
Lärarhandledning

Hej lärare!
Välkommen till Human after all, ett verk som saknar vuxen logik, befolkat av hybrider mellan människor, spöken  
och djur. I verket ser du två dansare som arbetar med och undersöker 11 olika objekt. De skapar på så sätt fantasi-
fulla bilder i mötet mellan kropp och objekt. Här följer praktisk information och tips på hur du kan arbeta  
med Human after all. Innan, under och efter upplevelsen.

Human after all är utvecklad i tätt samarbete mellan koreografen Olga Tsvetkova, repetitören Isaac Spencer och 
dansarna Jonathan Starr och Jesse Swarts tillsammans med femteklassare från Älandsbro skola i Härnösand. Genom 
möten, workshopar och dialog har eleverna mött Human after all i den konstnärliga processen. Teamet har fått  
feedback som legat till grund för det innehåll och den form som föreställningen har fått.

Jag önskar dig och dina elever mycket nöje!
//Martin Forsberg, Konstnärlig ledare på Norrdans

HUMAN AFTER ALL
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För oss på Norrdans är det viktigt att eleverna vet 
vilken typ av föreställning de kommer att se. 
Det är bra att förbereda eleverna med samtal innan 
dansföreställningen.

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

Här kan du se en teaser för föreställningen 
https://vimeo.com/369280907

PRAKTISKT INFÖR BESÖKET 
Prata gärna med eleverna om vad deras förväntningar är?
Vad tror ni att ni kommer uppleva?

Det är bra att vara ute i god tid så att ni hinner hänga av 
er ytterkläderna, gå på toaletten och hitta in till spelplat-
sen. Olga hälsar att det är viktigt att eleverna får vara 
involverade i sin egen upplevelse varpå ett viss mått av 
oordning och kaos är välkommet och en del av verket. Vi 
tror att detta kan göra upplevelsen intim och få den att 
kännas i hela kroppen.
Observera att om ni kommer för sent blir ni inte insläppt. 
Detta beror på att vi inte vill störa upplevelsen för pu-
bliken eller konstnärerna på scenen. Vi släpper in precis 
innan föreställningen börjar. Observera att det inte är 

tillåtet att äta eller dricka under föreställningen. Mobilte-
lefoner ska också vara avstängda under föreställningen. 
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 45 minuter.

Välkommen att följa Norrdans på Facebook 
och Instagram.

Förberedelser i klassrummet
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Vad är samtida dans? 
Samtida dans innefattar flera begrepp och stilarter. Med 
sin historiska början i början av 1900-talet är det den 
yngsta av scenkonsterna. Dansaren och koreografen 
Isadora Duncan kastade balettens korsett, de obekväma 
tåspetsskorna och började röra sig fritt barfota - inspire-
rad 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 samlingsbegrepp. Den konceptuella fysiska 
performancen, dansteatern, teori och/eller rent abstrakta 
och fysiska hyllningar till kroppen. I Human after all finns 
tydliga kopplingar till bildkonst och konstperformance, 
snarare än teaterkonsten.

Varför är dans viktigt? 
Dans använder inte språket för att kommunicera, den 
ger sin publik möjlighet att själv få känna. Detta gör dans 
inkluderande, alla har möjlighet att uppleva med samma 
förutsättningar. 
I ett informationssamhälle där textmassorna ständigt 
växer och kraven på människan ökar kan dansen vara ett 
mentalt vilorum, bortom logiken. Samtidigt kan dansen 
vara både 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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Vad är logik? 
Logik är i bred bemärkelse läran om vad som gör ett re-
sonemang eller en argumentation giltig. Inom vetenska-
pen är logik ett stort ämnesområde på gränsen mellan 
filosofi och matematik. Förenklat kan man säga att logik 
är kopplingen mellan innehåll och form. Human after all 
spelas för barn i låg- och mellanstadiet. 
Precis i den skärningspunkt där det logiska tänkandet 
möter lekandets värld. Verket är konstruerat av både 
vaga bilder och snabba byten, för att åskådaren (barnet) 
ska kunna leka vidare med bilder i sig själv. Human after 
all försöker att ligga i korsningen mellan det logiska och 
det lekande

Jesse & Jonathan
De två dansarna utforskar kroppens möte med de olika 
objekten men låter oftast objektens egentliga funktion 
vara outtalad. Exempelvis förkommer det två fioler i 
Human after all, men de används aldrig som musikin-
strument. Andra objekt finns med för att skapa rörelse 
(vindmaskiner och lakan) eller framkalla taktila upplevel-
ser (VHS-band/trassel).
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Att tala och reflektera om efter Human after all 
Här följer en analys- och reflektionsmodell som kan 
användas i samtal efter Human after all. Viktigt! Vänta med 
värdering. Tolka hellre än tycka.

