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RÖSTRÄTTEN
”Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati” står 
det på Sveriges Riksdags hemsida. Men hur vill vi ha det 
med demokratin? Vad innebär den i våra liv och hur vore 
det om den inte fanns? Vi vill med den här föreställningen 
uppmuntra till ett fortsatt samtal i klassrummet om vad 
demokrati är och om de regler kring rösträtt som vi har. 
Ge eleverna en möjlighet att under trygga former få pröva 
olika argument om t ex rösträttsålder, vem som får rösta, 
vad som är fördelarna med att ha demokrati mot att inte 
ha det. En bra struktur för samtal är att inleda med 
information i helgrupp, gärna i ring på stolar, och sedan 
dela upp sig i slumpartade smågrupper om ca 3-5 
personer (räkna t ex 1234 runt ringen) eller bara dela som 
de sitter, för att sedan redovisa vad grupperna pratade om i 
helgruppen igen. Här följer några frågor som kan användas 
som utgångspunkt i samtalet:

Vid vilken ålder tycker du att man ska få rösta? Varför?

Ska det finnas någon övre åldersgräns för när man inte 
längre får rösta? Varför?

Vad är demokrati för dig? Hur märker du att vi lever i en 
demokrati i Sverige?

Hur ska man göra sin röst hörd när man inte får delta i 
allmänna val?

Skulle du kunna tänka dig att sälja din röst? För hur mycket 
pengar då?

Efter den följande modellen för hur ett samtal kring en 
scenkonstupplevelse kan se ut, följer några utdrag ur 
manuset till Rösträtten med tillhörande fördjupningsfrågor 
och material. Använd allt i sin helhet, eller plocka ut det 
du som lärare tycker att klassen ska arbeta vidare med.

PRATA OM TEATER
Ett konstverk ger ingen objektiv bild av verkligheten och 
kan därför tolkas på flera olika sätt. Frågan ”vad handlade 
föreställningen om?” blir mest intressant med tillägget 
”för dig?”. Det kan vara svårt att prata om teater utan att 
klampa in i någon annans upplevelse. En konstupplevelse 
är alltid personlig – och ibland väldigt privat. Det bör 
respekteras i ett gruppsamtal. En bra grundregel är att 
tycka mindre och tolka desto mer. Det görs lättast om 
samtalet följer en viss ordning:

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta, i det ni faktiskt såg. Det är 
ett bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt 
om det har gått en tid sedan ni såg den. Hur såg rummet 
ut? Vad fanns i rummet? Hur många personer var med i 
pjäsen? Vad hade de på sig? Fundera över vad de olika 
personerna hade gemensamt och vad som skiljde dem åt. 
Var så saklig som möjligt. Kom ihåg att det ibland är de 
små detaljerna som är mest intressanta (och tolknings-
bara).

TOLKA
Först efter att ni har gjort er en tydlig gemensam bild av 
föreställningen är det dags att ställa frågan ”varför?”. 
Förutsätt att alla val i föreställningen är medvetna; först då 
kan de tolkas konstnärligt. Varför tror ni att rummet såg ut 
som det gjorde? Varför sa de och gjorde de just så där? Helt 
enkelt: varför hade man gjort alla de val som föreställning-
en är ett resultat av. Här finns det inga rätt eller fel. Låt allt 
vara gissningar och egna tolkningar och låt tolkningarna 
skilja sig från varandra. Försök fånga upp de associationer 
som sticker iväg – kanske är det där de mest spännande 
tolkningarna ligger!

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor. Här 
finns plats för personliga upptäckter, tankar och fantasier. 
Argumentera eller undra – och märk att det finns lika 
många upplevelser av föreställningen som det fanns 
personer i publiken.



ÖVNING
Här följer några exempel på situationer där en ung 
människa befinner sig i maktunderläge. Be eleverna 
fundera ut några olika förslag på hur de skulle kunna 
påverka sin situation, gärna i smågrupper. Låt grupperna 
berätta för varandra vad de kom fram till, eller spela upp 
en kort gestaltning av situationen, gärna med flera olika 
lösningar.

1) Staten bestämmer att ingen får ha färgen gult på sig, och 
gult är din älsklingsfärg.

2) Skolans mat har blivit helt oätlig. 

3) Du tycker att din vecko-/månadspeng är alldeles för låg i 
jämförelse med vad dina kompisar får. 

LITTERATURTIPS TILL ELEVERNA

Rubinröd av Linzi Glass
I 70-talets Sydafrika råder apartheid. Den vita flickan Rubys 
föräldrar arbetar för allas lika värde, men när hon förälskar 
sig i en svart pojke är de inte lika förstående. 

Hungerspelen av Suzanne Collins
I ett framtida nordamerika styr huvudstaden resten av 
landet genom fruktan och genom de årliga hungerspelen, 
där 24 unga människor tvingas delta i gladiatorspel på liv 
och död.

Matchad av Ally Condie
En framtidsvision om ett kliniskt rent samhälle där 
Samfundet bestämmer allt om sina medborgare, men där 
det finns krafter som vill något annat.

