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1. BAKGRUND  
- Om varför vi startade Watch it! och vad vi vill åstadkomma

Det görs många bra försök att involvera unga i politik och frågor som rör dem. Men tyvärr är 
det oftast på de vuxnas villkor med alldeles för gamla och formella metoder för att det ska 
vara förståeligt och tilltalande för unga.

Vi har prövat en annan metod. Den energin som fanns i rummet när vi eftersnackade och 
utvärderade workshopen “Aktionsverkstad – step by step to action!” tillsammans med del-
tagarna på Urix - åsiktsfestival för unga 2008 och 2009, är inte mätbar med något annat vi 
har varit med om. Stämningen var i taket, leendet på allas läppar påtagligt och det var svårt 
att inte prata i munnen på varandra. Vi kände inte bara att “det går att förändra något” utan 
också att det är enkelt och framförallt roligt! “Nu ska jag stanna nästa gång jag ser någon 
annan göra en aktion”, “Man fick sån bra respons tillbaka”, “Shit vad roligt!”, “En otroligt 
inspirerande och lärorik dag” och “Gå ut och göra något praktiskt och inte bara en övning var 
jättekul” var några av kommentarerna som kom upp.

I Malmö finns en unik energi med många olika subkulturer och en stor variation av män-
niskor med engagemang. Samtidigt finns en stark segregation i staden, brist på jobb och en 
bostadssituation 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 verklig-
heten ser annorlunda ut. Men det finns också många likheter. Fler samarbeten och sätt att 
uttrycka behov och krav behövs!

Vi i Folkbildningsföreningen i Malmö vill tillsammans med unga från Lund och Malmö, med 
olika social bakgrund, hitta verktygen för förändringsarbete och framförallt – agera och 
skapa! I workshops där Bambuser – livevideo från din mobil - är ett av verktygen som är nytt 
och unikt ligger fokus på att göra ungas röster hörda rakt ut i Malmös lokal-TV.

• Många unga behöver ett stärkt självförtroende för att tro på att allas röster är värdefulla 
och för att våga agera.

•  Unga behöver vara med om och uppleva att det går att påverka sina egna liv och olika 
samhällsfrågor.

• Det är viktigt att hitta nya och olika former/metoder för hur vi konkret kan gå till väga för 
att påverka - och tillsammans pröva och utvärdera dem.

• Det finns ett behov hos unga av att lyssna på och inspireras av andras positiva exempel 
på förändringsarbete där unga aktivt deltagit.

• Ungas egen skildring av sin verklighet behöver bli mer synlig i olika medier - det krävs 
kunskap och möjlighet för unga att producera i nya medier.

Därför ville vi i Folkbildningsföreningen i Malmö tillsammans med unga från Lund och Mal-
mö med olika social bakgrund genom workshops, lyfta de frågor som unga tycker är relevan-
ta och använda de metoder och verktyg för förändringsarbete som de unga själva utvecklar. 
För vi tror på att erfarenheter måste upplevas genom den egna kroppen för att kännas.
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MÅLET MED WATCH IT! FRÅN BÖRJAN VAR...

    … att ge 120 unga en egen praktisk erfarenhet av hur de som aktiva medborgare kan på-
verka  samhället och sin egen livssituation.

    … att genomföra ett workshop-program med ca 8 workshops för 12 grupper, där vi tillsam-
mans hittar metoder och verktyg för demokratiskt förändringsarbete i vardagen.

    … att genomföra minst 10 olika typer av aktioner för samhällsförändring.

    … att använda oss av minst tre olika typer av digitala medier och höja medvetenheten hos 
unga om kritiskt tänkande kring media som en stark röst i samhället.

    … att vara en aktiv del i uppstartandet av Malmös nya medieplattform och där publicera 
och sända ungas egenproducerade material.

Ett långsiktigt mål var att få fler unga som är aktiva i samhällsutvecklingen och kan genom-
driva förändringar.
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2. GENOMFÖRANDE 
Hur har vi uppnått målen? Vilka framkomliga vägar har vi funnit? Och vilka hinder har vi 
stött på? 

Nedan berättar vi hur det senaste projektåret har sett ut, vad vi uppnått, vad som har funkat 
bra och mindre bra. Vi startar med nåt som varit centralt för Watch it!: Den interna demo-
kratin. Därefter berättar vi hur år tre sett ut - med fokus på metodspridning, DIY-grupperna 
samt andra mindre spår och samarbeten.

2.1 Watch it!s interna demokrati

TRION → KVARTETTEN

De anställda på Watch it! samlades i början av augusti, med ny kraft i form av tre nya ansik-
ten. Hilda och Daniel hade bestämt sig för att gå från anställning till ideellt engagemang 
i arbetsgruppen, medan Linda Persson, Emma Ivarsson och Sara Stiber tillträdde som 
nya processledare tillsammans med Emma Rydin (som jobbat sen projektstart). Eftersom 
antalet anställda ökat till fyra personer kallar sig de anställda nu för kvartetten. Vi avsatte 
ordentligt med tid till introduktion den första månaden. Emma R tog till början en samord-
nande roll där fokus låg på teambuilding och introduktion av verksamheten genom att varva 
“teori” och praktik. Genom lära-känna-lekar, kick-offs, genomgång av verksamhetsberättel-
ser, metoder, afterworks, fotogallerier och workshops, lärde de känna inte bara varandra utan 
också projektet.

Watch it! strävar efter en platt organisationsstruktur och vill undvika en enskild projetkle-
darroll. Istället ansvarar alla för olika arbetsuppgifter. Vi startade därför det nya året med att 
ansvarsfördela alla delar av projektet genom den Watch it!-utvecklade metoden “Huvudan-
svar och pepp” (se bilaga “Huvudansvar och pepp”). Det är en metod för att gemensamt syn-
liggöra arbetsområden i en grupp eller en process och hitta en ansvarsfördelning. Metoden 
ger svar på frågan: “Vad ska vi och vad vill vi prioritera att göra och vem vill göra vad?”. Alla 
i kvartetten är väldigt positivt inställda till metoden då den genom att synliggöra uppgifter 
skapar transparens och förståelse. Samtidigt har det en stressreducerande inverkan när 
ingen behöver tänka på allt. Efter “Huvudansvar och pepp-sessionen” upplöstes Emma R:s 
samordnande roll och vi arbetar sedan dess platt inom kvartetten.

Att jobba på den interna demokratin har alltså fortsatt vara viktigt för oss. Vi tror att om vi 
ska jobba med demokrati med andra måste vi börja med oss själva. Vi tror också att om vi på 
allvar vill skapa ett bättre sätt att organisera samhället på än dagens måste vi också våga 
titta på våra egna strukturer och utmana dem. Vi menar att lägga mycket tid på vår interna 
demokrati ger delaktighet, inflytande och ägandeskap i projektet. Att medbestämmande 
och medskapande gör oss engagerade i utförandet och på så sätt stärker projektet i sin hel-
het. Genom att prioritera den interna demokratin är vi övertygade om att vi har förebyggt 
problem och konflikter samtidigt som det också fungerar teambuildande och stärkande för 
vår gemenskap. Att lägga fokus på interndemokratin för oss, i ett projekt som handlar om 
att göra demokrati, har inneburit växelverkan “prata prata prata // inte prata → göra!” Genom 
att prata prata prata i den interna demokratin bygger vi en trygghet och hämtar energi för 
att våga och orka göra i vår utåtriktade verksamhet stor komponent i vår interna demokrati 
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är utvärdering. I vårt fall är den interna processen lika viktig att utvärdera som verksam-
hetens. Under året har kvartetten internutvärderat projektet fyra gånger per termin. Vi har 
också internutvärderat med arbetsgruppen en gång per termin. Att samtala och reflektera 
kring hur samarbetet fungerar; Vad behöver vi - både som individer och grupp - för att må 
bra och jobba effektivt tillsammans? Vi är måna om att rotera vem som planerar och leder 
utvärderingen eftersom den styr genom att välja frågor och övningar. Men också för att 
inspirera med olika metoder, eftersom vi även i utvärderingarna testar metoder och gör olika 
varje gång. Vi har varit noga med att dokumentera för att vid kommande utvärderingar titta 
tillbaka och kunna se mönster på längre sikt. (Se bilaga “AG-utvärdering: vt -13”, “Intern ut-
värdering Kvartetten 13 sept-12”, “Julutvärdering projekt + intern Kvartetten”, “Visualisering 
vad vi har lagt vår tid på”, “Utvärdering metodspridning”  och “Personal file”.)

För att vi ska orka vara dynamiska och nytänkande har vi byggt strukturer och rutiner som 
vi kan falla tillbaka på. Vi vill ibland kunna ”slippa tänka” och inte behöva oroa oss för att nåt 
faller mellan stolarna. Vi menar att tydlighet skapar trygghet (att alla vet vad som gäller) 
och transperens. Några av kvartettens rutiner har varit att ses på “mötemöte” fyra timmar 
varje tisdag. Inför dessa möten skapar vi vad vi kallar en “levande dagordning”; ett Google 
Drive-dokument där vi gemensamt skapar en mötesdagordning genom att alla kan lägga till 
punkter. På mötena rapporterar vi vad som hänt sedan sist, tar ställning till förfrågningar, 
och blickar framåt.

På torsdagar har vi haft verkstäder där vi ses och aktivt jobbat med det som behövs just 
då, vilket oftast varit metodspridningsprocessen. Hela Watch it!s arbetsgrupp (se stycket 
nedan) är såklart välkomna att närvara på tisdags- och torsdagsmötena men oftast har det 
varit endast kvartetten. Vi har fortsatt använda oss av Dropbox där vi delar alla dokument, 
där finns till exempel alla workshopsplaneringar, infomaterial, kontaktuppgifter, att-göra-
listor inom olika områden, idédokument mm.

Genom att lägga tid på att bygga upp rutiner och strukturer skapas en transperens i pro-
jektet, vilket gör det lätt för oss alla att ta del av och följa varandras arbete. Det blir också 
ett stöd för att demokratin inte bara ska upprätthållas av individer. Det var något som blev 
tydligt vid nyanställningarna. Fortfarande låter vi individen i gruppen ta stor plats och forma 
både projektet och samarbetet. Men att ha byggt upp rutiner och strukturer upplevde vi un-
derlättade bytet av personal väldigt mycket. Efter introduktionstiden kunde verksamheten 
rulla på som förr.

ARBETSGRUPPEN

Arbetsgruppen är Watch it!’s hjärta. Det är den grupp som redan i början av projektets första 
år bytte namn från referensgrupp till arbetsgrupp eftersom det inte bara är en grupp som 
”tycker till” utan som aktivt arbetar i Watch it!’s verksamhet och växer med projektet. Efter 
att dynamiskt ha formats och omformats slutade år 2 med en stabil arbetsgrupp på sex 
personer av både ideella och anställda. År tre startade, som ovan nämnt, däremot med stora 
förändringar då två tidigare anställda övergick till att vara ideella och att tre nya anställdes. 
Utöver det tillkom två nya ideella. Resultatet är att arbetsgruppen år 3 har bestått av 11 
personer, varav 5 är nya.

Redan på kick offen år tre märkte vi av att den tid som tidigare lagts på processen och 
formandet av gruppen hade gett resultat. Det var en stabil, trygg och välkomnande grupp 
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som de tre nya anställda och de två nya ideella kom till. De strukturer och arbetsrutiner som 
arbetats fram inom arbetsgruppen (roterande mötesansvar, huvudansvar och pepp, gemen-
sam dropbox, kontinuerliga utvärderingar, checklistor för workshops mm) gjorde det lätt att 
snabbt och smidigt komma igång med verksamheten utåt.
Watch it!’s grundbult: ”Vi som är med i Watch it! just nu – det är vi som formar vad projektet 
är och ska göra!” är kvar. Men fokuset för tredje året var också delvis mera bestämt än tidi-
gare år; som sagt att sprida våra erfarenheter och metoder.

