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Denna rapport beskriver ett försök med Minnenas teater som genomfördes på biblioteket i 

Blackeberg i Stockholm under hösten 2017 och våren 2018. Försöket leddes av Margita Lundman 

från Kulturföreningen FRIA i Stockholm. Det har varit en del av ett större nordiskt projekt 

”Minnenas teater i Norden” som under perioden 2017 – 2019 genomförs i Sverige, Norge och 

Danmark under ledning av ATR, Amatörteaterns Riksförbund, i Sverige.  
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Försök med Minnenas teater på bibliotek 
Av 

Margita Lundman 

Kulturföreningen FRIA  

Stockholm i maj 2018 

 

Sammanfattning 

 
En försöksverksamhet med Minnenas teater för seniorer har genomförts vid biblioteket i 

Blackeberg i Stockholm under hösten 2017 och våren 2018. Försöket har varit en del av ett 

större nordiskt projekt ”Minnenas teater i Norden” som utförs i samarbete mellan Sverige, 

Danmark och Norge med stöd ur Nordisk kulturfond och Nordisk kulturkontakt. Det nordiska 

projektet leds av ATR, Amatörteaterns Riksförbund, i Sverige.  

Försöksverksamheten på biblioteket omfattade fyra träffar. Tre av dem arrangerades i 

samband med seniorträffar som biblioteket brukar anordna en gång i månaden.  Därutöver 

anordnades en träff för en grupp inbjudna teaterintresserade seniorer som bodde i 

grannskapet.  

Seniorerna möttes under tre söndagseftermiddagar och en torsdagseftermiddag.  De deltog i 

övningar med inriktning på att göra nya bekantskaper, att minnas och att skapa och spela 

teater. Syftet med övningarna var att lära känna varandra, att minnas hur livet var förr, att 

dela med sig av sina minnen genom samtal samt att gestalta minnena i enkla, improviserade 

teaterstycken.  

Tre till åtta personer, såväl kvinnor som män, deltog i träffarna. 

Minnenas teater fungerade utmärkt väl i biblioteksmiljön och samtliga deltagare värderade 

erfarenheten mycket positivt.  

 

TACK 

 
Ett varmt tack till personalen på biblioteket i Blackeberg för allt stöd i samband med 

träffarna.  

 

Bakgrund 

Minnenas teater 

Minnenas teater är en metodik som använder de medverkandes personliga minnen för att 

skapa teater. Den kreativa processen stimuleras av så kallade ”minnesväckare” som kan vara 
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föremål av olika slag, foton, texter och musik förknippade med minnet. Genom 

improvisationer omvandlas minnena till teater.  

Minnenas teater är såväl en konstnärlig och kulturell verksamhet som en social sådan.   

Efter att ha startats i England av Pam Schweitzer för trettiotalet år sedan har verksamheten 

med Minnenas teater (Reminiscence Theatre) utvecklats, tillämpats och vidareutvecklats i 

flera europeiska länder. Minnenas teater har även kommit till användning i de nordiska 

länderna, särskilt i Finland, samt i begränsad utsträckning i Sverige.  

Minnenas teater i Sverige har framför allt tillämpats bland seniorer i amatörteater-

sammanhang samt inom äldreomsorgen.  

Bibliotekens roll som kulturförmedlare 

Biblioteken är viktiga platser för möten mellan människor och de är arenor för 

kulturupplevelser.  

Enligt bibliotekslagen från 2014 ska biblioteken ”främja litteraturens ställning och intresset 

för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”. 

I Stockholms stad finns olika typer av bibliotek, bland annat ett 40-tal folkbibliotek.  

Folkbiblioteken i Stockholm fokuserar på att stimulera läslust, bildning och demokratiska 

samtal.  

I Sverige ska alla kommuner och landsting ha planer för sin biblioteksverksamhet. Den 

aktuella biblioteksplanen för Stockholm gäller för perioden 2016 - 2020. I planen 

sammanfattas den vision som gäller:   

"I biblioteket tar människan makt över språk, fantasi och kunskap. Här är 

världen större."   

