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Hej!
Det här är ett pedagogiskt fördjupningsmaterial som Teater Reagera har tagit
fram tillsammans med Teater 23.
Syftet med fördjupningsmaterialet är att ge dig som pedagog olika verktyg till
att fortsätta arbeta med den tematik och de frågor som föreställningen
Svea Rikes Lag kan väcka efter teaterbesöket.
I materialet finns allt från diskussionsunderlag till praktiska värderingsövningar
och mycket mer. Materialet är väldigt omfattande och rikt på innehåll, men det
är självklart fritt fram att använda de delar som passar din klass/grupp bäst.
Att följa upp de tankar och reflektioner som kan dyka upp efter en föreställning
som Svea Rikes Lag, anser vi på Teater 23 är väldigt viktigt. Vi hoppas att med
föreställningen och detta material kunna skapa ett spännande forum för samtal
och iakttagelser som ni kan ha nytta av i klassrummet.
Vi vill gärna höra från er!
Dela med er av era idéer och tankar till svea@teater23.se.
Om eleverna själva vill kontakta oss på teatern så går det bra att nå oss via
våra olika sociala medier:

Snapchat: teater23

kik: teater23

Facebook: facebook.com/teater23

Instagram: teater23

Twitter: @teater23

Eller besök vår hemsida: www.teater23.se

Mer info om Teater Reagera fins på www.teaterreagera.se och de nås på:
info@teaterreagera.se
Detta fördjupningsmaterial är framtaget med stöd av:

Crafoordska stiftelsen
GRUNDAD AV HOLGER CRAFOORD 1980

Med vänliga hälsningar,
Mario Castro Sepulveda, kommunikatör/turnéläggare
mario@teater23.se I 040-30 32 23
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Samtliga foton är tagna av Julia Lindemalm.
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INTRODUKTION
Fördjupningsmaterial till föreställningen
SVEA RIKES LAG
Detta är ett material i flera delar som kan genomföras tillsammans
eller som separata delar vid olika lektionstillfällen.
Övningarnas syfte är att fånga upp scenkonstupplevelsen, tolka och
reflektera över denna samt att ge gruppen möjlighet att arbeta med de
teman som lyfts fram i föreställningen. Med målet att öppna upp för
spontana, fria reflektioner där eleverna får möjlighet att se situationer
utifrån olika perspektiv.
Materialet ger exempel på hur en kan fånga upp scenkonstupplevelsen
där du som ledare kan vara fri att plocka frågor och övningar som passar
just din klass och det sammanhang ni befinner er i.
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DEL 1 – MIN UPPLEVELSE

”Alltihop började när vi skulle åka på klassresa.”
Reception – ett föreställningssamtal utan värderingar där vi utgår från att
scenkonst består av en mängd tecken visade i en helhet från scenen och att
vi i publiken tolkar dessa tecken på olika sätt.
Prata gärna med eleverna om att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” när
man berättar om sin teaterupplevelse, alla har rätt till sina egna tolkningar
och tankar.
Ett-ords-analys
Låt var och en säga ett ord om vad föreställningen handlade om för dem.
Skriv upp orden på tavlan. Använd orden som samtalsunderlag.
Exempel på frågor för vidareutveckling av samtalet:
• Hur använde skådespelarna sig av kropp, röst och scenrum för att
gestalta alla olika roller?
• Hur gestaltades de olika karaktärerna? Till exempel med kroppen,
rösten, attityder.
• Hur såg scenografin ut?
• Hur använde sig skådespelarna av scenografin och vad gav det för
effekter till exempel att mittgolvet var rörligt och att de ställde sig på kanten
och så vidare?
• Hur var färgerna i scenrummet?
• Vad skapade scenografin, scenrummet för känslor?
• Hur framställdes klassen?
• Hur skulle du beskriva läraren?
• Vad var det som hände i föreställningen?
• Vilken händelse fastnade hos dig?
• Vilka ord skulle du vilja använda för att beskriva upplevelsen du fick av
föreställningen?
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DEL 1 – MIN UPPLEVELSE
Minnesrundan
Var och en får berätta om något från föreställningen som de särskilt minns.
Börja med att alla får fundera en liten stund – kanske medan de blundar –
för att komma ihåg en scen eller en situation som lämnat avtryck. Därefter
kan var och en få berätta högt om sitt minne.
Alternativt kan eleverna berätta parvis för varandra.
Låt varje minne berättas utan kommentarer. Övningen syftar inte till att
skapa diskussion utan till att få berätta om sin egen upplevelse utan rätt
eller fel.
Vidare analys
Utifrån ovanstående övningar kan ni skapa en gemensam bas för att hitta
olika tolkningar och synpunkter på scener, situationer, karaktärer,
händelser från föreställningen. Ta gärna hjälp av de bilder som finns i detta
material och utvalda frågor.
Frågeställning:
• Vad tyckte du om de olika situationerna som uppstod?
• Hur slutade föreställningen?
• Fanns det någon skyldig?
• Vet vi vem som var den skyldige?
• Är det viktigt att veta vem som var den skyldige?
• Vilka upplevelser delar Sigrid och Svea?
• Fanns det någon gemensam nämnare mellan vad de två fick uppleva?
• Vilka var skillnaderna mellan Sigrid och Svea?
• Var gick det snett?
• Vad var det som styrde – LAGEN eller MÄNNISKORNA?
• Vilken roll spelade Svea rikes lag?
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DEL 2 – GRANSKNING