Året startades med en heldags kick-off för att teambuilda med det nya gänget, skapa en 
gemensam bild av arbetsgruppen och kvartettens roll (se bilaga “Arbetsgruppen och kvar-
tettens roll”), kolla av lust, tid och intresse inför året, och planera. Många var under tredje 
året upptagna i plugg, arbete och annat engagemang men det var tydligt att peppen inför 
spridningsåret var hög och att alla ville delta på något sätt. Vi gjorde en skiss över året och 
utifrån lust, tid och intresse delade vi upp oss i mindre arbetsgrupper kring olika spår. En hu-
vudansvarig finns för varje del, som tar ett sammankallande ansvar och håller kontakterna 
med samarbetspartners.

Vi har under år 3 haft strukturen med arbetsgruppsmöte varannan vecka där ansvaret rote-
rat för att ordna mötet. Via mail och Facebook har en del kommunikation och förfrågningar 
skötts, men det är definitivt de fysiska mötena som varit hjärtat och livet i arbetsgruppen. 
Utöver mötena har vi träffats i de mindre arbetsgrupperna kring särskilda spår men emel-
lanåt även med hela arbetsgruppen för att jobba och processa metodspridningen och år 4.

Första terminen år 3 avslutade vi med vietnamesiska vårrullar, lekar och julklappsutdel-
ning för att i januari starta igång arbetet rejält med en helgkick-off i lantlig miljö i en stuga i 
Visseltofta i Skåne. Där blandade vi arbete med metodworkshop-utveckling och metodkits-
utveckling med workshop i Non Violent Communication (kommunikation- och konflikthante-
ringsmodell), och umgänge.

Att jobba demokratiskt med platt struktur i konstellationen anställda - ideella är
peppigt - men även en utmaning. Generellt kan en säga att de ideellas fokus är att verka 
utifrån lust och intresse. De anställda finns för att ge stöd och pepp i det. Det har setts som 
lyxigt av ideella - och kul av anställda - att kunna ge/få stöd. Här har de rutiner och struktu-
rer kring ansvarsfördelning och tydliggörande av arbetsuppgifter som arbetats fram känts 
som ett bra stöd. Ansvarstagande ger medskapande, lust och mening. Den största utma-
ningen har varit den ojämna fördelningen av tid som en ideell och en anställd har möjlighet 
att lägga i projektet. Det ger olika förutsättningar till insyn och inflytande. Inflytandet har 
skiftat mellan att de anställda sållat i information och förfrågningar de delat med sig av till 
de ideella, informerat de ideella, förberett alternativ att välja bland, skapat strukturen på hur 
vi ska behandla en viss fråga, handlett en öppnare process eller helt lämnat över det förbe-
redande ansvaret till ideella. Parollen ”de som berörs av besluten är de som ska vara med 
och fatta dem” har hjälpt oss att navigera. Ännu ett sätt att sträva mot mer demokrati tror 
vi är att synliggöra och sätta ord på de olika förutsättningarna vi har i form av tid, informa-
tion och vem som förberett ramen. En av de anställda har haft huvudansvar att tänka aktivt 
kring grupprocessen i arbetsgruppen (var är arbetsgruppen nu, vad behöver gruppen?), ge 
stöd, erbjuda coachande samtal, introducera nya och finnas till hands vid undringar och 
behov.
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Under åren har ett intresse för normkritik växt fram. Intresset har både varit personligt för 
många men framför allt kopplat till Watch it!s verksamhet. Vi har velat utveckla vår kom-
petens i att utforska och bearbeta de grundläggande ojämlikheterna som finns i alla sam-
manhang, alltså också i våra grupper.  I vår slog vi slag i saken och bjöd in Adrian Repka från 
aktivistföretaget Jämfota. Tillsammans har vi hittat nya sätt att tänka kring intentioner och 
effekter, hur vi kan skapa tryggare rum, demokrati utifrån ett maktperspektiv, tillgänglighet 
och negativ maktutövning genom att Adrian såväl höll en workshop för arbetsgruppen samt 
observerade och gav feedback på våra metodworkshops och vårt ledarskap. Lärdomarna 
berör allt ifrån att kartlägga hur normer tar sig uttryck, till att hantera sina misstag och vad 
vi kan få veta om vi pratar med tidigare deltagare. En väldigt uppskattad och utmanande 
process.

Självklart finns arbetsgruppen kvar även nästa år och vi kommer fortsätta att ses på möten 
varannan vecka för att hantera förfrågningar, söka nya samarbeten, inspireras och umgås!  

        

2.2 År 3 - Watch it! sprider metoder!

“KNYTA IHOP SÄCKEN”

Detta tredje år på projektet, och sista med finansiering från Allmänna Arvsfonden,  ville vi 
skulle “knyta ihop säcken” genom att sammanställa metoder och erfarenheter - och sprida 
dem vidare. Under sista delen av vårterminen 2012 avslutade vi en del av våra samarbeten 
(t ex ComUng och Ungdomars Röst) och fortsatte in i höstterminen 2012 med att (försöka) 
aktivt säga nej till nya samarbeten för att frigöra tid till metodspridningsprocessen.

Ett delmål under detta sista år var att formge ett metodmaterial till spridningen. Under 
höstterminen var målet att hitta en form för metodspridning samt sammanställa innehållet 
som vi ville sprida. Metodmaterialet skulle hinna utvecklas under hösten och färdigställas 
inför våren 2013. Hösten var alltså tänkt som en inåtriktad period. Våren däremot planera-
des som en rejält utåtriktad period, då ville vi sprida metoder på heltid. Samtidigt hade vi 
parallella spår som vi ville hålla levande, som till exempel våra DIY-grupper EkoReko<3Lund 
och Künst i Lund.

PROCESSEN KRING ATT TA FRAM NYA WORKSHOPS

Redan i början på september inleddes metodspridningen så smått genom de nyanställdas 
introduktion. Watch it! hade i slutet av vårterminen (-12) utkristalliserat tre huvudteman 
som löpt som röda trådar genom verksamheten under sina två första år. Dessa var: demo-
kratiskt ledarskap, intern demokrati samt Idé → Action! Kanske var det dessa tre teman vi 
helt enkelt skulle skapa workshops utifrån och sprida? Vi tog inte detta förgivet dock utan 
ordnade en dag där hela arbetsgruppen tillsammans kokade ner essanserna i verksamheten.

Tisdagen den 25 oktober blev en historisk dag i Watch it!s historia. Då togs första steget 
i vårt metodspridningsprocess i form av en TRESTEGSRAKET! Raketens namn var “Vad är 
Watch it!? Vad vill vi sprida?” och stegen såg ut som följer;
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1: Vad är det Watch it! gör? Vad är vår metod?

2: Vad gör oss unika?

3: Vad är Watch it!s essanser?

Exempel på vad deltagare nämnde som hjärtat i Watch it!: “Vi arbetar alltid med deltagande 
och interaktiva metoder.”, “Våra arbetsmetoder genomsyras av glädje och lust, och är peppi-
ga”, ”Aktivism!”, “Platt organisationsstruktur”, “Utvärdering, reflektion, rundor, låta processen 
ta sin gång – ta tid till intern demokrati.”, “Vi strävar mot att stärka självkänslan i individen.”, 
“Höjer självförtroendet genom erfarenhet av att agera.” ,“Alternativa synsätt på engage-
mang och påverkan.“

Efter att ha kokat ner “ingredienserna” i trestegsraketen började vi fokusera på att hitta 
formen för själva spridningen. Eftersom våra tre röda trådar (demokratiskt ledarskap, intern 
demokrati och idé → action) kunde omfamna det innehåll som vi ville sprida, bestämde vi att 
skapa tre workshoppar på respektive tema.

MÅLGRUPPER, PERSONAS OCH SCENARIOS

Vi försökte applicera ett “designprocesstänk” på utvecklingen av workshoparna. Ett första 
steg var att formulera vår målgrupp. Vi såg att vi ville nå fritidspedagoger, lärare (mellan- 
och högstadie-, gymnasie- och folkhögskola), rektorer, föreningsaktiva, fritidsledarstudenter, 
lärarstudenter samt personer som arbetar med skolutveckling. Att vi nu ändrade kurs och 
riktade in oss på ledare istället för unga kom ur förhoppningen att dessa kunde sprida våra 
metoder och lärdomar vidare. Det blev ett sätt att effektivisera spridningsarbetet och i 
slutändan nå ut till ännu fler elever, ideellt aktiva unga och besökare på fritisgårdar.

Dessa nya målgrupper broderade vi personas och scenarios kring. (Personas är ett verktyg 
för att konkretisera och förstå målgrupper, och scenarios ett verktyg för att identifiera flö-
dena dessa målgrupper befinner sig i.) Vi försökte se målgrupperna framför oss, förstå deras 
behov, och genom scenarios se hur de skulle kunna använda sig av våra workshops. Mål-
grupperna gjorde det lättare för oss att sammanställa material och utforma våra workshops; 
“Idé → Action”, “Intern demokrati”, och “Demokratiskt ledarskap”.

             
METODWORKSHOPAR - VI SPRIDER METODER FÖR ATT GÖRA DEMOKRATI

Med underlag från vårens arbete med att ta fram röda trådar och höstens trestegsraket 
började nu utformandet av de tre metodworkshoparna. En huvudansvarig för varje metod-
workshop utsågs för att driva arbetet med utformandet framåt. Arbetsgruppen var med i 
utformandet under bland annat kick-offen i januari, men främst arbetade kvartetten på tors-
dagarnas metodverkstäder. Alla tre workshops fokuserar genom olika sätt på metoder för att 
göra demokrati och är tre timmar långa. I början av våren var metodworkshoparna klara att 
testas (men fortsatte utvecklas under hela våren utifrån lärdomar från workshoparna) och 
metodspridningen var igång. Nedan beskrivs de tre metodworkshoparna närmare.
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Metodworkshop 1:
IDÉ → ACTION!

Idé → Action är en workshop som Watch it! återkommande gjort med unga under projektets 
gång. Nu ville vi dela med oss av den metoden till andra personer som jobbar med unga som 
målgrupp. Vi insåg att det bästa sättet att få med sig essensen av Idé → Action är att upp-
leva den. Upplägget på metodworkshopen blev därför att göra Idé → Actions alla steg (Idé → 
metod → Action! → sprid!) och att sedan skifta fokus till att reflektera över vad vi gjorts. Med 
det här upplägget lyckades vi behålla det viktiga tempot i Idé → Action! och även styrkan i 
att få agera på sina åsikter. I reflektionsdelen jobbade vi för att hitta en balans mellan ett 
deltagande och roligt sätt att reflektera samtidigt som vi ville ge ordentligt med tid och 
möjlighet till fördjupning av vad vi just gjort, varför och hur det kan tas vidare till deltagar-
nas egna verksamheter.  (Se bilaga “ Exempelplanering Idé → Action!” för upplägg och ““Jalla! 
Jalla! Engagera alla!””, “Girlpower” och “Behind the scenes - Hur kul det kan vara med tejpgra-
fitti” för att se hur det såg ut när deltagarna själva agerade.)

