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OM FÖRESTÄLLNINGEN ”R” 
Koreografen Sara Jordan har samlat ett 
team i världsklass. Med ”R” fortsätter Sara 
och streetdancekompaniet Freestyle 
Phanatix samarbetet från 
succéföreställningen ”E-boy” (2014) som 
visade människans evolution och 
undersökte vår flockmentalitet och färd in i 
nutidens elektroniska tidsålder.
Dansföreställningen ”R” är en invitation in i 
en tidsficka där fem breakdansare genom 
rörelsen utforskar vem de är - alla har en 
historia att berätta, ett förflutet som gör 
dem till de personer de är idag. 
Inspirerade av sina egna historier tar 
breakdansarna oss genom reflektioner 
över deras egna kamper och segrar; 
ankomsten till ett främmande land, 
utmaningen med att lära ett nytt språk och 
en ny kultur och hur de kan bli den bästa 
versionen av sig själv i nya omgivningar. 
Den inre och yttre pressen ger upphov till 
både förtvivlan och drömmar, till 
uppgivenhet och till besvärliga och inte 
minst nyttiga konfrontationer med sig själv. 
Via koreografi och rörelser aktiveras en 
erinran och berättelse med dansen som 
språk. ”R” är dansteater i ögonhöjd med 
alla åldrar i en verklighet vi är i just nu - en 
resa berättad genom Breakdance, musik 
och ljus. Atletiska , explosiva och poetiska 
överraskningar möter publiken och lägger 
upp till reflektion genom ett dynamiskt 
uttryck. 
INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET
 Freestyle Phanatix som grupp jobbar 
aktivt och dagligen med integrationsfrågor 

och genomsyras av en öppen acceptans 
av olika sociala & etniska bakgrunder.
 Gruppen är multikulturell och multietnisk, 
och vi har som mål att detta ska ses som 
en fördel också utanför vår grupp. 
Artisterna blir naturligt förebilder för de 
ungdomar och barn de möter i publik och 
workshopdeltagare, och vi ser hur dessa 
tar till sig av vår inkluderande 
sammanhållning.
 Freestyle Phanatix har alltid varit en 
brokig samling, och artisternas olikheter är 
gruppens styrka. Vi visar hur olika social & 
etnisk bakgrund kan vara en fördel och 
står fram som ett mycket lyckat exempel 
på hur integration kan fungera praktiskt i 
samhället. Vi diskuterar också gärna detta 
ämne med publik och workshopdeltagare, 
våra föreställningar och workshops blir en 
miljö för, och ger en naturlig och avspänd 
möjlighet, att prata om dessa mycket 
aktuella och ibland svåra frågor.
 I hip hopens, och likaså Freestyle 
Phanatix’, grundmotto - Peace, Unity, Love 
& Having Fun - ryms inte destruktiva 
åsikter och avsikter. För oss är 
integrationen inte ett problem, det är en 
förutsättning. Vi är en grupp av fria och 
olika individer, både tjejer och killar, som 
av självklarhet ser individer utan tilldelade 
fack som hudfärg, kön, religion och 
bakgrund. Artisternas positiva uttryck och 
gruppens dynamik ger ett naturligt resultat 
- en fungerande jämställd mångfald. 

På följande sidor finns förslag på 
vidare arbete med dina elever efter de 
har sett föreställningen.

Lärarhandledning : ”R” med Freestyle Phanatix
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UR LÄROPLANEN (LGR 11)
”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i 
det aktiva lärandet. I all undervisning är det 
angeläget att anlägga vissa övergripande 
perspektiv. Det etiska perspektivet är av 
betydelse för många av de frågor som tas upp 
i skolan. Perspektivet ska prägla skolans 
verksamhet för att ge grund för och främja 
elevernas förmåga att göra personliga 
ställningstaganden. Eleverna ska få uppleva 
olika uttryck för kunskaper. 
De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och 
stämningar. Drama, rytmik, dans, 
musicerande och skapande i bild, text och 
form ska vara inslag i skolans verksamhet.”

”Skolan ska främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 
om den enskildes välbefinnande och 
utveckling ska prägla verksamheten. Ingen 
ska i skolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 
eller funktionsnedsättning eller för annan 
kränkande behandling. Sådana tendenser ska 
aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, 
öppen diskussion och aktiva insatser.”

SVENSKA
Lgr 11: Undervisningen i ämnet svenska ska 
syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och 
om svenska språket. Genom undervisningen 
ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin 
språkförmåga och kan uttrycka sig i olika 
sammanhang och för skilda syften. Det 
innebär att eleverna genom undervisningen 
ska ges möjlighet att utveckla språket för att 
tänka, kommunicera och lära.

Recensera
Be eleverna skriva en recension av 
föreställningen.
- Vad handlade föreställningen om?
- Hur berättades handlingen?
- Vad var bra och varför?
- Vad var mindre bra och varför?
- Vad var dina tankar efter föreställningen?
- Sätt ett betyg på föreställningen
Låt eleverna läsa upp och diskutera sina 
recensioner och föreställningen

Berätta
Samla eleverna och låt dem diskutera med 
varandra om föreställningen. 

Skriva
Låt eleverna skriva om sina tankar kring 
integration, jämställdhet och kultur.

BILD
Lgr 11: Undervisningen i ämnet bild ska syfta 
till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
bilder skapas och kan tolkas. I 
undervisningen ska eleverna ges möjligheter 
att utveckla kunskaper om hur man 
framställer och presenterar egna bilder med 
olika metoder, material och uttrycksformer. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna 
utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att 
skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att 
ta egna initiativ och att arbeta på ett 
undersökande och problemlösande sätt.

