Lärarhandledning
DROTTNINGEN DANSAR
- en hovbalett på Kristinas sätt

Foto: Iman Khayyatan

I denna lärarhandledning vill vi ge dig tips och förslag på vad du kan göra med din
barngrupp i anslutning till föreställningen Drottningen dansar - en hovbalett på
Kristinas sätt. Läs igenom lärarhandledningen i god tid och välj de samtalsfrågor och
övningar som känns inspirerande för just dig och din barngrupp.
Vi önskar er en härlig föreställning!
/ Helena Lambert & Camilla Kandare
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Del 1 - Förberedelser innan besöket
- en historisk och interaktiv föreställning - vad är det?
Drottningen dansar är en historisk föreställning. Det betyder att aktörerna på scenen och
publiken gör en slags tidsresa där de hälsar på i en annan tid. I det här fallet hälsar man på i
drottning Kristinas danssal på slottet Tre Kronor. Barnen kommer att möta och ta del av dans
och musik från 1600-talet så som den ofta skapades och uppfördes.
Det är också en interaktiv föreställning där barnen och lärarna inte bara är ”vanlig” publik
utan deltar på scenen som medaktörer.
Det kan vara bra att ni har samtalat kring dessa två aspekter med barnen innan
föreställningen, särskilt de barn som behöver förbereda sig väl inför nya och
obekanta situationer. Nedan följer tips på hur ni kan gå tillväga.

1. Brevet till barnen: Läs texten om föreställningen som är riktad till dem på sid 3 av
lärarhandledningen. Samtala sedan om följande:
•
•
•
•

Tidsresan - när och var utspelas föreställningen?
Vilka kommer barnen att få möta?
Vad kommer barnens roller att vara i föreställningen och vad ombeds de att göra?
Red ut följande begrepp: Vad är ett hov, en hovbalett, hovmusiker, dansmästare (förklaring
finns i ordlistan på sid. 9)

2. Vad betyder det att vara del av en interaktiv föreställning?
Samtala med barnen om deras och din roll under föreställningen. Låt dem komma till insikt om
att både du och de själva kommer att vara med på scenen - agera och dansa - och vara del av
föreställningen tillsammans med artisterna. Berätta att de kommer att få instruktioner av
artisterna om vad de ska göra.

3. Teatersed - att gå på teater
Låt också barnen komma till insikt om att de ibland även kommer att få instruktion att sitta och
titta och lyssna som en ”vanlig” publik. Vad gör en publik? Vad ska man tänka på som publik?
Fråga barnen om det finns någon/några i gruppen som varit på teater/opera/dans tidigare. Låt
barnen dela sina upplevelser och erfarenheter med varandra.
Vad är skillnaden mellan att gå på bio och att gå på föreställning?
Vad är skillnaden mellan att lyssna på inspelad musik mot levande musik?
Om du själv står på scenen, hur vill du att publiken ska vara mot dig?
Varför är det viktigt att stänga av mobilen under föreställningen, tror du?
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Ärade barn och lärare!
Snart kommer ni att kliva in i en föreställning som utspelar sig på 1600-talet. Ni
kommer att gå genom en tidsportal och hamna nästan 400 år tillbaka i tiden!
Vi ska till slottet Tre Kronor i Stockholm. Där får ni träﬀa drottning Kristina, hennes
dansmästare och hovmusiker. De är i full färd att öva in en ny hovbalett till drottning
Kristinas födelsedag.
Men de har ett problem. Hela hovet och alla hovmusiker ligger och kvider i sina
sängar med dans- och spelkrämpor! Drottning Kristina älskar att dansa och vill bara
öva mer och mer men ingen orkar hålla hennes takt. Alla är helt utpumpade.
Så nu behöver vi er hjälp!
Kom! Gå genom tidsportalen med oss och bli drottning Kristinas hov för en liten
stund, så att hennes hovbalett kan bli klar i tid.
Drottning Kristina kommer att vara er evigt tacksam!
Pssssst….
Det finns ett annat problem… Dansmästaren och drottning Kristina är INTE överens
om vad hovbaletten ska handla om. Dansmästaren har en plan som hon gärna delar
med er men INTE med drottningen.
Men drottningen, hon har också en plan.
När ni kommer så får ni se vem som överlistar vem…..
VI SES!
Ensemblen:
Helena Lambert: Drottning Kristina
Camilla Kandare: Dansmästare
Catalina Langborn: Hovmusiker

