
Det här är ett födjupningsmaterial till dig som lärare. Se det som 
inspiration för att jobba vidare med tematiken i föreställningen 
Maktdröm. Här finns samtalsmetoder, övningar, bok- och filmtips 
samt en presentation av härskartekniker och exempel på 
motståndsstrategier. På webben finns fler övningar och mer 
material, där finns även en kort film som vänder sig direkt till 
eleverna. Den kan ni se före eller efter att ni varit på 
föreställningen. 

analysera
Det  finns lika många sätt att se på en scenkonstföreställning som det finns 
människor i en publik. Ett samtal efter en föreställning kan bredda och fördjupa upplevelsen, 
och det kan vara lättare att göra sin egen personliga tolkning. I Regionteater Västs skrift ”Prata 
scenkonst” (www.regionteatervast.se/pratascenkonst) finns en modell för eftersamtal utförligt 
beskriven – här är en förkortad version. Utgå gärna från att allt ni såg och upplevde var uttänkt 
att vara så, någons medvetna val, även om det förstås inte alltid är så i verkligheten. Samtalet 
slipper hamna i ”rätt och fel” och ni kan istället prata om vad ni faktiskt upplevde.

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta. Hur såg rummet ut? Hur många personer fanns i rummet? Prata 
gärna fritt kring upplevelsen. Någon beskriver antalet skådespelare, andra inkluderar tekniker, 
publik, dockor eller vilka som det pratades om i texten. Vilka saker fanns i scenrummet? De små 
detaljerna kan ibland vara det mest intressanta. Det gäller att inte fastna i ”hur det verkligen 
var”. Det är roligare att upptäcka att en person upplevde dockorna som t ex rosa, medan 
upplevelsen för en annan kanske var att de var röda eller blå.

TOLKA
Som nästa steg funderar ni på varför något var på ett visst sätt. Varför tror ni att rummet såg ut 
som det gjorde? Hur kan en tolka det de sa och gjorde på scen? Varför tror ni ljuset var som det 
var? Fanns det ljud eller musik i föreställningen som hade någon särskild funktion? Fanns det 
färger i scenrummet som ni tyckte betydde något speciellt? Var öppen och försök fånga upp så 
många olika tolkningar som möjligt, det ger en både bredare och djupare upplevelse.

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor där det finns plats för lite friare associationer. 
Vilken känsla gav föreställningen er? Kunde ni associera till något i era egna liv eller samhället i 
stort? Tankar om temat makt kan t ex dyka upp och diskuteras här.
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”Makt utövas direkt 

när en aktör A får en aktör B 

att handla enligt A:s vilja, även 

om handlingen strider mot B:s 

vilja eller intressen, men kan 

också utövas på indirekt väg.”  Källa: ne.se



praktiska övningar
INTRODUKTION
Om du väljer att göra praktiska övningar kring temat makt är det viktigt att tänka på hur 
maktstrukturen ser ut i er grupp. Om du inte vet, eller om du vet att det finns negativa 
maktförhållanden i gruppen, bör du som ledare känna dig säker på de övningar du jobbar med. 
Minimera risken att förstärka de negativa tendenserna. 

Om du gör en övning som Fyra hörn, är det bra att vara uppmärksam på om någon/några ”drar 
till sig” andra till sitt hörn med hjälp av blickar, kroppsspråk eller gliringar. Uppmuntra eget val 
oavsett om du håller med i sak.

Försök lyfta gruppens blick till det allmänna. Det kan vara lättare att prata om ”människor i 
allmänhet” än den egna gruppen, i synnerhet om samtalsklimatet är dåligt och negativa 
maktstrukturer råder i gruppen.