"Språk och berättelser ger makt och perspektiv. Att väcka lust och erbjuda 

verktyg för människan att använda språket för att vidga sina vyer, styra sitt liv 

och påverka samhället är Stockholmsbibliotekens främsta uppgift."  

Bland nyckelorden finns gemenskapsbyggande, användarnas behov och deltagande liksom 

deras samverkan.  Biblioteket ska uppmuntra och stärka möten, erbjuda perspektiv och 

öppna för samtal. Biblioteksplanen säger: "Biblioteket kan genom inre resor ta människor 

vart som helst".   

Målen för bibliotekens verksamhet stämmer väl överens med kärnan i Minnenas teater. 

Innebörden i Minnenas teater är just att i gemenskap med andra genomföra inre resor. 
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Projektet Minnenas teater i Norden  

 
Försöksverksamheten med Minnenas teater på bibliotek ingår i ett större nordiskt projekt 

”Minnenas teater i Norden” som drivs i samarbete mellan amatörteater- och kultur-

organisationer i Sverige, Norge och Danmark. Projektet syftar till att genomföra utbildnings-

aktiviteter och försök med nya tillämpningar med Minnenas teater i de nordiska länderna. 

Projektets drivs under 2017 - 2019 med stöd ur Nordisk Kulturfond och Nordisk 

Kulturkontakt. Projektet leds av ATR, Amatörteaterns Riksförbund, i Sverige. Projektets 

övriga partners är DATS/Danmark, NATF/Norge samt Kulturföreningen FRIA från Sverige. 

Kulturföreningen FRIA:s huvudsakliga uppgift i projektet har varit att ansvara för den här 

rapporterade försöksverksamheten med Minnenas teater på bibliotek.  

Försöket  

Försöket omfattade fyra träffar med Minnenas teater vilka genomfördes under hösten 2017 

och våren 2018 på biblioteket i Blackeberg, en förort i västra Stockholm. De tre första 

träffarna anordnades under de seniorträffar som biblioteket brukar anordna en gång i 

månaden. Syftet med seniorträffarna är att ge intresserade seniorer möjlighet till en stunds 

social samvaro. Vid tre av dessa träffar erbjöds således möjligheten att prova på aktiviteter 

med Minnenas teater. Den fjärde träffen anordnades för en grupp inbjudna teater-

intresserade seniorer som bodde i grannskapet.  

Varje träff tog två timmar.  Tre av träffarna anordnades på söndagseftermiddagar; de dagar 

då seniorträffarna brukar anordnas.  Den fjärde träffen anordnades på en torsdags-

eftermiddag.  

Med stöd av olika övningar inspirerades deltagarna att minnas hur det var förr. De delade 

med sig av sina minnen och improviserade fram små teaterstycken utifrån dessa, ofta 

gemensamma, minnen. 

Marknadsföring 

Marknadsföringen av träffarna gjordes av personal vid biblioteket tillsammans med personal 

vid medborgarkontoret som är lokaliserat till biblioteket.  Personalen har tagit fram och 

spridit affischer och flyers. De har även marknadsfört evenemangen via bibliotekets hemsida 

samt via sociala medier som Facebook och Instagram.  Ett exempel på affisch återfinns i 

Bilaga 1. Inför en av de tre träffarna infördes även en notis i lokaltidningen. Inbjudan till den 

fjärde träffen gjordes till en person som är engagerad i en lokal amatörteatergrupp i 

Blackeberg med uppmaningen att sprida inbjudan vidare.  

Föranmälan - kostnad 

Inget krav på föranmälan fanns och det kostade inget för deltagarna att delta.  

Kursledning 

Samtliga träffar leddes av Margita Lundman från Kulturföreningen FRIA i Stockholm. Margita 

har utbildats till instruktör i Minnenas teater genom deltagande i kurser under ledning av 
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Pam Schweitzer från Storbritannien, Leonie Hohenthal från Finland och Marianne Lindgren 

från teaterföreningen Bröt i Kalix. Margita har en psykologutbildning och en fil.lic i psykologi.  