”Visst, jag kan inte hindra er från det. Men, alla dessa typer
av handlingar bör man tänka efter innan man genomför. Vad
får de för konsekvenser? Dömer vi någon på förhand? Vad är
vi ute efter: rättvisa eller att hitta en syndabock?”
Denna del gör en djupdykning i det som sker i föreställningen.
Utifrån elevernas upplevelser och tankar granskas det som händer och
vilka konsekvenser olika handlingar får.
Lapp med ny identitet
Ta fram lappar med namnen från föreställningen:
• Svea
• Timmy
• Läraren
• Sigrid
• Klas (Sigrids bror)
• Adnan
• Marall och Fransesca
• Goran
• Mathilda
• Henrik
• Gustav
• Tilde
• Rektorn
Dela ut lapparna så att alla elever får varsin karaktär att utgå ifrån.
Det kommer således att finnas till exempel flera Svea i gruppen.
Nu ska ni vara dessa karaktärer! Tänk er att klassen från
föreställningen minglar runt och alla pratar om det som händer.
Ni behöver inte agera fysiskt, spela karaktärerna utan endast säga saker
som den karaktären kan tänkas tycka.
(Övningen fortsätter på nästa sida)
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DEL 2 - GRANSKNING
Fundera en stund på hur du tror att den person du ska vara förhåller sig till
det som händer i klassen i föreställningen.
Vad kom fram i föreställningen? Fantisera själv och hitta på vad du tror den
tyckte om det som händer i klassen. Vad tycker den om det som händer?
Vem tror den är skyldig till att pengarna är borta? Tycker den det är viktigt
att hitta den skyldige? Vad tycker den om de andra i klassen, om läraren,
om att klasskassan har försvunnit?
Låt därefter gruppen mingla och utifrån sina respektive karaktärer prata om
vad som hänt. Försök att uttrycka din karaktär genom vad den säger.
Samlas i ring efteråt och försök gissa vem som var vilken karaktär.
Viktigt att låta alla ”rolla av”, det vill säga släppa sin karaktär.
Frågeställning:
Vad reagerade ni på? Vad kom fram?
Hur var stämningen? Vad hände? Uppstod det grupperingar
vid minglet? Var det någon som var arg, ledsen, undvikande?
Brev till Svea
Låt eleverna skriva ett brev som om de var Sigrid.
Ett brev Sigrid skickar till Svea.
Frågeställning att utgå ifrån:
Hur tror ni att Sigrid känner sig, hur upplever hon situationen?
Vad tror ni att Sigrid skulle vilja säga?
Läs gärna upp breven, eller välj att hålla det hemligt. Eleverna kan även
sätta upp sina brev (anonymt) på en vägg för alla att läsa.
Att vara INNE i värmen eller UTE i kylan!
Tejpa upp en ruta på golvet. Ta fram lappar och skriv namnet på
följande karaktärer:
• Svea
• Timmy
• Läraren
• Sigrid
• Klasskompisarna
Lägg ut lapparna antingen inne i rutan som symbol för OM och NÄR
karaktären var inne i värmen eller utanför rutan OM och NÄR
karaktären var ute i kylan. Motivera när, varför och på vilket sätt
karaktärerna befann sin inne och/eller ute.

