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Om föreställningen

Produktion

En otämjd berättelse om ett lag
tävlingsdansande tonårstjejers väg
till toppen. En historia om makt,
begär och konkurrens från
tonårstjejernas perspektiv.

Dance Nation

Någonstans i USA förbereder sig danstruppen för en viktig
tävling. Blod, svett och tårar rinner medan tonårskropparna
pushas inför mästerskapet som kan ändra allt. En historia
om att drillas stenhårt – och motståndet, kraften och
sökandet som föds ur det. Och om viljan att ta över världen
– ett dansteg i taget.
Dance Nation skildrar kampen för perfektion on stage och
backstage i en vild, rolig, svettig och vemodig föreställning
om att blir vuxen. Följ flickornas kamp för att ta sig till
landsmästerskapen i Florida. Genom euforisk dansglädje,
trevande identiteter och kroppar i förändring. Där varje plie
är ett steg närmare att hitta sig själv, och ohämmat väcka
allt man har inom sig.
Vem har vad som krävs för att bli för att bli lika bra som den
lysande stjärnan Amina? Och vem är kvinna nog att kriga sig
hela vägen fram till pallen?
För vad händer när flickan kliver fram som en urkraft? Med
full kraft och med alla sina begär. Blir hon farlig då?
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Introduktion
Det här inspirationsmaterialet är tänkt att vara ett
stöd och ge dig ingångar för att undersöka
föreställningen Dance Nation tillsammans med
dina elever. Materialet består av två delar. I den
första delen finns ett antal frågor som du kan
använda för att samtala om själva föreställningen.
Den andra delen består av teman med exempel på
övningar och diskussionsfrågor.

Att samtala om
scenkonst
Samtalet om en scenkonstupplevelse kan stranda i
”det var bra” eller ”det var dåligt”. Syftet med att
tolka föreställningen och fortsätta samtalet är att
ge en djupare förståelse. På så sätt kan vi förstå hur
vi själva upplevde föreställningen och varför. Vi kan
också få syn på hur olika våra upplevelser kan vara,
och vi kan gemensamt komma fram till många olika
tolkningar som öppnar vår syn på världen. Målet
med att samtala om scenkonst är inte
nödvändigtvis att förstå pjäsen, utan att förstå oss
själva och världen. Du som lärare behöver inte vara
expert på scenkonst för att samtala tillsammans

med dina elever – du är en åskådare precis som de.
I en scenkonstföreställning är allt du ser resultatet
av medvetna val. Det finns en anledning till att
skådespelarna är i väldigt olika åldrar, till
dansspeglarna och till att kostymen ser ut som den
gör. Tillsammans skapar de teaterupplevelsen.
Därför är det relevant att undersöka de val som
gjorts, och prata om vad de väckte i oss.
När man samtalar om scenkonst kan man vara
behjälpt av några enkla principer:
• Vänta med värderingar – tolka hellre än tycka
• Allt kan tolkas – inget finns av en slump
• Utgå från dig själv – din upplevelse är det viktiga,
inte regissörens eller manusförfattarens avsikt.
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Övning: Eftersamtal

Djupdyk i karaktärerna

1. Beskriv!

Ta hjälp av varandra för att minnas vad Dance Nation är
berättelsen om en danstrupp, men också berättelsen om
åtta olika personer, plus mammor och dansläraren. Det
handlar om deras relation till dansen, deras relation till
sig själva och deras tankar om framtiden. De olika
berättelserna pågår parallellt med danstävlingarna och
snacket i omklädningsrummet. Ta en stund och djupdyk i
karaktärerna.

Be eleverna beskriva något som de minns särskilt från
föreställningen. Ni kan också försöka kartlägga och
minnas så mycket som möjligt tillsammans. Här är några
exempel på vilka aspekter ni kan lyfta:
– Hur såg rummet ut? Vad fanns i rummet?
– Hur såg kläderna ut?
– Vad spelades det för musik?
– Vilka var med? Vad hette de? Räkna upp så många ni
minns.
– Hur såg de ut?

