I dansande rum

lärarhandledning

I dansande rum – lärarhandledning
I dansande rum är en metod för att arbeta med dans och arkitektur i grundskolan, inom
ramen för ordinarie skolarbete. Till metoden finns, förutom lärarhandledning, även annat
material, bland annat boxar i plywood. Det går att anpassa materialet, till exempel genom
att fokusera mer på lek med yngre barn och mer på tankeprocesser för lite äldre barn.
I den här handledningen hittar du övningar som ger elever möjlighet att uppleva rummet
genom kroppen. En grundtanke när du arbetar med I dansande rum är att utgå från de
individer som finns i gruppen du jobbar med, den grupp de bildar, och den plats som
är deras. Övningarna är utforskande, och målet är att eleverna ska få undersöka dans
och arkitektur genom dialog och laborerande.
Det kan vara klokt att göra en kortare avstämning efter varje tillfälle, där deltagarna kan
vara med och påverka arbetet. Här kan gruppen till exempel samlas i ring och diskutera
vad som varit roligast eller svårast i dag.
Handledningen är skriven av danskonstnären Anna Bergström och arkitekten Sara
Förbom på uppdrag av och i samarbete med Kultur i Väst.
Innehåll
Tema 1: Säga hej – bli varm i kläderna
Tema 2: Modell och skala
Tema 3: Kroppens konstruktion
Tema 4: Rum – inne
Tema 5: Rum – ute
Tema 6: Känslan av hemma
Tema 7: Hej då!

= Tips och variationer
= Dansövning
= Arkitekturövning

Till lärarhandledningen finns: kroppsdelskort, snurra
med lägesord, boxritning och boxar. Du kan ladda hem
allt utom boxarna på kulturivast.se/idansanderum.
Där finns även mer information.
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Tema 1: Säga hej – bli varm i kläderna
Kropp och rum är lite som paradoxen med hönan och ägget. Vad kommer egentligen
först? Går det ens att separera dem eller är kropp och rum något som alltid hör ihop?
För att kunna uppleva rum måste vi ju ha en kropp och för att kroppen ska kunna ta plats
någonstans behöver den vara i relation till ett rum. Det låter snurrigt, men är samtidigt
självklart – och bästa sättet att komma underfund med detta är att bli varm i kläderna,
känna efter hur rörelser känns i kroppen och hur de kan utföras i relation till sin omgivning.
Övning 1: Göra musik tillsammans
Här använder vi en surfplatta och en app som heter Bloom. I appen skapar vi ljud och
en bild genom ett tryck på skärmen. För android finns liknande appar.
VI SKA
Värma upp kroppen och presentera oss för varandra.
Göra musik tillsammans. Känna efter hur det känns
i kroppen när vi rör på oss.
GENOM ATT
Ändra lägespositioner, testa andras rörelsemönster,
dansa fritt tillsammans och berätta om oss själva.
MED HJÄLP AV
Läsplatta
Appen Bloom https://itunes.apple.com/se/app/
bloom-hd/id373957864?mt=8
Låtlista
Musikanläggning
(ev instrument)

Låt eleverna, en och en, säga sitt namn,
säga en sak han eller hon gillar att göra
och sedan göra en rörelse fram till paddan
i mitten av ringen. Eleven trycker sedan
en gång på paddan. När alla presenterat
sig lyssnar vi på musiken vi har gjort tillsammans.
Övning 2: Dansstopp

Finns inte surfplatta kan gruppen skapa musik med
hjälp av ett instrument eller göra ljud genom att till
exempel trumma på golvet eller kroppen.
TIPS FÖR ATT GÖRA SJÄLV
Prova att göra någon av övningarna i ett annat rum,
till exempel hemma. Kanske upptäcker du något
nytt, kanske hittar du en ny favoritplats eller en rörelse
som du verkligen gillar och kan lära ut till andra!

