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EN TILLBAKABLICK
”Vi har varit på för många möten och workshops där det snackas fint och klubbas höga mål, 
men när ska det hända? För att inte tappa energin måste vi agera.”, ”Det görs många bra 
satsningar idag där unga blir inbjudna att vara med när demokrati- och inflytandefrågor ska 
diskuteras. Det är bra. Men vi vill ta det ett steg längre. Vi ska agera. Vi ska höras och synas 
och vi ska göra det på ungas sätt. ”, ”Demokratin måste erövras och upplevas. Kunskaperna 
om hur vi kan påverka är inget som enbart kan förstås teoretiskt. Kunskaper behöver skapas 
genom erfarenheter. Genom upplevelser. Vi i Folkbildningsföreningen i Malmö vill tillsam-
mans med ungdomar från Lund och Malmö, med olika social bakgrund, hitta verktygen för 
förändringsarbete och framförallt – agera och skapa!”

Så lät det 2009 i den projektansökan som skickades in till Arvsfonden. I väntan på besked 
formades en arbetsgrupp och tre testworkshopar genomfördes i både Malmö och Lund. I 
maj 2010 kom det positiva beskedet att medel beviljats och projektet kunde sätta igång på 
helfart.

År 1
Vi flyttade in i en byggarbetsplats och var då första projektet i vår huvudmans organisa-
tion med unga som målgrupp, så på mer än ett sätt började vi från scratch. Ganska snabbt 
insåg vi våra naiva ambitioner om hur snabbt och i vilken omfattning vi skulle kunna komma 
igång. Att rekrytera deltagare var svårare än vi väntat oss och att bjuda in till något som 
fortfarande inte formats var också en utmaning. Första året präglades av ett ivrigt prövande. 
Ibland gav vi upp snabbt, ibland var vi envisa. Vi jobbade mycket efter ”Watch it! är det som 
vi som är med just nu har lust med och gör det till”, vilket gav energi och lust, men också en 
spretighet. När deltagarantalet svajade och den utåtriktade verksamheten kändes svårstar-
tad, har vi alltid känt stort stöd av att falla tillbaka på processen med den interna demokra-
tin. Redan från början har vi utmanat oss och utforskat olika sätt att göra demokrati också 
internt i projektet; mellan oss anställda, i arbetsgruppen och i våra samarbeten.

Samarbetet med Hemgården om projektet DIY som startades Watch it!s andra termin kom 
att bli ett stort och viktigt spår. I DIY har vi handlett två grupper som kommit att bli Watch 
it!s mest kontinuerliga verksamhet. Genom att leda handledarträffar för andra DIY-ledare 
startades också ett spår som med åren växt sig allt större – att jobba med vuxna som jobbar 
med unga.

År 2
Från att vid projektstart ha kämpat med att hitta en fast förankring lyckades Watch it! under 
sitt andra projektår utvecklas till att bli välkänt bland föreningar och kommunala verksam-
heter i både Malmö och Lund. Vi lärde oss vikten av att inte försöka slå oss fram på egen 
hand utan att göra det tillsammans med andra, att skapa samarbeten med andra aktörer. Vi 
upptäckte att vi ofta kompletterade traditionella föreningar och fritidsgårdars verksamheter 
i att de har många unga samlade, vilket vi inte hade, men att vi är bra på att göra och få sa-
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ker att hända, vilket de ofta saknade eller hade tappat bort. Vi märkte att det efterfrågades 
att vi kom in utifrån med nya tankar och energi, så istället för att kämpa för att starta upp 
vår egen verksamhet började vi istället bli tillfrågade. Vi fortsatte smalna av vår verksamhet 
och gick från många punktinsatser till att dela upp vår verksamhet i huvudspår och på så 
sätt skapa en mer återkommande och långsiktig process där vi kunde se både våra deltagare 
och samarbeten växa. Spåret att jobba med andra ledare utökades genom workshops med 
fritidsledarstudenter, personallaget inom ComUng, vidare arbete med handledarträffar inom 
DIY och egenorganiserade metodutbildningar, där vi bjöd in brett från både föreningar och 
kommunala verksamheter.

