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Lärarhandledning

Två och en spegel 
Hur blir jag den jag är och hur förändras jag genom dem jag möter?  

KOREOGRAF HELENA FRANZÉN 

EN DANSFÖRESTÄLLNING FÖR LÅG- OCH MELLANSTADIET  
SAMT GES SOM OFFENTLIG FAMILJEFÖRESTÄLLNING. 



VÄLKOMMEN TILL FÖRESTÄLLNINGEN 

Två och en spegel 

Med den här lärarhandlingen vill vi ge dig som vuxen några tips om hur du kan förbereda din elevgrupp, 
och dig själv, inför besöket.  

Vi hoppas att er dansupplevelse tillsammans med oss blir härlig och att den ger er inspiration att samtala 
och fantisera vidare kring det ni har varit med om.  

DANS ÄR ETT SPRÅK 
Vi skulle kunna säga att kroppsspråk är människans modersmål. Oavsett etnicitet, hudfärg, kön eller ålder 
talar vi alla det och förstår varandra väl. Dansen är någonting riktigt typiskt för människan.  Att dansa ut 
och dansa om sina känslor och tankar har människan gjort sedan begynnelsen och gör det än idag.  

MODERN DANS 
Modern dans är en samlingsbeteckning på en rad dansstilar som under 1900-talet och 2000-talet legat i 
fokus för den sceniska konstnärliga dansens utveckling. Till skillnad från den klassiska baletten, som är 
stram och hållen, och jazzdansen, som är rytmisk och showig, betonar de moderna dansformerna ett friare 
och mindre regelstyrt rörelsespråk. 
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ABSTRAKT (MODERN) DANS 
Hur ska man uppleva den när dansen inte ska leda till att alla förstår den på samma sätt?  Hur kan vi hitta 
sätt att uppfatta abstraktion? 

Ett sätt att beskriva vad abstrakt dans är, är att tänka att det är betraktarens fantasi, associationer och 
erfarenheter som skapar upplevelsen. Upplevelsen under och efter en föreställning är tänkt att vara din 
personliga. De tankar och känslor som uppstår hos dig får vara dina egna. Det finns inget rätt och fel i vad 
och hur du upplever. Genom att prata om föreställningen efteråt kan man förstå att vi är olika, samtidigt 
som vi kommer att känna igen våra egna upplevelser i andras. Att vi också är lika! 

Dansare använder kroppen för att uttrycka sina 
inre upplevelser och känslor. Genom dansens 
rörelser kan kroppens upplevelse förmedlas utan 
att använda ord. Många moderna dansare välja ett 
ämne för föreställningen som ligger varmt om 
hjärtat, som förhållandet till naturen, relationer 
mellan människor, rädslor, minnen, kärlek, 
längtan, saknad med mera. 

När en föreställning skapas bestämmer 
koreografen och dansarna vilka känslor och 
situationer som ska undersökas. Koreografen 
väljer musik som relaterar till de känslor 
föreställningen arbetar med, ibland kanske det 
inte alls är någon musik, bara tyst, eller ljud… 

När en föreställning ska visas på en scen kan det också skapas ett rum - en scenografi. Det kan vara en 
plats som kan vara igenkännbar, men också ett rum för att skapa en stämning. Ljussättning får också en 
betydelse för det hjälpler till för att förstärka upplevelsen, det kanske ser mörkt och kallt ut, farligt, ödsligt, 
trångt eller öppet, varmt, vackert, lustfyllt och lekfullt. Dansarna har också kostymer som kan vara valda för 
att förstärka deras karaktärer och platsen de befinner sig på. 

Ibland finns en programtext som publiken kan ta del av inför en föreställning. Den beskriver oftast frågor 
som koreografen och dansarna arbetat med när föreställningen skapats. Det kallas för tematik.  
Texten beskriver sällan en tydlig handling som det är tänkt att publiken ska uppfatta. I stället ska den ses 
som att koreografen och dansarna delar med sig av sina tankar, frågor och upplevelser i och inför arbetet 
med att skapa föreställningen. När dessa tankar tar plats i dansarens kropp så sker en abstraktion av 
temat. - Hur känns det i min kropp när jag känner såhär, hur rör sig min kropp? Vad händer i min kropp 
när jag möter en annan kropp?  
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FÖRESTÄLLNINGEN - TVÅ OCH EN SPEGEL 
Föreställningen som ni snart kommer att se utgår från tankar om hur vi ser på oss själva, som en unik 
person och som del av en grupp. Vi speglar oss i varandra och verkar inte få nog av att försöka likna eller 
inte likna någon annan. Att vara normal eller annorlunda och hur förändras jag i mötet med andra? Vad 
säger spegeln om oss - är den bilden som jag ser i spegeln även den bilden som andra ser av mig? 

