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till dig som lärare
 
Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Regionteater Västs föreställning STÅ UPP! 
Hoppas att ni får/har haft en fin teaterupplevelse tillsammans och att det ska inspirera er att 
reflektera kring de frågor som den väcker. 

Vi tror på att kulturen och kreativiteten kan spela en betydelsefull roll i varje individs liv. 
I teaterns värld kan vi spegla oss och reflektera över omvärlden. Vi kan lära känna oss själva 
lite till och förstå att det finns fler som tänker och känner och har det som jag.

I det här materialet hittar ni tips på ämnen att diskutera och övningar att utföra efter att ni har 
sett föreställningen för att fördjupa och vidareutveckla er upplevelse. Här hittar ni också 
text- och filmtips om ni vill fördjupa er ytterligare.

Samtalsmodellen vi använder oss av är en kort version av ”Prata Scenkonst”, som du får med dig 
vid föreställningstillfället. Den finns även här: 

http://www.regionteatervast.se/pratascenkonst/index.html

I vår har vi tre stycken nyproducerade föreställningar på Regionteater Väst (en för låg- respektive 
mellan- och högstadiet) som alla utgår från temat Motstånd och metoder för 
icke-våldshandlingar. 

I högstadieföreställningen STÅ UPP! har vi utgått från regissören Stina Oscarsons kommande bok 
”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” En slags handbok i att vara 
medborgare, en inspirationskälla till hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld, det 
vill säga vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas.

I föreställningen väcks frågor som bjuder in till diskussion kring begrepp som demokrati,  
motstånd, våld kontra icke-våld och om ett gott syfte kan få oss att acceptera och förlåta en 
ond handling. 

Har ni frågor kring föreställningen, kontakta: 

Anna Cederberg, producent
anna.cederberg@regionteatervast.se
0760 37 09 15
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tema motstånd

Ibland förväntas du vara eller tycka på ett visst sätt. Göra vissa saker eller klä dig på ett speciellt 
sätt. Vi lever i en värld där allt inte är så rättvist som vi vill att det ska vara. Du, eller någon du 
känner, kanske blir utsatt för någon av alla dessa orättvisor? Vad gör du då?
 
Du har rätt att vara den du är. Du har rätt att bli arg och ledsen och säga vad du tycker. Rätt att 
säga emot när du tycker något är fel, även om alla andra verkar förvänta sig att du ska vara, tycka 
och säga något annat. Du har rätt att ställa dig i vägen och göra motstånd. Kanske är det också 
din skyldighet?
 
Den amerikanske forskaren Gene Sharp har sammanställt en lista med 198 olika metoder* 
att göra motstånd på, utan att använda sig av våld. Metoder som genom världshistorien har 
använts på många platser för att störta diktatorer, bryta förtryck och orättvisor. Vi har utgått från 
den listan och gjort tre föreställningar om motstånd. Motstånd utan våld. Motståndet som väcks 
och gör att du inte längre kan vara tyst. Inte kan låta bli att göra precis tvärtemot vad som 
förväntas av dig. Eller kanske just det som förväntas av dig.

Välkommen till Regionteater Väst våren 2018. Välkommen att göra motstånd!

Hasse Carlsson, dramaturg

*Listan med de 198 metoderna för icke-våldsmotstånd finns publicerad i ”From Dictatorship to 
Democracy” av Gene Sharp (1928 - 2018). Boken publicerades första gången 1993 och har idag 
översatts till mer än 30 olika språk.
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text stina oscarson
Ur TROR DU ATT DU KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN UTAN ATT ANSTRÄNGA DIG?
av Stina Oscarson (Leopard Förlag 2018)

Jag fastnar i säkerhetskontrollen på Kastrup. Är på väg för att hålla ett föredrag för Jordens 
vänner om konsten att skapa förändring. 

Jag blir förd åt sidan. 
Vet inte vad jag medför som inte är tillåtet. 
Reglerna ändras så snabbt. 
Det är för att öka vår säkerhet sägs det. 
För varje terrordåd förbjuds något nytt. 
Eller så förlängs något straff. 
Politikerna älskar att visa handlingskraft när människor är rädda. 

