
VERKTYGSLÅDA TILL FÖRESTÄLLNINGEN 
              HEMLIGHETER

HEJ LÄRARE!

Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får komma och spela föreställningen Hemligheter i ert 
klassrum. Föreställningen handlar om Kaj och Maj, som var bästisar när de gick i mellanstadiet. Det var 
på 1970-talet, och nu när de är vuxna träffas Kaj och Maj igen för första gången sedan dess. Hur blev de 
bästisar och varför slutade de att vara det? Vilka hemligheter hade de för varandra då, och vilka har de för 
varandra nu? Föreställningen handlar om vänskap nu och då, om familjer och klasskillnader, och om de 
hemligheter man vill dela och de man vill behålla.

För dig som vill följa upp föreställningen pedagogiskt har vi sammanställt detta material. Det är tänkt att 
inspirera dig som lärare till att arbeta vidare med föreställningens teman och former. Materialet innehåller 
förslag på ämnen och diskussionsfrågor som både går bra att diskutera i stor eller liten grupp, och som du 
kan låta dina elever fundera och skriva kring enskilt. 

   
Känn dig fri att utveckla och förändra det här materialet utifrån vad som passar er! Du som lärare vet bäst 
vad som passar din grupp och vilka erfarenheter och kompetenser som finns bland eleverna. 

Lycka till!
 
 

Om du har frågor till oss, vänd dig till: 
Veronika Baumgardt
Marknads- och kommunikationsansvarig
013-37 77 75
veronika.baumgardt@ostgotateatern.se



FÖRESTÄLLNINGEN - gör en minnesbank
Gör en minnesbank av föreställningen på tavlan och hjälps åt i hel grupp att minnas vad ni varit med om. 
Gå igenom både handling och olika känslo- och sinnesintryck. Skriv upp händelser och intryck ni minns. 
Skriv upp repliker, rekvisita, kostym, ljud och musik som ni minns. Uppmuntra dina elever att minnas vad de 
sett, men också hört, känslor de känt, saker som var roliga, konstiga, pinsamma. Era minnen får gärna vara 
motstridiga. 

Du kan också låta dina elever göra minnesbanker själva, i mindre grupper. 

- Vad hände allra först i föreställningen?

- Vilka personer fanns med? Hur såg de ut?

- Vilka olika platser utspelade sig föreställningen på?

- Vilka olika tider utspelade sig föreställningen i?

- Kommer du ihåg något som de hade på sig?

- Kommer du ihåg något särskilt i scenografin?

- Kommer du ihåg någon särskild låt eller ljud?

- Kommer du ihåg några saker som de hade?

- Kommer du ihåg något du skrattade åt? 

- Kommer du ihåg något som var sorgligt?

- Kommer du ihåg något som du inte fattade?

- Hur slutade det?

Titta tillsammans på era samlade minnen och prata om hur allt detta tillsammans utgör 
teaterföreställningen - stort som smått. Ha minnesbanken framför er när ni fortsätter att prata om 
föreställningen!



FAMILJER OCH OLIKHETER
Om ni vill, skriv upp på tavlan:

Vad finns det för skillnader mellan Kajs och Majs hem och föräldrar? 
Vad jobbar föräldrarna med och hur bor de? 
Hur är Majs föräldrar Åke och Gunilla? Och hur är Yvonne, Kajs mamma? 
Vad finns det för regler i de olika hemmen?

Diskutera i mindre grupper eller skriv enskilt: 

Varför tror du att Kaj och Maj försöker ändra på sina föräldrar och ljuger för varandra om hur det är 
hemma? 
På vilka sätt är Kaj och Maj olika varandra? Tycker de om olika saker? Har de olika personligheter?
På vilka sätt är de lika varandra?

Diskutera två och två eller skriv enskilt:

Har du eller har du haft någon kompis som var olik dig? På vilka sätt? Vad är bra och vad är dåligt med att 
vara olika som kompisar?



