
EDrma
FMW

L:it'ti:l:,i 
l;:

iirt di:

!ti, ;'
''i.,:,ri'

. lrj1.

,:*
'qN

I trl

*il



Ffrry
Om

"Kom alla mina barn." "Hur di?" "'Som tigrar av porslin?,,
Barnen kommer emot mig, lSngsamt, lite stelt. Nigon springer,
ofta en kille. Han morrar och friser. Men de flesta vrver ihop
den starka tigern med det skcira porslinet och kontrasten
hos barnen ir obetalbar. De vet att porslin ldtt gir sonder
om det faller i golvet. Det testade vi fcir en vecka sedan. En
porslinsdocka kopt pi loppis frir 5 kr fick mrita sitt ode i tusen
bitar. Nigon ryrer i falsetg l8gt. En annan filrer ut sina klor men
hiller nistan pi att ramla och fir kompensera si inte porslinet
i hennes tiger gir scinder. Lite fniss hors. Nigon sdger,,Fir en
tiger vara sin?"

Jag mciter barnen med "tigergodis" och klappar dem bakom
cironen.
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Iohan Tlzeodorsson i a/ttiotz pd Belhtmrc/tcil-
lata l[otztessor/6rsfr.ola. Foto: Berit Oscarsson..

Det dr en kall dag i januari och jag dr pi - Spoken menarjag, sdger Linnea. Genusanalys som grund
vdg mot en forskola i VArby gArd i sodra For att lugna Oarnei sori blivit lite rddda Vi har valt att kalla dramat AIla barn skattStockholm Denna morgon dr det bldsigt, sdger jag ait allt ar pA lAtsas ndr vi leker. tala!ochmAlet dr att skapa en plats dar alladet biter i kinderna och jag fAr gA extra FrAgan dr om barnen vill lAtsas att de moter barn fAr gora sig horda. Genom en enkellAngt eftersom parkeringsplatserna dr slut en riktig tiger? genusanalys tog vi reda pA vad som be-nermast fdrskolan. Det ar dags fdr drama - oei aitAngt dit. Det dr farligt. Vi mAste 6ovs for att alla barn ska tala. En del tjejerfor tre- och fyradringar. MAnga av barnen 96 6ver det ho-gsta bergets hdgsta topp. men dven n6gon kille maste erbjudas ati tai det hdr forskoleomrAdet dr sprAksvaga Nu dr ndstan alla koncentrerade. dara mer plats. En del killar och en och annanoch ledningen har bestamt sig for att satsa George springer runt och vdgrar lyssna. tjej beh6ver fA en plats av lugn dar de intepA ett projekt som de kallar SprAklabbet. Han skriker. hela tiden mAste bryta regler. I dramat job_
Det dr bild, dans, sagor och drama inom - Vi mdste simma genom en flod som dr bar jag och barnen med genus kompensa-samma projekt' Barnen rusar emot mig lika varm som solen. Vill ni folja med? torist<io.v.s. malet €ir att illa de luckor sommed vilda gliidjetjut redan i ingAngen. Det Barnens tvekan har fdrbytts i glddje over fattas hos respektive individ. Vissa beho-dr atta kanske tio barn och de dr sa manga aventyret. Till och med Glorge med sina ver jobba med sin empatiska formaga, an-och de stAr sA nara att jag dr rddd att ramla koncentrationsproblem stannar upp. I van- dra behover stdrka sin modiga sida. Dettaover dem' liga fall sdger han inte mycket och knappt erbjuds idet dramarum ddr jag och tio barn- om en halvtimme borjar vil ndgot som gAr att forstA men nu dr han leker, kdnner och gldds i Sagodrama.

bdde tyst och stilla. Jag undrar vad det dr Dramaformen diett slags [rocessdramaDen sjuka tigern som fAngar honom i luit oetta ogonblick? ddr forsta delen dr en fysiskt berdttad sagaUt ur hogtalarna strommar en lugn men Nu har alla kopt'den itora lognen'som Do- med mycket interaktivitet. Sagan fungerarspdnnande musik' rothy Heathcote ndmner sori fundamental som stimulans till sjalva dramadelen: An-- Jag hade tdnkt att vi skulle trdffa en for att drama ska fungera. Aniligen vill bar- dra delen ar namligen dramadventyret somtiger? Den dr sjuk och behdver vAr hjailp nen resa och hjelpa den stackari tigern och i vart fall ar resan till den sjuka tigern.
trots att den dr sa stor och stark. Vill ni det? jag utmanar dem att packa.
vill ni hjalpa tigern? - Mdste kikare, sdger Esme, som nu dr Tigerflickans berdttelse

Jag mdrker att vissa inte forst6r. Jag ry- med pA noterna. Ljuset sldcks ner. Barnen sitter pA karak-ter till' blir en tiger' - Bra, sdger jag. Mat? Ja!!! Vad skall vi teristiska gymnastikmattor. Ett barn borjar- Det dr en riktig tiger? ta med oss for mat? grAta.
DA hoppar Esme till, lite rddd - musiken, Det blir en stor hog som sakert mater 70- - Jag ar rddd, ropar ett annat barn.stdmningen pdrverkar, gcir sitt. Tog jag i for 80 cm over havet. Det dr Duplo, leksaksbi- Det lr dags for saga. Jag tar fram enmycket? lar, kldder for Barbie, plastbestick och allt du handdocka - en tiger.
- Det finns inga riktiga tigrar, sdger Lin- kan tdnka dig som finns pA en forskola. For - En gAng for llnge sedan pA en plats

nea som ar yngst men som dnd6 har bdst mdnga ser det ut som osiedat skrdp men for mycket iang-t oorta Sodde en Tigerflicka.sprdk' oss er det mat. Mat som behovs pa resan till Hon vaknade en morgon och kdnde for att- Finns det inte? sdger jag. den riktiga tigern. Dessutom dr tigern sjuk. dansa. En Tigerdans!
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- Jaa, ropar 4-Arige Abdullah som har
drama fdr tredje gAngen. Han vet att nu fAr
han dansa med. Jag sdtter pd mig gitarren
och frAgar:

- Har ni dansat Tigerdans nagon gang?

