METODBOK

Vår vision
Vi drömde om att använda drömmen som en positiv kraft i en
annars mörk tid.
En kraft som skulle förena olika ungdomar, skolklasser och skolor
i ett kreativt arbete där de skulle lära av varandra. Gemensamt
skulle de lösa utmaningar de mötte i arbetet med en utställning
om drömmar, uttryckta i text och bild.
Ett drömarbete som skulle riva murar och öppna dörrar till andra
världar, vilket skulle ge ökad förståelse för människors olikheter
och likheter. Som inspiration och ytterligare dörröppnare ville
vi introducera fristadsförfattare och fristadsartister. De skulle
förstärka det kreativa mötet med hjälp av sina erfarenheter
och yrkeskunskaper.
Drömutställningen skulle ut och stimulera Malmös invånare att
upptäcka sina drömmar. Drömmar skulle sprida sig till hela Sverige
– och kanske vidare till en öppnare och ljusare värld.
Det drömmer vi om.
Hilde Selander, Andrés Díaz García och Elin Kamlert
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Malmö, vad drömmer du om? var ett treårigt projekt som ville sammanföra
skolelever med olika studieinriktning och olika etnisk och social bakgrund
i ett kreativt skapande. Eleverna sammankopplades också med Malmös
fristadspersoner, som gav dem inspiration och nya perspektiv i skapandet.
Avsikten med projektet var att utveckla en metod som ska finnas tillgänglig
för skolor, föreningar, fritidsgårdar och andra verksamheter som arbetar
med ungdomar, så att de själva ska kunna arbeta med den. Förhoppningen
är att metoden ska spridas vidare i landet, från Malmö till andra städer
med fristadsprogram.
Utgångspunkten i metoden är ungdomars drömmar. Hur vill de att deras
liv ska se ut i framtiden? Vilka förändringar vill de se i samhället? I världen?
Inom projektet Malmö, vad drömmer du om? arbetade eleverna mot det
konkreta målet att skapa utställningar där de i text och bild uttryckte sina
drömmar. Metoden kan dock användas även inom andra kreativa uttryck,
som exempelvis teater, musik, sång, dans eller måleri.
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Yttrandefrihet är metodens andra centrala tema, och det tas in i det krea
tiva arbetet på ett naturligt sätt genom fristadspersonerna, som har egna
erfarenheter av att få den inskränkt.
Det huvudsakliga syftet med metoden är dock inte att producera en
konstnärlig produkt, utan snarare att generera möten – möten mellan
elever, såväl som möten mellan elever och fristadspersoner – som kan bidra
till att skapa förståelse och gemenskap. Metoden ska riva murar mellan de
olika världar som finns inom skolor, inom städer och inom landet.
Genom metoden ska ungdomar uppmuntras att drömma och fundera över
framtiden, men även inspireras att hitta nya sätt att uttrycka sina drömmar.
För det är nästa steg, när drömmarna väl blivit tydliga: att förmedla dem
till andra och göra dem synliga för omvärlden. Budskapet till ungdomarna
som arbetar med metoden är att de, genom att uttrycka sina drömmar,
kan påverka samhället.

Projektgruppen
Projektet Malmö, vad drömmer du om? drevs av den ideella föreningen
Imagenes del Sur/Bilder från söder, som bildades 2003 och har sin bas i
Malmö.
Föreningens syfte är att verka för ett multikulturellt samhälle, främja
sociala och kulturella möten mellan världens kulturer samt främja utbyten
mellan utomeuropeiska kulturer och Sverige. Imagenes del Sur arbetar
med det mångkulturella Malmö genom olika projekt och bygger upp
ett internationellt nätverk av kulturarbetare och andra som arbetar med
mänskliga rättigheter.

INTRODUKTION

5

Projektgruppen Malmö, vad drömmer du om?

Hilde Selander

Upphovsperson och projektledare
Hilde är utbildad skådespelare och har lång erfarenhet av projektledning inom
film och teater. Hon har varit festivalchef för bland andra International Female Film
Festival (IFEMA), Latinamerika i Fokus och Antirasistiska filmdagar. Hon initierade
och var projektledare för projekten Ett helare Malmö – Var finns kvinnorna i historie
undervisningen? (2014-2017) och FRISKUS (2010-2013). Hilde har även en bakgrund
inom utvecklingsstudier med inriktning mot Latinamerika och demokratifrågor.

Andrés Díaz García
Projektassistent

Andrés är konstnär med både kandidat- och masterexamen i konst. Han arbetar
främst med verk som har sin grund i kommunikation och delaktighet mellan åskådare. Andrés arbetar även på frilansbasis inom olika konst- och kulturprojekt samt
med pedagogiska uppdrag, och han har verkat i Sverige, Colombia och Tyskland.

Elin Kamlert

Projektassistent och marknadsföringsansvarig
Elin arbetar främst som dokumentärfilmsproducent, men även som konsult. Hon
har varit koordinator och konsult för flertalet filmfestivaler och kulturevent i Skåne,
bland annat Malmö Arab Film Festival och International Female Film Festival
(IFEMA). Hon arbetade tidigare på WG Film, först som outreach & sales producent,
därefter som producent på heltid. I dag driver hon Kamlert Film, där hon både
frilansar och utvecklar egna filmprojekt.

Nilofar Langar

Praktikant, projektår tre
Nilofar är journalist, utgiven poet och tidigare talesperson för departementet för
urban utveckling och bostäder i Afghanistan. Hon kom till Sverige 2019 i samband
med att hennes man, Mukhtar Wafayee, blev fristadsjournalist i Malmö.

6

INTRODUKTION

Medverkande skolor
Latinskolan
Malmö latinskola var projektets huvudsakliga samarbetspartner. Latinskolan
är en gymnasieskola med 1 100 elever i centrala Malmö. Den erbjuder
gymnasieutbildning inom estetik och media, humaniora, samhällsvetenskap,
musik, teater, naturvetenskap, samt (fram till 2020-2021) språkintroduktion
för nyanlända och gymnasiesärskola med inriktning mot estetisk verksamhet.
Elever och lärare från det estetiska programmet, språkintroduktion och
gymnasiesärskolan medverkade i projektet.

Apelgårdsskolan
Apelgårdsskolan är en F-9-skola i stadsdelen Rosengård i Malmö. Skolan
har omkring 300 elever och satsar särskilt på språkutveckling, internationell
samverkan, digitalisering och teknologi.
Alla har drömmar, men vi pratar inte direkt om dem. Jag tyckte att min åttonde
klass behövde tänka lite i de banorna och genom Malmö, vad drömmer du
om? fick de anledning att reflektera över sina personliga drömmar, men
också bredare drömmar för samhället. Det passade väldigt fint in i min
undervisning inom historia och SO, och hjälpte mig att visa strukturer,
samhällsförändringar och utvecklingslinjer. Även när vi pratade om identitet
inom religionskunskapen kunde vi göra det utifrån drömmar.
Christoffer Robertsson, lärare i SO och historia vid Apelgårdsskolan i Malmö

Dammfriskolan
Dammfriskolan är en F-9-skola i stadsdelen Dammfri i Malmö. Skolan har
drygt 700 elever och erbjuder bland annat spetsutbildning i matematik.
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Fristadspersoner
Yttrandefrihet är jämte drömmar ett centralt tema i Malmö, vad drömmer du
om? och den resulterande metoden. Därför är arbetet med fristadspersoner
en av metodens grundpelare.
Fristadspersonerna utgör en värdefull resurs. De besitter en i Sverige unik
kompetens och bär på särskilda erfarenheter. Därmed kan de erbjuda
svenska skolelever omvärldskunskap, kulturell förståelse och nya perspektiv,
såväl som insikt i sina yrken och konstformer. Hittills har dock inte
fristadspersoner verkat i svenska skolor i någon större utsträckning. Att
involvera flera av dem i Malmö, vad drömmer du om? var således ett sätt att
faktiskt ta tillvara denna resurs.
Inom projektet engagerades fristadspersonerna som föreläsare, de ledde
workshops och medverkade i kringaktiviteter som panelsamtal. Tanken
var att de, genom att berätta om sina erfaren
heter och dela med sig av sina yrkeskunskaper,
När jag var liten brukade jag och min pappa
skulle inspirera eleverna i deras tankar kring
lyssna på nyheterna på radio. En kväll hörde
jag en journalist som ställde kritiska frågor
drömmar och yttrandefrihet inför det kreativa
om demokrati och korruption till Afghanistans
skapandet till utställningen. Fristadspersoner
president. Jag blev intresserad och frågade
nas berättelser, kompetens och verk kan även
min pappa om jag skulle kunna bli journalist.
utgöra verktyg för lärare i undervisning om
Han svarade ja, men att jag skulle bli tvungen
exempelvis mänskliga rättigheter och nutids
att lämna vår by för att utbilda mig. Varför vill
historia, samt inom språk, samhällskunskap
du bli journalist? undrade han. Jag sade att
och olika mediaämnen.
som journalist kan jag försöka hitta svaren
på alla de frågor som jag, mina vänner och

För många skolor kan det dock vara svårt att
byborna har.
hitta en ingång till att arbeta med fristads
Mukhtar Wafayee, fristadsjournalist i Malmö
personer. Kanske finns en osäkerhet kring
hur de kan anlitas på mest givande sätt, och
kanske saknas resurser, såväl ekonomiska som tidsmässiga, för att göra det.
Där kan vår metod utgöra en länk mellan kommunernas fristadsprogram
och skolorna, då den erbjuder ett genomarbetat, beprövat och uppskattat
arbetssätt, som visat på fina resultat under utvecklingsfasen.
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Malmö, vad drömmer du om? och den resulterande metoden är även tänkta
att vara en tillgång för fristadspersonerna, som ofta saknar egna nätverk
i Sverige, genom att öppna en dörr till
den svenska skolan, och det svenska sam
Det var spännande för eleverna att höra fristads
hället, med förhoppningen att etablera
personernas berättelser och många kunde känna
igen sig i deras erfarenheter av att behöva fly.
kontakter som kan leda till vidare uppdrag
Det blev en igenkänning som jag tror har betytt
och arbetsmöjligheter. Inom projektet
mycket för eleverna. Undervisningen i högstadiet
sammankopplade vi även fristadspersoner
är ofta väldigt eurocentrisk, så de här mötena har
med svenska kulturarbetare för att främja
varit berikande. De har fått eleverna att känna att
och uppmuntra samverkan.
det finns en annan värld, att det är deras värld.
Fristadspersoner kan även ges en bredare
roll i arbetet med metoden. Inom Malmö,
vad drömmer du om? anställdes fristads
artisten Abduljabbar Alsuhili mot slutet av
det första projektåret som assistent och ansvarig för kringarrangemangen i
samband med utställningen. Under tre månader arbetade han i direktkontakt
med projektledning och elever, och bidrog med sin kompetens och sina
infallsvinklar till såväl elever som projekt. Anställningen resulterade i nya
kontakter och sedermera vidare uppdrag inom högstadium, gymnasium
och folkhögskola.

Jenny Svenssen, lärare i svenska och SO vid
Dammfriskolan i Malmö

ICORN
Det oberoende nätverket International cities of refuge network (ICORN)
bildades år 2006 i Stavanger, Norge, för att erbjuda skydd åt författare,
översättare och journalister som på grund av sitt arbete riskerar censur,
förföljelse, fängelsestraff – eller till och med döden – i sina hemländer. Syftet
är att värna yttrandefriheten, försvara demokratiska värden och främja
internationell solidaritet. Sedan början av 2010-talet omfattas även musiker,
bildkonstnärer och teaterarbetare av fristadsprogrammet.
En person som erbjuds fristad får bo och arbeta i staden i två år, och tilldelas ett stipendium för att fritt kunna ägna sig åt sitt arbete. De flesta får
permanent uppehållstillstånd efter fristadsårens slut.
I dag är ett 70-tal städer och regioner världen över anslutna till nätverket,
varav 26 i Sverige. Malmö är den svenska stad som välkomnat flest fristadspersoner, sju hittills.
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Följande fristadspersoner deltog i projektet och därmed även i utvecklingen av metoden:

Abduljabbar Alsuhili

Jemen. Fristadsartist i Helsingborg 2016-2018.
Skådespelare, komiker, regissör och manusförfattare som i många år verkat
på scenen, i tv och radio. I samband med den arabiska våren 2011 började
han använda humor och sin roll som komiker för att kommentera kriget och
den politiska situationen i Jemen. Tillsammans med sitt konstnärskollektiv
Rwabiit producerade han en regimkritisk komediserie som sågs av miljoner
på Youtube. 2015 terroriststämplades Rwabiit och flera medlemmar
kidnappades. Abduljabbar har levt i exil sedan dess. Han går för närvarande
en masterutbildning i kulturadministration vid Lunds universitet.

Parvin Ardalan

Iran. Fristadsförfattare i Malmö 2010-2012.
Journalist och medborgarrättsaktivist som arbetat för kvinnors rättigheter i
Iran sedan 1990-talet. Hon grundade kvinnocentret Zanan, var redaktör för
Irans första feministiska nättidning Zanestan och tog initativ till kampanjen
One million signatures campaign, som krävde lika rättigheter för kvinnor och
män. I Malmö har hon bland annat varit verksam inom projektet 100 år av
immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö, som senare resulterade i utställningen Women Making HERstory, vilken synliggjorde immigrantkvinnors roll i
Malmös historia. Parvin Ardalan finns utgiven på svenska i textsamlingen
Har du sett en kvinna? (2011, Smockadoll förlag).

Wali Arian

Afghanistan. Fristadsjournalist i Malmö 2017-2019.
Tv-journalist och krigskorrespondent som i otaliga nyhetssändningar och två
dokumentärfilmer rapporterat om talibanernas övergrepp mot den afghanska
befolkningen. Under sina tio år som journalist i hemlandet mottog han flera
utmärkelser för sitt arbete, men rapporteringen gjorde honom även till måltavla för talibanerna, och efter flera allvarliga hot mot honom och hans familj
tvingades han lämna Afghanistan. I dag arbetar han som journalist i Sverige,
både som frilans och vid Sveriges Radio. Han siktar även på en masterexamen
i global journalistik.
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Jude Dibia

Nigeria. Fristadsförfattare i Malmö 2015-2017.
Romandebuterade 2005 med den nyligen filmatiserade Walking with shadows,
i vilken han skildrar situationen för homosexuella i Nigeria. Som en av frontfigurerna i den nigerianska HBTQ-rörelsen tvingades han lämna landet när
homosexualitet förbjöds 2014. Jude har även gett ut romanerna Unbridled
(2007) och Blackbird (2011). Walking with shadows finns i svensk översättning
med titeln Att gå med sina skuggor (2016, Smockadoll förlag). Han är i dag
projektledare vid Malmö stads fristadsprogram.

Naeimeh Doostdar

Iran. Fristadsförfattare i Malmö 2012-2014.
Prisbelönt frilansjournalist, poet och människorättsaktivist som i hemlandet
skrev om samhällsfrågor, kultur och kvinnors villkor för olika webbtidningar
och den egna bloggen. Har även gett ut tre novellsamlingar och en diktsamling.
2009 sattes hon i det ökända Evinfängelset för sitt journalistiska arbete, men
lyckades därefter lämna Iran. På svenska har hon gett ut Så småningom gick
jag inte hem: Censurerade dikter och noveller (2013, Smockadoll förlag), som
är ett urval av hennes författarskap. Är samordnare för nya fristadspersoner
inom Malmö stads fristadsprogram.

Mukhtar Wafayee

Afghanistan. Fristadsjournalist i Malmö 2019-2021.
Grävande journalist och poet som i hemlandet utsattes för upprepade hot
och trakasserier för sina granskningar av talibanernas verksamhet och organisation. Han har arbetat för flera afghanska mediebolag som nyhetschef, grävande reporter och politisk kommentator, och har fått en rad utmärkelser för
sin journalistik. 2014 utsågs han till årets modigaste journalist i Afghanistan.
Han har skrivit en reportagebok och är utgiven poet. Han flyttade till Malmö
tillsammans med sin fru, Nilofar Langar, även hon journalist och poet.
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Övriga aktörer
och samarbetspartners
ABF Malmö
Malmöavdelningen inom ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) bistod bland
annat med rådgivning, kontakter, lokaler, teknik och marknadsföring av
projektets evenemang.
Malmö stad
Malmö stad höll med utställningslokal till det första projektårets utställning,
som visades på Malmö stadshus, med tillhörande vernissage.
Malmö stadsbibliotek
Stadsbiblioteket är Malmös största och mest välbesökta bibliotek med
cirka 3 000 besök dagligen. Andra och tredje projektårets utställningar
visades på stadsbiblioteket, där det i anslutning till utställningarna även
hölls kringarrangemang, såsom filmvisning, publika samtal och panelsamtal
med fristadspersoner.
Malmö universitet
Forskare vid Malmö universitet inkluderade bilder och texter från pro
jektets första utställning, samt en text om projektet av projektledare Hilde
Selander, i antologin Drömmar och röster – en antologi om barns och ungas
livsvillkor i Malmö.
MKB Fastighets AB
Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB Fastighets AB är stadens största
och ägs helt av Malmö stad. De två första projektårens mobila utställningar
visades i MKB:s lokaler, bland annat Lorensborgs galleria och studenthuset
Rönnen. Utöver utställningslokaler bidrog MKB även med tolkhjälp och
marknadsföring.
Pedagogisk Inspiration Malmö
Ansvarar för skolutveckling och forskning i Malmö stads alla skolformer.
Den tidigare forskningsledaren vid PI Malmö var en av redaktörerna
bakom antologin Drömmar och röster - en antologi om barns och ungas livsvillkor
i Malmö, i vilken vårt projekt presenterades.
12
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Elever från Dammfri
skolan och seniorer från
Dammfrigården möttes
vid flera tillfällen
inom projektet.

Mötesplats Dammfrigården och Mötesplats Tuppen
Dammfrigården och Tuppen är två av Malmö stads tio öppna mötesplatser
för seniorer. De var utställningslokaler för den mobila utställningen under
det första projektåret. Seniorer och personal vid mötesplatserna medverkade
även i flera av projektets aktiviteter, såsom bokcirkel, poesikväll och träffar
med eleverna.
Referensgruppen
Projektets referensgrupp bestod av Elizabeth Florez (genuspedagog vid
Pedagogisk Inspiration Malmö), Magdalena Hasselquist (regional strateg
vid Folkets hus och parker), Marie Hersvall (styrelseledamot i Imagenes
del Sur) och Lotta Holmberg (verksamhetsutvecklare vid ABF Malmö).
Gruppen konsulterades löpande under projektet, bland annat i frågor
gällande kommunikation, och bidrog även med marknadsföring.
Rosengårdsbiblioteket
Malmös mest besökta stadsdelsbibliotek med omkring 1 000 besökare
dagligen. Utställningslokal för den mobila utställningen under det första
projektåret.
Rörelsernas museum
Tilltänkt lokal för det tredje projektårets utställning och den avslutande
konferensen. Museet förlorade dock sin statliga finansiering under hösten
2020 och verksamheten avvecklades.
Världspoesidagen i Malmö
Medarrangör till poesikvällarna under det andra och tredje projektåret.
Producent Ángela García höll även workshops i kreativt skrivande för
Latinskolans elever.
INTRODUKTION
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Abduljabbar Alsuhili
med Latinskolans
elever.

