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Varmt välkomna till Mitt lilla stora rum! 

I denna handledning finner du som är pedagog stöd och tips 
inför er dansupplevelse tillsammans med barnen.  

Ni känner er klass bäst så använd materialet utifrån din klass 
behov och vad som är relevant för er just nu.  

Dansen har så många möjligheter och uttryck! Vi 
hoppas att ni får inspiration och kan arbeta vidare 
med rörelse och kroppsspråk även efter ert besök. 

Allt gott, Memory Wax danskompani 

PEDAGOGISKT MATERIAL TILL FÖRESTÄLLNINGEN

MITT  LILLA  RUMSTORA



Om föreställningen 

”Vad är det här och vad är det 
där?” Undrar Daniel när han vaknar 
och upptäcker att fantasin finns i 
allt och överallt. Nyfikenheten tar 
över och Daniel fortsätter att skapa 
nya rum med en kudde, en 
saccosäck och ett täcke. Allt kan 
hända när det vardagliga blir till 
dans.

Mitt lilla stora rum är ett solo i magiskt 
miniformat för alla mellan 2-5 år. 
Föreställningen kan spelas nästan var 
som helst och publiken får komma nära.
Längd: 25 min

Det börjar med att Daniel vaknar, för så brukar det ju börja. 
”Va e de?” Undrar Daniel. 
”Jamen Daniel”, tänker ni, ”det är ju ditt täcke!” 
Eller, är det verkligen det?

Är det täcket som skakar, knakar och brakar? Aha, det är leken som vaknar! 
En kudde som blir en udde? En saccosäck som blir en kappsäck? 
Till fantasins land ska vi fara! Daniel ska bara…

Det rör sig i kroppen, spritter i bena. Baken är också vaken! Det här var toppen! 
Armar dallrar, tänder skallrar, fötter stampar. Sträcker, rullar, hoppar, snurrar.

Kom och va me när vanliga saker om vartannat, 
blir något annat och Daniels kropp… 
ja, den vill dansa!

Tema 

Här står fantasin i fokus! Vi ville skapa dansmagi med saker som många har hemma för att väcka 
nyfikenheten och associationsförmågan. Har en inte en kudde eller ett täcke kan det vara andra 
saker som en filt eller ett mjukisdjur, endast fantasin sätter gränser här. Att skapa igenkänning 
med vardagliga ting hoppas vi inspirerar publiken i alla åldrar till att fortsätta även upplevelsen 
hemma eller i förskolan med sitt eget skapande. Kanske öppnar det nya världar, nya ”rum” och 
nya roliga historier som vi kan skapa tillsammans efter föreställningen. Kroppsspråket är också 
centralt och hur Daniel lekfullt försvinner in i sin fantasivärld. Skulle vi inte alla vilja göra det mer, 
även vi vuxna? Daniel tillåter sig själv att upptäcka nya möjligheter med saker som annars är 
ganska tråkiga. Då dansen är ordlös är det viktigt att alla får ha sina egna tolkningar av det dem 
ser, då byggs tilliten till just din egen upplevelse upp. Det är alltså inget rätt eller fel när någon 
kanske ser en svan men någon annan ser en delfin, någon skrattar men någon annan är allvarlig.
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Dansens härliga värld 

Dans är ett urgammalt sätt för människan att mötas och umgås på, att skapa gemenskap och 
sammanhållning. Den är ett naturligt inslag i kulturer runt om i världen och utövas spontant i 
hemmet, som sällskapsdans eller i tävlingssammanhang m.m. Vi har alla en kropp och att röra 
sig är allmänmänskligt oavsett kropp och funktionsvariation. Vi arbetar med något som heter 
modern dans, en väldigt fri tolkning av dans som ser väldigt olika ut från koreograf till koreograf.  

Kroppen pratar! 

”Varför pratar ni inte?” är en vanlig fråga vi får. Vi brukar svara med att fråga: ”Måste vi använda 
ord när vi till exempel uttrycker en känsla?”. Vi brukar tillägga att kroppen ”pratar”, att kroppen 
också har ett språk - kroppsspråket. Vi älskar dans och rörelse och tycker det är oerhört viktigt att 
beskriva känslor och historier med just rörelser. Speciellt när vi är yngre och inte har orden än lär 
vi känna världen via kroppen och sinnena och uttrycker oss mer med både kropp och ljud. 
Kroppen förmedlar betydelsefull information till alla runt omkring, utan ord.  
Vi mår även väldigt bra av att röra oss också! Hälsoaspekten är obegränsad här. 

Innan föreställningen 

Förbered gärna barnen på att de ska se en föreställning. Visa gärna bilder från föreställningen 
eller prata tillsammans vad den handlar om. Ni kan fråga dem om de brukar dansa och ifall de 
har sett någon dans innan. Vissa barn har aldrig varit på teater eller dans och ifall ni kommer till 
oss på teatern försöker vi skapa en trygg plats för er och barnen. Det blir till ett spännande 
äventyr. Ifall vi kommer till er förskola är barnen i sin naturliga miljö och det kan bli ett nytt sätt för 
dem att upptäcka lokaler de känner väl då vi bygger upp ett annat rum med scenografi och 
rekvisita. 

Under föreställningen 

Barnen pratar ofta under föreställningen, spontana kommentarer som de säger högt. För oss 
betyder kommentarerna om föreställningen att barnen helt enkelt är ”med” på vad som händer på 
scen och stör inte oss som medverkar på scen. Vi har även rutinerade artister på scen som är 
vana att spela för den yngre publiken. 

