
Lärarhandledning

Living Room är både en dansföreställning och en interaktiv installation. 

Det är en lek med tid och projektioner, där eleverna själva bjuds in att prova på.

Dans
7-19 år



Norrdans sid 2 /10Living Room

Förberedelse

Hej lärare!
Den här lärarhandledningen vänder sig till dig som lärare. Den är framtagen för att 
vara ett stöd för dig så att du kan förbereda dina elever på den upplevelse ni ska ta 
del av. Den innehåller information om produktionen, praktiska fakta som är bra att 
känna till, några tips på hur vi tänker att upplevelsen kan kopplas till mål i läroplanen 
och en samtalsmodell samt övningar för att ni ska kunna arbeta med upplevelsen 
efteråt. 

För dig som vill och kan lägga lite mer tid på arbetet med dina elever inför/efteråt 
finns det också länkar till mer information, videoklipp och annan fördjupning. 

Vi hoppas att du och dina elever ska få en bra upplevelse som kan ge er inspiration 
och väcka nya tankar och känslor!  

Viktigt angående Covid -19
Kulturhösten 2020 ser inte ut som vanligt, men vi är glada att äntligen kunna möta er, 
publiken, i salonger och skolor igen! Varje evenemang anpassas för att du som besö-
kare ska få en trygg och säker upplevelse.  
 
Vi förhåller oss självklart till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förväntar 
oss att ni gör detsamma.

Så här förbereder du eleverna
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.
Prata gärna med klassen om vad dans betyder för dom, vilka förväntningar som finns,
vad eleverna har för tidigare erfarenheter av dans.

Den samtida dansen handlar ofta om att skapa något nytt. Inte att reproducera klassiker.
Därför kommer publiken få se något de kanske inte alltid känner igen sig i. Det
är viktigt att våga vara i det okända och det ”konst-iga”. Verket behöver inte ha ett 
direkt budskap eller handling, som i exempelvis teater. Det kan vara koreografens och
dansarnas vilja att etablera en stämning som kan vara individuell för varje åskådare.
  
Här är exempel på frågor ni kan samtala kring:
• Har någon sett samtida dans innan? 
• Vad är skillnaden mellan balett, hiphop och samtida dans? 
• Vad är koreografi? 
• Vilka olika yrkespersoner  behövs för att skapa en dansföreställning?
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Praktiskt om dansbesöket
Det är bra att vara ute i god tid så att ni hinner hänga av er ytterkläderna, gå på toa-
letten, sprita händerna och bli anvisade till era platser. Observera att om man kommer 
för sent blir man inte insläppt i salongen. Detta beror på att vi inte vill störa upple-
velsen för publiken eller konstnärerna på scenen. Vi öppnar dörrarna precis innan 
föreställningen och vill att ni sitter klassvis och att läraren sitter med sin egen grupp. 
Observera att det inte är tillåtet att äta eller dricka under föreställningen. 

Vi önskar alla i publiken en intressant och fokuserad upplevelse. Detta kan och bör
vara individuellt och vi tror att om man fotograferar eller filmar så minskar den egna
upplevelsen, både för dig men också för de andra i publiken och för dansarna på
scenen. Därför ber vi dig vänligast att låta mobilen förbli i fickan eller väskan under
föreställningen och helt enkelt låta dig njuta av upplevelsen.

Tänk på
När föreställningen börjar blir elever och lärare publik. Ge dina elever utrymme att 
leva sig in i föreställningen, uttrycka sin fascination för berättelsen och reagera som 
dom vill. Även om du som lärare fortfarande är ansvarig för din elevgrupp.

Förberedelse
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PRAKTISK INFORMATION

• Dansföreställning för åldern 7 - 19 år

•  Föreställningen är ca 45 min

• Salongen öppnar 5 min innan föreställningen börjar

• Läs mer om föreställningen: https://norrdans.se/evenemang/living-room/

• Läs mer om Norrdans: https://norrdans.se/norrdans/

Fakta!
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Om föreställningen Living Room 
“En damm
Grodan som hoppar i,
Ljudet av vatten.”
 
