samarbetspart under hela projekttiden och kommer medverka i              
metodernas och aktiviteternas överlevnad är av stor vikt.  

Överlevnad efter projekttiden 

Läsecirklar 

För att öka förutsättningarna för överlevnad av läsecirklarna har projektet aktivt utvärderat            
och arbetat med att förtydliga metoden samt byggt upp ett bra samarbete. Projektet har även               
förmedlat kontakten vidare mellan biblioteken och föreningens koordinator så att ett fortsatt            
samarbete kan bedrivas. Lättlästa läsecirklar kommer att fortsätta både i Umeå och            
Nordmaling. Genom att läsecirklarna sker i samarbete med biblioteken kan personalkostnader           
för detta finansieras inom ramen för bibliotekens ordinarie verksamhet. Utöver          
personalkostnader så kan kostnader för exempelvis fika uppstå, detta finansieras via att det             
rapporteras som övrig folkbildning till studieförbundet ABF.  

Skrivkurser 

Genom studieförbundet ABF kommer skrivkurser i självbiografiskt skrivande för målgruppen          
att fortsätta efter projektets avslut. Tillsammans med projektet har ABF Umeåregionen           
upprättat dels en plan för en cirkelledarutbildning där personer utbildas i projektets            
metodmaterial till att bli ledare för en skrivkurs, dels en plan för en skrivkurs om 9 träffar                 
som kommer att genomföras under våren 2018. Denna skrivkurs har målgruppen nyanlända            
ungdomar i åldern 15-25 år och kommer att vara helt kostnadsfri. ABF Umeåregionen             
genomför detta samarbete med Föreningen Kulturstorm. ABF finansierar den fortsatta          
verksamheten som bedrivs inom ramen för deras verksamhet.  

Inom Kulturstorm 

Inom föreningen kommer förutsättningar för överlevnad finnas på flera vis. Den till projektet             
utformade utbildningen kommer att kunna erbjudas till verksamheter inom länet som är            
intresserade av att utveckla sitt arbete med skrivande inom målgruppen nyanlända.           
Föreningen kommer även att erbjuda skrivaktiviteter för såväl medlemmar som andra           
intresserade samt skicka ut metodmaterial och antologi till intresserade verksamheter.          
Utbildningen och möjligheten för författarna att bli ledare för andra är också en möjlighet till               
överlevnad. Fortsatta skrivaktiviteter inom föreningen finansieras via det verksamhetsstöd         
som föreningen erhåller från Umeå kommun, och vissa mindre medel kommer att sökas             
lokalt för att möjliggöra den nya idén kring ungdomars ledarskap. Utbildningen i projektets             
metoder kommer att erbjudas till en kostnad för att finansiera ledare för densamma.  
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Metodmaterial och antologi 

Genom en nationell spridning av metodmaterialet Från erfarenhet till ord kommer projektets            
resultat förhoppningsvis leva kvar i form av att andra verksamheter plockar upp detta.             
Exempel på verksamheter som i dagsläget rekvirerat metodmaterialet är bland annat Svenska            
Röda Korset enhet Hälsa Projektet flyga drake - psykosocialt stöd för människor på flykt,              
flertalet SFI och språkintroduktionsprogram i olika delar av sverige, boendepersonal för           
ensamkommande och bibliotekspersonal. Metodmaterialet finns även i digital form för          
nedladdning och kommer att finnas kvar på föreningen hemsida. Antologin går så länge             
lagret räcker att beställa via En bok för alla. 

Kunskaper och erfarenheter  
 
Föreningen har genom projektet fått en ökad kunskap och kompetens att arbeta med             
målgruppen. Detta har tagit sig uttryck i bland annat språkbruk, marknadsföring och            
arbetssätt. Den primära målgruppen kommer att finns kvar inom den fortsatta verksamheten            
på flera plan. Dels som deltagare i föreningens aktiviteter, men även som arrangörer av              
aktiviteter och som ledare vid dessa aktiviteter. Utifrån arbetet med projektet har föreningen             
både internt som externt arbetet tydligare mot att använda sig av ett tillgängligt och lättläst               
språkbruk samt att använda sig av bilder för att möjliggöra en mer språkoberoende             
kommunikation. Vikten av relation har även inlemmats i det ordinarie arbetet och det visar              
sig genom att koordinatorn t.ex. lägger mer tid på att marknadsföra via personliga kontakter              
och arbeta på att utöver de konkreta aktiviteterna inom föreningen också samtala kring ämnen              
såsom skola och fritid för att se varje person. Att i den mån det går också ha återkommande                  
evenemang, relativt ofta, som följer en rutin/rytm är något som föreningen tagit till sig, samt               
att etablera föreningens lokaler som en trygg plats.  
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Projektets betydelse för målgruppen 
 
