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Syfte och introduktion till Spoken Word
Eleven skriver en text om sig själv. Eleven använder liknelser, metaforer och citat. Slutligen framför eleven texten med
tempo, intonation och rytm!
Bifogad video: https://www.youtube.com/embed/YptKLn0Q29U?feature=oembed
Läraren reflekterar om muntligt framträdande
Uppgiften är rolig och engagerar eleverna. De behöver se flera exempel ur genren för att de ska förstå formen. Vidare
behöver de exempel som de kan härma. Senare i den egna skapandeprocessen är det viktigt att eleverna har stöd, till
exempel förslag på hur de kan komma igång eller delar som kan ingå i texten. Om eleverna inte är vana att framträda
eller spela in sig själva bör eleverna träna på muntligt framträdande parallellt med uppgiften.
Metod och uppgiften Spoken Word
Själva arbetsgången med att skapa en Spoken Word kan delas in i tre delar. Först skriver eleven en text om sig själv
(med hjälp av en stödstruktur). Därefter försöker eleven jobba med språket, till exempel genom att stryka och lägga till
text, använda sig av liknelser, metaforer, citat och gestalningar. Gör gemensamma övningar så att eleverna förstår hur
de språkliga greppen kan användas. Slutligen tränar eleven på själva framförandet där tempo, intonation och rytm blir
viktiga delar. Spela in på film eller ljudet på till exempel www.clyp.it.
Bifogad video: https://www.youtube.com/embed/buusVXz06sE?feature=oembed
Eleverna behöver stöd med att bygga upp sin fria vers. Ge exempel på vad de kan skriva om (sig själva utanpå, inuti
och omkring). Skriv rubrikerna på tavlan och fyll på med elevernas förslag. Föreslå också hur de kan inleda och bygga
upp sin text. Exempel ur filmen:

Jag vägrar att, jag skrattar åt, jag är rädd för, jag tror stenhårt på, jag vill att, jag är lycklig över, jag är
svartsjuk på, jag blir orolig när, jag tycker om när, jag är framtiden eftersom
Jag är självsäker när, jag är brutal som, jag äger dig eftersom, jag kan, jag är bäst, jag är sämst, jag är som
en, jag har haft, jag har aldrig
Ett knep är att jobba med kontraster, till exempel Jag är bäst när/Jag är sämst när, Jag har aldrig/Jag har alltid, Jag
hatar/Jag älskar, Jag blir ledsen/Jag blir glad.
Innan eleverna börjar är de bra om de har sett några exempel på hur en Spoken Word kan se ut. Här finns några
elevexempel: flippatklassrum.blogspot.se. Här ett exempel som kan visas när eleverna har kommit en bit in i skapandet:
Bifogad video: https://www.youtube.com/embed/vum6EUJZQU4?feature=oembed
Lgr 11 Kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande
anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller
välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad. Genom att
kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
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