Sätt på musik i rummet. Låt eleverna röra
sig i rummet till musiken. Efter en kort
stund stänger du av musiken. När musiken tystnar ska varje elev hitta en kompis
att göra en staty tillsammans med. Sätt
på musiken igen och låt eleverna fortsätta röra sig runt i rummet så att kroppen blir varm. Upprepa några gånger och
låt eleverna göra nya statyer tillsammans
med en ny kompis varje gång musiken
tystnar. Sista gången musiken tystnar är
det viktigt att eleverna kommer ihåg kompisen i statyn – med den personen ska de
bilda par i kommande övningar.
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Övning 3: Ändra lägesposition
Sätt på musik i rummet. Låt eleverna röra sig till musiken. Använd de här instruktionerna:
w
w
w
w

Rör dig så nära golvet som möjligt
Rör dig så nära taket som möjligt
Ta så mycket plats som möjligt
Ta så lite plats som möjligt

Diskutera hur det känns i kroppen när man befinner sig på olika nivåer i rummet.
Uppmuntra eleverna till att berätta hur det känns när man till exempel sträcker på sig,
kryper ihop, rör sig långsamt eller snabbt. Låt också eleverna röra sig fritt till musiken.

Övning 4: Fågel, fisk eller mittemellan
Låt eleverna röra sig fritt i rummet och härma olika djurs rörelsemönster.
w
w
w
w

Hur rör du dig som en groda?
Som en fjäril?
Som en fisk?
Som en vandrande pinne?

Diskutera vad som händer i kroppen när man härmar rörelser från de olika djuren. Är
det någon skillnad på var och på vilken nivå i rummet vi befinner oss när vi gör de olika
rörelserna?
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Tema 2: Modell och skala
När en arkitekt jobbar fantiserar han eller hon om hur ett hus eller en plats ska se ut
i framtiden. För att kunna bygga huset eller skapa platsen ritar arkitekten teckningar
som kallas skisser. Oftast måste man göra många skisser innan det blir riktigt bra. Det är
viktigt att tänka efter noga innan något ska byggas på riktigt, så att det inte blir fel, och
till exempel börjar luta som tornet i Pisa. Det är också viktigt för arkitekten att människor
vill vara i huset eller på platsen han eller hon har ritat.
För att testa sina idéer bygger arkitekten också modeller över det som ska byggas.
Om något behöver ändras är det praktiskt att göra det i modellen. Modellen är mycket
mindre än det som ska byggas på riktigt och kallas för en skalmodell. Skalmodellen
fungerar precis som legohus, leksaksbilar och dockor, som är små kopior av hur hus,
bilar och människor ser ut på riktigt.
I skalmodeller brukar man använda små skalmänniskor. Med dem kan man prova att
gå omkring i skalmodellen och testa hur det kan vara att röra sig i en byggnad eller var
dörrar och fönster ska finnas i huset.
VI SKA
Öva på att förstå skalor och att bygga ihop en konstruktion. Balansera och använda kroppen i relation
till ett föremål.
GENOM ATT
Ändra lägespositioner, testa andras rörelsemönster,
dansa fritt tillsammans och berätta om oss själva.
MED HJÄLP AV
Boxen – byggsatsen består av fem skivor av plywood
och tolv träkilar • Gummiklubbor för att slå in
träkilarna och fixera boxen • Ritning av boxen
• Skallinjal • Skalmänniskor • Sax • Kartong
• Papper • Lim • Tejp • Färgpennor • blyertspennor.
De fysiska delarna i det här temat kan även utföras
med andra typer av ”boxar” som till exempel drickabackar.
Att skapa en skalmodell kan också göras på
flera vis och av andra föremål och material.
TIPS FÖR ATT GÖRA SJÄLV
Mät upp ditt rum med en tumstock och rita av den
på ett papper med hjälp av en skallinjal. Kan du
känna igen dig i ritningen? Rita även av rummet i
profil, en så kallad sektion, så att du får med möbler
och saker. Färglägg så att det blir så likt verkligheten
som möjligt.

