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Ett urval övningar i Minnenas teater 

 
Sammanställning av Margita Lundman, Kulturföreningen FRIA 

Reviderad 1 mars 2019 

 

 
Övningarna i detta dokument har hämtats från kurser och olika försök med tillämpningar av 

Minnenas teater som genomförts i Sverige under 2011-2018. En detaljerad översikt över de 

källor som använts återfinns i slutet av dokumentet.  

Förhoppningsvis kommer sammanställningen att vara till stöd för den som vill arbeta med 

äldre i Minnenas-teater-aktiviteter.   

Utgångspunkt 

Den lekande människan - aktiviteterna bygger mycket på improvisation och manuskript 

används vanligtvis inte i Minnenas teater.   

Material 

S k ”Minnesväckare” i form av föremål, fotografier, musik, ljud, dofter, kläder, konstverk etc. 

är en central del av Minnenas teater. Material kan också vara stora papper, färgpennor/ 

kritor, tyger i olika färger och mönster. Rekvisita och kostym hör också till: hattar och sjalar, 

väskor, musikinstrument etc. 

Fallgropar/utmaningar 

Med hjälp av s.k. minnesväckare är det lätt för många att minnas. Genom att höra talas om 

andras minnen väcks också egna minnen till liv. Man känner igen sig. Det handlar om lek, om 

en lustfylld aktivitet som genomförs i gemenskap under trivsamma former.  

För den som leder aktiviteterna kan det dock vara bra att vara beredd på vissa svårigheter 

och problem som kan uppstå.   

- Superberättaren. Den som inte vill sluta att berätta. I ledarens uppgift ingår att stödja dem 

som är blyga och fåordiga. Det kan annars hända att någon eller några tenderar ”ta över” 

utrymmet. Ett praktiskt hjälpmedel för att fördela tid kan vara ett tidur.  

- ”En del vill man gärna minnas, annat vill man helst bara glömma” - att hantera 

smärtsamma minnen. Minnenas teater är inte en terapeutisk verksamhet. Man fokuserar på 

att minnas det som varit positivt. Det är dock svårt – och inte heller önskvärt - att helt 

undvika att problemfyllda minnen kommer upp. Livet är inte alltid en dans på rosor. Det är 

viktigt att ledaren är beredd på detta och har förmåga att hantera sådana situationer. Alla 

minnen är välkomna, men alla minnen ska inte hanteras i Minnenas teater.  
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Exempel på övningar 
Exemplen nedan är grupperade i nio grupper. De är hälsningar, bekantskapsövningar, 

gemenskap och självförtroende, aktivt lyssnande, gestaltning, teater, storövningar med 

teater, minnas tillsammans, avslutning.  

Det är inte meningen att den ena övningen ska genomföras efter den andra. Övningarna 

inom en grupp ska betraktas som alternativ.  

A. Hälsningar  

Övning 1 

Hälsa på så många som möjligt genom att ta i hand 

Övning 2 

Hälsa lekfullt på så många som möjligt med olika kroppsdelar 

Övning 3 

Hälsa på en i taget genom att stå med ryggarna mot varandra och ta i hand mellan benen. 

Skratta samtidigt. Skrattyoga. 

 

B. Bekantskapsövningar 
Använd gärna namnlappar med förnamn i stor stil 

Övning 1  

Sitt i ring. Var och en presenterar sig och säger något den tycker om  

Övning 2 

Stå i ring. Var och en presenterar sig och nämner ett ord som börjar på samma ljud som 

namnet. Upprepa därefter namnen och ljuden i ringen, därefter upprepas namn och ord i 

talkör i ring ett antal gånger. 

Övning 3  

Stående. Halva gruppen. Använd kartbild över Sverige/Norden/Europa el Världskarta 

beroende på deltagarnas ursprung. Berätta: Var är du född? Vad ville du bli när du var liten? 

Övning 4 

I stor cirkel. Berätta om din passion/dina passioner  

Övning 5 

Blunda. Gå mot mitten. Fånga några händer. Öppna ögonen. Stå kvar. Bilda par med den du 

fångade. Berätta om din passion.  
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Övning 6 

Berätta om den lyckligaste tiden. Hur gammal var du? Diskutera, minns gemensamt. Använd 

papperslappar som läggs ut i rummet med åldrar i spann om 10. Dvs. 0-10, 10-20, etc.  

Övning 7  

Bilda par, A och B. A berättar om sitt barndomshem. Håll i varandra, t.ex. i armkrok. Rör er 

fysiskt i rummet. Led din partner genom ditt barndomshem i fantasin. Börja utanför huset, 

på gården. Öppna dörren. Gå igenom huset/lägenheten. Berätta om detaljer, möbler, 

gardiner, färger etc. Byt så att B berättar och leder sin partner genom barndomshemmet. 

Diskutera upplevelsen. 

Övning 7  

En porslinstallrik som cirkulerar i gruppen. Berätta om något ätbart som ligger där och som 

du åt när du var liten. Kanske också vem som lagade maten.  

