PLINT – EN
GYMPASALSSHOW
AV KRISTIAN HALLBERG

INSPEL

– EN LÄRARHANDLEDNING

GYMNASTIKSALEN
SKOLANS MEST LADDADE RUM
ALLA HAR VI PERSONLIGA minnen och upplevelser från gympan eller som ämnet heter
idag – Idrott och hälsa. Vi minns tävlingar i både hastighet och sociala poäng. Integritet som
kränktes och stjärndrömmar som tändes eller släcktes. Och så alla blickarna; de hemliga,
förbjudna, nedvärderande och ibland uppskattande – allt som skedde i det tysta. Med Plint
– en gympasalsshow vill vi leka med gympasalens normer och fylla den med undangömda
berättelser och nya möjligheter.
Plint finns i en scenversion producerad av Riksteatern och i en poddversion producerad
av Unga Radioteatern. I scenversionen befinner sig publiken i en gymnastiksal eller idrottshall
och tar del av olika berättelser i hörlurar som blandas med överraskande synintryck. I poddversionen lyssnar publiken på berättelsen i sin helhet i tre delar. Idén till Plint kommer från
Maja Salomonsson, som regisserar scenversionen hos Riksteatern, och som utgår från det
specifika rummet, de tankar som funnits där och de händelser som utspelats där – igår, förra
veckan eller för längesedan. Kristian Hallberg, dramatiker, har skrivit båda versionerna och
här skriver han direkt till dig som lärare utifrån dina rum och dina perspektiv:

Vad tänker du på innan du går in till lektionen? Vem hälsar du på när du går i korridoren,
vilka undviker du? Vad tänker du när du möter dina elevers blick? Vad tänker du när det blir
rast? Sitter du kvar en stund i klassrummet utan att röra dig ur fläcken? Vad tänker du om din
chef? Vad tänker du om dina arbetskamrater? Vem längtar du efter? Vad tänker du om den
som räcker upp handen – eller inte gör det?
Vad tänker du att de som droppar in i klassrummet tänker på? Vad tänker du om blickarna
de ger varandra? Vad tänker du om blickarna du ger dem? Varför drar du ett djupt andetag?
Hur tror du dina elevers morgnar har varit? Vad tänker du om dina elevers föräldrar? Vilken
elev är kär i vilken elev? Varför ser den eleven ut som den gråtit? Varför log den eleven när
den kom in i klassrummet? Varför pratar inte de med varandra idag, de är ju bästisar? Vad är
du rädd för, vad är din största skräck? Vad händer när du blundar? Vad händer när du tittar
bort? Vad händer när du vänder ryggen till? Varför gjorde hon så?
Varför blev du lärare? När tvivlade du på ditt yrkesval?
Vad är den mörkaste tanke du tänkt i klassrummet?
Vad tänker du när du åker hem? Vad tänker du när
du lägger dig? Vad kunde du ha gjort annorlunda?
Hur var din ton idag? Hur var ditt tålamod?
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krav på samarbetsövningar, speciellt i de yngre
åldrarna. Christina ser också att respekten för
varandra har försvagats.
– Det finns en mängd forskning som visar
att träning och fysisk aktivitet leder till bättre
fysik, inlärningsförmåga och välbefinnande. Så
vi måste inrikta ämnet på rörelseglädje, kunskap
om hur man tar hand om sin kropp och allsidiga
färdigheter. Hela tiden måste vi vara noga med
vad syftet är med den aktivitet vi presenterar och
vad den leder till för utveckling hos barnet. Den
sociala biten är också viktig att ta ansvar för som
idrottslärare, menar Christina.