Övning 1: Skala
Be eleverna att se sig om i klassrummet:
Vilka saker kan du se som är små skalmodeller av andra saker? Finns det till
exempel en karta eller en jordglob i närheten? Vilka andra exempel kan gruppen komma på, som är förminskade eller
kanske förstorade och därmed en skalmodell av något?
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Övning 2: Bygga ihop
Låt eleverna jobba två och två. Om de kommer ihåg vem de gjorde sista dans-stoppstatyn med, finns redan färdiga par. Varje par ska nu bygga ihop en box, och hämtar
fem skivor och tolv kilar.
Båda behöver hjälpa till att hålla i de olika delarna när bitarna ska passas ihop. Det är
lite som att lägga ett pussel, fast i 3D! När alla bitar passar ihop med varandra låser
man konstruktionen genom att trycka fast kilarna ordentligt. Kilarna är i stället för lim
eller spik, fast de går att plocka bort igen så att fler kan få prova att bygga ihop en box!
Övning 3: Balanserad konstruktion
Nu är det dags för eleverna att testa sin box. Prova att sitta och stå på den. Vänd den
upp och ned. Prova om det går att krypa in i den! Vågar någon balansera på ett ben när
han eller hon står på boxen? Och går det att stå på kanten av boxen?
Boxen är olika stadig beroende på vilken sida man använder. Det beror på att den inte
sitter fast i golvet. Ibland måste kroppen vara mycket mer aktiv för att man ska kunna
hålla balansen. Faller kilarna ur när eleverna balanserar på boxen är det bara att trycka
in dem igen. Det uppstår spänningar i konstruktionen när du börjar använda boxen,
men det är inte farligt. Se bara till att inte alla kilar faller ut samtidigt!
Övning 4: Ritningar och modell
Bygg en modell av boxen med hjälp av kartong eller styvt papper, lim och sax. Titta på
ritningen av boxen eller mät på den riktiga boxen. Ta hjälp av en skallinjal för att kunna
bygga den i en mindre skala.

Plan

Plan

Fasad

Sektion

En ritning kan se ut på många sätt. Du kan till exempel välja
att göra en ritning av ett föremål sett uppifrån/plan, från
sidan/fasad eller i genomskärning/sektion. Här ett exempel
på en ritning av en tårta.
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Så här ser en skallinjal ut. De olika sidorna har
olika skalor så se till att använda samma sida
för att få rätt skala.

BOXEN
En box är enkel i sin konstruktion. Den kan stå på
många olika sätt, till skillnad från till exempel en stol
som har en förutbestämd funktion och riktning.
Är boxen dessutom öppen åt ett håll tål den terräng
bättre då den även kan placeras på ojämna underlag.
Den får dessutom fler möjligheter som konstruktion
eftersom den ger en rumslighet i sig själv.
Boxen kan användas på olika sätt. Boxen hjälper dig
även att bli längre, nå högre, röra dig ovan marken.
Den ger dig en sittplats både ovanpå och i den.
Du kan lägga saker i den, och bära runt den.
Upptäck själv hur du vill använda dig av boxen för
att du ska få nya perspektiv på rummet, kroppen,
rörelsen och platsens arkitektur!

Här kan du se boxen användas på olika sätt.
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Tema 3: Kroppens konstruktion
Precis som att ett hus har en konstruktion, en stomme av pelare och väggar som bildar
rum och som gör att taket inte ramlar ner, så har vår kropp en konstruktion som gör
att vi håller ihop och kan stå upp, gå, springa, dansa och leka. Det är vårt skelett som
är kroppens konstruktion. Huden är vår fasad och musklerna och våra organ är som
möbler inuti vår kropp. Och vi har en pelare, liksom en lång pinne, inuti vår kropp som
gör att vi kan stå raka och som håller upp vårt huvud. Det är vår ryggrad.
Det som är skillnaden mellan våra kroppar och ett hus är att vi kan röra på vår kropp
medan hus oftast står alldeles stilla. Huset har ju inga ben som det kan springa iväg på!
Hus rör faktiskt också på sig, men väldigt, väldigt långsamt. Att hus rör på sig beror
på att materialen de är byggda av, till exempel trä, sten, tegel eller betong, påverkas
av vind, regn och sol. När materialen förändras rör husen på sig litegrann, men väldigt
långsamt.
VI SKA
Testa kroppens konstruktion, hitta balanspunkter,
utforska likheter och skillnader mellan kroppen och
en byggnad.

Kan du kanske nämna en situation då hus
rör på sig alldeles för mycket? Eller något
som påverkar kroppens konstruktion, antingen positivt eller negativt?

GENOM ATT
Bygga saker med våra kroppar som byggnadsmaterial.
MED HJÄLP AV
Filmklipp från YouTube av koreografen Trisha Brown
Första klippet (visa mellan 0:59 och 2:00):
https://www.youtube.com/watch?v=TCQhi_7xa9s
Andra klippet (visa mellan 0:16 och 1:20)
https://www.youtube.com/watch?v=2USDOGQicpE
TIPS FÖR ATT GÖRA SJÄLV
Testa att göra övningarna med någon som är större
eller mindre än dig själv och se vad som händer!
Kom ihåg att vara försiktig så att det inte gör ont
när konstruktionen rasar!