Lokaler 

Samtliga träffar ägde rum i en särskild möteslokal på biblioteket. Lokalen som är cirka 50 

kvadratmeter stor, ligger i källarvåningen och är avgränsad från bokbestånden och 

utlåningsverksamheten. Lokalen är indelad i två ”avdelningar” med möjlighet att arbeta i 

större eller mindre grupper. I lokalen fanns bord och stolar samt gradänger som kunde 

användas som en liten publikläktare samt en golvyta som kunde användas som ”scen”.  

Lokalen är anpassad för att vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. En 

handikapptoalett finns i biblioteket och det finns en rullstolslift som den som är 

rullstolsburen kan använda för att ta sig nedför trapporna till källarvåningen.   

Minnesväckare 

Metodiken i Minnenas teater bygger på så kallade ”minnesväckare”. Dessa kan vara föremål, 

kläder, foton, texter, musik etc. som påminner om förr. Minnesväckarna kan sägas vara 

”laddade” med minnen. Enkla ting som exempelvis en klädnypa eller en tallrik kan användas 

för att locka fram minnen. Vi använde 

ett antal olika föremål men också flera 

bildsamlingar som illustrerade olika 

tidsepoker, åldrar och livshändelser: 

 barndomen 

 ungdomstiden 

 vuxenlivet 

 skoltiden 

 parbildning/familj 

 helger, högtider 

 ålderdomen 

 

Bild 1. Minnesväckare kan vara enkla ting, till 

exempel klädnypor.  
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Bild 2. Leksaker och leksakspengar från 

förr. 

 

Bild 3. Enkla rytminstrument kom till 

användning i teaterföreställningarna. 
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Kostym och rekvisita  

Kostym och rekvisita fanns att tillgå för de 

teaterstycken som skapades. Materialet 

utgjordes av kläder och föremål, till 

exempel huvudbonader för såväl män som 

kvinnor, sjalar, kragar, smycken, väskor, 

leksaker och rytminstrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andlig och lekamlig spis 

I träffarna ingick också en kort fikapaus. 

Biblioteket bjöd på kaffe och kakor i 

gammaldags porslinskoppar, något som 

bidrog till den goda stämningen. 

Till varje träff hade bibliotekets personal lagt 

fram ett antal böcker med tema teater.  

 

 

 

 

 

  

 

Bild 4. Exempel på kostym, hattar, sjalar, 

brudslöja, en pälskrage. 

 

  
Bild 5. I biblioteket serverades kaffe i 

gammaldags koppar 
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Fyra träffar med Minnenas teater 

Försöksverksamheten omfattade fyra träffar. Dessa sammanfattas i korthet nedan. 

Detaljerade program för var och en av träffarna framgår av Bilaga 2. Den första och den 

andra träffen samlade fem deltagare. I den tredje träffen var vi tre deltagare inkl. ledaren. 

Åtta deltagare deltog i den fjärde träffen. 

I den andra träffen medverkade två musiker med levande musik.  

Varje träff inleddes med enkla bekantskapsövningar och en presentation av ledare och 

deltagare. Därefter vidtog minnesövningar och varje träff avslutades med ett ”uppspel”, i 

form av ett improviserat teaterstycke som skapades av deltagarna.  

Den första träffen 

Den första träffen med Minnenas teater anordnades den 19 november 2017. Fem personer, 

alla seniorer, deltog i träffen. Fyra av deltagarna var kvinnor, en man. Deltagarna brukade 

vanligtvis delta i bibliotekets seniorträffar och stickcafé-träffar.  

Mötet inleddes med en kort information om Minnenas teater och hur metoden använts. 

Centralt i metoden är användningen av s. k. ”minnesväckare” Det betonades att det handlar 

om anspråkslös lek kring lustfyllda, ibland gemensamma, minnen.  

Ledaren presenterade sig och sin bakgrund.  

I träffen ingick bekantskapsövningar, övning i att lyssna aktivt, övning i enkel gestaltning. 

Vidare ingick minnesövningar och övning i berättande. Några aktiviteter genomfördes i små 

grupper om 2 - 3 personer, andra övningar genomfördes i den samlade gruppen.  