MAKTÖVNING
Prova på känslan av makt. 
En person får styra de andra i gruppen genom att peka och visa med handen. T ex upp, ner, åt 
höger, vänster, rulla runt och liknande. Läraren finns med vid sidan och stoppar efter en stund 
samt tar ansvar för situationen. När alla i gruppen som vill fått prova att styra, får de sätta sig två 
och två för att prata om hur det kändes att ha makt över de andra. Var det bara positivt? Fanns 
det risk för att gruppen blev utsatt för något de inte ville? Om någon i gruppen vägrade följa, hur 
kändes det? Prata också om hur det kändes att följa den som styrde. Hade du möjlighet att 
påverka på något vis? Om inte, hur kändes det? Varje person får sedan enskilt skriva ner sina 
känslor och tankar kring att styra och bli styrd, som de lämnar till läraren. Stavning och liknande 
är oviktigt denna gång, det viktiga är att få möjlighet att uttrycka sig. Ge gärna möjlighet att rita 
för dem som inte vill eller kan skriva.

HETA STOLEN
Att öva sig i att ta ställning. 
Sitt i en ring på stolar, det ska finnas en extra tom stol. Ledaren står utanför ringen och säger 
påståenden. Den som håller med byter plats. Ledaren frågar några stycken efter bytet kring deras 
tankar om påståendet och deras ställningstagande. För att undvika att deltagarna går i försvar, är 
det bra att byta ut ”varför” mot ”hur” i följdfrågorna för att istället uppmuntra berättande. T ex: 
”Du bytte plats. Hur tänker du kring påståendet?” och ”Du bytte inte plats. Har du några tankar 
kring ditt val?” Var noga med att hålla en neutral ton så att alla vågar berätta om sina tankar. 
Försök hålla koll på att alla får en fråga någon gång under övningen. Den tomma stolen finns om 
det bara är en som håller med om påståendet. Börja gärna med påståenden som inte är så 
laddade och använd gärna denna övning som en uppvärmning till Fyra hörn.

LÄRARHANDLEDNING

PÅ WEBBEN...finns förslag på 
påståenden och 

exempel på följdfrågor 
till HETA STOLEN



FYRA HÖRN
Värderingsövning.
Gruppen står tillsammans i mitten av det tomma rummet. Ledaren ställer en fråga eller ett 
påstående till hela gruppen och förklarar sedan vad varje hörn har för åsikt eller svar på detta. 
Det fjärde hörnet ska vara öppet för egna förslag. Därefter får alla välja hörn samtidigt. 
Uppmuntra dem att välja själva istället för att gå till kompisens hörn, eller det som de tror att 
ledaren favoriserar. Om någon står ensam i ett hörn bör ledaren ställa sig där, då det är en utsatt 
situation oavsett fråga. Varje hörn får nu prata lite om hur de tänker. Om två eller fler står 
ensamma i ett hörn kan de gå ihop och prata med varandra om sina ställningstaganden. Sedan 
får varje hörn berätta lite om sina tankar. I det öppna hörnet bör alla få möjlighet att uttala sig, 
då det kan finnas fler alternativ. Det är viktigt att det är frivilligt att motivera sitt 
ställningstagande. Om någon ändrar uppfattning är det tillåtet att byta hörn om en vill. Låt 
sedan alla ställa sig i mitten igen för att höra nästa fråga/påstående med nya hörnalternativ. 
Byt gärna plats på samma typ av hörn, t ex det öppna, för att undvika att samma person går till 
samma plats om den väljer ett liknande svar.
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PÅ WEBBEN

...fi
nns fö

rsla
g på 

frågor och påståenden 

till F
YRA HÖRN

STATUSMÖTE
Testa mötet med olika och samma status.
Två grupper. Den ena med hög status och den 
andra med låg status. Ledaren kan ge exempel 
på t ex VD eller kändis för hög status och sjuk 
eller fattig för låg. Eleverna kan själva bestämma 
varför just deras karaktär är hög eller låg. De får 
sedan gå runt i rummet och hälsa på så många 
som möjligt. Ledaren säger stopp, grupperna 
byter status. Ge gärna exempel på att de sjuka 
blir friska, de fattiga vinner på en lott, de rika 
går i konkurs, de kända blir bortglömda 
eller liknande. Gå runt och hälsa igen. Stopp. 
Sitt i smågrupper och prata om hur det var. Var 
det skillnad att hälsa beroende på vilken status 
du hade? Och hur kändes det att hälsa på den 
som hade samma status? Uppsamling i helgrupp. 
Fundera vidare på vilka statuslägen som finns i 
samhället och i vilka situationer människor med 
olika status kan mötas eller inte mötas.

