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”Det är i ett arbetslag som det individuella kan komma till sin rätt genom att alla förverkligar sig 
tillsammans.”
Stig Sjödin

I samband med projektet Fria ordet, med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Skåne, höll 
jag under 2019 tolv workshops tillsammans med nyanlända flyktingar på Språkcaféet i 
Rosengårds Folkets Hus. Men jag är inte lärare i svenska. Deltagarna hade efterfrågat mer 
skönlitteratur i undervisningen och där kom jag in. I huvudsak använde jag mig av poesi som 
pedagogisk utgångspunkt för att hjälpa dem utveckla sitt språk, men det förekom också att vi 
breddade oss till andra genrer som brev och prosa.
 Syftet med poesin är annorlunda än mycket annan undervisning. Poängen är inte att 
lära någon ta bussen, handla i butiken eller klara sig på en arbetsplats. Syftet med poesin är 
att erbjuda verktyg för att kunna beskriva sin egen verklighet, sina egna erfarenheter och 
känslor. Detta är särskilt relevant för en grupp som nästan alltid beskrivs utifrån, som sällan 
får tala utifrån en egen plattform.

Att skriva gör att man växer. Man skriver ner känslor, minnen och funderingar. Läser sedan 
upp det för andra. Känner igen andra i sig själv. Utifrån det går det att skapa sammanhang 
för att diskutera sitt liv, sin historia och sin framtid. Att skriva tillsammans gör att man växer 
tillsammans.
 Att skriva kan också vara en väg in i läsandet. Som författare och kritiker har jag ofta 
hört, och själv upprepat, den slitna fras som säger att skönlitteraturen öppnar en ny värld 
för oss, att den gör det möjligt att resa i tid och rum. Det är sant, men vi säger det som en 
symbolisk sanning, vi menar det bildligen. För någon som lär sig ett nytt språk är det inte 
bara en metaforisk sanning, utan också bokstavligen sant: den flykting som lär sig svenska får 
en grund för att med bokstäverna öppna en ny värld.

Grunden för undervisningen har varit skriv- och läsövningar. Och i den här 
studievägledningen kommer jag redovisa hur de har gått till, för att det ska vara lättare att 
använda sig av samma metodik som vi använt. Min förhoppning är att vårt sätt att arbeta kan 
verka inspirerande, och det även för grupper som inte ser likadana ut som på Språkcaféet.
 Om skrivövningarna ska läsas upp, redovisas fritt eller att man helt enkelt går vidare 
är upp er som skriver tillsammans att känna av, men målsättningen är att dela med sig. Sänk 
trösklarna, hjälp varandra över dem. Det viktigaste är att skriva, och inte att det ska vara 
perfekt från början.



Övningarna är alltid förslag: ta gärna andra, men tänk på att de måste vara anpassade till 
gruppens språkliga nivå.
 
Med ekonomiskt stöd av Kulturrådet såg vi också till att texter från deltagarna i Språkcaféet 
blev en antologi. Den heter Hon ville inte släppa mina händer och är fritt nedladdningsbar från 
Föreningen Arbetarskrivares hemsida. Arbetarskrivare har varit behjälpliga med råd och stöd 
under arbetet.

Förutsättningarna
I samtida svenska skrivpedagogiska sammanhang beskrivs ofta en idealisk grupp som 
bestående av max sju personer. Detta för att varje deltagare ska få tid och plats. Och i denna 
grupp förutsätts det att alla har samma modersmål eller åtminstone ett gemensamt språk. I 
vanliga fall har deltagarna anmält sig i förväg och finns med på en närvarolista.
 Rosengårds Folkets Hus Språkcafé är egentligen inte ett språkcafé. Det initierades av 
asylsökande själva och var från början bara en öppen lokal. Efterhand som åren gått har det 
vuxit och blivit en språkskola, med daglig undervisning och sociala aktiviteter.

Språkcaféet har ingen registrering, ingen marknadsföring och ingen antagning. Gruppen 
ändrar sig från vecka till vecka beroende på jobb, om någon utvisas, flyttar, tröttnar eller 
tillkommer. Gruppens storlek varierar mellan 40 och 70 personer. Deltagarna kommer från 
många olika länder och har en åldersmässig spridning från 20 till en bit över 80. Något 
gemensamt språk eller alfabet finns inte. Deltagarna är allt från högutbildade till analfabeter.
 Sammantaget finns här erfarenheter, kunskaper, yrken, levda år och mil under fötterna 
som medelpedagogen bara kan drömma om, eller känna ångest inför.

Även om omsättningen på deltagarna är ganska stor så finns det en stabil kärna som 
återkommer gång efter gång. Det innebär att det redan fanns en viss prägel på gruppen när 
jag kom dit. De kände varandra, men inte mig. Vi lärde känna varandra under tidens gång. 
Lektionerna var på två timmar, med paus i mitten för fika. Fikan var viktig för att jag skulle 
ha en chans att prata med deltagarna lite friare än när jag stod framme vid whiteboarden, det 
var också viktigt för att nya deltagare skulle lära känna de andra och bli en i gruppen.