En av de huvudsakliga syftena med projektet var att ta fasta på målgruppens drivkraft att               
berätta, och att erbjuda utrymme för att deltagarna skulle få göra det på sina egna villkor med                 
hjälp av det skrivna språket. Att projektet faktiskt lyckats med detta, både genom skrivkurser,              
temadagar och genom att uppmärksammas i olika sammanhang med antologin Okänd värld            
är tydligt. En av deltagarna uttrycker det såhär: 
 

“Det är jätteviktigt för mig att skriva, jag kan skriva om mina problem i              
boken, och andra får höra. 

 
En annan uttrycker att det innebar en utveckling  för hen själv att vara med i projektet:  
 

“I början var jag jätteblyg, nu vill jag mer, jag kan prata med många              
människor.“ 

 
För många deltagare har medverkan i projektet inneburit att de både lärt sig nya saker men                
också fått utveckla sin identitet. För vissa innebär det att de gått från att tänka att de inte hade                   
något att berätta eller skriva om, till att se sig själva som skrivande personer:  
 

“Jag tyckte bara lite om att skriva tidigare, men nu tycker jag att det är               
väldigt bra att skriva. Det är svårt. När jag började skriva min historia, det är               
bra att skriva vad som har hänt, man vill skriva mer om vad som hänt, vill                
skriva mer.” 

 
En stark drivkraft till att medverka hos många av deltagarna är den att utveckla sitt skrivande                
och sitt språk. För vissa innebar det att skriva på svenska och utveckla sina kunskaper där:  
 

“I början var jag lite osäker på att skriva. Tänkte på vad jag skrev, att det                
skulle bli rätt grammatik, rätt bokstav. Sedan började jag istället tänka på vad             
jag känner, att skriva känslor. Och då blev jag bättre på grammatik och allt!              
Det visade resultat när jag skrev prov i svenska.”  

 
För andra handlade det om att lära sig mer om själva skrivprocessen:  
 

“Jag hittade lösningar, hur kan man berätta en berättelse. Jag har förut            
skrivit utan någon lärare, men när jag började i projektet fick jag en väg hur               
jag skulle göra.” 
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Skrivande kan också vara ett sätt att bearbeta, oavsett vilka erfarenheter en person bär med               
sig. Flera av projektet deltagare har upptäckt att skrivandet kan vara ett sätt att processa, att                
förstå sig själv mer och att se sin egen utveckling:  
 

“När du skriver kan du se med andra ögon på det du skriver om, på ditt liv -                  
du får perspektiv genom att du skriver. Man bearbetar.”  

 
“Att sätta minnen på papper, hur levde jag i Afghanistan. Barndomsminnen.           
Ger mig perspektiv.”  

 
“När man skriver så lär man sig om vem man är, hur jag blev den jag blev,                 
känna skillnaden mellan förut och nu, hur upplevelser påverkar mig.”  

 
Sammantaget kan sägas att projektet inneburit både en möjlighet att stärkas genom att synas              
och höras, att få uttrycka sig själv och vara delaktig i att skapa en bild av vem man själv är,                    
möjligheter att utveckla sitt språk och en chans att bearbeta och förstå sig själva bättre. Fler                
av deltagarna har också uttryckt att de genom projektet fått nya vänner, och betydelsen av               
detta kan inte underskattas:  
 

“Jag tycker att det bästa är att vi träffar olika människor, det är bra när vi                
flyttar från en stad till en annan så har vi inga kompisar, vi vet inte så mycket.                 
Vi lär oss mycket saker när vi är en klass. Jag är jätteglad att jag är med er,                  
jag ska fortsätta!”  
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Tack till alla ungdomar, Arvsfonden och Kulturstorm! 

/Anna och Hanna 
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