
Lärarhandledning

Hej lärare!
Välkommen till dansverket Proxy med Norrdans. 
Här följer en kort introduktion till samtida dans samt en introduktion till Proxy
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För oss på Norrdans är det viktigt att eleverna vet 
vilken typ av konst de kommer att uppleva. Det är bra 
att förbereda eleverna med samtal innan. 
Prata gärna med klassen om vad dans betyder för dem, 
vilka förväntningar som finns, vad eleverna har för tidi-
gare erfarenheter av dans. Har någon sett samtida dans 
innan?  

Här hittar du vår nya informationsfilm NORRDANS at 
work https://vimeo.com/322657854

PRAKTISKT INFÖR BESÖKET 
Det är bra att vara ute i god tid så att ni hinner hänga av 
er ytterkläderna, gå på toaletten och hitta era platser. 
Observera att det inte är tillåtet att äta eller dricka under 
föreställningen. Mobiltelefoner ska vara på ljudlös eller 
avstängda. Detta gäller alla, utan undantag! 

EFTER FÖRESTÄLLNINGEN
Vi uppmuntrar er att prata med eleverna om det ni har 
upplevt tillsammans.

Tveka inte att kontakta oss på Norrdans om ni vill ha 
hjälp, råd och tips kring dans.

Kristina Gillström
Produktionssamordnare / Turnéläggare
070-237 52 44
kristina.gillstrom@norrdans.se

Föreställningen har en akt. 
Längd ca 70 minuter.

Välkommen att följa Norrdans på Facebook 
och Instagram.

Förberedelser i klassrummet



Norrdans sid 3 / 7Proxy

Vad är samtida dans? 
Samtida dans innefattar flera begrepp och stilarter. 
Med sin historiska start i början av 1900-talet är det 
den yngsta av scenkonsterna. Dansaren och kore-
ografen Isadora Duncan kastade balettens korsett och 
de obekväma tåspetsskorna och började röra sig fritt 
barfota, iklädd löst sittande tyger, inspirerad av de gamla 
grekerna och barnets lekfulla rörelser. Samtida dans har 
alltid inspirerats av nutidens trender och ideal. Dansarna 
i Norrdans har bakgrund i allt från balett via folkdans till 
streetdance. Idag är den samtida dansen ett brett sam-
lingsbegrepp där mycket ryms. Exempelvis den koncep-
tuella fysiska performancen, dansteater, teori och/eller 
rent abstrakta och fysiska hyllningar till kroppen. En kan 
också skilja på koreografi och dans. Begreppet koreografi 
som översatt från grekiskan: χορός ’dans’ och γράφειν 
’skriva’, har under senare tid används i många andra 
kontexter än dansen. Begreppet används nu även inom 

ekonomi, sociologi och arkitektur. En annan beskrivning 
av koreografi är ”organisation av kropp/objekt i rörelse”. 
Tips: Vad tänker eleverna om begreppet? Kan kön i mat-
salen eller väntandet vid busshållplatsen beskrivas som 
en social koreografi?

Varför är samtida dans viktigt? 
Dans använder inte språket för att kommunicera. Den ger 
sin publik en möjlighet att känna själv. Detta gör dans in-
kluderande. I ett informationssamhälle där textmassorna 
ständigt växer och kraven på människor ökar kan dansen 
vara ett sinnenas utvecklingsrum. Samtidigt kan den 
samtida dansen både vara politisk och underhållande. Då 
dansen är upplevelsebaserad finns det varken rätt eller 
fel. Den är utmärkt för reflektion och öppna samtal. Vad 
såg vi? Vad kände jag?
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Ingång till Proxy 
Under hela processen att skapa Proxy har en text av den 
danska poeten Inger Christiansen (1935-2009) återkom-
mande hjälpt till att nudda vid det som Proxy försöker 
frammana.