Drömmar
Drömmar är ett centralt tema i den metod som projektet Malmö, vad
drömmer du om? arbetat fram. Men vad är egentligen en dröm?
Drömmar kan se väldigt olika ut och ligga på olika plan. På det rent
privata planet kan de gälla yrkesliv, familj eller upplevelser och resor.
Ser man i stället till samhället kan det handla om mer abstrakta begrepp
som jämställdhet och trygghet. På en global nivå kan drömmar gälla fred,
klimat och mänskliga rättigheter. Drömmar
kan också variera i sitt tidsperspektiv. De kan
Det är viktigt att prata om drömmar, för det
avse sådant som ligger nära eller längre bort i
är bra att börja tänka på framtiden redan nu.
tid, som exempelvis att lära sig att spela gitarr
Jag vill jobba med mänskliga rättigheter och
tack vare Malmö, vad drömmer du om? har
eller att bli statsminister.
jag börjat fundera på hur jag kan göra det.

Under arbetet med eleverna inom projektet
Samreen, elev vid Malmö latinskolas
Malmö, vad drömmer du om? uppstod flera
språkintroduktionsprogram
intressanta diskussioner kring vad drömmar
är. Några elever lyfte frågan om vad som är
skillnaden mellan dröm och mål. Inom en annan elevgrupp resonerade
man kring huruvida drömmar är något man hoppas och förväntar sig att
uppnå, eller om de i stället ska ligga utom räckhåll och snarare vara något
att sträva mot. Fristadsartisten Abduljabbar Alsuhili tog under en workshop
vid Latinskolan upp frågan om man ska anpassa sina drömmar efter sina
omständigheter eller i stället försöka att överskrida dem. Han använde
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sig själv som exempel och berättade att han uppfyllt sin dröm att bli
skådespelare, trots att det i hemlandet Jemen inte fanns någon skådespelar
utbildning, och att han nu drömmer om att göra film i Hollywood.
I ett inledningsskede av metodarbetet kan det vara till hjälp att diskutera
kring drömbegreppet för att komma överens om hur – och huruvida –
man ska specificera vilka drömmar arbetet ska rikta in sig på, eller om
man i stället ska hålla det fritt och öppet för tolkning.
Inom Malmö, vad drömmer du om? valde vi att anta olika perspektiv under
projektets tre år. Det första året fokuserade vi på drömmar på det person
liga planet. Det andra året lyfte vi blicken och jobbade med drömmar
på ett samhälleligt plan. Det tredje året blickade vi utåt och utforskade
drömmar på ett globalt plan.

Yttrandefrihet
Metodens andra stora tema är yttrandefrihet, det vill säga friheten att
yttra och förmedla åsikter, tankar, känslor och information utan censur,
begränsning eller bestraffning.
Även om jag inte har pengar, makt eller
vapen, så har jag mina ord och med dem
kan jag beskriva problem och påverka
folks tankar. Orden är kraftfulla och vi kan
förändra samhället med dem. Man har
försökt tysta mig, men jag slutar inte skriva.
Mukhtar Wafayee, fristadsjournalist i Malmö

Inom Malmö, vad drömmer du om? lyfts frågan
om yttrandefrihet främst genom arbetet med
fristadspersonerna, som alla i sina forna hemlän
der fått sin yttrandefrihet begränsad och utsatts
för hot eller bestraffning på grund av vad de
skrivit och uttryckt. Yttrandefriheten ingår i
FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.

ARTIKEL 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet
att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information
och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
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Finansiering
Projektet Malmö, vad drömmer du om? finansierades helt av medel från
Allmänna arvsfonden. Detta treåriga ekonomiska stöd gjorde det möjligt
för oss att utforska olika vägar och utveckla en välfungerande metod.Vi
vill dock understryka att det går att genomföra metoden utan ekonomiska
resurser av det här slaget.

Spridning och marknadsföring
Då vår metod bygger på samarbete med fristadspersoner hoppas vi att den
ska spridas till andra kommuner och regioner som är anslutna till nätverket
ICORN. Under projekttiden hade vi kontakt med flera fristadssamordnare
runt om i landet för att informera om projek
TÄNK PÅ!
tet och skapa intresse kring vår metod, men
Ta i förväg reda på vad som gäller kring
också för att ta lärdom av deras erfarenheter i
publicering av elevers namn samt bilder
arbetet med fristadspersoner.

på elever där deras ansikten syns. Det kan
vara nödvändigt att få vårdnadshavares
medgivande. Olika regler gäller i grundskolan
och gymnasieskolan.

Under projektets gång dokumenterade vi
arbetet i text och bild, och informerade
löpande om det på föreningens hemsida.
Projektet och våra evenemang marknadsfördes
även genom pressutskick, sociala medier (Facebook och Instagram), direkta
inbjudningar och nätverkande. Sociala medier var särskilt viktiga för att
få besökare till utställningar och kringarrangemang
Vår huvudsakliga samarbetspartner, Malmö latinskola, informerade även
de löpande om projektet på sin hemsida och i sina sociala medier, vilket
även enskilda lärare och elever gjorde. Andra samarbetspartners bistod
också med marknadsföring i sina kanaler.

Information om projektet, samt texter och bilder från den första utställ
ningen, publicerades i den akademiska antologin Drömmar och röster – en
antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö (2019), utgiven av Malmö
universitet.
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Personliga drömmar

Foto av Ebba Metz

ÅR 1

MEDVERKANDE
Latinskolan
• 33 elever från årskurs 2 vid skolans estetiska program med inriktning estetik och media, profil foto och
profil webb & design.
• 16 elever från skolans program Språkintroduktion (SPR).
• Lärarna Lars Berggren (gränssnittsdesign), Fredrik Dahl (fotografisk bild), Lena Fogelberg (språkintroduktion) och Sofia Gustafson Aarnivaara (grafisk design, illustration). Koordinator Maria Göransson.

Apelgårdsskolan
• 28 elever i årskurs 8.
• Christoffer Robertsson (SO, historia)

Fristadspersoner
Abduljabbar Alsuhili, Parvin Ardalan, Wali Arian, Jude Dibia och Naeimeh Doostdar.

Projektarbetet
Det första projektåret inleddes under hösten 2018. I september hölls för
beredande möten med involverade lärare vid Latinskolan för att diskutera
projektets mål, aktiviteter och upplägg. Möten hölls även med fristads
personerna för att presentera projektet och planera arbetet.

Latinskolan
Vi i projektgruppen mötte de medverkande eleverna vid Latinskolan för
första gången i oktober 2018, då projektet presenterades för dem. I början
av november inleddes sedan det tematiska arbetet med en gemensam
kickoff för både media- och språkintroduktionselever. Under två halvdagar
fick de möta oss och medverkande fristadspersoner, och här inleddes
elevernas kreativa process att uttrycka sina drömmar i text och bild.
Vid kickoffen presenterade projektledare Hilde Selander projektet och
arbetets upplägg. Fristadspersonerna höll kortare presentationer där de
berättade om sig själva och sin bakgrund, för att därefter möta de cirka
50 närvarande eleverna i mindre grupper. Parvin Ardalan,Wali Arian och
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ÅR 1

Vid kickoffen på Latinskolan diskuterade eleverna sina drömmar utifrån medtagna bilder.

Jude Dibia valde att tillsammans arbeta med en större grupp på 30 elever.
Parvin och Jude berättade om sitt skrivande och sin aktivism, Wali visade
videomaterial från sitt arbete som tv-journalist och krigskorrespondent
i Afghanistan. Därutöver fick eleverna berätta om sina drömmar, med
utgångspunkt i bilder de tagit med sig, och diskuterade dem sedan i par.
Abduljabbar Alsuhili och Naeimeh Doostdar valde att ta varsin grupp om
tio elever vardera. Abduljabbar höll en workshop i kreativt skrivande och
teater, medan Naeimeh berättade om sina erfarenheter som aktivist och
journalist. Hon kopplade dem till kreativt
skrivande och lyfte skrivande som en väg
Vår klass skrev texter och mediaeleverna foto
att nå sin dröm.
graferade eller illustrerade bilder till dem. Vi
pratade tillsammans om texterna och jag lärde
mig mycket av att samarbeta med de andra
eleverna. Det var intressant att höra vad de
andra drömde om. I början av året visste vi inte
så mycket om varandra, men vi har lärt känna
varandra genom det här projektet.
Tareq, elev vid Malmö latinskolas
språkintroduktionsprogram

Kickoffens utformning utgick från fristads
personernas egna önskemål och idéer, vilka
framkommit under våra planeringsmöten.
Deras önskan var att fokus skulle ligga på
elevernas kreativa uttryck, snarare än på
fristadspersonerna själva.

PROJEKTÅR 1
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Latinskolans språkintroduktionselever tittar på utkastet till årets utställning.

Under återstoden av höstterminen och början av vårterminen arbetade
eleverna, både tillsammans och separat, med att ta fram de texter och bilder
som senare skulle utgöra utställningen. Som inspiration i arbetet med den
egna utställningen bjöd vi in både media- och språkelever samt deras lärare
till Malmö konsthall, där de tillsammans såg en utställning som byggde på
både ord och bild, precis som den utställning de själva skulle producera.
Vi besökte språkintroduktionseleverna vid flera tillfällen för att diskutera
tematiken och utföra värderingsövningar. Språkeleverna diskuterade även
drömtemat sina lektioner och skrev sedan texter,
på såväl svenska som respektive modersmål, om sina
Mina elever växte mycket. Det var
egna drömmar. Dessa texter låg sedan till grund för
utvecklande för dem att fota något så
illustrationselevernas bilder, vilka arbetades fram
abstrakt som drömmar. De tvingades
genom samtal och mejlkontakt eleverna emellan.
att tänka kreativt och det hjälpte deras
Fotoeleverna fick välja mellan att ta bilder utifrån
egna drömmar eller att ta bilder som baserades
på intervjuer med språkintroduktionselever om
deras drömmar.
Materialet sammanställdes sedan av elever, lärare
och projektgrupp i en utställning som visades på
Malmö stadshus.
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mognadsprocess som fotografer. Nya,
unga fotografer tar ofta bilder på familjen
eller vännerna, nu behövde de tänka
på ett annat sätt och ta en annan sorts
bilder, för hur gestaltar man en dröm?
Det var en bra utmaning för eleverna.
Fredrik Dahl, lärare i fotografisk bild vid
Malmö Latinskola

Apelgårdsskolan
Under det första projektårets andra termin involverades även högstadie
skolan Apelgårdsskolan i projektet. Initiativet kom från Latinskolans lärare,
då de båda skolorna samarbetade sedan tidigare.
Från början var tanken att även Apel
gårdsskolans elever skulle medverka
i utställningsarbetet, men då miljön i
klassen kunde vara stökig valdes att i
stället utveckla ett separat arbete med
dem.Vi besökte klassen flera gånger för
att prata med eleverna om drömmar
och genomföra interaktiva övningar
och värderingsövningar.
För att knyta projektet till läroplanen
beslutade vi i samråd med läraren att
det skulle kopplas till klassens historie
Högstadieelever från Apelgårdsskolan besöker Latinskolan.
undervisning, som just denna termin
fokuserade på franska revolutionen. Fristadsartisten Abduljabbar Alsuhili
bjöds in för att berätta om sin historia och sina erfarenheter från revo
lutionen i Jemen, och koppla dem till den franska revolutionen genom
nyckelbegreppen frihet, jämlikhet och broderskap. Mötet blev mycket
lyckat, då Abduljabbar lyckades nå fram till eleverna på ett positivt sätt.
Flera av eleverna, och deras familjer, delar hans erfarenheter och kunde
därför relatera till honom. Han använde sig också av metoden translan
guaging, och hoppade mellan engelska och arabiska, vilket fungerade bra
då klassen hade många arabisktalande elever.

Inom samhällskunskapen hade vi stort fokus på mänskliga rättigheter,
demokrati och yttrandefrihet. Det gick väldigt väl in i min undervisning när
Abduljabbar Alsuhili kom på besök och berättade om sina erfarenheter.
Det är en fantastisk tillgång för eleverna att få lyssna på någon annan än
bara läraren.
Christoffer Robertsson, lärare i SO och historia vid Apelgårdsskolan i Malmö
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Trots att klassen inte involverades i arbetet med utställningen, så skapades
ändå ett möte med Latinskolan, då vi tog med Apelgårdsskolans elever dit
för att låta dem bekanta sig med miljön i gymnasieskolan.
TRANSLANGUAGING
Translanguaging, eller korsspråkande som det även kallas på svenska,
handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som
en resurs i undervisningen, att låta eleverna växla mellan sina språk för att
underlätta och stärka lärandet. Under flera av aktiviteterna inom Malmö,
vad drömmer du om? använde sig fristadspersonerna av translanguaging
med stor framgång. Det möjliggjorde en fungerande kommunikationen och
skapade en fin kontakt mellan fristadspersoner och elever.

Utställningen
Elevernas arbete kring drömmar resulterade i en utställning som presen
terade deras texter och bilder, upptryckta på 28 vepor.
Vi hade ursprungligen planerat för en intern utställning på Latinskolan,
men efter önskemål från skolans lärare beslutades att hålla en extern
utställning som var öppen för allmänheten. Malmö stadshus blev projektets
första utställningslokal och utställningen visades i ett
utrymme på stadshusets entréplan. Såväl mediaelever
som språkintroduktionselever deltog i arbetet med att
hänga utställningen.
Vernissagen hölls i mitten av mars 2019. Tal hölls av
projektledare Hilde Selander och dåvarande kultur
stödschef Eva Hansen samt språkintroduktionseleven
Nathaniel Yaw Ankomah Osei. Göteborgs tidigare
fristadsmusiker Khaled Harara berättade om ett
projekt kring drömmar som han genomfört med
ungdomar i Gaza. Videoinstallationen International
Dreams, bestående av korta klipp om ungas drömmar runt om i världen,
visades. Under vernissagen påbörjades den så kallade drömbollen. Samt
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Första årets utställning i Malmö stadshus.

Nathaniel Yaw Ankomah Osei

liga besökare inbjöds att skriva sina drömmar på tygremsor, vilka knöts
samman och rullades ihop till en boll, som ska följa projektet och utgöra
en symbol för Malmös drömmar.
Utställningen på Malmö stadshus hängde kvar i tre veckor. Därefter skapades
en mobil utställning som under april visades i MKB:s lokaler i stadsdelen
Lorensborg och i studenthuset Rönnen. Elever från språkintroduktions
programmet hjälpte till att hänga den mobila utställningen.
På Rönnen finns en stor foajé där det rör sig
mycket människor. Vi tänkte att den ytan skulle
kunna användas som en plats att mötas, och
utställningen passade perfekt till det. Den blev
ett slags förståelseplattform. Det kan bara vara
positivt att vi tar del av varandras drömmar, och
det fina med utställningen var att den visade
att ungdomar, oavsett var de kommer från, har
ungefär samma drömmar. Vi människor kanske
ser olika ut och pratar på olika sätt, men på det
stora hela är vi ungefär likadana.
Robert Rosenqvist, bosocial konceptutvecklare på
MKB:s studentboende Rönnen

I samband med de mobila utställningarnas
vernissager kopplades flera av fristadsperso
nerna in i projektet igen. Wali Arian och
Abduljabbar Alsuhili föreläste om yttrande
frihet och drömmar, samt om sina erfarenhe
ter från sina respektive hemländer. Naeimeh
Doostdar höll en workshop om att skriva
raptexter tillsammans med rapgruppen
Kvinnliga situationen, som även uppträdde.
I ett panelsamtal på temat ”Äg din dröm”
medverkade Naeimeh Doostdar och Jude
Dibia, såväl som en lärare och en elev från
språkintroduktionsprogrammet, Lena Fogel
berg och Nathaniel Yaw Ankomah Osei.
PROJEKTÅR 1
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Det första projektårets utställning visades även
i början av det andra projektåret. Under hösten
2019 hängde den på mötesplatserna Dammfri
gården och Tuppen, samt på Rosengårdsbiblio
teket. Sammanlagt nådde utställningen nästan
30 000 personer.
Till utställningen producerades en utställnings
katalog, vilken innehöll samtliga elevers texter
och bilder. Elevernas utställningsbilder trycktes
även upp på affischer och vykort som sattes upp
och spreds runtom i Malmö för att marknadsföra
utställningen.

Projektet inspirerade mig att tänka tillbaka
på min första dröm. När jag var liten var
min mamma väldigt sjuk, så min första
dröm var att bli läkare och bota henne.
Sedan hände 11 september. På tv såg jag
alla de här modiga journalisterna som
rapporterade live, och då insåg jag att jag
ville bli journalist i stället. I Afghanistan
hade vi ingen yttrandefrihet och ingen
fri media på den tiden, så vi visste inte
riktigt vad som pågick i vårt land. Jag
ville förändra det, så jag utbildade mig till
journalist och blev krigskorrespondent.
Wali Arian, fristadsjournalist i Malmö

Utmaningar och lärdomar
under projektår 1
Att starta upp ett projekt och utveckla en helt ny metod är sällan en
enkel historia, oavsett vad det handlar om. Det gällde även för Malmö,
vad drömmer du om?, som under det första projektåret ställdes inför en rad
utmaningar.

Skolans strama struktur
Den främsta utmaningen var utan tvekan skolans struktur, som präglas
av en krävande läroplan, en åtstramad planering och ett stort fokus på
resultat och betygssättning. För många lärare – och elever – leder detta
till en ansträngd vardag med hög arbetsbelastning och mycket stress. Det
fick också till följd att projektet under det första året blev svårarbetat i en
utsträckning som vi inte hade räknat med.
De medverkande lärarna visade engagemang inför projektet och ville
gärna arbeta med det, men hade på grund av sin arbetssituation inte riktigt
möjlighet att ta till sig projektet till fullo och arbeta med dess kärnsyften,
24

PROJEKTÅR 1

såsom vi hade önskat. Projektets vision och vilja visade sig inte riktigt
rymmas inom skolans verklighet.
För oss var målet och syftet att skapa möten mellan olika elevgrupper, att
riva murar och få eleverna att samarbeta. Utställningen var, även om den
självklart hade ett starkt värde i sig, snarast vägen för att nå det egentliga
målet. Den strama strukturen och tidsbristen gjorde det svårt för många
av lärarna att omfamna projektets hela bredd och ta in den mer abstrakta
mötesaspekten. I stället lade de sin fokus på det konkreta resultatet av
elevernas arbete – utställningen – som för dem blev projektets stora syfte
och mål.
Mediaeleverna hade även de ett stramt schema och en krävande läro
plan, vilket gjorde det besvärligt att försöka pressa in projektet i deras
undervisning. Utöver de gemensamma aktiviteter där elever från båda
programmen deltog fick vi bara möjlighet att arbeta med mediaeleverna
vid ett par tillfällen, vilket var betydligt mindre än vad som planerats för.
Vi påtalade upprepade gånger att mer tid med mediaeleverna behövdes,
men det gick inte att genomföra.
Personliga möten är en förutsättning för att bygga förtroende. Bristen på
tid med mediaeleverna innebar att vi inte kunde etablera en personlig
relation till dem, och inte heller tydligt förklara projektets tematik, upplägg
och mål, eller syftet med de olika aktiviteterna. Detta resulterade i att
flera elever upplevde projektet som otydligt och var oklara över vad de
förväntades bidra med. Denna distans mellan elever och projektgrupp
ledde sedermera till en konflikt gällande utställningens utformning.
Under det första projektåret blev det uppenbart att vi behövde hitta ett
annat sätt att arbeta med skolan till kommande projektår. Vi insåg att
projektet, och metoden, i större utsträckning skulle behöva anpassa sig
efter skolans villkor och verklighet.