- Neae.

- Vill ni det?

- Jaaa.
Och sA satter en dans igang. En Tiger-

dans. En Tigerdans. Man dansar den med
huvud, man dansar den med svans. Orden
dr enkla och fa, sa vissa barn sjunger med
redan efter en vers. Tv€r barn krockar och
jag valjer att avsluta dansen i fdrtid med
orden.

- Schh. Tigerflickan har ocksa slagit sig.
Hon tittar pA barnen.

- Men jag blev lycklig av dansen. Nu
skall jag vdcka min pappa.

Hon vandrar till Tigerpappans sAng.
lngen pappa. Hon gAr till tigergrottans opp-
ning. lngen pappa. Hon ropar lite skrdmd.

- Pappa, pappa. Var dr du pappa?
Stiimningen er tryckt. Det ar tyst.

- Pap-pa, sdger Tigerflickan lite p16-
vande.

- Du mAste leta efter din pappa, hors
frAn publiken.

- MAste jag? Vdgar jag?

- Ja, du vAgar, sdger Linnea alldeles
uppspelt som om hon var rddd att sagan
skulle ta slut om inte Tigerflickan skulle ge
sig av. Den lilla tigern tystnar. TvA sekun-
der. Tre. En blick mot barnen. Mungiporna
uppat.

- Det ar klart jag vAgarl Ur hogtalarna
strommar Henry Mancinis Baby Elephant
walk.

Utanf6r genusramen
Barnen identifierar sig med tigerflickan som
ensam mdste leta efter sin pappa i den far-
liga djungeln. De lockas ati kanna empati
som vi sedan jobbar vidare med i dramade-
len. Vad hdnder med barnen ndr de serveras
ett uppdrag att hjalpa en sjuk och svag men
farlig tiger? Kommer de att hjdlpa tigern?
VAgar de? Det blir en resa ddr barnen leker

sig fram. lbland dr de i verkligheten. lbland
i fiktionen. De fAr imitera, leka och kdnna
som nAgon som vill hjdlpa en annan varelse

- den sjuka tigern.
lmitationen Ar viktig for att barn ska reda

ut och prova begrepp kring kon. I tigerdra-
mat utmanar jag barnen att gA utanfor sin
genusram - de som vanligtvis inte dr sA
vAghalsiga erbjuds i dramat ett dopp i vail-
dens varmaste flod, de som normalt inte
orkar sitta still mer dn en kort stund fAr nu
mdjlighet att i lugn och ro sitta pA vdrldens
hogsta bergstopp etandes en mdltid bestA-
ende av bAde barbies och duploplattor, allt
med en vidunderlig utsikt. Det kan vara en
dramaovning. en stiimning, en plats som
stimulerar barnen att ta spranget utanfor
sitt eget genusutrymme. Att jobba med
genus och barn ar saledes att jobba med
att forsoka fd barnen att forsta att det ena
sattet att vara inte utesluter det andra. Det
handlar inte om att gora om kiliar till tjejer
eller tvArtom. Det handlar om att vidga sy-
nen pd vad en tjej/kille kan gora. hur en
tjej/kille kan se ut.

Motet i grottan
Tigern ligger i en grotta pa behorigt av-
stAnd frAn oss. lbland gar jag till tigern och
forestdller den.

- Ge er av. Jag dr sjuk.
En stilla grAt hors. Jag vandrar till bar-

nen.

- Vad skall vi gora?

- Ar det inte slut snart? fr&gar Abdullah.
Det dr svArt att se om han tycker det dr

trdkigt eller om han har svArt for allvaret
som finns i den ovriga gruppen.

- Vi sdger forlAt, foreslAr nAgon.

- Men vi har vdl inte gjort tigern nagot.
Har vi det?

- Vi kan krama tigern, hors Linnea sdga.
Hon rusar fram.

- VAnta, vdnta. Vi mdste gA tillsam-
mans.

Oj! Jag undrar om jag storde hennes
kreativitet ndr lag stoppade henne? Jag
forsoker:

- Det kan ju vara farligt. Kanske dr det
bdttre om vi dr mdrnga?

Jag vill att hela gruppen ska vara samlad
i detta kdnsliga dgonblick. Dels for att fd
en gemensam upplevelse av upplosningen
pA dramat dels for att inte ha sdnder den
kdnsliga viiv av gemenskap som byggts
upp av gruppen under resans gAng.

- Sjunga, hors frdrn ett ovantat hdll. Ge-
orge som ndstan aldrig sAger nAgot stAr
pA sig.

- Sjunga sdng.
Alla ropar jaaa.

- Vilken sAng ska vi sjunga for tigern?
f ragar jag euforiskt och vander mig mot
George. DA vdnder han sig om och rusar
ivdg som en pil och skriker ohorbara saker.
Men lyckan att han sa tvA ord sitter kvar i

mig, ndr vi tillsammans sjunger Bd, bd vita
lamm for den sjuka tigern. Jag blir tigern,
vdnder mig mot barnen, kramar dem. Fiir
en tiger vara san?

Johan Theodorsson
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