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Välkomna till Teater Eksem!
Teater Eksem är en fri teatergrupp som verkar i Göteborg, Sverige och världen. Vi strävar efter att undersöka, skildra, aktualisera, vrida och vända på vår och er samtid och
historia. Vi vill förnya oss och teaterkonsten genom att gestalta drömmar, längtan,
oro, lustar, känslor och tankar. Allt som vi skapar har också ett normkritiskt perspektiv.
Sedan 2006 har vi satt upp flera kritiker- och publiksuccéer som Vaginamonologerna, En
dåres anteckningar och Re-Orientations. Vår senaste produktion är barnföreställningen
RYMM-raketen som hade premiär i februari 2011 och har spelats på turné och vår hemmascen i flera omgångar.

Kontaktuppgifter
Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller synpunkter!
Teater Eksem
Nordostpassagen 61 C
413 11 Göteborg
info@teatereksem.se
0735 - 69 66 66
www.teatereksem.se

Om det här materialet
RYMM-raketen handlar om att får vara arg och att få vara ledsen, om att vara modig och att
vara rädd. RYMM-raketen handlar om att få vara den man är, oavsett om man är kille, tjej
eller helt enkelt sig själv! Vi hoppas att barnen kommer att vilja prata om RYMM-raketen när
ni är tillbaka på förskolan, att RYMM-raketen, Goj, Pi och Jumbo kanske smyger sig in i deras
lek. Vi hoppas även att de frågor vi tar upp, frågor som handlar om rätten att få vara den man
vill, att få vara annorlunda, om genusmedvetenhet, kommer att leva vidare på just er förskola.
Vi har gjort det här materialet med tanken att det ska fungera som en inspiration
för dig. Här finns flera olika övningar samlade. Kanske vill du göra några, kanske
många. Kanske kommer du på en egen övning. Huvudsaken är att du känner dig inspirerad och att du genom övningarna kan knyta an till pjäsens tema. Vi har valt att fokusera på att öppna för diskussion, utan att komma med några direkta lösningar. Vi tror
att ni själva är dem som är bäst lämpade att komma fram till svaren, tillsammans.
Varma hälsningar
Gustav Åvik, producent		
Mia Kjellkvist, skådespelare
gustav@teatereksem.se			mia@teatereksem.se
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Inför teaterbesöket
Oavsett om barnen i din grupp är vana eller ovana teaterbesökare, finns det några saker det kan vara bra att tala om innan ni kommer till oss. Här ger vi några förslag på vad du kan berätta om och vad ni tillsammans kan diskutera.
Vad händer rent praktiskt?
Berätta för barnen hur det praktiskt kommer att se ut när ni ska se vår pjäs, så att de känner sig trygga.
Om ni ska komma till oss: Berätta hur ni ska åka och vart, om ni ska äta matsäck hos oss eller
äta senare på dagen. Berätta om det kommer barn från andra förskolor på föreställningen.
Om vi ska komma till er: Berätta om var och när vi ska spela. Berätta om andra förskolor
kommer till er för att se föreställningen.
Vad är teater?
Diskutera hur teater går till. Eftersom pjäsen har inslag av interaktion kan det vara bra att
ställa frågor som: Vad får man göra på en teater? Vad får man inte göra? Måste man vara
tyst? Får man skratta? Är det alltid så?
Har ni varit på teater tidigare?
Prata om ett tidigare teaterbesök. När vad det? Vad handlade pjäsen om? Vad tyckte ni?
Hur är det att jobba på en teater?
Man kan också prata om vad för olika uppgifter det finns på en teater och vem det är som
utför dem. Barnen kan få gissa vilka olika yrken det finns, till exempel vem som gör musiken, sköter ljuset eller står på scen. Vad är det som behövs för att det ska bli en pjäs?
Vad har ni för andra kulturupplevelser bakom er?
Ni har kanske varit på en konsert och lyssnat på musik eller sett en dansföreställning. Hur
var det? På vilket sätt skiljer det sig från teater? Vad är det för skillnad på teater och film?
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Efter teaterbesöket
Här kommer ett exempel på hur man kan prata om föreställningen efteråt.