Under andra året kom vi också till nya nivåer med att demokratisera vår struktur internt 
med bättre, tydligare och plattare fördelning av våra arbetsuppgifter. Genom en metod vi 
kommit att kalla ”Huvudansvar och pepp” skrotade vi titeln projektledare och jobbade istäl-
let alla som processledare.

År 3
Tredje året startade med ny kraft i form av tre nya ansikten. Två av tre processledare hade 
bestämt sig för att gå från anställning till ideellt engagemang i arbetsgruppen. I en verk-
samhet som i så stor grad bygger på personers egna lust och nyfikenhet fanns en farhåga 
om att denna omställning skulle bli svår. Framför allt då vi gick in i projektets sista år som 
dessutom handlade om att sprida tidigare erfarenheter. Men, istället fick vi njuta frukten av 
allt arbete vi lagt på interna rutiner, strukturer och processer. Det underlättade till den grad 
att efter introduktionstiden på en månad kunde verksamheten rulla på som förr.

Trots spretigheten och det nyfikna prövandet har aktiva deltagande metoder löpt som en 
stark röd tråd genom projektet och genomsyrat både den interna och externa verksamheten. 
Vi tror på vikten av ett aktivt lärande som sker genom att “ha erfarenheten i kroppen”, det 
var för oss självklart att även spridningsarbetet skulle präglas av detta förhållningssätt. Vi 
har delat med oss av våra erfarenheter, genom att deltagarna själva får uppleva metoderna 
vi använt och sen reflektera tillsammans. I slutet av workshoparna har tillhörande metodkit 
delats ut för att enkelt kunna ta metoderna vidare till sina egna sammanhang. Eftersom 
arbetet med ungdomsledare kommit att bli en oväntad och väldigt lyckad väg projektet 
tagit, i kombination med att vi ville att våra erfarenheter skulle leva vidare och förankras i 
verksamheter som riktas till unga, kändes det logiskt att “vuxna som jobbar med unga” blev 
målgruppen för våra metodworkshops. Efter att ha läst deltagares utvärderingar känner vi 
att vi fått våra förhoppningar infriade. Det låter till exempel såhär: “I mitt arbete utbildar jag 
skolbibliotekarier och lärare och i höst planerar vi att använda oss av det vi lärt oss av Watch  
it! för att förnya kurserna.” För fler citat se bilagorna ”33. Deltagarnas utvärderingar”, samt
 ”34. Projektarbete ”Hur har Watch it! påverkat deltagarnas tänk och praktik kring demo-
krati?””
.

En annan lärdom från året har varit att envist våga tro på och fortsätta arbeta för DIY-grup-
perna och målet om deras självorganisering. Att även under labila perioder präglade av låg 
energi och heterogenitet bland deltagarna, fortsätta i samma strukturer och lita på “koncep-
tet” och gruppen. Deltagarna har i efterhand uppskattat kontinuiteten i verksamheten och 
organiseringen, även om de själva inte alltid kunnat delta aktivt.
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Våra många samarbeten och att tidigt arbeta aktivt för projektets fortlevnad tror vi är två av 
framgångsnycklarna till att Watch it!s verksamhet och erfarenheter kommer att leva vidare 
på så många och varierade sätt. För att läsa om hur, se nedan i stycket “Vad lever vidare?” 
och framför allt i stycket “Hur verksamheten och erfarenheter från projektet lever vidare” i 
“Slutrapport Watch it!”.

Malmö och/eller Lund
”I Malmö finns en unik energi med många olika subkulturer och en stor variation av männis-
kor med engagemang. Samtidigt finns en stark segregation i staden, brist på jobb och en bo-
stadssituation som är svår, särskilt för unga. Engagemanget och känslan av att ”det går att 
förändra!” når inte alla. En halvtimme bort ligger Lund, universitetsstaden, där verkligheten 
ser annorlunda ut. Men det finns också många likheter. Fler samarbeten och sätt att uttrycka 
behov och krav behövs!” och ”Erfarenhetsutbyten mellan Malmö och Lund, två städer så nära 
varandra men ändå med stora olikheter, för att lära av varandra, skapa kontakter och bygga 
samarbeten.”. Så stod det i ansökan. Hur gick det då?