-Att komma ihåg det vi har glömt
Sokrates fick folk att plocka fram den kunskap de inte själva 
visste att de hade. Allt det vi är födda till att veta, eller 
nästan födda med att veta. Sådant vi tänker över i lediga 
stunder:
På rygg i barnvagnen, när vi väntar på bussen, när vi inte 
lyssnar i klassrummet, när vi tänker på något annat. 
Allt det vi inte kan undgå att lära oss, vare sig vi blir undervi-
sade eller inte:
Allt det vi lär oss utan att ha kontroll om att vi lärt oss det:
-Att det blir ljust och mörkt
-Att det kan vara varmt och kallt; vått och torrt
-Att det finns mat och hunger: kärlek och frånvaro
-Att det finns fingrar, tår och antal
-Att det finns porlande och fåglar och musik
-Att det är ord
Att det finns samlad kunskap som en kan finna enbart 
genom att leva tillsammans med andra.
Därför har vi också två slags minnen. Ett för det vi vet och 
ett för det vi inte vet.
Ett minne där vi kan räkna till tio, till tjugo, till hundra och 
till sist bara kan fortsätta att räkna! 

Och ett minne som närmast kan beskrivas som en slags 
glömska, där vi exempelvis förvarar anemonernas doft, från 
just den eftermiddag, första gången i skogen.
Vi behöver det ena minnet för att framkalla det andra.
Behov för att komma ihåg allt det vi medvetet har lärt oss 
och kan, för att komma ihåg allt det vi omedvetet sugit till 
oss och glömt. Det är i den processen vi kan skapa något 
som är ett tillskott till världen och inte en nerbrytning av 
den.

Vad betyder titeln?  
Proxy (av engelska ”proxy” som betyder ”ombud”, 
”fullmakt” ”ställföreträdande”, eller ”indirekt”) betyder 
i vetenskapliga sammanhang att man vill mäta eller 
uppskatta något som inte kan mätas direkt, där man 
då istället mäter något annat som har en känd relation 
till det man egentligen ville undersöka. Vi talar ofta om 
Proxyserver som agerar mellanhand på nätet.
I dansverket Proxy leker dansarna med tanken att de 
som dansare är mellanhänder och ombud för sin publik. 
Att dansaren egentligen är åskådaren och åskådaren är 
dansaren. 
Dansarna arbetar även med engelskans Proximity (dis-
tans) genom att försöka vara medveten om avståndet till 
åskådaren.
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Teatern = likriktning? 
Teaterrummet är konstruerat så att publiken sitter 
grupperad, riktad mot scenen för att alla ska få samma 
upplevelse. I Proxy försöker dansarna och koreografins 
konstruktion att aktivt bryta mot dessa konventioner. 
Genom interaktiva handlingar och experiment, spridda 
över hela teatern (salong, scen, foajé), försöker dansarna 
skapa unika upplevelser för sin publik. Proxy ifrågasätter 
även idén om tid. När börjar och slutar Proxy?
Tips: Vad upplevde den enskilda eleven kontra vad upp-
levde hela gruppen?
Mötena mellan dansare och åskådare är konstruerade för 
att ändra sinnenas hierarki. Dansen är oftast en visuell 
upplevelse, men kan mötena öppna upp för andra sin-
nen så dansen kan kännas i hela kroppen. 
En annan idé om teatern är den så kallade ”fjärde väg-
gen”. Det är den osynliga vägg som existerar mellan scen 
och salong. I Proxy försöker dansarna ideligen bryta ner 
denna icke-existerande vägg. 
Tips till samtal: På vilket sätt skiljer sig dansarnas sätt att 
vara på scenen i jämförelse med en skådespelare?

Queer och norm 
I Proxy har koreograf, dansare, scenograf och kompositör 
arbetat med begreppet Queer. Inte Queer som i sexuell 
identitet, utan snarare som en fråga om inkluderande 
och normbrytande. Som ett sätt att komma bortom det 
vi redan känner och kan sätta namn och etiketter på. 
Proxy försöker att förstärka upplevelsen av det ”andra/
otherness” samt aktivt arbeta med transformation, att 
det finns flera givna förslag.
Tips till samtal: Vad är konkret och igenkännbart, vad är 
abstrakt? Kan kroppen vara både konkret och abstrakt, 
eller bara vara kropp?

Kommunikation 
I Proxy talar dansarna med åskådaren, små och stora 
samtal, instruktioner, frågor blandas med dansens lust 
att kommunicera. 
Tips till samtal: Är dans ett språk?
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Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen ska skolan ansvara för 
att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av 
många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans 
samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. 