Kommunikation
En direkt följd av skolans strama struktur var att kommunikationen mellan
projektgrupp, lärare och elever emellanåt haltade. Malmö, vad drömmer du
om? var ett brett projekt och det kunde vara svårt att göra det tydligt
och konkret. Under det första projektåret framgick det efter hand att
PROJEKTÅR 1
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elever, lärare och fristadspersoner inte alltid var på det klara med projektets
upplägg och syfte, att de inte tydligt såg den röda tråden mellan de olika
aktiviteterna eller kopplingen till projektets centrala tematik.
Då det inte riktigt funnits utrymme att kommunicera projektet såsom
önskat, hade vi och skolan till viss del olika syn och förväntningar på
genomförande, tidsåtgång och mål. Det uppstod även tolkningsmissar
kring begrepp som samarbete och uppdrag. Där vi hoppades på ett öppet
och elevstyrt samarbete, förväntade sig skolan att få ett tydligt definierat
uppdrag.
Det stod klart att kommunikationen mellan involverade parter behöver
vara omfattande och tydlig, framför allt i inledningsskedet, så att samtliga
parter är införstådda med vad som ska göras och varför, vad som förväntas
av dem och hur mycket tid arbetet kommer att ta i anspråk.

Skapa möten mellan eleverna
Skolans struktur och bristande flexibilitet fick även till följd att det blev
svårt att få till möten mellan olika elevgrupper. Då det är projektets och
metodens huvudsakliga syfte och mål upplev
des det av oss inom projektgruppen som något
Tyvärr så träffades inte mediaeleverna och
av ett misslyckande.
språkintroduktionseleverna så jättemycket,
men det var en del elever med gemensamma

Elevgrupperna hade olika scheman och, utöver
intressen som hittade varandra, som blev
projektet, inga direkta kontaktytor. Det fanns
kompisar och fortsatte att hänga.
få möjligheter att skapa utrymme för möten
Sofia Gustafson Aarnivaara, lärare i grafisk
och samarbete.Vi hade hoppats på ett kreativt
design och illustration vid Malmö latinskola
samspel mellan elever från olika utbildningar,
men arbetet med utställningen blev i större
grad individuellt. Fokus hamnade ofta på det egna uttrycket, snarare än på
mötet och det kollektiva arbetet. En del elever upplevde även den andra
elevgruppens roll i projektet som oklar.
Detta kan dock inte lastas eleverna, utan berodde helt enkelt på att det
inte kommunicerades tillräckligt tydligt att det var just dessa möten, detta
samspel, som var projektets verkliga syfte. Återigen tydliggjordes vikten
av fungerande kommunikation.
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Illustration

Apotekare av Sarah Engdahl
Sarah Engdahl Apotekare

Min dröm
Jag heter Noura och min dröm är att bli apotekare för att
jag är intresserad av mediciner och jag vill hjälpa människor.
Jag tror att om jag jobbar som apotekare kommer det att bli
bra för mig och passa mig. Jag vill tjäna mycket pengar för att
jag vill hjälpa fattiga människor på framtiden.
Noura Alnoure
27

Fristadspersonernas roll
Fristadspersonerna var mycket värdefulla i arbetet med eleverna, som
uppskattade möjligheten att ta del av deras berättelser och lära av deras
yrkeskunskaper. Under året blev det dock tydligt att fristadspersonernas
roll behövde definieras närmare, att vi behövde hitta deras plats i projektet.
I inledningsskedet förmedlade fristadspersonerna att de upplevde sin roll
som något otydlig. Skulle de medverka som personer med erfarenhet av
förföljelse eller var deras roll främst yrkesmässig? Skulle de försöka utgöra
förebilder eller bara vara sig själva?
Under det första projektåret låg fokus främst på deras personliga historia
och bakgrund. Flera av dem uttryckte dock en önskan om att medverka i
egenskap av yrkespersoner, snarare än som ett exotiskt inslag. Att de skulle
vara subjekt, snarare än objekt, i projektet.
Hos oss växte insikten om att fristadspersonerna
behövde få tydligt definierade uppdrag i arbetet
med eleverna. Inom ramarna för dessa uppdrag
skulle de kunna koppla sitt eget arbete eller sin
aktivism till drömmar och yttrandefrihet, samt
även visa på vilka konsekvenser utövandet av
arbetet/aktivismen fått för dem personligen.

Vi hade nog behövt vara tydligare med vad
projektet handlade om. Nu blev det större
fokus på vad eleverna skulle göra än på
varför det skulle göra det, vad som var syftet
med det. Eleverna hade nog behövt en
tydligare bild av vad det handlade om.
Abduljabbar Alsuhili, fristadsartist i
Helsingborg

I samråd med fristadspersonerna själva, beslu
tades att de under kommande projektår skulle
medverka i sin yrkesroll, snarare än som fristadspersoner, men att deras
särskilda erfarenheter ändå skulle lyftas i arbetet med eleverna, då de är
starkt kopplade till metodens tematik kring drömmar och yttrandefrihet.

Arbetet med högstadieeleverna
Arbetet med högstadieeleverna vid Apelgårdsskolan visade sig bli svårare
än väntat. Skolan, och den åttondeklass som medverkade, har en tuff
vardag med utåtagerande elever, en tidvis stökig studiemiljö och varierande
kunskapsnivå. Då klassens schema ändrades dag för dag för att anpassa sig
efter det aktuella läget i klassen, blev projektets pedagogiska planering i
stort sett omöjlig att genomföra.Vi tvingades att improvisera mycket och
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arbetade ofta med eleverna i halvklass för att det över
huvud taget skulle fungera.
Här blev det tydligt hur viktigt det är att vara flexibel
i arbetet med skolan, att snabbt hitta alternativa
lösningar och anpassa sig efter vad som faktiskt är
görbart inom skolans verklighet. Vi drog många
lärdomar från arbetet med Apelgårdsskolan och i
slutändan resulterade det i givande möten, lyckat
genomförda aktiviteter och intressant material som
användes i det första årets utställning.

Afghanska journalisterna Nilofar Langar (bilden)
och Wali Arian berättade om sitt arbete i forna
hemlandet för Apelgårdsskolans elever.

Projektgruppens organisation
Under projektets första termin ville vi laborera något med arbetsfördel
ningen inom gruppen och beslutade att utveckla en modell med horisontellt
ledarskap, som skulle vara helt öppet och demokratiskt. Med utgångspunkt
i gruppmedlemmarnas egna erfarenheter och tankar skulle nya konstella
tioner och arbetsmetoder arbetas fram.
Detta resulterade i en osäkerhet kring ansvarsområden och roller, vilket
adderade till det omfattande arbetet att utveckla ett nytt projektkoncept,
samt skapade otrygghet i gruppen. Redan till nästa termin återgick vi till
ett traditionellt projektledarskap, med tydliga roller och en klar ansvarsför
delning, vilket visade sig fungera betydligt bättre.

Dataskyddsförordningen (GDPR)
EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR)
började gälla i maj 2018. Den reglerar hanteringen av personuppgifter,
däribland publicering av bilder på människor.
En del i projektet och arbetet med att ta fram metoden var att dokumentera
genomförda aktiviteter i text och bild. Under det första projektåret rådde
stor förvirring kring vad som egentligen gällde för de bilder som tagits
i skolmiljö med elever synliga i bild. Ingen visste riktigt om projektets
bildmaterial omfattades av GDPR och tydliga direktiv från skolan dröjde.
Vi fortsatte att fotografera vid samtliga träffar och aktiviteter med elever,
men kunde i slutändan inte använda merparten av vår dokumentation.
PROJEKTÅR 1
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Otydligheten kring bildhanteringen gällde även upphovsrätt. Skolans
besked om upphovsrätten – om och hur elevernas bilder skulle få använ
das i utställning, marknadsföring och denna metodbok – dröjde, vilket
försvårade och försenade utställningsarbetet för såväl elever som oss i
projektgruppen.
Lärdomen här var att till kommande projektår begära avtal med skolan där
det tydligt skulle framgå vad som gäller kring GDPR och upphovsrätt.

Framgångar under projektår 1
Lyckat samarbete med språkintroduktionseleverna
Innan projektet inleddes befarade vi att arbetet med eleverna från
språkintroduktionsprogrammet skulle bli den största utmaningen under
året. Det visade sig dock bli precis tvärtom.
Samarbetet med språkeleverna blev det mest
Projektet har varit jättebra för elever som är
lättarbetade och lyckade inslaget under det
nya i Sverige. Vi har fått prata med svenskar
första projektåret.
och har lärt oss mycket svenska genom
det. Det har också känts viktigt att prata

En viktig orsak till det var att vi fick stor tillgång
om drömmar och jag har börjat tänka mer
till eleverna; dörren till dem stod i stort sett
på framtiden. Jag vill jobba med mänskliga
alltid öppen. Möjligheten att tillbringa så pass
rättigheter och tack vare projektet har jag
börjat fundera på hur jag kan göra det.
mycket tid med klassen resulterade i en fin
kontakt med eleverna, en öppen och personlig
Samreen, elev vid Malmö latinskolas
språkintroduktionsprogram
relation, samt en delad entusiasm inför pro
jektet. Eleverna var positiva till det mesta och
engagerade i diskussioner, värderingsövningar,
möten med fristadspersoner och det konkreta arbetet med utställningen.
De kom med egna initiativ och förslag och var drivande i arbetet.
Ett annat skäl till att samarbetet blev så lyckat var lärarens starka engage
mang i projektet. Hon var positiv, öppen och flexibel, såg värdet i projekt
arbetet och inkluderade det i sin undervisning. Enligt henne utvecklades
elevernas språk såväl som självförtroende under arbetet med projektet.
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Abduljabbar Alsuhili, rapgruppen Kvinnliga Situationen och Wali Arian på Rönnens studenthus.

Utställningen
Trots att det första året var svårarbetat och vi stötte på en rad hinder
och motgångar, så resulterade arbetet med eleverna i en fin utställning
med starkt innehåll och en professionell utformning. Den gav projektet
legitimitet och tydliggjorde för elever, lärare och andra att det faktiskt
utgör en plattform för att synliggöra elevernas arbete – och drömmar – för
många människor.
Utställningen visades på Malmö stadshus, där den sågs av ett stort antal
besökare under de tre veckor den hängde där. Flera anställda vid stadshuset
berättade för oss att de brukade stanna till vid utställningen dagligen för
att läsa texterna och betrakta bilderna, och att den fyllde dem med hopp.
Den mobila utställningen, som visades i MKB:s lokaler på olika håll i
Malmö, blev även den uppskattad och resulterade i ett fortsatt och utökat
samarbete med MKB.
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Nathaniel Yaw Ankomah Osei
Tidigare elev vid Latinskolans språkintroduktionsprogram.
Studerar vid IB-programmet (International Baccalaureate)
på Borgarskolan i Malmö.

Vad gav det dig att medverka i Malmö,
vad drömmer du om?
Jag lärde mig mycket. Det gav mig en anledning att tänka på
framtiden, vad jag vill bli och hur jag ska bli det. Man kan drömma,
men man måste också ha en plan för hur man förverkligar sina drömmar.
Tack vare projektet började jag tänka mer på det. Det var också intressant
att höra vad de andra drömde om.
Är det viktigt att prata med ungdomar om deras drömmar?
Ja! Många ungdomar vet inte vad de vill göra i framtiden, de vill inte ens
prata om det utan bara leva i nuet. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi
blir medvetna om våra drömmar, och vad vi verkligen vill, redan i den här
åldern, så att vi kan börja ta steg i den riktningen och undvika att hoppa
på fel utbildning eller hamna på fel bana. En tonåring som inte har någon
aning om vad han vill bli eller göra kan kasta sig in i vad som helst.
Det är därför vi har drogmissbruk, kriminalitet och allt sådant. Ingen har
väckt tanken hos de här ungdomarna att de faktiskt kan ha en dröm och
uppnå den.
Det har gått två år sedan du var med i projektet.
Har du samma dröm i dag som du hade då?
Ja, jag vill bli författare och skriver just nu på en diktsamling som jag
hoppas kunna ge ut en dag. Jag älskar att skriva. Jag ser det som mitt
bidrag till samhället, det är mitt sätt att göra min röst hörd. Jag vill att folk
ska läsa det jag skriver och bli inspirerade. Men jag har många drömmar,
jag vill också starta ett eget företag.
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Vad gillade du bäst med projektet?
Jag gillade att de väckte vår kreativitet och gav oss ganska fria händer i
skapandet. Och så klart att vi fick möjlighet att dela våra drömmar med
resten av Malmö genom utställningen i stadshuset.
Hur fungerade samarbetet med mediaeleverna?
Vi kände inte varandra sedan innan, så i början gick det ganska trögt. Men
efter att vi träffats några gånger tog det fart. Jag tror att det bara handlar
om att få tid att lära känna varandra.
Vad fick du ut av era möten med fristadsförfattarna?
Jag knöt kontakter med författare som jag kan visa mina texter för innan
jag skickar dem till förlag, så att de kan läsa och komma med råd.
Det är ett värdefullt verktyg att ha i sin låda. Att få höra om deras livsresor
inspirerade mig att tänka att vad som än händer så ska jag fortsätta
skriva, för det är det jag brinner för. Livet kan kännas svårt, men om man
fortsätter att göra det man verkligen brinner för så kan man nå resultat.
Hur var det att arbeta mot en utställning?
Det var en fin känsla att se mina texter visas upp någon annanstans än
i skolan så att alla kunde se dem och kanske få ut något av dem.
Det inspirerade mig att skapa mer, att göra mitt bästa och dela med mig
av det till samhället. Jag fick möjligheten att hålla tal under vernissagen
och det var ganska nervöst, men det gick bra. Det var roligt att vara med
och ta fram en utställning, att se hur det går till, att få göra något ute
i verkligheten.
Har du några rekommendationer till dem som ska använda
metoden som togs fram genom projektet?
Att de ska göra det på sitt sätt och ta det i en riktning som passar dem och
som inspirerar eleverna att drömma om vad de vill göra för egen del och
hur de kan bidra till världen.
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Illustration

ORD av Mira Liungman
Mira Liungman ORD

Min Dröm
Jag heter Nathaniel. Jag är 18 år gammal. I framtiden vill jag bli
författare. Det var en dröm som kom till mig när jag vaknade en
dag och bestämde att skriva nånting kreativ. Efter att ha skrivit en
stund såg jag att det var bra och spännande. Jag fortsatte att skriva
och skriva och det blev spännande. Jag insåg också att kunskap är
makt så jag vill sprida mer kunskap på ett kreativ sätt.
Nathaniel Yaw Ankomah
34

Tal av Nathaniel Yaw Ankomah Osei, elev vid Malmö latinskolas språkintroduktionsprogram, vid vernissagen för första årets utställning på Malmö stadshus:

Först och främst vill jag säga god dag och välkomna till projektledare,
mina respekterade lärare, föräldrar och mina medstudenter. Vi är samlade
här i dag för att ta del av det fantastiska arbetet som är fyllt är kreativitet.
Med det i fokus skulle jag vilja tala om vikten kring att ha en dröm.
Drömmar är viktiga för varje människa. Tyvärr förblir de bara fantasi tills du
gör dem till handlingar. Drömmar inspirerar dig att sätta upp mål som i sin
tur gör att dina drömmar blir till verklighet. Kreativitet är ett specialverktyg
som krävs för att uppnå ett mål. Det är det som gör dina drömmar och mål
unika. Det är av denna gest som jag och mina kollegor har utställning här
i dag.
Unga som vi, är det viktigt för oss att ha en utgångspunkt för att våra
drömmar och mål ska bli sanna, vilket Malmö stad har visat stort stöd,
därför för mig och mina kollegors vägnar skulle jag vilja säga TACK.
Även ni föräldrar, gör ert bästa med att stödja era barn så gott ni kan.
Dröm inte eller sätt mål åt dem, låt dem ha frihet att drömma och sätta
mål åt sig själva. På så sätt upplever de passionen att se drömmen till
manifestation. Det bästa ni kan göra är att förse med nödvändiga verktyg
för att hjälpa dem att uppnå sina drömmar.
Medstudenter – vi är framtida ledare, och framtiden för denna stora nation
vilar på våra axlar. Jag vet att det låter tungt, men så är det faktiskt. Låt oss
då sätta igång med arbetet. Välj att arbeta hårt eller arbeta smart, men
framför allt DRÖM alltid stort och se till att dina mål är lika stora.
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Min dröm
Jag heter Nasiba Majidi och jag kommer från Afghanistan. Jag vill bli advokat
eftersom jag gillar att arbeta med lagar och förordningar. Det är min dröm att
skydda tjejer och arbeta mot orättvisor mot tjejer. Det finns många tjejer som
inte får bestämma över sitt eget liv, eftersom deras familjer bestämmer över
dem. Detta är orättvist! Tjejer har rätt att välja själva. Jag är också intresserad av
och vill studera administration och jobba inom socialtjänsten och domstolar.
Nasiba Majidi

Illustration

Illustration

The Reincarnation Of Themis av Martin Åkesson
Martin Åkesson The Reincarnation Of Themis
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Drömmar och samhället

En sista dröm av Erik Danarp

ÅR 2

MEDVERKANDE
Latinskolan
• 33 elever från årskurs 2 vid skolans estetiska program med inriktning estetik och media, profil foto och
profil webb & design.
• 25 elever från individuellt val-kursen Skrivande.
• 14 elever från skolans program Språkintroduktion (SPR).
• Lärare Fredrik Dahl (fotografisk bild), Mårten Dahlrot (svenska), Lena Fogelberg (språkintroduktion)
och Sofia Gustafson Aarnivaara (grafisk design, illustration). Koordinator Maria Göransson.

Apelgårdsskolan

Dammfriskolan

• 26 elever i årskurs 9.
• Lärare Christoffer Robertsson (SO, historia)

• 20 elever i årskurs 7 och 8.
• 28 elever i årskurs 9.
• Lärare Jenny Svenssen (svenska, SO) och
skolbibliotekarie Annika Dysting.

Dammfrigården
Aktivitetsledare Stefan Lennartsson

Fristadspersoner
Abduljabbar Alsuhili, Parvin Ardalan, Wali Arian, Jude Dibia, Naeimeh Doostdar och Mukhtar Wafayee.