Huruvida verksamheten haft huvudfokus i Malmö eller Lund har varierat stort under de tre 
år som gått. Vi började med ambitionen att jobba parallellt och jämlikt i de två städerna, 
men då vi haft kontor i Malmö samt att vi som anställda personligen haft flest föreningskon-
takter här, var det inte oväntat att verksamheten också började och bäst kom igång i Malmö. 
När vi halvvägs in i andra terminen fortfarande inte fått igång en stabil verksamhet i Lund, 
trots många enträgna och helhjärtade försök, började vi förlika oss med tanken att, med 
undantag av några punktinsatser här och där, ha den mesta av vår verksamhet i Malmö. Un-
der projektets andra år svängde det igen. Genom DIY och ComUng kom huvuddelen av den 
kontinuerliga verksamheten att vara i Lund, medan Malmö snarare präglades mer av möten, 
samarrangemang och tillfälliga samarbeten. Tredje året har varit mer jämnt. Metodsprid-
ningen har haft lätt övervikt av workshops i Malmö, men vägts upp av den kontinuerliga 
verksamheten med DIY-grupperna i Lund. Tredje året har också varit året där utbytet ägt 
rum inom grupperna. Dels genom att ungefär hälften av deltagarna i båda grupperna bor i 
Malmö och hälften i Lund (det ökade antalet deltagare från Malmö var en direkt konsekvens 
Malmöbosatta DIY-lägerdeltagare som ville fortsätta sitt engagemang även efter lägret) 
men också genom att studiebesök gjorts i båda städer.

Att jobba i båda städerna har varit en utmaning som ömsom känts peppig och ömsom ut-
tröttande. Att verka i två städer har inneburit ett stort spektra av sammanhang att arbeta 
med och inom och de gånger vi faktiskt fått till utbytet har det känts meningsfullt. Vi tror 
fortfarande att städerna och dess invånare behöver mötas mer. Men det har också många 
gånger känts stort och skapat en känsla av att inte räcka till. En längtan av att begränsa sig 
geografiskt har fötts i projektet. Vad hade hänt om vi hade gett tre års intensivt engage-
mang och fokus till bara ett närområde? Visst har vi nått fler genom vår breda verksamhet, 
men hade vi gjort djupare förändring om vi avgränsat området? Det är en fråga som åter-
kommit mer än en gång och som vi tar med oss in i framtida initiativ.
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Har vi nått våra mål?
För att undersöka hur vi nått våra mål, tittade vi på projektbeskrivingarna inför år 1 och 2, 
och funderade över om vi utvecklats i relation till de mål vi satte upp i inledningen av pro-
jektet. Målbeskrivningarna skiljer sig inte nämnvärt. I projektbeskrivningen från år 1 anges 
antal och mängder, vilket det inte gör år två. Förutom det är målen identiska. Härunder följer 
målen från år 1 tillsammans med reflektioner kring måluppfyllelsen:

MÅL:

ATT GE 120 UNGDOMAR EN EGEN PRAKTISK ERFARENHET AV HUR DE SOM AKTIVA 
MEDBORGARE KAN PÅVERKA SAMHÄLLET OCH SIN EGEN LIVSSITUATION.

Kvantitativt har vi fyllt kvoten med råge. Närmre 3000 ungdomar har deltagit i våra work-
shops. I dessa workshops har vi försökt inspirera dem att höja blicken och se alternativ när 
det kommer till demokrati och påverkansarbete. De har fått erfarenhet i kroppen av att 
vara aktiva medborgare genom att sprida åsikter och försöka påverka samhället. Eftersom 
verksamheten har kommit att innebära många punktinsatser och de längre serierna var 
svåra att få till, har vi inte arbetat så djuplodande som vi planerade från allra första början. 
Vi har istället diskuterat problem utan att dyka ner i problemens rötter och problematisera 
de bakomliggande strukturerna. Många har fått erfarenhet av hur de kan påverka samhället 
- men på en ytligare nivå än vi från början tänkte. Vi har inte heller arbetat med reell föränd-
ring utifrån deltagares åsikter i den omfattning vi hoppats på. Istället har vi tagit rollen som 
inspiratör och i viss mån “språkrör” för att sprida de ungas budskap.

Ett sammanhang har vi dock haft möjlighet att jobba djupare och under längre tid: DIY i 
Lund. Dessa två grupper har vi handlett varje vecka under två år och verkligen fått möjlig-
heten att både gå på djupet i diskussioner, driva längre kampanjer och jobba på den interna 
organiseringen och demokratin.

