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Lärarhandledning

Dans
6 - 8 år

Tänk om din maskot hade åtta ben? Eller ett träd i magen? Eller att 

den äter spraymålad superfrukt till lunch? Eller om ryggraden var en 

pytonorm? Eller om bäckenet var ett glittrande skepp på världshaven? 

Eller om den hade en bandspelare i huvudet? Vilka slags danser kan 

den dansa? Hur skulle den då röra sig?

Ett interaktivt dansverk av Rachel Tess
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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. 

Att prata om föreställningen och upplevelsen av dans kan berika och ge möjlighet till 
reaktion och utbyte av tankar. Nyfikenheten kring det som upplevs kan även ta plats 
i kroppen, då dans är en konstform som använder rörelsen som språk och kommu-
nikation. Här får ni lite bakgrundsinformation om föreställningen och vad som har 
inspirerat koreografen Rachel Tess. 

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
Vi hoppas kunna genomföra våra föreställningar för skolorna utifrån de riktlinjer 
som finns och de säkerhetsåtgärder som krävs för att alla parter ska få en trygg och 
säker upplevelse. 

Det här gör vi: 
Vi följer Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer. Vi har tagit fram 
hygien- och säkerhetsrutiner, och ser till att avstånd hålls i största möjliga utsträckning.
 
Det här behöver du göra: 
Hjälp oss att hjälpa eleverna att hålla avstånd och god handhygien. 

Förberedelse
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Så här förbereder du eleverna
För att förbereda eleverna kan följande frågor/konversioner vara bra:

Vad är en Maskot? 
Fråga eleverna om de vet vad en Maskot är, kanske har de ett favoritsportlag som har 
en Maskot? Fråga om barnen kan hitta på vad dessa maskotar har för egenskaper?

Definition av en maskot: 
- Maskot är en figur, människo- eller djurliknande, som symboliserar ett sportevene-
mang, företag eller idrottsförening. 

Vad är dans?
Fråga eleverna om de dansar. Det kan vara att dansa själv hemma i sitt rum, TikTok 
med kompisar, dansklasser på kulturskolan, dansa med till musikvideor på youtube, 
balett, hiphop, jazz, folkdans och allt möjligt kan komma på tal. ”jag gillar inte att 
dansa” och ”jag tycker det är läskigt att dansa” är också svar på frågan.

Maskot är ett samtida dansverk som prioriterar barnens eget deltagande i föreställ-
ningen. Genom att ställa dessa frågor och prata om ovanstående så kan du uppmunt-
ra elevernas deltagande och förbereda dem på verket.

Förberedelse
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Film
& ljud!

Förberedelse

Praktisk information

Premiär: Torsdag 9 dec kl 12, Kastellskolan, Härnösand
Spelperiod: Vecka 50 2021, vecka 3-10 2022
Föreställningslängd: 40-45 min utan paus
Målgrupp: 6-8 år 
Länk till webbsida: https://norrdans.se/sv/koreografier/2022/maskot/

Fakta!

Filmat material eller ljudfiler

Intervju med koreografen Rachel Tess. Längd: 01:13
https://vimeo.com/657038193 

Film – Norrdans at werk (Längd 03:50)
https://vimeo.com/559006032 Lösenord: Norrdans
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Vad tänker vi att eleverna kan lära sig av den här produktionen/workshopen? 

Maskot är en 40 minuter lång dansupplevelse för barn 6-8 år. Barnen tas med på en fysisk och 
skulptural undersökning i och utanför sitt klassrum, guidad av tre dansare, där de ges möjlighet 
att undersöka identitet genom att bland annat skapa deras egen maskot; en symbolisk figur som 
också blir deras danslärare.
Maskot är en danslärare. Maskot är en drömlärare. Maskot är ett påhitt för varje barns fantasi. 
Maskot är en plastskulptur byggd av skräp. Maskot förkroppsligas av dansarna och skapas av 
publiken. Maskot är varken pojke eller flicka, varken människa eller djur eller robot. Maskot är 
namnet på det vi bygger tillsammans.

”I sitt koreografiska arbete bygger Rachel Tess taktila rum som låter oss växa inåt, utåt och mot 
varandra. Rachel Tess arbetar ständigt med att hitta nya arenor för dansen som konstform. Hon 
söker sig utanför de etablerade scenerna och möter istället publiken på oväntade platser där hon 
agerar som möjliggörare, pedagog och apostel för danskonsten. I  sann Birgit Cullberg-anda gör 
hon det komplexa tillgängligt och begripligt.” Motivering från Birgit Cullberg-stipendiet 2019

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 kännedom 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 grundskolan så att du 
som lärare själv kan välja vilket fokus du vill ha på förberedelser och efterarbete i undervisningen 
beroende på årskurs. 

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll (LGR 11, s 19)
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt 
intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk 
aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande. 
Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 
att utveckla sin förmåga att: 
• Prova och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling 
•  Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt 

förhållningssätt
• Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer 
• Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Idrott och Hälsa (LGR 11, s 47) 
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors väl - befinnande. 
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir 
fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång 
för både individen och samhället.