/Janne, ljudtekniker

HUR KAN VI SKAPA delaktighet i gympasalen? Hur kan vi få alla elever att känna stolthet?
Hur kan vi få alla elever att känna sig bekväma
på idrottslektionen? Christina Sundelin har varit
i gympasalen som idrottslärare i många år. För
två år sedan blev hon vald till Årets idrottslärare.
Att möta varje elev och se den enskildes egen
utvecklingspotential är hennes pedagogiska
ledstjärna.
Christina Sundelin blev vald till Årets idrottslärare 2014. Hon menar att man som idrottslärare har ett stort ansvar för sina elever. Det
handlar om att se och möta varje elev med
dennes enskilda fysiska, sociala och mentala
förutsättningar. Och när hon säger ”se varje
elev” menar hon bokstavligen att ”se eleven”.
Se dem i ögonen. För Christinas elever kommer
inte undan.
Själv växte Christina upp med vad hon kallar
en slentrianmässig brännbollsgymnastik i lågoch mellanstadiet. Högstadiet lämnade inte
heller några starka minnen. Men på gymnasiet
fick Christina två idrottslärare som visste hur man
inspirerade och fick med sig hela klassen.
– Det var en wow-upplevelse och det var
där som jag bestämde mig för att bli idrottslärare. De såg oss allihop, utgick från hela
gruppen. Alla fick delta och alla hade ett lika
värde, berättar Christina.
Christina kom in på idrottshögskolan och kom
sedan ut i verkligheten. Men korta 40-minuterslektioner gjorde henne frustrerad. Tack vare
en förstående chef skapade man de rätta
förutsättningarna som Christina behövde. Hennes ledstjärna blev att se varje elev i ögonen vid
varje lektionstillfälle. Att ej välja ut och välja bort
bland eleverna, att skapa delaktighet för alla.
– Under alla mina år har jag stridit för mitt
ämne och för mina elever. Det handlar lika
mycket om att ge eleverna en fysisk styrka
som att ge dem en mental inre styrka. Det
handlar om att skapa en trygg samvaro där
eleverna kan utvecklas i sin egen takt och efter
egen förmåga, säger Christina.
Christina kan se en förändring på både
barn och samhälle under hennes år som
idrottslärare. Förutsättningarna och behoven
har förändrats. Den stora skillnaden är att
individualismen bland eleverna ställer högre

Gympan var kul,
minns att vi hade
mycket folkdans och
alla gillad det!
Östen var en bra lärare,
lite bodybuilder.

NAMN: Christina Sundelin
YRKE: Idrottslärare
ÅLDER: 63 år
SKOLA: Tingbergskolan, Kungsbacka
Vald till Årets idrottslärare 2014

I Christinas ledarskap har hon alltid strävat
efter tydlighet och ärlighet. Hon visar alltid sina
känslor och lyssnar på elevernas tankar och
idéer. Hon vill också inspirera eleverna genom
läran om sin egen kropp – inte genom prestation. Ju djupare kunskap hon kan ge eleven
om sin kropp, ju bättre är det. I synnerhet
de som inte är intresserade av idrott når hon
genom kunskap om kroppen.
– Att se människan är fundamentalt i mitt
ledarskap. Att se barnet, peppa det, tala om för
barnet att: ”Se, din kropp har blivit starkare och
du klarar mer. Vad stolt du ska vara!”

CHRISTINAS BÄSTA TIPS
Se varje elev i ögonen.
Var tydlig och ärlig i ditt ledarskap.
Genom kunskap om kroppen når
man förståelse för vikten av fysisk
aktivitet, särskilt för de som inte är
idrottsintresserade.

GYMPASALEN ÄR POLITISK
I SVERIGE HAR VI HAFT gympa på schemat
i 174 år. Då hette det Enkel gymnastik och
infördes främst i folkskolorna, i större städer.
Intresset var svagt – både hos statsmakten
och hos folket. Åren som följde övergick
gymnastiken allt mer till en förberedelse inför
värnplikten – pojkarna fick öva sig i truppmanövrar, klättring och marscher.
När Pehr Henrik Ling fick gehör för sina
tankar förändrades gymnastiklektionerna
på nytt. Mottot justerades och nu handlade
det om kroppens behov och en kroppslig
harmoni – men också om ren sjukgymnastik.
Fortfarande fanns dock de militära anslagen
kvar men målet var förändrat. Runt förra
sekelskiftet tog diskussionerna fart på nytt
och i läroplanen 1919 kom man att kalla
skolgymnastiken för Gymnastik med lek och
idrott. Idrottsrörelsen och OS år 1912 hade
sannolikt en stor inverkan.