MÅL:

ATT GENOMFÖRA ETT WORKSHOP-PROGRAM MED CA 8 WORKSHOPS FÖR 12 
UNGDOMSGRUPPER, DÄR VI TILLSAMMANS HITTAR METODER OCH VERKTYG FÖR 
DEMOKRATISKT FÖRÄNDRINGSARBETE I VARDAGEN.

Vi hade i början en tanke om en kontinuerlig workshop-serie med 8 workshops. 120 ungdo-
mar fördelade i 4 grupper skulle få möjlighet att följa hela serien. Under serien skulle grup-
perna få arbeta på ett djupare plan och utforma en kampanj runt en egen fråga. Kampanjen 
skulle kunna innehålla vitt skilda beståndsdelar såsom att göra en aktion, starta en namn-
insamling, konfrontera de med makt att förändra, skriva insändare med mera. Parallellt med 
aktionerna skulle vi reflektera, diskutera och försöka förstå vår egen roll i relation till hur 
samhället fungerar.

Kontinuerliga grupper blev i och för sig av - men på ett annat sätt än det som var tänkt. 
Rekryteringen till workshop-programmet fungerade inte. Detta tror vi bland annat berodde 
på att vi till en början helt enkelt inte var mogna för uppgiften att utforma och marknadsföra 
ett så stort utbildningspaket.
Istället drog vi initialt igång vår verksamhet genom att anordna öppna workshoptillfäl-
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len, där vi testade metoder för påverkansarbete. Detta blev ingången till hur vi kommit att 
arbeta till så stor del genom punktinsatser. Efter de öppna tillfällena började vi åka ut till 
deltagargruppers platser och workshopa, istället för att be deltagare komma till oss. För oss 
har det varit ett bättre sätt, eftersom det givit mer flexibilitet och möjlighet att anpassa 
efter grupp. Workshoparnas form och innehåll har också ändrats och utvecklats under åren.

Under år 2 fick vi inte 12, men 2 ungdomsgrupper - som vi nu handlett under 2 år.  Tillsam-
mans med dem har vi testat och bearbetat en uppsjö av metoder och verktyg för demokra-
tiskt förändringsarbete i vardagen. Till skillnad från i föregående mål skulle man kunna säga 
att detta fyllts mer kvalitativt än kvantitativt. Vi har arbetat i aktivt deltagande form med 
färre antal grupper och deltagare - men på ett djupare sätt än från början tänkt.

MÅL:

ATT GENOMFÖRA MINST 10 OLIKA TYPER AV AKTIONER FÖR SAMHÄLLSFÖRÄND-
RING.

Detta mål kan besvaras enklare än föregående. Vi har testat många olika slags aktioner. 
Alltifrån flash mobs, till graffiti, banderoller och demonstationer, till soppkök till så enkla 
tilltag som post it-lappar med budskap som sätts upp på stan. Det vi kan problematisera är 
verkningsgraden av dessa. När någon deltagare haft en skarp fråga har det blivit spännande 
att följa aktionen och dess verkan - andra gånger har det lätt känts lite platt. Detta med att 
bistå i påverkansprocesser som redan initierats är något vi tar med oss som fungerande, till 
framtiden.

MÅL:

ATT ANVÄNDA OLIKA TYPER AV DIGITALA MEDIER OCH HÖJA MEDVETENHETEN 
HOS UNGA OM KRITISKT TÄNKANDE KRING MEDIA SOM EN STARK RÖST I SAM-
HÄLLET.

På många sätt har vi uppfyllt målen vi satt upp: Tillsammans med våra deltagare har vi job-
bat med sociala medier som Facebook och blogg, där deltagarna men framför allt vi, skrivit. 
Video genom Youtube och Bambuser, och foto genom Flickr, har varit ett stående inslag i 
alla workshops, eftersom det varit ett sätt att både dokumentera och sprida budskap. Vi har 
haft en väldigt levande blogg med nya inlägg nästintill dagligen - vilket vi förstått att speci-
ellt folk som jobbar med unga ofta använt för inspiration.