Metodworkshop 2:
DEMOKRATISKT LEDARSKAP

Watch it! hade tidigare hållit workshops i demokratiskt ledarskap så arbetet med denna 
metodworkshopen tog sin början i de planeringarna men kom att byta form ganska rejält. 
Inflytandetrappan, som Watch it! tidigare stött på men inte själva jobbat med, lyftes in 
och även några övningar kring makt och normer kopplat till dig som ledare. Utgångspunk-
ten i workshopen är ”hur kan du som ledare bidra till demokrati i de grupper du leder?” Med 
workshopen hoppas vi väcka tankar och idéer kring vilka verktyg/erfarenheter du har med 
dig, inspirera till nya verktyg och peppa till hur du kan ta med dessa till din verksamhet. Vi 
tror att några viktiga verktyg en demokratisk ledare behöver ha med sig är självkännedom, 
en förståelse för maktstrukturer och deltagande metoder. Deltagarna får i workshopen skapa 
gemensamma förhållningssätt, demokratimingla, gestalta demokratiskt ledarskap i grupp, 
diskutera, flytta sig längs inflytandetrappan och tillsammans reflektera och utbyta erfaren-
heter kring ”jag & gruppen i samhället”. (Se bilaga “Manus metodworkshop Demokratiskt 
ledarskap” och “Inflytandetrappan”)

Metodworkshop 3:
INTERN DEMOKRATI

Watch it! har genomsyrats av och ägnat mycket energi åt sin interna demokrati men inte ti-
digare delat med sig av sina erfarenheter i workshopformat. Med avstamp i processen kring 
de röda trådarna och trestegsraketen togs sex förhållningssätt som inspirerat och genom-
syrat projektet fram. Metodworkshopen i intern demokrati bygger på dessa förhållnings-
sätt. Utifrån varje tankesätt berättar vi hur vi gjort, men blir också väldigt konkreta och ger 
verktyg för hur deltagarna kan jobba med den interna demokratin i sina egna verksamheter. 
Eftersom vi tror en lär sig bäst genom att erfarenheten sitter i kroppen, var det viktigt att 
jobba interaktivt och deltagarna fick pröva metoder på plats, bland annat utvärderingsme-
toder, huvudansvar och pepp, lek och ”jag i gruppen”-termometer.
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De sex tankesätten är:

1. ”Watch it! är det som vi, som är med just nu, har lust med och gör det till”

2. ”Om vi ska jobba med och för demokrati med andra måste vi börja med oss själva”

3. ”Tydlighet skapar trygghet”

4. ”De som berörs av besluten är de som ska vara med och fatta dem”

5. ”Gemenskap och samarbete – att göra något tillsammans, för något”

6. ”Kom ihåg att det ska va kul!”

För mer insikt i workshopen “Intern demokrati” se hela planeringen i bilagan “Manus metod-
workshop Intern demokrati”, se hur två deltagare skulle beskriva metoden “Huvudansvar 
och pepp” i bilaga ““Huvudansvar och pepp” (Öppen metodworkshop i Intern demokrati)” 
och titta in på vårt metodkit kopplat till workshopen: https://watchitmalmolund.se/intern-
demokrati/

METODKIT

Redan från första början fanns en idé om att skapa ett metodkit - ett kit som kunde inspirera 
och stötta vår spridning. I oktober samlades vi i arbetsgruppen för att påbörja samtalet kring 
metodmaterialet. Det kändes viktigt att skapa ett material som skulle kunna överleva Watch 
it! som projekt - att metoder och lärdomar skulle finnas tillgängligt gratis på webben för alla 
att ladda ner och använda. Vi ville samtidigt ha ett “fysiskt” material att dela ut i samband 
med workshops. Vi trodde dock inte på att göra en metodbok - eftersom våra erfarenheter sa 
oss att få läser dessa. Vi funderade istället på någon slags låda full av material i varierande 
former och texturer. Vi ville ha kitet färgsprakande, och lustfyllt, taktilt och DIY-igt. Innehål-
let skulle kännas “ofärdigt” - så att man fick lust att på egen hand färdigställa det. Och det 
skulle vara “möblerbart”- så att man kunde anpassa innehåll efter workshop och målgrupp.

Under oktober skrevs en projektbeskrivning och tidsplan för fortsatt utveckling av metodki-
tet (se bilaga “Projektplan för metodkit”). Vi tog fram nyckelorden STYRKA (som i styrkan i 
budskap), RUFFT (som i vårt uttrycksätt genom aktivism, street, hantverk, och fotocollage), 
ÖS!! (som i tempot i våra workshops och i hur vi uttrycker oss), OFÄRDIGT (som i DIY), och 
GEMENSKAP (som i mångkultur).

Vi använde webbverktyget Pinterest (se pinterest.com) för att gemensamt skapa en in-
spirationstavla, en så kallad moodboard, för hur vi ville att metodkitet skulle “kännas” och 
förmedla för slags upplevelse. Utifrån den skapades en grafisk profil. Profilen bestod av ett 
färgschema, ett bakgrundsmönster inspirerat av aztekindianernas geometriska mönster 
(mångkultur och gemenskap), samt ett överliggande lager bestående av fotocollage/illus-
trationer (som kunde utvecklas i takt med innehållet). Typsnittet plockades från Watch it!’s 
egen grafiska profil (för konsekvens). Det heter Yanone Kaffeesatz.



Slutrapport  Watch it! | 13

Nu hade vi hunnit in i december, och processen med metodkitet började tyvärr sakta ner. 
Workshoparna var inte färdiga, och det var därför inte möjligt att skapa kit till dem. Vi 
började så smått inse att det inte skulle vara möjligt att hinna klart med kitet tills början av 
nästa termin.

En ny plan började smidas. Istället för lådan spånade vi kring en pärm som organiskt skulle 
kunna växa fram och fyllas på med material allt eftersom materialet  färdigställdes under 
våren. Pärmen skulle kunna ha små häften kring olika teman. Men den skulle också kunna 
innehålla posters, kartor, fickor för annat slags material, och budskaps-stickers. Vi tänkte att 
pärmen kunde representera DIY-känslan genom att vara möblerbar, men framförallt genom 
att i sig själv vara en blank yta att fylla; Pärmens omslag skulle kunna vara en kanvas som 
innehållet inspirerade till att fylla med åsikter, budskap, collage, stickers och illustrationer. Vi 
åkte och inhandlade second hand-pärmar för att testa idén.

När vi kom ut i grupper och började göra workshopar såg vi ett problem med pärmlösningen; 
deltagare missar att läsa innehåll när de får “stängda” pärmar. Vid återkoppling fick vi ibland 
en känsla av att deltagare inte alltid öppnat pärmen. Därför började vi med metodbuffébord: 
Vi lade ut sorterade högar med metodmaterial som deltagarna själva fick botanisera bland 
efter workshoparna. Samtidigt som en av oss stod bredvid och svarade på frågor. Denna lös-
ning har varit väldigt uppskattad bland våra deltagare.

Det känns tråkigt att metodkitet aldrig blev den överraskande färgsprakande låda vi spånade 
fram i början på året och att inte heller den lekfulla pärmidén. Men tiden räckte helt enkelt 
inte till. När vi nu blickar framåt ligger fokus på webben. Vi vill att vår webb ska leva kvar och 
att allt metodmaterial ska finnas där gratis att ladda ner för alla som vill.

METODSPRIDNINGEN SKER

I november skickades de första inbjudningarna (se bilaga “Inbjudan Att göra demokrati” ) 
där vi erbjöd de tre metodworkshoparna, ut i våra kanaler (Facebook, hemsida, maillistor till 
tidigare kontakter, nyhetsbrevslistan mm). Vi hade räknat på hur många vi skulle kunna er-
bjuda, både om endast kvartetten skulle ha tid att hålla men även utifrån att arbetsgruppare 
hjälpte till. Vi räknade med att varje workshop skulle ledas av två personer. Inför terminsav-
slutningen insåg vi att det inte skulle bli några problem att fylla kvoten. Det visade sig att vi 
snarare skulle bli tvungna att säga nej till erbjudanden och förfrågningar pga tid och plats-
brist. Sammanlagt hölls 27 metodworkshopar med start den 24 januari och avslut den 26 
april.(Plus 1 innan och 1 efter de datumen.) Åtta av dessa var tillfällen då vi endast träffade 
gruppen en gång och höll i en av workshoparna. De övriga ingick i serier på 2-3 tillfällen där 2 
eller alla 3 metodworkshoparna hölls. 

På Tryckeriet (kulturhuset där vi har vårt kontor) erbjöd vi öppna workshops där alla intres-
serade kunde anmäla sig. Deltagarna var då främst föreningsaktiva och privatpersoner. Via 
vårt samarbete med Barnrättsnätverket har även vår kontakt med Gustavo Nazar och CPI 
(Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö Stad) fördjupats och vi beslöt att tillsammans 
erbjuda de tre metodworkshoparna via CPI’s kanaler till Malmös alla lärare, rektorer och skol-
bibliotikarier. CPI stod för utskick, anmälningar och lokal. De tre tillfällena hölls i Stadsbiblio-
tekets lokaler. Det långvariga samarbetet med Hemgården i Lund ledde till att Hemgården, 
via Kultur och Fritidsförvaltningen i Lund, erbjöd de tre metodworkshoparna till alla fritids-
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ledare i Lund. Hemgården stod för utskick, anmälningar, lokal och fika. Staffan Lindqvist, 
fritidsledare på Hemgården är även lärare på fritidsledarutbildningen på Hvilans folkhög-
skola i Åkarp. Via honom blev vi inbjudna att hålla i Idé → Action! och Demokratiskt ledarskap 
med fritidsledarstudenterna. Det var även via Staffan som kontakten med Fritidsforum 
(riksförbundet för Sveriges fritids- och hemgårdar) etablerats och vi erbjöds att vara en del 
av Fritidsforums utbildningsdag om fritidsledarens yrkesroll. Vi hade möjlighet att vara med 
vid tre av tillfällena och höll då i metodworkshopen Demokratiskt ledarskap. På DIY-lägret 
höll Watch it! i Idé → Action! och Demokratiskt ledarskap som ännu ett steg i den långsiktiga 
metodförankringen i Künsts och EkoReko<3Lunds deltagare.

Nedan följer en lista över de metodworkshops vi gjorde under vårterminen -13:

Idé → Action!   

• Skapande Skola - lärare från årskurs 6 i  4 skolor i Södra innerstaden, Malmö - 20 nov

• Benkadí – Ungdomens hus i Simrishamn – 24 jan

• Amnesty – Malmökansliet och ungdomssamordnare Helsingborg – 29 jan

• Elevråd på Vipan – gymnasieskola i Lund – 1 feb

• Öppen workshop på Tryckeriet – 28 feb    

• Fritidsledare i Lund – 5 mars

• Öppen workshop via CPI (Centrum för pedagogisk inspiration, Malmö stad) – lärare, rek-

torer och skolbibliotikarier – 6 mars

• Fritidsledare i Lund Nordväst – 18 mars

• Glokala Folkhögskolans personallag – 21 mars

•  DIY-läger – Künst och EkoReko deltagare – 26 mars

•  Hvilans Folkhögskola i Åkarp – fritidsledarestudenter – 12 april

Demokratiskt ledarskap   

• SDF Rosengård – anställda på Förebyggande och Fritid – 26 feb    

• Öppen workshop Tryckeriet – 14 mars    

• Öppen workshop via CPI (Malmö stad) – lärare, rektorer och skolbibliotikarier – 20 mars    

• Glokalas personallag – 21 mars

• DIY-läger – Künst och EkoReko deltagare – 27 mars

• Fritidsledare i Lund – 2 april    

• Del i Fritidsforums heldag om fritidsledarens yrkesroll – fritidsledare i Skellefteå – 8 april      

• Del i Fritidsforums heldag om fritidsledarens yrkesroll – fritidsled. i Örnsköldsvik – 9 april

• Del i Fritidsforums heldag om fritidsledarens yrkesroll– fritidsled i Kalmar/Växjö – 18april   

• Hvilans Folkhögskola i Åkarp – fritidsledarstudenter – 26 april
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Intern demokrati   

• Ideellas mötesplats - forum för ideellt engagemang i Malmö – 16 mars     

• Öppen workshop via CPI (Malmö stad) – lärare, rektorer och skolbibliotikarier – 3 april

• Glokalas personallag – 5 april

• Föreningen KIM – medlemmar i Kollektivhuset i Malmö – 11 april

• Filmkollektivet RåFILM – 13 april

• Fritidsledare i Lund – 16 april    

• Öppen workshop Tryckeriet – 25 april

• Künst och EkoRekodeltagare –  20 maj

2.3 Reflektioner över hur det gick med metodspridningen

Februari, mars och april var roliga och intensiva spridningsmånader. Utifrån olika tid och lust 
deltog ideella arbetsgruppare olika mycket. Sex av sju ideella arbetsgruppare var med och 
höll i en eller flera metodworkshopar. Två var med och höll i fem eller mer.