Skolgymnastiken har förstås också varit
olika för pojkar och flickor. 1946 slår man
fast i en studieplan att pojkar ska ”lära sig
att visa kraft och styrka” medan flickorna ska
”bjuda på mjukhet och behag”. Pojkarnas
”intresse och beundran för hjältar” skulle
också tillgodoses.
Ja, visst är gympan en politisk fråga. Idag
har man gått ifrån ordet gymnastik och ämnet
heter Idrott och hälsa. Malin Träff, högskoleadjunkt på Gymnastik- och idrottshögskolan,
har studerat ämnet och ser hur debatten är
fortsatt levande och hur svårt det är att
definiera nyttan och målet. Problematiserandet
saknas. För vems skull finns ämnet på
schemat? För elevens eller för samhällets?
Malin Träff frågar sig: Är det överhuvudtaget rätt av myndigheter att försöka påverka
människors sätt att hantera sin kropp?
I en undersökning i en studie och i kontakt

med elever på en mellanstadieskola får
Håkan Larsson, professor på GIH, en insyn
i hur eleverna ser på ämnet Idrott och hälsa.
Några signifikanta uttalanden är: ”Det ska
vara roligt. Man får röra på sig och så får
man … ja, man sitter inte bara still och typ
räknar och så. Men så
är det ju viktigt också.
Man ska få motion i
skolan och sånt där
också, inte bara sitta
inne och … jobba.”
Eleverna säger
roligt och nyttigt. Och ur ett samhällsnyttigt
perspektiv vill man istället påverka oss som
individer att välja en sund och hälsosam
livsstil. Med den nya läroplanen, som kom
1994, ändrades namnet från Idrott till Idrott
och hälsa. Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil menar man nu är grundläggande

för människors välbefinnande. Man menar
också att positiva upplevelser som rörelse
och friluftsliv under uppväxtåren har stor
betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare
i livet. Läroplanen slår också fast att det är
en tillgång att ha färdigheter i, och kunskaper
om, idrott och hälsa
för både individen och
samhället.
Den politiska arenan
år 1813 dikterade
andra villkor. Då sa man:
”Fostra dugliga, kraftiga
och målmedvetna unga män åt fäderneslandet.”
Alla tidsepoker har haft sina olika mål och
syften med gymnastik på schemat – gympa- salen är politisk. Men frågan kvarstår:
Har statsmakten rätt att genom läroplanen
bestämma över våra kroppar?
Vad tycker du? Ta diskussionen!
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“Läkaren skall vårde sig om de
medborgare som är välartade till kropp
och själ. Av de övriga skall han lämna
dem att dö, som är kroppsligt sjuka, och
själv döda dem som är vanartiga och
själsligt obotliga”. /Platon

Akademikern Pehr Anders Ling är
svenska gymnastikens fader. ”Glädjens
element ska genomsyra allt”, sa Ling.
Men undervisningen var militärisk och
styrdes genom hård disciplin.

Gymnastiken blir en folkrörelse.
Till en början var det revolutionärt
men husmorsgymnastiken fick ett
genombrott genom Elly Löfstrand som
lyckades samla 150 000 husmödrar att
gymnastisera över hela landet.

”Under skoltiden böra eleverna
utvecklas till friska, arbetsdugliga,
arbetsvilliga medborgare, rustade att
göra sin insats i samhället”.
/Skolutrednings betänkanden
och utredningar

Johan Holmsäter grundade
Friskis & Svettis som egentligen
var en förlängning av Lings tankar.

Träning har blivit en livsstil och en
global industri. Hälsa, individualism och
kroppsliga ideal är ledorden. Men en
alltmer holistisk syn på själ och kropp
har blivit viktig för människan.

Jag fastnade på plinten
och bröt armen när vi
hade vikarie. Opererad flera
gånger och har fortfarande
ett långt fult ärr.
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/Unga Radioteatern