Men vi har fokuserat mindre på att experimentera med digital media än vad vi i början av 
projektet planerade. Dels beror det på reaktioner från våra deltagare. Taktila, snabbtillver-
kade, uttrycksmedel som banderoll och knytgrafitti har föredragits framför teknik. Det korta, 
snabba, har upplevts som mer lustfyllt, och passat våra tempofyllda aktiviteter bättre än 
digitala metoder som ofta behöver mer tid och förkunskap. Vi har inte heller känt att projek-
tets fokus legat i att driva sakfrågor - såsom exempelvis mediekritik. Vår roll har som tidi-
gare nämnts växt fram mer som språkrör och inspiratör. Vi försökte under ett års tid få igång 
ett mediekritikspår, men hade svårt att hitta kontinuitet i det. I grupperna Boost to Action, 
EkoReko och Tic toc - kids of democracy har dock workshops i mediekritik förekommit på 
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begäran av deltagarna själva. Media har dock inte varit ett ändamål i sig utan en strategi för 
att nå ut med budskap. Och budskapsframtagandet har varit vårt fokus, framför spridnings-
vägar.

MÅL:

ATT PUBLICERA OCH SÄNDA UNGDOMARS EGENPRODUCERADE MATERIAL.

Vi har publicerat material via Youtube och Bambuser. Men också i Imago (dvs bambuser-
uppladdat material som streamas live i lokal-TV). Ibland har det varit deltagarna själva som 
producerat, men ofta har det varit vi som intervjuat våra deltagare kring deras aktioner. 
Detta beror ju på att deltagarna ofta valt andra slags metoder för sina aktioner än teknikba-
serade. Ambitionerna med Imago lyckades inte sjösättas i praktiken och därför kunde inte 
tankarna kring att utveckla Malmös nya medieplattform blomma ut till något mer givande. 
Bambuser som i början var ett nytt och lovande verktyg kändes snabbt som att det inte var 
det som gjorde Watch it! unikt. När vi hittade vår identitet som projekt visade det sig att 
mediespåret inte passade in. Även om vi provat många olika vägar har vi inte riktigt hittat 
något tillräckligt givande för att det ska vara relevant att ha det som ett så stort spår som 
det från början var tänkt. Däremot har media alltid genomsyrat vår verksamhet, även om det 
inte varit uttalat huvudfokus. En fördel under workshops är att deltagare också har chansen 
att stå bakom kameran. Alla är inte bekväma med att vara framför och bli intervjuad.

MÅL:

ETT LÅNGSIKTIGT MÅL ÄR ATT FÅ FLER UNGA SOM ÄR AKTIVA I SAMHÄLLSUT-
VECKLINGEN OCH KAN GENOMDRIVA FÖRÄNDRINGAR.

I en utvärdering som fyra gymnasister gjort som projektarbete ( Se bilaga 34) kan en läsa 
citat som:

“Watch it har fått mig att känna mer makt! Jag trodde att jag aldrig skulle kunna påverka 
samhället på något sätt egentligen, men Watch it har visat mig att jag har mycket mer makt 
och möjligheter än jag trodde jag haft!”

“Det har definierat demokrati för mig på ett sätt som är bortom att rösta vart fjärde år, utan 
mer att demokrati kan genomsyra allt jag gör med grupper i olika sammanhang.”

“Kämpar. *näven i luften* Nej men jag har väl blivit mer aktivt feminist. Haha Och jag är väl 
mer medveten om hur samhället är.”

(För flera reflektioner se bilaga  ”34. Projektarbete ”Hur har Watch it! påverkat deltagarnas 
tänk och praktik kring demokrati?””)

Detta mål tycker vi är så stort och viktigt att vi valt att reflektera kring det i ett helt stycke 
som följer nedan.
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Har vi bidragit till mer demokrati?
Vi har oftast undvikit att definiera begreppet demokrati men uttryck som vi hela tiden 
återkommer till i Watch it!’s verksamhet är ”aktiv samhällsmedborgare”, ”vikten av att kunna 
påverka sin egen vardag” och ”uttrycka och agera på sina åsikter”. Det är metoder för att göra 
detta som vi har utforskat tillsammans med unga och vuxna som jobbar med unga. Hur blev 
det?

HAR VI BIDRAGIT TILL MER DEMOKRATI?