BOKTIPS: Du har huvudrollen i ditt liv: om 
forumspel som pedagogisk metod för frigörelse 
och förändring av Katrin Byréus
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fördjupning

Härskarteknik enligt ne.se:
”Teknik för att vidmakthålla ett socialt överläge särsk. (i feministisk 

debatt) om sådan teknik anv. av män gentemot kvinnor”
 

Härskarteknikerna finns nedtecknade i Kvinnor tillsammans: handbok i frigörelse av professor 
Berit Ås (1981). Nedan sammanställt med exempel av Andrea Björkholm och ingår i 
examensarbetet ”Att vara kvinna på scen: You´re born naked and the rest is drag” 
(University of the arts, Teaterhögskolan i Helsingfors)

1. OSYNLIGGÖRANDE
”Att tysta eller marginalisera oppositionella genom att ignorera dem.” 

Exempel: 
- Någon tar upp det som någon just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att 
någon annan just börjat prata.
- På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när 
någon får ordet.

2. FÖRLÖJLIGANDE
”Framställa någons argument eller person som löjliga och oviktiga. Till exempel genom att 
använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför gruppen anmärka på någons 
yttre.”

Exempel:
- Någon skrattar åt någon annans uttal och säger att vederbörande låter som en karaktär i en kul 
TV-serie (när vederbörande hade något viktigt att säga).

3. UNDANHÅLLANDE AV INFORMATION
”Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla väsentlig 
information.” 

Exempel:
- Att låta någon förstå att de haft ett möte där vederbörande borde ha varit med.
- Beslut som skulle fattas vid ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, dit 
inte alla berörda haft tillträde.

4. DUBBELBESTRAFFNING
”Att ställa någon inför ett val, och utsätta vederbörande för nedvärdering och bestraffning, 
oavsett vilket val vederbörande gör.” 

Exempel:
- En är noggrann med sina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om inget blir gjort. Om en 
snabbar på, får en höra att en slarvar.
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5. SKULD OCH SKAM
”Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller antyda att något en utsätts för är ens eget 
fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.” 

Exempel:
- Trots att en inte informerats om det där mötet, får en höra att en själv borde tagit reda på när 
det var.
- Ingen lyssnar på vad en säger under mötet och en känner det som att en uttryckt sig på ett 
dumt eller otydligt sätt.
- En blir avbruten gång efter annan mitt i en mening, får därmed känslan av att det en säger 
saknar betydelse. 
- En blir kritiserad för att inte följa informella regler som inte är uttalade.

6. OBJEKTIFIERING
“Att kommentera eller diskutera ens utseende i irrelevanta sammanhang.”

7. VÅLD ELLER HOT OM VÅLD
“Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att påpeka att den 
möjligheten finns.”

FRÄMJARTEKNIKER
Ett bra tips för att hitta verktyg att försvara sig mot härskartekniker eller helt enkelt skapa ett 
positivare arbetsklimat är att bekanta sig med främjartekniker. Genom synliggörande lyfter du 
fram alla i gruppen i stället för att osynliggöra en eller flera personer. Respektera och bemöt 
andra seriöst för att motverka förlöjligande. Att framhålla information och att inte ta för givet 
att alla är upplysta gällande ett visst ämne är bra sätt att hindra undanhållande av information. 
Genom dubbelbelöning kan du lyfta fram folks positiva egenskaper samt ta deras olika 
förutsättningar att klara av en uppgift i beaktande. För att uppmuntra sig själv kan en tänka att 
en gör så gott en kan, allt för att undvika dubbelbestraffning. I motarbetandet av påförande av 
skuld och skam kan en ägna sig åt avlastning och bekräftelse genom att stödja andra i deras 
arbete och betona det de gör bra. 
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MOTSTÅNDSSTRATEGIER
Exempel genom historien och i vår tid 

England, 1918: Rörelsen för kvinnlig rösträtt. Sufragetterna blockerar det engelska parlamentet 
och lyckas driva igenom kvinnlig rösträtt. 

