
lilla spöksonaten 

en del av västra götalandsregionen - www.regionteatervast.se

innehåll
till dig som lärare

tankar om föreställningen
prata om föreställningen

övningar
inspiration och process

analys och samtal
till sist...

programblad



till dig som lärare
 
Vad roligt att ni ska se dansföreställningen LILLA SPÖKSONATEN Detta är ett lärarmaterial som ska 
ge dig och din klass möjlighet att arbeta med föreställningen både innan och efter att ni sett 
den. 

Att prata om föreställningen och upplevelsen av dans kan berika och ge möjlighet till reflektion 
och utbyte av tankar kring föreställningen. Nyfikenheten kring det som upplevs kan även ta plats 
i kroppen, då dans är en konstform som använder rörelsen som kommunikation. 

Under rubriken TEMA får du lite bakgrund om vad föreställningen handlar om och vad som har 
inspirerat det konstnärliga teamet som gjort föreställningen. Här får ni även förslag på diskus-
sionsfrågor som knyter an till föreställningen och temat i stort samt olika lekar och uppgifter att 
utföra tillsammans i klassen. 

I ”Prata Scenkonst”, som du får med dig i samband med föreställningen, hittar du en sam-
talsmodell som du kan inspireras av eller använda i samband med samtalet kring föreställningen. 
Den finns även på vår hemsida: 

http://www.regionteatervast.se/laerarrum/prata-scenkonst/ 

Längst bak i detta lärarmaterial hittar ni en lista på alla som är och har varit involverade i 
föreställningen Lilla Spöksonaten. 

Se gärna detta lärarmaterial som en början på ett utforskande arbete om vad scenkonst kan vara. 
Var och en äger sin egen upplevelse och i det undersökande arbetet kan det alltid uppstå nya 
upptäckter. 

Vi ser fram emot att få träffa er! 

Monika Milocco, konstnärlig ledare, dans
monika.milocco@regionteatervast.se
0707 78 59 69
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tankar om föreställningen

Idén till Lilla Spöksonaten kom av att jag ville skapa en läskig och mystisk föreställning med 
mycket dans men också med teater. Jag ville skrämma publiken lite. 

Framför mig såg jag ett scenrum som rörde sig och skapade samma magi och överraskningar som 
på film. Detta tillsammans med dansare som gjorde hisnande lyft och rörelser som fick publiken 
att ducka. 

Vi, scenografen Tomas Sjöstedt och kompositören Tomas Elfstadius, har inspirerats av spökhus, 
spöken, Liseberg och Gröna Lund, teater, zombies, Familjen Adams, Tim Burton, 
Frankensteinsmonster m.m.

Spöksonaten av August Strindberg är en inspirationskälla.

Camilla Ekelöf, koreograf
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prata om föreställningen

Olika ingångar till samtalet efteråt kan vara rummet, musiken, relationerna, karaktärerna, ljuset, 
rörelserna, kostymerna etc. De olika delarna i föreställningen skapar den helhet, dvs den 
betydelse och tolkning som varje individ har efter en föreställning. 

EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM BERÖR FÖRESTÄLLNINGEN 

Vilken miljö tror du att de befinner sig i?

Vilka olika karaktärer såg du i föreställningen? 

Vad hade blommorna för betydelse? 

Vad gjorde den vitklädda mumien med kjolen? 

Vilken typ av musik och ljud hörde du? Vilka olika känslor gav musiken?

EXEMPEL PÅ FRÅGOR SOM BERÖR FÖRESTÄLLNINGENS TEMA  

Vad tycker du att skräck är?

Vad blir du rädd av?

Vem var August Strindberg?

Vilka andra böcker har han skrivit?

När levde August Strindberg?

Var levde han? 

Hur var det att leva under den perioden?
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övningar

Skapa egna SPÖKEN och ge dem olika historier och utseenden. Skapa sedan rörelser som 
passar dem.

Hur går dom?
Hur sitter dom?

Rör dom sig på något speciellt sätt?
Vilken musik tycker dom om?

Sätt ihop de olika rörelserna med musiken!

KÄNSLOR 
Skapa en rörelse eller flera som utgår från det du tänker på och känner när du lyssnar på 
följande ljud:

Stark vind
Knarrande dörrar

Steg 

Använd rummet på olika sätt med rörelserna du kommit på. T.ex. på golvet, i en diagonal över 
rummet och som en cirkel i rummet. 

Utgå ifrån en av KARAKTÄRERNA i föreställningen och se vilka rörelser du upplevde att den 
karaktären gjorde. Kom sedan på egna rörelser som du tycker skulle passa den karaktären. Sätt 
ihop alla rörelserna.