Börja med att sätta er i en ring och gör en minnesrunda. Be alla att blunda och tänka efter
vad det starkaste minnet från föreställningen var. Det kanske var något i rummet de gillade eller en situation de fastnade för. Huvudsaken är att ni hittar en gemensam ingång för
samtal där alla får bidra med sitt ”minne” och man försöker leda gruppen mot ett fördjupat
samtal med hjälp av ”öppna frågor”.
Tänk också på att det kan finnas många olika svar på en fråga. Om det är något barnen undrar över är det viktigt att inte komma med ”facit” utan bolla tillbaka till gruppen. Enklast är
om man bekräftar svaret, och följer upp med följdfrågor (intressant! Ja, det var en jättebra
fråga! Vad tror ni om det? Är det någon som tror något annat?)
Här kommer några konkreta frågeställningar man kan jobba med:
Var utspelade sig handlingen? (flera olika platser?)
Berätta om hur det såg ut på scenen (dekor, ljus, kostym)
Tänkte ni något om musiken och ljudeffekterna?
Om ni skulle berätta om den här pjäsen för en kompis som inte har sett den.
Vad skulle ni berätta då?
Vem eller vilka handlade föreställningen om?
Vad tänker ni om Pi, Jumbo och Goj?
Vad var det som hände?
Hur var människorna i pjäsen - glada, ledsna, arga?
Var det något som var roligt, tråkigt, sorgligt, hemskt?
Var det någon händelse i pjäsen som ni kunde känna igen?
Har ni velat rymma någon gång? Vad var det som fick er att känna så?
Hur kändes det – berätta?
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Dramalekar/äventyr
Här kommer några förslag på dramaäventyr med genustema som vi hoppas att ni kan få användning för. Målet är att alla barn ska få möjlighet att utveckla alla sina färdigheter. Drama
involverar alla sinnen och utvecklar fantasin.
Övningar är dels inspirerade av boken På genusäventyr, Metodbok för drama och genus i
förskolan av Eva Helén och Magdalena T Granholm och av www.fantastiförmedlingen.se.
Heta stolen-övningen är hämtad från ett arbete kring genus i förskolan skrivet av studenter
på Göteborgs Universitet.
Viskande skogen
Deltagarna står i två rader mitt emot varandra. Man jobbar i par med den som står mitt
emot i den andra raden. Man skall gå igenom viskande skogen. Den ena raden blundar (gör
man den här övningen med yngre barn kan det vara bra att använda en ögonbindel). Då viskar alla i den seende raden sin parkompis namn. Alla går mot ljudet av sitt namn. När man
är framme får man en stor kram. Byt seende och blundande.
Det är viktigt att poängtera att man inte får lura varandra. När man blundar är man utsatt.
Leken tränar empati, koncentration, uppmärksamhet.
För yngre kan man också välja att göra det en och en i stället för alla på en gång. Då står
barnen på ett led. Pedagogen börjar viska det första barnets namn. Sedan viskar det barnet
nästa namn osv. Den sista personen viskar ledarens namn.
Kom alla mina kompisar
Alla barnen samlas i ena änden av rummet. Pedagogen står på andra sidan och ropar: ”Kom
alla mina barn” och barnen svarar: ”Hur då?”
Pedagogen svarar med ett sätt som barnen skall ta sig över golvet på. Som t ex en hund,
baklänges, genom lera. Det finns oänderliga möjligheter. När alla vet hur leken går till kan
barnen börja alternera som den som säger ”Kom alla mina barn”
Här finns möjligheter för pedagogen att som ropare stimulera barnen att ta nya roller. Kom
som ”kram-monster” om du har barn som behöver jobba med positiv kroppskontakt. Som
världens snabbaste fisk om du har barn som behöver tävla lite mer. Som ett monster i högklackade skor. Som världens argaste prinsessa. Bara fantasin sätter gränsen.
Här kommer vi
Dela in gruppen i två mindre. Grupperna står på var sin sida av rummet. Låt den ena gruppen börja med att genom att viska med varandra bestämma sig för något som de tycker att
de tillsammans är bra på.