Träffen avslutades med att gruppen skapade en ”revy” i form av en ”livsresa” med inslag 

från barndomen, ungdomsåren, vuxenlivet och den drömda ålderdomen. Ett uppspel gjordes 

med medverkan av hela gruppen men utan publik. Sång och dans uppstod spontant under 

uppspelet. Det tog 4-5 minuter att framföra skådespelet. Träffen avslutades med en 

långdans, till nynnandet av melodin ”Långdans från Sollerön”.   

Rekvisita och kostym användes under det avslutande ”uppspelet”.  

Den andra träffen 

Den andra träffen ägde rum den 28 januari 2018. Även i denna träff deltog fem personer, 

inkl. kursledaren. Tre var män och två kvinnor. Upplägget var detsamma som för den första 

träffen, dvs. den inleddes med bekantskapsövningar; därefter vidtog minnesövningar och 

avslutningsvis gjordes ett uppspel. Träffen innehöll levande musik, med musik på saxofon 

och gitarr med medverkan av två musikanter. 

Ett musikinslag på saxofon (”Summertime”) användes för att påminna om barndomen där 

alla använde klädnypor som enkel minnesväckare. Klädnyporna fick deltagarna att minnas 

mangeln och bykgrytan i barndomens tvättstugor.  Ett stycke på gitarr (”Minnen från 
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Alhambra”) användes för att inspirera ihågkomst av minnen då alla deltagare (i fantasin) 

föreställde sig att de flyttat till Spanien.  

I det avslutande uppspelet uppstod spontant en version av en bastu-teater-stycke med 

användande av musikinstrumenten och enkla rytminstrument.  Bibliotekets gradänger 

fungerade utmärkt även som bastulavar. Även denna träff avslutades med en långdans.  

Den tredje träffen 

Den tredje träffen ägde rum den 25 mars 2018. Denna gång deltog tre personer inkl. 

ledaren. En av deltagarna hade läst om träffen i lokaltidningen.  Vi gjorde s.k. 

bekantskapsövningar, minnesövningar och en kort teatersketch. Sketchen kom att handla 

om en resa från Stockholm till Narvik med ett s.k. tåghem, en företeelse från förr.  Att resa 

med ett tåghem påminner om att göra en flerdagskryssning men på räls via tåg och på land! 

Såväl kostym som rekvisita kom till användning i träffen. Även om det inte fanns en 

konduktörsmössa så gick det att med fantasins hjälp skapa en sådan.  

Den fjärde träffen 

Den fjärde och avslutande träffen som ägde rum den 31 maj 2018 samlade åtta deltagare. 

Upplägget liknande de övriga träffarna. Eftersom deltagarna kände varandra innan, 

behövdes inga bekantskapsövningar. En minnesövning som användes var en övning där 

deltagarna med händerna visar något som deltagaren brukat ägna sig åt tidigare i livet. 

Deltagarna visade bland annat hur man brukade skriva på tangentbord, spela piano, baka 

bröd och sy hålsöm. De avslutande teatersketcherna inspirerades av bildmaterial från 

barndomen, ungdomstiden och den kommande ålderdomen. I uppspelen visades i revyform 

syskonrivalitet i barndomen, hur man brukade åka skidor i ungdomen, hur betydelsefullt det 

är med sammanhållning på äldre dagar. Spontan sång uppstod i de flesta revynummer.  

Två av deltagarna i denna träff var rörelsehindrade och hade svårigheter att resa sig/sätta sig 

och att gå i trappor. Lokalen som ligger i källarvåningen var dock tillgänglig tack vare den 

rullstolslift som finns installerad. Minnesövningarna genomfördes sittande. Några av 

revynumren föreslogs innehålla munter ringdans. De rörelsehindrade deltagarna ville inte 

vara till besvär; de föreslog först att de skulle nöja sig med att sitta ner och titta på. Det gick 

dock bra att ordna stillastående ”stå”-dans i ring med muntra rörelser i form av handgester.  

 

Resultat 

Sammanfattningsvis kan sägas att metoden Minnenas teater fungerade mycket bra i 

biblioteksmiljön. Deltagarna kunde genomföra övningarna utan svårighet även om några av 

dem inledningsvis uttryckte vissa farhågor över att spela teater inför andra.  