HÖR HELA HISTORIEN I RADIO!
NU HAR NI OCH era elever sett Plint – en gymLäs mer på Plints hemsida! Som du lättast
pasalsshow, på plats i gympasalen. Fast egenthittar på sverigesradio.se, genom att skriva
ligen har ni ju bara sett en tredjedel av historien?
”Plint” i sökrutan längst upp på sidan.
Den som följde Toshi, vet ju inte exakt vad Conor
Här kan gympaminnena skickas in:
sa till sina följare när han kastade saker omkring
genom ett formulär på hemsidan.
sig, och den som följde Conor kanske just nu dör
mail: ungaradioteatern@sverigesradio.se
av nyfikenhet på vad Ylva avslöjade för sin del av
post: Unga Radioteatern, Sveriges Radio,
publiken? Men lugn, bara lugn!
105 10 Stockholm
Plint – en gympasalsshow finns även som en
Barnen får gärna skicka med namn och
poddserie i tre delar, som författaren Kristian Hallkontaktuppgifter så vi kan höra av oss om det
berg specialskrivit för Unga Radioteatern i regi av
blir just deras minne som vi fortsätter arbeta
Magnus Berg. Här kan ni höra hela historien från
med. Men det går också att vara anonym.
början till slut med alla karaktärerna, gestaltade
av några av Sveriges bästa barnskådespelare:
Joline Gustafsson, Jocelyn Leal Sundroos, 11
RIKSTEATERN +
år, Alfons Holmgren, 13 år. I poddserien sjunger
UNGA RADIOTEATERN = SANT
de också varsin specialbeställd sång av tre av
Plint är ett unikt samarbete mellan Riksteatern
de intressantaste låtskrivarna i musiksverige
och Sveriges Radio - två parter med samma
just nu: MakeMake, Amina Hocine och Jonas
uppdrag: att ge alla barn i hela landet tillgång
Svennem (Winhill/Lotill kultur.
sehill). Här spelas gymUnga Radioteatern är
paläraren Arne av en
Sveriges största teater
person som verkligen
för barn och unga med
brinner för träning och
omkring 700 000 lyssnahälsa: Paolo Roberto.
re som hör varje föreställHela serien går att
ning. Vi gör spännande,
höra på sverigesradio.
roliga och magiska
se/ungaradioteatern
berättelser för alla som
eller i appen Sveriges
är 9-13 år och deras
Radio Play från och
Unga Radioteatern gör massor av roliga, spännande och familjer. Både nyskriven
med 11 mars. Den
magiska berättelse för barn 9-13 år. I serien ”Om du
dramatik och dramatiseblundar ser du mer” hjälper artisten Loreen lyssnaren att
sänds även i P4 och
ringar av böcker – klashitta sin egen bortglömda dröm.
P1 under våren och
siker och nyutgivet. I vårt
sommaren.
Public Service-uppdrag ingår att ge alla barn

PUBLIKEN KAN SKRIVA VIDARE PÅ PLINT!

Paolo Roberto, Joline Gustafsson, Jocelyn Leal Sundroos
och Alfons Holmgren spelar i Unga Radioteatern serie
Plint – en gympasalsshow.

Scenföreställningen och radioserien väcker
många gympaminnen till liv. Vi hoppas att barnen
även ska få lust och inspiration att skriva ned och
skicka in sina egna gympaminnen till oss. Det kan
vara små, stora, roliga, jobbiga, heroiska, hemliga,
vardagliga såväl som livsavgörande ögonblick.
Vår ambition är att sprida och kanske även
dramatisera ett urval av dessa. Kanske är det
just dina elevers gympaminnen som kommer att
höras i radio eller synas på vår web?

tillgång till högkvalitativa kulturupplevelser och
vi jobbar därför med landets främsta dramatiker,
regissörer, skådespelare och musiker.
Även barnen får vara artister i Unga Radioteatern.
Den konstnärliga kommunikationen går från
barn till barn.
Vi sänder söndagar året runt 10.45 i P4
samt alla vardagar under jul- och sommarlov
9.15 i P1. På sverigesradio.se/ungaradioteatern
samt i appen Sveriges Radio play – sök efter
Unga Radioteatern – finns massor av pjäser
för lyssning och nerladdning när du vill.

/ Tomas, scenmästare

ATT TILLSAMMANS FÖRSÖKA beskriva och
reflektera över vad som hände i ett strukturerat
samtal är ett sätt att sätta ord på konstupplevelser.
Genom att föra samtalet från en beskrivande nivå
över en associativ nivå till en mer personlig nivå kan
ni komma förbi mer svävande omdömen som ”bra”
eller ”dåligt”. Här presenterar vi en samtalsmetod
som du kan använda tillsammans med eleverna –
antingen efter att ni upplevt både scenversionen
och poddversionen eller var och en separat.