8.

9.

DEL 2 – GRANSKNING
Makttriangel
Brainstorma tillsammans kring ordet makt.
Vad tänker ni på när ni hör ordet makt? Vad är makt? På vilket sätt fanns
makt med i föreställningen? Vem hade makten i föreställningen?
Tejpa upp en trekant på golvet. Ta fram lappar och skriv namnet på
följande karaktärer:
• Svea
• Timmy
• Läraren
• Sigrid
• Klasskompisarna
• Rektorn
• Sveas mamma
Förklara att trekanten symboliserar en makttriangel.
Placera lapparna utifrån var i triangeln karaktären befinner sig utifrån makt,
inflytande, möjlighet att påverka och så vidare. Utgå ifrån det som hände i
pjäsen Svea Rikes Lag och de situationer som uppstod. De som hade mest
makt och påverkan placeras högst upp och de som hade minst makt
placeras längst ner.
Frågeställning:
• Vilka hade mest inflytande i det som hände?
• Vem bar ansvaret för att det blev som det blev?
• Vem hade makten att påverka situationerna/det som hände?
• Vad hade de olika karaktärerna kunnat göra för att förhindra att det
slutade som det gjorde?
• Vad är skillnaden mellan
misstänkt och dömd?
• Vad hade de vuxna för ansvar? (Läraren, rektorn, Sveas mamma)
• Finns det någon skillnad på att göra och att driva?
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DEL 2 - GRANSKNING
4-hörn
Läs upp frågan och svaren. Varje hörn i rummet representerar ett
svarsalternativ. Det fjärde hörnet representerar ett så kallat Öppet hörn,
ifall någon har ett fjärde alternativt som inte nämnts. Eleverna får fundera
en stund och på given signal från läraren ställer var och en sig i det hörn
de tycker bäst motsvarar vad de tycker här och nu.
Be klassen att inte kommentera varandras ställningstaganden eller
motiveringar. Låt alla få en stund att berätta för den som står bredvid
varför de ställde sig i just det hörnet. Om det endast står en elev i ett hörn
går ledaren dit och pratar med den. Låt därefter några från varje hörn
berätta hur de tänker.
”Adnan sa genast att han ville grilla pinnbröd för det var det bästa han
visste och då kvittade det om han var på Koster eller vart han var. Och
plötsligt började Marall och Fransesca göra upp en plan för aktiviteter vi
skulle ha för oss och Henrik och Mathilda gick med på företaget. Sa att de
ville spela skogs-brännboll! Men hallå!”
När läraren berättar att klasskassan försvunnit vill Svea driva att de måste
ta reda på den skyldige. Vad tycker du att hon skulle ha gjort?
1. Jag håller med Svea, det är viktigt att få reda på vem som tagit
pengarna och hur de har försvunnit.
2. Jag tycker Svea skulle ha släppt frågan och fokuserat på att hitta på
något annat, billigare.
3. Jag tycker att Svea skulle ha pratat med bara läraren efter
lektionen om hur pengarna kunde ha försvunnit.
4. Öppet hörn.
”Nästa dag. Sigrid var inte i skolan.”
Vem bar ansvaret för att Sigrid kände sig så utsatt att hon slutade i klassen?
1. Svea.
2. Läraren.
3. Klasskompisarna.
4. Öppet hörn.
(Övningen fortsätter på nästa sida)
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DEL 2 – GRANSKNING
Vad var värst?
1. Att Svea anklagade Sigrid utan bevis.
2. Att läraren inte ingrep när klassen demonstrerade.
3. Att rektorn inte stöttade läraren.
4. Öppet hörn.
Vad är värst?
1. Att stjäla pengar.
2. Att frysa ut någon.
3. Att ta sönder någons grejer.
4. Öppet hörn.
Vilket är viktigast?
1. Att följa lagen.
2. Att stå upp för sina åsikter.
3. Att vara moralisk.
4. Öppet hörn.
Reflektionsfrågor:
Får man bete sig hur som helst bara för att någon gjort något dumt? Är lag
och moral sammas sak? Vilket är viktigast, att följa lagen eller moralen? Var
det något i föreställningen som inte kändes okej?
När i föreställningen och vad? Kan man begå brottsliga handlingar men
ändå vara en schysst människa? Begår Svea några moraliska brott? Om ja,
vilka?
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DEL 3 – SVEA RIKES LAG