Det är en liten burk marmelad. Ekologisk och rättvisemärkt blåbärs- och bananmarmelad på 125 
ml. I presentförpackning. Det är nästan skrattretande att kontrollanterna inte själva inser det 
patetiska i detta. Eller så gör de det, men har tränat sina pokerface. Det är hur som helst 25 ml 
för mycket och burken konfiskeras. 

Jag studerar honom noga när han går igenom resten av mina saker. Jag är särskilt intresserad av 
att se om han kommer att reagera över Gene Sharps bok ”From dictatorship to democracy” med 
198 metoder att förändra världen utan våld. Den utgör ju egentligen ett betydligt större hot än 
marmeladen. Jag undrar om han förstår det. 

Förstå mig rätt. Jag menar inte att vi ska börja beslagta böcker i säkerhetskontrollen. 
Men situationen säger något om hur vilse vi är i jakten på ökad säkerhet. 

För du kan ta ifrån en människa allt hon äger. Vapen eller marmeladburkar. Du kan kasta henne 
i fängelse, utöva tortyr. Till och med döda henne. Men för att döda en idé måste du ersätta den 
med en bättre idé. 

Och det är vad Sharp gör. 

På ett sätt hade det varit bättre om de tagit boken tänker jag. Då hade man i vart fall tillerkänt 
orden ett värde. 
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»Vi ska fyrdubbla straffet för innehav av handgranater«, säger statsministern och leker 
landsfader. »Det är bara det att det inte finns några samband mellan hårdare straff och lägre 
brottslighet. Det enda som får människor att vilja följa lagen är att man känner att man är del 
av ett gemensamt samhällskontrakt«, säger advokatsamfundets ordförande när jag frågar. 

Men när det rör frågor om säkerhet, om krig och fred, gäller inte evidensbaserad politik. 

Enligt World Peace Index är de viktigaste faktorerna för en fredlig utveckling i ett land: starka 
institutioner, yttrandefrihet, jämlik resursfördelning, hög rättssäkerhet, låg korruption och l
ikvärdig tillgång till utbildning. Rent logiskt är det alltså på det man borde satsa pengarna. 

Källa: Oscarson, Stina, 2018. Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig. 
Stockholm: Leopard Förlag. Sid 13-14. 
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analys och samtal
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 hamnar inte 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? Vad 
hände med er när ni kom in i rummet? Prata gärna fritt kring upplevelsen. Någon beskriver 
antalet skådespelare, andra inkluderar tekniker, publik, videoskärmar eller vad 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 t ex 
upplevde scenografin på ett sätt, medan upplevelsen för en annan var något helt annat.  

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? Vad hände med oss i publiken? 
Varför togs vi emot på ett speciellt sätt? Varför fanns videoskärmarna där? Varför tror ni ljuset 
var som det var? Fanns det ljud eller musik i föreställningen som hade någon särskild funktion? 
Fanns det färger i kostymerna eller scenrummet som 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 icke-våldsmotstånd kan t ex dyka upp och diskuteras här.

SAMTALSFRÅGOR
Prata gärna först i smågrupper och dela sedan med er i helgrupp.

Vad kan ”stå upp” innebära?
Vad är motstånd?

Hur många olika sorters motstånd kan ni komma på?
När är det svårt att veta vad som är rätt?

Följande frågor bör tas två och två eller i en grupp där alla är trygga med varandra. Viktigt att 
påpeka är att alla väljer själva om de vill dela med sig av sina tankar eller inte. Det går också att 
använda frågorna till en enskild skrivuppgift. Om någon vill dela med sig av sina svar till oss, så 
tar vi tacksamt emot dem. 

Mejla i så fall till vår dramapedagog Helena Wilén: helena.wilen@regionteatervast.se. 
Kanske blir det inspiration till en ny föreställning i framtiden!

