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TILL DIG SOM ÄR LÄRARE

Detta är en lärarhandledning till föreställningen TILL OZ.

Tanken är att lärarhandledningen ska ge dig och din klass möjlighet att arbeta vidare med 
föreställningen efteråt. Ni kanske vill fördjupa er i berättelsen om landet Oz eller arbeta praktiskt. 
Vi hoppas att lärarhandledningen kan fungera som ett hjälpmedel i det fortsatta arbetet i 
klassrummet. 

Dans är en icke-verbal konstform och rörelsen är språket som danskonstnärerna på scenen 
använder. Ibland när en tittar på dans får en lust att röra sig själv eller att nyfiket utforska hur 
det skulle kännas att härma något en sett. Vi hoppas att ni har möjlighet att involvera hela 
kroppen i efterarbetet, och vi ger förslag på några övningar ni kan göra i klassrummet.

På följande sidor hittar du först ett förslag på en samtalsmodell som du kan använda dig av för 
att diskutera föreställningen med din klass. Den är en kort version av ”Prata Scenkonst”, som du 
får med dig vid föreställningstillfället. 
Den finns även här: http://www.regionteatervast.se/assets/filer/PrataScenkonst.pdf

Här finns också lite bakgrund om berättelsen som ligger till grund för dansföreställningen, förslag 
på diskussionsfrågor som anknyter till ämnet, samt uppgifter att utföra tillsammans i klassen. 
Ni kan välja att arbeta med alla delar som lärarhandledningen innehåller, eller välja ut några. 

Kanske lägger du och din klass märke till fler ämnen som ni tycker känns angelägna? Se gärna 
denna lärarhandledning som en början till ett gemensamt aktivt undersökande som ger plats åt 
nya idéer och upptäckter. 

Handledningen är gjord i samarbete med danspedagogerna Gunilla Jansson och Åsa Thegerström, 
samt dramaturgen Anna Berg.

Har ni frågor kring föreställningen, kontakta gärna producent Ann Lundberg:

ANN LUNDBERG, producent
ann.lundberg@regionteatervast.se
0705 08 05 57
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analys

Det finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns människor i en 
publik. Ett samtal efter en föreställning kan bredda och fördjupa upplevelsen, och det kan 
vara lättare att göra sin egen personliga tolkning.

Utgå från att allt ni såg och upplevde är aktiva val från koreografen, scenografen och 
kompositören. De har alla haft tankar varför de har gjort si eller så, men du som publik har ju 
en helt egen upplevelse som är bara din. På så vis blir dansföreställningen inte helt klar förrän 
den har mött sin publik och därför är allas upplevelse lika riktig och inget kan sägas vara mer 
”rätt” än något annat.

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni faktiskt såg och hörde. Hur såg 
rummet ut? Vilka saker fanns där? Hur många personer fanns i rummet? Hur såg de ut? 
Uppmärksamma till exempel likheter och skillnader mellan karaktärerna, deras kostymer, 
rörelsemönster etc och om något förändrades under föreställningens gång. Vad hörde ni för 
ljud/musik? De små detaljerna kan ibland vara det mest intressanta. Det gäller att inte fastna i 
”hur det verkligen var” utan att öppna för allas olika upplevelser.

TOLKA
Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst sätt. Varför tror ni att rummet såg ut 
som det gjorde? Vad fick de olika kostymerna för betydelse? Varför var musiken ibland i samklang 
med handlingen på scenen (i form av tempo, känsla) och varför kontrasterade den ibland? 
Fick du några associationer från ljudlandskapet? Var öppen och försök fånga upp så många 
olika tolkningar som möjligt, det ger en både bredare och djupare upplevelse.

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns plats för lite friare associationer. 
Vilken känsla gav föreställningen er? Kunde ni relatera till någon av karaktärerna? 
Gav föreställningen några associationer till något i era egna liv eller i samhället i stort? 
Tankar kring längtan, förväntan, identitet, självständighet – kan komma in här.
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tematik

Boken Trollkarlen från Oz skrevs av den amerikanske journalisten Lyman Frank Baum år 1900. 
Totalt ingår 14 böcker i serien om landet Oz, där boken Trollkarlen från Oz är den första. Den har 
sedan fått ge namn åt de filmatiseringar som har gjorts av böckerna, där den mest kända är från 
1939 med Judy Garland i rollen som Dorothy. Vår föreställning har lånat symboler och karaktärer 
från böckerna om Oz. 

Läs gärna boken Trollkarlen från Oz. Det är en rikt illustrerad barnbok och underhållande, även 
om en högstadieelev kanske inte hade plockat den själv ur hyllan. Ni kan ju också välja att läsa 
den på engelska. På internetbokhandeln Bokus finns inledningen att provläsa digitalt: http://
www.bokus.com/bok/9789132159732/trollkarlen-fran-oz/?source=googleps&gclid=CK3Tn9-
d7M4CFSfbcgodcIsD2g

I förordet skriver författaren att han har velat skriva en modern barnbok, till skillnad från de han 
själv läste som barn (Bröderna Grimm och HC Andersens sagor). Det var drygt 100 år sedan. Idag 
betraktar vi snarast Trollkarlen från Oz som en klassiker.