Workshop
Jag kommer in i caféet. Hälsar, presenterar mig, delar ut stenciler. Ett papper var, med dikt, 
prosastycke eller sång. Vid det här tillfället får de texten till Lyckliga gatan, och övningen är 
inspirerad av sången:
 ”Skriv om en plats du minns från förr. Det kan vara en gata, en by, en park, eller någon 
annan plats. Beskriv dina känslor för platsen och hur den såg ut. Använd gärna sinnen som 
syn, hörsel, lukt, smak och känsel. ”



Den svenska texten har jag kompletterat med en bild på en lind, trädets latinska namn, samt 
vad låtens titel är på italienska, franska, engelska och tyska.

De första gångerna hade jag inte skrivit ner själva övningen, utan förklarade den muntligt. 
Det var ett misstag eftersom även övningen måste översättas. Dessutom möjliggör en skriftlig 
beskrivningen att övningen kan tas med hem och lämnas vidare eller göras i efterhand.
 I allmänhet har jag använt texter som har svenska som originalspråk, men inte alltid. 
Om det är en dikt som finns på andra språk tar jag med översättningar. Många nyanlända kan 
flera olika språk, helt eller delvis, och av de språk jag själv har en uppfattning om är franska 
och engelska vanliga.
 Deltagarna får skriva vilka texter de vill, men jag har en förkärlek till poesin som 
exempel och utgångspunkt. Det kan verka märkligt då poesi ofta är abstrakt, ofta använder 
uttryck och ord som inte används i dagligt tal eller i samtida skriftspråk, ofta använder ord på 
sätt som vi inte är vana vid och ofta inte ens följer etablerade grammatiska regler.
 Just därför tycker jag det är bra att använda poesi. Den visar att språkets regler inte 
är lagar som måste följas, den premierar kreativitet och tolkningar framför rigiditet, och den 
visar att språket är föränderligt. Den sänker, märkligt nog, trösklarna för hur man får skriva. 
Det är lätt att göra rätt i poesi.

Så snart stencilerna är utdelade börjar textgenomgången. Jag läser i vanliga fall högt, 
och i exemplet med Lyckliga gatan lyssnar vi när Anna-Lena Löfgren sjunger. Folk läser 
tillsammans och de som delar samma språk hjälper varandra att förstå texten och övningen. 
Det är inte en tyst lektion, det hade försvårat avsevärt för deltagarna. Mobiler är framme. 
Översättningsappar och ordlistor går varma. Lexin är populärt. På sidan kan man få det 
svenska ordet uppläst med en knapptryckning och därmed höra uttalet. Google translate 
används, bildgoogling används: vad är murgröna? Vad är makadam?
 De gånger jag använder mig av musik är det inte bara orden som är viktiga, det är 
minst lika viktigt att sångaren artikulerar väl. Språkets rytm, även utanför orden, är också 
intressant. Jag har använt mig av barnramsor, vaggvisor och ordspråk. Ole, dole, doff, kinke, 
lane, koff.

En sfi-lärare berättade för mig att de använder barnböcker. Att lära sig ett nytt språk skulle 
vara som att vara barn på nytt. Det är inte min erfarenhet. Ta ett ord som ”bråk”. Lätt. Bara en 
stavelse och fyra bokstäver. Men för mina deltagare är ordet ”konflikt” lättare. Det är ett ord som finns 
på många språk. För att förklara sten börjar vi med det svårare, mer specifika, marmor. Marmor, eller 
alabaster, heter marmar på arabiska och somaliska.
 De mer erfarna och språkkunniga hjälper de andra. Gruppens storlek är en fördel. 
Oddsen att flera kan samma språk ökar.



Under tiden skriver jag upp antingen hela texten eller de svåraste orden på en whiteboard, 
och tar upp vilka ord de vill ha översatta eller förklarade.
 Jag läser texten högt för uttalets skull. Använder kroppsspråk för att förklara verbet 
”sväva”.
 Jag förklarar skillnaden mellan muntligt uttal och skriftspråk där det skiljer sig. Mig 
och mej. Säg och sej. Jag förklarar skillnaden mellan ej och inte. Det visar sig inte vara så svårt. 
Ej är ett vanligt ord i myndigheternas vokabulär.
 Möjligheterna för tolkningar, utsvävningar, givande och ogivande missförstånd och 
förklaringsmodeller är nästan oändligt. Det är min uppgift att se till att vi kommer framåt i 
texten.

Under första halvan av lektionen översätter vi grundtexten tillsammans och ibland 
hinner deltagarna börja ta sig an uppgiften. I vilket fall som helst tar vi inte paus förrän 
översättningen är klar. På det sättet kan de som själva vill skriva under fikan.

När de ska skriva sina egna texter uppmanar jag dem att först skriva på sitt förstaspråk för att 
sedan översätta till svenska. Det innebär att det som huvudsakligen sker under träffarna är 
kollektiv översättning: svenska – översättning – eget skrivande – översättning – svenska.