Deltagare i alla fyra träffar var positiva till erfarenheten: 
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Vi deltog allesammans i övningarna och hade mycket trevliga timmar 

tillsammans med många gemensamma minnen. 

Det var roligt. 

Det här var ju jättekul. Det måste fortsätta med Minnenas teater.  

Deltagarna i den fjärde träffen tyckte att upplevelsen var ”behaglig, lättsam och rolig”. En av 

deltagarna upplevde dock att den lekfulla samvaron kring barndomsminnen också drog fram 

vissa smärtsamma minnen.  

Som framgått var deltagarantalet i relativt lågt i de första tre träffarna.  Övningarna gick bra 

att genomföra med det antal deltagare vi hade, men uppspelen fick göras utan publik. Det 

var aldrig meningen att utomstående personer skulle medverka som publik men med åtta 

deltagare i den fjärde träffen kunde hälften agera på scenen och hälften kunde agera publik. 

På så vis genomfördes två uppspel, vardera med fyra skådespelare och en publik bestående 

av fyra personer.  

   

Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras några aspekter på de genomförda försöken. Ett antal förslag till 

framtida aktiviteter med Minnenas teater ges också.  

En vidareutvecklad verksamhet på bibliotek 

En fråga som förtjänar diskussion i sammanhanget gäller tid. Tidsschemat var ganska 

ansträngt i de träffar som genomfördes. Vi hade exakt två timmar till förfogande inklusive 

kaffepaus. Eftersom deltagarna i tre av träffarna dels inte kände varandra före träffarna, dels 

var ovana vid (och ibland lite oroliga inför) att spela teater, var det viktigt att hinna med 

några bekantskapsövningar och några enkla gestaltningsövningar innan det avslutande 

teaterstycket skapades. Detta gick ut över förberedelsetiden och gick även ut över den 

avslutande reflektionen/utvärderingen, som fick göras mycket kort.  

Eftersom varje deltagare måste ges utrymme att dela med sig av sina minnen, blir antalet 

övningar beroende av antalet deltagare. Ju fler deltagare, desto färre övningar, om alla ska 

få säga sitt. Att tidsmässigt utöka träffarna något skulle varit en fördel. Redan 15 minuter 

extra hade underlättat.  

Vid fler än 5-6 deltagare kan det vara lämpligt att dela in gruppen i flera undergrupper som 

arbetar parallellt med varandra. Under den sista träffen med åtta deltagare delades gruppen 

in i två undergrupper.  

Vid planeringen av försöket utgick vi från att det skulle vara lämpligt att förlägga träffarna till 

de tillfällen då seniorer ändå möttes i samband med de seniorträffar som biblioteket brukar 

anordna en gång i månaden för social samvaro. Dessa träffar äger för närvarande alltid rum 
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på söndagar.  Den fjärde träffen anordnades på en vardag, något som underlättade  

rekryteringen av deltagare. Förhoppningsvis kommer Minnenas teater-träffar även 

fortsättningsvis att erbjudas som en aktivitet på biblioteket, gärna under vardagar på dagtid. 

För att underlätta planeringen av sådana träffar är det också önskvärt att deltagarna ombes 

föranmäla sig.  

Fortsatt spridning - Försöket med Minnenas teater på bibliotek har visat sig fungera väl i 

bibliotekssammanhang. Enbart i Stockholms stad finns ett 40-tal folkbibliotek. 

Förhoppningen är att försöket kommer att leda till att Minnenas teater prövas på fler 

bibliotek såväl i Stockholm som i övriga landet. Ett förslag till inbjudan till kommande träffar 

vid bibliotek återfinns i Bilaga 3.  

Förslag till ytterligare tillämpningar 

Minnenas teater skulle kunna prövas i flera tillämpningar. Nedan anges några exempel.  

Kultur för äldre – Minnenas teater för seniorer skulle kunna erbjudas i flera olika 

sammanhang. Ett exempel vore att låta minnes- och teateraktiviteter ingå i 

pensionärsorganisationernas kulturutbud.  Ett annat exempel gäller att introducera 

Minnenas teater i de seniorträffar som anordnas vid s.k. Hemgårdar eller Kulturcenter1. 