”Jag hade ju rätt! Det var ju bara de som inte fattade!
Jag hade rätt! Enligt lagen hade jag rätt!”
Denna del fångar upp olika begrepp som nämns i föreställningen.
Utifrån dessa ges eleverna möjlighet att reflektera över sin egen relation
till lagen och brott och straff.
Gestalta begrepp – ordens betydelse i praktiken
Eleverna delas i mindre grupper. Ledaren ropar ut olika begrepp som
grupperna nu ska gestalta som statyer. Alla grupper arbetar
parallellt/samtidigt med begreppen.
Övningen kan ge upphov till diskussioner kring vad begreppen
innebär och hur de kan definieras på olika sätt. Låt eleverna få en stund på
sig att forma statyerna. Prata om hur de kan förklara
begreppet? Hur kan de visa vad ordet handlar om i en staty, en
stillastående situation?
Därefter visas varje staty upp var för sig. Låt eleverna i statyn få
berätta hur de tänkte. Utse gärna en berättare i varje grupp som förklarar
statyn.
Förslag på ord:
Bevis – Misstänkt – Rättssäkerhet – Skam – Skuld – Demonstration – Moral
– Makt – Maktmissbruk – Demokrati – Dömd
Utveckling
En utveckling av övningen kan vara att låta grupperna välja ett
begrepp var. Låt statyn kopplad till det begreppet få liv och skapa repliker
och rörelser till statyn och låt varje grupp utforma en kort scen som visas
upp i helgrupp.
Fundera kring: Hur kan vi gestalta en situation som handlar om det ord vi
valt? Hur kan en scen se ut som är inspirerad av begreppet vi valt?
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DEL 3 – SVEA RIKES LAG
Det första du kommer att tänka på
Här ges eleverna möjlighet att snabbt svara på vad en förknippar med ett
visst ord. Övningen kan fungera som en avslutning av
begreppsarbetet där alla får svara helt fritt. Ledaren säger högt olika ord
som ställs till antingen till var och en att svara på individuellt eller till hela
gruppen samtidigt.
Vad kommer du att tänka på när du hör ordet:
Bevis – Misstänkt – Skam – Demonstration – Moral – Makt –
Demokrati – Dömd - Skyldig
Skriv din egen lagbok
Tänk dig att det är just DU som är ansvarig för att det finns en lag. Vad
skulle du vilja stod i lagen?
Vilka frågor är viktiga för dig, på din skola, i din familj, i din stad, i det
samhälle du lever i, i ditt land? ‘
Vad tycker du är viktigt att det finns en lag om? Om hur vi beter oss mot
varandra, hur vi tar oss fram på gator och cykelvägar, vad vi får göra och
inte får göra, vad vi får äta, vad vi får ha på oss, hur vi får bete oss, vad vi
får heta och inte heta? Vad skulle det stå i just din lagbok?
Låt alla fundera en stund och därefter spåna fritt och skriva ner allt de
kommer att tänka på. Välj ut exempelvis 4 av de viktigaste sakerna du
skulle vilja ha i din lagbok. Be alla formulera de 4 punkterna som
lagpunkter. Låt var och en läsa upp sina 4 lagpunkter eller sätt upp
allas papper på väggen för alla att läsa.
Reflektionsfrågor:
• Vad betyder orden lag och ordning för dig?
• Är det viktigt med lagar och ordning?
• Varför ja/varför nej?
• Hur var det att välja ut vad som skulle stå i din lag?
• Var det lätt/svårt?
• Vad föddes för tankar hos dig när du skulle skriva din lagbok?

14.