Fikan är viktig av flera orsaker, och inte bara för de uppenbara sociala fördelarna: många 
lever i ekonomisk utsatthet och ett gratis mål mat är viktigt. Energin underlättar deltagande i 
undervisningen. Efter fikan kommer de som vill ha möjlighet att skriva upp sin text på tavlan 
för en gemensam genomgång. Och även om det är en uppmuntrande stämning så är alla 
naturligtvis inte bekväma med det. Många går därför igenom sina texter med mig över rasten.

Min far död.
Jag blinkar till innan jag tar fram pennan och stryker över död, ändrar till dog. Dåtid. 
Preteritum. Efter en blick på skribenten trycker jag tillbaka impulsen att börja tala om hans 
förlust. Jag tror inte det är det han vill. Det är språket, kommunikationen, som är i centrum, 
inte traumat. Han har förmodligen berättat om händelsen många gånger tidigare, för vänner, 
för Migrationsverket. Efteråt rättfärdigar jag mig själv inför mig själv, men är inte säker. Jag 
tror jag gjorde rätt. Jag blev chockad, men hade det inte varit arrogant att sätta mina känslor 
i centrum (som jag kan göra nu i efterhand) och låta dem ta plats, bli ett hinder för det han 
efterfrågade: det grammatiskt korrekta sättet att skriva om sin fars död.

Efter pausen skriver några frivilliga upp sina texter på whiteboarden, och läser upp vad de 
skrivit. Jag går sedan igenom texten tillsammans med skribenten och de övriga deltagarna. 
Det handlar delvis om stavningen och meningsbyggnaden, men också om det finns andra 
sätt att uttrycka samma scener och känslor på. Vi skriver upp synonymer, motsatser och 
närgränsande ord.



Det krävs mod för att stå fram med sin ofärdiga text, men mitt intryck är att modet 
omedelbart belönas då skribenten får lösningar och förslag till sin text. Därför är det också 
viktigt att inte bara leta efter de uppsträckta händer som visar vilka som vill skriva på tavlan, 
utan även försöka hitta de som överväger att gå fram men behöver en smula uppmuntran.

Mahdi får pennan i handen och skriver på tavlan:
 ”Jag kan minnas när jag gick i skolan.
 Jag kommer ihåg att gatorna var fulla av människor; butiker och restauranger öppnade 
tidigt på morgonen, men efter krigets utbrott. Rädsla, vind och besvikelse har avgjort/bor på 
gatorna. Vi hör inte längre ens ljudet av hundar som skäller. Som en stad bebodd av spöken.”
Han ger tillbaka pennan till mig och jag frågar honom vilken stad det handlar om.
 Sana’a, i Jemen.
 Jag nickar. Vi pratar om hans val av ord, om valet att inte skriva ut alla ord. (Det är) 
som en stad bebodd av spöken. Om punkter för att markera en paus, ett andetag, för läsaren. 
Att det är något som kan förstärka en text. Om hur ordens ordningen kan vändas om han 
vill skriva på ett annat sätt: … efter krigets utbrott är det rädsla, vind och besvikelse som 
härskar/bor/avgjort på gatorna.

Jag fotograferar Mahdis text innan han suddar ut den och lämnar tavlan till nästa person. 
Fotografiet är för att ha möjligheten att kunna ta med texten till en kommande antologi. 
Inledningsvis bad jag dem lämna in texter till mig eller till någon av lärarna, men det ville sig 
aldrig riktigt. Efterhand förstod jag att många ville ta med sina texter hem, fortsätta arbeta 
med dem och kunna återvända till dikterna och sångerna. Jag hade i praktiken bett dem 
återlämna sitt studiematerial. Då var det bättre att fotografera.
 När jag fotograferar bryter en applåd ut bakom mig. Deltagarna tackar Mahdi för hans 
text, och välkomnar nästa skribent.
Vi fortsätter.
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Övningsunderlag:
Betong, Jakob Mathiassen (utdrag) (översättning Henrik Johansson)
Vi som är födda vid havet, Ebba Lindqvist
När vi senast såg din far, Warsan Shire (översättning Jakob Kaae)
En broder mer, Stig Dagerman
Trollmors vaggvisa, Margit Holmberg
De säger, Miguel Lopez
Ett brev om mammor och arbete, Fatuma Awil och Andrea Malešević (utdrag)
Souvenir, Warsan Shire
Första timmen i Sverige, Fatima Salem, (utdrag ur Nya röster, red. Victor Estby)
Storebror, Laleh Pourkarim
Lyckliga gatan, Britt Lindeborg (Il ragazzo della via Gluck, musik: Adriano Celentano, Text: 
Luciano Beretta, Miki Del Prete )
Sakta rullar jag ditt huvud, Lennart Hellsing
Sång till friheten, Björn Afzelius (Original: El día feliz que está llegando, Silvio Rodríguez 
Domínguez)
Jasminbrus, Maria Salem, (utdrag ur Nya röster, red. Victor Estby)