Även kommunalt drivna Träffpunkter och Dagverksamheter för äldre skulle kunna vara en 

arena för Minnenas teater.  

Metoden med minnesväckare som påminner om förr är lätt att ta i bruk. Det är också lätt att 

variera inslaget av teater. Teaterinslaget kan ges stort utrymme eller kan reduceras till ett 

mindre inslag i de fall man önskar ge minnesdiskussionerna mer plats.  

Som en följd av det här genomförda försöket har två prova-på-träffar med Minnenas teater 

för seniorer anordnats bland grannar och vänner i en av Stockholms stadsdelar under våren 

2018. Varje träff samlade 5-6 personer och genomfördes enligt samma modell som den som 

användes i försöket på bibliotek. Träffarna utvärderades i efterhand genom korta e-

postenkäter till deltagarna. Resultatet blev mycket positivt och enkätsvaren innehöll också 

konstruktiva förslag till hur träffarna kan utvecklas.  

Det finns också dokumenterade goda erfarenheter av att använda metoden tillsammans 

med äldre liksom för personer med demens som bor på vård- och omsorgsboenden. Sådana 

tillämpningar kräver naturligtvis mer stöd av utbildad personal.  

Minnenas teater borde också med fördel kunna användas i studieförbundens 

kursverksamhet. Så gott som samtliga studieförbund i Stockholm erbjuder kurser i teater för 

seniorer. Inslag med Minnenas teater mycket väl kunna prövas i sammanhanget.  

                                                      
1 I Stockholm och dess närhet finns ett antal s.k. hemgårdar såsom Timmermansgården, Birkagården, 
Midsommargården, Mäster Olofsgården, Skeppsholmsgården och Södergården. Bland kulturgårdar och –center 
finns Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Eggeby gård, Fullersta gård, Alvikstorpet m fl.   

http://www.timmermansgarden.se/
http://www.birkagarden.se/
http://midsommargården/
http://www.masterolofsgarden.se/
http://skeppsholmsgården/
http://södergården/
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Amatörteatergrupper, särskilt de om arbetar med improvisationsteater skulle också ha 

mycket att vinna på att tillägna sig metoden. Det vore värdefullt att ibland låta de 

medverkandens personliga minnen vara startpunkt för det skapande arbetet. 

Minnenas teater med nyanlända - Ibland diskuteras Minnenas teater som en intressant 

metod att pröva när det gäller aktiviteter som kan stimulera nyanlända att öva sig i svenska. 

Författaren har diskuterat frågan med lärare och ledare vid SFI-verksamheter i Stockholm.  

När det gäller att använda Minnenas teater tillsammans med nyanlända finns det både 

fördelar och risker. Metodiken är inriktad på att lyfta fram ljusa minnen. En del av 

övningarna är relativt okontroversiella och skulle sannolikt kunna utgöra ett inspirerande 

inslag i tal- och språkträning. Andra övningar medför risker att även smärtsamma minnen 

dras fram. Det förefaller dock möjligt att kombinera inslag från improvisationsteater med 

vissa lustfyllda och konkreta inslag från Minnenas-teater-sfären på ett sätt som skulle kunna 

vara stimulerande i dessa sammanhang.  

Bland övningar från Minnenas teater som skulle kunna prövas är till exempel den övning där 

man låter en tallrik cirkulera bland deltagarna med uppmaningen att presentera något som 

man brukade äta i sin barndom. En annan övning försiggår i nutid: deltagarna får med ord 

och kroppsspråk gestalta hur de tog sig till övningen. 

Över generationsgränser - Deltagare i aktiviteter med Minnenas teater är ofta äldre, men 

metoden utesluter inte engagemang från andra åldersgrupper. Även barn och ungdomar har 

naturligtvis minnen.  Det är också möjligt att använda metoden för att överbrygga 

generationsgränser. Vid Nya Teatern i Örebro har man exempelvis prövat att låta barn i 

samspel med äldre göra teater av de äldres minnen genom metoden.  

