
Lärarhandledning

Dans
10-19 år

I en föreställning baserad på ett tal av klimataktivisten Greta Thunberg tar Norrdans 

och koreografen Nicole Beutler grepp om vår planets mest brinnande fråga.

unga vuxna

OUR HOUSE
 IS ON FIRE
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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: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/
covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

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 klas-
siker. 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?

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
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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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Filmer
ca 4 min!FILM - KOREOGRAFEN BERÄTTAR

Nicole Beutler berättar om sina tankar kring verket:
https://vimeo.com/402464094 

TEASER - OUR HOUSE IS ON FIRE
https://vimeo.com/user13955128/review/455743075/03498a1cb1

1 min
film!

PRAKTISK INFORMATION

• Dansföreställning för åldern 10 - 19 år, unga vuxna

•  Föreställningen är ca 65 min

• Salongen öppnar 5 min innan föreställningen börjar

• Läs mer om föreställningen: https://norrdans.se/evenemang/our-house-is-on-fire/

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

Fakta!

https://vimeo.com/402464094
https://vimeo.com/user13955128/review/455743075/03498a1cb1
https://norrdans.se/evenemang/our-house-is-on-fire/
https://norrdans.se/norrdans/
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Om föreställningen Our House is on Fire! 
Greta säger: ”I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det betyder att Sverige varje 
år stjäl 3,2 års naturtillgångar från kommande generationer. Vi som tillhör de kommande 
generationerna vill gärna att Sverige slutar med det. Nu.” 

Greta säger: “Allt måste ändras och det måste börja idag!” 

Greta säger: “Detta är ett rop på hjälp.” 

Greta säger: “Hör ni mig?” 

Greta sager: “Our house is on fire!”  

Vad svarar vi på detta? Eller ännu viktigare, vad gör vi? Budskapet verkar grunda sig på ve-
tenskapliga fakta. Förstår vi verkligen vad budskapet betyder? Om det är så enkelt och klart, 
varför är vi paralyserade? Hur kan något som är så direkt och tydligt att det kan berättas av 
ett barn fortfarande inte få oss till handling? 
 
Greta säger också: ”Jag vill att ni får panik!”  

Att förstå något logiskt borde få oss att göra något. Föreställ dig att någon ropar ”FARA! 
AKTA!” när du går över gatan. Innan du logiskt förstått, har din kropp redan reagerat.   

Greta säger: När ditt hus brinner och du vill rädda det är ett visst mått av panik nödvändigt.  

I vårt arbete har vi undersökt olika sätt att förstå och förstärka Gretas budskap, genom olika 
uttryck. För att göra detta har vi fokuserat på endast en mening från hennes tal,  föreställ-
ningens titel: Our House is on Fire / Vårt hus brinner! Vi har undersökt varje ord i titeln, igen 
och igen och igen. Smakat på orden, låtit dem sjunka in i ryggraden, i våra känslor, vår vävnad 
och våra organ. Orden har blivit rörelser. Vi har försökt finna ett tillstånd där orden påverkar 
våra kroppar. Vi har satt dessa försökt i ordning och det är den ordningen du ser framför dig 
på scenen. 

Igor Dobricic, dramaturg 

Ett dansmanifest
I en föreställning inspirerad av klimataktivisten Greta Thunberg tar Norrdans och koreografen 
Nicole Beutler grepp om vår planets mest brinnande fråga. 

Lika omöjligt som vår framtid ter sig, lika omöjligt är det att omvandla ord och manifest till 
dans. Det är just därför som koreografen Nicole Beutler har bestämt sig för att lyckas. För hur 
får man igenom sitt budskap om mottagaren inte förstår? 
 
I Our House is on Fire blir dansarnas kroppar tal och manifest som uppmanar publiken att 
handla. Nicole Beutler jämför dansarna med det grekiska dramats kör, där körens uppgift inte 
är att berätta historien, den lever vi redan i. Kören/dansarnas roll blir att reflektera, fundera 
och uppmuntra till handling.

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

Föreställningen kan förutom att öka elevernas kunskap om samtida dans även komplettera 
den ordinarie undervisningen i skolan. För att exemplifiera och tydliggöra hur föreställningen 
kan stärka elevernas måluppfyllelse har vi lagt till nedanstående kopplingar till läroplanen 
och kursplaner för grundskolan så att du som lärare själv kan välja vilket fokus du vill ha på 
förberedelser och efterarbete ska ha i undervisningen.  
Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas 
och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Vad menas med ”Our house is 
on fire”, hur kan eleverna undersöka om det ligger någon sanning i påståendet?  