2. Tolka!

Be eleverna tolka, vad associerar de till aspekten?
– Vad fick sakerna i rummet och kostymen för funktion?
– Vad associerade du det ni beskrivit till? Vad fick de för
betydelse för dig?
(Exempelvis: fastän det nästan bara fanns speglar och
ljus så rymdes många olika rum. Det blev tydligt när de
var i danssalen, omklädningsrummet, på scenen, i bilen
och så vidare. Den avskalade scenografin och när de
kom in till träningen och slängde sina väskor på golvet
skapade en känsla av att få titta in i någons vardagsliv.)

Frågor om föreställningen
- Hur skulle du beskriva vad föreställningen handlar
om?
- Var utspelar den sig tänker du? Utspelar den sig i nutid
eller i en annan tid?
- Hur gamla är karaktärerna?
- Flera karaktärer spelas av skådespelare som är en
helt annan ålder. Vad får det för effekt tycker du? Varför
tror du att de har valt att göra så, om du skulle gissa?

Gör såhär:
Hjälps åt att minnas karaktärernas namn och skriv upp
dem på tavlan. Dela sedan upp eleverna i mindre grupper
och dela ut karaktärerna till dem. Be dem skriva ner
exempelvis:
- Hur såg karaktären ut?
- Hur är den som person?
- Vad hände karaktären i pjäsen? Vad gjorde den?
- Vad verkar vara viktigt för dem, vad är deras drivkraft?
- Vad händer efter pjäsen? Vad lever de för liv om 10 år?
Be dem sedan presentera för varandra.
Fortsätt diskutera:
- Hur skulle du beskriva Amina och Zuzus vänskap?
Varför tar Zuzu en paus från Amina tror du? Varför
gjorde Amina dansen som Gandhis ande?
- Hur är Pat? Vad tror du att han gjorde innan han blev
danslärare?
- Beskriv Zuzus utveckling i pjäsen. Hur är hon i början?
Hur förändras hon och varför? Vad är hennes
utmaningar och förhoppningar, vad är viktigt för
henne? Gör samma sak för Amina.
- Hur är mammorna? Beskriv exempelvis skillnaden
mellan Zuzus och Lukes mamma.

- Föreställningen handlar om dans, men dansen kan
också vara en metafor för annat i livet som kräver
mycket ansträngning och stora uppoffringar, bygger på
konkurrens och prestation. Diskutera vad dansen kan
symbolisera. Betygshets i skolan, andra idrotter, något
annat?
- Föreställningen utspelar sig på olika platser – i
omklädningsrummet, på scenen med mera. Beskriv hur
exempelvis ljuset och dansspeglarna användes för att
skapa olika rum i föreställningen.
- Pat väljer tema Gandhi för den stora tävlingen. Ta
reda på mer om vem Gandhi var. Varför är han med som
tema i dansföreställningen tror du?
- Beskriv det grova språket, kommer du ihåg några ord
från föreställningen? Vad fyllde det för funktion i
föreställningen tycker du? Tycker du att språket är
autentiskt?
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Tema 1: Makt
Stämningen och kulturen i
danstruppen präglas lika mycket av vänskap
som konkurrens och hierarkier. Använd temat
för att diskutera olika definitioner av makt eller
hur makt och status ser ut i elevernas liv.

Diskussion:
Status i föreställningen
Ni kan med fördel djupdyka i karaktärerna innan ni
börjar diskutera.
• Det är olika vilka som har hög status på dansgolvet
och vem som har mest makt i omklädningsrummet.
Vilken av karaktärerna har högst status skulle du
säga? Vem har lägst status? Vilka ligger
mittemellan? Det finns inget facit, utan fokusera på
att diskutera och få syn på hur ni uppfattade pjäsen
olika.
• På vilket sätt skiljer det sig mellan dansgolvet och
omklädningsrummet vem som har högst status? Hur
ändras det under föreställningens gång?
• Hur märks det vem som har hög respektive låg
status? Diskutera hur det skapas och uttrycks i
pjäsen med hjälp av exempelvis kläder, språk eller
dansen.