Projektarbetet
Latinskolan
På Latinskolan inleddes projektåret, precis som det föregående, med
att vi besökte skolan för att presentera projektet för eleverna. I början
av november hölls sedan en kickoff för att inspirera elevernas kreativa
arbete. Utöver projektledning, elever och lärare så närvarade fristads
personerna Abduljabbar Alsuhili, Parvin Ardalan, Wali Arian, Jude Dibia,
Naeimeh Doostdar och Mukhtar Wafayee.
Det var roligt att träffa språkintroduktions
De höll varsin kortare pre
s entation om
eleverna för vi gör inte det så ofta. Det
sin bakgrund och sitt arbete, kopplat till yttran
kunde vara lite svårt med språket ibland,
defrihet. Vi visade upp vepor från första årets
att hitta rätt sätt att uttrycka sig, men jag
utställning för att tydliggöra för eleverna vad de
lärde mig själv svenska för nio år sedan, så
skulle arbeta med och hur utställningen skulle
jag kände igen mig i det.
komma att se ut. Enligt önskemål från lärarna
Evelyn, elev vid Malmö latinskolas
var kickoffen något kortare än året innan.
mediaprogram
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Fristadsförfattaren
Jude Dibia möter
elever från Latinskolan
som läst hans roman
Att gå med sina
skuggor.

Under höstterminen läste mediaeleverna, inom ramen för sin svenskunder
visning, fristadsförfattaren Jude Dibias roman Att gå med sina skuggor.
Därefter bjöds författaren in till ett uppskattat seminarium, där han
berättade om sitt författarskap och svarade på elevernas frågor. Eleverna
från språkintroduktionsprogrammet och individuellt val-kursen Skrivande
fick workshops i kreativt skrivande med Abduljabbar Alsuhili, som pratade
om poesi, Naeimeh Doostdar, som föreläste om skrivprocessen, och
Världspoesidagens projektledare Ángela García.
Det var lärorikt att skapa något som
andra skulle få se. Oftast jobbar vi bara i
skolmiljön, det är bara andra ungdomar
som ser vad vi gör. Nu fick vi utveckla vår
tanke på mottagaren. Stadsbiblioteket
har ju en större publik, det kan vara både
äldre och yngre som ser utställningen.

Språkintroduktionseleverna fick en workshop i
kreativt skrivande med Naeimeh Doostdar och
Ángela García, samt besök av Parvin Ardalan, som
samtalade med eleverna om sina erfarenheter i
Iran och Sverige, om genusfrågor och om sitt
projekt Women Making HERstory.

Som förberedelse och inspiration inför arbetet
med utställningen genomförde vi även en rad
interaktiva övningar med språkintroduktions
eleverna rörande drömmar, kreativitet och sam
hälle. Eleverna bjöds även in att se en utställning i text och bild på Galleri
Signal i Malmö.

Eda, elev vid Malmö latinskolas
mediaprogram

För att skapa möten mellan media- och språkintroduktionselever inleddes
under höstterminen, på initiativ av en av medialärarna, arbetet med en
julkalender på Instagram. Eleverna lade upp texter, bilder och filmer på
teman som de själva valde: klimat och psykisk ohälsa. Vi kompletterade
med temat yttrandefrihet. Dessa teman blev sedermera utgångspunkten
PROJEKTÅR 2
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för en rad publika samtal som arrangerades
under projektår tre. Tanken var att julkalen
dern skulle vara ett samarbete mellan eleverna,
men i realiteten skedde arbetet med den till
stor del individuellt. Det resulterade dock i
några möten mellan elever.

Det var väldigt berikande att läsa Judes bok,
som jag nog inte hade hittat annars, och att
få ett så fint författarbesök av honom. När
man läser en bok från ett afrikanskt land så
kan det kännas väldigt långt borta, men när
Jude besökte oss i klassrummet och själv
berättade om sina erfarenheter blev det så
påtagligt att det här händer ju faktiskt på
riktigt. Det förde in en skärva av verkligheten
i klassrummet på ett väldigt intressant sätt.

Under projektåret arbetade eleverna med sina
bilder och texter till utställningen, separat
och tillsammans. Språkintroduktionseleverna
diskuterade drömmar inom klassen och skrev
Mårten Dahlrot, lärare i svenska vid Malmö
varsin text på svenska om sina samhälleliga
latinskola
drömmar. Några mediaelever utgick från
texter skrivna av språkintroduktionselever
och elever från skrivarkursen i sitt bildarbete, och bilderna kom då till
efter samtal och mejlkontakt eleverna emellan. Några språkelever arbetade
med både text och bild och några av dem fotograferades av mediaelever.
I samtliga fall fick eleverna själva driva sina idéer och avgöra vad de ville
uttrycka i text och bild.
Materialet sammanställdes sedan av elever, lärare och projektgrupp i en
utställning som visades på Malmö stadsbibliotek.

Apelgårdsskolan
Under det andra projektåret utvecklades och
fördjupades samarbetet med Apelgårdsskolan.
Klassen, som nu var en årskurs nio, besöktes av
fristadsjournalisten och krigskorrespondenten
Wali Arian och den afghanska journalisten
Nilofar Langar, som tillsammans berättade om
att arbeta som journalist under hot i Afgha
nistan. De berörde även ämnen som fred och
konflikt, terrorism, FN och feminism.
Inom historieundervisningen kopplades pro
jektets tematik kring drömmar och samhälle
till andra världskriget, som klassen studerade
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Eleverna uppskattade att arbetet resulterade
i något konkret, att det blev en utställning
och att alla fick se sitt arbete i tryck, det
betydde mycket. Mina elever intervjuade
andra Rosengårdsbor om drömmar. Några
intervjuade sina föräldrar och fick insyn i
deras drömmar, som de kanske inte hört
tidigare. Det kunde handla om varför man
lämnat sitt hemland och nu bodde i Sverige.
Det var väldigt intressant för dem.
Christoffer Robertsson, lärare i SO och historia
vid Apelgårdsskolan i Malmö

under terminen. Eleverna analyserade och jämförde personers drömmar
under kriget och i dag. Eleverna intervjuade även invånare i Rosengård
om deras drömmar, vilket resulterade i en ljudinstallation och ett häfte
med texter som ingick i årets utställning.

Dammfriskolan
Under projektår två anslöt Dammfriskolan till projektet med elever från
tre årskurser.Vi besökte skolan i början av året för att presentera projektet
för elever och lärare.
I samarbetet med Dammfriskolan ingick
även Dammfrigården, som är en av Malmö
stads mötesplatser för seniorer. Tillsammans
med dessa arrangerades en bokcirkel med
elever från skolans åttondeklass och seniorer
från mötesplatsen, som alla läste Att gå med
sina skuggor av fristadsförfattaren Jude Dibia.
Romanen skildrar situationen för HBTQpersoner i Nigeria. Halvvägs in i bokcirkeln
besökte seniorerna Dammfriskolan för att
träffa eleverna och diskutera boken i små
Jenny Svensson, lärare i svenska och SO vid
grupper. Efter avslutad läsning hölls ännu en
Dammfriskolan i Malmö
träff, där även författaren närvarade, för att
samtala om boken. Jude svarade på frågor från
seniorer och elever, och det blev ett intressant utbyte av tankar kring
HBTQ-frågor, relationer och författarskap. För att underlätta kommuni
kationen fanns en tolk på plats, anlitad av projektets samarbetspartner
MKB.
Vår stad är ganska segregerad och det skrivs
mycket negativt om tonåringar, så det var
en positiv vändning att i stället prata om
drömmar. Det var intressant för mina elever
att intervjua seniorerna och upptäcka att det
inte var så himla annorlunda att växa upp på
1950-talet. Samtalen om drömmar visade att
det egentligen inte finns så stora skillnader
mellan människor som man kanske tror när
man är i sin egen lilla åldersbubbla. Vi är rätt
lika och det har varit en viktig lärdom.

Åttondeklassen fick även besök av fristadsjournalisten Mukhtar Wafayee,
som föreläste om arbetet som journalist i Afghanistan, reportageskrivande
och intervjuteknik. Rustade med dessa kunskaper besökte eleverna
Dammfrigården, där de intervjuade seniorerna om deras barndom, vad
de drömt om som unga och om de uppnått sina drömmar. Samtalen som
uppstod kom dock att handla om allt från jämställdhet och grupptryck till
statarsystemet och den omtalade Zlatanstatyn. Intervjuerna blev ett fint
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tillfälle för elever och seniorer att lära känna varandra, och tanken med
aktiviteten var att öka förståelsen dem emellan och motverka eventuella
fördomar om varandra. Resultatet från intervjuerna presenterades i ett
tryckt häfte och i ljudinstallationer, vilka ingick i årets utställning.

Samtliga skolor
Tillsammans med Ángela García från Världspoesidagen i Malmö, planerade
vi att under vårterminen hålla en poesikväll på mötesplatsen Tuppen, där
elever från samtliga medverkande skolor, fristadspersoner och seniorer
från hela Malmö var välkomna att delta. Under kvällen skulle fem elever
och fem seniorer läsa upp poesi för besökarna, och Ángela skulle hålla
en workshop i kreativt skrivande. På grund av restriktionerna kring den
då pågående coronapandemin blev dock poesikvällen framflyttad till
höstterminen under projektår tre.

Utställningen
Det andra projektårets kreativa arbete med Latinskolans elever resulterade
även det i en utställning med texter och bilder, den här gången upptryckta
på 44 vepor. Utöver veporna bestod utställningen även av ljudfiler och
texthäften med de intervjuer om drömmar som genomförts av eleverna
på Apelgårdsskolan och Dammfriskolan.
Utställningen visades under tre veckor på
Malmö stadsbibliotek, dels i den stora öppna
bibliotekshallen Ljusets kalender, dels på ung
domsavdelningen KRUT.
Utställningens vernissage var tänkt att hållas i
april, men på grund av restriktionerna kring
den pågående coronapandemin blev den in
ställd. Det blev även de kringarrangemang
som skulle hållas i anslutning till utställningen:
filmvisning och samtal om psykisk ohälsa, ett
publikt samtal om hållbarhet och klimatakti
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Utställningen var väldigt uppskattad. Många
besökare kommenterade att de tyckte
mycket om den och för oss var det ett
jätteroligt samarbete. Biblioteken i Malmö
har en vision om att skapa jämlika livsvillkor
och stärka Malmöbornas röster, och Malmö,
vad drömmer du om? passade väldigt väl
in i den. Det är en viktig erfarenhet att som
ung få sin röst uppmärksammad, det stärker
ens självförtroende som människa och
samhällsmedborgare.
Gerda Boström, koordinator för ungdomsverk
samheten KRUT vid Malmö stadsbibliotek.

vism, samt ett panelsamtal om yttrandefrihet med några av fristadsperso
nerna. Samtliga blev framflyttade till höstterminen under projektår tre.
För att göra utställningen tillgänglig även för dem som inte ville besöka
biblioteket under pandemin, lades en 360-graders-film av utställningen
upp på projektets hemsida www.imagenes.se. Det beslutades även att
utställningen skulle visas igen under hösten för att ge fler möjlighet att ta
del av den. Förhoppningen var att kunna hålla vernissagen då.
Utställningen på Malmö stadsbibliotek nådde drygt 50 000 personer.
Vår utbildning är på riktigt, men det här kändes mer professionellt. Annars
är det bara vår klass och våra lärare som ser våra verk, med utställningen
blev det mer på allvar. Det var kul och gav mig både självförtroende och
framtidshopp. Det var häftigt att ha utställningen på Stadsbiblioteket så att
alla i Malmö kunde ta del av den. När vi nådde ut till så många kändes det
viktigt att ta tillfället att presentera ungas drömmar och hur vi tänker.
Isabelle, elev vid Malmö latinskolas mediaprogram
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Changes. Photoshop av Eda Ramsay

Min dröm om samhället
Mitt namn är Frozan och jag bor i Malmö. Jag har bott i Sverige
i två år. Det finns inget Tivoli eller lekpark i Malmö, som det
finns i Stockholm och Göteborg. Om de skapar ett Tivoli eller
en nöjespark i Malmö kan det bli bättre i framtiden.
Bra för familjer och barn och bra för hälsan eftersom vi behöver
få roa oss ibland. Att ha roligt är lika viktigt som motion för
hälsan! En nöjespark kan också vara en träffpunkt för barn och
familjer där de kan umgås och lära känna varandra.
Frozan Haidari
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Utmaningar under projektår 2
Coronapandemin
Under det andra årets vårtermin ställdes vi inför en utmaning som
omöjligen kunnat förutses. Ett nytt coronavirus, som orsakar infektions
sjukdomen covid-19, började sprida sig över världen, med omfattande
samhällspåverkan som följd. I mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisa
tionen (WHO) att covid-19 var en pandemi. Strax därefter beslutade den
svenska regeringen att, som ett led i att hejda smittspridningen, tillfälligt
stänga landets gymnasieskolor. Undervisningen skulle i stället ske digitalt.
Därmed försvann vår möjlighet att träffa och genomföra aktiviteter med
Latinskolans elever, såväl som elevernas möjlighet att mötas sinsemellan.
Då utställningsmaterialet vid det laget redan var färdigt och inlämnat
påverkades det inte av skolstängningen. I slutet av mars beslutade dock
regeringen om ett tillfälligt förbud mot sammankomster för fler än 50
personer, vilket stoppade flera av projektets inplanerade aktiviteter och
evenemang.
Den uppkomna situationen innebar att vi tvingades tänka om och hitta
nya vägar. Utställningen hängdes som planerat på Malmö stadsbibliotek,
dock utan elevernas hjälp, men vernissagen fick skjutas på framtiden.
Vi tog också fram en 360-graders-film av utställningen för att göra den
tillgänglig digitalt.
Coronapandemin försvårade planeringen och genomförandet av projektet,
då det rådde stor ovisshet kring restriktionerna: Hur länge skulle de gälla?
Vilka evenemang skulle kunna genomföras och hur? Skulle eleverna
kunna närvara?
Vikten av att tänka och arbeta flexibelt blev uppenbar än en gång. Genom
att anpassa oss efter läget och tänka kreativt lyckades vi trots allt nå ut
med elevernas verk – och drömmar – till en publik, om än i mindre skala
än tänkt.

PROJEKTÅR 2
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Skolans struktur och projektets anpassning
Skolans struktur, med pressade scheman och litet utrymme för flexibilitet,
utgjorde en utmaning även under det andra projektåret, och det var fortsatt
svårt att få tillgång till eleverna från mediaprogrammet, och därmed även
att skapa möten mellan elevgrupperna. Under det första projektåret låg
utmaningen främst i att vi försökte genomdriva projektet såsom det var
tänkt och i den form det planerats för. Då det visade sig svårt att göra
det inom skolans ramar, insåg vi att projektet skulle behöva anpassa sig
till skolans verklighet och vardag. Häri låg en av utmaningarna under
projektår två.
Arbetet med att anpassa projektarbetet efter skolan krävde tid, nytänkande
och kreativitet. Vi behövde se bortom den ursprungliga bilden av hur
projektet var avsett att genomföras, för att i stället finna vägar som faktiskt
skulle fungera i verkligheten.Vi laborerade med tänkbara aktiviteter och
arbetssätt, men det var svårt att genomföra idéer och utforska intressanta
sidospår i en verksamhet som saknade vår möjlighet till flexibilitet och
improvisation.

Framgångar under projektår 2
Projektets anpassning
Arbetet med att anpassa projektet efter skolans verklighet var, som nämndes
ovan, en utmaning, men när vi hittade fungerande sätt att göra det blev
projektet mer lättarbetat. Vår främsta strategi
för att anpassa oss var att försöka identifiera
Även om projektets syfte var tydligt för oss
var och hur i lärarnas undervisning projektet
lärare så var det ganska svårt att förmedla
det till eleverna. Men det blev lättare andra
passade in. I början av terminen gick vi till
året när vi hade gjort det en gång och hade
sammans med lärarna igenom läroplaner och
en utställning att visa upp för eleverna. Med
planering för att hitta ingångar i undervis
tiden har vi också lärt oss hur vi behöver
ningen där projektet skulle platsa tematiskt
träffas och hur vi ska lägga upp arbetet.
och tillföra något.
I vår anpassning efter skolan tvingades vi göra
vissa avkall, men den resulterade i klarhet och
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Sofia Gustafson Aarnivaara, lärare i grafisk
design och illustration vid Malmö latinskola

bättre flyt i arbetet. Projektets ramar förtydligades, parterna förstod det
bättre, roller föll på plats och samarbetet med elever och lärare förenklades.

Fungerande och positivt samarbete
Under det andra året upplevde vi att vi nådde ut med projektet till elever
och lärare på ett sätt som vi inte gjorde året innan. Då det redan genom
förts en gång – och resulterat i en utställning av hög kvalitet – blev det
enklare att kommunicera projektet till lärarna, som i sin tur kommunice
rade det tydligare till eleverna. De greppade
tematiken, förstod vad projektet gick ut på och
Det är ofta svårt när olika verksamheter
vad de förväntades bidra med.
möts, med olika rytm och tidsperspektiv.
Det tar tid innan man kan kroka arm.
Det var också lättare för oss att förmedla
projektet till eleverna när vi hade varit med
om det en gång, när vi kunde visa att det
blev en utställning, hur den såg ut och att
det var en stor produktion.
Maria Göransson, koordinator på Malmö
latinskola

Eleverna, både från mediaprogrammet och språk
introduktion, var aktiva och kreativa i arbetet
med utställningen. En orsak till det skulle kunna
vara att årets tema, samhälleliga drömmar, var
lättare att prata om och uttrycka, medan person
liga drömmar kan upplevas som utlämnande.

Lärarna från samtliga medverkande skolor var
engagerade och entusiastiska, och upplevdes
som mer öppna inför projektet än tidigare. Apelgårdsskolan ville efter
årets lyckade aktiviteter bredda samarbetet till år tre, och Dammfriskolan,
som medverkat för första gången, ville även de vara kvar i projektet.

I kursen Skrivande hade vi många elever
som var intresserade av att uttrycka sig
estetiskt genom ord och text. Därför var det
så spännande att få möta Naeimeh, som
är poet och utgiven både i Sverige och Iran,
och att få in en sådan auktoritet i klassrummet. Hon pratade om vikten av att läsa
poesi och berättade om hur hon arbetar,
det var väldigt givande för eleverna.
Mårten Dahlrot, lärare i svenska vid Malmö
latinskola

Tydligare roll för fristadspersonerna
Efter viss osäkerhet kring fristadspersonernas
roll under det första projektåret medverkade de
under det andra året främst som yrkesmänniskor,
snarare än fristadspersoner. De kopplades in
där deras kompetens och erfarenheter kunde
komplettera lärarnas undervisning. Även om
deras särskilda erfarenheter lyftes i det peda
gogiska arbetet med eleverna så låg fokus på
deras yrkeskunskaper, vilket de uppskattade.
Fristadspersonerna föreläste och höll workshops
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Naeimeh Doostdar håller en workshop i poesi och kreativt skrivande med elever
på Latinskolan.

om sådant som reportage, intervjuteknik och kreativt skrivande. För dem
innebar medverkan i projektet även nya erfarenheter – och arbetstillfällen
– inom skolans värld.