Bland kulturaktiviteter som biblioteket i Blackeberg anordnar finns också barnteater. En 

möjlighet att föra samman barnteatern med Minnenas teater vore att låta barnen ta del av 

de äldres minnen i en gemensam träff och att därefter låta barnen gestalta dessa minnen 

(genom att måla och rita, spela teater etc.). 

Kompetensutveckling och kunskapsmaterial 

Instruktörer med utbildning i metoden Minnenas teater är i dag en knapp resurs i Sverige.  

Inom ramen för det nordiska projekt som den här beskrivna försöksverksamheten är en del 

av anordnas utbildningsaktiviteter för blivande instruktörer under tiden 2017 till 2019. 

Kurser har anordnats i Sverige och i Norge under 2017; nordiska kurser kommer att 

anordnas i Danmark och Norgei september 2018 och en kurs för blivande ledare planeras 

arrangeras i Sverige under 2019.  

De personer som har instruktörsutbildning i Sverige är för närvarande engagerade inom fyra 

områden. De är verksamma som teater- eller dramapedagoger inom amatörteatern, de är 

aktivitetsledare eller motsvarande inom äldreomsorgen och de är anställda som 
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museipedagoger och kultursamordnare.  Bland instruktörerna finns arbetsterapeuter, lärare, 

psykologer, sjuksköterskor, undersköterskor, skådespelare, m. fl.  

Ett europeiskt nätverk har etablerats för området Minnenas teater (Reminiscence Theatre). 

Mer information om detta återfinns vid länken http://www.rememberingtogether.eu/ 

Grundaren av metoden, Pam Schweitzer, har en hemsida vid länken 

http://www.pamschweitzer.com/. Hon har också samlat ett samlat arkiv vid länken 

http:reminiscencetheatrearchive.org.uk.  

Det finns en hel del skriftlig dokumentation inom området.  Ett urval handböcker och 

rapporter återfinns nedan. Materialet är företrädesvis skrivet på engelska och finska. Ett 

kompendium med övningar på svenska kan laddas ner från Kulturföreningen FRIA hemsida: 

www.kulturfria.wordpress.com. Det planeras också att kunna laddas ner från ATR:s hemsida, 

www.atr.nu. 

  

http://www.rememberingtogether.eu/
http://www.pamschweitzer.com/
http://www.kulturfria.wordpress.com/
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Bilaga 1. Marknadsföringsmaterial 
Försöksverksamhetens marknadsföringsmaterial innehöll bl.a. olika flyers och affischer. 
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Bilaga 2. Detaljerade program för de fyra träffarna 

Träff 1, söndagen den 19 november 2017 

 

Detaljerat program  

 Hälsa med ditt förnamn och berätta om något du tycker om 

 Berätta och visa med kroppsspråk hur du kom hit till träffen. 

 Visa på en kartbild varifrån du kommer. Berätta vad du ville bli när du blev stor. Berätta 

om något du brinner för, berätta om din passion. 

 Öva på att lyssna respektive att aktivt inte lyssna.  Använd din passion som tema i en kort 

berättelse.  

 Berätta i par om en viktig resa. Skapa en staty illustrerar resorna. Berättelserna liksom 

statyn redovisas för hela gruppen.  

 Led varandra genom barndomshemmet, börja utanför huset, gå in i huset. Berätta om 

detaljer, möbler, färger. Gå in i rum efter rum. Övningen genomförs parvis. 

 Kaffepaus 

 Välj en bild från barndomstiden, ungdomstiden, vuxenlivet, kommande ålderdom.  

Berätta om bilderna för gruppen.  

 Skapa en liten minirevy med några händelser från dessa tider. 

 

Träff 2, söndagen den 28 januari 2018 
 

Detaljerat program  

 Stå I ring. Hälsa med förnamn och ett ord som börjar på samma ljud som ditt namn. 

Upprepa. Gruppen upprepar namnen/orden ett antal gånger i talkör. 

 

 I ring. Hur kom du hit? Berätta med några få ord och visa med kroppen hur du kom hit till 

träffen. 

 Alla sitter i ring med varsin klädnypa som minnesväckare. Vad får klädnypan dig att 

minnas? Reflektera tyst till levande musik på saxofon (musikstycket "Summertime"). 

