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till dig som lärare
 
Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Regionteater Västs föreställning Höj blicken. 
Vi hoppas att ni får en fin teaterupplevelse tillsammans och att den kan inspirera er att reflektera 
kring de frågor som den väcker. 

Nu under vårterminen har vi tre stycken nyproducerade föreställningar på Regionteater Väst som 
alla utgår från temat Motstånd och metoder för icke-våldshandlingar. I föreställningen Höj 
blicken har vi utgått från rädslor i förhållandet till motstånd - Vågar jag stå för det jag tycker? 

I det här materialet kan ni läsa mer om vårt gemensamma tema, få en djupdykning av innehållet 
samt få tips på hur ni kan samtala om upplevelsen. Vi skickar också med flera olika övningar som 
ni kan utföra för att vidareutveckla och fördjupa er upplevelse. Längst bak hittar ni information 
om vilka vi är som har jobbat med att ta fram samt vilka som kommer att besöka er med den här 
föreställningen.

Vi har även en samtalsmodell samt en praktisk övning som du kan använda dig av för att 
diskutera föreställningen med din klass. Samtalsmodellen 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

Har ni frågor kring föreställningen, kontakta: 

Nina Olsson, producent
nina.olsson@regionteatervast.se
0705 42 45 37
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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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Gene Sharp var amerikansk professor emeritus i statskunskap. 1983 grundade han 
Albert Einstein-institutet. 2012 mottog han för sitt arbete med ickevåld det 
alternativa nobelpriset, Right Livelyhood 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. 

Källa: Oscarson, Stina, 2018. Tror du att du kan förändra världen utan att 
anstränga dig. Stockholm: Leopard Förlag. Sid 134. 
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höj blicken mot stjärnorna

EN HÄLSNING FRÅN REGISSÖREN

Rädsla är vägen till den mörka sidan.
Rädsla leder till ilska. Ilska leder till hat. Hat leder till lidande.
Så förmanar läromästaren Yoda sin unge lärjunge Anakin Skywalker, men handledningen 
går snett och rädslorna odlas i tysthet inom Anakin som till slut förvandlas till den ökända 
Sith-lorden Darth Vader.

Jag har alltid varit fascinerad av Star Wars, ända sedan jag var liten och såg filmerna för första 
gången. I Star Wars är motståndstemat genomgående; rebellerna kämpar för demokrati i galaxen 
med hjälp av den ljusa kraften, imperiet vill bibehålla ordning och reda i sitt diktatoriska 
kejsardöme. Den mörka kraften bygger på rädsla - deras främsta vapen är dödsstjärnan som 
spänger de planeter som inte underordnar sig i småbitar.

Därför blev jag väldigt glad när jag fick chansen att regissera en klassrumsföreställning om just 
motstånd. Vår föreställning vill synliggöra härskarens tekniker och ingjuta mod i nuet och 
framtiden. Visa det lustfyllda i att bära ansvar. Att vara varandras vittnen. Vikten av att höra och 
se varandra.

Att våga vara ärlig mot sig själv om sina rädslor. 
Vill ge möjligheter till förändring genom perspektivbyte.
Om vi kan se en konflikt på ett nytt sätt kan vi bättre göra motstånd när det behövs.
Ibland räcker det med att bara höja blicken.

Karl Seldahl, regissör



se helheten
Att höja blicken, att skaffa sig ett fågelperspektiv, är ett sätt att få syn på helheten, 
sammanhanget. Ibland när något obehagligt händer, kan det vara skönt att sätta ord på det: 
varför kändes det som hände olustigt? Överreagerar jag? 

I arbetet med föreställningen Höj blicken har vi som nämnt tagit fasta på motstånd och rädslor. 
För det övergripande temat Motstånd och metoder för ickevåldshandlingar har vi utgått från Gene 
Sharps bok From Dictatorship to Democracy från 1993. I den beskrivs inte mindre än 198 
konkreta aktioner för att göra motstånd mot en stat eller regering – allt ifrån strejk och bojkott 
via att skapa gemensamma motståndssymboler, skapa alternativa nätverk och att medvetet 
fördröja eller försvåra beslut till att sjunga kampsånger, göra satir eller skapa konst.

Vår föreställning påstår inte att det finns en ”klassrummets diktatur” som vi uppmanar eleverna 
att göra uppror mot. Däremot möter alla ibland olika typer av hierarkier och maktmissbruk i sin 
vardag; vem har inte upplevt att någon gång bli förminskad, osynliggjord eller känt ett hot om 
våld? Därför har vi valt att fördjupa oss i olika härskartekniker, vilket är ett av många sätt att få 
syn på maktstrukturer och hierarkier, som annars ofta pågår i det fördolda. Och när ett 
maktmissbruk kan identifieras, går det lättare att plocka isär. Att bjuda det motstånd. 