Övning 1: Skelettet
Eleverna jobbar två och två. Här ska de
hjälpas åt att dansa med ryggraden. Övningen är till för att hitta fler möjligheter
till rörelse i den egna kroppen. Se till att
eleverna byter roller i paren.
Kompis 1: Placera din ena hand i din kompis nacke, överst på ryggraden, och din
andra hand på hans eller hennes svanskota, nederst på ryggraden.

Kompis 2: Du ska nu dansa försiktigt med
din ryggrad, utan att röra på resten av din
kropp. Försök röra på din rygg på olika
sätt medan din kompis känner din ryggrads rörelse mellan sina händer.
Övningen kan kännas enklare om man fantiserar att ryggraden förvandlats till en slingrande orm!
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Övning 2: Balanserad konstruktion
Här får eleverna bygga konstruktioner i par, på tre olika sätt.
Eleverna står mittemot varandra och tittar på varandra. Sedan lutar de sig mot varandra
med armarna uppsträckta och med vikten på handflatorna. Armarna bildar liksom ett
tak mellan kropparna. Går det att hitta balans mellan er i paret?
Eleverna ställer sig rygg mot rygg. Låt dem testa att röra försiktigt på sig. Följ efter
varandras rörelser och turas om att leda. Finns det kontakt mellan ryggarna hela tiden?
Låt eleverna försiktigt testa kroppens stabilitet genom att den ena i paret ställer sig på
knä och den andra testar att lägga sin vikt över sin kompis rygg. Ryggraden tål inte att
belastas på mitten så var noga med att lägga belastningen över ryggen vid axlarna eller
höften. Hur känns det att bära och att bli buren?
Övning 3: Kan du gå på väggarna?
Titta på filmklippen av koreografen och dansaren Trisha Brown.
Diskutera tillsammans vad det är dansarna på filmen gör.
w
w
w

Hur rör de sig?
Kan ni härma rörelserna med era egna kroppar?
Kan man röra sig i ett rum på fler sätt än det vi
kanske är vana vid?
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Tema 4: Rum – inne

Vår vardag och vår omgivning kan delas in i sekvenser, ordningsföljder av föremål
eller företeelser. På ett sätt sitter allt samman – och allt är i konstant förflyttning. Även
när vi är alldeles stilla, rör tiden på sig, jorden roterar och solen går sakta upp eller ner.
Vi kan inte förflytta oss mellan platser utan att uppleva mellanrummen mellan punkt a
och punkt b, även fast vi kanske skulle vilja kunna förflytta oss direkt från sängen till
skolbänken! Man kan faktiskt säga att vi alla lever som om vi vore dansare eftersom vi
alltid utför en koreografi, små rörelsesekvenser eller danser, i vår vardag.
Övning 1: Rörlig kropp – stillastående box
Eleverna jobbar i par, och med sina boxar. Varje par snurrar på snurran med lägesord
och drar ett kort ur högen med kroppsdelskort. Sedan ska de göra det som snurran
och kortet säger – i förhållande till boxen, som står stilla. Det kan till exempel stå ”armbåge” på kroppsdelskortet och ”bredvid”
på snurran med lägesord. På vilka olika
VI SKA
sätt går det att utföra instruktionen? Kan
Skapa små danser och öva på att se hur kropp och
man göra den som en dansrörelse?
rum rör sig i förhållande till varandra
GENOM ATT
Sätta ihop rörelsesekvenser till en koreografi genom
att prova att utgå först från kroppen sedan från boxen.
Vi ska prova olika lägespositioner som snurran visar.
MED HJÄLP AV
Boxarna, en snurra med lägesord, kort med kroppsdelar.

Upprepa övningen några gånger, slå
på snurran igen och dra nya kroppsdelskort. Be eleverna memorera de olika positionerna de gjort i förhållande till
boxen, och sätta ihop rörelserna till en
liten sekvens.

TIPS FÖR ATT GÖRA SJÄLV
Sätt ihop en liten koreografi, som visar hur du rör dig
mellan två punkter, till exempel för att ta dig till skolan.