Vid en dansföreställning är det inte ovanligt att reaktionerna sätter sig i kroppen först, som en 
känsla eller rörelse, snarare än intellektuellt. Därför är det viktigt att låta eleven känna och 
reagera på sitt egna personliga sätt.

Ta inga foton under föreställningen. Då kan du vara fullt närvarande under föreställningen för 
barnens och din egen skull. Det är också på grund av upphovsrättsliga skäl. Om ni väldigt gärna 
vill ha en bild som minne fråga dansaren ifall ni kan ta en bild när föreställningen är klar. 

Efter föreställningen 

Det kan vara många tankar som kommer upp efter föreställningen. Eller inga alls. Allt är ok här. 
Ta er tid att sitta ner med barnen så att de kan dela vad de har upplevt. Det är också ok att inte 
säga eller göra någonting. Ställ gärna öppna frågor då alla haft sin egen upplevelse. Ex på frågor: 
• Kommer du ihåg någon rörelse från föreställningen? 
• Vad hände egentligen med täcket? Kudden? 
• Vad såg ni? Såg ni t.ex något djur? 
• Hur kändes det i kroppen när du såg föreställningen? 
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Övningar 

Du som pedagog arbetar alltid utifrån din grupp. Du anpassar övningarna här nedan till din klass 
aktuella målgrupp och behov. Allt för att skapa glädje, nyfikenhet och att bejaka nuet! 

• Låt barnen prova på att skapa sina egna fantasi figurer med t.ex en filt eller en kudde som ni 
har på förskolan. Ni kan börja med att fråga ifall de kommer ihåg något som t.ex Daniel gjorde i 
föreställningen. Det kan utvecklas till samarbetsövningar och kanske att barnen vill visa 
varandra vad de har hittat på. Om ni inte har filtar kanske ni kan arbeta med t.ex pappersark. 

• Låt barnen få rita och måla efter upplevelsen. 

• Sätt på musik och låt barnen få dansa loss. Du som pedagog kan gå igenom hela kroppen och 
t.ex fråga: Hur kan vi dansa med våra ben och fötter? Hur kan vi dansa med armarna? Med 
huvudet? Med rumpan? Låt varje kroppsdel ta sin tid. Kan bli väldigt roligt och barnen kommer 
ibland med egna initiativ. Ett härligt tillfälle att bara skaka loss! 

• Om något barn har delat att de upplevde någon känsla kan ni prata om just kroppsspråket. Hur 
ser kroppen ut när du är glad, ledsen, arg eller rädd till exempel? Låt barnen visa hur dessa 
känslor ser ut i kroppen. 

• Skapa en associationshistoria, en saga tillsammans. Låt barnen komma ihåg något djur som de 
såg. Fråga vad hen heter. Var bor hen? Hur ser hens hem ut o.s.v och gör er egen saga. 

Om Memory Wax 

Danskompaniet Memory Wax bildades år 2004 och vi har vår bas i Malmö. Vi är en av hus-
grupperna på Barnens scen i Folkets Park. Under 16 år har vi varvat egna produktioner av 
dansföreställningar för barn, ungdomar och vuxna, med större utomhusarrangemang och 
internationella kulturutbyten som synliggör dansen i främst Sverige och på Kuba. Vi lever och 
verkar i Malmö och älskar dansens gränsöverskridande natur både (kropps)språkligt, kulturellt 
och över generationsklyftorna. Vi verkar med övertygelsen att alla kan dansa och att dansen kan 
användas för att stärka människors individuella utveckling, självuppfattning, kroppsmedvetenhet 
och skapa gemenskap på innovativa sätt. 

Vårt rörelsespråk är avskalat och präglas av humanism och nyfikenhet att undersöka och gestalta 
existensiella och filosofiska frågor genom dans. Med en underton av humor och med kärlek till 
det enkla vill vi skapa magi av det vardagliga. Vi gör ingen skillnad på scenkonst till barn och 
vuxna, alla är kompetenta att ta in sceniska uttryck. 

Kontakt 

Tveka inte att ta kontakt med oss ifall ni har några frågor eller vill dela med dig av något innan 
eller efter föreställningen. Kom gärna med förslag ifall vi har missat något i det här pedagogiska 
materialet som du behöver. Tillsammans utvecklas vi!

Kontaktuppgifter: info@memorywax.com
Adress: Memory Wax

   ℅ Barnens scen
   Falsterbogatan 17
   214 36 Malmö

www.memorywax.com
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Här är vi som har skapat Mitt lilla stora rum:

Koreografi: Miguel Azcue och Johanna Jonasson 
Medskapare och dans: Daniel Staley 

Kostym och scenografi: Miguel Azcue, Johanna Jonasson 
Kompositör: Johannes Burström

Musik av: Amadeus, Hampshire & Foat, Penguin café, 
Monica Zetterlund och Detektivbyrån

Sömmerska: Khira Fromark
Konstruktion dekor och rekvisita: Måns Ekander

Video: Sadik Salem

Memory Wax’s verksamhet bedrivs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö Stad.

Ett mycket bra komplement till vårt pedagogiska material är Riksteaterns skrift Att öppna nya 
världar - en komplett handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola. 
Rekommenderas varmt. Hela häftet finns att ta del av här: 
www.riksteatern.se/attoppnanyavarldar 

hej då! 