Vi svarar ja! Hade vi så lite som endast påverkat en person att prata mindre/göra mer, att 
uttrycka sina åsikter och peppa till vidare engagemang – så hade svaret varit ja. Och det 
har vi ju. Långt fler än de 120 vi hoppades på i vår ansökan från 2009. Runt 3000 personer 
har i olika sammanhang fått uppleva Watch it!s metoder. Vi tror och hoppas att vi i dem 
lyckats inspirera, väcka tankar och så frön av demokrati. Och vågar vi tro på att de har tagit 
med sig dessa frön för att sprida i sina olika sammanhang kan en säga att vi har bidragit till 
demokrati och påverkat långt fler människor. Nedan följer olika områden som vi anser att vi 
bidragit till.

Vi har konstaterat att Watch it!, olikt vad vår tanke var i början av projektet, mer och mer 
även har kommit att vända sig till vuxna som jobbar med unga. Fritidsledare, lärare, ung-
domsledare men även politiker och föreningsaktiva. Här har vi upplevt ett väldigt starkt 
sug efter metoder för deltagande. Vi tror också att just deras frivilliga kontakt och egna 
intresse för Watch it! och våra metoder ger en djupare förankring i dem och att spridning till 
målgruppen unga sker. Det här har vi sett konkreta exempel på, framförallt nu under sista 
terminen. Olika personer och verksamheter som deltagit på våra metodworkshops har tagit 
hela eller delar av workshoparna och metoderna vidare till sina sammanhang. Vår uppfatt-
ning är att vi i de sammanhang vi rört oss i (t ex Glokala och Hemgården) men även i våra 
samarbetsorganisationer (tex Rädda barnen, ComUng, Södra Innerstadens stadsdel) också 
har bidragit och inspirerat till aktivt deltagande och demokratiska former för möten och 
processer.

De unga vi mött i olika sammanhang har vi påverkat bland annat genom upplevelsen att 
agera istället för att prata, att använda kroppen, vara kreativ och visa former för att göra det 
tillsammans. Vid kortare insatser har vi ofta ställt oss frågan om vad de egentligen får med 
sig från workshopen. Är det demokrati? Hur länge består den känsla av hopp och engage-
mang som Idé → Action! deltagare ofta beskrivit? Och – fångas den upp i deras samman-
hang? Men i de grupper av unga som vi jobbat i under en längre period, som tex Ungdomars 
röst, Tic Toc Kids of Democracy, Künst och EkoReko<3Lund känner vi större säkerhet i att vi 
bidragit till demokrati. Detta eftersom vi under längre tid tillsammans testat och undersökt 
metoder för demokrati, låtit grupprocessen ta tid och lämnat över metoderna genom att 
deltagarna bland annat själva har fått använda sig av dem i egenutformade träffar. “Watch 
it! sitter i oss” uttryckte en av DIY-deltagarna under en av veckorträffarna.
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DEMOKRATI TAR TID...

...sägs det. Vi ser demokrati som något en aldrig blir klar med eller som är, utan det är en 
process. Vi har i stort sett alltid sett processen som viktigare än målet, eller som målet, och 
processen har fått ta stor plats. I workshops genom att metoderna, formen och hur grup-
pen mår och samspelar varit centralt. I kontinuerliga grupper och i arbetsgruppen för att 
den interna demokratin getts stor vikt. Vi har helt enkelt upptäckt processfokuset som en 
framgångsrik ”metod för att göra demokrati”. Så visst kan en säga att demokrati tar tid, men 
vi är övertygade om att den tiden som läggs på deltagande processer är grundläggande för 
att uppnå demokrati. Och ibland ofta även “tidssparande” i längden, eftersom en effekt av 
att lägga mycket tid på interndemokrati är en synkad grupp.

I arbetsgruppen finns nu 11 utmärkta processledare som under projektets gång fått möj-
ligheten att utforska, inspireras, utmanas, reflektera och samla på sig erfarenheter av att 
leda processer och bidra med deltagande metoder. Och som i sina olika sammanhang och i 
framtiden bär med sig dessa erfarenheter och därmed ”bidrar till mer demokrati”.

JA, MEN...