Varje motstånd kräver någon form av mod. Modet att sticka ut, modet att säga ifrån eller modet 
att stå upp för något. Men modet bor inte bara i det egna hjärtat; ibland bor modet i 
gemenskapen, i ett sammanhang som är större än en själv. Flera kan gå ihop om samma sak och 
bilda ett mönster. Det är lättare att våga tillsammans. Hösten 2017 såg vi många exempel på det 
under hashtagen #metoo. Att gå samman och gör sig till en stark röst, att demonstrera på 
gator och torg, att synliggöra och benämna maktmissbruket med hjälp av humor och att få 
frågan omdebatterad i tv, tidningar och radio är bara några av exemplen på konkreta 
motståndsmetoder som metoo-rörelsen har använt sig av.
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Bilden som beskrivs i föreställningen 
finns i verkligheten och är tagen av 
en tysk soldat den 20 juli 1941 för 
att dokumentera avrättningen av en 
grupp jugoslaviska motståndsmän. 
Vid arkebuseringen valde soldaten 
Joseph Schultz att ställa sig tillsammans 
med de som skulle avrättas. Joseph 
Schultz sköts till döds. Bilden har 
kommit att symbolisera civilkurage. 

HÄRSKARTEKNIKER

Ordet härskarteknik myntades 1945 av den norske filosofen och psykologen Ingjald Nissen i 
boken Psykopatens diktatur. Under 1970-talet omarbetades de av Berit Ås, norsk socialpsykolog. 
Härskartekniker syftar till att sänka eller kränka grupper eller individer och är vanligt vid 
exempelvis mobbning. Att sätta ord på beteendet kan göra det lättare att komma till rätta med 
det. Idag finns det även andra sätt att benämna olika härskartekniker. Här följer två olika listor.  

HÄRSKARTEKNIKER 
ENLIGT BERIT ÅS

Osynliggörande/utfrysning
Förlöjligande/förminskande

Undanhållande av information
Dubbelbestraffning (inget är rätt)

Påförande av skuld och skam
Objektifiering

Våld/hot om våld

MODERNA BENÄMNINGAR

Projicering
Komplimanger/fjäsk
Stereotypa fördomar

Spela på sin kvinnlighet/manlighet
Uteslutning
Hierarkier
Martyrskap

Tidsmetoden

I ARBETET HAR VI INSPIRERATS AV: 

l From Diktatorship to Democracy av Gene Sharp (1993)
l Berit Ås härskartekniker på Wikipedia
l Härskarteknik - den fula vägen till makt av Elaine Eksvärd (2012)
l Härskarteknik – identifiera, hantera och förebygga av Camilla Ländin (2014)
l Fem härskartekniker – femtio motståndsstrategier av Sara Berg och Rebecka Bohlin (2017)
l Antigone av Jean Anouilh (1942)
l Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig? Stina Oscarson (ill. Sara Granér) (2018)
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analys och samtal
DIN ROLL SOM SAMTALSLEDARE
Den som leder eftersamtalet ska också vara en del av gruppen. Det betyder att du inte behöver 
veta mer eller förstå bättre än någon annan. Det är viktigt att du inte känner att du ska behöva 
förklara eller försvara föreställningen. Däremot kan det vara av stor betydelse om du visar 
nyfikenhet på de andras tolkningar. Ställ gärna intresserade följdfrågor. Om eftersamtalet i sig 
kan förmedla till gruppen att en teaterföreställning kan vara svår eller enkel att förstå, att den 
kan skapa goda eller jobbiga känslor och att man får tycka bra eller dåligt om den - och att det 
intressanta är att fundera över vad den har slagit an, ja då har konsten gjort sitt, nämligen fått 
var och en att möta sina egna åsikter, känslor och värderingar och kanske även fått möjlighet att 
formulera dem. 

TOLKA HELLRE ÄN TYCKA
När vi pratar om föreställningar vi har sett tillsammans är det lätt hänt att börja med att säga vad 
vi tycker: bra, dåligt, snyggt, fult, roligt… Men samtalet blir mer intressant om vi väntar med det 
och istället börjar med att göra en gemensam tolkning. Det betyder inte att alla behöver tolka 
på samma sätt – tvärtom! Det är intressantare att höra flera olika möjliga tolkningar. För att göra 
detta kan det vara klokt att bygga upp samtalet så att alla kommer till tals. Här följer ett förslag.  