Produktion:
Manus&regi: Helena Lambert & Camilla Kandare
Barockdans: Camilla Kandare
Barockviolin: Catalina Langborn
Kostym: Anna Kjellsdotter, Anna Lindquist, Britt
Eklund
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Del 2 - Samtal och övningar efter föreställningen
Att minnas föreställningen.
1. Låt barnen luta sig tillbaka och blunda och tänka tillbaka på föreställningen. Efter en
stund får de öppna ögonen. Låt barnen i lugn och ro berätta om vad som kom upp i
huvudet när de fick tänka på föreställningen. Om de har svårt att komma igång, ställ t.ex.
följande frågor:
Vi gjorde en tidsresa - var hamnade vi?
Vilka träffade vi där?
Hur såg de ut/vad hade de för kostymer?
Minns ni vad vi hade för roller?
Vad fick vi göra?
Vad handlade hovbaletten om?
Hur tyckte dansmästaren att hovbaletten skulle sluta?
Hur tyckte drottningen att hovbaletten skulle sluta?
Vilket slut blev bäst tycker ni? Varför?
Kommer ni ihåg instrumentet som var med i föreställningen och vad det kallades? Se bild
nedan.
2. Låt barnen få måla ett minne från föreställningen. Vi har satt ihop en Spotify-lista med
musiken från föreställningen som de kan lyssna på medan de målar.
Spotify-länk: https://open.spotify.com/user/112825889/playlist/
2x3wPR8WQpDNl61OdDZE3x?si=neJzOkj_SrKFOYr8smRKMw

Catalina Langborn
med sin barockviolin

Foto: Iman Khayyatan
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Fördjupningsövning : dåtidens normer och drottning Kristina
1. KONFLIKTEN: Fråga barnen om de minns att dansmästaren och drottning Kristina var
oense om vad hovbaletten skulle handla om. Vad var det som de inte var överens om?
Om barnen har svårt att komma ihåg kan du påminna dem om att dansmästaren ville att
hovbaletten skulle handla om att drottning Kristina hittar en prins och gifter sig, något som
Kristina själv inte ville.
Förklara för dina elever att det verkligen var så att hovet runt Kristina oroade sig över att
Kristina inte ville gifta sig. Precis som i föreställningen var det så att en drottning på 1600talet förväntades gifta sig med en prins och skaffa barn, så att det skulle finnas arvingar till
tronen. Hur är det idag?
Måste en drottning gifta sig?
Får en drottning gifta sig med vem hon vill?
Får vem som helst gifta sig med vem som helst?
Måste man gifta sig när man blir stor?
Varför gifter man sig egentligen?
Handlar giftermål alltid om kärlek?
Hur ser sederna ut i Sverige?
I andra delar av världen?
Vad tycker du? - ska man få bestämma själv vem man vill gifta sig med och om man vill gifta
sig?
2. NORMER: Berätta att drottning Kristina var en person som bröt mot många av tidens
normer. Förklara vad en norm är (se ordlistan på s 9.). Läs texten om drottning Kristina på
sid. 6 högt för barnen. Be sedan barnen reflektera över normer idag. De normer som
drottning Kristina bröt mot, finns de kvar idag?
3. FÖRVÄNTNINGAR: Fråga barnen om kommer de ihåg några fler normer från
föreställningen som Kristina bröt mot. Om de har svårt att minnas så påminn dem om att
drottningen hade egen klädstil, satt på tronen på ett ovanligt sätt och dansade med stora
rörelser. Hur tror ni att en drottning förväntades klä sig, röra sig, sitta på sin tron?
4. SJÄLVBESTÄMMANDE: Be barnen måla en teckning om vad de tycker är viktigt att få
bestämma själva i sina liv just nu utan att någon annan lägger sig i. Sätt upp alla barnens
teckningar och låt barnen få berätta om vad de vill bestämma över själva och varför. Samtala
kring barnens tankar. Vad är det som är bra om man får bestämma själv och vad är det bra
att föräldrar och t.ex. lärare bestämmer åt en? Finns det några normer som antingen
kritiseras eller bekräftas som avspeglas i barnens målningar som kan vara intressanta att
diskutera och reflektera över tillsammans?
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Drottning Kristina (1626-1689) - en ovanlig drottning?
Kristina föddes på slottet Tre Kronor i
Stockholm år 1626. Hennes pappa, kung
Gustav II Adolf, dog när Kristina var bara 6 år
gammal. Eftersom Kristina var enda barnet
fick hon bli drottning över Sverige. Det var
väldigt ovanligt att en kvinna fick styra ett
land.
Kristina hade en stark vilja och betedde sig inte
alltid som folk tänkte sig att en kvinna och
drottning skulle göra. Många människor som
träffade Kristina berättade till exempel att hon
gick väldigt fort och med stora steg, att hon
talade med stark röst, att hon satt alldeles
nerhasad i en stol och att hon visade vad hon
tyckte och tänkte genom att vifta med
armarna, skratta mycket - eller bli väldigt arg.
Man kan säga att Kristina syntes och tog
Drottning Kristina till häst.
Sébastien Bourdon, c. 1653.
mycket plats, och det gjorde ofta inte kvinnor.
Därför var det många som klagade på Kristina
och försökte få henne att bete sig annorlunda. Men många tyckte också att hon var fantastisk
och en förebild!
Kristina brukade tala om vad hon ville och när hon kunde så gjorde hon som hon ville, även om
någon viktig person sagt åt henne att hon inte fick. Vid högtidliga tillfällen kunde hon till
exempel gå och sätta sig fast hon egentligen borde stå upp och sånt tyckte man var jätteviktigt
på 1600-talet. Men det gjorde hon för att visa att hon var drottning och kunde bestämma själv.
Kristina träffade också människor och läste böcker som andra inte tyckte var passande för en
drottning. Ibland blev folk väldigt arga på Kristina, men hon tyckte det var viktigt att vara
modig och stå för sina handlingar. Det finns de som trott att Kristina kanske egentligen var en
man, eftersom hon inte alls klädde sig och betedde sig som man tyckte att en kvinna skulle göra.
Men Kristina var en kvinna - hon tyckte helt enkelt att hon också kunde göra en massa saker
som i vanliga fall bara män gjorde, som att skjuta med pistol eller leda en armé.
Kristina längtade efter att få uppleva spännande saker, att se nya platser och träffa intressanta
människor. Hon bestämde sig för att sluta styra över Sverige och flytta till Rom i Italien och
vara drottning där istället. I Rom bodde hon hela sitt liv i ett palats där hon samlade på konst,
satte upp teaterföreställningar, hjälpte vetenskapsmän och författare och umgicks med påven.
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Fördjupningsövning - de fyra elementen
1. Fråga barnen om de minns vilka de fyra elementen var.
2. Läs den korta texten de fyra elementen som finns i vår ordlista på sid. 9.
3. Skriv ut ett antal kopior av sid. 10 och 11 i lärarhandledningen som visar målningar
på de fyra elementen så som de gestaltades i bild på 1600-talet.
• Låt barnen samtala om bilderna och hur elementen gestaltas i dem.
• Visa målningen på sid. 12 på drottning Kristina för barnen. Ett sätt att titta på tavlan
är att leta efter de fyra elementen i den. Kan ni hitta dem?
Facit:
I fontänen finns det vatten.
Den runda bollen på balkongräcket kan vara jordklotet, jorden.
Och ser ni att det blåser i sjalen som Kristina har på sig? Det är vinden som blåser.
Men elden då? Var finns den? En del tror att det är Kristina själv som är elden!