Möten över gränser
Att generera möten mellan olika elevgrupper var ett av projektets huvud
sakliga syften, men visade sig vara svårt att få till. Genom samarbetet med
Dammfriskolan och Dammfrigården lyckades
dock projektet skapa möten över andra
Det var roligt att prata med ungdomarna, det
gränser; däri möttes personer från olika gene
är inte så ofta man gör det. Det jag slogs av är
rationer, med olika etnicitet och religion.
att ungdomar är ungdomar, oavsett vilken tid
de lever i. Det är inte så stor skillnad trots allt.

Först hölls en bokcirkel där elever och senio
Mikael Gippert, besökare på Mötesplats
rer läste fristadsförfattaren Jude Dibias roman
Dammfrigården
Att gå med sina skuggor, för att sedan träffas och
diskutera den. Därefter intervjuade eleverna
seniorerna om deras drömmar, om livet förr, om deras syn på Malmö i
dag och om de fördomar som finns mellan grupperna. Det resulterade i
spännande samtal där elever och seniorer lärde känna varandra något och
utbytte erfarenheter.
48
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Första mötet mellan Dammfriskolans högstadieelever, Dammfrigårdens seniorer och
fristadsförfattaren Jude Dibia.

Bokcirkeln var väldigt lyckad. Det blev ett
fantastiskt möte mellan seniorerna, ung
domarna och författaren, och de tyckte att
det var roligt att prata om boken. Sedan
träffades elever och seniorer fler gånger och
lärde känna varandra lite. Vi fick jättefin
respons från seniorerna och de vill gärna göra
något liknande igen. Det berikar verkligen att
umgås över gränser, både vad gäller ålder
och etnicitet.
Stefan Lennartsson, aktivitetsledare vid
mötesplatsen Dammfrigården

Det är många äldre som inte har en så bra
bild av ungdomar i dag, så det är bra att vi
träffas så att de får se vilka vi är.
Zainab, elev vid Dammfriskolan

Samarbetet med seniorerna på Dammfrigår
den ingick inte i den ursprungliga planeringen,
utan kom till efter att den första utställningen
visats i mötesplatsens lokaler och väckt intresse
hos såväl seniorer som personal. Det visade sig
dock bli ett av de mest lyckade inslagen i hela
projektet – här uppfylldes verkligen syftet att
skapa möten – vilket visar på vikten av att
vara öppen under arbetets gång och våga testa
idéer och sidospår som uppstår.

Ibland tycker ungdomarna att vi är lite
buffliga, ibland tycker vi att de är det. Det är
bra att vi får lära känna varandra. Det är så
roligt att se hur frimodiga de är, på ett sätt
som vi inte var.
Birgitta Hedstigen, besökare på Mötesplats
Dammfrigården
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Hur kan vi leva mer hållbart? Ett öppet samtal om hållbarhet med särskilt fokus på
ungas perspektiv med unga miljöaktivister på Malmö stadsbibliotek.

Stark utställning
Även under det andra året producerades en stark utställning med hög
kvalitet i både texter och bilder. Huvudutställningen visades i den vackra
glashallen Ljusets kalender på Malmö stadsbibliotek, där den kom fint
till sin rätt och var tillgänglig för en bred publik. Coronarestriktionerna
stoppade vernissagen, och sannolikt även många besökare.Vår snabbfotade
lösning att skapa en virtuell version av utställningen för att fler skulle
kunna ta del av den, blev både lyckad och uppskattad.
Även utställningens kringarrangemang, som hölls senare under hösten,
hade starkt innehåll med tydlig koppling till projektets tematik och stark
förankring i eleverna, då innehållet kom från dem.
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Fri kärlek av Julia Gavriilidou
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Jude Dibia
Fristadsförfattare i Malmö 2015-2017. I dag projektledare vid
Malmö stads fristadsprogram.

Drömmar är ett centralt tema i den metod som
utvecklades i projektet Malmö, vad drömmer du om? Vad tror du
att det kan betyda för unga att deras drömmar lyfts fram?
Det uppmuntrar dem att utforska sina tankar och drömmar inför framtiden.
Det är inte något vi pratar om så ofta. Inte alla elever vi träffade hade
tydliga mål, men projektet fick dem att börja tänka på det. Sedan är det
ju ofta tonåringar som blir involverade i gäng och våld, och jag tror att de
blir det för att de inte har någon vision om att det finns en massa annat
de kan göra. Genom att fånga in dem tidigt och uppmuntra dem till att
tänka på sin framtid och sina drömmar så kan man få dem att se bortom
sina omedelbara omständigheter, som kanske inte alltid är så behagliga,
och sträva efter mer. Om vi kan få dem att fundera över vad de vill i fram
tiden, och se möjligheter, så sätter det igång något annat.
Vad fick du själv ut av att medverka i projektet?
Det gav mig en möjlighet att vara en ambassadör för min kultur och lära
eleverna om mitt land. När jag har varit i svenska skolor i andra sammanhang så har jag fått frågor om ifall människor fortfarande bor i träd i Afrika
och om det finns apor och giraffer på gatorna. Afrika skildras ständigt som
en underutvecklad plats, så vad ska de tro? Det känns meningsfullt att
träffa de svenska skoleleverna; de lär sig något och deras värld växer när
de får möta personer som mig och de andra fristadspersonerna.
Vad tror du att eleverna tog med sig från mötena med er?
Jag tror att deras världsbild vidgades och att de fick en större förståelse
för omvärlden. I Sverige är vi väldigt priviligierade, med trygghet, yttrande
frihet och social välfärd. Så är det inte för väldigt många människor i
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andra delar av världen. Trots att vi människor är så lika så kan våra liv se
väldigt olika ut. Vi ska inte ta något för givet och inte heller döma andra
människor.
Vad tror du att det kan innebära för fristadspersoner att medverka
i metoden?
Det är en jättestor möjlighet att knyta kontakter i skolan och kanske bli
erbjuden att komma tillbaka i andra sammanhang och andra samarbeten.
Jag hoppas att den här metoden kan sprida sig till andra städer i ICORNnätverket så att fler får möjlighet att medverka.
Du själv medverkade bland annat genom att möta åttondeklassare
och seniorer som läst din roman Att gå med sina skuggor, som
skildrar homosexuellas livsvillkor i Nigeria. Hur var det?
Det var jätteroligt! Både eleverna och seniorerna ställde massor av frågor
och var så engagerade när de pratade om boken. Det var intressant att
diskutera den med dem och se hur de reagerade på det jag skrivit.
För flera av ungdomarna kom det som en chock att höra hur situationen
för HBTQ-personer ser ut i många afrikanska länder. Det är viktigt att de
förstår vilka privilegier vi har här.
Vad är styrkan i den här metoden?
Att man jobbar under en längre tid med samma elever. Det är inte något
som händer en gång och sedan glöms det bort, utan man fortsätter
att komma tillbaka. Det gör eleverna mer engagerade, de känner att
det betyder något. Jag upplevde att eleverna med tiden blev allt mer
bekväma med att interagera med oss fristadspersoner. I början var de
lite blyga, men när vi hade träffats några gånger pratade de mer, ställde
frågor och kändes mer avslappnade. Det tar lite tid att komma dit.
Har du några rekommendationer till dem som ska genomföra
metoden?
Det är bra om metoden kan ha starkare koppling till undervisningen, vara
mer integrerad i den och ingå i betygssättningen. Det skulle göra både
lärare och elever mer engagerade. Planering och upplägg kan gärna
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vara mer av ett samarbete mellan lärare och de som driver metoden, där
lärarna identifierar var i deras undervisning metoden skulle passa in och
var eleverna skulle kunna ha nytta av den.
Metoden fokuserar på ungas drömmar, men vilken roll har dina
drömmar spelat i ditt liv?
Mina drömmar har förändrat mitt liv, både positivt och negativt.
Jag började skriva för att jag ville korrigera den rådande uppfattningen
i Nigeria att det inte finns några homosexuella där. När jag inte hittade
några böcker på ämnet bestämde jag mig för att skriva en egen bok
för att visa att homosexuella visst finns i landet och att vi är vanliga
människor. När Att gå med sina skuggor kom ut förändrades mitt liv över
en natt. Jag hade ingen aning om att den skulle ha så stor påverkan på
HBTQ-rörelsen där hemma och på mitt eget liv. Jag utsattes för hån och
censur, men det fick mig bara att vilja skriva ännu mer. Till slut blev det
för svårt att stanna i Nigeria, så jag lämnade landet. Mina drömmar har
verkligen påverkat den riktning mitt liv tagit. Men jag har tur som lever,
andra har inte haft samma tur.
Yttrandefrihet är ett annat framträdande tema i metoden.
Du och de andra fristadspersonerna har utsatts för censur, hot
och våld för att ha använt era ord. Varför har ord sådan kraft?
Diktatoriska regimer vill inte att människor ska upplysas och utbildas.
Ju dummare folk är, desto mer undergivna är de. När författare,
journalister och artister skriver och sjunger om det som är fel i landet,
och tydliggör komplexa frågor så att folk börjar förstå vad som pågår, blir
de farliga för regimen. Ordet är ett mäktigare vapen än geväret, och det
första som tas ifrån människor i en diktatur är deras rätt att uttrycka sig.
Men det är viktigt att komma ihåg att yttrandefrihet är ett tveeggat svärd,
med rättigheten följer ansvar och konsekvenser.
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Globala drömmar och yttrandefrihet

Tystad av Moa Mattsson

ÅR 3

MEDVERKANDE
Latinskolan
• 21 elever från årskurs 2 vid skolans estetiska program med inriktning estetik och media, profil foto och
profil webb & design.
• 12 elever från Gymnasiesärskolan.
• 22 elever från Svenska som andraspråk.
• Lärare Fredrik Dahl (fotografisk bild), Lena Fogelberg (gymnasiesärskolan, svenska som andraspråk),
Sofia Gustafson Aarnivaara (grafisk design, illustration), Jenny Lindgren (digitalt skapande, medieproduktion, fotografisk bild) Karin Nilsson (engelska, svenska). Koordinator Maria Göransson.

Apelgårdsskolan

Fristadspersoner

• 30 elever i årskurs 6.
• Lärare Christoffer Robertsson (SO, historia)

• Abduljabbar Alsuhili, Parvin Ardalan, Wali Arian,
Jude Dibia, Naeimeh Doostdar och Mukhtar Wafayee.

Dammfriskolan
• 87 elever i årskurs 9.
• Lärare Johanna Nordmark (svenska), Catrine Sjödin (svenska) och Jenny Svenssen (svenska, SO),
samt skolbibliotekarie Annika Dysting.

Projektarbetet
Latinskolan
Det tredje och avslutande projektåret inleddes med att tidigare års
utställningar visades på nytt. Delar av det första årets utställning visades
i Lorensborgs galleria, som en del i evenemanget Mitt Lorensborg är vårt,
och vi höll där en workshop i poesiskrivande/rap för barn och ungdomar.
Under två veckor i september visades det andra årets utställning på Malmö
stadsbibliotek. Vernissagen, som vi tvingades skjuta upp i våras, var tänkt
att hållas i samband med utställningens nypremiär på stadsbiblioteket,
men då förbudet mot större sammankomster kvarstod ställdes den in helt.
I stället ordnade vi en uppläsning, där Valentina Miño, tidigare elev vid
Latinskolan, projektassistenten Andrés och läraren Björn Reisnert läste
texter från utställningen.
Under utställningstiden kunde även de kringarrangemang som var inpla
nerade till våren, men behövde skjutas upp på grund av restriktionerna,
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Freedom of Expression. Ett seminarium med fristadsförfattare om yttrandefrihet i världen på Malmö stadsbibliotek.

genomföras. I september hölls tre publika samtal på teman som hämtats
från den julkalender som Latinskolans elever gjorde under projektår
två: psykisk ohälsa, klimatförändringar och yttrandefrihet. Först ut var
en filmvisning, med efterföljande samtal, av Anna Johansons kortfilm I
skuggan av oron, som handlar om att leva med psykisk ohälsa. Därefter
följde ett samtal med tre unga klimataktivister om hållbarhet och ungas
engagemang i, och ångest över, klimatfrågan. Slutligen hölls ett panelsamtal
om yttrandefrihetens globala situation, med
fristadsjournalisterna Wali Arian, Naeimeh
Alla har rätt till sina egna drömmar, men jag
tror att det är viktigt att man i tonåren börjar
Doostdar och Mukhtar Wafayee, med Abdul
tänka lite bortom sig själv, på samhället, sitt
jabbar Alsuhili som moderator.
land, eller kanske globalt, och fundera över
vad man själv kan göra för att göra världen
lite bättre. Vi bör uppmuntra unga att i sina
drömmar ta ansvar för både sig själva och
andra.

Det andra projektårets inställda poesikväll för
elever, seniorer och fristadspersoner blev vi
tvungna att flytta fram än en gång, till det
tredje projektårets vårtermin.

Naeimeh Doostdar, fristadsförfattare i Malmö

Medan den andra utställningen hängde på
stadsbiblioteket ordnade vi även visningar för
eleverna, så att de som arbetat med den fick visa upp den för det tredje
projektårets utställningselever från såväl mediaprogrammet som gymna
siesärskolan. De berättade om tankarna bakom sina verk, hur de arbetat
PROJEKTÅR 3
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och vilka svårigheter de stött på. Årets elever fick då även en visuell bild
av hur deras utställning skulle kunna komma att se ut.
Under de två första projektåren medverkade elever från språkintroduk
tionsprogrammet, men då utbildningen flyttade från Latinskolan valde vi
att i stället arbeta med elever från gymnasiesärskolan och elever från kursen
svenska som andraspråk. Deras lärare undervisade tidigare språkintroduk
tionseleverna och var därmed välbekant med projektet.
Som en förberedelse inför projektarbetet genomförde vi interaktiva
övningar om utställningsformatet med samtliga elever och mediaeleverna
besöktes av den afghanska journalisten Nilofar Langar, som berättade om
sina erfarenheter i hemlandet och priset hon fått betala för att ha utövat
sin yttrandefrihet.
I början av november inleddes det tredje årets utställningsarbete, precis
som tidigare år, med en kickoff där fristadspersonerna presenterade sig
själva och sitt arbete, med särskild fokus på drömmar
och yttrandefrihet. De svarade på elevernas frågor
Jag tror att eleverna, genom våra
om yttrandefriheten i sina respektive länder och om
diskussioner, lärde sig att frihet
vilka konsekvenser det fått för dem personligen att
måste upprätthållas genom att
stärka och skydda alla invånares
verka inom samhällen med begränsad yttrandefrihet.
medborgerliga rättigheter. Jag
Därefter inledde eleverna sitt eget kreativa arbete.
hoppas att vi fått Malmös unga att
Eleverna från gymnasiesärskolan skrev texter, medan
bry sig mer om de här frågorna.
mediaeleverna fotograferade eller illustrerade med
Parvin Ardalan, fristadsförfattare i
utgångspunkt i dessa texter eller egna drömmar. Som
Malmö
ett sätt att skapa möten mellan elevgrupperna fotogra
ferades särskoleeleverna av fotoeleverna.
Några mediaelever läste, inom ramen för sin engelskundervisning, Jude
Dibias roman Unbridled och i december hölls ett digitalt författarbesök
där eleverna fick samtala med honom om boken. Eleverna i svenska som
andraspråk träffade Naeimeh Doostdar via länk, och hon berättade om
sitt journalistiska arbete.
I början av december övergick gymnasieskolan, dock inte gymnasiesär
skolan, återigen till distansundervisning.Vår träff som vi planerat att genom
föra med samtliga elever i årets utställningslokal, Malmö stadsbibliotek,
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genomfördes därför digitalt. Vid träffen förklarade vi hur utställningen
skulle hänga på biblioteket, visade skisser och lät eleverna samtala i grupper
om utställningens utformning.
Eleverna fortsatte att själva arbeta med sina texter och bilder under höst
terminen och en bit in på vårterminen, varefter dessa sammanställdes i
projektets sista utställning, tillsammans med material från tidigare år.

Apelgårdsskolan
Även på Apelgårdsskolan såg arbetet med eleverna något annorlunda
ut under det tredje året, då klassen som medverkade var en sjätteklass.
Eleverna var de yngsta som medverkat i projektet, och yngre än projektets
tänkta målgrupp, men arbetet med dem visade sig fungera väldigt bra.
Vi besökte klassen vid ett par tillfällen för att prata kring drömmar och
yttrandefrihet. Eleverna fick även möta fristadsartisten Abduljabbar Alsuhili
via länk och hade ett öppet samtal med honom om hans erfarenheter från
Jemen och i Sverige. Besöket följdes upp av projektgruppens Andrés och
den afghanska journalisten Nilofar Langar, som tillsammans med eleverna
utvecklade en världskarta som visade yttrandefrihetens status i olika länder.

Dammfriskolan
På Dammfriskolan inleddes det sista projektåret med ett möte där vi,
tillsammans med lärare, skolbibliotekarie och aktivitetsledaren från mötes
platsen Dammfrigården, diskuterade höstens aktiviteter för elever, seniorer
och fristadspersoner.
Under hösten hölls sedan ett digitalt besök med Abduljabbar, Jude,
Naeimeh och journalisten Nilofar Langar, som samtalade om yttrande
frihet på temat ”Varför är ord farliga?”.
De elever från skolan och seniorer från Dammfrigården som under
projektår två deltog i en bokcirkel, där de läste fristadsförfattaren Jude
Dibias roman Att gå med sina skuggor, skulle ha träffats på nytt i november
för att tillsammans se den nya filmatiseringen av boken. På grund av
coronarestriktionerna flyttades dock filmvisningen fram till vårterminen.
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Foto av Göksu Melek Semiz

Ändra världen till en bättre plats
Yttrandefrihet är viktigt eftersom alla ska ha frihet att säga vad de vill
för att inte må dåligt. Det är viktigt att få säga sin åsikt och själv lyssna
på andras åsikter om politik och religion annars tappar man sitt
självförtroende. Om vi förstår hur andra i världen tänker och känner
och respekterar varandras åsikter behöver vi inte kränka varandra.
Aya Karoui
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Utställningen
Det tredje och sista projektårets utställning har i skrivande stund ännu
inte hållits, men planen har under hela projekttiden varit att avsluta med
en samlingsutställning med material från tidigare års utställningar, såväl
som bilder och texter från årets elever. Tanken har också varit att ordna
en konferens med fokus på drömmar, yttrandefrihet och ungdomar i
anslutning till utställningens öppnande.
Även den avslutande utställningen visas på Malmö stadsbibliotek. På grund
av den fortsatta coronapandemin är det dock i nuläget ännu oklart om
någon vernissage kommer att kunna hållas, och konferensen planeras att
genomföras digitalt.

Utmaningar under projektår 3
Fortsatta coronarestriktioner
Coronapandemin fortsatte att påverka projektet även under det tredje
året. Planerade aktiviteter och evenemang, såsom den andra utställningens
vernissage, behövde ställas in; seniorerna från mötesplatserna kunde inte
längre medverka, då de flesta var i riskgruppen för covid-19; gymnasie
skolan övergick än en gång till distansundervisning, vilket gjorde det
ännu svårare att få till elevmöten; och det rådde stor ovisshet kring hur
länge restriktionerna skulle kvarstå. Sammantaget gjorde detta att det blev
besvärligt att planera och genomföra arbetet med projektet.