En lärdom vi har gjort oss efter processen med metodworkshoparna är vikten av att verk-
ligen boka in tid för att planera och utforma dem. Annars är det lätt hänt att andra (”mer 
akuta”) aktiviteter prioriteras. Det gav effekten att workshopplaneringarna blev klara precis 
innan det var dags att hålla dem. Det i sin tur gav effekten att det var svårt att jobba med 
och ha någonting klart av metodkitet inför metodworkshoparna. Tråkigt att inte kunna 
lämna ut ett helt färdigt metodkit till workshopdeltagarna. Men att metodkitet skapades 
efterhand kan vi definitivt även se som en fördel då det kunde följa utvecklingen av work-
shoparna. Ytterligare en lärdom som har med tidsplanering att göra är att vi saknade tid för 
att jobba in den feedback vi fick i workshoparna. Det här skedde såklart ändå – allteftersom 
vi gjorde workshoparna förändrade vi struktur, tidsplan, övningar och formuleringar utifrån 
den feedback vi fått av deltagarna och utifrån våra egna utvärderingar. Men vi längtade efter 
möjligheten att ta ett helhetsgrepp och inte bara utveckla lite i taget.

Efter varje workshop utvärderar workshopledarna sina insatser och hur det gick och kändes. 
(se bilaga “Documall” och  “Utvärdering workshopledare” för ett exempel på utvärdering efter 
metodworkshop) Återkommande kommentarer under dessa utvärderingar har varit:

OM LEDARSKAPET:

“Bra samspel mellan workshopsledare.”, “Tryggt att köra tillsammans med XX” och “Bra att vi 
stämde av med varandra och flikade in vid behov.”

OM KÄNSLAN AV WORKSHOPARNA:

“Häftigt att det alltid går! Svårt i början men kom igång mot slutet.”, “Men tiden?!” (Många 
reflektioner har gjorts kring just tidsaspekten efter varje workshop. Är det för mycket inlagt? 
Vad får deltagarna med sig när vi vill förmedla så mycket? Många metoder vs. djupgående 
diskussion? Finns det tillräckligt med tid för reflektion?)
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OCH NÄR DET KOMMER TILL GRUPPERNA:

“Fin och engagerad grupp” och “Obs! stor ojämlikhet i vilka som pratade!! Hur skulle vi kunna 
undvika det?” (Sistnämnda som ett exempel kring hur en kan arbeta med att skapa en tryg-
gare och mer jämlik grupp och hur vi bättre kan ta in maktperspektivet.)

En återkommande diskussion vi hade i Watch it! handlade om huruvuda vi skulle lägga tiden 
på att verkligen förankra våra metoder i några få personer kontra att sprida till så många 
som möjligt. Vi kunde se fördelar med båda sätten. I arbetsgruppen och DIY-grupperna sker 
den långvariga förankringen av Watch it!’s metoder eftersom det är kontinuerliga grup-
per med fokus på medskapande och egna initiativ. Utöver tiden vi lägger på dessa grupper 
beslöt vi att erbjuda så många workshopar vi kunde men samtidigt ha plats till återkoppling 
om det efterfrågades. Serierna (av 2-3 workshopar där samma personer återkom) blev en 
typ av återkoppling eftersom vi följde upp vad som hänt sen sist och igen pratade om hur de 
skulle kunna ta med sig metoderna hem. Amnesty, Asylgruppen och skolorna inom Skapan-
de skola fick uppföljning i form av planeringsstöd när de själva skulle hålla Idé → Action!. Vid 
några övriga tillfällen följdes metodworkshopen upp med telefonsamtal. Med Hemgården, 
DIY-grupperna och Glokala Folkhögskolan finns ett tätare samarbete och uppföljningsarbete 
har känts självklart.

2.4 DIY – projektet Do It Yourself

Ett fortsatt stort engagemang under projektår 3, vid sidan om fokuset på metodspridningen, 
har varit DIY-grupperna. Hemgården startade upp DIY-projektet i Lund våren 2011 och 
Watch it! var en aktiv part i den processen. Vi har under projektets gång handlett två grup-
per, suttit med i styrgruppen och hållt i flera handledarträffar om demokratiskt ledarskap för 
de andra DIY-ledarna.

WATCH IT! ARRANGERAR DIY-LÄGER SOMMAREN 2012

Vårterminen 2012 avslutades i slutet av juni med ett DIY-läger på temat makt och jämlik-
het, som samarrangerades med Hemgården och demokratiprojektet Ung NU. Framför allt 
riktade vi oss till samtliga deltagare från DIY-grupperna, men inbjudan gick ut brett, alla var 
välkomna. Vi var 19 deltagare och fyra ledare som åkte till Glimminge Lägergård där vi i fyra 
dagar gick från idé till action! Vi gjorde övningar, diskuterade och gjorde sedan aktioner uti-
från våra åsikter. Vi lagade också mat alla tillsammans, lekte lekar, grillade och badade. Det 
kändes i böjan som en stor utmaning, då flertalet deltagare inte varit med i nån DIY-grupp 
tidigare och många av dem inte behärskade svenska språket. Men genom att jobba väldigt 
deltagande, översätta instruktioner och lägga mycket av den första tiden på att skapa trygg-
het i gruppen var vi alla, både deltagare och ledare, stolta och stärkta både av gruppsam-
manhållningen som skapades och av aktionerna som utfördes.

WATCH IT!S MEDVERKAN I DIY-PROJEKTET

Kurserna eller grupperna, som har sin utgångspunkt i intervjuer med unga kring vad som 
saknas på deras fritid, har ändrats lite varje år och en ny kursfolder gavs även ut hösten 
2012. Watch it! har fortsatt att handleda två grupper (EkoReko<3Lund och Künst) men tog 
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ett steg tillbaka i övriga delar av projektet. Vi valde att inte längre leda några handledarträf-
far för DIY-ledare, utan istället integrera dem med metodworkshoparna. Under våren 2013 
samarrangerade vi metodtrilogin “Att GÖRA demokrati” tillsammans med Hemgården där 
alla Lunds fritidsgårdsledare och DIY-ledare bjöds in. Vi har inte medverkat i styrgruppen då 
DIY-projektet minskat i omfattning och vi tillsammans med Hemgården beslutade att det 
inte längre fanns behov för en sådan.

SJÄLVORGANISERADE DIY-GRUPPER?

Vårt mål det här tredje och sista projektåret i verksamheten med EkoReko<3Lund och 
Künst har varit att ge verktyg för självorganisering. Det har i båda grupperna alltid varit en 
deltagarstyrd process genom att det har varit deltagarna själva som kommer med idéer och 
bestämmer vad vi ska göra. Däremot har det alltid varit nån från Watch it! som har handlett 
träffarna, planerat former för träffen, vilka metoder som ska användas för diskussion, beslut 
osv, för att sträva efter ett tryggt klimat där alla kommer till tals. Det här året ville vi jobba 
aktivt med att synligggöra de bakomliggande tankar och den roll vi haft som handledare, 
för att successivt lägga över handledaransvaret på deltagarna själva. Alltså med målet att 
grupperna blir helt självorganiserade och vi i Watch it! inte längre behövs. Det har varit en 
utmaning att jobba långsiktigt i grupper där det inte alltid finns en kontinuitet. Deltagare 
är olika aktiva och det har under året fortsatt att hoppa av och hoppa på nya deltagare. 
Men vi har envist upprepat vår ambition och hållt sessioner om “Vad innehåller en träff?” 
och “Vad är bra att tänka på som ledare för en träff?”. Där har vi genom deltagande metoder 
dels kunnat dela med oss av våra tankar och erfarenheter, men också ge plats åt deltagar-
nas åsikter och reflektioner. Det resulterade i en checklista med vad en som ledare behöver 
tänka på innan, under, och efter en träff. När deltagarna sedan själva höll i träffar kunde den 
användas som stöd. För EkoReko<3Lund började deltagarna hålla i sina egna träffar näs-
tan vid höstterminsstarten. I Künst tog det till slutet av höstterminen innan gruppen var 
redo. Watch it! fanns att ta hjälp av i planering innan, och i feedback-samtal efter. Det gick 
upp och ner. Ibland var peppen hög och det kändes som vi skulle ro iland vårt mål - fram-
för allt i gruppen EkoReko<3Lund som funnits längre och där deltagarna är lite äldre. Men 
ibland kändes det labilt och osäkert - framför allt i gruppen Künst där deltagarna var färre 
och yngre. Men genom en envis optimism och ett väldigt lyckat läger (läs mer nedan) kan 
vi i skrivande stund glada meddela att båda grupperna bestämt sig för att fortsätta i höst, 
själva utan Watch it!s handledning. Den sista “pushen” på vårterminen gjordes genom att 
hålla metodworkshop i intern demokrati, göra en ordentlig utvärdering samt titta framåt. 
Vid sista tillfället fanns Hemgården på plats för att meddela att de gärna vill att grupperna 
ska finnas kvar och att lokaler och utrustning finns kvar till förfogande. De har även gett 
grupperna möjlighet till en terminsbudget på 2000 kr som de får använda till sina aktivite-
ter. En kontaktperson för varje grupp är satt och det är de som också kommer att planera en 
gemensam uppstartsträff för grupperna den 2 september. Redan nu har många av delta-
garna gemensamma sommarplaner i form av läger och aktioner.

EKOREKO<3LUND, KÜNST OCH WATCH IT! ARRANGERAR DIY-LÄGER TILLSAM-
MANS VÅREN 2013

En deltagare från Künst som var med på DIY-lägret sommaren innan, föreslog runt jul 2012 
att Watch it! skulle arrangera ett till läger. Vi såg det som ett gyllene tillfälle att fördjupa och 
förankra diskussionen om självorganisering och sa “JAA!, men bara om vi gör det tillsam-
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mans”. Det resulterade i ett fyradagars-läger på påsklovet där EkoReko<3Lund, Künst och 
Watch it! stod för lika delar av planeringen av innehållet. Vi höll alltså två pass var, och pla-
neringsprocessen blev ett viktigt steg i utvecklingen mot självorganisering. Den deltagande 
processen blev kunskapsutjämnande i allt från planering till utförande. Lägret blev också 
en möjlighet för Watch it! att hålla två av våra metodworkshops för grupperna; Idé → Action! 
och Demokratiskt ledarskap. Båda grupperna stärktes, men effekterna tog sig olika uttryck 
i de olika grupperna. Läs mer under respektive stycke. (Se bilaga “Alla lika” för ageradelen 
under Idé→Action!-workshopen)

Deltagarna på detta läger, var liksom på föregående läger, en heterogen skara med olika 
bakgrund, erfarenheter och språkkunskaper. Heterogena grupper är ofta en utmaning att 
leda, men även detta läger blev väldigt lyckat, både utifrån ett deltagar- och ledarskapsper-
spektiv. Några av framgångsfaktorerna för båda lägrena tror vi är att samlas på en plats som 
är “neutral” för alla samt att lägga mycket tid på gruppdynamik och att tillsammans skapa 
ett tryggare rum.