Spanien, 1936: Den spanska republikanska rörelsen. En kvinna står på en barrikad i Madrid, 
Spanien, och ropar i ett tal mot fascisterna: No Pasarán - Fascismen kommer aldrig passera. 
Den passionerade kallar de henne.

USA, 1955: Rosa Parks vägrar ge sin plats på bussen till en vit man – trots att lagen i Alabama 
kräver att svarta överger sin plats till förmån för vita. Hennes symbolhandling blir en viktig 
milstolpe för den amerikanska medborgarrättsrörelsen.

Sydafrika, 1955: Medborgarrättsrörelsen åker runt i landet och samlar in vad folket vill ska stå i 
Frihetsdeklarationen. ”Sydafrika tillhör alla som lever där, svarta och vita, och ingen regering har 
någon rätt att hävda auktoritet såvida den inte baseras på hela folkets vilja”.

USA, 1966: Svarta pantrarna startar upp gratis läkarkliniker så att sjukvård inte skall vara en 
ekonomisk fråga, kräver svartas jämlikhet i USA, håller självförsvarskurser och pratar om 
revolution. 

Kina, 1989: Tankman/Himmelska fridens torg. En ensam demonstrant ställer sig i vägen för att 
stoppa en stridsvagn, på samma plats där diktaturen i Kina precis haft ihjäl 3000 
demonstrerande studenter. 

Indien, 2014 och pågående: Röda Brigaden. Efter en enorm gruppvåldtäkt i Indien börjar en 
grupp kvinnor lära ut självförsvar och klä sig i röda tröjor, farans färg. De bildar en egen 
säkerhetsstyrka för att skydda kvinnors rätt till sin egen kropp. 

Kurdistan, pågående: Peshmergastyrkorna. Peshmerga är en samlingsbeteckning för väpnade 
kurdiska nationella rörelser, som kämpar för ett fritt Kurdistan och för att driva tillbaka IS från 
de irakiska och syriska delarna. 

Argentina, pågående: Mödrarna på Plaza de Mayo har samlats på samma torg i 40 år nu. 
Deras barn försvann i militärdiktaturen i Argentina. De kräver svar. 

TIPS!
Under 2013 sände Radioteatern 365 korta pjäser inspirerade av människor som riskerat sin tillvaro 
för yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Varje dag sändes en ny pjäs. Här är 
två exempel med koppling till de strategier som nämns här och i pjäsen.

En aktivist förändrar livet för de många (Rosa Parks)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/290131?programid=4458

Bussen stannar utanför Mo Yans hus (Tankman)
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/202935?programid=4458
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fIlmer att se tillsammans med eleverna
Dessa filmtips är sammanställda av GR Utbildning Läromedel. De har i uppdrag att erbjuda 
Göteborgsregionens skolor tjänster inom läromedelsområdet, däribland ett stort utbud av film 
för skolan. Detta urval är avsett att spegla begreppet makt ur olika perspektiv. Befinner du dig 
utanför GR, ska du vända dig till din egen kommuns mediecentral där de, i den mån deras 
utbud saknar någon av nedanstående titlar, kan ge kompletterande tips på filmer i ämnet.

Light Fly, Fly High
Thulasi är kastlös. Hon vill inte bära sari, har inget matlagningsintresse och hon vill aldrig bli 
någons fru. Hon vill bli någon av egen kraft. En boxare. Hon har ett år på sig att uppfylla sin 
dröm - att vinna en boxningsturnering och därmed få ett jobb och bli oberoende. Vilket är 
modigt nog i ett land som Indien. 
Från 13 år, 80 min, 2013

Jag är fan en panter
Biskopsgården i Göteborg har drabbats av flera dödliga skottlossningar. Ungdomar i området 
vägrar att stå och titta på medan världen runtomkring dem rasar och bildar Pantrarna för 
upprustning av förorten. De kräver delaktighet i beslut, skapa en maktförskjutning och verka som 
en positiv motkraft. 
Från 13 år, 89 min, 2014