Upplevelsen och undervisningen

Koppling
till LGR!
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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 grundför-
utsättningar du som lärare kan utgå ifrån och kommunicera när du leder ett samtal 
med dina elever:  
1. Vänta med värderingar som bra eller dåligt.  
2. Alla val i föreställningen är medvetna val.  
3. 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 elev-
erna 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? 

Skapa  
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.

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, turnéläggare:
070-237 52 44 eller kristina.gillstrom@norrdans.se

Efterarbete

Analysera!
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Gör en dansparad:
(Tidsangivelserna kan expanderas för att inkludera mer samtal eller längre rörelseun-
dersökningar)

Del 1 - Välj rörelse
1. Fråga eleverna att namnge rörelser de gjorde i Maskot (till exempel hoppade, 
smög, skakade). Skriv ner varje rörelse på ett eget A4-papper (ca 5 min)
2. Be eleverna att namnge rörelser som den maskot de byggde under föreställningen 
kan göra (till exempel flyga, surfa, spruta eld). Skriv ner varje rörelse på ett eget A4-
papper (ca 5 min)
3. Sätt upp samtliga A4-papper på väggen så en lätt kan se vad det står på.
4. Dela upp klassen i mindre grupper och låt varje grupp att välja en rörelse från de 
två kategorierna (till exempel hoppa-spruta-eld). (ca 5 min)
5. Ge varje grupp tid att öva på sina rörelser. De kan kombinera  deras två rörelser till 
en rörelse (till exempel hoppa och spruta eld). De kan även göra rörelserna var för sig. 
Be dem därefter att göra en början (när börjar de tillsammans) och ett slut (hur de 
slutar rörelsen tillsammans). Be dem att ge rörelsen ett namn och att de tillsammans 
definierar hur lång rörelsen ska pågå (ca 20 min)

Del 2 - Sätt ihop danserna
1. Be varje grupp att bestämma en plats där deras dans ska utföras. Platsen ska vara 
utanför klassrummet. Kanske kommer eleverna ihåg den bana som användes i själva 
föreställningen (i korridorer och trappor). De kan välja platser från föreställningen 
eller hitta egna platser. (ca 10 min)
2. Ge varje grupp tid att ”repetera” (öva) deras dans på den plats de har valt. Fråga 
dem varför de valt denna plats och hjälp dem att placera rörelsen på just den platsen 
(ca 15 min)

Del 3 - Skapa dansparaden
1. Kom tillbaka till klassrummet och rita en stor karta över var i byggnaden de olika 
grupperna dansar. Häng upp kartan tillsammans med rörelse-orden och be eleverna 
att rita en väg från första gruppen via de andra till den sista gruppen (ca 10 min).
2. Genom namnförslagen från Del 1, be eleverna att komma på hur de vill röra sig 
mellan gruppernas olika platser. Kanske efter att de varit vid hopp-spruta-eld-grup-
pen så kan de glida vidare i byggnaden till nästa grupp, eller surfa, eller smyga  
(ca 10 min)
3. Börja sedan med första gruppen och uppmuntra samtliga att röra sig som ni 
bestämt mellan grupperna (surfa, hoppa, glida etc). Grupperna kan lära sig varandras 
danser och rörelser så att hela paraden är i rörelse hela tiden. Eller så kan de leka 
publik till varandra för att sedan göra övergångarna tillsammans (ca 30 min)

Del 4 - Dansa och gör paraden
1. Välj en tid då eleverna kan visa paraden för övrig personal, vänner och/eller sina 
familjer. Eller så kan paraden användas som en återkommande dansresa.
Paraden kan byggas på genom att använda musik och ljud. Fråga eleverna vilken 
musik eller ljud de tycker passar till deras dans och hjälp dem att starta och stoppa 
ljudet när de dansar.

Tips för vidare fördjupningEfterarbete

Övning!
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Tips för vidare fördjupningEtt teamarbete

Dansare*: 
Lander Casier, Eva Schmechtig, Brittanie Brown
* Föreställningen dansas av 3 dansare

Danschef och konstnärlig ledare:
Martin Forsberg
Är chef över Norrdans och bestämmer
vilka dansföreställningar som ska dansas

Koreograf:
Rachel Tess
Leder arbetet med föreställningen och 
bestämmer hur slutresultatet ska bli. 

Ljud:
Uli Ruchlinski

Repetitör:
Patricia Vázquez Iruretagoyena
Stöd till det koreografiska arbetet och 
ser till att alla dansare vet vad de ska göra.
När Norrdans är på turné är det Patricia som 
håller i uppvärmningen.

Producent:
Sara Selmros
Leder arbetet med produktionen och 
ser till att alla i teamet vet vad de ska göra.

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:
Axel Kjällström
Tomas Gönczi
Iordningställer inför föreställning 
och ansvarar för att allt flyter på. 

Teknisk assistent:
Hans Wallin
Arbetar bland annat i vår verkstad med att tillverka 
den scenografi och rekvisita som behövs i föreställningen.

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

Marknadsförare:
Anna Öun
Arbetar med att få många människor
att vilja se föreställningen, exempelvis
Genom kampanjer, annonser och social media.

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

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