4. Låt barnen välja ett eller flera av elementen. De kan undersöka elementen antingen genom
bild eller rörelse.
• Sätt på Spotifylistan med barockmusik som vi har skapat för denna övning. Länk: https://
open.spotify.com/user/112825889/playlist/2x3wPR8WQpDNl61OdDZE3x?
si=EJTAapqtSQy1XJbBXNQ2iQ

• Låt barnen få måla elementen så som de tycker att de vill uttrycka dem med färg och form.
• Du kan också prova att använda musiken som inspiration för barnen att börja utforska
rörelser tillsammans med barnen som uttrycker elementen. Fråga t.ex. ”hur känns jord om
du visar med kroppen,” ”hur skulle du röra dig som luft,” ”hur rör sig vatten?” eller ”om du
var eld - hur skulle du dansa då?”. Sätt ihop barnens idéer till en element- koreografi. Om
ni har svårt att komma igång kan du fråga barnen om de kommer ihåg hur de fick gestalta
elementen i föreställningen.
Förslag på vilken musik i spotify-listan du använder till vilket element:
Jord: Chacoon for a Harlequin
Vatten: Passacaille
Luft: Entrée Espagnole
Eld: Folie d’Espagne
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Fördjupningsövning - skapa en hovbalett
1. Berätta för barnen att under 1600-talet var det vanligt att man använde mönster på golvet för
att skapa danser. Dessa mönster kunde ha en speciell betydelse. Kommer de ihåg något
mönster de dansade i från föreställningen? Om de inte minns så påminn dem om att de
dansade i ring flera gånger.
2. Printa ut bilden på sid. 13 i lärarhandledningen så att barnen kan titta på dem. Bilden visar
dansmönster från en hovbalett. Samtala om figurerna ni ser. Hur skulle man kunna dansa dem?
OBS: Om du vill ge ett exempel på hur ett ritat mönster kan bli en dans kan du göra något enkelt med
hela gruppen. Gör plats för dans i klassrummet. Rita en cirkel och ett X på tavlan. Prova dig fram
tillsammans med barnen hur man skulle kunna röra sig från att gå i ett cirkelmönster och sedan landa i
ett X-mönster (ungefär som på bilderna nedan). Prova gärna flera förslag från barnen i gruppen. Och
använd musiken i Spotify-listan som tillhör lärarhandledningen.

