
MELLANRUMMET LÄRARMATERIAL



TILL DIG SOM ÄR LÄRARE
Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till  
MasthuggsTeatern och Regionteater Västs interaktiva 
ljudverk Mellanrummet! Vi hoppas att ni får/har fått en 
givande scenkonstupplevelse och att ni blir  
inspirerade att reflektera kring de frågor som  
ljudverket kan väcka.  

Detta lärarmaterial är fyllt med exempel på samtal och övningar 
som du kan göra med din klass efter ljudverket. Du kan välja fritt 
om du vill arbeta med alla delarna eller välja ut det som verkar 
mest intressant och passar er bäst. Du är också helt fri att anpassa 
övningarna till dig och just din klass. Se gärna detta som en början 
på ett gemensamt undersökande som ger plats åt nya idéer och 
upptäckter. Nyfikenheten kring det som upplevs kan även ta plats i 
kroppen då Mellanrummet använder rörelse tillsammans med våra 
sinnen.

Materialet är, efter en inledande hälsning från koreografen, upp-
delat i två delar. Analys- och samtalsmodellen, som kommer först, 
är en kort version av broschyren Prata scenkonst (som går att ladda 
ner i sin helhet på Regionteater Västs hemsida). Denna  
modell kan du använda dig av för att diskutera ljudverket  
med din klass. 

Den andra delen av materialet består av samtal och övningar som 
tematiskt och/eller formmässigt anknyter till ljudverket. Det finns 
övningar som kan göras enskilt, i par, i smågrupper eller i helgrupp.

Avslutningsvis finner du information om vilka som arbetat med att 
ta fram ljudverket.

Om du eller klassen har några tankar eller funderingar som ni vill 
dela med er av är vi väldigt glada för alla sorters feedback!

För frågor kring vårt pedagogiska material kontakta gärna  
scenkonstpedagog, Ulrika Liljedahl på Regionteater Väst eller  
dramaturg Kristina Ros på Masthuggsteatern

Ulrika Liljedahl
Scenkonstpedagog

ulrika.liljedahl@regionteatervast.se
0768 54 41 00

Monika Milocco
Konstnärlig chef dans 

monika.milocco@regionteatervast.se 
0707 78 59 69 

Kristina Ros
Konstnärlig ledare & dramaturg 

kristina@masthuggsteatern.se
0734 347275







När pandemin kom blev just mellanrummet mellan er 
i skolan och oss som jobbar på teatern stort. Vi kunde 
inte bjuda er, ej heller komma och hälsa på er med våra 
föreställningar. Vi fick inte mötas. Då föddes idén om 
en scenkonstupplevelse som helt själv kunde ta plats 
där ni befinner er.

När vi inte kan mötas i samma rum så blev det tydligt att det är via 
lyssnandet som upplevelsen måste starta. En ljudfil som guidar er 
till upplevelsen, där ni skapar den samtidigt som ni upplever den. 
Mellanrummet blev ett ljudverk. 

Klassrummet blev utgångspunkten. Ett rum som för er lärare,  
tillsammans med era elever, är välkänt. 

I ljudverket Mellanrummet tas ni med på en upptäcktsfärd, ni tillåts 
utforska ert klassrum med allt vad de innehåller. Saker och ting, 
dess befolkning dvs er, mellanrummen mellan er som vistas där 
och hur ni förhåller er till varandra, möblerna, sakerna och inte 
minst till rummet självt. 

Mellanrummet tillåter er vända upp å ner på ett vanliga rörelse-
mönstren i rummet. Er koreografi.

I Mellanrummet där stoppas tiden för en stund. Släpp era roller  
för ett tag och låt fantasin få ta plats. 

När ni tar på er hörlurarna är ni lärare och elever plötsligt lika inför 
rummet och vad det har att erbjuda er.  Lyssna på rummet och lita 
på att det kommer ta hand om er och jag lovar att de kommer leda 
er till mellanrum ni aldrig vistats i eller ens visste fanns.

Vandra in i mellanrummen mellan varandra, där finns nya möten.
Titta med nya ögon på det som finns i ett klassrum och kanske  
finner ni nya användningsområden eller rent av saker ni  
inte visste fanns där.

Varför inte låta det som inte används längre byggas ihop till en  
staty eller ett monument vid vilket ni kan samlas och tala om  
det där som inte hinns med? Det kanske blir  
en plats för tystnad, ett mellanrum när 
tiden stannar lite och där alla får plats.

Ett par rader ur ljudverket:

Det finns alltid mellanrum 
där du får plats. 
Dit man kan ta sig. 
Eller där man bara hamnar.