När möter du motstånd?
Har du varit med om en situation som liknar någon av dem som det 

berättas om i föreställningen?
Berätta om en gång när du stod upp mot en orättvisa.
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övning
HÄNDELSERNAS TORG

Alla står i en ring. I mitten finns ett tänkt torg där vad som helst kan hända. Vem som helst kan 
gå in på torget och starta en improviserad aktivitet. Någon annan kan nappa på det och gå in i 
samspel med denna. Fler kan gå in, och den som vill lämna torget ställer sig bara i ringen igen.

Den som vill byta karaktär går ur spelet och sen tillbaka in igen i ny karaktär. Spelet fortsätter så 
länge en aktivitet pågår, eller tills torget är tomt. Om det är svårt att få igång spelet kan ni börja 
med att alla går över golvet till en ny plats i ringen, och på vägen dit hälsar på dem man möter.

Ni kan även konkretisera torget till en speciell plats, t ex Tahirtorget i Kairo under arabiska våren, 
Himmelska fridens torg i Kina under studentprotesterna, torget i staden där ni bor i en påhittad 
tid, eller någon av platserna som tas upp i föreställningen.

Prata i smågrupper efter avslutat spel om vilka händelser ni såg eller deltog i, och vad de ledde 
till. Vad ville du åstadkomma? Lyckades du eller inte? Varför eller varför inte? Om inte, hur kunde 
du gjort istället?
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gene sharp
Gene Sharp 1928-2018 amerikansk professor emeritus i statskunskap. 1983 
grundade han Albert Einstein-institutet. 2012 mottog han för sitt arbete med ickevåld ”det 
alternativa nobelpriset”, Right Livelihood Award. 

Gene Sharp har genom sin forskning samlat in och kategoriserat ickevåldsmetoder som använts i 
olika kamper genom historien. Han har på så sätt kommit fram till att det finns 198 metoder för 
att förändra världen utan våld. Eller om man så vill: 198 sätt för oss som medborgare att hålla 
demokratin levande. 

När Gene Sharp tog emot Right Livelihood-priset 2012, sa han: »Vi har lärt oss mycket om hur 
ickevåldskamp fungerar och om dess potential. Men det finns fortfarande mycket kvar att lära. 
Många faror kvarstår. Stora insatser krävs för att hantera dessa så att vi ökar ickevåldsmetodernas 
effektivitet. En framtid med oinskränkt makt, där våldets lag och en allmän känsla av hjälplöshet 
härskar är inte oundviklig. Vi har kunskapen som behövs för att hindra en sådan utveckling – om 
vi har viljan att använda den.« 

Källa: Oscarson, Stina, 2018. Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig. 
Stockholm: Leopard Förlag. Sid 134. 
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”- Det man inte har i händerna får man ha i huvudet. Våra tankar kan de inte stjäla.

- Säg inte det.

- Vi skulle ju kunna försöka återskapa boken. 

- Det finns tre kategorier av motstånd: protesthandlingar, som till exempel att bära en pin där 
det står ”Kärnkraft? Nej tack!” eller att måla naglarna i regnbågsfärger när man ska tävla i 
höjdhopp i Ryssland.

 - Den andra kategorin är icke samarbete. Som tjejerna i femman på skolan i Karlskoga som 
vägrade vara med när klassen skulle lussa på Bofors - Sveriges största vapentillverkare. 
Eller som passagerarna på planet nyss som vägrade sätta sig.

- Tredje kategorin är den mest radikala. Mest hävstångseffekt. Interventioner*.
Som t.ex att… eller nej, för resten...

- Vad tänkte du på?

- Nej. Det var inget bra exempel...”

*Intervention: ingripande i konflikt el. dyl, speciellt av stat eller allians i en annan stats inre 
angelägenheter, vanligen med militära medel (SAOL).

Ur manuset STÅ UPP! av Stina Oscarson
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tips
Nedan följer tips på böcker, filmer och länkar att arbeta vidare med. 

