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till dig som lärare

Vad roligt att ni ska se dansföreställningen JUSTINE! 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 språk och kommunikation. 

Under rubriken TEMA får du lite bakgrund om berättelsen i föreställningen och vad som har 
inspirerat det konstnärliga teamet som gjort föreställningen. Här får ni även förslag på 
diskussionsfrågor 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 
samtalsmodell som du kan inspireras av eller använda i samband med samtalet kring 
föreställningen. Den finns även på vår hemsida: 

http://www.regionteatervast.se/laerarrum/

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

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, Regionteater Väst
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vad handlar justine om?

JUSTINE är tjejen som fått sitt namn efter engelskans justice – RÄTTVISA.

Justine är speciell, stark och vågar mer än de flesta. Justine vet bestämt vad rättvisa är. Justine 
vet också att du duger som du är. Du är fantastisk och unik och behöver inte vara som alla andra. 
Att vara olika är bra!

KOREOGRAFEN Charlotta Öfverholm har tillsammans med dansarna och sitt konstnärliga team 
skapat detta nya dansverk och hittat humor, men också djup och respekt där livet tas på allvar. 
Alla har rätt att vara som de är. Och rättvisan måste vinna – vad än rättvisa kan vara!

DANSARNA är både Justine, barnen som hjälper och stöttar varandra, den snälla Fröken Honung 
och föräldrarna som i denna berättelse tänker mest på sig själva. Dom är olika karaktärer med 
olika bakgrunder, känslor, tankar och rörelser. 

I olika rum, som skapas genom Elle Kunnos de Voss läckra projektioner och scenografi, så leker 
Justine med tankarna om frihet och om innanför och utanförskap – hur det kan vara att ingå i 
en grupp, höra till, lyssna och förstå varandra, men också att ha kontakt med sig själv. 

Publiken involveras i föreställningen genom att få sjunga med och känna sig delaktig. Förutom 
dans använder sig dansarna av sång och text på både svenska och engelska för att 
förmedla tankarna om att det finns olika sätt att leva sitt liv.

Författare som t.ex. Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, JK Rowlings, Roald Dahl och Charles Dickens 
nämns, då böckernas värld blir fantasi och en plats där alla får vara dom de vill vara.

KOMPOSITÖREN Tomas Elfstadius har skapat musiken utifrån den stämning som varje scen ska 
berätta och tillsammans med Anna Ahnstedt Mitles texter blir det både musikal och rap. Allt har 
skett i samarbete och samtal med koreografen.
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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:

Vilka karaktärer såg och la ni märke till? 
Vilka skillnader och likheter upplevde ni mellan karaktärerna?
Hade de olika karaktärerna några speciella rörelser? Vilka minns ni?
Vilka olika rum befann de sig i? Vilka känslor fick ni av de olika rummen?
Vilka olika stämningar upplevde ni att musiken gav? 

Exempel på frågor som berör temat i föreställningen:

Vad betyder rättvisa för dig?
Kan alla vara som de är i dag?
Vilka böcker tycker du om att läsa? Varför?
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övningar

Gör en egen rap! 

Utgå ifrån meningarna:

- Min mamma säger…
- Min pappa säger…

Kom på egna svar och texter, både positiva och kanske inte så positiva.

Till exempel: 

- Min mamma säger
- Att jag borde läsa mer
- Mina pappa säger…
- Att jag är bra som jag är

o.s.v.
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övningar

Att sitta vid skolbänken

1. Kom på tre rörelser som du ofta gör när du sitter vid skolbänken/skrivbordet.
2. Kom på tre rörelser som du skulle vilja göra, men som du kanske inte gör så ofta.
3. Hitta olika sätt att ta dig emellan dessa rörelser. 

Sätt gärna på olika genrer av musik och se hur det påverkar känslan i de olika rörelserna.



inspiration och processen
- rum & kostym

Redan som barn hade jag väldigt svårt för orättvisor och uniformt tänkande. Jag tyckte att det 
var konstigt när en massa personer tyckte exakt samma sak och uttryckte sig genom att ha 
samma kläder och stil. Själv har jag alltid navigerat mot karaktärer som Justine - som vågar gå 
sin egen väg och stå upp för sig själv och sina vänner. Att tillhörighet och gemenskap inte 
definieras utifrån hur lika en är utan grundar sig på en respekt och nyfikenhet. 

När Charlotta, koreografen till Justine, ringde mig och berättade om utgångspunkterna för 
föreställningen blev jag genast inspirerad och kastade mig över boken Mathilda av Roald Dahl. 
Jag hittade mycket inspiration för Justine i den värld som finns i och omkring Mathilda.

Som scenografi- och kostymdesigner har det varit otroligt spännande att arbeta fram de olika 
uttrycken i Justine. De spänner från mörka, otrygga, fientliga miljöer - både abstrakta och 
specifika, till ljusa rum där fantasi får utrymme. Det är fint att arbeta med relationerna mellan 
de olika karaktärerna och att skapa kontraster i både miljö och kostymer. 

Vi följer Justine genom det uniforma, struktur och organisation till fantasi, frihet och vänskap. 
Hon är stark och övervinner orättvisorna med sin integritet och fantasi. 

Elle Kunnos de Voss, scenograf och kostymör
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Kostymateljéföreståndare Sara Nilsson och kostymör och scenograf Elle Kunnos de Voss. 



LÄRARMATERIAL

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 
ju en helt egen upplevelse som är bara 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 JUSTINE med din klass och för att du har 
tagit dig tid att läsa detta lärarmaterial. Vår förhoppning har varit och är att scenkonst inte är 
något som stannar på scenen – det 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, så är vi såklart 
hemskt nyfikna! Kanske har du frågor som rör efterarbetet eller vill bolla pedagogiska tankar? 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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justine
gjordes av

IDÉ & KOREOGRAFI Charlotta Öfverholm
SCENOGRAFI & PROJEKTIONER Elle Kunnos de Voss i samarbete med Charlotta Öfverholm
KOSTYM & MASK Elle Kunnos de Voss i samarbete med Charlotta Öfverholm
KOMPOSITÖR Tomas Elfstadius
REPETITÖR Ulrika Liljedahl 
SÅNGTEXTER Anna Ahnstedt Mitle i samarbete med Charlotta Öfverholm
SÅNG- OCH TEXTCOACH Nina Nordblad, Högskolan för scen och musik

PÅ SCEN 
Rasmus Skaremark Solberg
Moa Sobelius
Michael Tang Markusson
Malin Vängelin, praktikant Svenska Balettskolan

PRESS, WEBB & FORMGIVNING Tina Axelsson 
FOTO Håkan Larsson 

LJUSDESIGN Ida Gustafsson
LJUDTEKNIK Elin Brynås
LJUD & BILD Jonatan Bergman
KOSTYMATELJÉ Sara Nilsson, Sofia Heinemann, Johanna Ramsin
REKVISITA Stephanie Sjödin, Lena Sandgren
SNICKARE/SMED Magnus Linde
SCENTEKNIK Martin 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


