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CHECKLISTA SPOKEN WORD
Ni hittar alla övningar, mallar och material på vår hemsida och materialbank. 
De finns också länkade sist i den här checklistan.

Kom igång      01

Uppstartsmöte
Kom igång med spoken word-gruppen genom att ha ett uppstartsmöte. 
Samla alla som vill vara med.

Idéverkstad
Prata om vad ni vill göra i er spoken word-grupp och hur ni vill göra det.

Starta förening
Använd vårt startkit för att starta en förening och få tillgång till stöd från 
Vi Unga samt öppna ett bankkonto.

Starta studiecirkel
Kontakta Studieförbundet Vuxenskolan och starta en studiecirkel i 
spoken word.

Planera fortsatta möten
 Kom överens om när ni träffas nästa gång och vad som händer vid det 
tillfället.
 

Planera en träff      02

Planera en träff
Bestäm vem som ska planera vilken träff och välj ett tema att utgå från så 
att alla kan bidra med något vid varje möte.

Planera träffens upplägg
Bestäm vem som ansvarar för olika områden vid nästa träff, exempelvis 
om någon ska hålla i mötet, visa inspirerande framföranden eller ansvara 
för övningar.

http://arrangera.viunga.se/
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Tips och råd        03

Ge återkoppling 
Ge varandra återkoppling om vad varje person gör bra och om någonting 
kan förbättras.

Ha kul 
Ha roligt tillsammans, respektera varandra, lär er nya trick och verktyg, 
lek med formen och reglerna för språket.

Övningar och inspiration    04

Dikter och framföranden
 Låt varje deltagare ta med sig ett antal texter, dikter och framföranden 
som inspirerar dem och gå igenom dem tillsammans.

Teman för varje träff 
Ha ett tema för varje träff. Det kan vara att kolla på andra som utövar spoken 
word, hyra in en skrivpedagog, använda digitala medier och hemsidor eller 
att testa olika skrivövningar. 

Mallar och övningar  06

Kom igång

Idéverkstad: 
https://bit.ly/2VkfalR 

Startkit: 
https://bit.ly/2OqpgQQ 

Protokoll:
 https://bit.ly/30RiFkY 

https://bit.ly/2OqpgQQ  
 https://bit.ly/30RiFkY  
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Avsluta

Utvärderingsbingo:
 https://bit.ly/35anYiS 

Utvärdera: 
https://bit.ly/2p46N1J 

Efterarbete: 
https://bit.ly/2OmP4NT

Planera

Tidsplan:
 https://bit.ly/2MfCrBu 

Aktivitetsplan: 
https://bit.ly/30TFZhS 

Övning Livspussel: 
https://bit.ly/30RMWQN 

Ansvarsfördelning:
https://bit.ly/31ZIJfm 

Dagsschema: 
https://bit.ly/30UPzRO 

Minutschema:
https://bit.ly/2orei2Z
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