Makt hos mig
All offentlig makt utgår från folket. Men politikerna i riksdagen uppfattas ofta som långt borta 
och svåra att nå. Men om åtta unga människor får bjuda hem varsin makthavare och bestämma 
allting under ett helt dygn? Åtta svenska politiker lämnar riksdagshuset för helt nya miljöer och 
möten. 
Från 16 år, 8 x 28 min, 2015

Vem bestämmer vad? (på lätt svenska)
I fyra animerade filmer går vi igenom vem som bestämmer vad. Hur fungerar det när man tar 
beslut om till exempel älgjakt, BMX-banor, gratis glasögon eller förbud av miljöfarliga 
glödlampor? Vi får se hur det fungerar när riksdagen, kommunen, landstinget och EU tar beslut. 
Från 13 år, 4x5 min, 2014

Die Welle
En lärare genomför ett kontroversiellt experiment i sin gymnasieklass, med syfte att få eleverna 
att förstå de mörka mekanismerna bakom nazismen och andra totalitära krafter. Men det 
oskyldiga försöket förvandlas snabbt till en okontrollerbar rörelse och plötsligt tar våldet 
överhanden. 
Från 12 år, 93 min. 2008

Stå upp! - om att vilja vittna och anmäla brott
Många ungdomar vet inte att det är ett brott att hota någon och få unga vill vittna och 
anmäla, trots att de tillhör den åldersgrupp som är mest utsatt för hot, stöld, misshandel och 
sexuellt ofredande. ”Stå upp!” ger råd till den som blivit utsatt för eller bevittnat brott. Det 
handlar om civilkurage. 
Från 13 år, 16 min, 2009
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Blåögd
Homosexuella, handikappade och personer med annan etnisk bakgrund är exempel på 
grupper som diskrimineras i vårt samhälle. Jane Elliot vänder på begreppen och låter ”blåögda” 
och ”brunögda” konfronteras i ett socialt experiment under en dag. Vad innebär det att tillhöra 
en minoritet? 
Från 13 år, 90 min, 1998

All rätt i världen: Påverka världen
Hur gör man om man själv vill engagera sig för de mänskliga rättigheterna, som säger att alla har 
rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna hälsan och välbefinnandet. Vi möter 
bl.a. Linus Dunkers som på egen hand har startat både ett datorinsamlingsprojekt och ett 
vattenprojekt i Tanzania. 
Från 13 år, 4 min, 2007

All rätt i världen: Räknas min åsikt?
Enligt barnkonventionen har barn vissa bestämda rättigheter. En av de viktigaste är att vuxna har 
skyldighet att lyssna på barns åsikter. Marith Welin-Berger berättar om hur hon och andra elever 
på deras skola arrangerade en modevisning till stöd för Operation Dagsverke - trots lärarnas 
tveksamhet. 
Från 13 år, 4 min, 2007

All rätt i världen: Civil olydnad
I Sverige kan vi vara med och påverka genom våra folkvalda politiker. Men hur ska man göra om 
man inte orkar vänta tills man får rösta? Eller om man tycker att röstandet i sig inte räcker? Vi 
träffar aktivisten Maja Backlund och Ola Mattsson, generalsekreterare på Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen. 
Från 13 år, 4 min, 2007

Vet hut!: Makt
Vet hut! träffar Linus som tycker att kommunpolitik är förlegat och förespråkar direktdemokrati. 
Fyra rap-elever från Rosengård får i uppdrag att bevisa tesen att musik är makt och skriver en låt 
för fler fritidsgårdar. En annan metod valde Ronny och Marie som startat ett ungdomsparti. 
Från 16 år, 42 min, 2006

EU-turken: Lobbyism
EU ställer höga krav på demokrati när det gäller länder som ansöker om medlemskap. Men hur 
demokratiskt är EU som system? Stephan Yüceyatac reser till Bryssel och träffar kommissionär 
Margot Wallström som berättar hur vanliga människor kan påverka EU. Dessutom följer vi 
lobbyisten Olivia. 
Från 16 år, 14 min, 2008
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ur maktdröm
Dom säger.
Kunskap är makt.
Det är inte helt sant. Kunskap är kunskap. Kunskap är makt om du vet hur du ska använda den 
och när du ska använda den.