EKOREKO<3LUND

Vid höstens terminsstart för EkoReko<3Lund såg gruppsammansättningen ut mycket 
densamma som vid vårens avslutning. Men under hösten tillkom ett flertal nya deltagare - 
såväl från Lund som Malmö. För att skapa samhörighet, trygghet, och en ägandekänsla över 
projektet, i den nya gruppkonstellationen gjorde vi under höstens start många lära känna 
varandra-övningar, skapade ett gemensamt manifest (se bilaga “EkoReko<3Lund manifest”) 
och planerade hösten. Det tog längre tid än förväntat då många av deltagarna endast var 
med ibland samt att alla hade olika förutsättningar när det gällde till exempel språk. Att 
processen tilläts ta lång tid tror vi var värdefullt för vissa i gruppen medan andra tappade 
energi och föll bort. Något vi tror delvis också beror på att en trygghet inte hann skapas till-
räckligt snabbt. Processen kring manifestet avslutades tyvärr också utan att alla hade varit 
delaktiga. I resultatet syns det tydligt att det är de som varit med länge i gruppen som fram-
för allt hade varit med. Att komma igång med de deltagarledda träffarna efter uppstarten 
gav ny energi till gruppen. Under hösten var det nästan bara deltagare som höll i träffarna. 
Antingen själv, tillsammans med någon annan i gruppen eller tillsammans med handledare 
från Watch it!. Handledaren från Watch it! fanns med vid förberedelser av träffen och genom 
att ge feedback efteråt men under våren blev deltagarna allt mer självständiga. Gruppen 
valde också att ha teman som gick över flera träffar. Watch it! fanns fortfarande på plats 
under de allra flesta träffarna för stöd och input, men deltagarna efterfrågade också att 
ibland få testa på att ha träffarna helt själva. Träffarna hade i stort uppdelningen: Träff 1: 
Lära oss om temat, Träff 2: Testa temat och Träff 3: Göra en utåtriktad aktivitet på temat. 
Teman som har berörts under året är bland annat ekologiskt jordbruk, tillväxtkritik, hemlös-
het, kolonialism, klädindustrin, matsvinn och odling. Lärandedelen har under året bestått av 
studiebesök, dokumentärfilmer och kunskapsujämnande diskussioner. De utåtriktade akti-
viteterna har bland annat varit hållandet av en workshop med namn Tillväxt vs. Hållbarhet 
på Feministiskt forum i november 2012, under våren 2013 anordnades ett gratis veganskt 
soppkök på Mårtenstorget i Lund vid 3 tillfällen (Se bilaga      “Künst och EkoReko fixar sopp-
kök”) samt odlande på Hemgårdens bakgård. DIY-lägret över påsken gav gemenskap, energi 
och ägandekänsla till de som var på plats. En svårighet som uppstod var att majoriteten av 
EkoReko<3Lund-deltagarna inte var där, vilket skapade en klyfta i gruppen. Denna klyfta, ge-
nom att kunskapsutjämna och köra på, slöts sig dock ganska snabbt och gruppen känns åter 
enad. Det här trots att storleken på gruppen som ses och vilka det är fortsätter att variera.
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KÜNST

Eftersom Künsts tidigare handledare (Hilda Kraft) slutat och gruppens deltagande fluk-
turerde en aning, ville vi börja hösten 2012 med att stärka gruppens identitet och samhö-
righet. Det gjorde vi dels genom teambyggande övningar, dels genom att deltagarna fick 
skapa Künsts egna manifest. De blev inspirerade och valde att även göra en logga och lägga 
betydelse i dess färger. (Se bilaga “KüNST manifest) När det var dags att bestämma aktivi-
tet ville deltagarna göra ett litet större projekt och jobba med samma tema och metod över 
några träffar. Vi bestämde oss för att bygga och pynta en Window Farm. Det kändes kul, 
men stort, och visade sig tyvärr också vara ett för stort steg för gruppen just då. Det tog för 
många gånger att bygga, och energin försvann. Vi gissar att det var en bidragande orsak till 
att två deltagare hoppade av. Efter våren gick vi tillbaka till att göra ett schema för några 
veckor framåt, men lämnade några träffar tomma för att aktiviteter (av erfarenhet) ofta tar 
längre tid än tänkt. Då är det bra att ha utrymme för att göra klart, eller följa upp en diskus-
sion eller en aktion.

Under våren har Künst bland annat gjort budskapssmycken, screentryck och budskapspärl-
plattor, som satts upp på stan. En del tid gick åt att planera lägret, som tidigare nämnts, och 
som därefter också gav en helt ny energi till gruppen (efter en tid av lågt deltagarantal och 
engagemang). Deltagarna kom i stort sett varje gång, istället för nån gång ibland, och drivet 
att själv vilja leda träffar sköt i höjden. Samarbetet med EkoReko<3Lund har också ökat och 
grupperna har till exempel under våren samarrangerat ett soppkök. Gruppen har på eget 
initiativ bjudit in Teater Foratt från Malmö när de ville utforska osynlig gatuteater. (Se bilga     
“Jag är inte rasist, men...” för sistnämda).  Vi handledare i Watch it! har successivt kunnat ta 
steg tillbaka och närvara mindre och mindre för att ge grupperna tid att ställa om.

2.5 Parallella spår, engagemang och samarbeten

Även om tyndgpunkten under projektåret legat på metodspridning, har vi fortsatt engagerat 
oss i externa samarbeten, och i utvalda punktinsatser. Vi har fräschat upp vår grafiska profil, 
logga, och webbplats. Vi har deltagit i Ungdomsstyrelsens rikskonferens, på Feministiskt 
Forum och på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Vi har medverkat i det nya nätverket 
“Malmö för barnets rättigheter” och hjälpt till att arrangera ett barnrättsforum. Nedan berät-
tar vi om fler sidoengagemang:

SÖDRA INNERSTADENS STADSDELSTIDNING OCH SKAPANDE SKOLA

Samarbetet med Södra Innerstadens stadsdelstidning har fortsatt under projektår 3. Likt ti-
digare år har Watch it! bidragit till tidningens Ung-sidan. Under hösten 2012 bidrog vi i form 
av en större artikel med fokus på avrundning av året som gått. I artikeln skrev vi om somma-
rens DIY-läger, samtidigt som vi blickade framåt genom en kortare notis om det samarbete 
som Watch it! och Södra Innerstadens stadsenhet inlett i projektet Skapande skola. Det 
skulle komma att ge utslag i tidningen under våren 2013. Från mitten av hösten 2012 och 
fram till sommaren 2013 var Watch it! en del av Södra innerstadens satsning på Skapande 
skola. Skapande skolas syfte var att i grundskolan ta in och utforska olika former av kultur. 
Watch it! hade, tillsammans med Södra innerstadens stadsdelstidning, ansvar för årskurs 
6. De utforskade hur en kan uttrycka sig genom skrift. Temat var Mitt (i) Malmö och elev-
erna uttryckte hur deras drömMalmö skulle se ut och vad som skulle behöva förändras för 
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att nå dit. Watch it! höll metodworkshopen Idé → Action! med lärarna i slutet av hösten och 
lärarna i sin tur workshopade med eleverna, men stöd och handledning från Watch it!.  Under 
våren fyllde sedan elever i årskurs 6 på Södra Innerstadens skolor ung-sidorna med artiklar 
om hur deras drömMalmö ser ut. Ett separat nummer med dessa tidningsartiklar har även 
utkommit. (Se bilaga “Södra innerstadens stadsdelstidning september”, “Södra innerstadens 
stadsdelstidning Skapande skola 1”, “Södra innerstadens stadsdelstidning Skapande skola 2” 
och “Södra innerstadens stadsdelstidning helnummer” för att läsa artiklarna)

BARNRÄTTSNÄTVERKET “MALMÖ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER”

Vi i Watch it! är del av ett nystartat nätverk: Malmö för barnets rättigheter. Det är till för att 
kraftsamla kring förverkligandet av barnets rättigheter lokalt här i Malmö och består förut-
om oss av; BRIS, Rädda Barnen, Röda Korsets ungdomsförbund, Unicef, Plangruppen Malmö, 
Malmö stad, Malmö FN-förening, och Tjejer i Förening.

Den 20 november arrangerade vi i nätverket “Barnrättsforum – en förmiddag för att prata 
om hur vi tar vara på ungas rättigheter bättre”. En fråga vi pratade om under dagen var - Hur 
kan vi förstärka barnrättsfrågor i vårt dagliga arbete?. Några populära strategier handlade 
till exempel om att trycka på för att skaffa en barnbalk, och för att Malmö ska få en lokal 
barnombudsman.

WATCH IT! FÅR EN PRAKTIKANT!

Filip var Watch its praktikant, som var med oss i 6 veckor i slutet av hösten 2012. Han träf-
fade Watch it! ett år tidigare när han var med på en workshop Watch it! ledde i Demokratiskt 
ledarskap på fritidsledarutbildningen på Hvilans Folkhögskola. Han gjorde sin praktik halvtid 
på Watch it! och halvtid på Hemgården och var med oss ca 3 dagar i veckan. Han hängde 
med på lite av varje -  tex dialogforum mellan unga och politiker, arbetsgruppsmöten, vi-
sionsworkshop med Asylgruppen, personalmöte, ledarskapsworkshop, Künst och EkoReko.

SOMMARLOVSMORGON 2013

I april fick vi en väldigt rolig förfrågan om att vara med i TV i sommar. Det är barnprogram-
met “Sommarlovsmorgon” som kommer ha DIY-tema i år och undrar om vi vill vara inspira-
törer under en vecka. Inspiratörernas roll är att väcka lusten hos barn att testa saker själva. 
Sommarlov blev nyfikna på Watch it!s metoder, tex budskapsbullar, knytgraffiti, fröbomber 
och pärlplattsbudskap. Pga att många är bortresta i sommar kommer Watch it! att endast 
vara med under en dag - i Sommarlovs konstvecka - onsdagen den 31 juli. Det är en arbets-
grupp på fem personer både från Watch it!, Künst och EkoReko som jobbar tillsammans med 
detta. (http://www.svt.se/barnkanalen/sommarlov/)

WATCH IT!S STRATEGIGRUPP

Vi startade hösten 2012 med planen att fortsätta kalla till strategigruppsmöten två gånger 
per termin. Strategigruppen bestod då av de tidigare två separata men numera samman-
slagna grupperna “Watch it!s nätverk för samarbetsorganisationer” och “Watch it!s Stra-
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tegigrupp”, med representanter från Hemgården i Lund, Folkbildningsföreningen i Malmö, 
Sofielunds Folkets Hus, Imago Malmö, Lunds Kommun, Malmö Stad, Lunds Ungdomsting 
och Watch it!s arbetsgrupp. Vi ville använda dem som stöd till två av våra största fokus det 
tredje projektåret; metodspridning och projektets fortlevnad. Det visade sig vara svårt att 
få till mötestider som funkade för tillräckligt många och när vi själva kom igång så bra med 
både metodspridning och separata möten om Watch it! år 4 (det namn spåret om projektets 
fortlevnad kom att gå under), valde vi att låta gruppen vila. Många av representanterna har 
vi ändå mött, fått input från och samarbetat med i verksamheten på andra sätt.