En människa är en människa genom andra människor. 
Jag är jag, bara för att du är du. 
Desmond Tutu  

Koreografi: Helena Franzén 
Dans: Jessica Andrenacci & Linn Ragnarsson 
Musik: Stefan Johansson 
Scenbild & ljus: Håkan Jelk 
Kostym: Helena Franzén 

Längd: Föreställning 30 minuter + workshop 25 minuter 

Trailer, fler bilder samt information till arrangören hittar du här: 
https://helenafranzen.se/tva-och-en-spegel/ 
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Hur blir jag den jag är och hur förändras jag genom dem jag möter? 

https://helenafranzen.se/tva-och-en-spegel/


EFTER FÖRESTÄLLNINGEN  
Vi hoppas att ni efter att ha sett föreställningen kan ta er tid med eleverna för tankar och reflektioner om 
vad ni har upplevt och låta dem samtala kring föreställningen.  

Samla elverna och ta en runda där var och en får säga något de minns från dansföreställningen. 
Reflektera kring att vi minns olika även om vi varit med om samma sak! 
Utefter vad eleverna upplevt kan du sedan ställa frågor som ni kan prata vidare om. Här är några förslag 
på frågor: 
 
- Hur många dansare var det? 
- Vad hade dansarna på sig? 
- Hur började föreställningen? 
- Hur slutade den? 
- Vilka rörelser gjorde dansarna? Hoppade de? Rullade de på golvet? Rörde de sig snabbt, långsamt?  
- Dansade alla samtidigt, likadant eller dansade de olika? 
- Hade dansarna kontakt med varandra? Hade de kontakt med dig? 
- Vad kände du när du såg dansföreställningen? 
- Vilken stämning tyckte du att det var? Var det olika stämningar? 
- Hur såg rummet - scenografin - ut? Hur förändrades ljuset under föreställningen? 
- Hur var musiken? Var det spännande, lugn, snabb musik? 
- Hur tror du musiken påverkade vad du kände? 
- Kände du igen något du själv har upplevt?  

MER ATT LÄSA 
Regionteater Väst har publicerat en skrift som varmt rekommenderas att läsa för att bredda och fördjupa 
kunskapen och förståelsen för dans som konstform.  

https://www.regionteatervast.se/foer-laeraren/prata-scenkonst/ 
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LITEN ORDLISTA 
SCENOGRAFI - Scenrummet med väggar, möbler m.m. som skapats av en scenograf 
KOSTYM - Dansarnas kläder som gjorts av en kostymör 
MASK - Dansarnas smink och frisyr som gjorts av en maskör 
KOREOGRAFI - Dans och rörelsemoment i föreställningen görs av en koreograf  
KOMPOSITÖR - Den som gjort musiken till föreställningen 
LJUSDESIGNER - Den som har bestämt hur ljuset ska vara 
REKVISITA - Alla olika saker som finns på scen 
GRADÄNG - Läktaren som ni sitter på under föreställningen 
TOI TOI - Säger många istället för lycka till i dansvärlden

https://www.regionteatervast.se/foer-laeraren/prata-scenkonst/


OM KOREOGRAFEN HELENA FRANZÉN 
Helena Franzén är en koreograf med över närmare 35 års erfarenhet som dansare och koreografiskt 
arbete. Hon har skapat över 90 sceniska verk som turnerat nationellt och internationellt både i egen regi 
och som uppdrag för institutioner. Helena Franzén är även lärare och mentor och undervisar regelbundet 
på många olika dansutbildningar. 

 
Hennes dansare är alla tekniskt skickliga och betydelsefulla 
medskapare i den konstnärliga arbetsprocessen.  

Helena Franzén arbetar med specialskriven musik till sina verk 
där musik och rörelse skapar intrikata och komplexa möten. 
Tillsammans skapar de ett rum där det känslomässiga och 
associativa upplevandet får ta plats. 

Sedan tio är har Helena Franzén skapat film tillsammans med 
fotografen och filmaren Håkan Jelk. Återkommande på dansfilm 
festivaler runtom i världen. 

I varje dans vill jag hylla det ogripbara, det som inte går att förklara men som berör - en slags hypnotisk 
enkelhet… Jag ser mig själv som en kroppens budbärare och allt den kan uttrycka. Kroppen är det yttersta 
uttrycksmedlet. Allt hör samman; dansen, konsten, livet! 
Helena Franzén 

DU HITTAR MER PÅ WEBBEN! 
Du är också välkommen att ta del av Helena Franzéns arbete på hemsidorna 
www.helenafranzen.se och www.dansfilm.helenafranzen.se 

MAGMA DANS 
Helena Franzén 

 
www.helenafranzen.se 

www.dansfilm.helenafranzen.se 
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