Utställningslokal
Till följd av ovissheten kring coronarestriktionerna visste vi länge inte
huruvida det tredje projektårets vernissage och den planerade konferensen
skulle kunna bli av, eller, i så fall, i vilken form. Detta gjorde det besvärligt
att besluta kring utställningslokal.
Redan under projektår två inledde vi samtal med det nyligen startade
Rörelsernas museum/MoM (Museet för migration och demokrati) om
att ha utställning, vernissage och konferens i deras lokaler. Där skulle det
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vara möjligt att hålla konferensen i samma utrymme som utställningen,
vilket vi gärna ville. Processen var långt gången när museet, en bit in på
det tredje årets hösttermin, förlorade sin statliga finansiering, vilket innebar
en avveckling av verksamheten.
Vi ställdes då inför utmaningen att, under ovissa omständigheter, hitta en
ny lämplig utställningslokal och landade i att hålla även den avslutande
utställningen på Malmö stadsbibliotek.

Språkintroduktionsprogrammet avvecklades
Tidigare projektår var eleverna från Latinskolans språkintroduktionspro
gram en viktig medverkande part i arbetet. Då eleverna i de flesta fall hade
annan etnisk bakgrund än mediaeleverna, fanns där en naturlig potential
att skapa möten över gränser. När språkintroduktionsprogrammet avveck
lades efter det andra projektåret, försvann denna potential.
Vi behövde därför tänka nytt och hitta en annan elevgrupp som i vanliga
fall har få beröringspunkter med mediaeleverna.Valet föll på Latinskolans
gymnasiesärskola och eleverna från svenska som andraspråk, vilket i slut
ändan resulterade i ett fint och givande samarbete.

Illustration av
Meja Clement
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Framgångar under projektår 3
Ökad tydlighet
Malmö, vad drömmer du om? var ursprungligen tänkt som ett samarbetspro
jekt, men då det inom skolan saknades förutsättningar för att verkligen
genomföra det som ett sådant, kom vi längs vägen fram till att det skulle
underlätta arbetet att anpassa det efter skolans önskemål om ett tydligt
och avgränsat uppdrag. En beställning på utställningsmaterial, från oss till
dem, om man så vill.
Under det tredje projektåret gav vi därför eleverna ett uppdrag där vi
specificerade vad vi ville att de skulle leverera och när. Vi upplevde att
det förenklade kommunikationen och motverkade oklarheter; arbetet
blev tydligt och fungerade bra.Vi kommunicerade även projektets behov
tydligare än tidigare, då vi klargjorde exakt hur många gånger vi, som
minst, behövde träffa eleverna. Att ställa tydligare krav underlättade även
det kommunikation och arbete.

Samarbete och möten mellan elever
Under det sista projektåret såg vi att samarbetet mellan eleverna utveckla
des och att vi genom våra olika aktiviteter faktiskt fick till möten mellan
elever ur olika klasser. Andra projektårets elever mötte årets projektelever,
från såväl mediaprogrammet som gymnasiesärskolan, när de visade upp
sin utställning för dem på Stadsbiblioteket. Eleverna från mediaprogram
met och svenska som andraspråk möttes i samband med kickoffen med
fristadspersonerna. Samtliga av årets projektelever möttes digitalt när vi
tillsammans skissade på den kommande utställningen. Under året foto
graferades särskoleeleverna av fotoeleverna, vilket innebar samarbete och
möten dem emellan.
Projektets utställningar var uppbyggda så att eleverna behövde samarbeta
med texter och bilder för att deras verk skulle komplettera varandra och
bilda en gemensam helhet. Under det sista projektåret upplevde vi att
det lades större fokus på just detta – att utställningen var något eleverna
skapade tillsammans, genom samarbete.
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Lena Fogelberg
Lärare i språkintroduktion, svenska som andraspråk och
gymnasiesärskolan vid Latinskolan.

Vad gav det dina elever att medverka i Malmö,
vad drömmer du om?
Rent språkligt så fick språkintroduktionseleverna träning i att uttrycka sig
muntligt och framföra sina åsikter och idéer i stunden, utan att använda
ordbok. Projektet lyfte dem väldigt mycket och stärkte deras självkänsla;
en av dem höll till och med tal på svenska under vernissagen det första
projektåret. Det var också bra för eleverna att komma ut och träffa andra,
att bli sedda av fler än mig och att få synas i offentliga sammanhang, som
utställningar och vernissager. Eleverna lärde också känna varandra bättre
och fick större omvärldskunskap.
Vad gav det dig som lärare?
Arbetet med projektet var berikande, inspirerande och roligt. Det tillförde
något till min bild av eleverna. När vi jobbade med texterna var det några
elever som kanske inte brukade synas och höras så mycket, som plötsligt
fick en framträdande roll, det var spännande. Det var också roligt att se
dem i andra sammanhang, tillsammans med andra människor.
Projektet och metoden intresserar sig för ungas drömmar.
Vad tror du att det betydde för dina elever?
Att de blev sedda, det är jätteviktigt. Många av mina språkelever hade
konkreta förslag på hur man kan öka integrationen och göra Malmö mer
tillgängligt för alla. Jag tror att det kändes bra för dem att få berätta om
sina idéer och drömmar. Sedan är det alltid viktigt att få tillfälle att själv
fundera över sina drömmar, över vad man egentligen vill. Alla har ju
drömmar, så det var lätt att komma igång att skriva om.
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Projektarbetet resulterade varje år i en utställning.
Vad tyckte eleverna om att arbeta mot en utställning?
De tyckte att det var jättekul. Det första projektåret, innan corona
pandemin, hade vi en riktig vernissage i stadshuset och det var spännande
för dem att vara på plats där och visa upp sitt arbete. Flera av eleverna
förstod vikten av att visa upp sina texter i en offentlig miljö och bli sedda
utanför skolan. Det var viktigt för dem, för de hade en historia att berätta.
Var det något i projektarbetet som var svårt?
Det hade varit bra om någon mer språkintroduktionslärare varit med,
någon att bolla tankar med. Nu landade väldigt mycket på mig. Sedan var
det svårt att sammanföra så olika utbildningsprogram.
Just det att skapa möten mellan olika elevgrupper var ett av
projektets stora mål och syften, men visade sig vara svårt att
realisera. Vad tror du måste till för att skapa dessa möten?
Det är ganska stor skillnad i hur man jobbar med eleverna inom olika program. Jag kunde vara väldigt flexibel, medan medialärarna var mer styrda
av tiden och läroplanen. Jag tror att metoden måste läggas in i schemat
redan från början när man planerar läsårets undervisning, så att det inte
blir något extra utöver allt det andra. Mina elever fick tyvärr inte så många
möjligheter att möta mediaeleverna, men de träffades en del i arbetet
med utställningen; pratade och utbytte idéer. Det första projektåret var
det faktiskt några elever från olika klasser som fann varandra och blev
riktiga kompisar, då blev det verkligen det där mötet som vi var ute efter.
Under de två första projektåren medverkade du med elever från
språkintroduktion och svenska som andraspråk. Under projektår
tre tillkom även elever från särskolan. Hur gick det?
Projektet fungerade väldigt bra även i särskolan, eleverna var väldigt
engagerade. Temat om globala drömmar och yttrandefrihet var dock inte
helt enkelt. Det är ganska abstrakt, så jag behövde uppmuntra eleverna
att tänka utanför den egna sfären, och det gjorde de verkligen. Deras
texter var väldigt spännande. De tänkte stort och tyckte att det var roligt,
men det hade nog varit enklare att fokusera på personliga drömmar.
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Vad gav det eleverna att få besök av fristadspersonerna?
Det var oerhört berikande och ledde till fina samtal som inspirerade
eleverna till ett eget skrivande på ett sätt som jag aldrig hade kunnat
göra. Fristadspersonerna är oerhört kunniga och det var intressant att
höra dem prata om sina yrken, men det var när de berättade om sig själva
som eleverna verkligen vaknade till och lyssnade. Det fanns så mycket i
deras berättelser som språkeleverna kände igen sig i.
Hur tycker du att man bäst involverar fristadspersoner i den
här metoden?
De kan absolut medverka i större sammanhang som aulapresentationer,
men jag tycker att arbetet med dem fungerade bäst i lite mer informella
sammanhang. Det blev otroligt bra när någon av dem kom in i klassen
och vi satt i en ring och de berättade om sina erfarenheter och diskuterade med eleverna. Det lyfte flera av eleverna i deras skrivande. Aktiviteterna med fristadspersonerna behöver inte alltid vara gemensamma för
de olika klasserna. Kanske kan varje klass ha sitt eget samarbete med
någon av fristadspersonerna, till exempel som när en elevgrupp läste en
roman av Jude Dibia och sedan diskuterade den med honom.
Har du några rekommendationer till andra som ska använda
den här metoden?
Att man involverar hela skolan så att alla vet vad det handlar om, även
om inte alla är med. Och att man verkligen skapar en plattform för möten
mellan elevgrupper. Det är något skolorna borde göra mer över lag, det är
så berikande att träffa andra elever.
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Vad uppnådde projektet?
För att ge en uppfattning om vad arbetet med metoden kan ge, följer
här några av de goda resultat som Malmö, vad drömmer du om? uppnådde.

Skapade professionella utställningar
Tillsammans med elever och lärare skapade vi utställningar som höll hög
kvalitet och hade en professionell utformning. Vi fyllde flera offentliga
rum med elevernas konst och drömmar om framtiden. Responsen från
besökarna var odelat positiv; flera berättade
att elevernas texter och bilder gjort dem glada
Det finns så mycket framtid i ungdomar, men
många av oss vet inte vad de går och tänker
och fyllt dem med hopp.
på. Det är ofta politiken eller stora aktörer
som har visioner om vad som ska ske med
en stad eller ett samhälle i framtiden, men
det måste också stämma överens med vad
de människor det berör vill. Därför är det
så viktigt att ungas röster får höras. Malmö,
vad drömmer du om? har en stark vision
om att ge ungas drömmar stor plats i det
offentliga rummet. Att visa utställningarna
på Stadsbiblioteket, som besöks av alla
åldersgrupper, har varit klockrent.
Gerda Boström, koordinator för ungdomsverk
samheten KRUT vid Malmö stadsbibliotek

Synliggjorde ungdomar
Genom att låta gymnasieelever uttrycka sina
drömmar i välbesökta publika utställningar,
synliggjorde vi ungas tankar om framtiden.
Vi lyfte röster som annars sällan hörs och gav
Malmöborna möjlighet att få en inblick i vad
unga tänker på, vilka frågor som är viktiga för
dem och hur de vill förändra samhället.
När vi frågade ungdomarna om deras drömmar
förmedlade vi till dem att de och deras tankar
har betydelse. De kände sig delaktiga i sam
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hället och upplevde att det de gör och uttrycker kan påverka andra. Det
kreativa arbetet innebar även en möjlighet för elever som annars inte tar
så stor plats att kliva fram och synas.

Främjade elevers utveckling
Flera lärare nämnde att deras elever utvecklades
genom projektarbetet och presterade bättre än
tidigare, några höjde till och med sina betyg.
Språkintroduktionseleverna utvecklades språk
ligt genom att samtala och skriva på svenska.
För mediaeleverna innebar projektet ett tillfälle
att vara professionella. De fick ett tema att skapa
utifrån, en deadline att hålla sig inom och ett
format att leverera i. Därefter visades deras
bilder i ett offentligt utrymme, utanför skolans
värld. Detta stärkte deras kreativa utveckling.

Det är alltid en tillgång att få in andra vuxna
som inte kommer från skolvärlden. Det är
motiverande för både elever och lärare,
och utmanar eleverna på ett nytt sätt. För
mina elever var det också nytt att jobba
i utställningsform. Det var lärorikt och
spännande för dem att få synas i ett annat
sammanhang, utanför skolan.
Sofia Gustafson Aarnivaara, lärare i grafisk
design och illustration vid Malmö latinskola

Jag lärde mig mycket om hur den kreativa
processen ser ut, som konstnär och författare,
och hur det går till när man anpassar bild och
text enligt ett uppdrag. Men jag lärde mig också
att alla människor är olika och har olika
drömmar.
Evelyn, elev vid Malmö latinskolas mediaprogram

Det är bra för eleverna att det kommer
någon utifrån som kräver att de levererar
i tid, det blir mer på allvar. Mina elever
gjorde bra ifrån sig och deras bilder höll
hög kvalitet. Jag höjde flera elevers betyg.
Fredrik Dahl, lärare i fotografisk bild vid
Malmö Latinskola
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Illustration av Alireza Hosseini

Tillvaratog fristadspersoners kompetens
Genom att involvera fristadspersoner i projektet, tog vi tillvara den enorma,
och märkligt outnyttjade, resurs de utgör.Vi möjliggjorde för elever, såväl
som lärare och seniorer, att ta del av fristadspersonernas yrkeskunskaper,
erfarenheter och perspektiv.
Projektet öppnade dörren till den svenska skolan för flera fristadsperso
ner. Det resulterade i kontakter, samarbeten och vidare uppdrag inom
både grundskola och gymnasium. En av fristadspersonerna fick även en
kortare anställning som assistent inom projektet, vilket innebar en fot in
i arbetslivet.

Det var spänannde att höra fristadsförfattarna
prata om sina liv och erfarenheter. Av deras
berättelser lärde jag mig att alla har sina
egna svårigheter.
Nasiba, elev vid Malmö latinskolas
språkintroduktionsprogram

Den stora vinsten var besöken från fristadspersonerna. Många av mina elever kommer
från familjer med liknande erfarenheter. Det
var intressant för dem att ta del av fristadspersonernas livsöden, att höra dem berätta
om sådant som de själva kunde relatera
till och sedan koppla det till drömmar. Det
öppnade upp för jättebra diskussioner och
jag tror att eleverna fick en bild av sin plats i
samhället; att det finns andra arenor, utanför
skolan, där de också kan ta för sig.
Christoffer Robertsson, lärare i SO och historia
vid Apelgårdsskolan i Malmö

Som tonåring i ett samhälle i Sverige är det
mesta väldigt ordnat. Du lever i fred, du
behöver inte tänka på yttrandefrihet eller på
att behöva fly från ditt land. Jag tror att det
kan vara väldigt nyttigt för unga att prata
med personer som kommer från andra länder eller har andra erfarenheter. Jag hoppas
att de, efter att ha träffat oss, funderade lite
på exempelvis yttrandefrihet och inte längre
tar det för givet.
Naeimeh Doostdar, fristadsförfattare i Malmö

Projektet har hjälpt mig att förstå hur jag
ska kommunicera med lärarna och skolan.
Det är helt annorlunda jämfört med Jemen
som jag kommer från. Det är väldigt mycket
mejlande här. Det har varit jättebra att få den
här erfarenheten, för jag vill gärna fortsätta
att arbeta inom skolans värld.
Abduljabbar Alsuhili, fristadsartist i Malmö
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Skapade möten mellan Malmöbor

Sådana här möten gör Malmö mindre. Läraren

Även om det visade sig vara svårt att skapa
och jag planerar en ny bokcirkel och pratar
möten mellan skoleleverna, så lyckades pro
om att göra utflykter med elever och seniorer,
jektet skapa möten mellan Malmöbor från
kanske en gemensam Skåneresa. Det här
projektet var bara början, fortsättning följer!
olika sfärer som annars sällan interagerar med
varandra. Genom samarbetet med Damm
Stefan Lennartsson, aktivitetsledare vid
mötesplatsen Dammfrigården
friskolan och Dammfrigården sammanförde vi
högstadieelever, seniorer och fristadspersoner i
samtal om allt från ungdomskulturen i 1950talets Malmö till HBTQ-frågor i Nigeria. Att låta dessa grupper ta del
av varandras världar och berättelser bidrog sannolikt till ökad förståelse,
minskade fördomar och en större nyfikenhet på varandra.

Vad uppnåddes inte?
Skapa möten mellan elever
Ett av projektets främsta mål och syften var att skapa möten, och riva murar,
mellan olika elevgrupper. Det visade sig dock vara svårare än vi anat och
vi upplevde tyvärr inte att vi nådde fram till det målet i den utsträckning
vi hade hoppats.
Detta berodde inte på lärarnas och elevernas insatser och vilja, utan snarare
på skolans struktur. Skolan i dag är starkt styrd av läroplanen, och verksam
heten är inrutad och bedömningsorienterad, med litet fokus på integration
och samarbete över gränser. Det uppstår sällan naturliga möten mellan elever
med olika bakgrund och inriktning. Det kreativa utställningsarbetet utfördes
därför till stor del individuellt, eller inom den egna gruppen, vilket var synd,
för där gick en möjlighet till fina möten mellan eleverna förlorad.
Även om det gränsöverskridande samarbetet i den kreativa processen blev
mindre än vi önskat, så upplevde vi att eleverna ändå fick syn på varandra
i de färdiga utställningarna. Att de fick ta del av varandras kreativa uttryck
och färdiga verk, vilka ofta var personliga, skapade en form av möte dem
emellan. Under det sista året, när vi lärt oss hur vi skulle anpassa och
utforma projektarbetet, såg vi också mer samarbete och möten.
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Riv barriärerna och bryt upp stuprören!
Ett bärande tema i antologin Drömmar och röster – barns och ungas
livsvillkor i Malmö, som gavs ut och producerades av forskare vid Malmö
universitet i samarbete och korrespondens med utställningsprojektet som
skildras i den här skriften, är synliga och osynliga gränser. Hur manifesteras
dessa i staden och hur kan de överskridas i form av möten?
En av medförfattarna i antologin är Sven-Olof Isacsson, som en gång i
tiden var ordförande för Malmökommissionen, vilken tillsattes i syfte att
åstadkomma ett enhetligt grepp om en stad som drogs isär socialt. ”Den
segregerade staden lyste igenom överallt”, skriver Isacsson, och det var
därför nödvändigt att samla alla krafter i staden för att få den att hålla
samman. Under några års tid var ett stort antal forskare och andra aktörer
inom Malmö stads olika verksamhetsområden, från skola till hälso- och
sjukvård, inbegripna i ett massivt kartläggnings- och forskningsarbete som
slutade i 32 underlagsrapporter och slutrapporten Malmös väg mot en
hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa, som publicerades 2013. Det konstaterades att klyftorna och skillnaderna mellan olika delar av befolkningen
i Malmö hade ökat påtagligt under de senaste decennierna. Kommissionen
gjorde djupdykningar som täckte en rad aspekter som migration, hälso- och
sjukvård, trygghet, utbildning och socio-ekonomiska förhållanden. Barn
och ungas vardagsvillkor lyftes fram som ett särskilt viktigt område. I ett
av huvudrapportens avsnitt som berör barn och ungas livsvillkor i Malmö
formulerades exempelvis ett antal inriktningsmål och åtgärder. Ett av dessa
mål var att halvera barnfattigdomen till år 2021 och på sikt eliminera den
helt. Det har nu hunnit bli 2020 och Malmö har fortfarande högst andel
fattiga barn i landet. Åtgärdsförslagen i rapporten har inte hamnat högt på
dagordningen, tycks det som.
Frågan är vart målen har tagit vägen sedan huvudrapporten publicerades?
Detta är en av de uppfordrande frågor som Sven-Olof Isacsson riktar till
dagens beslutsfattare och forskare verksamma i staden. Jag tror inte att
han fått något svar på sina frågor ännu. Segregationen, ojämlikheten och
skillnaderna i livsvillkor, inte minst bland barn och unga, har inte minskat
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sedan 2013. Tvärtom! Det visas med all önskvärd tydlighet i såväl Isacssons
text som i de övriga textbidragen i antologin, och det framgår även i andra
forskningsrapporter och i många av de olika förvaltningsinterna rapporter
som produceras med jämna mellanrum i Malmö stad.
Stadens sociala och strukturella gränser gör sig ofta gällande in på benet
i det lilla och i det stora. Det är något som ingen som arbetar med olika
insatser och projekt i Malmös skolor kan undvika att se. Segregationen och
de strukturellt betingade klassklyftorna etsar fast gränser mellan stadsdelar
och bostadsområden, vilka återspeglas i elevsammansättningar i skolorna.
Men gränserna uppträder inte bara mellan skolor i olika stadsdelar. De är
ofta också påtagliga inom skolorna. Förberedelseklasser och klasser för
elever med särskilda behov är för sig och de övriga för sig. Det är inte lätt för
skolorna att, i lärarbristens och de knappa budgetarnas tid, organisera verksamheten så att den öppnar för gränsöverskridande möten och aktiviteter.
Därmed förstärks den identitetsmässiga uppspaltningen i vi och dom andra
även bland barn och unga – inte medvetet och inte med avsikt, men det sker.
Det är inte bara mellan och inom skolorna som skrankorna reser sig. De gör
sig ständigt påminda genom de olika ansvarsfördelningarna mellan de olika
förvaltningarna, och i bristen på samordning och kommunikation mellan
desamma. Var och en sköter sitt och var och en håller sin budget. Kanske är
det svårt att undvika och kanske är problemet inte så stort. Men en sak är
säker – när Malmökommissionen formerades och drev igenom sitt arbete
var det en uttalad målsättning att ta ett samlat grepp för att åstadkomma
förändring på sikt. Kartläggningen, forskningsarbetet, förståelsen och i
förlängningen förändringen var endast möjlig utan barriärer och stuprör.
Det är därför initiativ och projekt som Malmö vad drömmer du om? är så
angelägna. Om de kommunala verksamheterna och förvaltningarna inte
kan frigöra sig från stuprören och om makthavarna inte vill se dem, måste
människorna i staden påminna om att de kan nå fram till varandra trots de
föreställda och faktiska hinder som uppträder och reses i deras egen vardag.
Jonas Sjölander, Universitetslektor i historia vid Linnéuniversitetet,
tidigare forskningsledare vid Pedagogisk Inspiration Malmö
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Förutsättningar för ett lyckat
genomförande av metoden
Avtal
För att säkerställa att samtliga parter är införstådda med och överens om
hur arbetet med metoden ska se ut, är det bra att upprätta tydliga avtal för
arbetet. De kan exempelvis omfatta sådant som materialinlämning, dead
lines, bildrättigheter och utställningens utformning.

