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Berättelser som en metod för att utveckla medborgarkompetenser 

hos unga 

Erasmus Plus-projekt - Ungdom 

Berättelser för Förändring! 

 

"StoryAP"-historikarkiv lanserar en tävling som 
syftar till att samla berättelser om sociala 

actionupplevelser, i Europa och över hela världen. 

  
Författarna till dessa berättelser kan vara unga människor upp till 30 år av alla 
nationaliteter.(underåriga kan vara med genom deras föräldrar eller lärarna) 

Berättelserna som vi vill samla kan beröra: 

-projekt eller initiativ som utförs av informella grupper eller organisationer som 
försöker förbättra samhället inom olika områden, t.ex.  Mänskliga rättigheter, 
jämställdhet, miljöskydd, rättvis ekonomi etc. Författarna till berättelserna bör vara 
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under 30 år men ämnen för dessa berättelser kan vara av alla åldrar och 
nationaliteter. 

- individuella upplevelser, självbiografiska berättelser som rör reflektioner och 
upplevelser kring temat social förändring. Till exempel livsupplevelser, som ökat vår 
sociala medvetenhet, möten som gjorde det möjligt för oss att känna till sociala 
verkligheter som vi inte kände till innan osv. 

Dessa berättelser kan vara: 

- berättelser du har upplevt från första hand, som individ eller som grupp; 

- eller så kan du berätta historier om andras upplevelser, människor i alla åldrar 
och ursprungsland. 

Arkivet är öppet för berättelser i en rad olika medier: (Autobiografi eller biografi) 

 Text: Autobiografisk berättelse, berätta vad du upplevde direkt i första 
person, eller en biografisk berättelse, om du samlar erfarenheter från andra 
personer. Texten i PDF-format bör inte vara längre än 15 sidor.  

 Fotoberättelse (text och bilder): en berättelse som består av bilder åtföljda 
av texter. Det kan vara en självbiografisk berättelse, berätta vad du upplevde 
direkt i den första personen, eller en biografisk berättelse, om du samlar 
erfarenheter från andra personer. Skicka in berättelsen i PDF-format, den ska 
inte vara längre än 15 sidor. 

 Video berättelse: du kan berätta historien genom olika typer av video 
berättelse, såsom dokumentär, videointervju, digital berättelse eller någon 
annan kreativ form. Maximal längd 15 minuter laddas upp till 
fildelningsplattformar som YouTube och Vimeo (se uppladdning nedan).  

 Serier: berätta om en upplevd interkulturell dialog med grafik / bilder och 
text. Historien, får vara längre än 15 sidor och skickas in i PDF-format. 

 Audionarration: Autobiografisk ljudberättelse, berätta vad du upplevde direkt 
i första personen, eller en biografisk berättelse, om du samlar erfarenheter 
från upplevelser, personer. Maximal längd 5 minuter laddas upp till 
fildelningsplattformar som YouTube och Vimeo (se uppladdning nedan). 

 

ALLMÄN INFORMATION 

FÖRFATTARE - Historierna bör göras för unga människor upp till 30, som individer 
eller som en del av en informell grupp, gemenskap eller organisation. 
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SPRÅK - Det är möjligt att delta på följande språk: engelska, franska, italienska, 
polska, rumänska, svenska. En engelsk översättning (om berättelsen finns på ett 
annat modersmål) eller undertexter i händelse av video välkomnas men är inte 
obligatoriskt. 

FORMAT - Arkivet är öppet för olika berättelser (Självbiografi eller biografi) 
 Text; 
 Fotoberättelse (text och bilder); 
 Videoberättelse; 
 Serier (text och  grafik); 
 Ljudberättelse. 

 
ANTAL BERÄTTELSER - Det finns ingen begränsning för antalet berättelser en person 
kan skicka in. 

DEADLINE - Tidsfristen för att skicka  dina berättelser är den 30:e september 2020 

URVAL OCH PRIS - Den internationella personalen i Story AP kommer att välja ut - 
bland alla mottagna berättelser - några berättelser för att belysa specifika teman, 
eller särskilt kreativa och originella berättningsmetoder. Den första nivån för urval 
görs på nationell nivå, beroende på berättelsens språk. Varje land väljer fyra 
finalister (en för varje berättelsekategori). 

Den andra nivån urval, som drivs av en internationell jury, kommer att välja fyra 
övergripande vinnare bland finalisterna (en för varje berättelsekategori). 

Berättelserna (finalister och vinnare) kommer att samlas i en handbok om god 
praxis. 

De nationellt utvalda berättelserna kommer att delta i nationella 
projektetpresentationsevenemang. 
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HUR DU UTVÄRDER DIN BERÄTTELSE 

För att ladda upp berättelsen måste du: 

1.  Registrera dig på webbplatsen www.storyap.eu 

2 Logga in för att ladda upp berättelsen via sidan "dela din berättelse". 

Om din berättelse i videoformat måste du först ladda upp berättelsen på YouTube 
eller VIMEO och sedan skicka länken till StoryAp. 

Om du har en ljudhistoria skapar du en videofil med en enda bild och din ljudfil. 

När du har laddat upp berättelsen kommer den att publiceras inom några dagar 
efter adminstratören har godkänt den. 

Du kan också skicka dina berättelserna via e-post till e-postmeddelanden nedan med 
hjälp av det bifogade beskrivningskortet: 

– Italien (and other Countries not listed below – FIT Cemea - (koordinator) -  Storie 
Di Mondi Possibili -  storyap.archive@gmail.com  

– Polen - Stop - paulina@stowarzyszeniestop.pl 

– Rumänien -ProXpert - silvia.petre@proxpert.org 
– Sverige - Mobilizing Expertise –ali@mexpert.se 
– Storbritannien - Realtid - info@real-time.org.uk 

Frankrike - Cemea Center - romane.antoine@cemeacentre.org 
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Berättelser som en metod för att utveckla medborgarkompetenser 

hos unga 

Erasmus Plus-projekt - Ungdom 

StoryAp-arkivet är en en del av projektetet ”StoryDec, Berättelser som en metod för att utveckla 

medborgarkompetenser hos unga, Erasmus Plus-projekt - Ungdom. 

Målet med StoryDec är att skapa nya vägar för medborgarutbildning och social utbildning som 

riktas till ungdomar genom självbiografiska metoder och digital berättelse.  

 

 
Partners 

CEMEA ITALIEN - IT (koordinator) - https://www.cemea.it/ 
CEMEA FRANKRIKE- FR - http://www.cemeacentre.org/ 
Association Pro Xpert - Rumänien - https://proxpert.org/ 
Stowarzyszenie Trenerow Organizacji Pozarzadowych - Polen - https://stowarzyszeniestop.pl/ 
Storie di Mondi Possibili - Italien -  http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-possibili-italy/ 
Mobilizing Expertises - Sverige - http://mexpert.se/ 
Real Time - Storbritannien - http://www.real-time.org.uk/ 
 

 
Projektwebbplatser 
 

http://www.storydec.eu/ 

http://www.storyap.eu/ 

 

 

Detta projektetet har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Det här meddelandet 

återspeglar endast författarens åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för användning av 

information som finns i denna publikation. 

http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-possibili-italy/
http://www.storydec.eu/partners/storie-di-mondi-possibili-italy/
http://www.storydec.eu/
http://www.storyap.eu/