SAMVERKAN MED FOLKBILDNINGSFÖRENINGEN & GLOKALA FOLKHÖGSKOLAN

Det har varit väldigt värdefullt för oss personligen att ingå i Glokala Folkhögskolans perso-
nallag för att inspireras och utbyta erfarenheter med pedagoger och andra projektarbetare. 
Även för Watch it!’s utveckling har det varit viktigt. Glokala är en dynamisk och levande 
organisation där vi hittat flera tillfällen till samarbete och utbyte.

Vi har medverkat i Glokalas återkommande personalaktiviteter såsom de pedagogiska 
fredagsverkstäderna (varannan vecka), personalmöten, fem introduktionsmöten för nyan-
ställda, Tryckeriets husmöten, samt fackmöten. Vi ser vårt uppdrag som att försöka påverka 
interna demokratiska strukturer överallt där vi är och gör det bland annat genom att bidra 
med demokratiska mötesformer.

Watch it! har även hållit de tre metodworkshoparna för Glokalas personal under våren och 
därmed satt igång/bidragit starkt i arbetet med den interna kommunikationen och demo-
kratin på Glokala. Ett arbete som nu är igång i form av en grupp inom personalen som jobbar 
vidare med frågorna och planerar inför gemensamma personaldagar efter terminsslut i vår 
och innan terminsstart i höst. Där efterfrågas Watch it! kunskap och vi kommer fortsätta ta 
en aktiv del som processledare (och anställda).

Vi har fortsatt vara en del av tänket kring hur det internationella spåret ska utvecklas på 
Glokala Folkhögskolan och även medverkat regelbundet i Glokalas spårarbeten kring håll-
barhetsfrågor och entreprenörskap. Vi har hållit i teambuilding á la Watch it! med folkhög-
skolekurserna Glokala Medier och SMF (studiemotiverande folkhögskolestudier). Vi med-
verkade med Förändringsspelet och hjälpte till att ”fånga historier” på Glokalas utåtriktade 
arrangemang Världskulturdagarna. Vi tog emot 30 folkbildare på besök från olika delar av 
Europa och gjorde en intensivworkshop där frågan om deltagande lyftes genom interaktiva 
övningar.

Att medverka i dessa olika sammanhang av samarbeten med Folkbildningsföreningen och 
Glokala folkhögskolan är en förutsättning för att ta tillvara på projektets tankar och erfa-
renheter inför framtiden. Vi märker att Watch it! kommit att ses som en självklar del av 
organisationen kring Glokala. Folkbildningsföreningens ledning gjorde det tidigt under år 3 
klart att de verkligen vill bidra till att Watch it! lever vidare och har erbjudit stöd kring an-
sökningsskrivande. Watch it! kommer även i fortsättningen att ha ett kontor/lokal (tillsam-
mans med Arvsfondsprojektet Vi har rätt) och ha tillgång till datorer, telefon, kontors- och 
workshopsmaterial. Den ekonomiska administrationen för kommande arvoderade uppdrag 
kommer gå via Folkbildningsföreningen. Nästa års samarbete med Forskning och Utbildning 
(Malmö stad) och Malmö Högskola är ett resultat av ledningens initiativ och kontakter. Någ-
ra inom Watch it! kommer att jobba vidare i andra projekt inom Folkbildningsföreningen.
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ANDRA FINANSIÄRER?

Det har inte funnits några andra finansiärer för Watch it! förutom Arvsfonden.

3. RESULTAT 

3.1 Hur verksamheten och erfarenheter från projektet lever vidare

Diskussionen om Watch it!s fortlevnad efter projekttidens slut startade tidigt. Vi har haft 
regelbundna så kallade ”år 4-möten” där arbetsgruppare och anställda träffats ungefär 
tre gånger per termin. Vi har visionerat högt om drömscenarier för att successivt övergå i 
handlingsplaner utifrån vad som kändes rimligt och görbart. Vi har kollat upp olika finansie-
ringsmöjligheter och har på enskilda möten träffat ett tiotal personer (allt från kommunala 
tjänstemän och politiker till föreningsaktiva och verksamhetschefer) som vi trodde kunde 
ha viktig input i hur vi som projekt kan leva vidare. Vi samtalade utifrån frågan; ”Utifrån din 
erfarenhet, dina sammanhang och nätverk – vad ser du för möjliga fortsättningar på Watch 
it!?”. Vi hade också möten med våra chefer, som gav oss stöd och tips på personer att kon-
takta. Utifrån detta nyfikna spretiga arbete utkristalliserade sig två tydliga spår; skolutveck-
ling och ungas organisering på fritiden.

3.1.1 Ett skolspår växer fram

Viljan att stärka vår skolidentitet kommer från att vi under dessa tre åren hört både från 
elever och lärare att nya metoder för att göra demokrati i skolan behövs. Både elever och lä-
rare längtar efter metoder som ger energi och väcker intresse, såväl i samhällsundervisning-
en som i elevrådet. Vi har initierat ett samarbete med Forskning och Utveckling på Malmö 
Stad och Malmö Högskola för att utforska elevinflytande och deltagarbaserad undervisning. 
Kan ett utvecklingsteam bildas utifrån Watch it!, som genomför workshops inom skolvärl-
den, och som samtidigt ges en forskningsanknytning? Planerna rymmer i det här skedet 
många frågor, men intresset är stort och idéerna kommer att formeras vidare under 2013.

Vi har också ett nära samarbete med CPI, Centrum för Pedagogisk Inspiration på Malmö 
Stad. Malmö Stad som kommun vill satsa på ökad delaktighet i skolan, eftersom rapporter 
visar att det står dåligt till med skoldemokratin i Malmö. CPI kommer därför fokusera på 
skoldemokrati bland annat genom att erbjuda workshops, där vi i dagsläget gör planer för 
hur vi kan samarbeta med dessa i höst.

Båda dessa kommunala samarbeten tycker vi är spännande spår som vi har planer på att 
utöka genom att söka mera projektpengar i höst. Vi vill använda och vidareutveckla Watch 
it!s erfarenheter, men på en ny plattform. Då vill vi bland annat också återuppta kontakten 
med Nya Malmö Latin - en gymnasieskola som, redan innan skolan startat, Naturskyddsför-
eningen utsett till modellskola för att utveckla nya pedagogiska arbetsformer med fokus på 
hållbar utveckling. Där ser vi att vi har mycket att bidra till den sociala hållbarheten.
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3.1.2 Ungas organisering på fritiden

Watch it!s verksamhet lever vidare genom att båda DIY-grupperna under året fått verktyg 
för självorganisering och nu är redo att fortsätta själva i höst. Watch it!s erfarenheter lever 
också vidare i deltagare som personer i sina andra engagemang. Några av dem har varit med 
sedan första gruppens start, men även i de nyare deltagare ser vi hur deltagande metoder, 
ett inkluderande förhållningssätt och att snabbt gå från idé till handling sitter i ryggmärgen. 
Redan idag håller deltagarna själva Watch it!s workshop Idé → Action! till exempel på sina 
skolor o nu senast för Eco Youth Vision - ett italienskt utbytesprojekt. Vi får också höra med 
jämna mellanrum hur metoderna används i deras privatliv och i andra engagemang.

Vårt samarbete med Hemgården kommer definitivt fortsätta. Dels genom arbetet med 
intern demokrati med deras personallag och vi spånar i dagsläget på ett samarbete i ett 
projekt under arbetsnamnet “DIY-centralen” där Watch it! leder utbildning samt uppföljning 
av handledare vid Hemgården i Lund, Arenan i Falun och Dynamo i Stockholm.

I ett samarbete med Frivilligcentra finns det planer på att göra en interaktiv digital engage-
mangskarta. Kartan är tänkt som en användargenenerad tjänst för Malmös invånare, där de 
kan få översikt över vad som finns att engagera sig i ideellt i sin stad. En ansökan skickades 
till Internetfonden men fick avslag. Vi letar nu efter nya plattformar att söka pengar från.

Att det behövs metoder för ungas organisering är vi om möjligt ännu mer övertygade om 
nu, än när vi började. Vi vill fortsätta jobba med ungas engagemang. I höst vill vi göra en ny 
kartläggning av ungas organisering på fritiden, för att genom workshops och samtal med 
unga och vuxna som jobbar med unga, kartlägga vad som görs, vad som behövs och vad 
Watch it! med våra erfarenheter skulle kunna tillföra. Södra Innerstadens stadsdel, Fritids-
forum, Områdesprogrammet Seved, nya Arvsfondenprojektet ”Vi har rätt!” och fritidsgården 
Benka Di är några av de samarbetspartners som har uttryckt intresse för fortsatt samarbete. 
Läs mer under rubriken

3.1.3 Watch it!s metoder lever vidare genom metodworkshops...

Eftersom vårt spridningsarbete innebar metodworkshopar med det tydliga syftet att delta-
garna skulle ta våra erfarenheter, göra dem till sina och använda i sina verksamheter lever 
redan nu Watch it!s metoder och erfarenheter vidare på fritidsgårdar, i skolor och föreningar. 
Några exempel på verksamheter där vi vet att våra metoder eller hela workshops från Idé till 
Action!, Demokratiskt ledarskap eller Intern demokrati använts eller används (utan vår med-
verkan) är Vipans Gymnasieskola, Polhems Gymnasieskola, Asylgruppen i Malmö, Amnesty, 
RåFILM, Asylmusikalen, Möllevångsskolan, Stenkulaskolan, Sofielundsskolan och Vi har 
rätt!. En lärare från Blankebäckskolan i Oxie deltog på alla tre metodworkshops och kommer 
tillsammans med Watch it! i början av hösten planera en lektionserie om demokrati på åtta 
tillfällen. Både i vår huvudmansorganisation Folkbildningsföreningen i Malmö/Glokala Folk-
högskolan samt i vår nära samarbetspartner Hemgården i Lund har ett större arbete med 
den interna demokratin påbörjats som en direkt konsekvens av Watch it!s metodworkshop. 
Fler exempel på hur deltagare använder sig av Watch it! metoder ges i stycket “Vilka upple-
velser har målgruppen av projektets insatser?”.
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...OCH METODKIT

Samtliga delar av metodkitet hittas på webben och kommer finnas tillgängligt även efter 
efter projekttidens slut. Det ser vi som en viktig del i att Watch it!s erfarenheter fortsät-
ter spridas och användas, till exempel av personer som gått metodworkshoparna. Spelet 
“Change the Game” och kortfilmstrilogin “D.I.T - Do It Together” är satsningar vi gjort just 
med tanken att de dels kan användas i verksamheten nu, men framför allt leva vidare efter 
projektets slut. Tillsammans med RåFILM håller vi på att ta fram ett pedagogiskt material 
kopplat till D.I.T-filmerna som de kommer använda sig av i föreläsningar de håller runt om i 
landet. De använder då D.I.T-filmerna som exempel på hur en kan använda video som peda-
gogiskt verktyg för förändring. Vi har också planer på att arbeta fram en metodbank tillsam-
mans med Arvsfondenprojektet Vi har rätt!.

3.1.4 Arbetsgruppen fortsätter

Kanske mest av allt kommer verksamheten och erfarenheterna leva vidare genom arbets-
gruppens fortsatta engagemang. Det är för oss alla självklart att fortsätta vara aktiva i 
Watch it!, oavsett om det sker avlönat eller ideellt. Som det ser ut i dagsläget kommer en 
del av verksamheten vara finansierad och vi kommer under hösten ta tid till att skriva minst 
två ansökningar; en för att jobba med demokrati i skolan och en för att fortsätta med ungas 
engagemang på fritiden.