Övning 2: Stillastående
kropp – rörlig box

Här snurrar eleverna på snurran igen och
förflyttar sedan boxen efter vad snurran
visar, i relation till sin kropp. Tänk att kroppen är fast, stillastående, och att det är
boxen som ska flyttas i förhållande till kroppen och dess framsida och baksida. Har
kroppen andra lägespositioner än boxen? Vad skiljer dem åt?
Upprepa övningen några gånger och sätt samman rörelserna till en liten sekvens. Visa
koreografierna för varandra.
Koreografin kan sparas och sättas samman med material från andra teman eller
användas som utgångspunkt för att skapa något större tillsammans som tex en
liten föreställning eller utställning.
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Tema 5: Rum – ute

Nu ska vi förflytta oss till ett rum utomhus, i vår närmiljö. Vi ska undersöka platsen, hur
den ser ut, känns, och hur vi kan röra oss där. Genom att förflytta oss till ett nytt rum
och utforska det på olika sätt genom dans och rörelse kan rummet bli någonting annat än vad det först såg ut att vara. Gränser hjälper oss att definiera var ett rum börjar
eller slutar och visar oss hur stort rummet är. En gräns kan markeras på olika sätt. På
byggnader kan det finnas tydliga gränser som utgörs av väggar och tak, en pool har
en tydlig kant. Ett torg eller en glänta har andra typer av gränser för var de börjar och
slutar.
Övningarna kan utföras i olika uterum med eller utan box. Boxen finns med som
hjälpmedel att förstå rummet, undersöka vad rummet har för underlag, hur marken
är, men får oss också att se de små rummen i rummet. Boxen kan även användas som
pall vid till exempel en samling.
VI SKA
Förstå hur naturen också har olika rum, se hur vi
kan förändra rummet eller landskapet med våra
kroppar, utforska olika rörelsemönster och positioner i nya rum på nya sätt.
GENOM ATT
Förändra rummet med hjälp av boxen, prova olika
sätt att röra oss på, måla av vår omgivning med
kroppen för att uppmärksamma former och detaljer.
MED HJÄLP AV
Skolgården eller annan närliggande plats utomhus,
rörelseord, boxarna eller andra föremål som kan användas som möbler.
TIPS FÖR ATT GÖRA SJÄLV
För att få en förståelse för olika ytor eller strukturer
på det vi ser runtomkring oss kan man naturligtvis
röra vid dem, och känna hur de känns. Men med
hjälp av papper och kritor kan man också göra en
bildlig upplevelse av till exempel ett träd eller en sten.
Tekniken kallas för frottage. Här behövs ett papper,
som du lägger mot det du vill undersöka. Färglägg
papperet med en krita och se hur ytans mönster
framträder på papperet. Prova att göra likadant på
olika ytor, både inomhus och utomhus. Jämför hur
olika eller lika mönstren blir och hur ytorna eller
strukturerna känns.

Övning 1: Läsa platser
Diskutera i grupp:
w Hur ser din skolgård ut?
w Vad brukar du göra på den?
w Var tar skolgården slut?
w Kan du säga om det finns olika
rum och platser på skolgården?
w Ser du några mellanrum?
Försök komma överens i gruppen om
var ni tycker skolgårdens gränser är tydliga och var de är mer diffusa. Prata även
om varför det känns som om gränserna
finns just där ni upplever att de är.
Övning 2: Använda platser

Använd diskussionen i förra övningen som
grund, och låt eleverna välja en plats på
skolgården. Eleverna placerar ut sin box
på den plats de valt. Sedan utforskar de
platsen med hjälp av boxen. Testa till exempel att stå på boxen, placera den intill något, klättra på den, använd den som ett
Gå en annan väg till skolan än vad du brukar. Vad
bord, som en stol, och så vidare. Kanske
upptäcker du? Berätta för dina kompisar när du
kan du, med hjälp av boxen, göra något
kommer på morgonen. Berätta för din familj när
nytt på den här platsen som du inte andu kommer hem efter skolan.
nars brukar göra just här?
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Övning 3: Rörliga platser
Låt eleverna dra var sitt kort ur högen med rörelseord. De ska sedan röra sig som
kortet säger, på så många olika sätt som möjligt. Rörelserna sker både i förhållande till
boxen, till de andra i gruppen och till platsen. Dra ett nytt kort och upprepa övningen.
Har du rört dig på något nytt sätt idag?
Avsluta övningen med att låta eleverna visa sin favoritrörelse för de andra i gruppen
och berätta varför han eller hon tycker om just den rörelsen!
Övning 4: Gestalta rumsliga element
Nu ska eleverna gestalta de rumsliga elementen vägg, pelare, mur och tak. Tillsammans ska gruppen bygga upp nya rum och platser, med hjälp av sina kroppar.
w
w
w