DEL 4 – ETT EXPERIMENT

”Det var faktiskt din idé från början. Hade du inte sagt det där
med skorna…”
I del 4 ges eleverna möjlighet att fundera över var går gränsen för vad
som är okej, för vad som är moraliskt riktigt enligt dem själva. Dessutom
ges möjligheten att uppleva några av de känslor och
situationer som Svea Rikes Lag innefattade. För att både med kropp och
tanke undersöka hur en själv skulle agera i en liknande situation.
Debatt – ska Sigrid förhöras eller inte?
Dela in klassen i två grupper och ordna en debatt. Ena halvan av
klassen är för och andra halvan är emot utifrån förslaget:
”Sigrid ska bli förhörd!”
Låt varje grupp börja med att spåna kring för- respektive motargument
kring ett förhör av Sigrid. Skriv ner alla argument och tankar.
Dela gärna ut så att alla i gruppen har ett argument var att framföra.
Starta debatten genom att ena halvan får framföra sina åsikter.
Andra halvan lyssnar. När grupperna lyssnat på varandras argument låt
varje halva återigen samlas och utifrån det de hört spåna på nya argument
som svar och så vidare.
Kan utvecklas med att halvorna får byta perspektiv med varandra, den
halva som nyss varit emot blir då för och vice versa.
Känslotunneln
Dela in eleverna i mindre grupper.
Varje grupp får en lapp där det står ett ord. Prata i varje grupp kring vad
ordet betyder och hur man med kropp och röst kan visa att man t.ex. är
misstänksam, uppträder hotfullt osv.
En av grupperna börjar med att sprida ut sig en och en i varje smågrupp
och ställer en fråga t.ex. vad är klockan/vet ni vägen till affären/har ni sett
min lillebror etc. Grupperna ska när frågan ställs bemöta personen som
frågar utifrån det som står på lappen. På given signal från ledaren byter
personerna grupp och går vidare till nästa för att i nästa smågrupp till
exempel fråga om klockan. Låt gärna grupperna byta lappar med
varandra efter ett tag så de får prova att bemöta på olika sätt.
(Övningen fortsätter på nästa sida)
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DEL 4 – ETT EXPERIMENT
Exempel på bemötanden:
Misstänksamt - Hotfullt - Som demonstranter - Med tystnad Med att förhöra personen - Anklagande
Frågeställning:
Hur var det att gå runt? Hur upplevde ni de olika grupperna/mötena? Hur
var det att bemöta på de olika sätten? Fanns det något ord som skapade
möten? Vilka ord skapade avstånd?
Dilemman – ta ställning. Rätt eller fel.
Ena sidan av rummet representerar svaret RÄTT, andra sidan
representerar svaret FEL. Ledaren läser upp påståendet och visar på vilken
del av rummet som representerar vilket svar. Ställ dig på given signal från
ledaren på den sida av rummet som motsvarar ditt svar här och nu.
Be eleverna att inte kommentera varandras
ställningstaganden. Låt de som vill motivera sitt ställningstagande.
Exempel på frågeställning:
• Svea blir utstött av klassen.
Rätt eller fel?
• OM läraren har utfört ett experiment med klassen.
Rätt eller fel?
• Läraren fick tugga tuggummi men inte eleverna.
Rätt eller fel?
• Civil olydnad.
Rätt eller fel?
• Alla är lika enligt lagen.
Rätt eller fel?
• Klassen var oskyldig till det som hände för det var ju Svea som började.
Rätt eller fel?
• Allt var Sveas fel.
Rätt eller fel?
• Den som har lagen på sin sida har alltid rätt.
Rätt eller fel?
• Det är viktigare med ordning och reda än med rättvisa.
Rätt eller fel?
• Det kan ibland behövas olagliga handlingar för att visa på en orättvisa i
samhället.
Rätt eller fel?
• Det är okej att sno något från en tjuv.
Rätt eller fel?
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DEL 5 – DEMONSTRANTEN