3.2 Samarbeten

Här följer en lista av de samarbeten Watch it! haft med föreningar, organisationer och myn-
digheter under det senaste året samt hur vi samarbetat och hur samarbetet ser ut idag.

I MALMÖ:

* Folkbildningsföreningen i Malmö - Vår huvudman. (se även stycket ‘Samverkan med 
Glokala & Folkbildningsföreningen). Samarbetet har skett på flera sätt och nivåer med både 
anställda och deltagare. Vi har bland annat hållt våra tre metodworkshops med Glokala 
Folkhögskolans personallag. Samarbetet kommer även i höst att fortsätta kring den interna 
demokratin i föreningen. Vi har också hållt teambuilding vid tre tillfälle för två av skolans 
kurser; Studiemotivernade förberedelsekurs och Glokala medier

* Forskning och utveckling (FoU), Malmö stads utbildningsenhet - Utforskande av samar-
bete kring elevinflytande och deltagarbaserad undervisning. Planer på och samtal kring att 
Watch it! blir ett utvecklingsteam inom FoU. Samtalet pågår.

* Malmö Högskola - I samarbetet Watch it! - Malmö Högskola - Malmö Stad genom sociolo-
gen Mikael Stigendahl och projektet City Spice.

* Södra Innerstadens stadsenhet - Under året har stadsenheten drivit projektet Skapande 
skola. Samarbete har här skett med stadsdelens 6-klassare och arbetet med hur de kan 
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uttrycka åsikter i skrift. Samarbetet har gällt så väl lärare som elever på 6 skolor. Det finns 
planer på att fortsätta samarbetet kring Skapande skola även nästa år.

* Södra Innerstadens stadsdelstidning  - Bidragit med artiklar till deras ungsida i tidningen. 
Fokus under året med samarbetet genom Skapande skola. Se ovan.

* Nya Latins ledningsgrupp - Diskussion kring hur Watch it!s metoder kan bli en del av ska-
pandet av den nya skolan kopplat till demokratiarbete.

* Centrum för Pedagogisk Inspiration - Anordnat tre workshopstillfällen för pedagoger i 
Malmö där Watch it! stod för innehållet och CPI för informationspridningen.

* Centrum för Publikt Entreprenörskap - Samarbetat kring inbjudna ungdomsarbetare från 
Roskilde, Danmark, där Watch it! delade med sig av erfarenheter kring hur en kan snabbt och 
enkelt kan planera ett projekt. Har också fört Watch it! samman med andra verksamheter 
som jobbar med liknande saker.

* Frivilligcentra - Samarbete kring ett flertal saker under året. Bland annat har utbyte av me-
toder, organisering och framtidsfunderingar utbytts, Watch it! har bidragit till en workshop 
i intern demokrati på ett av deras evenemang och tagit fram en digital karta för hur en kan 
engagera sig ideellt. (Se bilaga “Engagemangskartan”)

* RåFILM - Utbyte av erfarenheter. Watch it! har också hållit i metodworkshopen Intern de-
mokrati för gruppen. Nu tittas det på möjlighet att tillsammans länka samman metodkitet 
och de tidigare samskapade DIT-filmerna.

* Teater Foratt  -  Samarbete genom DIY-grupperna i Lund. Workshop på en veckoträff och 
kunskapsutbyte kring osynlig gatuteater.  

* Mykorrhiza - Samarbete genom DIY-grupperna i Lund. Studiebesök och kunskapsutbyte 
kring stadsodling.

* Klädoteket - Samarbete genom DIY-grupperna i Lund. Studiebesök och kunskapsutbyte 
kring klädindustrin och ett nytt sätt att tänka kring ägande.

* Asylgruppen - genom workshops och samtal samarbetat kring skapande vision för Asyl-
gruppen samt informationsdelning kring olika arrangemang.

* Vi har rätt! - Metodutbyte i samband med organisering och uppstart av projektet.

* Spelkultur Skåne - Metodutbyte i samband med organisering och uppstart av projektet.

* JAK - Metodutbyte och kunskapsujämning kring hur en kan arbeta med folkbildning.

* Stadsmissionen - Samarbete kring framtagande av en kurs i mänskliga rättigheter där 
Watch it! delar med sig av sina metoder.

* Garaget - Mötesplats i Malmö. Deltagit vid olika arrangemang kopplade till organisering, 
demokrati eller engagemang som Garaget har anordnat.
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* Doc Lounge - Watch it! deltog som moderator vid samtalet efter en av deras filmvisningar.

* Barnrättsnätverket - Nätverk som kraftsamlar kring förverkligandet av barns rättigheter.

* Medborgarerådet

* Malmös Feministiska Nätverk - Medverkande på Feministiskt forum, genom 
EkoReko<3Lund, under hösten 2012 med workshopen Tillväxt vs. Nerväxt.

I LUND:

* Hemgården -  samarbete kring projektet DIY – Do It Yourself med grupperna 
EkoReko<3Lund och KüNST samt gemensamt arrangerande av metodspridningen för 
ungdomsarbetare i Lund. Just nu har vi inlett samarbetet kring att arbeta med Hemgårdens 
interna organisering.

* Polhemskolan - Samarbetat kring deras jämställdhetsdag. DIY-deltagare var på plats och 
höll i en Idé→Action! workshop.

* Radio Galen - medverkande av DIY-grupperna under radiosändningar.

* ComUng - höll i workshops med unga arbetslösa kring motivation.

* Eco Youth Vision - DIY-deltagare höll workshop på en kulturdag anordnad av det italienska 
utbytesprojektet.

Föreningar och myndigheter vi har samarbetat med utanför Malmö/Lund:

* SVT - Samarbete kring Sommarlovsmorgon 2013 med tema DIY (Do It Yourself)

* Hvilans Folkhögskola - spridande av metodworkshops till fritidsledarprogrammet samt var 
praktikplats för en av skolans elever under 6 veckor.

* Fritidsforum Sverige - medverkande på deras Sverigeturné i Skellefteå, Örnsköldsvik och 
Kalmar med workshopen om demokratiskt ledarskap. Just nu utforskar möjliga vägar för 
samarbete framåt.  

*Jämfota - Normkritiskt företag som gav Watch it! feedback på våra metodworkshops samt 
höll i en workshop med arbetsgruppen kring normkritik.

* Ung nu! - Utbyte av metoder. Bland annat processledde Watch it! en workshop mellan unga 
och politiker som Ung nu! samordnade i Burlöv.

Övriga föreningar, organisationer eller myndigheter vi har nått genom våra metodworkshops:

I MALMÖ:

* Ungdom mot rasism

* Kollektivhuset
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* AIF Barrikaden

* SYNA Kulturaktivism

* Glokala tankesmedjan

* Concrete Farming

* Globala Malmö

* Rädda Barnens ungdomsförbund

* Ingen människa är illegal

* CCR - roller derby

* Limhamn- Bunkeflo stadsdelsförvaltning

* Förebyggande och Fritid i Rosengård

* Amnesty Malmö

I LUND:

* Lunds ungdomsting

* Fältgruppen i Lund

* Fritidsgårdar i Lund med omnejd

* Vipans gymnasieskola

Föreningar och myndigheter vi har nått genom våra metodworkshops utanför Malmö/Lund:

* Bénka-dí i Simrishamn

* Hållplats 261 i Landskrona

HUR HAR NI SPRIDIT ELLER SKA SPRIDA RESULTATET?

Se stycket om metodspridning under rubriken ‘Genomförande’ och ‘Hur verksamheten och 
erfarenheter från projektet lever vidare’.
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3.3 Deltagarstatistik

Totalt antal deltagare i samtliga workshops under projektår 3: 976 stycken

Antal tjejer: 53,5%

Antal killar: 46,5%

Antal tillfällen: 106 st

(EkoReko<3Lund 35 träffar, KüNST! 31 träffar, DIY-läger 1, Idé → Action! 5, metodworkshop i 
Idé→Action 11, metodworkshop i Demokratiskt ledarskap 10, metodworkshop i Intern demo-
krati 9, 3 presentationer av Watch it! och 1 övrigt)

Genomsnittet under året per återkommande grupp och träff:

Antalet aktiva i DIY-EkoReko<3Lund: 6 stycken (2 tjejer och 4 killar)

Antalet aktiva i DIY-KüNST!: 5 stycken (3 tjejer och 2 killar)      
  

HUR HAR MÅLGRUPPEN SETT UT?         

I statistiken ser vi att det varit fler tjejer än killar generellt men att könsfördelningen ser 
olika ut beroende på vilken grupp vi pratar om. När det gäller DIY-grupperna i Lund ser 
vi en övervägande majoritet av tjejer i KüNST!-gruppen och en viss övervikt av killar i 
EkoReko<3Lund.

Majoriteten av våra deltagare i DIY-grupperna har varit inom åldrarna 15-22 år. Då fokuset på 
metodspridningen har varit att sprida till personer som arbetar med unga, har majoriteten 
av de vi nått under året, framförallt under våren, varit 30-60 år.

Den sociala bakgrunden bland våra workshopdeltagare har varit olika beroende på vilken 
verksamhet vi tittar på. I vår DIY-verksamhet i Lund har majoriteten av de unga som del-
tagit tidigare, generellt sett haft en god socioekonomisk bakgrund samt har erfarenhet 
från organisations- och föreningsliv sedan tidigare. En del är aktiva på Hemgården i andra 
grupper och en del är engagerade i andra föreningar eller grupper utanför Hemgården. Under 
projektår 3 har deltagargrupperna förändrats. De socioekonomiska förutsättningarn för flera 
av de nya deltagarna är betydligt tuffare än för flera av de tidigare deltagarna. Grupperna 
består nu av personer med olika etniska bakgrunder.

När det gäller deltagarna på våra metodworkshops med personer som arbetar med unga har 
det varit svårt att avgöra de sociala bakgrunderna då vi endast har träffat dem vid ett eller 
ett fåtal tillfällen.

En problembild i stort som vi har sett, kopplat till projektet, är samhällets organisering mot 
ensamkommande. Det här har försvårat deltagande från personer som har visat intresse för 
projektet.
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HUR OCH I VILKEN OMFATTNING HAR NI NÅTT MÅLGRUPPEN?

Se avsnitt om metodspridning och DIY under rubriken ‘Genomförande’.

HUR HAR MÅLGRUPPEN VARIT DELAKTIG I PROJEKTETS GENOMFÖRANDE?

Watch it!s grundidé har sedan starten varit att genomsyras av delaktighet och demokrati. 
En självklar effekt av det är att våga testa nya metoder, utvärdera, göra om, reflektera, 
testa nytt. Deltagarna har starkt bidragit till projektets utformning genom att tycka till, ge 
feedback, vara med och skapa och omskapa. I de kontinuerliga spåren EkoReko och Künst är 
detta en given del av aktiviteterna där deltagarna nu håller egna träffar med stöd av Watch 
it!’s handledning och metoder.

Det deltagande och inflytande som deltagarna i vårens metodworkshopar haft är av logiska/
naturliga skäl begränsat till själva workshoptillfället eftersom det varit tillfälliga händelser. 
Vi har satt temat, ramarna och planerat övningarna i workshopen och inflytandet på utfor-
mandet är därmed mycket begränsat. Men genom deltagande metoder, tid för diskussion, 
reflektion, kommentarer och feedback har många deltagare uttryckt att de känt sig delak-
tiga och hörda. Vi workshopledare har jobbat på och försöker ha en öppen inställning och 
kommunikation gentemot deltagarna för att kunna vara lyhörda på deras behov och önske-
mål. Kanske lär en sig bättre vad demokrati kan vara genom en konflikt som hanteras på ett 
bra sätt än genom en fyra hörn övning? Därmed har även varje workshop varit olik de andra 
och alla erfarenheter fångas upp i workshopledarnas utvärdering efter workshopen.