Gör såhär:
• Ta fram en bild på Sveriges regering. Låt eleverna
diskutera i par eller smågrupper:
•Hur ser personerna ut? Vad har de för kläder, för
frisyrer, för hudfärg, kön och ålder? Hur ska man
vara för att passa in i Sveriges regering, hur ser
normerna ut?
•Gå en runda och samla in alla tankar och
reflektioner. Skriv upp dem på tavlan.
•Gör sen samma sak fast med elevernas TikTokfeed, eller någon tidning, social media, musikvideo
eller annat som är en del av deras vardag. Be dem
diskutera i smågrupperna: Hur ser personerna ut?
Hur ska man vara där för att passa in? Vilka ideal
gäller där?
•Gå en runda och skriv upp på tavlan.
Diskutera sedan gemensamt:
• Vem har mest makt? Charli D’Amelio eller Sveriges
statsminister Magdalena Andersson? Hur får man
makt i regeringen respektive på TikTok? Vad kan
man sedan göra med den makten? Utifrån
diskussionen, kom in på olika definitioner av makt
såsom formell makt, informell makt och symbolisk
makt eller representation.
•

Formell makt: som medlem i regeringen har du
en formell makt och möjlighet att ge förslag på
ekonomiska satsningar, lagförslag och policy
som har effekter för alla invånare i Sverige och
all natur och alla företag och organisationer
inom landets gränser.

•

Informell makt: Om du har miljontals följare på
TikTok har du informell makt. Du har inte
möjlighet att stifta lagar eller klubba igenom
stimulanspaket, men kan påverka många
människors beteenden och vad de värderar i
livet.

Övning: Makt
Makt kan se ut och märkas på många olika sätt. Vem
som har mycket makt och inflytande skiljer sig mellan
en familj, en skola, ett land och en plats i staden. Det
är också olika vad man kan göra med makten – stifta
lagar som påverkar alla i ett land, eller vara en förebild
som påverkar livsstilen hos sina följare. Den här
övningen går att göra innan ni ser föreställningen.
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Tema: Sex och
samtycke
Onani, sex och lust är genomgående teman i
Dance Nation. Vissa klasser kommer ha
eftersamtal med RFSU och då gå in på sex och
lust. Det finns också fler övningar och förslag
på lektionsupplägg på RFSU:s metodbank på
organisationens hemsida.

Diskussion: Ord för kön
- I föreställningen används orden kuk och fitta. Be
eleverna brainstorma om synonymer för kuk och
fitta.
- Vad tycker ni om orden? Är de positiva eller
negativa? Skiljer det sig mellan synonymerna för
fitta respektive kuk? Vilka ord passar att använda
när?

Övning: Ja och nej-signaler
I en sexuell situation är det viktigt att kunna kommunicera vad man vill och inte vill, och plocka upp de
signalerna från andra. Det går att säga ja och nej på
många olika sätt. Verbalt, med blickar eller kroppsspråk.
Gör såhär:
Berätta för eleverna om ja- och nej-signaler. Ge
exempel på dem: Ja-signaler såsom ögonkontakt, ta
initiativ, kyssa tillbaka, smeka tillbaka, stöna, säga ja,
och nej-signaler såsom att kolla bort, vända sig bort,
inte smeka tillbaka, säga nej.
Be eleverna sätta sig i mindre grupper och ge förslag
på ja- och nej-signaler.