Naturkunskap/Biolog
Genom föreställningen ges eleverna möjlighet att reflektera över frågor om naturen och män-
niskan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.  
 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap 
för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi 
har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och 
estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Hur ser till exempel 
elevernas eget ekologiska fotavtryck ut? 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kom-
municera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Greta 
Thunberg tar aktivt ställning för klimatet. Kan eleverna bidra på något vis till FN:s globala mål?

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. Hur kan en räkna på sitt klimatavtryck?

Engelska
Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sam-
manhang och delar av världen där engelska används. Kanske kan något av Greta Thunbergs 
tal användas, översättas eller analyseras i undervisning i engelska?

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. Här kan 
Skapa en affisch-övningen på sidan 8 bidra i lärandet.
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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 och dramatiskt innehåll, som föreställningens budskap, 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 föreställningen tycker du? 
•  Under hur lång tid utspelade sig föreställningen?

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
•  Pröva att själva skriva ord/bokstäver med kroppen.

• Vilka ord är viktiga utöver Our House is on Fire? Prova att tillsammans skriva orden 
 med kroppen. Hur samarbetar ni?

• Vilka ord eller budskap är viktiga för klimatet?

• Vad betyder egentligen varje enskilt ord i titeln för dig?
 OUR. HOUSE. IS. ON. FIRE

• Hur kan du knyta varje ord till klimatförändringar? 
 Our=Vår. Är planeten vår eller är vi bara gäster på den? House=Hus. 

• Om jorden är vårt hus, hur har vi behandlat den?

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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• Film i Gretas fotspår
 https://www.filmochskola.se/Filmer/I/i-gretas-fotspar/

• Youtube-klipp Greta Thunberg: Our House Is On Fire
 https://www.youtube.com/watch?v=U72xkMz6Pxk 

• Ekologiskt fotavtryck
 https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/sa-beraknar-man/ 

• Radioinslag - Greta Thunberg i Sommar i P1 (finns även på engelska) 
 https://sverigesradio.se/avsnitt/1515988 

• Bok No one is too small to make a difference, Greta Thunberg
 https://sv.wikipedia.org/wiki/No_One_is_Too_Small_to_Make_a_Difference 

• De globala målen
 https://www.globalamalen.se/ 

• Pedagogiskt material för olika årskurser från Den globala skolan
 https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-
globala-skolan/material/pedagogiskt-material/ 

Tips för vidare fördjupning

https://www.filmochskola.se/Filmer/I/i-gretas-fotspar/
https://www.youtube.com/watch?v=U72xkMz6Pxk
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/sa-beraknar-man/
https://sverigesradio.se/avsnitt/1515988
https://sverigesradio.se/avsnitt/1515988 
https://sv.wikipedia.org/wiki/No_One_is_Too_Small_to_Make_a_Difference
https://www.globalamalen.se/ 
https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/material/pedagogiskt-material/
https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/material/pedagogiskt-material/
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Dansarna: 
Jade Stenhuijs, Nastia Ivanova, 
Cheng “Leo” Liu, Alban Ovanessian, 
Rebecka Berchtold, Sam Huczkow-
ski, Jon Starr, Seung Hwan Lee och 
Malika Ali.
Dansarna kommer från Holland, 
Ryssland, Kina, Frankrike, Sverige, 
Storbritannien och Sydkorea.

Koreograf: 
Nicole Beutler.
Leder arbetet med föreställningen 
och bestämmer hur slutresultatet 
ska bli.

Scenograf, ljus- och 
videodesigner: 
Erno Aaltonen.
Har skapat filmen, scenrummets 
utformning och bestämt hur ljuset 
ska vara.

Dramaturg:
Igor Dobricic. 
Hjälper till så att  föreställningen 
har rätt uppbyggnad.

Kompositör: 
Gary Shepard. 
Har komponerat musiken och 
ljuden i föreställningen.

Kostymmästare: 
Annette Hägglund. 
Syr de olika kostymerna i föreställ-
ningen. 

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.

Belysningsmästare: 
Axel Antonsson. 
Arbetar med alla scenlampor på 
scenen och hjälper ljusdesignern 
att rikta scenlampor och program-
mera ljusmoment i ljusbordet. 

Scenmästare 
Oscar Vinberg 
Iordningställer scenen inför före-
ställning och ansvarar för att allt 
bakom scenen flyter på.

Ljudtekniker 
Daniel Mårskog 
Kör ljudet under föreställningen 
och ser till att det är precis rätt 
volym.

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 Our House is on Fire. 
Nedan följer en beskrivning av de yrkesroller som varit inblandade:

Ett teamarbete


