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Inspirationsmaterial 

Research 
Av Anna Hellerstedt	  

När	  jag	  var	  20	  år	  blev	  jag	  indragen	  i	  en	  skåpbil	  och	  misshandlad,	  märkt	  av	  nazister.	  Det	  hände	  en	  
kväll	  när	  jag	  hade	  kört	  in	  på	  en	  mack	  för	  att	  tanka	  min	  bil	  och	  fylla	  på	  luft	  i	  däcken.	  Men	  det	  är	  
egentligen	  inte	  det	  som	  föreställningen	  ska	  handla	  om.	  	  
Den	  ska	  handla	  om	  allt	  det	  som	  hände	  efter.	  Om	  att	  jag	  inte	  vågade	  berätta	  för	  någon	  vad	  som	  hade	  
hänt.	  Och	  att	  jag	  sedan,	  när	  det	  hade	  gått	  några	  år,	  fortfarande	  inte	  vågade	  berätta.	  För	  att	  jag	  
skämdes	  över	  det	  jag	  varit	  med	  om.	  För	  att	  jag	  skämdes	  över	  att	  jag	  inte	  hade	  berättat.	  	  

Föreställningen	  ska	  handla	  om	  ensamheten	  och	  tystnaden.	  Alla	  de	  strategier,	  knep	  och	  lögner	  som	  
jag	  byggde	  mitt	  liv	  på.	  Och	  så	  ska	  den	  handla	  om	  min	  kropp.	  Och	  hur	  det	  man	  är	  med	  om,	  är	  något	  
som	  kroppen	  får	  bära	  på.	  Min	  kropp	  blev	  ett	  objekt,	  en	  container,	  något	  att	  slänga	  skit	  i.	  Min	  kropp	  
var	  nedsmutsad	  och	  full	  av	  skam.	  

Efter	  att	  ha	  sett	  föreställningen	  kan	  många	  frågor	  och	  tankar	  ha	  väckts.	  Saker	  man	  vill	  berätta	  om	  och	  
om	  det	  man	  väljer	  att	  hålla	  för	  sig	  själv.	  De	  frågor	  som	  tas	  upp	  och	  bearbetas	  under	  föreställningen	  är	  
vad	  som	  sker	  med	  en	  när	  något	  man	  varit	  med	  om	  eller	  upplevt	  inte	  tillåts	  vara	  en	  del	  av	  en	  själv	  
men	  samtidigt	  är	  det.	  	  	  

Tillsammans	  kan	  ni	  med	  detta	  material	  utforska	  det	  ni	  upplevt	  och	  det	  som	  föreställningen	  har	  väckt	  
hos	  just	  dig	  och	  de	  du	  möter	  varje	  dag	  i	  skolan.	  Du	  som	  är	  pedagog	  ska	  självklart	  också	  få	  vara	  med	  
och	  dela	  dina	  tankar	  och	  erfarenheter,	  men	  ett	  förslag	  är	  att	  du	  i	  rundor	  alltid	  pratar	  sist	  så	  att	  någon	  
mall	  för	  vad	  som	  får	  tas	  upp	  inte	  setts	  omedvetet.	  

	  Något	  som	  ni	  i	  gruppen	  kan	  fundera	  över	  är	  ju	  också	  hur	  ni	  ska	  bemöta	  varandras	  tankar	  och	  
erfarenheter	  i	  samtalet.	  Till	  exempel	  att	  lyssna	  utan	  att	  avbryta,	  att	  inte	  kommentera	  utan	  istället	  
ställa	  frågor	  om	  du	  inte	  förstår	  eller	  vill	  veta	  mer	  av	  vad	  som	  berättas.	  Att	  tillsammans	  skapa	  en	  miljö	  
där	  alla	  tankar	  och	  funderingar	  få	  ta	  plats	  utan	  att	  man	  ska	  behöva	  vara	  rädd	  för	  vad	  andra	  ska	  tycka	  
eller	  tänka.	  Diskutera	  först	  i	  par	  hur	  ni	  vill	  att	  detta	  förhållningssätt	  ska	  vara	  och	  sen	  i	  helgrupp.	  I	  den	  
stora	  gruppen	  skriver	  ni	  upp	  på	  tavlan	  de	  punkter	  som	  diskuterats	  i	  paren	  och	  sen	  beslutar	  ni	  
tillsammans	  vilket	  förhållningssätt	  som	  passar	  er.	  	  
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Alla	  som…	  