Fundera över vad som gör en berättelse till en klassiker. När blir den en klassiker? Hur kommer 
vi överens om vilka konstverk (tavlor/filmer/böcker/musikstycken) som får bli klassiker? Finns det 
någon nutida film/bok/låt du tror kommer att bli en framtida klassiker? Varför?

Det är inte alltid en dansföreställning utgår från en redan befintlig berättelse, som här, och det 
är inte nödvändigt att leta efter en betydelse. Det kan räcka att ta in känslan och göra sina egna 
associationer, som vi redan varit inne på tidigare.
Om ni har valt att läsa boken, eller sett någon av filmatiseringarna, är det ändå spännande att 
göra vissa jämförelser.

Vad var samma och vad var annorlunda? Vilka delar har lyfts fram i dansföreställningen? Fanns 
det något som symboliserade platser, händelser och personer, men som inte gestaltades konkret?
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MYTCIRKELN
Arbetet med dansföreställningen Till Oz har utgått från en berättelsestruktur som kallas 
”mytcirkeln”. Den är skriven som ett schema över vad som händer i en saga eller i en historia, 
där en huvudperson till exempel ger sig iväg på ett äventyr. Väldigt många berättelser och 
historier som vi känner till går att placera in i mytcirkeln - Alice i underlandet, Sagan om Ringen 
och Hitta Nemo är bara några av alla exempel. 

Så här ser mytcirkeln ut i korthet (efter en modell av Joseph Campbell): 

Vilka andra sagor, myter, filmer eller berättelser kan du komma på som är uppbyggda på det här 
sättet? Kan du hitta på en egen historia med hjälp av mytcirkeln?
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övningar

Den första övningen blir lättare att utföra om ni har en tom yta, men går även att göra invid sin 
sittplats.

Prata om de olika karaktärerna i föreställningen och deras respektive rörelsespråk. 
Hur rör sig någon som vill verka tuff? Nyfiken? Rädd? Hotad? Förväntansfull?
Låt nu alla prova att röra sig som de karaktärer ni beskrivit. Detta kan göras utifrån förmåga, 
vid sin sittplats eller genom att röra sig genom rummet. 

REFLEKTERA
Finns det känslor som du kopplar ihop med någon speciell kroppsdel eller rörelse?
Kan du förändra en känsla genom att förändra en rörelse?

Här kommer några frågor kopplat till övningar som går att göra sittande på sina platser i klass-
rummet. Reflektera efter varje rörelsesekvens genom att ställa er följande frågor:

Hur känns det?
Vad ger det för intryck utifrån?
Kommer du att tänka på någon situation där du suttit såhär?

Återkom till frågorna ovan när ni prövat var och en av de olika stilarna nedan.

 
A. Sitt med rumpan ända in på sitsen. Rak i ryggen, händerna och underarmarna på bänken. Bak 
med axlarna, lång hals och lyft hakan. Le.

B. Sitt med rumpan långt fram på sitsen, sträck ut benen och sjunk ihop i ryggen. Armarna i kors 
framför mellangärdet.

C.  Sitt med rumpan ända in på sitsen. Knäna och fötterna ihop. Händerna knäppta i knät. Böj 
huvudet ner och titta på händerna.

D. Hitta tillsammans på egna sätt att sitta. 

Ytterligare en övning är att prata om vad olika rörelser kan förmedla och vad de kan symbolisera.

Vissa attribut eller kostymer, som till exempel ett par skor, en väska eller en mantel, kan dels ha 
en funktion för att ge föreställningen en stämning eller en känsla genom sitt utseende och form. 
Dels kan de också bidra till att dansaren rör sig på ett visst sätt. Är skorna lätta går de att hoppa 
högt med, det blir annorlunda med ett par tunga kängor. Är väskan stor blir den mer otymplig 
och en liten handväska kanske för med sig något annat till karaktärens kroppsspråk.

Experimentera med att röra er i olika skor, med ytterkläder, bärandes på böcker och pärmar eller 
bara en liten penna, flera väskor samtidigt och så vidare. Ta sedan bort attributen och se om ni 
kan behålla samma känsla i kroppen, även när ni rör er utan väskorna och utan skor.
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till sist...
… vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen TILL OZ med din klass och för att du har 
tagit dig tid att läsa denna lärarhandledning. Vår förhoppning har varit och är att scenkonst inte 
är något som stannar på scenen – det är något som kan ta plats i andra skolämnen och som 
kan fungera som en väg in i nya frågeställningar och tankar.

Om du eller klassen har några tankar eller funderingar som ni vill dela med er av är vi såklart 
hemskt nyfikna! Kanske har du frågor som rör efterarbetet eller vill bolla pedagogiska tankar? 
Då får du/ni gärna ta kontakt med Regionteater Västs dramapedagog Helena Wilén. 

HELENA WILÉN, dramapedagog
helena.wilen@regionteatervast.se
0736-457481
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