Även om upphovspersonerna har gjort medvetna val är 
det din/elevens upplevelse och dina tankar som räknas. 
Åskådaren har tolkningsföreträde!

Inledande frågor
- När började föreställningen, tycker du?
- När slutade föreställningen, tycker du?

BESKRIVA 
Beskriv så konkret som möjligt vad det var ni såg och 
hörde på scenen.  
- Hur såg det ut på golvet?  
- Vad fanns i rummet, vilka föremål/objekt? 
- Hur många personer var med? 
- Var i rummet fanns dansarna?  
- Hur såg de ut?  
- Vad hade de på sig? 
- Såg du dansarnas ansikten? 
- Vad hade de gemensamt och vad skiljde dem åt?  
- Fanns det saker som användes? Förändrades något 
under föreställningen?  
- Vad var det för musik?  
- Hur var tempo och rytm?

TOLKA 
Ställ nu frågan ”varför” till alla beskrivningar ovan. 
- Varför såg rummet ut just så? 
- Varför var de klädda på det viset? 
- Varför rörde de sig med det kroppsspråket/stilen/tem-
pot? 
- Varför dolde de sina ansikten?
- Hur var relationen mellan dansarna och publiken, tog de 
kontakt med publiken? 

REFLEKTERA 
Det sista steget i samtalet är de fria associationerna och 
reflektionerna. Försök följa upp det som kommer från 
gruppen utan värdering, med följdfrågor som 
”Hur menar du då?”, ”Kan du ge exempel?”. 
- Med vilken känsla lämnade ni Human after all?  
- Vad har upplevelsen fått er att tänka på?  
- Om ni hade fått ändra något, vad hade det varit och 
varför?  
- Varför ville man visa den här för er?  
- Finns det andra föreställningar, filmer, böcker som har 
samma tema eller ger samma känsla?  
- Vilka likheter eller skillnader med andra upplevelser 
kommer ni på? 
- Verket heter Human after all/Människa trots allt, om du 
fick välja din egen titel, vad skulle den vara?
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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.

Vi menar att ett besök på en dansföreställning erbjuder 
möjlighetern 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 den mer konstnärliga upplevelsen, el-
ler den mer praktiska som mobiltelefoner, föreställningens 
längd, godis- och läskförbudet. Vi önskar att besöket ger 
tillfälle att prata om respekt, nyfikenhet, rätten till sin egen 
tolkning och mod att våga tycka själv. Allt detta stimulerar 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
viljan att pröva egna idéer och problemlösningar. 

Enligt värdegrunden har skolan en viktig uppgift att ge 
överblick och sammanhang samt att förbereda eleverna 

på att leva och verka i samhället. Med hjälp av er har vi en 
möjlighet att träffa alla barn, också de som inte har konst-
intresset eller vanan hemifrån.

Många barn blir inspirerade av våra koreografier och vill 
själva uttrycka sig efter föreställningen. Vi uppmuntrar 
till alla estetiska uttryck. Vissa vill rita och måla, andra har 
fått dansen i kroppen och vill röra sig medans en tredje 
vill skriva av sig. I Human after all representeras flera olika 
fysikaliteter. Att samtala och uppmuntra eleverna att åter-
skapa dessa kroppar eller de bilder de upplevt i koreogra-
fin kan vara både en rolig och viktig övning.
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www.norrdans.se

Koreograf:  
Olga Tsvetkova

Kompositör: 
Joseph Williamson
Anton Svetlichnuy

 Dansare:
Jonathan Starr (Storbritannien)
London Contemporary Dance School
Jesse Swarts  (Nederländerna)
ArtEZ Institute of the Arts

Repetitör:  
Isaac Spencer

Tekniker:  
Tomas Gönczi

Längd:
ca. 45 min.

Foto: Lia Jacobi