- Hur kan märka den andra personens ja-signaler?
- Hur kan man visa att man tycker om vad den andre
gör?
Skriv upp exempel på ja-signaler på tavlan. Gör
samma sak för nej-signaler. Tydliggör i diskussionen
att allt som inte är en ja-signal är en nej-signal.
Diskutera vidare tillsammans:
- Vad gör det svårt att säga att man inte vill?
- Vad kan göra det lättare att uttrycka nej-signaler?
- Vad kan man göra om man är osäker på vad någon
vill?
- Vad gör man om den andre signalerar nej, eller
sluta signalera ja?
- Hur tar man ett nej på ett bra sätt?
Lyft poänger som att det kan vara bra att sakta ner för
att lyssna in vad den andre vill, att alla får ett nej och
att det är viktigt att lära sig hantera känslan av att bli
avvisad, och att man kan göra mycket själv för att få
den andre att känna sig bekväm att visa vad den vill.
Skriv upp exempel på ja-signaler på tavlan. Gör
samma sak för nej-signaler. Tydliggör i diskussionen
att allt som inte är en ja-signal är en nej-signal.
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Tema:
Prestation,
stress och
psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan bland unga är
idag mer utbredd än någonsin. Många
kopplar ihop det med ökade krav i
skolan och ökad press på elever att
prestera för att kunna komma in på
gymnasiet och universitetet. Det gör
att unga pressas hårt och tvingas ta
stora beslut tidigt i livet, för att kunna
utbilda sig och försörja sig. Det här
avsnittet går att göra innan ni ser
föreställningen.
Diskutera:
- Vad är egentligen psykisk ohälsa? Diskutera i smågrupper och ta sedan upp förslagen
i helgrupp, skriv upp på tavlan. Det kan vara
oro, nedstämdhet, ont i magen eller
huvudet, problem med sömnen. Det kan
också vara allvarligare saker som ger en
diagnos, såsom depression eller ångest.
- Folkhälsomyndigheten har skrivit en
rapport där de försöker förklara varför den
psykiska ohälsan ökar. Rapporten och finns
på deras hemsida, tillsammans med en kort
film: Därför ökar psykisk ohälsa bland unga
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se). Där konstateras att skolan är
den främsta förklaringen till psykisk ohälsa.
Titta på filmen tillsammans. Håller ni med
om slutsatserna?

Övning: Stress
Tvärtom-skolan: Om vi skulle vilja skapa en
skola med så mycket stress och konkurrens
som möjligt, hur skulle vi göra då? Brainstorma och skriv upp på tavlan eller dela upp
eleverna i smågrupper och låt dem sen dela
med sig i en runda.
Diskutera sedan:
• Av allt som står på tavlan, vad gör skolan
redan idag som främjar stress och konkurrens?
• Vad behöver ändras på samhällsnivå för
att minska stressen för barn och unga?
• Vad behöver ändras på skolan?
• Vad får de här sakerna för konsekvenser
för dig och dina klasskompisar?
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Tema: Framtid
Dansarna i Dance Nation gör allt för att
vinna. Samtidigt funderar de på vad de
ska göra med sina liv. Är det dansen
som är framtiden? När vi tänker på
framtiden handlar det mycket om skola
och jobb. I det här temat är istället
fokus på vad som är viktigt för eleverna
personligen.

Övning: Tillbakablick
Gör övningen som en enskild skrivövning,
eller i mindre grupper. Eleverna kan också
skriva brev till sig själva som yngre.
- Dansarna i Dance Nation är i 13-årsåldern.
Tänk tillbaka på när du var 13 år. Känner du
dig likadan, eller har du förändrats mycket?
Vad är skillnaden mot idag?
- Hur man lever, vad man tycker om och vad
som är viktigt för en kan ändras mycket
genom livet. Om du hade kunnat gå tillbaka
och ge dig själv råd, vad hade du sagt till dig
själv?

Övning: 80-åringen
Den här övningen kan eleverna göra enskilda
som en skrivövning, eller göra ett collage
eller rita ett porträtt och presentera för
varandra i mindre grupper. Instruera
övningen och berätta för dem om tidsresan:
Tidsresan: Du går över en gräsmatta och
kommer fram till ett hus. På altanen utanför
sitter en 80-åring i en gungstol. Du går
närmre. Det visar sig att det är du, fast 80 år
gammal.
Beskriv utifrån perspektivet av ditt 80-åriga
jag:
- Vem är du som 80-åring?
- Vilka människor har du omgett dig med?
- Var har du levt ditt liv?
- Vilka värderingar har påverkat hur du levt
ditt liv?
- Vad är du stoltast över i ditt liv?
- Det kan vara lättare att följa andras
drömmar än sin egen. Är det skillnad på vad
80-åringen skulle vara stolt över eller vad
din omgivning skulle vara stolt över?
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Vill ni ha mer?
För frågor kontakta producent Emma T Åberg.
emma.t.aberg@kulturhusetstadsteatern.se
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