Rummet säger ”Hej” men inte ”Hejdå”, 
låt det tala vidare med er. Och låt 
samtalet med varandra få 
fortsätta efter att ni tagit av 
hörlurarna. Om det som  
är verkligt och det som  
finns i fantasin. 

Hoppas vi ses i ett  
mellanrum någon dag.

Helena Lundqvist 
Koncept, text &  
regi/koreografi

HÄLSNING FRÅN HELENA LUNDQVIST



Att samtala med klassen efter att ha tagit del av  
ljudverket kan bredda och fördjupa upplevelsen  
densamma. Samtidigt är det viktigt att minnas att det 
finns lika många sätt hur ljudverket har upplevts som 
det finns individer som deltagit. Frågan ”vad handlade 
Mellanrummet om?” blir mest intressant med  
tillägget ”för dig?” 

En konstupplevelse är alltid personlig och ibland väldigt privat. Det 
bör respekteras i ett gruppsamtal. En bra grundregel är att tycka 
mindre och tolka desto mer. Det görs lättast om samtalet följer en 
viss ordning som presenteras till här bredvid.

Ni får förslag på några frågor som kan sätta igång samtalet, men 
försök att vara öppen och fånga upp det som har intresserat och 
engagerat eleverna mest. 

Läs gärna mer om samtalsmetoden Prata scenkonst på  
www.regionteatervast.se/foer-laeraren/prata-scenkonst/

ANALYS BESKRIV 
Börja samtalet i det konkreta genom att bara benämna det ni 
faktiskt såg, hörde och gjorde. Det är ett bra sätt att minnas 
tillsammans, särskilt om det har gått en tid sedan ni upplevde 
ljudverket.

Vad sa rösten i lurarna? Vad hörde ni för ljud eller musik? Vilka 
uppdrag gjorde ni? Gjorde ni alla samma saker? Minns ni vilka 
vägar ni tog i rummet?  
 

TOLKA 
Som nästa steg funderar ni över varför något var på ett visst 
sätt? Vem var rösten? Vad betydde det som rösten sa? 
Förändrades något i rummet, på vilket vis? Såg ni något nytt i 
rummet, vad såg ni då? Såg ni något nytt hos klasskompisarna, 
på vilket vis? Kändes något som ni rörde vid annorlunda, varför? 
Vad tror ni kompositören till musiken ville skapa för stämning?

Försök att fånga upp så många 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 och mer personliga reflektioner. 
Här finns verkligen inget rätt eller fel. 

Förändrades klassrummet under ljudverkets gång? Gav ljudverket 
några associationer till saker ni själva upplevt eller funderat på? 
Vilka tankar fick ni av de olika uppmaningarna ni fick från rösten? 
Finns det någon annan plats där man skulle kunna prova samma 
sak? Var då någonstans och vad skulle kunna förändras på den 
platsen? 

Det är viktigt att allt som delas görs frivilligt, och att ni försöker 
prata utifrån er egen upplevelse och inte om hur ni tror att andra 
upplevt ljudverket. 





1. VÅRA SINNEN
SAMTALA OM

Vilka sinnen har vi? 
När använder vi dem? 
Kan man använda flera samtidigt? 
Vid ett nedsatt sinne, går det att använda ett annat då? Vilka hjälp-
medel finns det? 
Har du något minne från när du var liten som du kommer ihåg just 
på grund av ett sinne? 
Finns det ett sjätte sinne? Vad kan det vara i så fall?

ÖVNING

Sitt i en ring. Förslagsvis leder pedagogen övningen första gången.

Pedagogen pekar på ett objekt i rummet (en tavla, exempelvis) 
och säger; jag ser en tavla, eleverna pekar därefter på tavlan och 
säger samma mening tillsammans. Fortsätt vidare med andra 
objekt i rummet.

Gå sedan över till att känna; jag känner golvet, eleverna upprepar 
genom att känna på golvet och säga meningen. Här kan man ock-
så ta sig till olika platser i rummet för att känna på olika material.

Sedan blundar och lyssnar alla; jag hör trafiken, eleverna upprepar 
osv.

ÖVNING

Lägg dig ner på rygg. Blunda. Se till att du ligger bekvämt. Ligg 
bara lugnt och känn hur du andas. Hur känns golvet? Vilka delar av 
din kropp vilar mot det? Känns din kropp tung? Eller lätt? Var hör 
du för ljud utanför dig? Hör du några ljud inne i dig, i ditt huvud, i 
din kropp? Känner du hur hjärtat bankar?  

FÖRDJUPNING
TEMAN & KREATIVA ÖVNINGAR
Ljudverket öppnar upp för olika teman och övningarna 
nedan är förslag på vad du som pedagog kan fördjupa  
eller vidareutveckla. I de fysiska övningarna kan bänkar 
och stolar behöva flyttas undan så det blir en öppen yta  
i klassrummet eller prova övningarna i gympasalen eller 
utomhus.