Med denna japanska haiku inleder koreografen Shumpei Nemoto sin berättelse om Living 
Room. Shumpei arbetar med detaljer, intresserar sig för detaljer. Han är en minimalist, det vill 
säga att han med ett mycket litet grundmaterial utarbetar nytt material, beståndsdelarna.  
Flera gånger i vårt samtal återkommer han till fascinationen för det specifika fenomenet. 
Att vi i västvärlden försöker samla stora sammanhang, logiska resonemang, medans östliga 
tankegångar handlar mer om att lyssna, se till och vara uppmärksam i nuet.

I Living Room finns två dansare som omges av skärmar där deras kroppar projiceras, fångade 
av kameror. Genom ett dataprogram kan det som filmas fördröjas innan det dyker upp på 
skärmen. Det blir en lek med tid. Och just tiden, som fenomen, blir då viktigast i verket. Lika 
viktigt är hur dansarna leker med tiden i deras rörelser.

Titeln, Living Room, är också en lek med betydelser. Det levande rummet då det ger en 
möjlighet att se tiden som oftast är ett osynligt begrepp. Vardagsrummet, där vi lever våra liv 
samtidigt som det pågår.

Ljudkompositionen som omger föreställningen har Shumpei själv skapat. Det är en blandning 
elektroniska förvrängda ljud och ljud hämtade från vardagen. Åter igen, tiden som fenomen 
och tiden som den vi lever i.

Jag frågar Shumpei om verket kan vara för svårt att ta till sig för en väldigt ung publik?

-Nej, tiden är där, hela tiden, oavsett ålder. Verket ÄR, snarare än en logisk berättelse om 
något annat.

Living Room är både en dansföreställning och en interaktiv installation. När dansarna har 
dansat klart bjuder de upp publiken i mindre grupper för att själv uppleva sina kroppar på 
skärmarna och den förstärkta känslan av tid.
Tillbaka till Haikun. Vad är minns du, grodan eller ljudet av vatten?

Shumpei Nemoto i samtal med Martin Forsberg

Upplevelsen och undervisningen
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Upplevelsen och undervisningen

Koppling
till LGR!

Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer
Att ta del av dansföreställningar i skolan är ett utmärkt sätt att stödja 
värdegrundsarbetet och elevernas egen självkänsla

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola – kan använda många  
olika uttrycksformer så som språk, bild, dans/rörelse, musik, drama samt har utvecklat kän-
nedom om samhällets kulturutbud.
 
Föreställningen kan förutom att öka elevernas kunskap om samtida dans även komplettera 
den ordinarie undervisningen i skolan. För att exemplifiera hur föreställningen kan stärka 
elevernas måluppfyllelse har vi lagt till nedanstående kopplingar till läroplanen för grundsko-
lan så att du som lärare själv kan välja vilket fokus du vill ha på förberedelser och efterarbete i 
undervisningen beroende på årskurs. 
  
Matematik
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt-
ningar att utveckla sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att 
göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Vad är till exempel tid, hur kan tid mätas?

Centralt innehåll 
Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym 
och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Kunskapskrav
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av /…/ tider och använder 
vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Svenska
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisning-
en ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter 
och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att 
eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 
Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. 
I mötet med olika typer av texter, scenkonst och andra estetiska upplevelser ska eleverna ges 
förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 

Centralt innehåll 
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps 
nyanser och värdeladdning. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mot-
tagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en 
presentation. Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. 

Kunskapskrav
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett fungerande 
sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. 
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll.

Förslagsvis kan texten om föreställningen användas som underlag i undervisning i Svenska.
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Så här följer du upp med eleverna efteråt.
Vi uppmuntrar er att prata med eleverna… 
Genom att samtala om en scenkonstupplevelse tränar eleverna på att analysera 
konstnärligt innehåll, som olika tekniska beståndsdelar, en föreställnings samtida 
kontext och så vidare. Det är en form av källkritisk övning där man frågar sig varför, av 
vem, för vem. 

Det finns tre grundförutsättningar du som lärare kan utgå ifrån och kommunicera när 
du leder ett samtal med dina elever: 
•  Vänta med värderingar som bra eller dåligt. 
•  Alla val i föreställningen är medvetna val. 
•  Utgå från dig själv och din egen upplevelse.