Vill ni utveckla det så kan ni även låta en karaktär ”träffa” en annan karaktär – t.ex. mumien 
träffar studenten. Hur rör dom som sig ihop? Rör dom vid varandra? Finns det några rörelser som 
dom båda gör?



KARAKTÄRER
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inspiration och process
I HUVUDET PÅ SCENOGRAFEN OCH KOSTYMÖREN TOMAS SJÖSTEDT

När jag ska rita skisser till kostymerna för en föreställning så inspirerar bilder mig. Alla möjliga 
bilder, från konstböcker till senaste modetidningen Vogue. Att gå på gatan och se bilder ger mig 
också inspiration. Det är nog något jag gör automatiskt – ser bilder omkring mig; mönster, 
former, färger och annat som inspirerar. Olika tidsepoker som jag tycker extra mycket om, på 
grund av linjerna och de material som används, finns ofta med i mina skisser och kostymer. 
Det är också roligt att blanda olika etniciteter, t.ex. asiatiskt, afrikanskt, nordiskt etc.

Jag hade en idé att göra något utifrån skräck! Det är något som fascinerar både vuxna och barn. 
Jag hade gjort Spöksonaten som teaterpjäs och insåg att det fanns så mycket att hämta i 
historien som kunde kopplas till skräck.  Den har ett ”klassiskt” uttryck, miljö och historia, vilket 
också är roligt att visa för barn. Sen är historien en riktigt såpa… ett drama med förvecklingar! 
Kostymerna har känslan av att de hängt i en garderob och fått dammas av vilket också gör 
karaktärerna spöklika. Tim Burton och hans filmer är också en inspirationskälla – det som händer 
är inte realistiskt utan skruvat och fantasifullt.

När man gör kostymer till en dansföreställning så behöver man tänka på vilket material man 
använder och att dansarna ska kunna röra sig i dem. Det behöver göras flera antal av varje 
kostym då dansarna svettas och kostymerna slits. Det är deras arbetskläder samtidigt som det är 
en del av deras karaktärer. Att göra kostymskisser för dansföreställningar betyder att jag behöver 
tänka på allt detta redan från början.

Barnen får bli en del av rummet och får vara nära. Scenografin och kostymerna sitter ihop och 
skapar en helhet. Det genomgående är att det är gammalt och slitet - som att man hittat allt i 
en källare. Men allt är ju nytt men det ska se gammalt ut.
 
Tomas Sjöstedt, scenograf och kostymör
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LÄRARMATERIAL
analys och samtal
ATT PRATA OM DANS

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 en 
helt egen upplevelse som bara är din om vad det får för betydelse. 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 och vad ni tycker att det fick för 
betydelse i föreställningen. Varför tror ni att rummet såg ut som det gjorde? Vad hade 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. 
.



till sist

... vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen LILLA SPÖKSONATEN med din klass och för 
att du har tagit dig tid att läsa detta lärarmaterial. Vår förhoppning har varit och är att scenkonst 
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 eller 
har elever som är i behov av särskilt stöd. Då får du/ni gärna ta kontakt med Regionteater Västs 
dramapedagog Helena Wilén. 

 

Helena Wilén, dramapedagog
helena.wilen@regionteatervast.se
0736 45 74 81
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lilla spöksonaten
gjordes av

KOREOGRAFI Camilla Ekelöf
KOMPOSITÖR Tomas Elfstadius
SCENOGRAFI, KOSTYM & MASK Tomas Sjöstedt
LJUSDESIGN Ida Gustafsson 
REPETITÖR Ulrika Liljedahl

PÅ SCEN

MUMIEN Moa Sobelius
BETJÄNTEN Jimmie Larsson
ÖVERSTEN Rasmus Skaremark-Solberg
STUDENT ARKENHOLTZ Michael Tang Markusson
FRÖKEN Maria Ulriksson
DIREKTÖR HUMMEL Tomas Elfstadius

REKVISITA Lena Sandgren
LJUSTEKNIK Ida Gustafsson
KOSTYMATELJÉ Johanna Ramsin, Sara Nilsson 
LJUDTEKNIK Robert Ölund
SCENTEKNIK Martin Larsson & Jonatan Bergman
DEKORTILLVERKNING Martin Larsson, Magnus Linde, Jonatan Bergman

PRESS, WEBB & FORMGIVNING Tina Axelsson
FOTO Håkan Larsson

PRODUCENT Ann Lundberg
KONSTNÄRLIG LEDARE Monika Milocco
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

vi är sveriges största turnerande 
institution för barn och unga

020 50 40 75 l info@regionteatervast.se

www.regionteatervast.se

Övrig personal som 
arbetar på 

Regionteater Väst 
kan du finna på: 

regionteatervast.se/
personal

PROGRAMBLAD