NÄR BÖRJADE FÖRESTÄLLNINGEN?
Var och en har sin egen upplevelse av när föreställningen började. Någon säger ett klockslag, 
någon svarar att det var när det tystnade i rummet eller när skådespelarna kom in på scen. 
Kanske började det i korridoren, när det inspelade ljudet gick igång eller redan första gången du 
hörde talas om föreställningen. Alla dessa svar är lika riktiga och sanna – och de säger en del om 
våra idéer om vad en teaterföreställning är. För några börjar föreställningen långt innan själva 
teaterbesöket och för andra halvvägs in i pjäsen. 

BETYDELSEBÄRANDE TECKEN
Det kan hjälpa samtalet att först fundera över vad föreställningen bestod av, alltså vilka medel 
som användes för att bygga föreställningen. Försök komma på tillsammans så många olika delar 
som möjligt. (Några möjliga svar är tex Skådespelare Text Ljud Musik Röst Mask/Smink Kostym/
Kläder Rörelser Tempo Kroppar Kroppsspråk Dockor Rekvisita/saker osv). Inga svar är fel. 

BESKRIV RUMMET
Börja med att gemensamt komma ihåg hur själva rummet såg ut. Just den här föreställningen 
utspelar sig i ett klassrum. Fundera över vad det får för betydelse. Fanns det några skillnader i 
rummet under föreställningen jämfört med en vanlig dag? I så fall vad? Hur användes rummet?

BESKRIV KARAKTÄRERNA
Hur såg de båda karaktärerna ut? Diskutera: Vad hade de för kläder, frisyrer, kroppsspråk? Beskriv 
om de förändrades under föreställningen: beskriv så sakligt som möjligt och vänta med att 
värdera. Berätta vad du kommer ihåg utifrån stödord som Antal Kön Hårfärg Hudfärg Frisyr Storlek 
Material Klädstil Färger Kroppsspråk Röst Dialekt Attityd osv. Fundera över vad som förenade dem, 
vad de hade gemensamt eller var likt dem emellan. Och på vilka sätt var de olika?
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TOLKA - vad får det här för betydelse?
Fundera sedan över vad det ni har beskrivit av platsen, karaktärerna, texterna, ljudet mm fick för 
betydelse för föreställningen. Utgå från det som ni redan har pratat om och ställ frågor kring det 
som ”Vad tänker du att det där berättade?” eller ”Vad fick det för betydelse just här?” Fundera 
över om färger, former, storlekar mm symboliserade någonting. Vad fick det dig att tänka på? 
Fanns det några tecken eller symboler som var starkare än andra?

REFLEKTERA
När ni har tolkat, gärna med flera alternativa möjligheter till vad saker och ting har för mening 
och betydelse, är det dags att gå vidare till det personliga. Vad innebär det här för mig? Går det 
att urskilja ett tema eller en sensmoral? Håller jag i så fall med om den? Vad får det mig att tänka 
på och vad känner jag? Går föreställningen att koppla till något jag har sett eller läst? Vad har jag 
för egna erfarenheter av det som berättas? 

Tänk på att en konstupplevelse ibland slår an något väldigt privat. Alla måste inte vara med och 
prata, det kan vara intressant att höra andra resonera om sina upplevelser också utan att själv 
delta. Det viktiga är att komma ihåg att ingen tolkning eller upplevelse är mer rätt eller fel eller 
ens mer intressant än någon annan. 
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övningar
Här kommer lite övningar på temat motstånd utifrån innehållet i föreställningen. Viktigt att 
tänka på är att du som ledare har uppmärksamhet på vad som händer i gruppklimatet, så att 
det inte uppstår situationer som motverkar syftet, och istället skapar motsättningar i gruppen 
eller utsatthet för någon av individerna.

SNÖBOLLSKRIG

Två slumpmässigt utvalda lag står på två rader mitt emot varandra, med en gräns emellan 
(t ex ett rep på golvet). En frivillig person blir utsedd till domare.

Lagen knölar ihop lika många papperstussar (av tidningspapper el liknande), och lägger framför 
sig. På en given signal från domaren startar kriget. Kasta, kasta, kasta! Efter 1 min ger domaren 
signal, och då slutar alla kasta och släpper allt de har i händerna.

Här kan leken vara slut, eller så finns följande olika alternativ till fortsättning:

l Ny omgång.