HEMLIGHETER
Om ni vill, skriv upp på tavlan: 

Vilka hemligheter finns i föreställningen?
Har de vuxna Kaj och Maj också hemligheter? Vilka?

Diskutera i mindre grupper eller skriv enskilt: 

Vad är det som händer när Kaj och Maj börjar bråka i slutet? Varför berättar inte Kaj för Maj att hon ska 
flytta? Varför säger Maj att hon ska heta Lise-Lotte igen?

Diskutera två och två eller skriv enskilt:

Har du eller har du haft någon bra hemlighet? Hur kändes det att ha den? Känns det annorlunda att ha en 
hemlighet tillsammans med någon, och att ha en ensam? 

Om någon berättar en hemlighet, ska man alltid hålla den då? Finns det hemligheter som man ska berätta? 
Varför då?

NU OCH DÅ - barndom och framtid
Om ni vill, skriv upp på tavlan: 

När Maj och Kaj är barn är det 1970-tal, omkring femtio år sedan. Känner ni någon som var barn då? 
Vet ni något som hände på 70-talet?

Hur märks det i föreställningen att det är 70-tal? Vad är annorlunda mot nu, när du är barn? Kläder, musik, 
teknik? Hur är barnen och föräldrarna mot varandra? Är något annorlunda? Är det något som är likadant?

Diskutera i mindre grupper eller skriv enskilt: 

Kaj och Maj har två lärare, Barbro och så Rally som är vikarie. Vad finns det för skillnader mellan Rally och 
Barbro? Varför tror du att Majs föräldrar blir arga på Rally?

I föreställningen blandas scener på 70-talet med scener i nutid. Kaj och Maj som barn fantiserar om att bli 
vuxna, och Kaj och Maj som vuxna minns tillbaka till när de var barn. 

Låt dina elever fantisera om att de träffar sig själva som vuxna. Prata i mindre grupper eller skriv och rita, 
ensam eller två och två. 

Vad skulle du fråga eller vilka råd skulle du ge dig själv? Finns det något du vet nu som du tycker är viktigt 
att du kommer ihåg när du blir vuxen?

Låt dina elever rita en eller flera karaktärer från föreställningen. 

Fokusera på skillnaderna i kläder och uppmuntra dem att fundera över hur barn och vuxna klär sig, och 
skillnaderna mellan nutid och dåtid. Till exempel kan du låta dem rita Kaj och Maj både som vuxna och barn 
och jämföra. 



VÄNSKAP
Diskutera i mindre grupper eller skriv enskilt: 

Kaj och Maj gör en vänskapsritual tillsammans på toaletten och skriver sina nya namn på väggen. De lovar 
att alltid vara ärliga mot varandra och hjälpa varandra - håller de det löftet? 

När Maj är barn vill hon bli skådespelare, men det blir hon inte. Varför, tror du? Vuxna Kaj säger att hon vill 
bli chef, men det spelar ingen roll för vad. Varför, tror du? 
Vuxna Kaj är arg på Maj - varför? När Maj svimmar slutar hon vara arg. Vad händer då? Varför, tror du?

Diskutera två och två eller skriv enskilt:
Varför vill Kaj och Maj byta namn? Har du velat byta namn någon gång?
Hur är det att ha en kompis när man är barn, och att ha en kompis när man är vuxen? Vad finns det för 
skillnader och likheter?

Har du någon bästis eller bra kompis? Har ni gjort någon ritual eller ceremoni? Skulle du vilja göra det?
Tror du att ni kommer att vara kompisar när ni blir vuxna? 

TILL SIST
Om ni låter eleverna rita eller pyssla får ni väldigt gärna posta teckningar (eller fota och maila bilder) till oss 
på ung scen/öst. Det är väldigt roligt för oss att få respons i efterhand och vi uppskattar det mycket. TACK! 

Posta i så fall till

ung scen/öst
Att: Veronika Baumgardt
Elsa Brändströms gata 10
582 27 Linköping
ELLER
veronika.baumgardt@ostgotateatern.se