w

En vägg gör eleverna i par, genom att ställa sig sida vid sida
En pelare gör eleven individuellt, genom att hitta en plats där han eller
hon kan stå fritt och sträcka sig mot himlen
En mur gör gruppen tillsammans, genom att ställa sig på en lång rad,
gärna mellan till exempel två träd, eller i ett annat utrymme där hela
gruppen ryms.
Ett tak gör eleverna i par, genom att ställa sig mitt emot varandra och
sträcka fram armarna med handflatorna mot varandra så att det bildas
ett tak mellan kropparna. Här handlar det om att luta sig framåt och hitta
balans utan att taket kollapsar.

Ropa ut instruktioner till eleverna vilket element de ska bygga. Ha gärna lite tempo
mellan elementen.
Det gäller för eleverna att snabbt hitta en egen plats för att vara pelare, hitta tillbaka
till sitt par för att göra en vägg eller ett tak och att fort kunna samarbeta i grupp och
bilda en rak mur.
Övning 5: Måla konturerna av omgivningen med kroppen
Tänk dig att du har färg på olika kroppsdelar. Till exempel kan du tänka att högerhanden
är en blå pensel, vänsterhanden är en grön, högerfoten en röd och vänsterfoten en gul.
När du följer konturerna/kanterna på det du ser omkring dig så målas de i den färg du
har på kroppen.
Denna övning är till för att få en fysisk upplevelse av det man ser framför sig.
Spela gärna musik under övningen och inspirera till att dansa fram målandet.
Måla både stort och smått, hela platsen, med detaljer och mellanrum. Visa och
uppmana till att skifta mellan olika föremål och skalor/storlekar!
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Övning 6: Att röra sig mellan boxar eller i ett möblerat rum
Välj en plats utomhus, antingen skolgården, eller en ny plats. Låt eleverna placera ut
boxarna ”som prickarna på ett tyg” för att det ska bli bra spridning och jämna mellanrum. Tänk på att underlaget utomhus skiljer sig från ett platt golv inomhus. Om marken
under boxen är ojämn, kan den lätt bli instabil. Försök placera boxarna så stadigt som
möjligt.
Placera alla elever på ett led längs ena sidan av ”boxfältet”. Nu ska gruppen röra sig
genom fältet, till andra sidan, på fyra olika sätt:
w
w
w
w

i sicksack
så rakt som möjligt
slingrande
med robotliknande rörelser

Hitta gärna på egna rörelser för hur ni kan dansa genom boxlandskapet. Gör övningen några gånger, gärna i olika tempon och med varierade rörelser, till exempel
smygande, klampande, lågt ihopkrupna, med armarna högt osv. Varje rörelse kan utföras på väldigt många olika sätt!
Prova att sätta ihop en egen dans utifrån övningarna. Eleverna kan jobba individuellt
eller i par. Vill man kan man även inkludera rörelser från tidigare teman för att skapa
en längre dans.
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Tema 6: Känslan av hemma
VI SKA
Få fatt på vad känslan av att vara hemma består av
och skapas från.
GENOM ATT
Prata om vilka känslor som uppstår av olika rum
och platser, möblera egna rum.
Teckna rummen och inredningar vi gjort.
MED HJÄLP AV
Boxen och/eller en papplåda, saker från naturen,
kamera, papper, pennor, kritor.

Övning 1: Olika sorters hus

TIPS FÖR ATT GÖRA SJÄLV
Rita av ditt rum hemma eller en annan plats där
du spenderar tid på. Hur ser det ut egentligen?
Vilka saker har du med i teckningen? Är det något
som inte får vara med? Vilka mönster och material
har möblerna? Titta noga, testa att rita och teckna
både med och utan färg! Fundera även på hur andra
platser och rum skulle kunna se ut, fantisera och
teckna fritt!
w
w
w

De flesta av oss har en plats som ligger
oss lite varmare om hjärtat, där vi känner
oss hemma, är trygga och mår bra. Men
vad är det som gör att vi känner olika
saker för olika platser? Och vad är det
egentligen som gör att man trivs och mår
bra på en plats?