I	  denna	  övning	  ska	  ni	  få	  öva	  er	  på	  att	  ta	  plats	  och	  stå	  för	  vad	  man	  tänker	  och	  tycker.	  Övningen	  går	  till	  
så	  att	  ni	  alla	  sitter	  i	  en	  ring	  och	  att	  någon,	  förslagsvis	  pedagogen,	  börjar	  med	  att	  stå	  i	  mitten.	  Den	  
som	  står	  i	  mitten	  säger	  alla	  som…	  och	  lägger	  till	  något	  den	  kanske	  vill	  veta	  om	  sina	  klasskompisar.	  Ex.	  
Alla	  som	  gillar	  glass	  byter	  plats.	  Då	  måste	  alla	  som	  gillar	  glass	  byta	  plats	  och	  den	  som	  stod	  i	  mitten	  
hittar	  en	  tom	  stol	  och	  så	  hamnar	  någon	  ny	  i	  mitten.	  Det	  enda	  som	  man	  kan	  tänka	  på	  är	  att	  inte	  
använda	  personer	  någon	  känner	  eller	  som	  är	  i	  er	  närmiljö.	  Detta	  är	  säkert	  inget	  ni	  tänkt	  göra	  med	  
tanke	  på	  ert	  förhållningssätt	  men	  alltid	  viktigt	  att	  ta	  upp	  så	  ingen	  ska	  känna	  sig	  utpekad	  eller	  utanför.	  
Så	  att	  säga	  Alla	  som	  tycker	  om	  Eva	  byter	  plats	  är	  alltså	  inte	  ok	  om	  ni	  känner	  en	  Eva.	  Är	  det	  så	  att	  man	  
står	  i	  mitten	  och	  att	  man	  för	  tillfället	  inte	  kommer	  på	  något	  kan	  man	  säga	  Elden	  är	  lös!	  Och	  så	  byter	  
alla	  plats.	  	   	  

	  

Minnesrunda	  

Gör	  en	  runda	  där	  ni	  var	  och	  en	  får	  prata	  och	  berätta	  det	  ni	  minns	  mest	  ifrån	  föreställningen.	  Det	  kan	  
också	  vara	  en	  känsla	  och	  inte	  enbart	  något	  som	  sades	  eller	  gjordes	  i	  teaterrummet.	  I	  ens	  egen	  
upplevelse	  finns	  inget	  rätt	  eller	  fel.	  

	  

Heta	  Stolen	  

Heta	  stolen	  är	  en	  värderingsövning	  där	  ni	  ska	  ta	  ställning	  till	  de	  påståenden	  som	  finns	  här	  nedanför.	  
Ni	  sitter	  i	  ringen	  men	  denna	  gång	  så	  ska	  det	  alltid	  finnas	  en	  tom	  stol	  i	  ringen.	  Det	  är	  så	  att	  om	  man	  är	  
ensam	  om	  att	  tycka	  ja	  så	  ska	  man	  alltid	  ha	  möjlighet	  att	  visa	  detta,	  därav	  den	  tomma	  stolen.	  För	  det	  
ni	  tycker	  här	  och	  nu	  är	  ju	  inte	  skrivet	  i	  sten	  och	  om	  man	  hör	  någon	  annan	  i	  gruppens	  resonemang	  och	  
känner	  att	  man	  ändrat	  sig	  osv.	  så	  kan	  man	  alltid	  ändra	  sig	  i	  efterhand.	  I	  heta	  stolen	  läses	  påståendena	  
upp	  och	  håller	  man	  med	  byter	  man	  plats,	  håller	  man	  inte	  med	  sitter	  man	  kvar	  och	  vet	  man	  inte	  så	  
lägger	  man	  armarna	  tydligt	  i	  kors.	  Nu	  får	  den	  som	  är	  pedagogen,	  som	  också	  läser	  upp	  påståendena,	  
vara	  den	  som	  ställer	  den	  öppna	  frågan	  om	  någon	  vill	  berätta	  hur	  de	  tänkt	  efter	  att	  man	  tagit	  
ställning.	  Det	  är	  alltid	  frivilligt	  att	  svara	  men	  man	  kan	  ju	  också	  se	  det	  som	  en	  möjlighet	  att	  berätta	  hur	  
man	  tänker	  och	  tycker	  lite	  mer	  ingående.	  
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Jag	  förstår	  varför	  Peter	  inte	  valde	  att	  berätta	  för	  någon	  

