
Upplägg Workshop 

>>> IDÉ -> ACTION <<< 
………………………………………….. 

TID: 

Två timmar 

…………………………………………... 

MATERIALLISTA:  

klisterpluppar, namntejp, bingobrickor, pennor, blädderblock, färgade A3, löpsedlar 
uppkopierade, fanzines, qr-kod, affisch, tejp, banderolltyg, akrylfärg, penslar, tjock 
tusch, gatukritor, knytgraffitityg, utklädningskläder, kameror, färgade A4, tusch, 
häftmassa, post-its, utvärderingslådor 

…………………………………………. 

Dela ut namnlappar och fyll I kontaktlista 

…………………………………………. 

 

INTRO (15min) 

Vilka är vi  

Syfte med workshopen 

Presentationsrunda: namn + pronomen + t ex något du gillar med staden du bor i 

Dagens program 

Foto- och filmetik 

Frågor? 

 

IDÉ -> ACTION (5min) 

Nu är ni deltgare i 2h!   

Förklara kartan; Idé –> Samarbete i grupp –> Vad är det ni vill förändra? Varför? 
–> Hur vill ni förändra det? Välja metod –> Action! -> Vem ska få veta?  

 

Idé –> (10min) 

Socialt bingo: Vi börjar I idé-rutan, uppvärmning/starter.  

 

“Vad vill du förändra i Malmö?” (10min) 



Bikupa + idéregn. Ha fantasi, alla idéer jakas! Anteckna, läs upp tavlan.  

 

Samarbete i grupp –> 

Gruppindelning: 4pers/grupp, säga nummer. Stegvis instruktion: 

1)) Runda, alla säger något de vill förändra från idéregnet eller annat, sno/använd 
gärna andras idéer! Skriv era idéer på A3. (5min) 

Vad är det ni vill förändra? Varför? –> 

2)) Pluppa tre pluppar var. Motivera och formulera ett budskap. Ev runda så alla 
säger vad de valt. (5min) 

 

Hur vill ni förändra det? Välja metod –> (10min) 

Bildspel: en bild per metod 

Gatukonst: banderoll, Tejp, gatukritor, knytgraffiti 

Gör din egen media: Fanzine, Löpsedel, Väggtidning  

Ta makten över reklamen: Adbusting, Affisch, QR 

Kropp&röst: sång, Teater, poesi, dans, staty, flashmob 

Foto, film  

 

Action! -> (45min) 

Tillbaka till gruppen och välj metod gemensamt. Ge tillbaka-tid.  

 

Tillbaka & grupp-runda: Vad var ert budskap, varför och kort om hur ni frontade 
det. Hur kändes det? Reaktioner från andra? 

 

-> Vem ska få veta? 

Uppmana deltagarna till att göra det själva men vi erbjuder också att vi kan göra det.  

 

UTRO 

Utvärdering, bra/bättre post-its 

 

 

 