När de bestämt sig tar de varandra i armkrok och går över rummet mot den andra gruppen
medan de säger: ”Här kommer vi, här kommer vi, här kommer vi…”
När den andra gruppen tycker att grupp ett kommit tillräckligt nära och inte vill att de ska
komma närmare, höjer de handen och säger: ”Stopp!”
Grupp ett visar då vad de har bestämt sig för genom att utan ord visa upp det, göra det som
de är bra på, ungefär som en charad. Nu gäller det för grupp två att gissa vad grupp ett visar.
De ropar ut sina gissningar och när de har gissat rätt springer grupp ett tillbaka till sin sida.
Grupp två försöker springa efter och kulla grupp ett. Blir någon kullad innan de hunnit över
till sin sida, går man över till den andra gruppen.
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Sedan får grupp två komma överens om och visa en sak som de tycker att de är bra på, på
samma sätt. Upprepa med en ny bra-sak två till tre gånger per grupp. Låt sedan grupperna
visa två saker som de blir arga över och två saker som de är ledsna över.
Efter leken sätter ni er i ringen och pratar om vad ni visade för varandra och vad man kan
vara bra på/ arga på/ledsen över. Diskutera hur man känner sig när någon tycker att man
är dålig och vad man kan göra åt det.
Heta Stolen
Heta stolen är en lek där syftet är att låta barn ta ställning till påståenden som framförs.
Leken introduceras med ett antal frågor som exempelvis handlar om mat: ”jag tycker att
köttbullar är gott”. Om man tycker att köttbullar är gott reser man sig från sin plats och byter
plats med någon annan som tycker likadant, håller man inte med påståendet sitter man kvar
på samma plats. När barnen har förstått hur leken går till ställer pedagogen påståenden där
barnen behöver ta ställning, till exempel: ”jag tycker om rosa.” eller ”flickor kan bli arga”,
”pojkar kan bli ledsna”.
Uppgiften görs för att barnen ska få övning i att ta ställning utan att låta sig påverkas av
grupptryck, argumentera för sin åsikt och vidga sina vyer genom att respektera andras åsikter. Därför är det bra att göra leken ofta så att barnen verkligen får övning i att argumentera.
Efter varje påstående frågar man barnen om det är någon som har lust att motivera sin
ståndpunkt. Varför svarade den som de gjorde?
Förslag på påståenden (både genusinriktade och allmänna):
o
Jag gillar köttbullar
o
Alla behöver vänner.
o
Ett djur kan vara en vän.
o
Det finns olika slags kärlek.
o
Alla är bra på något.
o
Alla kan vara rädda någon gång.
o
Killar kan ha kjol/tjejer kan ha byxor.
o
Jag tycker att Barbie kan vara stark/rädda välden.
o
Jag har en favorit (maträtt, färg, lek).
o
Det finns färger som bara är för tjejer.
o
Flickor får bli arga / pojkar får gråta.
o
Pojkar kan ha bästisar.
o
Tjejer kan vara lika bra på sport som pojkar.
o
Blått/rosa är en färg för både pojkar och flickor.
o
Tjejer ska inte jobba som brandman.
o
Pojkar kan vara kära i pojkar.
Man bör välja påståenden efter vilken typ av barngrupp man har och vilken ålder de barnen
är i. Vissa påståenden kan vara svåra att ta ställning till, medan andra kan ge dem insikt i
vilka fördomar som finns runt omkring dem.
Ett mer aktivt alternativ till Heta stolen kan vara att de som håller med får dansa, medan de
som inte håller med påståendet får stå stilla och leka statyer. Efter att barnen fått ta ställning
till ett påstående får alla chansen att dansa, innan nästa påstående kommer. Dansen ökar
lusten med övningen och barnen vill ha mer frågor för att ju de ska få chansen att dansa.
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Litteraturtips
Att öppna nya världar
Karin Helander, Riksteatern 2008 (går att ladda ner eller beställa på www.riksteatern.se)
På genusäventyr: metodbok för drama och genus i förskolan
Eva Helén och Magdalena T Granholm, Natur och Kultur 2007
www. fanastiformedlingen.se

Sprutt, prutt och upp!

Med stöd av:
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