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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 
kommunikation. Här får ni lite bakgrundsinformation om föreställningen och vad 
som har inspirerat koreografen Rena Butler. 

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 inspira-
tion och väcka nya tankar och känslor!

Förberedelse

Rena Butler.  Foto: Lia Jacobi
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Så här förbereder du eleverna
För oss på Norrdans är det viktigt att eleverna vet vilken typ av föreställning de kom-
mer 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?

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 upplevel-
sen 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.
Det är 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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Film
& ljud!

Förberedelse

Praktisk information

• Dansföreställning för ålder 12 - 19 år
• Föreställningen är ca 60 min
• Läs mer om föreställningen:  
   https://norrdans.se/sv/koreografier/2022/cave/
• Läs mer om Norrdans: 
   https://norrdans.se

Fakta!

Filmat material
Teaser Cave (Längd 00:23 min) 
https://vimeo.com/747579078

Träffa några av dansarna i verket Cave (01:46 min)
https://vimeo.com/747941456 Lösenord: Norrdans

Film – Norrdans at werk (03:50 min)
https://vimeo.com/559006032 Lösenord: Norrdans

https://norrdans.se/sv/koreografier/2022/cave/
https://norrdans.se
https://vimeo.com/747579078
https://vimeo.com/747941456
https://vimeo.com/559006032
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Vad tänker vi att eleverna kan lära sig av den här produktionen/workshopen? 

Om föreställningen Cave
Den kritikerhyllade amerikanska koreografen Rena Butler gör sin Europa-debut med Norrdans. 
Verket Cave tar utgångspunkt i Platons grottliknelse, för att genom fysisk och formstark dans 
berätta om fördomar och förutfattade meningar, om dekolonisering och ny kunskap.
Trots att det är mer än 2000 år sedan Platons grottliknelse skapades är ämnet lika relevant nu som 
det var då. Det är med klarsynthet och konstnärlig finess som Butler greppar ämnet och applice-
rar det på vår samtid.

Rena Butler är ursprungligen från Chicago och har tidigare dansat med Hubbard Street Dance 
Chicago, Kyle Abraham, Bill T. Jones/Arnie Zane Company, David Dorfman Dance, Manuel 
Vignoulle/M-Motions, Kevin Wynn Collection och Pasos Con Sabor Salsa Dance Company. Butler 
mottog 2019 Princess Grace Foundation Award som koreograf.

Genom åren har Butler skapat för flertalet olika kompanier och institutioner, såsom Hubbard 
Street Dance Chicago, BalletX, Whim W’him, Boston Dance Theater, TedXChicago Virtual Salon 
3.0: Design Your Life, Charlotte Ballet, The Juilliard School, Gibney Company, för Michaela De-
Prince, med mera.

Utöver detta har Rena Butler arbetat som professoradjunkt vid New York University Tisch School 
of the Arts for Dance samt konstnärlig rådgivare för Dancewave NYC. För tillfället är Rena hus-
koreograf för Gibney Company i New York.

LGR22 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 i undervisningen.

Musik åk 7-9 
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. 
Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och be-
tyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap 
och har betydelse för individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer 
och tidsperioder med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper i och om musik ökar möjlighe-
terna att delta i samhällets kulturliv. 
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att uppleva och reflek-
tera över musik från olika sammanhang.  
Fundera över vilka musikaliska byggstenar som används i föreställningen och hur?
Till exempel puls, rytm, tempo, taktarter, klang, tonhöjd, dynamik, fraser, perioder, musikalisk form, 
ackord, ackompanjemangsmodeller och basgångar.

 

Upplevelsen och undervisningen

Koppling
till LGR!
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Engelska åk 7-9
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper 
i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så 
skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför indivi-
dens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt 
studie- och arbetsliv.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ 
förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och 
samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften 
och mottagare. 
Kanske kan texterna ur föreställningen användas, översättas eller analyseras i undervisningen i engelska?

Svenska åk 7-9
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 betydelsefullt för att kunna förstå 
och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen 
ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tan-
kar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna 
utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna 
ska ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. 
Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
Här kan till exempel Skapa en affisch-övningen bidra i lärandet.

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 och 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 dansupplevelsen tycker du?
• Under hur lång tid varade dansföreställningen?