Eller

l Räkna hur många tussar som ligger på respektive lags sida.
l Byt sida, ny omgång.
l Sitt ner i smågrupper el i lagen och prata om hur det kändes att kasta och att få tussarna 
    kastade på sig. Berätta kort i helgrupp.
l Ny omgång i slowmotion.
l Ny omgång utan papperstussar.
l Ny omgång där ena laget sitter och andra laget står.

Hitta gärna på egna alternativ!



HÄR KOMMER VI

Deltagarna delas upp i två lika stora lag. Lagen ställer sig utmed väggen på varsin sida av ett rum 
med tomt golv.

Där ska lagen, utan att motståndarlaget hör, bestämma sig för t ex en maträtt (ledaren 
bestämmer ämne). När alla i laget är överens om en maträtt ställer de sig armkrok på en linje 
och marscherar taktfast mot det andra laget ropandes ”Här kommer vi! Här kommer vi!” tills 
motståndarlaget sätter upp handen och säger ”Stopp! Inte ett steg till förrän ni visat vilka ni är!”. 
Då stannar de omedelbart och gestaltar med sig själva (en och en eller gemensamt i en staty/
bild) vilken maträtt de valt. Motståndarlaget ropar då ut gissningar rakt ut på vad de föreställer. 
När någon hör rätt gissning springer den (och resten av laget) tillbaka till sin vägg, medan mot-
ståndarlaget springer efter och försöker kulla så många de kan. De som blir kullade blir nu nya 
medlemmar i motståndarlaget istället.

Om det är svårt att gissa så kan laget få lägga till ljud, och slutligen ge ledtrådar. 
Det är bra om ledaren stämmer av vilken maträtt det var så alla hör, eftersom det är ganska 
kaotiskt innan.

Därefter får de nya lagmedlemmarna viskandes ta del av vilken maträtt som valts i det andra 
laget, ställa sig i armkrok och taktfast börja gå över golvet när ledaren säger till, ropandes ”Här 
kommer vi!”.

Om sedan en ny omgång görs är det bra om ledaren byter ämne (t ex ett yrke), och låter det lag 
som har minst deltagare få börja.

Beroende på hur vana deltagarna är vid att gestalta med sig själva, så kan statyerna/bilderna 
utvecklas med svårare ämnen eller mer samarbete i bilderna.

LÄRARMATERIAL
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JÄTTE, DVÄRG, TROLLKARL

Den här övningen är lite som en kombination av ”Sten, sax, påse” och ”Här kommer vi!”. Två lika 
stora lag på varsin sida rummet. De bestämmer viskande om de ska vara jätte, dvärg eller trollkarl 
(Obs! Alla i laget ska vara samma). 

Jättarna sträcker upp händerna och gör en vinkling i handleden medan de säger ”HO HO” med 
mörk röst.

Dvärgarna böjer på knäna och knipsar med fingarna framför sig, medan de säger ”meep meep”.
Trollkarlarna gör en svepande rörelse med ena armen som en osynlig mantel, medan de säger 
”Shazam!”.

Jätten vinner över dvärgen för den är större. 

Trollkarlen vinner över jätten för den är smartare.

Dvärgen vinner över trollkarlen för att den kan smita under dess mantel.

När båda lagen är klara ställer de sig på linje mot varandra. Sedan går de fem steg framåt i takt, 
sträcker sig upp och säger ”Upp”, böjer sig ner till golvet och säger ”Ner” och sträcker sig igen 
och säger ”Upp”. Sedan visar de vad de är. (Om båda valde samma blir det oavgjort, och lagen 
går tillbaka för att välja en ny). Nu följer sekunderna då alla funderar över vem som vann. Sedan 
exploderar springkaoset! Den som förlorar springer till sin vägg. Den som vinner får jaga efter och 
försöka kulla så många som möjligt som då byter lag. Samtidigt som många är förvirrade över 
vem som egentligen vinner över vem, och springer på impuls när någon annan springer. I den 
här övningen är det sekunden före springkaoset som brukar vara den största behållningen! Prata 
gärna två och två om vad den sekunden innehåller av känslor och tankar, och varför ni tror att 
den gör det.

HÄLSA, DRA UR BALANS

Gå runt i ett rum med tomt golv. Stanna framför någon, ta i hand och säg era namn. Håll kvar 
handen och sätt fot mot fot (utsidan av höger fot om ni hälsar med höger). Sedan startar 
”dragkampen” som går ut på att rubba den andres balans. När någon flyttar någon av sina fötter 
är kampen slut, ni tackar varandra och går vidare för att hälsa på någon ny. Försök hälsa på så 
många som möjligt. Prata gärna i sista paren om ifall ni hittade någon teknik för att stå kvar, 
och hur övningen upplevdes.