Vi anser att ett besök på en dansföreställning erbjuder 
möjligheter att arbeta med skolans värdegrund och upp-
drag. Vi uppmuntrar er att prata med eleverna både innan 
och efter föreställningen om er gemensamma upplevelse. 
Det kan vara allt från det praktiska som mobiltelefoner, 
föreställningens längd, godis- och läskförbudet eller om 
den abstrakta, konstnärliga upplevelsen. Vi önskar att 
besöket erbjuder er möjligheter att prata om respekt, ny-
fikenhet, rätten till egen tolkning och mod att våga tycka 
själv. Allt detta stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet 
och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer 
och problemlösningar. Enligt värdegrunden är en viktig 

uppgift för skolan också att ge överblick och sammanhang 
samt att förbereda eleverna på att leva och verka i samhäl-
let. Med hjälp av er har vi en möjlighet att träffa alla barn, 
också de som inte har konstintresset eller vanan hemifrån. 
Vi tycker att det är viktigt att avdramatisera besöket. 
Dansen kan också kopplas samman med de flesta ämnena 
i läroplanen. Då dans ofta är mycket rörelse kan Fysik vara 
ett bra exempel. I Alfihild Agrells Arv är svenska även ett 
upplagt ämne. Hur kan vi tolka dans? Hur har koreografer-
na tagit sig an novellerna. En spännande uppgift kan vara 
att läsa novellen ’Svart invärtes’ före föreställningen och 
sedan samtala omkring hur novellen blivit till koreografi.
I fysikämnet kan dansföreställningen vara ett sätt att öka 
förståelsen för till exempel gravitation, friktion, tyngd-
punkt och Newtons rörelselagar. Genom kropparnas rö-
relser i dansen ser och upplever eleven olika fysikfenomen 
och hur dansarna använder sig av dem. 

Tips för att koppla er dansupplevelse till 
Läroplanen LGR11 åk 4-6 och 7-9

LGR11 om Språk:
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kom-
municera och lära. Genom språket utvecklar människor sin 
identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra 
känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är be-
tydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 
kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kommentar från Norrdans: Men språket är även en begräns-
ning. Det är vår världs yttersta gräns. Det är därför dansen som 
uttryck är så viktigt. Att genom dans och rörelse få uttrycka sig.

I årskurs 7–9 ska eleven kunna tolka och analysera texter. Att 
urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, 
avsändare och sammanhang. Skapande av texter där ord, 
bild och ljud samspelar. Eleven ska även ha mött skönlit-
teratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige 
och Norden. Skönlitteratur som belyser människors villkor 
och identitets och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och my-
ter.  Eleven ska kunna identifiera språkliga drag, uppbyggnad 
och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och 
vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö  och personbe-
skrivningar, inre och yttre dialoger.  

LGR11 om fysik:
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna ut-
vecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfiken- 
het på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor 
om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna 
upplevelser och aktuella händelser”. 

Undervisningen i fysik ska behandla följande innehåll: 
Årskurs 4-6 Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur 
de upplevs. 
Årskurs 7-9 Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardag-
liga situationer och kunskaper om hur detta kan användas. 
Kunskapskrav för betyget E: I slutet av årskurs 6 har eleven 
grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar 
det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss 
användning av fysikens begrepp. 

I slutet av årskurs 9 kan eleven föra enkla och till viss del 
underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet 
och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, 
ljud, ljus och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara 
fysikaliska samband.
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www.norrdans.se

Koreograf:  
Martin Forsberg

Scenograf, ljus- och kostymdesigner: 
Chrisander Brun

Kompositör: 
SØS Gunver Ryberg

 Dansare:
Rebecka Berchtold (Sverige)
Tomáš Červinka (Tjeckien)
Sam Huczkowski (Sverige)
Nastia Ivanova (Ryssland)
Seung Hwan Lee (Sydkorea)
Chang Leo Liu (Kina)
Jade Stenhuijs (Nederländerna)
Leila Verlinden (Belgien) 

Längd:
ca. 70 min.

Foto: Lia Jacobi