BÖCKER
Stina Oscarson (ill. Sara Granér)

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? 
(Leopard Förlag 2018)

http://www.leopardforlag.se/bok/tror-du-att-du-kan-forandra-varlden-utan-att-
anstranga-dig/

Sara Berg och Rebecka Bohlin
Fem härskartekniker: femtio motståndsstrategier

(Ordfront Förlag 2017)

Gene Sharp
From Dictatorship to democracy
(The Albert Einstein Institution)

Gene Sharp
Hur ickevåldskamp fungerar 

(Korpen Förlag 2016)

LÄNKAR
Albert Einstein institution

http://www.aeinstein.org/nonviolentaction/198-methods-of-nonviolent-action/

Center for applied nonviolent action and strategies (CANVAS)
http://canvasopedia.org/

”Demokratin måste pausas för att lösa klimatkrisen”  SvD 13/11 -2017
https://www.svd.se/demokratin-maste-pausas-for-att-losa-klimatkrisen

RADIO
Från P3 dokumentär 

Om Alta konflikten i Norge. Från civil olydnad till samisk terrorism 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/44486?programid=2519

Om Docklands. Civil olydnad från högern. 
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/82883?programid=2519

Från P1 kulturpodden
Om de gömda böckerna i Ramsberg 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/732544?programid=767

FILM
A FORCE MORE POWERFUL (vimeo)

https://vimeo.com/112189700
Dokumentär Om Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela.

HOW TO START A REVOLUTION (2011)
Dokumentär om Gene Sharp

INVICTUS (2009)
Spelfilm om Nelson Mandela och rugby-VM i Sydafrika 1995.

Why elections are bad for democracy:
https://www.youtube.com/watch?v=KS9EMvbBq_U

OTPOR! Bringing down a dictator
https://vimeo.com/143379353
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till sist

... vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen STÅ UPP! med din klass och för att du har 
tagit dig tid att läsa detta lärarmaterial. Vår förhoppning har varit och är att scenkonst är något 
som kan ta plats i andra skolämnen och som kan fungera som en väg in i nya 
frågeställningar och tankar. 

Om du eller klassen har några tankar eller funderingar som ni vill dela med er av är vi såklart 
hemskt nyfikna! Kanske har du frågor som rör efterarbetet eller vill bolla pedagogiska tankar eller 
har elever som är i behov av särskilt stöd. Då får du/ni gärna ta kontakt med Regionteater Västs 
dramapedagog Helena Wilén.  

 

Helena Wilén, dramapedagog
helena.wilen@regionteatervast.se
0736 45 74 81
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stå upp!
gjordes av

MANUS & REGI Stina Oscarson
SCENOGRAFI & KOSTYM Bonthrop (Martina Sildén, Emma Örn, Andreas Löfgren)
LJUSDESIGN Anna Wemmert Clausen
KOMPOSITÖR/LJUDDESIGN Tomas Elfstadius
MASK Marina Ritvall
DRAMATURG Hasse Carlsson

PÅ SCEN
Rebecca Hayman, John Lalér, Misagh Sharifian 

REKVISITA Julia Boström, Ulf Ökvist
KOSTYMTILLVERKNING Ulrika Kärrö, Johanna Boman, Nejra Dzafic, Jenny Nilsson, Andrea Nilsson
VIDEODESIGN David Giese
FILMPRODUKTION Gorki Glaser-Müller
HÖGTALARRÖSTER Jenny Nilsson, Helga Hussel
SUFFLÖR Simon Wilén

TURNÉTEKNIKER/STATIST Krister Uddén, Ulf Ökvist

DRAMAPEDAGOG Helena Wilén
PRESS, WEBB & FORMGIVNING Tina Axelsson
FOTO Lina Ikse

PRODUCENT Anna Cederberg/Lisa Gröön
KONSTNÄRLIG LEDARE TEATER Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg 

vi är sveriges största turnerande 
institution för barn och unga

020 50 40 75 l info@regionteatervast.se

www.regionteatervast.se

Övrig personal som 
arbetar på 

Regionteater Väst 
kan du finna på: 

regionteatervast.se/
personal

TACK TILL

Norgårdenskolan, Uddevalla

Fridaskolan, Uddevalla

Gullmarskolan, Lysekil

PROGRAMBLAD

”Att leva är att stå i vägen”Wislawa Szymborska

”Det mest besvärande för 

människan är att behöva tänka”Martin Luther King