 

C: Skapa gemenskap och självförtroende 

Övning 1 

Par om två. Ge varandra presenter. Växelvis. Här får du en ”fantasigåva”. Avsändaren 

namnger själv gåvan. I leken ingår att mottagaren blir väldigt glad.  

Övning 2 

Ge varandra presenter. Växelvis. Här får du en ”?”.  Mottagaren namnger gåvan och blir 

mycket glad.  

 

D: Övningar i aktivt lyssnande och uppmärksamhet 

Övning 1 

Arbeta i par. Berätta om något (din passion, en söndag i barndomen etc.) A. Lägger vinn på 

att lyssna. Byt berättare. B. lägger aktivt vinn på att undvika att lyssna. Diskutera 

upplevelsen.  

Övning 2 

Berätta en berättelse då alla bidrar med ett ord i taget.  

Övning 3 

I ring. En agerar ”älg” genom att illustrera älghorn med händerna mot huvudet. De som står 

till höger och vänster om älgen ska med sin vänstra respektive högra hand också visa horn. 

Säger ”älg, älg, älg” Älgen överlåts till en annan deltagare som visar hornen med händerna. 

De nya grannarna illustrerar horn med höger och vänster hand, osv. De som ursprungligen 

agerade älgar släpper rollen när rollen övergår till den nya älgen.  
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E: Gestaltning 

Övning 1 

Var och en beskriver i några korta meningar hur de kom till möteslokalen och visar med 

kroppsspråk.  

Övning 2 

En avgörande resa. Rita i fantasin upp konturerna av Sverige/Europa/Världen på golvet. Ställ 

dig där resan började. Bilda par med den som står närmast. A berättar för sin partner B om 

din resa. Uttryck resan med en staty eller ett fiktivt foto.  B berättar för A om sin resa. Skapa 

staty eller foto.  

Deltagarna berättar för övriga i gruppen genom att visa upp statyn/statyerna eller fotona. A 

berättar om B:s resa etc.  

Övning 3 

Stå eller sitt i cirkel. Vad har dina händer gjort under ditt liv? Visa med händerna och berätta.  

Övning 4  

Ett foto. Par om två. Lyssna på musik och tänk på ett foto av dig när du var i åldern 10-20 år. 

Berätta om ditt foto för din partner och sedan berättar de två deltagarna för de övriga i 

gruppen och poserar samtidigt.  

Övning 5 - Vansinnesleken 

Dela ut lappar med instruktioner till några av deltagarna. De får inte visa lapparna, men ska 

illustrera i en vild lek. Det kan vara t.ex. ”snyt de övriga”, ”det doftar gott”, ”var vansinnig”  

 

F: Teater 

Övning 1  

Bilda par, A och B. Berätta växelvis om en typisk helg när du var barn. Vilka var där? Vad 

gjorde ni? Berätta om någon särskild händelse.  

Både A och B berättar. Därefter ritar var och en bild av sin partners berättelse.  

Deltagarna bildar därefter grupper om fyra. Den som ritat bilden berättar för de övriga tre 

vad den föreställer. På så sätt finns fyra olika berättelser. Deltagarna väljer ut en av dem och 

skapar en liten föreställning.  

Övning 2  

Använd olika (pinn)stolar som minnesväckare. Gör ett litet skådespel utifrån berättelserna.  
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Övning 3 

Bilda par. A berättar för partnern B om skolan – skolvägen, hur man gick dit. Lägg fokus på 

att berätta om läraren. Några glimtar från första skoldagen eller skolåret. Omvänt, B. 

berättar för A.  

Dela in deltagarna i två grupper. Alla A i en grupp, alla B i en annan. Återberätta de 

berättelser ni hört. Välj ut en berättelse, eller mixa mellan olika. Gör teater och visa för 

övriga.  

 

G: Storövningar - teater 

Övning 1 

Bröllopsscenen - Brud, brudgum, tärnor, näbb, präst, gäster, brudens far, den som 

protesterar mot giftermålet, m.fl.  

Samtliga deltagare minns med föremål eller bilder som de tagit med. Ett gemensamt 

skådespel med alla deltagare skapas.   

Övning 2 

Skolsalen - Lärare, elever, typer de busiga pojkarna, de ambitiösa snälla flickorna, 

ordningsmannen etc.  

Inleds med gemensam diskussion kring minnesmaterial, föremål eller foton.  

Övning 3 

Arbetsplatsen – chefen, de anställda 

Övning 4 

Skådespel - livsresan 

Varje deltagare väljer en bild ur följande sex kategorier: barndomen, ungdomen, vuxenlivet 

(mitt liv som kvinna/man), parförhållande, ålderdomen, livsmotto.  

I grupper om fyra eller fler visar man sina bilder och berättar om dem. Gruppen gör ett 

skådespel, livsresan, som handlar om en (påhittad) person som bygger på en mix av dessa 

berättelser.  Skådespelet ska så att säga illustrera ett fotoalbum i fem eller sex akter.  

Övningen kan också genomföras med färre bilder ut några av kategorierna, t.ex. barndomen, 

ungdomen, den kommande ålderdomen.  