Rita/måla minnen ur föreställningen
Skapa en egen bild av en scen ur 
föreställningen. Låt eleverna själv välja en 
form eller ett uttryck.

Egen dokumentation
Filma eller fotografera en situation du själv 
kommit på inspirerat av teman i 
föreställningen. Ta hjälp av manus, 
scenografi, skådespelare, modeller, klippning. 
Lek med det faktum att det är fiktion och allt 
är möjligt. Kanske kan huvudpersonen göra 
olika val och vi får se dess konsekvenser; en 
scen med olika slut.

Miljö
Fotografera eller måla en miljö eller en plats 
som anknyter till föreställningen eller en 
känsla som föreställningen gett dig.
Låt eleverna berätta om och diskutera sina 
målningar, fotografier och teckningar i grupp.
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SAMHÄLLSKUNSKAP
Lgr 11: Undervisningen i ämnet 
samhällskunskap ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper om hur individen och 
samhället påverkar varandra. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och 
samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är 
sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, 
mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika 
perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla 
förståelse för sina egna och andra 
människors levnads villkor, betydelsen av 
jämställdhet, hur olika intressen och åsikter 
uppstår och kommer till uttryck och hur olika 
aktörer försöker påverka 
samhällsutvecklingen.

Begreppen kring integration & migration
Låt eleverna försöka att sätta begrepp som 
integration, migration och seder & kultur i ett 
perspektiv där de kan fördjupa och diskutera 
dessa frågor, ur sin egen kunskapsnivå och  
utgångspunkt. Kan de se likheter och 
olikheter hos sig själv och klasskamrater som 
har flyttat till Sverige?  

Samhället, världen & Sverige
Hur ser vi på dessa frågor i Sverige och varför 
har vi valt att låta de som kommer från länder 
med krig att komma till oss?
Diskutera gärna frågor som säkerhet, trygghet 
och mänskliga rättigheter. 

EXEMPEL PÅ NÅGRA ANDRA 
ÄMNESANKNYTNINGAR

Engelska och annan språkundervisning
- använd t.ex samma upplägg som ”Svenska”

Historia 
- läs om hip hop-kulturens uppkomst under 
70-talet.

Samhällskunskap (forts.)
- betydelsen av hip hop kulturens uppkomst 
för de boende i Bronx, New York.

Musik
- lyssna på och spela hip hop, funk, soul 
och/eller rhythm & blues, nytt och gammalt.

Idrott 
- arrangera workshop/lektion i breakdance/
streetdance



Sida �  av �4 4

DEMOKRATI OCH INTERAKTIVITET
Våren 2014 genomförde Freestyle Phanatix 
ett projekt genom Region Skåne, som en del 
av projektet arbetade vi med publik-
interaktivitet och alternativ marknadsföring. 
Det syftade bland annat till att utveckla 
strategier som involverar ungdomar lokalt 
genom ”street teams”, sociala medier, viral 
marknadsföring och workshops. 

I de orter där Freestyle Phanatix uppträder blir 
målgruppen identifierad och engagerad. Det 
kan vara dansskolor, föreningar, fritidsgårdar, 
skolor. Alla som deltar i Freestyle Phanatix 
besök, får också möta artisterna efter 
arrangemanget där de får prata helt informellt 
om hur de upplevt att vara en KulturCrew och 
jobba tillsammans med Freestyle Phanatix.

KULTURCREW
- elever som arrangörer
Inspirerat av en norsk metod, där elever är 
värdar vid kulturarrangemang på sin skola, 
har Teatercentrum (dk), LMS (dk) och 
Dansehallerne (Köpenhamn) utarbetat 
konceptet ”KulturCrew”, som handlar om att 
engagera eleverna i de kulturarrangemang 
som sker på skolan. Syftet är att ge eleverna 
kompetenser och ansvar som utvecklar dem 
som ansvariga vid kulturarrangemang, 
fungerande kulturambassadörer inför sina 

skolkamrater samt som människor/
samhällsmedborgare. Ett Kulturcrew får några 
uppgifter att ansvara för och genomföra. Till 
exempel kan uppgifterna innebära:

- Värdskap: Ta emot och bjuda artisterna 
välkommen, samt presentera 
arrangemanget för publiken. 

- PR & marknadsföring: Uppmärksamma 
arrangemanget genom att hänga affischer, 
skriva på elektroniska anslagstavlor/
intranät, Facebook etc, samt kontakta 
lokaltidning och annan press för att 
informera om arrangemanget 

- Teknik och scenarbete: Hjälpa till att lasta 
in och ut utrustning i samband med 
arrangemanget och finnas till handräckning 
om det behövs. 

- Urval och inköp: På några skolor har man 
valt att ta KulturCrew ett steg längre och 
involvera eleverna i att välja föreställningar 
till kommande år.

Kontakta gärna oss om KulturCrew
Vi är gärna behjälpliga att tillsammans med er 
starta upp KulturCrew på er skola.

Tanken är att eleverna i KulturCrew blir i stort 
självgående efter information från er lärare 
och därefter endast behöver stöd, tid och 
material för att genomföra sina uppgifter.

En KulturCrew måste inte göra alla uppgifter 
eller just dessa uppgifter.
Gruppens egna engagemang, intresse och 
uppfinningsrikedom får gärna styra arbetet 
tillsammans med er lärare och oss i Freestyle 
Phanatix!