3. Barnen får sedan rita ett eget mönster som skall bli en hovbalett. Det kan t.ex vara den
bokstav som deras namn börjar på eller en geometrisk figur eller en siffra.
4. Med lite äldre barn: dela in dem i grupper och låt dem sätta ihop sina mönster till en hovbalett. Låt
varje grupp visa upp sin hovbalett till musik som de får välja från Spotify-listan (se länk sid.7).
Med mindre barn: samla in allas mönster i en stor låda och dra sedan slumpvis två-tre mönster åt
gången som du sätter upp på väggen. Sätt ihop mönstren till en dans tillsammans i helgrupp. Dra två-tre
mönster varje dag och sätt ihop en hovbalett tillsammans med barnen. Fortsätt med en hovbalett per
dag till alla barnens mönster sitter uppe på väggen. Använd olika musik från Spotify-listan.
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ORDLISTA

HOV: De personer är kungens och drottningens medhjälpare, familj och vänner.
HOVBALETT: På 1600-talet bestämde kungar och drottningar över de flesta länder och de
människor som bodde där. Det var viktigt att kunna visa att man var en god och stark kung
eller drottning. Därför kunde man spela en sorts teaterföreställningar, hovbaletter, som
berättade om hur bra kungen och drottningen var. Man kan säga att en hovbalett var som en
teaterpjäs och reklamfilm på samma gång! I en hovbalett dansade man och spelade musik och
teater. Ofta var kungen och drottningen själva med och dansade. De hade alltid huvudrollen.
De andra som var med och dansade var hovet. När man spelade en hovbalett var det stor fest
på slottet och det kom många gäster dit.
Drottning Kristina tyckte om att dansa och medan hon styrde Sverige spelade man många
hovbaletter. Men ibland gillade hon inte vad hovbaletten handlade om. Då ville hon själv vara
med och bestämma vad som skulle hända i hovbaletten. I en hovbalett sa man till exempel åt
Kristina att hon borde hitta någon att gifta sig med, men Kristina ville inte gifta sig och det
talade hon om för hovet i en annan hovbalett.

HOVMUSIKER: De musiker som var anställda vid hovet och som spelade till bland annat
hovfester och hovbaletter.

DANSMÄSTARE: En danslärare som lärde ut både danser och vett och etikett. Han
skapade också hovbaletter.

NORM: Oskrivna regler, idéer och ideal som finns i ett samhälle och som kontrollerar hur
man förväntas vara, leva och se ut.

DE FYRA ELEMENTEN: Vetenskapsmän har i alla tider försökt förstå och och förklara hur
världen är uppbyggd och hur den fungerar. Länge tänkte man sig att hela världen, och vi
människor, består av fyra element: jord, vatten, luft och eld. Inte bara inom vetenskapen var
man intresserad av de fyra elementen, utan man målade också tavlor och skrev musik och
dikter som handlade om de fyra elementen.
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DE FYRA ELEMENTEN

Elementet vatten

Elementet luft

Elementet jord

Elementet eld

Gravyrer efter William Marshall, c. 1620-1630.
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/
collection_object_details.aspx?objectId=1526577&partId=1
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DE FYRA ELEMENTEN
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DROTTNING KRISTINA OCH DE FYRA ELEMENTEN
KAN NI HITTA DEM?

Drottning Kristina. David Beck, c. 1650. Nationalmuseum/Gripsholms Slott.
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HOVBALETTMÖNSTER

Dansfigurer ur hovbaletten “Ballet d’Alcine”, 1610.
Det var också vanligt att man stavade ut bokstäver, till exempel
kungens eller drottningens initialer.
Kan ni dansa bokstavsformer? Z? O? K som i Kristina?
Vad känner ni ni till för geometriska figurer i matematiken?
Kan ni dansa en rektangel? En triangel? Eller varför inte en romb?
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