Övning 5  

En minirevy.  

Lägg ut ett antal bilder. Var och en av deltagarna väljer en bild som påminner om något 

viktigt. Storgruppen delas i två. Deltagarna berättar om den valda bilden. Gruppen 
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förbereder under cirka 20-30 minuter ett skådespel som kan framföras på 5 minuter. Gärna 

med sång och dans.  

 

H: Minnas tillsammans utan teater 

Övning 1  

Sitt i stor ring. Lyssna på musik, t.ex. Nostalgia. Tänk er att ni bor i Spanien. Tänker på 

hemlandet. Vad saknar ni? Berätta i cirkeln.  

Övning 2 

Kärlek – arbetsliv 

Välj ett av dessa två teman.  

Lägg kort på golvet som illustrerar. T.ex. jämlikhet, glädje, årtionden (hur var arbetslivet 

då?). Promenera till musik, stanna vid varje och tänk igenom.  

Bilder på kärlekstemat kan vara moderskärlek, passion, platonisk kärlek, den första kärleken, 

den första kyssen, osv.  

Övning 3 

Skriv ett brev till din far- eller morförälder. Det ska vara en person som inte längre är i livet 

men som varit betydelsefull.  

Övning 4 

Använd en gemensam minnesväckare, t.ex. klädnypor för hela gruppen. Vad kommer var 

och en att tänka på? Materialet kan också vara av annat slag, t.ex. remsor av virkad spets,  

Övning 5 

Lägg ut ett stort tygstycke på golvet mitt i cirkeln av deltagare. Lägg olika huvudbonader (och 

andra saker man kan ha på huvudet, såsom solglasögon). Be deltagarna välja och sätta på sig 

varsin huvudbonad/sak, inte för att en är lustig eller tilltalande, utan för att den väcker ett 

minne. Deltagarna berättar i gruppen.  

Övning 6 

Låt ett föremål (t.ex. ett paraply, en sparbössa, en konstgjord blomma, en klocka, ett smycke 

eller andra ting) cirkulera i gruppen. Var och en berättar om de minnen som väcks.  
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I: Avslutningsövningar 

Övning 1 

Lägg tyglappar i olika färger och mönster på golvet. Varje deltagare tar en tygbit som 

representerar dagens upplevelser. Var och en visar upp det valda tygstycket och berättar för 

övriga i gruppen.   

Övning 2 

Avsluta träffen med reflektioner i ord från var och en.  

 

   ***** 
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Källor 
Övningarna i detta kompendium har främst hämtats från olika kurser i Minnenas teater som 

anordnats av ATR, Amatörteaterns Riksförbund, under perioden 2011-2017.  

En stor del av övningarna har exempelvis hämtats från en kurs som anordnades i Stockholm i 

november 2017 med Leonie Hohenthal Antin från Finland som ledare.  Översikten innehåller 

dessutom övningar från en kurs i Kalix 2011 som genomfördes under ledning av Leonie 

Hohenthal Antin samt en kurs i Minnenas teater i Stockholm i februari 2017 som leddes av 

Pam Schweizer från Storbritannien och Marianne Lindgren från Kalix.  

Några av övningarna har dessutom hämtats från en kurs i improvisationsteater som hölls i 

november 2017 med Lotti Lundblad vid Improvisation & Co i Stockholm som ledare.  

Därtill har jag tillfogat övningar samt egna reflektioner som utvecklats inom ramen för 

Kulturföreningen FRIA:s aktiviteter inom området, såväl det nordiska projektet ”Minnenas 

teater i Norden” som övningar som utvecklats i andra sammanhang.  

 

Litteratur i urval  
Bruce, E., Hodgson, S. and Schweitzer, P. (1999). Reminiscing with People with Dementia: a 

handbook for Carers London: Age Exchange (for the European Reminiscence Network) 

Hohenthal Antin, Leonie (2001). Luvan ottaminen - ikäihmiset teatterintekijöinä. Jyväskylän 

yliopisto 2001 (väitöskirja/doktorsavhandling). Finns att få gratis på Internet.  

Hohenthal Antin, Leonie (2006). Kutkuttavaa taidetta - taidetoiminta seniori ja vanhustyössä. 

PS-kustannus  

 

Hohenthal Antin, Leonie (2009). Muistot näkyviksi - muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä. 

PS-kustannus 

 

Hohental Antin, Leonie (2013).  Muistellaan - luovat menetelmät muistisairaiden tukena. PS-

kustannus 

  

Osborn, C. & P. Schweitzer, P (1993). The Reminiscence Handbook: Ideas for Creative 

Activities for Older People. London: Age Exchange 

Schweitzer, Pam och Trilling, Angelika (2005). Making memories matter. Euregioverlag. Om 

minnesboxar. Erhålls genom Pam Schweitzer.   

Schweitzer, Pam och Bruce, Errollyn (2008). Remembering Yesterday, Caring Today: 

reminiscence in dementia care. Jessica Kingsley Publishers 