Engagemang
Engagemang från samtliga inblandade är en av de absolut viktigaste förut
sättningarna för att få till ett fungerande och givande arbete med metoden.
Lärarna är särskilt betydelsefulla. Det är de som skapar utrymme för meto
den i sin undervisning och, till stor del, kommunicerar den till eleverna.
Därför är det viktigt att de tror på metoden, ser värdet i den och förstår
syftet, men också att de känner förtroende för metodgruppen och en
tilltro att metoden kan resultera i något bra.

Flexibilitet
Då det inom dagens uppstyrda skola finns små möjligheter till att vara
flexibel och avvika från den strama planeringen, behöver metodarbetet
anpassa sig efter skolan. Ett sätt är att fråga lärarna vad i metoden de skulle
ha nytta av och tid till, och sedan utforma arbetet utifrån det.Tanken med
metoden är ju att den ska tillföra den befintliga undervisningen något,
inte skapa nytt innehåll och merarbete för lärarna.
Eftersom vi var ute i god tid kunde jag
planera in var i undervisningen projektet
passade in. Man får trixa lite och vara noga
med att göra det konkret, men det går.
Christoffer Robertsson, lärare i SO och
historia vid Apelgårdsskolan i Malmö

Framförhållning
En god framförhållning underlättar planering
och genomförande av metoden, och ökar sanno
likheten för att metodens resurser utnyttjas på
bästa sätt.
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Förståelse
Insyn i – och förståelse för – skolans verklighet underlättar arbetet med
metoden. Då är man förberedd på de praktiska utmaningar som kan uppstå,
exempelvis kring administration, logistik och scheman. Är man medveten
om hur skolans verklighet ser ut, med pressad
planering och en inrutad verksamhet, kan man
Vi lärare har inte så mycket tid, så ibland har
också ha realistiska ambitioner inför arbetet.
det varit svårt att få ihop de här tre världarna
som ska mötas – skolan, seniorerna och
Inom Malmö, vad drömmer du om? var vi till en
projektgruppen. Det har krävt en del extra
början lite väl ambitiösa i vår målsättning och
jobb, utöver undervisningen, men i gengäld
förväntan att skapa möten mellan elever.
Viss inblick i aktuella ämnens läroplan gör det
också lättare att själva kunna identifiera var i
undervisningen metoden skulle kunna passa
in och tillföra något.

så har jag fått mer betygsunderlag och
eleverna har fått de här berikande mötena.
Det här gör jag gärna fler gånger.
Jenny Svenssen, lärare i svenska och SO vid
Dammfriskolan i Malmö

Kommunikation
Vikten av tät och tydlig kommunikation mellan de medverkande parterna
kan inte nog understrykas. Redan i inledningsskedet behövs omfattande
diskussioner kring genomförandet av metoden, så att samtliga parter, när
arbetet börjar, är införstådda med vad som gäller. Det är också viktigt att
tydligt klargöra syftet med metoden, så att alla medverkande vet vad de
ska sträva efter och var de ska lägga sin fokus.

Mål
Att ha tydliga och konkret definierade mål är ett måste, och det är viktigt
att alla parter är överens om vilka dessa mål är så att alla drar åt samma
håll. Alla aktiviteter, såväl som det vardagliga arbetet med metoden, bör
ha en klar och tydlig koppling till målen, så att alla förstår varför vi gör
det vi gör, och varför det faktiskt är viktigt.
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Språk
Metoden involverar personer med olika modersmål och varierande kun
skaper i andra språk. Därför måste man säkerställa att alla kan kommunicera
med någon, på något språk, i alla sammanhang. Inom vårt projekt löste det
sig ofta genom att fristadspersoner och elever tolkade åt varandra, vilket
bidrog till en förstärkt kontakt dem emellan. Det fungerade även bra att
använda metoden translanguaging.

Tid
Återigen: tid en avgörande förutsättning för att lyckas med metoden.Tid
till att förklara och förankra metoden och dess syfte hos lärare och andra
medverkande, men också tid till att bygga relationer med och mellan
elever.
Inom Malmö, vad drömmer du om? blev det tydligt att arbetet fungerade bäst
med de elever som vi tillbringade mycket tid med och därmed fick en
personlig relation till. Elever som vi bara träffade ett fåtal gånger kunde
senare uttrycka att de känt sig blyga under projektarbetet och inte varit
bekväma med att delta så öppet och aktivt som de skulle ha velat.

Öppenhet
Att ha ett tydligt mål, och en plan för hur det ska nås, är viktigt. Lika viktigt
är dock att våga ta avkrokar på vägen mot målet. Arbetet med metoden
behöver inte följa en förutbestämd bana. Det kommer sannolikt att dyka
upp nya idéer till aktiviteter och samarbeten längs vägen. Utforska gärna
dessa, de kan leda till något stort. Några av våra mest lyckade inslag inom
Malmö, vad drömmer du om? var inte var planerade från början, utan kom till
under arbetets gång, såsom samarbetet med mötesplatser för seniorer, där vi
fick till fina och givande möten mellan elever, äldre och fristadspersoner.
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Foto av Vera Hillén
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Arbeta med metoden
Urval av elever och lärare
Inom projektet Malmö, vad drömmer du om? arbetade vi med elever och
lärare från gymnasieskolans estetiska program, språkintroduktion, svenska
som andraspråk och gymnasiesärskolan, samt elever och lärare från mellan
stadiet och högstadiet. Att det blev just dessa var en tillfällighet, snarare
än ett medvetet urval; det var de som var intresserade av att medverka.
Vår övertygelse är att metoden kan genomföras med elever och lärare
inom de allra flesta skolämnen och utbildningsprogram, då tematiken är
bred och inkluderande – drömmar och yttrandefrihet är något som angår
alla. Det viktigaste är att läraren är entusiastisk inför metoden och kan
använda den i sin undervisning på ett givande sätt.
För att få ut det mesta av metoden, och verkligen skapa de överskridande
möten som den syftar till, är det en fördel att involvera elever med olika bak
grund som annars inte har så många kontaktytor. Det borgar för spännande
möten mellan elever som sannolikt har något att lära av varandra. Av rent
praktiska skäl rekommenderar vi dock inte att man sammanför elevgrupper
från olika skolor. Det är för logistiskt och organisatoriskt besvärligt.
Metoden kan även användas utanför skolan, exempelvis vid fritidsgårdar, i
föreningar och inom andra verksamheter för unga. Den vänder sig främst
till ungdomar i gymnasieåldern, men vi arbetade framgångsrikt även med
unga i högstadiet och mellanstadiet.
METODEN
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Metodarbetets slutprodukt
Som nämnts så är metodens huvudsakliga syfte att skapa möten, men
eleverna behöver ha något att samarbeta kring och ett mål att sträva mot;
ett konkret resultat som kan betygsättas och delas med andra.
Inom Malmö, vad drömmer du om? valde vi att låta eleverna arbeta med
texter och bilder, som sedan samlades i publika utställningar. Detta då
det passade medverkande elevgrupper och deras studieinriktning; det var
möjligt för lärarna att inkludera arbetet i sin undervisning. Slutprodukten
kan dock vara något helt annat, det är upp till er som använder metoden.
Eleverna skulle exempelvis kunna arbeta med en teaterpjäs, musikal eller
dansföreställning; en tidning, bok eller webbplats. Det viktiga är att det i
arbetet uppstår möten och ett utbyte av erfarenheter, att de medverkande
lär sig av varandra. Oavsett vad arbetet ska resultera i så kan vägen dit
bestå av samma eller liknande inslag som anges i metodschemat för vårt
utställningsarbete.
ANVÄND SLUTPRODUKTEN!
En färdig slutprodukt behöver inte betyda att metodarbetet är över, tvärtom!
För att förstärka slutproduktens livslängd och genomslagskraft är det en god
idé att låta arbetet fortgå även efter att utställningen, pjäsen, boken eller vad
det nu kan vara, är klar. Använd slutprodukten och bjud in fler att ta del av den.
För att använda formen utställning som exempel, så kan arbetet med eleverna fortsätta även när den hänger på plats. De kan exempelvis besöka den
tillsammans för att prata om den och om hur de tänkt kring sina verk.
Man kan även bjuda in andra skolklasser för att diskutera innehållet, ordna
olika arrangemang i utställningslokalen och låta utställningen bli något att
mötas kring.

Planering
För att metoden ska kunna användas på ett sätt som kompletterar och
berikar lärarnas undervisning, snarare än inkräktar på den och skapar
merarbete, behöver metodgrupp och lärare mötas i början av terminen
för att, med utgångspunkt i läroplan och terminens teman, se över var och
hur metoden kan passa in, samt diskutera premisserna för den.
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Metodgruppen behöver göra klart vad den kan erbjuda, hur arbetet är
tänkt att genomföras, vad som förväntas av de inblandade, samt att tid och
möten med eleverna och mellan elevgrupperna är en viktig förutsättning
för att kunna genomföra metoden. Från skolans
håll behöver man vara tydlig med vad i metoden
Det är jätteviktigt att alla är med redan i
man kan ha användning av, hur man vill arbeta
planeringsstadiet, att man planerar arbetet
tillsammans, snarare än att det bara landar
med den och hur man vill involvera fristadsper
i knät på en.
sonerna.Tillsammans kan man sedan lägga upp
Christoffer Robertsson, lärare i SO och
arbetsgången och planera in träffar, aktiviteter
historia vid Apelgårdsskolan i Malmö
och evenemang. Även fristadspersonerna kan
med fördel involveras i planeringen på ett tidigt
stadium, för att ge sin syn på hur deras erfarenheter och kompetens kan
passa in i undervisningen.
När arbetet med metoden inleds behöver alla parter vara införstådda med
vad som förväntas av dem, vad som ska göras, hur det ska göras och hur
mycket tid det kommer att ta.

Roller inom metodgruppen
Då metoden är bred och involverar flera olika parter, finns en rad uppgifter
att utföra och roller att fylla i arbetet med den. Hur man organiserar metod
arbetet och fördelar rollerna, och hur omfattande de olika rollerna är, beror
så klart på metodprojektets storlek och resurser. Kanske kan en person
ta på sig flera, eller rent av alla, roller; kanske behöver flera personer dela
på en.
Under arbetet med Malmö, vad drömmer du om? och utvecklingen av metoden
har vi identifierat ett antal roller som vi menar kan behöva fyllas. En projekt
ledare som driver och utvecklar metodarbetet; en kommunikationsansvarig
som hanterar kontakter med skolor, fristadspersoner och övriga aktörer,
såväl som förmedlar information inom metodgruppen; en marknads
föringsansvarig som marknadsför eventuella publika evenemang och sprider
information om metodarbetet och dess resultat; samt en producent som
sköter det praktiska och administrativa kring exempelvis en utställning och
dess kringarrangemang. Det är även bra om någon inom metodgruppen
har ett pedagogiskt perspektiv (det behöver dock inte nödvändigtvis vara
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en lärare) och om någon har viss kompetens inom
det konstnärliga område man väljer att arbeta med.
Vi vill dock understryka att metoden är tänkt att
kunna genomföras även utan stora resurser. Ett
mindre metodprojekt kan drivas av ett par personer
som delar på arbetsuppgifter och roller. Oavsett
omfattning är det dock alltid en fördel att tydligt
fördela ansvarsområden och arbetsuppgifter.

Det var en fantastisk möjlighet för mig
att träffa Malmös unga invånare och
diskutera direkt med dem. Att mötas
ansikte mot ansikte, att prata och
att dela med sig av erfarenheter från
livet och arbetet för utan tvekan olika
generationer närmare varandra.
Parvin Ardalan, fristadsförfattare i Malmö

Fristadspersonerna
Hur arbetet med fristadspersonerna ser ut kan
variera och bör utformas efter lärarnas och fristads
personernas önskemål. Vår erfarenhet var att det
fungerade som bäst när de mötte eleverna i mindre
grupper, när mötet blev mer nära och informellt.
Både elever och fristadspersoner fick mer ut av den
formen. Presentationer och föreläsningar inför en
större grupp kan dock fungera och vara nödvän
diga av schematekniska skäl.

Schema

Jag tycker att man borde genomföra
den här metoden i alla svenska skolor.
Den är speciell för den fokuserar på
yttrandefrihet och på författare med
olika bakgrund och erfarenheter. Det
är nyttigt för eleverna att möta oss och
få lite bredare perspektiv på livet, men
det kan också innebära en möjlighet
för fristadspersonerna att etablera sig
socialt och professionellt i sin nya stad.
Naeimeh Doostdar, fristadsförfattare
i Malmö

För att ge en överblick över de byggstenar som
utgör metoden skapade vi det schema som finns
sist i boken. Där framgår tydligt vad vi gjort, hur
vi gjort det och vilka vi arbetat med. För den som vill sätta sig in i vår
metod, och kanske använda den själv, följer här en kort förklaring till hur
de olika delarna hänger ihop.
Vi utgår från vårt syfte och mål, det vill säga VARFÖR vi genomfört
projektet och utvecklat metoden.
Att synliggöra VEM vi arbetat med ger ingångar till olika grupper som
kan paras ihop och involveras i utvecklingsarbetet. Flera av huvudgrup
perna är indelade i undergrupper. Som exempel så har vi arbetat med
KOMMUNEN, bland annat genom SKOLOR (lärare och elever).Vilka
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årskurser och elevgrupper som medverkat framgår också. I schemat anges
exempelvis gymnasiet och de olika utbildningarna (media, språkintroduk
tion, gymnasiesärskola).Vidare så specificeras de olika ämnesområden som
ingått (foto/grafik, svenska 2, engelska m.fl.).
HUR vi har arbetat med eleverna presenteras dels i arbetssätt (den vänstra
kolumnen under HUR), dels i olika sätt att åstadkomma (den högra
kolumnen under HUR) det vi ville uppnå i VARFÖR. Där nämns bland
annat arbetet med fristadspersonerna, vilka fungerade som positiva före
bilder för många elever.
VAD presenterar konkret arbete med blandade grupper, konkret uppnådda
mål och spinoffeffekter, som exempelvis spridning via sociala medier
och vår 360-graders-film, samt att utställningsarbetet inkluderades i en
akademisk antologi.
Då vi arbetade med projektet under tre år hann vi genomföra en lång
rad olika aktiviteter. Självklart går det bra att bara använda några bitar
från varje kolumn och jobba utifrån det. Sök efter det som får arbetet att
fungera för er och de grupper ni ska jobba med.
VARFÖR

Med hjälp av kultur skapa en
mötesplats där drömmar, tankar
och kreativitet vävs ihop till ett
gemensamt konstnärligt intryck

VEM

Inkludera fristadspersoners
erfarenheter i syfte att skapa större
förståelse mellan olika människor
och fungera som positiva förebilder

KOMMUNEN

Skolor
Skapa förståelse för varandra och se
likheter i stället för skillnader

Lyfta fram fristadspersonernas
arbete för yttrandefriheten

Lära av varandra

Söka efter positiva förebilder som
stärker den egna identiteten

Gymnasiet

HUR

MEDIA

Grafik/Foto

SPR

Svenska som andraspråk

SÄRSKOLA

Skrivandeklass

Elever

Årskurs 7-8-9

Mellanstadiet

Årskurs 6

Bibliotek

Samarbete över olika gränser

Kommunal mötesplats

Seniorer

ICORN

Fristadspersoner

Kick-off

Workshop och
galleribesök

Samarbete
Tydligt formulerade mål

Författarsamtal/
Bokcirkel

Möten mellan olika
klasser, etniciteter, åldrar,
skolor och stadsdelar

Kreativt skrivande

Seminarier, fysiska
och online

Anpassning till skolans
tid och schema

Reportagearbete med
journalist

Lektionsplanering

Skapandeprocesser

Svenska
Engelska

Ta fram det positiva trots det mörka
som omger oss

Erfarenhetsutbyte

Kunskapsutvecklande
och relationsskapande

SO

MKB
Riva murar och bygga broar mellan
olika personer och grupper

Samtal i cirkeln

Horisontellt arbete

Engelska

Lärare

Högstadiet

VAD

SO

Interaktiva övningar

Flexibilitet i arbetet

Besök av fristadspersoner

Demokratisk beslutsprocess i förhållande
till målet

Elevernas intervjuer
och reportage
med personer från
samhället

Utställning med
bild och text

Ljudstationer

Drömbollen

Filmer/internationella drömmar

Elevernas guidning

Rapkonsert

Poesikväll med
elever, författare
och seniorer

Samtal och
föreläsningar

Film och samtal

Panelsamtal

Vykort/affischer
och katalog

Sociala medier

360-graders-film

Akademisk
antologi

Translanguaging
NGO

Metodschema

Forskare

Världspoesidagen
Fristadspersoner som
förebilder

Lyfta fram eleverna
genom utställning och
poesiuppläsning

Konstnärer
Journalister

Schemat hittar du sist i boken.
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Hilde Selander, Andrés Díaz García
och Elin Kamlert
Projektgruppen i Malmö, vad drömmer du om?