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 
dansföreställningen?

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!

mailto:kristina.gillstrom%40norrdans.se?subject=
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Tips på vidare fördjupning

Skapa en affisch! 
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

Några frågor till eleverna för att ta med dem in i 
Caves fantasifulla värld!
Grottan i Cave är en liknelse för din känslovärld. 
Fundera över din känslomässiga ”Grotta” och vad som 
finns i den. 
-Vilka inre samtal har du med dig själv när det gäller dina känslor, tankar, drömmar 
och så vidare?
-Hur skulle din inre röst ta sig uttryck (låta, se ut, röra sig) om du skulle beskriva den?
-Om vi är mindre rädda för oss själva, hjälper detta oss att bli mer accepterande och 
öppna mot andra? När vi väl är ute ur vår grotta…

Youtube 

Plato’s Allegory of the Cave - Alex Gendler 
https://www.youtube.com/watch?v=1RWOpQXTltA
En enkel film om Platons grott-liknelse.

The Tell-Tale Heart by Edgar Allan Poe | Plot Summary
https://www.youtube.com/watch?v=RoEEsV3Mvwk
En summering av novellen Det skvallrande hjärtat som skrevs av den amerikanske 
författaren Edgar Allan Poe. Det ”skvallrande hjärtat” syftar på ett hjärta som huvud-
personen tycker sig höra slå, trots att personen i fråga är död.

Tips för vidare fördjupningEfterarbete

Övning!
KOREOGRAFI

RENA BUTLER

https://www.youtube.com/watch?v=1RWOpQXTltA
https://www.youtube.com/watch?v=RoEEsV3Mvwk
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Texter från arbetet med föreställningen

In my cave I see shadows, in my cave I hear echoes 
Is what I see reality? Is what I hear, myself? 
 
In my cave there is light and darkness, in my cave there are many voices
But who is answering my questions? We are, and we are you 
 
I follow my voice to the underground, deeper and deeper into my cave 
I follow my body and lead myself out, out of my cave and into the blinding light
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Tips för vidare fördjupningEtt teamarbete

Dansare:
Leila Verlinden, Chang “Leo” Liu, Sam Huczkowski, 
Jonathan Starr, Courtney Mazeika, Arūnas Mozūraitis
Damini Gairola och Kevin Julianto.
Dansarna kommer från Holland, Kina, Sverige, 
Storbritannien, USA, Litauen, Indien och Indonesien.

Koreograf och scenografiskt koncept:
Rena Butler
Leder arbetet med föreställningen och 
bestämmer hur slutresultatet ska bli. 

Ljusdesigners och scenografisk konsultation:
Sofia Linde och Hannele Philipson
Har skapat ljusdesignen och bestämt hur ljuset och 
scenrummets utformning ska vara.

Kostymdesigner:
David Gehrt
Har bestämt hur kostymerna ska se ut.

Kompositör:
Darryl Hoffman
Har skrivit musiken som framförs i dansföreställningen.

Dramaturg:
Rebecka Berchtold
Hjälper till så att föreställningen har rätt uppbyggnad.

Repetitör:
Shumpei Nemoto
Planerar repetitionerna och ser till att alla dansare vet vad 
de ska göra.

Kostymmästare:
Christian Hedenfeldt
Syr de olika kostymerna i föreställningen.

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 förgästande 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.

Teknisk samordnare och Belysningsmästare:
Tuva Danhard
Samordnar det tekniska arbetet, arbetar med alla scen-
lampor på scenen och hjälper ljusdesignern att rikta 
scenlampor och programmera ljusmoment i ljusbordet.

Ljudtekniker:
Johan Hakala
Kör ljudet under föreställningen
och ser till att det är precis rätt volym.

Scentekniker:
Lars Karlsson
Iordningställer scenen inför föreställning
och ansvarar för att allt bakom scenen 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 våralokaler i Härnösand.

Marknadsförare:
Anna Öun
Arbetar med att få många människor
att vilja se föreställningen, exempelvis
genom annonser, facebook-inlägg,
Instagram med mera.

Danschef och konstnärlig ledare:
Martin Forsberg
Är chef över Norrdans och bestämmer vilka dansföreställ-
ningar som ska dansas.

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

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