2. KROPPEN
SAMTALA OM

Vilka olika kroppsdelar har vi inuti kroppen och vilka har vi på 
utsidan? På vilka olika vis kan kroppen röra sig? (Använd verb i 
beskrivningen, t.ex cirkla, skaka, böja....) Prova! 

Vilka olika steg kan vi göra? (Hoppa, skutta, springa…) Prova!

På vilka olika sätt kan vi forma kroppen? (Rund, rak, krokig…)  
Prova!

ÖVNING

Levande skulpturer: Eleverna ställer sig på ett led. Den första i 
ledet går en bit längre fram för att där stanna och forma sin kropp 
till sin egen skulptur. Därefter går nästa fram och bygger vidare 
med en egen skulptur i sin kropp samt använder sig av de mellan- 
rum som kompisen har skapat av sin skulptur. När den tredje 
personen går fram och bygger vidare tar sig den som var först ut 
ur skulpturen och ställer sig sist i ledet.

Detta betyder att det alltid är tre kroppsskulpturer och blir på så 
vis till ett pågående flöde.

ÖVNING

Skriv ditt namn med olika kroppsdelar i luften. Handen, foten, 
näsan, armbågen…m.fl.

Prova att byta kroppsdel vid varje ny bokstav. Gör en dans av de 
olika rörelserna som var och en hittar på. Prova med musik!

Stå två och två mittemot varandra och spegla varandras  
namnrörelser. En leder och den andre speglar, byt sen ledare.

ÖVNING

Dansstopp: Välj en låt.

Eleverna går eller dansar huller om buller i rummet som slingervä-
gar. Uppmärksamma eleverna på att hitta mellanrummen, ”dör-
rar, portar” som uppstår mellan varandra och att gå till så många 
platser/ytor som möjligt i rummet. När musiken stoppar så ”frys” i 
den position du är i just då. Starta musiken igen. Ha olika tidsinter-
valler mellan att stoppa och sätta på musiken igen.

Utveckla: Vid varje stopp uppmana eleverna till olika aktioner:

• Titta på någon kompis som står långt bort.

• Titta ut genom fönstret och säg högt vad som är det första du 
ser.

• Säg en färg samtidigt som stoppet, alla ska då titta på någon-
ting som har den färgen. Det går också att säga ett material 
eller en form som de ska titta på.



3. TID & RUM
SAMTALA OM

Vad är tid? Ge exempel! Varför kan tiden ibland kännas snabb och 
ibland långsam? Kan man ha en tid i sin kropp? Är tiden olika i 
olika kroppar? Varför behöver vi tid?

Beskriv vad ett rum består av. Vad kan ett rum ha för storlek? 
Vilka former kan ett rum ha?

Om du står i ett rum, vilka olika rumsliga nivåer med kroppen 
kan du vara i förhållande till rummet? (lågt, mitt i mellan, högt? 
Hur kan du röra sig i de olika nivåerna?) Vilka riktningar kan du ta? 
Vilka olika vägar kan du gå i rummet? Kan det kännas olika att stå 
mitt i ett rum eller längsmed en vägg? Varför?

ÖVNING

Alla elever bestämmer sig för en punkt i rummet. Låt dem få lite 
tid att memorera var de står, det kanske finns något märke på 
golvet som kan vara till hjälp, var i rummet de står i förhållande till 
dörren och fönstret till exempel.

Pedagogen ska nu klappa i händerna och samtidigt räkna till 15 
högt. Under tiden ska eleverna gå till så många platser i rummet 
som möjligt men vara på sin startplats igen på 15.

Prova samma sak igen men räkna nu till 12. 

Lägg denna gång till att eleverna nu samtidigt ska röra sig på olika 
vis (en hjälp här är att ha gått igenom samtalet om kroppen) Räk-
na till 20!

Dela in klassen i två grupper så att den ena gruppen ser på och 
den andra rör sig, och kanske denna gång på räkning till 15. Lägg 
gärna till att alla ska stå i en egen skulptur i starten och när man 
är tillbaka på sin punkt.

4. MÅLA/RITA DIN UPPLEVELSE
...av ljudverket Mellanrummet. Hur såg dina vägar ut i rummet? 
Blev saker annorlunda i färg och form? Större, mindre, kallt, varmt, 
mjukt, hårt, ljust, mörkt? 

Vad fanns i din vägg, i ditt Mellanrum?

Alternativt ta ett foto av klassrummet. Kopiera upp det i svart-vitt 
och låt eleverna sedan färglägga med färgpennor/kritor.
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