SITTA SAMTIDIGT

Stolarna är placerade i ring med lite luft emellan så det går att gå emellan. Alla står bakom sin 
stol. Utan signal, lugnt och inlyssnande, ska alla försöka gå fram och ställa sig framför och 
slutligen sätta sig samtidigt på stolarna. Om detta går väldigt lätt kan ni lägga till ett varv runt 
stolen som en extra utmaning. Den här övningen kan vara en stor utmaning för vissa grupper, 
och väldigt enkelt för andra. Prata gärna i smågrupper om hur det var att göra den, och hur det 
går att vara ännu mer inlyssnande för att få med alla i den gemensamma rörelsen.



LOPPAN

Tillsammans med våra referensgrupper använde vi en ”loppa” med frågor för att få igång 
samtal om mod och rädsla, vad de är och hur de kan ta sig uttryck. På nästa sida finner du en 
förtryckt loppa med några av de frågor som vi tyckte var spännande att prata om samt några 
fördjupande frågor att följa upp med. Det finns också en loppa utan förtryckta frågor. 

Fortsätt samtalen efter loppan:

• Var eller hur hittar du ditt mod? 
• Berätta om en gång då du var modig. 
• Tipsa varandra om låtar som gör er modiga. Varför ger de er mod? 
• Nämn en motståndssymbol eller skapa en egen motståndssymbol. 
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1. Baksidan

4. Vik in färgerna mot 
varandra

3. Vänd och gör 
likadant en gång till

2. Vik in alla hörn till 
mitten

5. Klar! Be någon välja 
ett nummer mellan 
1-10 och sedan en av 
färgerna. Läs frågan. 
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Vilken färg 
har rädsla? Nämn en 

fobi 

Vilken färg
har mod?

Nämn en 
modig låt

Hur
känns 
det att vara 
rädd?

Nämn 
en modig
person

Visa mod 
med kroppen

Nämn 
något en kan 
vara rädd för





1. Baksidan

4. Vik in färgerna mot 
varandra

3. Vänd och gör 
likadant en gång till

2. Vik in alla hörn till 
mitten

5. Klar! Be någon välja 
ett nummer mellan 
1-10 och sedan en av 
färgerna. Läs frågan. 





till sist

... vill vi tacka dig, både för att du såg föreställningen HÖJ BLICKEN 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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höj blicken
gjordes av
Karl Seldahl och Anna Berg i samarbete med ensemblen 

REGI Karl Seldahl
DRAMATURG Anna Berg
LJUDDESIGN Jan Kardell
MASK Marina Ritvall
KOSTYM Johanna Boman

PÅ SCEN
Michael Engberg, Furat Jari

INSPELADE SKÅDESPELARE
Jan Coster, Jenny Nilsson

REKVISITA Julia Boström, Ulf Ökvist
LJUDTEKNIK Johan Matinmikko
TURNÉTEKNIKER Jan Kardell

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

PRODUCENT Nina Olsson
KONSTNÄRLIG LEDARE TEATER Lars Melin
VD & ANSVARIG UTGIVARE Susanna Dahlberg

I FÖRESTÄLLNINGEN FÖREKOMMER OCKSÅ KORTARE CITAT UR
Mörkrets hjärta av Joseph Conrad, översättning Margaretha Odelberg (Wahlström & Widstrand)
Pojkflickan av Nina Bouraoui, översättning Maria Björkman (Elisabeth Grate bokförlag)
Lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry, översättning Gunvor Bang (Rabén & Sjögren)
Var inte rädd för mörkret av Erik Blomberg
Doktor Glas av Hjalmar Söderberg
Star Wars - Episod 1 - Det mörka hotet

MUSIK I FÖRESTÄLLNINGEN
Hans Zimmer - Cornfield chase
John Williams & London Symphony Orchestra - Into The Trap
Benjamin Wallfisch & Sir Edward Elgar - Variation 15 
Henry Wood - Fantasia On British Sea Songs: Sailor’s Hornpipe
Hans Zimmer - Flight
Hans Zimmer - What Are You Going to Do When You Are Not Saving the World?
John Williams & London Symphony Orchestra - Inner City

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

PROGRAMBLAD

TACK TILL

Ludvig Engelbrektsson, 
Emilia Henning Piircinen och 
Elina Bäckrud som lånade ut 

sina röster.

Referensgruppen på 
Sandersdalskolan som lånade ut sina 

tankar och sin tid.

Övrig referens- och provpublik på 
Sommarhemskolan, Hovhultskolan 

och Akademi Sinclair.