En	  hemlighet	  kan	  påverka	  kroppen	  	  

Att	  inte	  berätta	  är	  ibland	  det	  enda	  alternativet	  

Jag	  har	  någon	  jag	  berättar	  allt	  för	  

Jag	  har	  hemligheter	  som	  jag	  inte	  berättar	  för	  någon	  annan	  	  

För	  att	  inte	  bli	  avslöjad	  hade	  Peter	  olika	  strategier	  för	  att	  överleva	  

Det	  är	  modigt	  att	  våga	  berätta	  för	  någon	  annan	  om	  det	  man	  skäms	  för	  

Att	  hålla	  en	  händelse	  för	  mig	  själv	  är	  lättare	  än	  att	  prata	  om	  det	  

Peters	  liv	  skulle	  se	  helt	  annorlunda	  ut	  idag	  om	  han	  valt	  att	  berätta	  med	  en	  gång	  

Peters	  liv	  hade	  ungefär	  sett	  ut	  som	  idag	  om	  han	  valt	  att	  berätta	  med	  en	  gång	  

När	  han	  berättade	  förändrades	  hans	  liv	  på	  ett	  positivt	  sätt	  

Hans	  berättelse	  får	  mig	  att	  tänka	  på	  något	  jag	  varit	  med	  om/	  någon	  jag	  känner	  varit	  med	  om	  

En	  hemlighet	  kan	  påverka	  hur	  jag	  behandlar	  mig	  själv	  

	  

Diskussions	  och	  statyövning	  

Vad	  hade	  hänt	  om	  Peter	  valt	  att	  berätta	  vad	  som	  hänt?	  Vad	  hade	  hänt	  om	  han	  aldrig	  hade	  åkt	  till	  
macken?	  Fundera	  över	  alla	  dessa	  OM	  som	  finns	  och	  de	  val	  som	  Peter	  gjorde.	  De	  som	  var	  hans	  sätt	  att	  
överleva,	  hans	  strategier.	  När	  han	  valde	  att	  duscha	  för	  sig	  själv.	  På	  festen	  när	  han	  var	  full	  och	  
berättade	  delvis	  för	  en	  kompis.	  Om	  det	  var	  du	  som	  utsatts	  för	  denna	  händelse	  hur	  tror	  du	  att	  du	  
agerat?	  	  

Dela	  in	  er	  i	  grupper	  om	  4-‐5	  stycken	  och	  fundera	  över	  hur	  du/ni	  skulle	  gjort.	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  
man	  väljer	  att	  inte	  berätta?	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  man	  väljer	  att	  berätta?	  	  När	  ni	  funderat	  en	  stund	  
så	  välj	  en	  av	  dessa	  stunder	  då	  Peter	  valde	  att	  hålla	  händelsen	  för	  sig	  själv.	  Ni	  ska	  nu	  tillsammans	  
återskapa	  en	  staty	  av	  den	  stunden	  och	  ytterligare	  en	  staty	  av	  stunden	  OM	  han	  hade	  handlat	  
annorlunda.	  T.ex.	  när	  han	  berättar	  att	  han	  behöver	  eftersvettas	  och	  därför	  inte	  duschar	  med	  de	  
andra.	  Bilden	  kan	  vara	  rörlig	  men	  också	  helt	  stilla	  som	  en	  staty.	  Hur	  ser	  bilden	  ut	  då	  han	  gör	  ett	  annat	  
val?	  Ni	  kan	  förtydliga	  vilka	  ni	  är	  i	  bilden	  genom	  att	  använda	  namnlappar	  (ex.	  klasskompis,	  Peter,	  
lärare	  osv.).	  Visa	  sedan	  upp	  dessa	  bilder	  för	  era	  klasskompisar.	  En	  grupp	  i	  taget	  och	  de	  två	  olika	  
bilderna	  efter	  varandra.	  	  