Berätta om dina minnen för övriga deltagare.  
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 Ange på kartbild var du är född.  Ange vad du ville bli när du blev stor och om du har 

något speciellt intresse/en passion.  

 Sitt i ring. Föreställ dig att du flyttat till Spanien. Vad skulle du sakna mest? Reflektera 

först tyst till levande musik. Berätta sedan för övriga i gruppen.  

 I ring. Låt en porslinsassiett cirkulera i gruppen. Vad ligger på tallriken? Något att äta som 

du minns från barndomen.  

 Kaffepaus  

 I samband med kaffepausen genomförs en uppmärksamhetsövning, kallad ”Älg älg älg” 

 Skapa en enkel sketch, en musikrevy/musikal, med händelser från tiderna som 

diskuterats under träffen.  Medverkan av musiker och deltagare som använder 

rytminstrument.  

 Avsluta med långdans från Sollerön. 

 

Träff 3, söndagen den 25 mars 2018 

Detaljerat program 

 Deltagarna presenterar sig med förnamn 

 Hur kom du hit? Beskriv med några meningar och rörelser. 

 Var är du född, kartbild. Vad ville du bli, när du blev stor. Intresse? Har du något 

särskilt intresse?  

 I ring med klädnypa som Minnesväckare, vad får den dig att minnas?  

 I ring, låt en porslinsassiett cirkulera. Vad fanns på din tallrik i barndomen? Vad 

brukade ni äta på söndagarna? 

 Parvis. Berätta om en resa som betytt något särskilt. Person A berättar för gruppen 

om person B:s resa och omvänt. 

 Kaffepaus 

 Skapa en improviserad teatersketch som kan framföras på fem minuter.  

 Diskussion kring några bilder från barndomen, ungdomen, den kommande 

ålderdomen 

 Träffen avslutades med reflektion kring upplevelsen. 
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Träff 4, torsdagen den 31 maj 2018 

 

Detaljerat program  

 Ledaren presenterar sig. Gruppen hälsar med förnamn. Sittande i ring, då två personer 

har svårt att resa sig.  

 Visa på en kartbild varifrån du kommer. Berätta vad du ville bli när du blev stor. Berätta 

om något du brinner för, berätta om din passion. 

 Berätta i par om en viktig resa. Skapa en staty som illustrerar de två resorna. 

Berättelserna liksom statyn redovisas för hela gruppen.  

 Led varandra genom barndomshemmet, börja utanför huset, gå in i huset. Berätta om 

detaljer, möbler, färger. Gå in i rum efter rum. Övningen genomförs parvis. 

 Visa vad dina händer gjort under livet. Ge exempel på något som du brukat göra med 

dina händer. 

 Kaffepaus 

 Välj en bild från barndomstiden, ungdomstiden, kommande ålderdom.  

Berätta om bilderna för gruppen.  

 Skapa och spela upp en kort livsrevy med några händelser från dessa tider. 15-20 

minuter till förberedelse. 5 min för uppspel. Det är valfritt om revyn ska innehålla 

repliker eller inte. Likaså är det valfritt om musik och dans ska ingå. Revyn anpassades till 

funktionsnedsättning hos deltagarna. 
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Bilaga 3. Förslag till inbjudan till träff med Minnenas teater  

  

Träff med Minnenas teater 

Välkommen till en träff med Minnenas teater på [biblioteket] i [plats] den [datum, tid]     

Minnenas teater är en trevlig gemenskap för vuxna. Vi minns tillsammans, umgås och fikar. 
Om vi vill, skapar vi enkla improviserade teaterstycken som vi spelar upp för varandra. Den 
som önskar får gärna ta med ett föremål eller ett fotografi som påminner om hur det var 
förr.  

Inga förkunskaper behövs. 

Träffen arrangeras av [Bibliotekets/arrangörens namn] 

Träffen leds av NN, instruktör i Minnenas teater 

Aktiviteten vänder sig i första hand till seniorer. Andra personer som är lediga under dagtid 
är också välkomna.  

Det kostar inget att delta.   

Föranmälan görs till [epost eller tel] 

Adress/Plats: [] 

Lokalerna är tillgängliga [beskriv hur]  