Frågan om vi ”bidrar med mer demokrati” har varit med oss hela vägen igenom projektet. 
Vad är det egentligen vi gör? Prioriterar vi rätt? Vilka är det som får ta del av våra insatser? 
Vad blir konsekvenserna av våra insatser? Vågar vi verkligen svara ett säkert Ja! på frågan 
om vi bidragit till mer demokrati? Nedan följer teman som våra reflektioner och diskussioner 
ofta har handlat om.

LÅNGSIKTIGHET KONTRA KORTARE INSATSER

Inför och i början av projektet hade vi planen att framförallt erbjuda längre workshoppro-
gram med en och samma grupp, dvs att skapa en mer långsiktig förankring. Under åren har 
vi istället kommit att göra fler kortare eller enskilda insatser än vad vi tidigare trott. Tillsam-
mans med längre program, längre än vad vi i början trott. De enskilda insatserna har ofta 
varit uppskattade både av oss och deltagarna pga det fartfyllda och peppiga, men frågan om 
vad vi egentligen kan förmedla på en två timmar lång workshop har ständigt följt oss. En kul 
stund där deltagarna fick röra på kroppen, vara kreativ och samarbeta. Tillräckligt för att så 
ett frö av demokrati? De möjligheter till långsiktighet och återkoppling vi ibland har kunna 
ta har vi uppskattat mycket.

FÖRDJUPNING KONTRA TEMPO

Det snabba tempot i våra kortare insatser (tex Idé → Action!) ser vi, inte som ett mål, men 
som en effektiv metod för igångsättande och engagemang. Men vad missar vi? Fördjup-
ning? Förankring? Reflektion? Demokrati? För att kunna skaka om i vanan och ställa före-
ställningar på sned behövs kanske mer tid? Men samtidigt – vi var så trötta på att bara 
prata problem. Vi ville agera, ut på gatan, visa att det första steget är nära och roligt.
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PEPP

Men är det alltid roligt, lätt och möjligt? Passar vårt peppiga angreppssätt alltid? Vilka 
strukturer är vi med och återskapar när vi låter budskap som ”om du vill påverka måste du 
vara med” snabbt skapas och frontas på gatan? Det finns strukturer och normer som hindrar 
flera från att påverka, är vi med och bidrar till att dessa strukturer osynliggörs? Det är många 
gånger vi längtat efter att få gå på djupet och prata om de samhällsstrukturer som omger 
oss. För att förändra i grunden.

EN HOMOGEN GRUPP

Och apropå det. Vi säger att alla, som är unga eller arbetar med unga, är välkomna till Watch 
it!s grupper, workshops och till arbetsgruppen. Samtidigt är vi i arbetsgruppen en (ganska) 
homogen grupp utifrån tex ålder, klass och åsikter. Varför? Har inte alla ”känt sig välkomna” 
eller gissat att det är en grupp som är öppen för dem? Och av de deltagare vi mött i grup-
per och workshops – vilka har känt igen sig, tagit till sig av metoderna och tilltalats av våra 
uttryck? Vi har kunnat konstatera att de grupper som blivit mest långlivade till stora delar 
består av ”oss fast yngre” - de unga på Hemgården i Lund och som vi upplevt varit de ”lättas-
te att jobba med”. Är det de som mest av allt behöver våra insatser? Eller finns det grupper 
som inte lika självklart tar plats i föreningslivet och som är de vi borde kämpat mer för att nå 
och låta oss inspireras och lära av? De två grupperna i Lund, ska nämnas, har dock under se-
naste året inneburit ett givande utbyte mellan lundaungdomarna och en grupp från Malmö 
med delvis helt andra erfarenheter i sina bagage.

En reflektion när vi tänker tillbaka på arbetet med gruppen i Holma, eller snarare, varför vi 
tvingades avsluta det, har att göra med just homogenitet - i ledargruppen. En av anledning-
arna till att det blev så konfliktfyllt och stökigt samt bristen på kontinuitet bland deltagare 
gissar vi har att göra med bristen på lokal förankring bland oss ledare. Både i Watch it! och 
Rädda Barnen var vi alla personer som “kom utifrån” och alltså inte bodde i området. Vi sak-
nade en tydlig länk till deltagarna och även om vi höll hårt på kontinuiteten i träffarna så var 
vi alla frånvarande mellan träffarna. Närvaro ger förtroende.