Börja med dessa två frågor:
•  När började dansföreställningen tycker du? 
•  När slutade dansföreställningen tycker du? 

Beskriva 
Börja med att beskriva vad ni såg, hörde och kände. Försök vara konkreta! 
Låt eleverna säga saker som du som lärare kan lista på tavlan.

Exempel: Hur många dansare medverkade? Kan du beskriva hur de rörde sig? Vad var 
det för musik och ljud i föreställningen? Hur såg kläderna ut? Hur såg scenografin ut? 

Tolka 
Nu är det dags att tolka föreställningens beståndsdelar. Gå igenom de saker ni listat 
på tavlan. Fråga er varför denna detalj var med i föreställningen och vad det bidrog 
till i berättelsen?

Reflektera 
Som lärare och samtalsledare kan du med fördel uppmuntra till reflektioner under 
tolkningsdelen. Går det att associera till den verkliga världen utifrån dansföreställ-
ningen?

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 eller kristina.gillstrom@norrdans.se

Efterarbete

Analysera!
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Övningar
Åk 1-3
Fundera över begreppet tid. Ibland känns det som att tiden går fort och ibland väl-
digt sakta. Varför är det så tror du?

Åk 4-6
Klockan är viktig att kunna för att skapa struktur i tillvaron. Det finns många övningar 
som kan skapas om och kring klockan och tid. Resonera till exempel med eleverna 
om varför vi mäter tid, det kan bli ganska intressanta samtal.

Åk 7-9
I dag använder vi kameror på många olika sätt, exempelvis i Living Room. Många av 
eleverna har säkert en kamera i sin mobil. Men hur såg de första kamerorna ut och 
hur fungerade de?

Tänk om du fick uppdraget att göra en affisch till föreställningen, och en 
ny titel. Diskutera och prova er fram till en titel och/eller skapa en ny affisch,
i mindre grupper eller individuellt. Berätta för varandra hur ni tänkte och varför 
ni valde att göra som ni gjorde.

Efterarbete

Övningar!

Skapa!
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• Digital övning – träna på klockslag
 https://www.kunskapsstjarnan.se/spel/klockan.php

• Pedagogiskt material om kameran
 https://skolbanken.unikum.net/skolbanken/planering/3350554802  

Tips för vidare fördjupning
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Dansarna: 
Johanna Forsehag och 
Matthew Rawcliffe 
De dansar verket.

Koreograf: 
Shumpei Nemoto
Leder arbetet med föreställningen 
och bestämmer hur slutresultatet 
ska bli. Shumpei har även bestämt 
hur rummet ska se ut och skapat 
musiken till Living Room.

 
Producent: 
Sara Selmros. 
Leder arbetet med produktionen 
och ser till att alla i teamet gör det 
de ska. 

Produktionsassistent: 
Anna-Leena Järvelin. 
Bokar resor, planerar boende för 
gästande koreografer och väldigt 
många andra saker. 

Turnéläggare: 
Kristina Gillström. 
Planera hur föreställningen ska resa 
mellan olika platser, alternativt hur 
olika publikgrupper ska ta sig till 
teatern.

Tekniker: 
Tomas Gönczi
Bygger upp scenrummet, placerar 
ljuset och får tekniken att fungera. 
Under föreställningen är det Tomas 
som trycker på knappar och skruvar 
på volymen så att allt klaffar.
et. 

Lokalvårdare 
Barbro Öberg. 
Arbetar med rengöringen av våra 
lokaler i Härnösand 

Marknadsförare: 
Anna Berntzen.  
Arbetar med att få många människ-
or att vilja se föreställningen, exem-
pelvis genom annonser, Facebook-
inlägg, Instagram med mera.

Konstnärlig ledare: 
Martin Forsberg. 
Är chef över Norrdans och bestäm-
mer vilka dansföreställningar som 
ska dansas.

Dessutom massörer, sjukgymnaster, 
lönehandläggare, fotografer och 
många många fler.

Det är många människor som behövs för att göra Living Room. 
Nedan följer en beskrivning av de yrkesroller som varit inblandade:

Ett teamarbete


