
 
Gemensam diskussion 
Håll en gemensam diskussion med eleverna utifrån det som sades i inspelningen. Denna 

del av lektionen kan bidra till att eleverna i större utsträckning minns det som de precis 

har hört, och även bidra till en fördjupad reflektion och förståelse kring händelserna på 

1600-talet. 

Nedanför frågorna ser du korta svar som är ungefär dit svaret bör gå. Men i en 

diskussion finns inga fel. Det viktigaste för övningen är att eleverna deltar, visar att de 

har förstått temat och att de reflekterar. Betrakta frågorna nedan som förslag. Fråga 

gärna annat från hörförståelsen som du tror kan passa din klass.  

 

De frågade några studenter vad de tänkte när de hörde ordet häxjakt. En av dem lyfte att 

många har använt begreppet i samband med Me Too-rörelsen. Vad var det hon syftade på? 

 

Att många tyckte att rörelsen blev en häxjakt på män. 

  

Varför tyckte hon inte att 1600-talet häxjakter gick att jämföra med händelserna i samband 

med Me Too? 

 

För att händelserna i samband med Me Too snarare var rättvisa. Med andra ord, att män fick 

stå till svars för sina handlingar, jämfört med häxprocesserna där kvinnor fick stå till svars 

för sådant som de var oskyldiga för. 
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Varför tror ni kvinnorna var särskilt utsatta för häxprocesserna? 

 

Patriarkala strukturer, en väldigt påtaglig social hierarki i samhället, misogyni, kontroll, 

makt, hämnd. Det är förmodligen inte på grund av en ensam anledning. Många anledningar 

har bidragit. Se vad eleverna säger när de får spåna. 

 

Hur tror ni samhället såg ut när så många blivit avrättade? 1/10 i Torsåker avrättades. Det var 

71 personer, av alltså runt 700 människor. 

 

Det blev otroligt påverkat. Kvinnor hade en avgörande roll i hushållet. Vad hände när så 

många förlorade sin fru, mor, syster, piga. Männen hade andra roller och hade kanske aldrig 

lärt sig förbereda mat, sy kläder eller ta hand om barn. 

  

Hur tyckte den andra studenten att ordet häxjakt användes idag? 

 

När någon idag blir kritiserad så kallas det ibland för häxjakt, och det används på så sätt lite 

för lätt idag. Man marginaliserar  

  

Vad säger den tredje studenten om ordet häxjakt och Donald Trump? Vad tror ni Trump 

menade med det? 

 

Lyfter Donald Trumps uttalanden om att han har blivit utsatt för häxjakt. Han har påstått det 

vid flertalet gånger. T.ex. när han stod inför riksrättsrättegång där han var anklagad för att 

misbruka presidentens makt och för att ha pressat Ukrainas president att inleda en utredning 

mot Joe Biden, och när han blev tvungen att lämna ut sina deklarationer. 

  

Finns det något annat som ni tänker på när ni hör ordet häxjakt? 

 

Mediedrev?  

  

Tror ni att det skulle kunna bli en häxjakt här på skolan? 

 

Om det t.ex. händer något dåligt, och alla vill ta reda på vem det är, då kanske det kan bli en 

häxjakt. Där man anklagar oskyldiga bara för att man vill veta vem som är skyldig. Därför 

ska man vara försiktig med att anklaga andra när man inte vet vad som har hänt. 

  

Tror ni att ni skulle kunna vara delaktiga i en häxjakt? 

 

Man ska kanske aldrig säga aldrig. Det kan vara lätt att utsättas för grupptryck. Om alla 

andra säger att någon är skyldig till något kanske det också är så! Eller? Då är det viktigt att 

vara modig. 

  

Har ni blivit oskyldigt anklagade någon gång? 

  



Hur kändes det? 

 

Har ni själva ljugit om något som gjorde att någon annan blev felaktigt anklagad? 

 

En stor del av det som häxprocesserna slutade i berodde på att andra ljög och spred rykten. 

Tror ni att ryktesspridning kan leda till liknande saker idag? 

 

Förr spreds rykten mellan gårdar och socknar. Hur tror ni det ser ut idag geografiskt? Hur 

sprids information? 

 

Internet, sociala medier, sms, chatt. Det kan gå väldigt snabbt om man jämför med dåtiden. 

Tänk då vilka konsekvenser en lögn eller ett felaktigt rykte kan få. Tänk om man själv blir 

utsatt eller ens kompis. 

 

Tror ni det går att stoppa en sådan ryktesspridning? 

  

Fråga till sist om eleverna har några frågor eller funderingar. Diskutera tillsammans, och om 

det är något ni inte vet - försök ta reda på tillsammans! 