Här tittar gruppen på en bild av ett hus
som har en annorlunda arkitektur: The
final wooden house av den japanska arkitekten Sou Fujimoto.

Vad är det du ser i bilden?
Vad skulle du kunna göra i det
här huset?
w Vad är likadant, om man jämför med
hus du är van vid?
Vad är annorlunda, om man jämför med hus du är van vid?
Känner du någon som bor så här eller skulle vilja bo så här? Skulle du vilja det?
Finns det andra rum och platser du känner till som har en annorlunda arkitektur?
w
w

Titta på filmen där Sou Fujimoto berättar om sina hus (filmen är på engelska, utan
svensk textremsa): https://www.youtube.com/watch?v=iJfJSgp8KGQ
Diskutera kring aktiviteterna att sitta, ligga, stå, äta, sova, leka och andra saker man
gör där man känner sig hemma.
w
w

Hur rör vi oss i olika rum? Visa gärna!
Var skulle du göra de här aktiviteterna om du var i huset på bilden?

Diskutera kring vad det är som får en att känna sig hemma på en plats.
w
w

Hur ska en plats vara, för att du ska känna dig hemma?
Vilka människor finns på platsen där du känner dig hemma?

Diskutera vad som kan finnas i olika rum.
w
w
w
w

Vilket rum hemma hos dig tycker du bäst om och varför?
Vad har du för saker i det rum du trivs bäst i?
Kan du hitta bilder på möbler, färger eller saker som skulle få dig att trivas i ett rum?
Finns det ljud, ljus och dofter som skulle få dig att trivas i ett rum?
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Övning 2: Möblera ett rum
Låt eleverna arbeta två och två, med en box per par. Nu tänker vi oss att boxen är ett
rum, som ska möbleras. Börja med att hitta fem saker som får plats i boxen. Kom överens om vad de olika sakerna har för funktion i rummet. Vill man, möblerar man med
fler saker, och kanske till och med gör små skalfigurer som får dansa runt i rummet.
Låt paren berätta för varandra vad de har gjort och hur de har tänkt. Diskutera också
kring hur det skulle kännas att vara i rummet.
Övningen funkar fint både inomhus och utomhus. Det går naturligtvis lika bra att möblera en annan typ av låda, till exempel en skokartong eller en flyttlåda. Dokumentera
möbleringen genom att fotografera boxarna.
Övning 3: Rita ditt rum och ge det färg!
Nu ska eleverna rita det rum de möblerade i förra övningen. Rita möblerna precis så
som du vill att de ska se ut! Bestäm vilken färg, vilket mönster eller vilket material de
olika inredningsdetaljerna ska ha. Rita ut små skalfigurer, små människor eller husdjur,
i rummet som visar vad man kan göra där. Häng upp alla bilder, och titta på varandras
rum.

Att möblera en box är en uppgift som kan lösas på många olika sätt. Det viktiga är samtalet som arbetet
ger.
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Hej då!
VI SKA
Utvärdera och reflektera över övningarna som gjorts.
GENOM ATT
Minnas, samtala, diskutera och berätta för varandra.
MED HJÄLP AV
Boxen, tavlan i klassrummet eller ett stort papper,
pennor.

Nu har vi tillsammans lärt oss massor om
kropp och rum och förhoppningsvis finns
en nyfikenhet på att jobba vidare. Innan
vi går vidare, knyter vi ihop säcken.
Utvärdering och reflektion
Be eleverna para ihop sig två och två,
och sätta sig i en stor ring.

Låt eleverna diskutera i paren vad som har varit roligast under arbetet med I dansande
rum. Efter en liten stund, diskutera i helgrupp och låt paren berätta vad de kommit
fram till. Kanske vill någon rita på tavlan, visa en rörelse eller använda sig av boxen. Se
till att någon antecknar det som sägs på tavlan eller på ett stort papper.
Gör sedan på samma sätt kring frågan om vad som har varit svårast under arbetet.
Använd dig av de bilder som varit med under övningarna, dessa kan fungera som minnesbilder och trigga igång samtalet kring vissa frågor!
Allra sist, låt eleverna fundera över om det finns något de hade velat göra som ni inte
redan har gjort.
Kanske hade någon till exempel velat stapla alla boxarna på varandra. Har ni inte tid
att testa elevernas egna idéer, går det också fint att rita hur det skulle bli.
När utvärderingen är klar, titta på resultatet tillsammans.
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