MINNESRUNDA
I den första beskrivande fasen är tanken att
eleverna i sina beskrivningar ska hålla sig så
nära det som hände, vad de såg, vad de hörde
som möjligt. Låt alla elever bidra med olika delar
fram till att hela pjäsen återberättas i klassen.
En beskrivande gemensam minnesrunda blir på
detta sätt en överenskommelse om vad som
faktiskt hände i gymnastiksalen eller i radioteatern. Pröva frågor som:
• Minns du hur det började?
• Hur många roller fanns det?
• Hur såg de olika karaktärerna ut?
• Vilka rum befann de sig i?
• Beskriv ljud och musik
• Hur slutade föreställningen?

REFLEKTIONSRUNDA

Jag gillade gympa.
Ännu bättre blev
det när vi fick en
riktigt bra lärare
på gymnasiet
– Ann-Ewa
Karlsson,
höjdhoppare.

REFLEKTERA OCH SAMTALA
OM TEATER!

En beskrivande del kan
följas av frågor om hur
eleverna associerar kring
olika händelser/scener i pjäsen.
En första reflektionsrunda rör sig
oftast om de associationer vi har gemensamt.
Pröva frågor som:
• Vad tänker du på i den scen du beskrev?
• Hur tänker de andra i klassen om samma scen?

PERSONLIGA REFLEKTIONER
I den tredje nivån lyfter du fram mer personliga
associationer i samtalet – associationer som
eleverna kan vara ensamma om att ha. Pröva
frågor som:

PLINT – EN GYMPASALSSHOW
på turné med riksteatern våren -16
Francine Agbodjalou i rollen som Ylva
Josefine Larson Olin i rollen som Toshi
Alfred Tobiasson i rollen som Conor

MEDVERKANDE

Det var väldigt roligt
med gympa under
mellanstadiet. Det
kändes lyxigt att få prova
på en massa saker. Sen
ändrades det när det blev
viktigare att vara duktig.

Per Arvidsson i rollen som Arne /inspelad röst

/Francine Agbodjalou

Idé och regi: Maja Salomonsson
Manus: Kristian Hallberg
Scenografi/kostym: Linn Henriksson Strååt
Ljuddesign musik: Anna Haglund
Ljuddesign: Robert Gejskog
Koreografi: Josefine Larson Olin
Maskdesign: Eva Rizell
Ljudtekniker: Janne Grundström
Kostym&rekvisitatekniker TL: Lina Wollter
Scenmästare TS: Tomas Björnlund
Draken Förlag, Stockholm

• Kände du igen något av det som hände?
• Vad påminde de olika scenerna dig om?
Om ni vill kan ni skriva ner era egna berättelser
från gympan och skicka dem till Unga Radioteatern. Kanske kommer några av era berättelser
att höras hos Unga Radioteatern eller synas på
webben. Info om hur ni skickar in finns under
rubriken Hör hela historien i radio!
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När gympalektionen började hissade lärarna ner
en stor vägg från taket som delade gympasalen i
två delar. Det kändes konstigt och lite spännande
att inte veta vad de gjorde på den andra sidan.
/Alfred Tobiasson

På mellanstadiet minns jag
omklädningsrummet starkast.
Upptäckten av att våra kroppar
befann sig i olika stadier av
utveckling hade jag inte lagt
märke till förut. Ordet pubertet
hade jag läst i Kamratposten
och tyckte att det lät
superjobbigt och skamligt.
/Josefine Larson Olin

Riksteatern / Foto: Linn Henriksson Strååt (omslag), Johan Söderberg (Sid 2 och 11), Arne Sundelin (Christina Sundelin), Mattias Ahlm/SR (Sid 8), Charli Ljung SR (Loreen), Montage: Matilda Ruta SR (Loreen), Istockphoto
/ Grafisk form: hemma.com / Tryck: Ineko / Våren 2016
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RIKSTEATERN
Scenkonst som sätter tankar och känslor i
rörelse, för alla överallt. Över 40.000 medlemmar
skapar möjligheternas scen och öppnar
mötesplatser i hela Sverige.

riksteatern.se/plint
Ytterligare fördjupning för lärare och skolpersonal finns
på http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar

Riksteatern
145 83 Norsborg
Tel: 08-531 991 00
info@riksteatern.se · riksteatern.se