Dom säger.
Ord är makt.
Det är inte sant. Ord är ord. Ord är makt om du vet när du ska använda dem och till vem du ska 
rikta dem, i vilken ton du ska rikta dom.

Dom säger.
Tid är makt.
Det är inte sant. Tid är tid. Men när personer säger tid är makt betyder det att dom vet hur dom 
ska använda tiden och att tiden är deras att använda. Och är tiden deras att använda så har dom 
makt.

Dom säger.
Du kan bli vad du vill bara du vill tillräckligt, och att: det är makt. 
Det är inte sant. Du kan bli vad du vill, bara du vill, om du får tillräckligt mycket hjälp på vägen 
att bli det du vill, på din väg, bara du vill, ta hjälp, och om du kan. Få hjälp. Mycket hjälp. 
Tillräckligt mycket hjälp. På vägen.

Och vi får höra att det är rätt sanna historia att berätta, det är rätt historia att hålla sig till, men 
sanningen var aldrig bara en.

Kom ihåg.
Där makten har rätt, har rättigheten, rättvisan, rätten ingen makt.

Är du tyst i ett sammanhang så räknas det, tycker du något i ett sammanhang så räknas det.

Du räknas.

Text: Astrid Menasanch Tobieson
BOKTIPS TILL ELEVERNA

Hungerspelen av Susan Collins 

Svenne av Per Nilsson

Fjärde riket av Maria Nyman

Tusen gånger starkare av Christina Herrström

Cirkeln av Mats Strandberg och Sara Bergmark Elfgren

Pojkarna av Jessica Schiefauer

Flugornas herre av William Golding

Resan som började med ett slut, Svenhammeds 
journaler och Avblattefieringsprocessen 

av Zulmir Becevic

LÄRARHANDLEDNING



maktdröm gjordes av
MANUS Astrid Menasanch Tobieson tillsammans med Elin Söderquist och Andrea Björkholm samt 
produktionsteamet
REGI Astrid Menasanch Tobieson
SCENOGRAFI, KOSTYM, LJUS Johan Rödström
MASK Christoffer Nordin
LJUDDESIGN Jimmy Dahlqvist, Jonas Karlsson
DRAMATURG Hasse Carlsson
TILLVERKNING SCENOGRAFI & TEKNIK Jimmy Dahlqvist, Jonas Karlsson, Fredrik Peterson, 
Håkan Wester
TILLVERKNING REKVISITA Sofia Heinemann, Susanne Hägglund, Ina Nyholm, Erika von Weissenberg
KOSTYMATELJÉFÖRESTÅNDARE Sofia Heinemann
DRAMAPEDAGOG Helena Wilén
PRODUCENT Ida Svanberg

PÅ SCEN Andrea Björkholm, Elin Söderquist
TURNÉTEKNIKER Jimmy Dahlqvist, Erika von Weissenberg

ANIMERAD FILM (på vår webb) Fares Qadri
Efter idé och manus av Astrid Menasanch Tobieson

FOTO Lina Ikse

KONSTNÄRLIG LEDARE Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg 

Övrig personal som arbetar på Regionteater Väst kan du finna på 
www.regionteatervast.se/personal

 
I föreställningen visas en bild av skulpturen ”Inne i Björns rum” av Katarina Norling. Foto Jan 
Dahlqvist, goteborgkonst.com

vi är sveriges största turnerande 
institution för barn och unga

020-50 40 75 l info@regionteatervast.se

www.regionteatervast.se

TACK TILL
Referensklasser och provpublik från 

Fridaskolan, Norgårdenskolan, 
Västerskolan. 

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, 
Göteborgs Universitet.

Smajo Sahat, imam, Skövde 
muslimska kulturförening

Anna Berndes, pastor, Immanuelskyrkan, 
Stockholm

Marie Flyckt, Göteborgs Kostymförråd 
Anders Hemborg med kollegor, 

GR Utbildning Läromedel.
Eva Fred, konsulent litteratur, Kultur i Väst.

Masthuggskyrkan i Göteborg. 
Rachel Edwards och Gustaf Thörn för 

hjälpen med Lalehs sång 
”En stund på jorden”.