En obligatorisk avslutning på varje metodworkshoptillfälle är att deltagarna utvärderar 
anonymt genom att skriva på två lappar med rubrikerna ”vad var bra?” och ”vad kunde varit 
bättre?” Dessa kommentarer påverkar hur vi ändrar workshopen till nästa gång och testar 
nya metoder, grepp eller formuleringar.

VILKA UPPLEVELSER HAR MÅLGRUPPEN AV PROJEKTETS INSATSER?

Under projektår tre kan målgruppen sägas vara framförallt två grupper. Det är det fortsatta 
DIY-projektet med EkoReko<3Lund och Künst samt vuxna som arbetar med unga. Nedan 
kommer målgruppens upplevelser även delas upp i dessa två grupper. Dessa är hämtade 
från utvärderingar från träffar och workshops, både i slutet av varje träff och i DIY-grupper-
nas fall genom en större terminsutvärdering, samt kommentarer när vi träffats. (Se bilga 
“Utvärderingsmall”, “Terminsutvärdering vt 13 EkoReko<3Lund”, “Terminsutvärdering vt 13 
KüNST” och Deltagarnas utvärderingar, för utformande av utvärderingarna och samanställ-
ning av DIY-deltagarnas kommentarer under ett tillfälle.)

Under våren fick Watch it! även möjligheten att, genom ett projektarbete som fyra gymna-
sieelever genomförde, ta del av utvärderingar från deltagare under åren genom en enkät 
som skickades ut. (Se nedan samt bilaga “Projektarbete “Hur har Watch it! påverkat delta-
garnas tänk och praktik kring demokrati?””).
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DIY-GRUPPERNA EKOREKO<3LUND OCH KÜNST:

I grupperna under året har återkommande respons på träffarna varit att det har varit roligt 
att vara tillsammans och att i grupperna så väl får lära sig mer kring ämnen och att sedan 
agera på det. “Det känns bra i kroppen att vara här” som en deltagare uttryckte det efter en 
träff. Båda grupperna, men framförallt EkoReko, har växt i antal det senaste året och det har 
uppskattats bland deltagarna. Det ska dock även nämnas att gruppstorleken även senaste 
året har varierat och deltagare har kommit och gått. Bland annat har det lyfts att det är ro-
ligt att lära sig genom att ta del av vad andra tycker och tänker. Dock har det samtidigt också 
lyfts att det då har blivit svårt att hitta kontinuitet när det är svårt att veta hur många och 
vem som kommer på träffarna.

Gruppernas medlemmar har också lyft att det har varit roligt och givande att hålla i egna 
träffar. Som en deltagare uttryckte det i terminsutvärderingen för hösten: “Det har varit väl-
digt givande, både för att dana mina egna kunskaper och för att ta del av det andra kursdel-
tagare brinner för!” och “Watch it! sitter i oss”. Vid ett flertal tillfällen har det också lyfts att 
det har känts lite läskigt att själva hålla i träffarna. Det här bland annat för att det har varit 
något nytt och pga svårigheterna att göra uppläggen på träffarna för att få alla att känna sig 
delaktiga.

Att använda sig av deltagande metoder under träffarna, så väl från Watch it!s-sida som 
under de deltagarledda träffarna, har varit uppskattat. Åsikterna kring specifika metoder 
har dock skilt sig. Några deltagare har uppskattat att vid träffstart göra en lek medan andra 
inte har gjort det, några har uppskattat att utforska nya metoder för till exempel utvärdering 
medan andra inte har gjort det. Alla uttrycker att de har lärt sig mycket, några exempel är: 
“bättre svenska”, “ att yssna och se till att alla förstår”, “att acceptera olika åsikter. Det har 
byggts upp en känsla av att det är ok att tycka vad en vill. Alla lyssnar ändå och det blir inte 
dålig stämning om nån säger en annan åsikt. Då pratar en om det.” “efter lägret ville jag bara 
göra rundor hela tiden”, “känns bra att kunna inkludera allihopa och ställa frågor.”, “Arbetspro-
cesser och demokrati i grupper har varit riktigt bra och användbara kunskaper”.

METODWORKSHOPARNA MED VUXNA SOM ARBETAR MED UNGA:

“Ett bra sätt att få alla att komma till tals och synas.”

“Bra sätt att jobba med ungdomar kring demokratifrågor.”

“Att jobba med hela kroppen. Se - höra - göra = förstå.”

“Jag tyckte att det var bra för man får verkligen öva på att våga prata och man ökar sin krea-
tivitet.”

“ Peppar till handling. Ger självförtroende.”

Så har några, ofta återkommande, kommentarer från utvärderingarna på årets metodwork-
shops varit när vi har frågat “Vad har varit bra?”. Återkommande kommentarer på “Vad skulle 
kunna bli bättre?” har varit att få mer tid till workshopen för att kunna ha ett lugnare tempo, 
mer tid för diskussion och kunskapsutbyte med andra deltagare och att kunna gå djupare in 
på olika delar.
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VÅRA TOLKNINGAR AV DELTAGARNAS KOMMENTARER:

Generellt genom workshoparna har vi märkt att deltagarna, så väl i DIY-grupperna som i de 
övriga workshoparna, har haft ett större engagemang och intresse för ämnen som enkelt 
och tydligt är kopplade till deras liv/verksamhet direkt eller till te.x. området där de bor. Det 
här har gått att se i allt från vilka teman DIY-grupperna har valt att arbeta med (rasism, 
hemlöshet, hållbarhet genom te.x. odling på olika sätt, skola, asylfrågan och feminism). I 
Idé→Action!-metodworkshoparna har det pratats om drömscenarion och förändringar kopp-
lade till  närsamhället eller arbetsplatsen. I Demokratiskt ledarskap har deltagarna ofta och 
lätt kunnat applicera inflytandetrappan på den egna verksamheten. I Intern demokrati har 
deltagarna under workshopen knytit an metoderna till sin egna verksamhet och hur de skulle 
kunna integreras där.

Det har funnits ett stort engagemang och intresse för att göra något aktivt, både med kropp 
och tanke. Watch it!s strävan att skapa ett så tryggt och tillitsfullt klimat som möjligt i grup-
perna och workshoparnas upplägg att faktiskt få testa på de teman och metoder som lyfts, 
har bidragit och kunnat möta det intresset hos deltagarna.

HUR HAR WATCH IT! PÅVERKAT DELTAGARNAS TÄNK OCH PRAKTIK KRING DEMO-
KRATI? - WATCH IT! HANDLEDER PROJEKTARBETE

I slutet av maj ringde två utav de tidigaste Künst-deltagarna, som inte varit aktiva på ett 
bra tag, och frågade om de fick göra sitt projektarbete med Watch it!. De går på Carl Adolph 
Agardhgymnasiet i Lund och uppdraget var att Watch it! skulle fungera som handledare och 
tillsammans skulle vi ta fram en frågeställning som vi alla va nyfikna på. Frågan blev: “Hur 
har Watch it! påverkat deltagarnas tänk och praktik kring demokrati?”

De fyra gymnasisterna jobbade, med handledning av tre från Watch it!s arbetsgrupp, heltid 
under en månad för att genom enkäter söka svar på frågan. Enkäten skickades ut till ca 1 
000 personer som varit i kontakt med Watch it! och ca 50 svar kom in. Svaren analyserades 
och gymnasisterna skrev en utförlig vetenskaplig rapport om hela deras arbete (se bilaga: 
Projektarbete ”Hur har Watch it! påverkat deltagarnas tänk och praktik kring demokrati?”). 
Några av deltagarnas åsikter var bl a “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!” och “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”.

Samarbetet var lärorikt både för projektarbetesgruppen och Watch it!. Gymnasisterna tyckte 
det kändes viktigt och medningsfullt att jobba kring unga och demokrati, under vår gemen-
samma utvärdering uttryckte de “en fin stämning i kontakten, peppande och tillgängliga 
handledare”. Vi i Watch it! är jättetacksamma av att ha fått höra vad 50 deltagare formulerar 
att mötet med Watch it! har gett dem, något vi kommer använda som ett underlag till upp-
starten av höstens verksamhet.

EKONOMISK REDOVISNING 

Den ekonomiska redovisningen kompletteras i augusti. 
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BILAGOR
Bilagorna står i kronologisk ordning utifrån när hänvisas till i rapporten.

1. Huvudansvar och pepp    

2. AG-utvärdering: vt -13    

3. Internutvärdering Kvartetten  13 sept-12    

4. Julutvärdering projekt + intern Kvartetten    

5. Visualisering vad vi har lagt vår tid på    

6. Internutvärdering  metodspridningen

7. Personal file    

8. Arbetsgruppen och kvartettens roll    

9. Exempelplanering Idé → Action    

10. “Jalla! Jalla! Engagera alla!” (Metodworkshop Idé → Action! med Fritid Norr i Lund) 
       →  http://www.youtube.com/watch?v=1dPI3HXERxI&list=UU8tLj2DhrrfRDm3aymji9Mg

 11. “Girlpower” (Teambuilding med Studiemotiverande Folkhögskolekurs):     
      → http://www.youtube.com/watch?v=GUy5wW4O9nI&list=UU8tLj2DhrrfRDm3aymji9Mg

12. “Behind the scenes - Hur kul det kan vara med tejpgrafitti” (Öppen metodworkshop i Idé → 
Action! för lärare och skolbibliotekarier med Centrum för Pedagogisk Inspiration) 
→ http://www.youtube.com/watch?v=08FRG8walMo&list=UU8tLj2DhrrfRDm3aymji9Mg

13. Manus metodworkshop Demokratiskt ledarskap    

14. Inflytandetrappan    

15. Manus metodworkshop Intern demokrati    

16. “Huvudansvar och pepp” (Öppen metodworkshop i Intern demokrati) 
     → http://www.youtube.com/watch?v=kzPWdVCWjuA&list=UU8tLj2DhrrfRDm3aymji9Mg

17. Projektplan för metodkit    

18. Inbjudan Att göra demokrati    

19. Utvärdering workshop ledare    

20. “Alla lika” (DIY-läger med Künst och EkoReko):     
      * http://www.youtube.com/watch?v=57UZQk2FUKw&list=UU8tLj2DhrrfRDm3aymji9Mg

21. EkoReko<3Lund manifest    
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 22. “Künst och EkoReko fixar soppkök” → http://bambuser.com/v/3498989

23. KüNST manifest    

24. “Jag är inte rasist, men...” Künst gör osynlig antirasistisk gatuteater 
       → http://www.youtube.com/watch?v=qcza5lwLZe0

25. Södra innerstadens stadsdelstidning september    

26. Södra innerstadens stadsdelstidning Skapande skola 1

27. Södra innerstadens stadsdelstidning Skapande skola 2    

28. Södra innerstadens stadsdelstidning helnummer    

29. Engagemangskartan    

30. Dokumentationsmall

31. Terminsutvärdering vt 13 EkoReko<3Lund

32. Terminsutvärdering vt 13 KüNST

33. Deltagarnas utvärderingar

34. Projektarbete ”Hur har Watch it! påverkat deltagarnas tänk och praktik kring demokrati?”

ÖVRIGA BILAGOR

35. “Det starter i det små” (http://www.information.dk/304433)

36. Så lämnas unga i utanförskap: * http://watchitmalmolund.se/media/sa-lamnas-ungdo-
mar-i-utanforskap-folkhogskolan-nr-4-2012/

37. Radio Galen klipp 15 oktober 2012. CD-skiva.
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