”Fängsla tjuven! Fängsla Sigrid! Fängsla tjuven!
Fängsla Sigrid!”
I sista delen i materialet ges eleverna möjlighet att undersöka
begreppet – demonstration. Genom analys och genom skapandet av en
egen demonstration är målet att belysa begreppet och fenomenet
demonstration ur flera olika perspektiv.
Demo - demonstration
Svea ordnar en demonstration. Hur skulle ni beskriva den
demonstrationen? Vad hade den för stämning? Vilka ljud omgav
demonstrationsscenen i föreställningen? Hur betedde sig Svea och Timmy
under demonstrationen? Hur var deras röster, kroppsspråk, attityd?
Finns det skillnad på att demonstrera om en person eller om en sakfråga?
Finns det goda och dåliga demonstrationer? Är demonstrationer viktiga?
Demonstrationens ljudvägg - röstgestaltning av demonstration
Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp sitta en stund och prata
om vad det finns för olika slags demonstrationer. Varje grupp bestämmer
sig sedan för vilken slags demonstration de vill gestalta. Prata om vilka ljud
ni ska använda för att gestalta er demonstration för publiken. Dela gärna in
demonstrationen i början – mitt – slut.
Öva på röstgestaltningen. Vid uppvisningen sitter klassen som publik men
med ryggen mot ”scenen”. Gruppen som ska gestalta står på ”scenen” och
på given signal från ledaren startar deras röstgestaltning. Publiken bara
lyssnar. Efter gestaltningen låt publiken få berätta vad de hörde, hur de
upplevde demonstrationen, vad de tror hände. Påpeka att vi inte är ute
efter att tolka ”rätt”. Det handlar inte om att gissa sig till hur gruppen tänkt
utan att ges möjlighet att fritt tolka och beskriva sin egen upplevelse.
Avsluta efter att alla har genomfört sin röstgestaltning med att ha ett
gemensamt samtal kring demonstrationer.
Samtalsfrågor:
Finns det positiva respektive negativa demonstrationer? Vilka olika
personer/representanter kan det finnas vid en demonstration? Polis,
demonstranter, motdemonstranter, åskådare etc. Finns det skillnader mellan
demonstrationer i Sverige och internationellt? Är det skillnad på en laglig
och en olaglig demonstration? Om ja, på vilket sätt?
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DEL 5 – SVEA RIKES LAG
Skapa dina egna plakat
Börja med en lista – allt jag tycker är orättvist som jag skulle vilja
demonstrera om/mot.
Ta reda på fakta om en eller två av de punkter du skrivit upp. Skapa ett
plakat kring vad du vill ha sagt i en demonstration utifrån den orättvisa du
har valt. Låt varje elev få presentera sitt plakat och förklara sitt budskap.
Utveckling
Dela in eleverna i mindre grupper. Låt var och en i varje grupp få
presentera sitt plakat. Skapa sedan en demonstration i varje grupp.
Hur ska den gå till? Hur vill vi använda våra röster och kroppar i
demonstrationen? Hur kan vi nå ut med det vi vill ha sagt? Låt varje grupp
hålla i en demonstration i klassrummet för resten av klassen och framföra
sina budskap.
Frågeställning:
Skulle du kunna tänka dig att demonstrera på riktigt? I vilket sammanhang
skulle det passa att föra fram din fråga; ute på gatan, på skolgården,
utanför lärarrummet, utanför stadshuset?
Hur skulle en kunna göra för att skapa en egen demonstration, hur går man
tillväga? Vad tycker du är viktigt att tänka på vid en demonstration?
Handlar demonstrationer endast om sådant vi vet att vi kan förändra?
Kan en demonstration vara enande? Kan man demonstrera om allt?
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MARKNADSFÖRING & TURNÉ: Mario Castro Sepulveda
PRODUKTION: Line Janson & Niclas Paulsson
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TIPS INFÖR TEATERBESÖKET
INFORMERA
Prata gärna med eleverna om vad de ska få vara med om och hur det
går till när man är på ett teaterbesök.
INTRESSERA
Ge gärna en kort presentation om vad det är eleverna ska få se, så att
de känner sig förberedda och förväntansfulla.
ANKOMST/HEMFÄRD
Om det är möjligt, se till att ni kan komma i god tid innan
föreställningen börjar och att ni kan stanna kvar en stund efter att den
är slut. Vi ser gärna att ni får ett lugnt och angenämt besök hos oss.
PRATA MED OSS!
Har ni några funderingar kring teaterbesöket, oavsett om det handlar
om tematik eller logistik, så hör gärna av er till oss! Vi nås på:
info@teater23.se eller 040-30 32 23.
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