Efter	  att	  ni	  alla	  visat	  bilderna	  för	  varandra	  samlas	  ni	  och	  diskuterar	  vad	  det	  var	  ni	  såg.	  Var	  det	  
realistiska	  ”OM”	  bilder?	  Skulle	  saker	  förändrats	  om	  han	  gjort	  som	  ni	  tänkt?	  Till	  det	  bättre	  eller	  
sämre?	  Varför	  tror	  ni	  att	  han	  agerade	  som	  han	  gjorde?	  Skulle	  ni	  gjort	  detsamma?	  På	  vilket	  sätt	  tror	  ni	  
att	  hemligheter	  påverkar	  ens	  kropp?	  Påverkar	  hemligheter	  ens	  val	  i	  livet	  och	  i	  så	  fall	  hur?	  	  
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Måla,	  skriva	  och	  berätta	  

Kanske	  har	  du	  varit	  med	  om	  en	  händelse	  som	  du	  tror	  fått	  dig	  att	  ta	  andra	  beslut	  än	  vad	  du	  gjorde	  
innan.	  En	  händelse	  du	  varit	  tyst	  om.	  I	  denna	  övning	  får	  du	  tillfälle	  att	  berätta	  om	  den	  händelsen	  om	  
du	  vill.	  Man	  kan	  välja	  mellan	  att	  ta	  en	  berättelse	  ur	  föreställningen	  som	  berörde	  dig	  eller	  en	  situation	  
eller	  ett	  val	  som	  du	  aldrig	  berättat	  om	  som	  du	  känner	  påverkar	  dig	  starkt	  från	  ditt	  eget	  liv.	  Händelsen	  
kan	  du	  uppfatta	  som	  hur	  stor	  eller	  hur	  liten	  som	  helst	  men	  fundera	  över	  om	  tystnaden	  kring	  
händelsen	  påverkat	  dig.	  Hur	  har	  den	  har	  påverkat	  dig?	  Vilka	  val	  har	  du	  gjort	  annorlunda	  efter	  
händelsen?	  Om	  du	  väljer	  att	  ta	  en	  händelse	  ur	  föreställningen	  så	  beskriv	  vad	  det	  var	  som	  gjorde	  att	  
du	  blev	  berörd.	  Varför	  kände	  du	  mer	  för	  denna	  händelse	  än	  de	  andra?	  	  

Till	  denna	  övning	  behöver	  ni	  var	  sitt	  A4	  papper	  och	  färgpennor.	  Tanken	  är	  att	  ni	  på	  detta	  papper	  ska	  
berätta	  om	  denna	  händelse	  som	  påverkat	  dig	  under	  föreställningen	  eller	  från	  ditt	  eget	  liv.	  Du	  kan	  
välja	  att	  måla	  en	  bild,	  skriva	  enstaka	  ord	  eller	  att	  skriva	  ner	  hela	  berättelsen,	  dina	  tankar.	  När	  ni	  fått	  
ert	  A4	  papper	  sätter	  ni	  er	  för	  er	  själva.	  Ni	  har	  nu	  15minuter	  på	  er	  att	  teckna	  ner	  er	  händelse	  eller	  den	  
från	  föreställningen.	  När	  ni	  är	  klara	  samlas	  ni	  först	  i	  mindre	  grupper.	  Förslagsvis	  i	  de	  grupper	  ni	  var	  i	  
under	  diskussions	  och	  statyövningen,	  en	  grupp	  där	  du	  känner	  dig	  trygg.	  Där	  låter	  ni	  var	  och	  en	  
berätta	  vad	  den	  har	  skapat	  och	  händelsen	  bakom.	  Låt	  det	  ta	  tid	  och	  påminn	  gärna	  varandra	  om	  ert	  
förhållningssätt	  igen.	  	  