Projektet Malmö, vad drömmer du om?, och den metod
som det resulterade i, fokuserar på ungdomars drömmar.
Vad kan det betyda för unga att bli sedda och lyssnade på så här?
Elin: Jättemycket! Det är det fina i projektet och metoden, att vi förmedlar
till varje elev att det är viktigt vad de drömmer om. Men många blev också
lite generade, lite ställda, de är inte vana vid att någon frågar om deras
drömmar. Just därför är det här så viktigt, det stimulerar det sättet att
tänka och uttrycka sig kring drömmar och samhället.
Hilde: Vi konkretiserade också deras drömmar genom utställningarna.
Att de sedan har setts av nästan 50 000 personer, att så många andra
människor har tagit del av ungdomarnas texter och bilder, betyder något.
Det blir på riktigt.
Andrés: Det får eleverna att känna att de är delaktiga i ett samhälle som
lyssnar på deras tankar och drömmar, att det är värt att höja sin röst och
säga vad man tänker. Det handlar också om demokrati och mångfald, att
det inte bara är vuxna universitetsutbildade med ett visst ursprung som
deltar och är synliga i samhället. Metoden öppnar dörren till en mångfacetterad bild av samhället. Den förmedlar också att framtiden
inte bara handlar om vad samhället eller andra vill att du ska göra,
du kan också drömma själv.
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Drömmar kan ju vara något ganska privat och Elin nämnde att en
del elever blev generade. Hur kan man hjälpa eleverna att känna
sig bekväma med att prata om sina drömmar inför andra och delta
aktivt i metodarbetet?
Hilde: Genom att tillbringa tid tillsammans med eleverna och genomföra
interaktiva övningar som bygger på samtal och diskussioner dem emellan.
Men det fanns inte alltid tid till det. Vi märkte att i de klasser som hade ett
mer flexibelt schema och arbetssätt, och som vi fick möjlighet att träffa
ganska ofta, så pratade eleverna mer och vi kom dem närmare. De kände
sig trygga med oss och med varandra. Det handlar om relationsbyggande
och det tar tid.
Elin: Jag håller med, det är tid tillsammans som behövs för att eleverna
ska bli lite varma i kläderna och våga prata om andra saker än de brukar.
Andrés: Läroplanen är ganska fyrkantig och har ett väldigt tydligt fokus
på att nå vissa mål och forma vissa medborgare. Tyvärr så finns det inte
riktigt utrymme i läroplanen till att arbeta så här, att dela med sig av sina
tankar och leka lite. Jag tror att det behövs.
Hilde: Det handlar också om hur man utformar mötena. Det är inte idealt
att jobba med 30, eller rentav 50, elever som vi hade ibland. Det kan vara
läskigt att prata i en större församling. Det funkade helt klart bättre när vi
jobbade i smågrupper.
Vad tror ni att eleverna kommer att bära med sig av projektet?
Hilde: Jag hoppas att deras möten med fristadspersonerna har öppnat
upp dörrar och väckt en förståelse för större sammanhang än skolan,
Malmö och Sverige. Jag hoppas också att det har lärt dem att det finns en
möjlighet att påverka samhället genom sin kreativitet.
Elin: Det faktum att det kommer vuxna utifrån och frågar om deras
tankar, och att det sedan resulterar i en utställning, kanske kan skapa en
känsla av att det finns möjligheter för dem ute i världen.

83

Metodens sätt att arbeta med fristadspersoner i skolor är unik,
det här har inte gjorts tidigare. Hur ser ni på det?
Hilde: Det är så märkligt. Fristadspersonerna är ju oerhört kompetenta
yrkesmänniskor som dessutom sitter på väldigt speciella erfarenheter.
Det berikar samhället att ta tillvara dem och det vore verkligen synd om
de inte skulle komma in i skolan och möta ungdomar och dela med sig
av sina historier.
Elin: Kommuner och regioner som tar emot en fristadsperson gör ju en
investering, och det ska de väl inte bara göra för stadens varumärke, utan
också för att det ska ge något. Fler borde tänka på hur fristadspersonernas
erfarenheter bäst kan tas tillvara. Vilka nätverk kan de bjudas in i? Vilka
möjligheter kan de erbjudas i skolor och andra verksamheter?
Hilde: Kanske är det helt enkelt en kostnadsfråga, att skolan inte har råd
att betala rimliga arvoden.
Elin: Där kan den här metoden vara en perfekt mellanhand, om det finns
en budget och en metodgrupp som driver arbetet.
Hur tycker ni att eleverna tog till sig fristadspersonernas berättelser?
Andrés: Bra, de uppskattade besöken. Men uppmärksamheten kunde
variera beroende på aktivitet, en del hade svårt att behålla fokus vid
längre presentationer.
Hilde: Även här handlar det om att bygga upp förtroende och en relation.
Det är därför fristadspersonernas personliga berättelser är så viktiga, det
är genom dem det uppstår en kontakt. Högstadieeleverna hade kanske
lite lättare att ta till sig fristadspersonerna, för de var lite mer öppna och
vågade ställa frågor på ett annat sätt. Det blev även fina möten mellan
fristadspersoner och språkintroduktionselever, då de i vissa fall bar på
liknande erfarenheter.
Vad tycker ni om elevernas material till utställningarna?
Hilde: Både texter och bilder höll så mycket högre kvalitet än jag hade
vågat hoppas.
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Elin: Jag håller med, de var över förväntan. Och det förvånade mig att
eleverna i så stor utsträckning använde egna uttryck. De gjorde sin grej
och anpassade sig inte så mycket. Texterna var kanske mest imponerande.
De var så personliga och de hade en säregenhet.
Hilde: Och de vågade vara självutlämnande. De var så modiga och jag är
så imponerad av eleverna vi jobbade med!
Andrés: Alla utställningar hade sin personlighet och jag tyckte att det var
särskilt roligt att poesin var så närvarande i andra årets utställning. Det
gav andra dimensioner och en mångsidighet. Bilderna berikades också av
de poetiska texterna.
Hilde: Ungdomarna var också väldigt samhällsorienterade och politiskt
medvetna, det framkom i deras texter och bilder om drömmar och samhällsförändring. Det tycker jag är spännande.
Inom Malmö, vad drömmer du om? skapade eleverna utställningar
i text och bild, men ni är tydliga med att man även kan använda
andra konstnärliga uttryck?
Hilde: Ja, absolut. Det handlar ju om att man inspireras av och tar tillvara
det som fristadspersonerna förmedlar, att man hittar en plattform för hur
man använder sig av den kunskapen och elevernas egna uttryck. Det kan
vara en pjäs, en bok, kanske dans eller musik.
Elin: En musikal hade kunnat bli bra.
Åren som projektet pågått (2018-2021) har varit ganska omvälvande,
med stort fokus på klimatkrisen, coronapandemin, Black Lives
Matter och en rad terrorattentat i Europa riktade mot yttrande
friheten. Har det avspeglats i elevernas bilder och texter eller i
era möten med dem?
Andrés: Klimatet fanns helt klart med i elevernas tankar och drömmar om
förändring, de var väldigt medvetna om klimatkrisen. De lyfte också att de
inte vill ha kriminalitet och gäng på gatorna, och att kvinnor borde vara
fria att röra sig fritt i det offentliga rummet utan att behöva vara rädda.
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Elin: När jag tittar på elevernas material så ser jag att det handlar mycket
om det mentala måendet, om oro och ångest. Det tror jag har att göra
med många av de här sakerna. Att vara ung i en så omvälvande tid, att gå
en osäker framtid till mötes. Just klimatförändringarna tog de även upp i
den julkalender de skapade, så det blev ett tema i våra kringarrangemang.
Hilde: Alla de här frågorna hänger också ihop med den ålder de är i. Det
är en ganska jobbig ålder med mycket att ta ställning till och bilda en
uppfattning om. Högstadieeleverna som vi jobbade med lyfte inte riktigt
samma frågor som gymnasieeleverna.
En förutsättning för att arbetet med metoden ska bli lyckat är att
lärarna är engagerade. Hur kan man entusiasmera lärarna och få
dem att känna engagemang inför metoden?
Elin: Genom att tala lärarnas språk och peka på resultat från tidigare år.
Lärarna vi arbetade med var väldigt fokuserade på slutprodukten, som
i vårt fall var en utställning, och blev väldigt nöjda med den. Med hjälp
av utställningskatalogerna kan man visa att det faktiskt blev stora och
seriösa produktioner. Man kan också lyfta att många elever presterade
bättre i projektarbetet än de gjort tidigare, några fick till och med sina
betyg höjda.
Andrés: Det är också viktigt att vara tydlig med vad metoden verkligen
handlar om och vilka möjligheter den innebär, som till exempel att kunna
arbeta med och inspireras av fristadspersonerna.
Hilde: Precis, att få lärarna att inse värdet i vad metoden kan erbjuda.
Det konkreta resultatet är viktigt för att elever och lärare ska kunna se vad
de faktiskt har arbetat med, men det handlar inte bara om slutprodukten.
Det är ju processen som är intressant, det som händer i de här ungdomarna
i samarbetet med andra unga och i mötet med fristadspersonerna. Tänk
vilket värde det finns i att eleverna får träffa en journalist från Afghanistan
som berättar om situationen i landet, om sitt arbete där, om vad hen ville
uppnå, vad hen utsattes för och hur hen sedan kom hit och fortsatte att
jobba. I en sådan berättelse ryms geografi, historia, SO och språk. I flera
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fall tillkommer även poesi och aktivism. Det är så många bitar som ingår
och som sedan ger utdelning i flera ämnesområden. Det är verkligen
något som är värt att ta tillvara, men det är ju nästintill omöjligt att få till
för att det är så ont om tid i skolan. De lärare vi har arbetat med har alla
haft olika förutsättningar att arbeta med projektet, men vi har haft turen
att de verkligen velat göra något bra av det.
Metoden involverar flera parter och aktörer. Hur kan man skapa
ett gemensamt ”vi” i arbetet med den?
Elin: Jag tror att det bästa sättet att skapa ett vi är att ha ett gemensamt
mål. Alla ska vara överens om vad det är som ska uppnås och man ska
ha en gemensam plan för hur man ska uppnå det. Där hade vi problem
under projektets första år, för projektgruppen såg samarbetsformen och
arbetsprocessen som ett mål, men jag tror inte att man såg det så från
skolans håll.
Hilde: Nej, de såg den färdiga utställningen som målet, och de ville ha ett
tydligt uppdrag att utföra, medan vi talade om samarbete. Vi hade helt
olika sätt att närma oss det. Det ena var baserat på ett vi, och det andra
var det inte, där skulle den ena parten ge den andra ett uppdrag. Därför
blev det svårt. Jag tror att man måste ha samma inställning till metoden
och samarbetsformen för att skapa ett vi.
Andrés: Det måste också finnas förtroende, och bygga upp förtroende
gör man inte på en dag, det kräver tid. Tid som vi inte riktigt hade. Jag tror
att det är viktigt att metodgrupp, lärare och fristadspersoner avsätter tid i
början av läsåret för att gemensamt gå igenom och planera arbetet med
metoden, och att alla går därifrån med samma syn på genomförande och
mål. Jag tror att vi delade upp det för mycket med separata möten med
lärare och fristadspersoner. Vi skulle kanske ha haft gemensamma möten i
stället. För att skapa en vi-känsla behövs ett vi-arbete. För vi-känslan med
eleverna kan det vara bra att metodgruppen finns tillgänglig på skolan
någon dag i veckan, så att eleverna kan komma förbi spontant med frågor
eller för att arbeta med sitt material.
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Under det andra året involverades även seniorer från Malmö stads
mötesplatser i arbetet. Varför ville ni ta projektet utanför skolans
värld och vad gav det att göra det?
Hilde: Vi ville få ut första årets utställning till fler platser i Malmö för att
kunna sprida ungdomarnas drömmar till alla stadens medborgare. Det
ledde till ett samarbete med mötesplatsen Dammfrigården, som gav oss
möjlighet att förverkliga vår dröm att skapa möten mellan elever och
fristadspersoner, men också en ny grupp: seniorer. Våra träffar bidrog
till att deras fördomar om varandra förändrades, att de började se
varandra som individer. Trevliga och artiga individer dessutom. Och vi
introducerade fristadspersoner till en ny grupp, och bidrog därmed till
att deras kompetens och erfarenheter kunde berika fler personers liv. Allt
fungerade så bra att samarbetet fortsatte projektet ut och kommer att
fortsätta även efter att det har avslutats.
Andrés: Egentligen tog vi inte projektet utanför skolans värld, utan projektet tog in världen i skolan. Därigenom skapades nya samarbetsformer
där gränser som ålder och ursprung försvann, för att lämna plats åt
människor som möts och visar att de har många drömmar, men också
mycket gemensamt. Min uppfattning efter det här samarbetet är att alla
i samhället, framför allt seniorer, har mycket att lära av ungdomar, men
också att skolans värld har mycket att lära av seniorer.
Vilka har varit era starkaste insikter under arbetet med Malmö,
vad drömmer du om?
Hilde: Att det finns så otroligt många fantastiska människor, i alla åldrar,
i Malmö! Och så många engagerade lärare som jobbar under väldigt tuffa
arbetsförhållanden.
Andrés: Om jag ska vara lite kritisk så tycker jag att skolan behöver
se över sin kapacitet att ta in kulturaktörer, såsom fristadspersoner, i
undervisningen.
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Hilde: Jag håller med. Och jag trodde inte att skolan skulle vara så
oflexibel som den är, att det skulle vara så svårt att få till möten mellan
elevgrupper.
Elin: Min starkaste insikt var att det i samhället i stort saknas drömmar
och visioner. Hur ser vi på framtiden? Vad vill vi lämna efter oss för värld?
Vi lever i en tid där vi inte riktigt pratar om det, där vi inte bygger upp för
framtida generationer, utan snarare monterar ned. Jag tror att det skapar
apati och för mig blev det tydligt hur viktigt det är att drömma.
Andrés: I Sverige i dag har vi lyxen att kunna delta i det offentliga samtalet,
bland annat genom sociala medier. Det skulle vara så enkelt att använda
de plattformarna för att göra något nyttigt, men det är nästan ingen som
pratar om drömmar eller förändring. Där fyller metoden en funktion.
Har ni några rekommendationer till dem som ska använda metoden?
Hilde: Gör det! För att påverka, sprida kunskap, ha kul, inspirera till
kreativitet och samarbete.
Elin: Jag säger också gör det! Dels för att påverka, dels för att ge utrymme
åt elevernas kreativitet och konst, som ju har ett värde i sig. Och var
beredda på att vara flexibla. Gå inte in i det med tanken att det måste bli
på ett visst sätt. Det är bra att ha ett mål, men var öppen inför vad det kan
vara och hur det kan nås. Den flexibilitet som saknas i skolan måste man
stå för själv.
Hilde: Fundera också på syftet med metoden. Varför vill man jobba med
den? Om man bara vill göra en utställning, pjäs, tidning eller vad det
nu är, så kan man ju göra det ändå, utan att blanda in en massa andra
aktörer. Men vill man skapa möten och öppna dörrar, så gör det. Det är
värt det!
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VARFÖR

Med hjälp av kultur skapa en
mötesplats där drömmar, tankar
och kreativitet vävs ihop till ett
gemensamt konstnärligt intryck

VEM

Inkludera fristadspersoners
erfarenheter i syfte att skapa större
förståelse mellan olika människor
och fungera som positiva förebilder

KOMMUNEN

Skolor
Skapa förståelse för varandra och se
likheter i stället för skillnader

Lyfta fram fristadspersonernas
arbete för yttrandefriheten

Gymnasiet

HUR

MEDIA

Grafik/Foto

SPR

Svenska som andraspråk

SÄRSKOLA

Skrivandeklass

Elever

Engelska

Lärare
SO
Lära av varandra

Söka efter positiva förebilder som
stärker den egna identiteten

Högstadiet

Årskurs 7-8-9

Bibliotek

Samarbete över olika gränser

Svenska
Engelska

MKB
Riva murar och bygga broar mellan
olika personer och grupper

Ta fram det positiva trots det mörka
som omger oss

Mellanstadiet

Kommunal mötesplats

ICORN

Årskurs 6

VAD

Samtal i cirkeln

Erfarenhetsutbyte

Kick-off

Horisontellt arbete

Kunskapsutvecklande
och relationsskapande

Workshop och
galleribesök

Tydligt formulerade mål

Författarsamtal/
Bokcirkel

Möten mellan olika
klasser, etniciteter, åldrar,
skolor och stadsdelar

Kreativt skrivande

Seminarier, fysiska
och online

Anpassning till skolans
tid och schema

Reportagearbete med
journalist

Lektionsplanering

Skapandeprocesser

Metodschema

Forskare
Konstnärer
Journalister

Drömbollen

Ljudstationer

Filmer/internationella drömmar

Elevernas guidning

Rapkonsert

Poesikväll med
elever, författare
och seniorer

Samtal och
föreläsningar

Samarbete

SO

Elevernas intervjuer
och reportage
med personer från
samhället

Film och samtal

Panelsamtal

Seniorer
Interaktiva övningar

Flexibilitet i arbetet

Besök av fristadspersoner

Demokratisk beslutsprocess i förhållande
till målet

Fristadspersoner

Translanguaging
NGO

Utställning med
bild och text

Världspoesidagen
Fristadspersoner som
förebilder

Lyfta fram eleverna
genom utställning och
poesiuppläsning

Vykort/affischer
och katalog

Sociala medier

360-graders-film

Akademisk
antologi

Jag tror Malmö blir bättre.
Sepideh Yarahmadi, elev vid Malmö latinskolas
språkintroduktionsprogram
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Projektet Malmö, vad drömmer du om? utvecklade en
metod som sammanför ungdomar från olika bakgrunder
i ett kreativt arbete på temat drömmar. Tillsammans
skapar de en produkt, som kan vara allt från en utställning
eller bok till en musikal eller webbplats. Som inspiration
i arbetet kopplas de samman med fristadspersoner, som
kan bidra med viktiga perspektiv och kunskaper. Metoden
kan användas av skolor, fritidsgårdar, föreningar och andra
verksamheter som riktar sig till ungdomar.
Metodboken skildrar processen när metoden arbetades
fram och visar hur den kan användas i arbetet med unga.

