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Berättelse/Dramaturgi 
Ordets Makt gestaltar med/genom olika uttryckssätt den enorma kraft ord har; hur ord kan 
påverka människor till att göra vad som helst. Utställningen består av olika sektioner som var 
för sig berättar något om ordens betydelse och verkan, och som tillsammans skapar en 
helhetsbild över ordens roll, både historiskt och i nutid.  

Vilka är de vanligaste kränkande orden som ungdomar använder mot varandra idag? Vad har 
dessa ord för konsekvenser, hur påverkar det vardagen för ungdomarna? Vad är näthat? Och 
vad finns det för hjälp? Vad är propangada och hur ser dagens propaganda ut jämfört med 
den från Nazityskland? Vad är yttrandefrihet och ska man få säga vad man vill? 

Alla dessa frågor och fler därtill belyser Ordets Makt. Utställningen syftar också till att få 
besökaren att reflektera över sitt eget språkbruk, och ges själv möjlighet att sprida positiva 
och stärkande ord till nästkommande besökare.  

 

 



 

 

Gestaltning 
Ordets Makt är en interaktiv utställning vars gestaltning består av starka färger och uttryck. 
Orange, röd, grön och svart är de genomgående färgerna. Utställningen utgörs bland annat 
av en propagandavägg, vägskyltar, mentometerknappar, ”boosting board”, textvepor, film 
och ljudklipp. Rummet där Ordets Makt visas är uppdelat i olika sektioner utifrån de teman 
som behandlas, i vilken ordning sektionerna ses har ingen betydelse då varje del är 
fristående.   

 

 



 

 

 

 



 

 

Publikvänlighet 
Utställningen är rullstolsanpassad enligt svensk standard.  
I nuläget är större delen av utställningen på svenska men ambitionen är att hela 
utställningen även ska vara tillgänglig på engelska då en betydande del av Fredens Hus 
besökare är utländska turister.  
Interaktivitet är en viktig del i utställningen och möjligheten att själv kunna göra sin röst 
hörd, både genom mentometersystemet och boosting boarden, är väldigt uppskattat bland 
besökarna.  

 

 



 

 

 

 



 

 

Metod 

Idén till Ordets Makt uppkom genom samtal med lärare som uttryckte frustration över sina 
elevers sätt att uttrycka sig och att tala till varandra på. Detta resulterade i att en enkät togs 
fram gällande språkbruk bland ungdomar, och som besvarades av ca 1000 ungdomar i 
Uppsala. I och med enkäten var arbetsprocessen med Ordets Makt igång och därefter kunde 
allt fler delar vävas samman och kopplas till ordens makt och verkan, vilket utgör 
utställningens knytpunkt. Tillsammans med en rad samarbetspartners; journalister och 
författare, spoken word-artister, grafiska formgivare och programmerare tog Ordets Makt 
form under sommaren och hösten 2013. 

 