När	  ni	  samlas	  i	  storgrupp	  behöver	  ni	  inte	  återberätta	  det	  som	  ni	  talade	  om	  i	  de	  små	  grupperna.	  Finns	  
det	  behov	  av	  att	  göra	  det	  så	  ska	  man	  självklart	  göra	  detta	  men	  annars	  kan	  ni	  visa	  era	  A4	  för	  varandra	  
och	  berätta	  om	  det	  är	  från	  ert	  eget	  liv	  eller	  från	  föreställningen.	  	  	  

	  

Runda	  

Avsluta	  dagen	  med	  en	  runda.	  I	  denna	  runda	  kan	  man	  säga	  allt	  från	  ett	  ord	  till	  några	  meningar	  om	  hur	  
man	  upplevt	  detta	  pass	  med	  dramaövningar	  och	  diskussioner.	  Genom	  detta	  kan	  du	  som	  är	  pedagog	  
få	  syn	  på	  vad	  du	  kan	  jobba	  vidare	  med	  samt	  se	  vad	  som	  väckt	  intresse.	  

	  

Litteraturtips	  

Kanske	  har	  diskussionerna	  fått	  er	  att	  börja	  diskutera	  utanförskap,	  vi	  &	  dom	  med	  mera.	  Här	  nedanför	  
finns	  några	  exempel	  på	  litteratur	  ni	  kan	  använda	  er	  av	  både	  som	  inspiration	  och	  som	  metoder	  för	  att	  
fortsätta	  samtalet.	  
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Metodböcker	  

Lika	  och	  unika:	  dramapedagogik	  om	  minoriteter	  av	  Anita	  Grünbaum	  

Rollspel	  i	  teori	  och	  praktik	  av	  Björn	  Nilsson,	  Anna-‐Karin	  Waldemarson	  

	  

Litteraturtips	  

Jag	  bröt	  med	  nazismen	  av	  Dennis	  Persson	  

Ondskan	  av	  Jan	  Guillou	  

Om	  ni	  bara	  visste	  av	  Christina	  Wahldén	  Nypon	  förlag	  

Ny	  här	  av	  Christina	  Wahldén	  Nypon	  förlag	  

Nu	  är	  Pappa	  hemma	  av	  Christina	  Wahldén	  Nypon	  förlag	  

 
Research	  	  
av	  Carolina	  Frände,	  Asynja	  Gray,	  Mari	  Hansson,	  Peter	  Lorentzon,	  Marie	  Persson-‐Hedenius,	  Joakim	  
Rindå,	  Ida	  Svanberg	  Markus	  Åberg	  och	  Daniel	  Åkerström-‐Steen	  
	  
Medverkande	  på	  scenen:	  	   	  Peter	  Lorentzon,	  Mari	  Hansson	  
Regi	   Carolina	  Frände	  
Scenografi	  &	  kostym	   Daniel	  Åkerström	  Steen	  
Dramaturg	   Marie	  Persson	  Hedenius	  
Kompositör	   Markus	  Åberg	  
Hörspel	   Joakim	  Rindå	  
	  
Ca	  60	  min	  
Från	  15	  år	  
Ca	  1	  tim	  
Minst	  15	  max	  30	  elever	  
	  
Research	  är	  en	  klassrumsproduktion	  för	  årskurs	  9	  och	  gymnasiet	  som	  kan	  spelas	  nästan	  var	  som	  
helst.	  Inbyggt	  i	  föreställningen	  finns	  ett	  efterarbete	  med	  möjlighet	  att	  fördjupa	  och	  utveckla	  
teaterupplevelsen.	  Research	  produceras	  i	  samarbete	  mellan	  RTV	  Teater	  och	  Stockholms	  stadsteater	  
Skärholmen	  
 
SPELPERIOD	  våren	  och	  hösten	  2013	  
	  
URPREMIÄR 7 maj 2013 Region Teater Väst  
NYPREMIÄR 3 september 2013 Stockholms stadsteater Skärholmen	  
	  

	  