Bortom saknaden av Bo R. Holmberg
Det är 1907 och den 15-årige Sixten tvingas söka jobb när 
hans mor dör. Det är en tid då arbetarna börjar kräva sina 
rättigheter och gör uppror.

Tusen gånger starkare av Christina Herrström
Det kommer en ny tjej till klassen och hon ifrågasätter både 
lärarnas och elevernas invanda beteendemönster.
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OM ATT VÄLJA
Högerspöket: Det är ingen som bestämmer över er. Ni gör 
era egna val. 

Vänstertomten: Jag tycker inte det här är lämpligt material 
för eleverna.
Högerspöket: Se, där har vi ytterligare ett exempel på vad 
jag försöker visa på. Du vill censurera, så är det.
Vänstertomten: Nej, bara ta fram ett lämpligt urval. 

Känner du att du själv har makten att bestämma över ditt 
liv?

Finns det någon eller något som hindrar dig från att fatta 
de beslut du vill?

Går det att göra helt fria val, utan att låta sig påverkas av 
något?

Hur kan en annars styra omständigheterna?

OM OLIKA SÄTT ATT PÅVERKA
Högerspöket: Att strejka skadar bara er i slutändan. 

När arbetarrörelsen växte fram var det vanligt att arbetare 
lade ner arbetet vid fabriker. Produktionen stoppades och 
fabriksägaren led ekonomisk skada och skulle därigenom 
tvingas gå med på arbetarnas krav. Men vem skulle 
”skadas” om eleverna på en skola strejkade? Eller om 
lärarna gjorde det? Hur tror du att media skulle rapportera 
om de olika strejksituationerna? Vad skulle allmänheten 
tänka? 

Berömda strejkhändelser som du kan ta reda på mer om: 
Skotten i Ådalen, Amaltheadådet, Lysistrates sexstrejk, 
strejken vid Leninvarvet i Polen.

Vänstertomten: Strejka är väldigt allvarligt, det är inget 
man bara gör för att man känner för det. Det är bara nåt 
man gör om inget annat fungerar.
Högerspöket: Det är utpressning, det är vad det är. 
Ni försöker tvinga andra att göra som ni vill. Det är 
odemokratiskt. 

Håller du med Vänstertomten eller Högerspöket? Varför?

Vänstertomten: Att vara konsument är inte samma sak 
som att vara medborgare. Man kan faktiskt inte jämföra 
att köpa kläder med att rösta i ett val. Politik är inte vilket 
varumärke man gillar mest. 

Kan konsumentmakt vara ett sätt att göra sin röst hörd i 
politiska frågor? Andra sätt att göra sin röst hörd är t ex 
demonstration, sabotage, civil olydnad, blockad, 
revolution, bojkott.

I vårt samhälle är det ju inte bara politiker som har makt. 
Media och den ekonomiska marknaden har också stor 
makt. Hur kan en påverka dem?

Se text 1 (om att sälja sin röst)
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Vänstertomten: Först och främst är det inte straffbart att 
strejka –
Mittenextremisten: Det kanske det borde vara! 

Tycker du att Mittenextremisten har rätt? Varför i så fall?

OM DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER 
Högerspöket: Jaså, då måste vi helt plötsligt försvara hans 
rättighet att säga idiotiska saker. 

Vad tycker du om detta, att försvara yttrandefriheten även 
för de som uttrycker åsikter som går på tvärs mot vad en 
själv tycker, eller rent av kan vara odemokratiska?
Ska även antidemokratiska partier tillåtas vara med i 
allmänna val?

Vänstertomten: Alla samhällen i världen erkänner att det 
finns på ett juridiskt plan en tid i livet där man behöver 
speciellt skydd: under barndomen.
Högerspöket: Och eftersom det finns speciella lagar som 
skyddar er finns det också speciella begränsningar. Som att 
ni inte får rösta, eller köra bil och dricka alkohol. Ni döms 
inte heller på samma sätt som vuxna i en rättegång.

Ska det vara en och samma åldersgräns för allt som hör till 
vuxenvärlden? Vilken ålder vore då lämplig?
Finns det andra faktorer som har påverkat, påverkar nu 
eller som du tycker borde påverka vem som får rösta?

Se text 2 (om sänkt rösträttsålder)

Mittenextremisten: Vi kan ju inte bara låta barn säga nej 
hur som helst.
Vänstertomten: Nej, du kan ha rätt. Det är en farlig 
utveckling. Det är ju nästan som om de skulle 
bestämma själv.

Barnkonventionen bygger på fyra huvudprinciper, varav 
en är principen om respekt för barnets åsikter och att alla 
barn har rätt att uttrycka sin mening (artikel 12). Sverige 
ratificerade barnkonventionen 1990 och de tre länder som 
inte ratificerat den är USA, Somalia och Sydsudan. Vissa 
politiska partier och barnrättsorganisationer vill göra den 
till lag i Sverige. Vad tycker du om det? (läs mer på unicef.
se/barnkonventionen)

Se texterna 3-5 (om Russel Brands röstvägran)
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