Manual

Förberedelse av Homofobirummet

12 saker som behövs till rummet
I Homofobirummet behöver ni ha följande saker:

1. En större och en mindre
låda som går att låsa

4. Bok med kombinationslås

7. Ett lås med fyra
bokstavskombinationer

10.Ett mobilfodral

2. En ram

5. Två stycken kodlås med
tre sifferkombinationer

8. En whiteboardpenna
som gärna kan placeras i
ett liknande skrivbordsställ
som på bilden.

11. En regnbågsväska

3. Ett pennfodral

6. Två stycken kodlås med fyra
sifferkombinationer

9. En necessär

12. Ett kuvert

Förberedelser
Det är nu dags att börja skriva ut, laminera och förbereda vissa dokument.

Steg 1
Börja med att gå in i följande länk där allt material som behövs till rummet finns samlat.
https://drive.google.com/file/d/1nYmw5kOBnEsyAOCagf9SmLRTr1n6y-uz/view?usp=sharing

Steg 2
Skriv ut följande dokument dubbelsidigt, så att du får den engelska versionen på baksidan av den
svenska: "Catalinas ID" + "Letter" + "Wishlist and namepuzzle" + "Picture puzzle" + "Sms"

Steg 3
Efter att du skrivit ut dokumenten dubbelsidigt klipper du ut nedan dokument på följande
vis:

"Catalinas ID"

ID-kort

"Wishlist and namepuzzle"

Namnpussel

Önskelista

"Picture puzzle"
Här klipper du ut varje kändiskort var och en för sig så det totalt bildas åtta stycken kort
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Kändis

rt
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"Sms"

"Sexualities"

Definitionskort till varje sexualitet

Klipp ut varje sexualitet var och en för sig, så det totalt bildas 10 pappersbitar

Laminera därefter samtliga dokument som du klippt ut i ovan steg, alltså 10 stycken
kort med olika sexualiteter, ett definitionskort till varje sexualitet, ett sms, 8 stycken
kändiskort, en önskelista, ett namnpussel och ett ID-kort.

Steg 4
Skriv nu ut dokumenten döpta till "number puzzle" och "frame rainbow"

I dokumentet "number puzzle" klipper du ut varje nummerkort var och en för sig, så det
totalt bildas åtta stycken kort. Klipp även ut pratbubblan.

Pratbubbla

Nummerpussel

x8

Laminera därefter varje kort var och en för sig,
alltså åtta stycken nummerkort och en pratbubbla.

Förbered rummet
Det är nu dags att börja förbereda rummet tills eleverna ska spela.

Steg 1
Börja med att ställa in låsen till följande sifferkombinationer:
Lås med tre sifferkombinationer:
258
706

Lås med fyra sifferkombinationer:
1944
2013

Lås med bokstavskombination:
BREV

Steg 2
Det är nu dags att placera dokumenten som du förberett i tidigare steg

Börja med att ta fram dokumentet "frame rainbow" som du i tidigare steg skrivit ut och
placera i ramen. Välj om du vill ha den engelska eller svenska versionen synlig.

"Frame rainbow"

Ram

Ta fram dokumentet "sms" som du i tidigare steg klippt ut och laminerat och placera i
mobilfodralet som du sedan lägger i pennfodralet med kombinationslås: 258. Beroende
på pennfodral kan du behöva göra ett hål i pennfodralet för att kunna trä igenom låset.

Pennfodral
Kod: 258

Mobilfodral med
"sms" inuti

Ta fram dokumentet "letter" som du skrivit ut i tidigare steg och placera i ett kuvert som
du sedan placerar i den mindre lådan med kombinationslås: BREV

Mindre låda
Brevet

Kuvert

Kod: BREV

Placera nu de tio korten med olika sexualiteter samt definitionskortet till varje sexualitet
som du i tidigare steg klippt ut och laminerat och placera dessa i boken med
kombinationslås: 706

Definitionskort till varje sexualitet

10 stycken kort med olika
sexualiteter

Bok med kombinationslås:
706

Placera nu dokumenten "Catalinas ID" och "Wishlist and namepuzzle" som du i tidigare
steg klippt ut och laminerat och placera i necessären med kombinationslås 1944.
Beroende på necessär kan du behöva göra ett hål i necessären för att kunna trä
igenom låset.

Necessär

Catalinas ID-kort

Önskelista

Kod: 1944

Namn pussel

Placera nu kändiskorten, nummerkorten och pratbubblan i den större lådan med
kombinationslås: 2013

Nummerkort

x8

Kändiskort

Pratbubbla

Kod: 2013

x8

Nu är rummet redo att spelas!
Till klassrummet kan du gärna packa ner materialen i regnbågsväskan för att synliggöra vikten av
likabehandling och rummets tema - sexuella minoriteter. Packa sedan upp materialen på bordet så
det liknar ett skrivbord som tillhör Catalina. På skrivbordet placerar du alltså ramen, necesären,
pennfodralet, boklåset, skrivbordsställ med whiteboard penna inuti, en större och en mindre låda.

Det är nu dags för eleverna att börja spela rummet. Manualen för spelet hittar ni i följande
länk:

https://drive.google.com/file/d/1QqBLnOn4obrBPRD14LDzYAESlhvp6fk6/view?usp=sharing
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