HUR SKAPAS FÖRÄNDRING?

Efter en metodworkshop med lärare fick vi feedbacken att vi spred anarkistiska metoder och 
att vi var politiska. Vi blev både förvånade, eftersom vi inte hört denna feedback någon an-
nan gång under projektets gång, och fundersamma. Vad är politik? Hur är en politisk? Vi som, 
delvis, ofta längtat efter att vara just mer politiska och att genom våra metoder ta oss an 
aktuella, politiska sakfrågor. Vi har uppskattat vårt fokus på metoderna, på hur, men också 
ofta funderat på om vi är för tandlösa. Vi vill ju vara en aktiv del i samhällsförändringen. En 
förändring som kommer fler till gagn. Lärarens feedback tror vi återspeglade dens obekväma 
känsla vid några av workshopens metoder men den passade komiskt nog in vår pågående 
reflektion och diskussion kring politik och hur verklig, varaktig förändring kan göras.
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PROJEKTFORMEN

Att jobba i projektform, med villkorad och kortsiktig finansiering, är ibland utmanande, och 
vi frågar oss om det verkligen är en bra bas för demokratiarbete. Vi som märkt att långsiktig-
het, förankring och trygg närvaro ofta är vad som krävs för att få kontakt med och påverka de 
unga som finns längst från föreningsliv och som inte alltid ser demokrati som ett självklart 
alternativ. Fördelarna med projektformen har varit att vi inte hunnit stagnera utan att vi 
ständigt reflekterat över och omformulerat projektets syfte och mål.

DEN DIGITALA MEDIAPLATTFORMEN

Digital media i all ära. Vi är ett otroligt väldokumenterat projekt med hundratals videoklipp 
på olika digitala medier. Men så här efter fyra år kan vi konstatera att det som fungerat bäst 
är möten away from keyboard. Digitala medier, så väl som metoder och annat innehåll på 
workshopar och träffar, kan ses som olika sätt att få till faktiska möten mellan människor och 
sätta fokus på hur vi vill bemöta varandra. Och det är där vi tror att demokrati görs.

Vad lever vidare?
WATCH IT!S METODER OCH ERFARENHETER LEVER VIDARE PÅ ETT FLERTAL SÄTT:

Genom deltagarna från våra workshops och framför allt genom dem i våra långsiktiga projekt 
som Künst och EkoReko<3Lund. Båda grupperna känner sig nu mogna för och peppade på 
att fortsätta själva i höst, utan Watch it!s handledning.

Vi har initierat ett samarbete med Forskning och Utveckling (Malmö stad) och Malmö Hög-
skola för att utforska elevinflytande som kommer fortsätta utvecklas i höst. Fler samarbeten 
är spikade eller i utveckling; Centrum för Pedagogisk Inspiration, Vi har rätt, Fritidsforum, 
Hemgården och Blankaskolan för att ge några exempel.

Metodkitet vi utvecklat finns digitalt och tillgängligt för alla att ladda ner gratis. Likaså 
kortfilmstrilogin D.I.T om metoder för att uttrycka åsikter som vi utvecklat tillsammans med 
filmkollektivet RåFILM. Det digitala flashspelet Change the Game togs också fram i syfte att 
leva vidare efter projektets finansering tar slut.

Men kanske mest av allt kommer verksamheten och erfarenheterna leva vidare genom 
arbetsgruppens fortsatta engagemang. Det är för oss alla elva självklart att fortsätta vara 
aktiva i Watch it!, oavsett om det sker avlönat eller ideellt. Som det ser ut i dagsläget kom-
mer en mindre del av verksamheten vara finansierad (genom samarbetet Malmö Stad och 
Malmö Högskola) och vi kommer under hösten skriva minst två ansökningar; en för att jobba 
med demokrati i skolan och en för att fortsätta med ungas organisering på fritiden. Att det 
behövs metoder för ungas engagemang är vi, om möjligt, ännu mer övertygade om nu än när 
vi började. Vi vill fortsätta jobba med att höja ungas röster och utforska ett aktivt görande 
av demokrati.

För att läsa fler framtidsvägar Watch it! kommer ta, se stycket “Hur verksamheten och erfa-
renheter från projektet lever vidare?” i slutrapporten.
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