
   SPRÅKSTÖD FÖR FÖRESTÄLLNINGEN 
      HEMLIGHETER

HEJ LÄRARE!

Vi på ung scen/öst är glada att få komma till ditt och dina elevers klassrum och spela föreställningen 
Hemligheter.  För dig som vill förbereda dina elever inför föreställningen på ett sätt som ger ökad textuell 
förståelse, har vi sammanställt detta material. Komplettera gärna med vår ”Verktygslåda” efter 
föreställningen, som du hittar på https://www.ungscen.se/forestallningar/hemligheter.

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.

Om du har frågor till oss, vänd dig till: 

Veronika Baumgardt
Marknads- och kommunikationsansvarig
013-37 77 75
veronika.baumgardt@ostgotateatern.se



SCEN 1
Maj och Kaj är två vuxna kvinnor. De träffas på en toalett på en tågstation. Först känner Kaj inte igen Maj, 
men sen upptäcker hon vem det är. Hennes bästis från mellanstadiet.

SCEN 2
Maj är barn och det är 1970-tal. Hon är nyinflyttad i Östergötland och ny i klassen och fröken ber henne 
presentera sig för alla. Maj heter egentligen Lise-Lotte.

På rasten på skolans toalett hör Maj att någon gråter. Det är Kaj, men hon heter egentligen Anna-Maria. 
Hon har fått mens och har ingen binda, och vågar inte gå ut från toaletten. Maj säger att hon också har fått 
mens, men att hon inte har någon binda med sig. Maj ger Kaj ett par strumpor att stoppa i trosorna.



SCEN 3
Maj och Kaj är vuxna igen, på tågstationens toalett. Kaj har bråttom iväg. Hon säger att Maj äntligen lärt sig 
östgötska.

SCEN 4
Maj är barn, på skoltoaletten. Hon har en bandspelare där hon spelat in sina klasskompisar, hon lyssnar och 
försöker härma deras dialekt. Kaj smyger utanför och upptäcker henne. Hon bjuder Maj på godis. 
Kaj säger att Maj är bra på att härma och att hon borde bli skådespelare. Det vill Maj. Kaj säger att hon 
också vill det. Maj säger att de kan söka till att vara med i teaterföreningens musikal. De kommer på att de 
ska byta namn till Maj och Kaj. Kaj visar ett blåmärke och berättar att hennes brorsa brukar slå henne. 
Maj säger att de kan hämnas på honom.



SCEN 5
I klassrummet. Läraren är sjuk och de har en vikarie som är helt annorlunda. Han pratar om att vänskap är 
viktigare än att vara duktig i skolan. Livet är ingen tävling, det är ett äventyr, säger han.

SCEN 6
Kaj och Maj gör en ritual på toaletten. De spolar ner papperslappar med sina gamla namn, Anna-Maria 
och Lise-Lotte, i toaletten och skriver sina nya namn på väggen. De lovar varandra att vara ärliga och hjälpa 
varandra. De är bästisar.



SCEN 7
Kaj och Maj är vuxna igen, på tågstationens toalett. Kaj pratar i mobil om ett viktigt möte som hon ska gå 
på. Hon ska precis få reda på adressen när Maj råkar putta henne så att hon tappar mobilen i toaletten. Kaj 
säger att hon hade hela sitt liv i telefonen. Nu vet hon inte vart hon ska. Maj försöker torka telefonen med 
sina kläder.

SCEN 8
På 70-talet hemma hos Kaj. Man hör att Kajs brorsa spelar hög musik från sitt rum. Kaj vill att hennes
mamma, Yvonne, ska vara som en vanlig mamma när Maj ska hälsa på. Hon vill inte att hon ska röka, utan 
hon ska ha förkläde, bjuda på fiskpinnar och skälla på barnen om de svär. 



Maj kommer. Hon har med en voodoo-docka, som de ska hämnas på Kajs brorsa med. De hugger i dockan. 
Då hör man brorsan skrika från sitt rum. Maj blir rädd. De bestämmer att de ska gömma dockan hemma hos 
Maj.

SCEN 9
Hemma hos Maj. Kaj får vänta i hallen.



Maj frågar sin pappa om Kaj får stanna och äta middag, men han säger bara att de ska fråga mamman. 
Mamman säger att det inte passar och att de bjudit hem en annan familj. Hon säger att Lise-Lotte borde bli 
kompis med deras son. Det är en från parallellklassen som kallas för Mögelöra.

 

Maj säger till Kaj att hon inte kan stanna på middag eftersom föräldrarna blivit matförgiftade. Kaj ska gräva 
ner dockan i trädgården själv.

Scen 10
Kaj och Maj är vuxna igen, på tågstationstoaletten. Maj säger att hon kan köpa en ny mobil till Kaj. 
Kaj säger att hon har jobbat hela livet för att få ett chefsjobb, och det mötet var idag. Hon säger att Maj har 
förstört hela hennes framtid. Hon skriker och är arg. Maj svimmar. 

Kaj tar hand om henne och ger henne godis när hon vaknar. Kaj berättar att hon har döpt om sig till Kaj på 
riktigt. Maj undrar om Kaj någonsin kan förlåta henne för mobilen. Kaj berättar att hon egentligen bara ville 
ha ett chefsjobb för att visa de gamla klasskamraterna att hon kunde. I tågstationens högtalare säger de att 
Majs tåg är försenat.



SCEN 11
Kaj och Maj är barn igen. Majs föräldrar har bett om ett extra samtal med lärarvikarien. De tycker att Kaj är 
en dålig kompis för Maj. Maj har blivit sämre i skolan sedan de blev kompisar. Vikarien Rally säger att det 
finaste man kan lära sig är att skaffa en riktig vän. Kajs mamma håller med och försvarar Maj och Kaj. Maj 
lovar att plugga jättemycket, bara föräldrarna inte tar ifrån henne Kaj. Majs föräldrar går, de ska prata med 
Maj ensam istället. Maj och Kaj viskar att de ska mötas på toaletten innan skolan.

SCEN 12
Kaj och Maj är vuxna, på tågstationstoaletten. I högtalaren säger de att Majs tåg är inställt. Maj säger att 
hennes man kommer att bli tokig om hon inte kommer hem. Hon är gift med Mögelöra från den gamla 
parallellklassen. Kaj skrattar. Maj berättar att hon inte blev skådespelare. Hon fick inte vara med i musikalen 
för sina föräldrar. Allt blir inte som man tänkt sig, säger hon.

SCEN 13
Kaj är barn i sitt rum. Hennes mamma kommer in och berättar att hon har träffat en ny kille i Stockholm 
och att de ska flytta dit. Men Kajs brorsa ska inte flytta med. Han ska flytta till sin pappa i en annan stad. Kaj 
skickar ut sin mamma. Hon ber till gud att förlåta henne för voodoo-dockan och att rädda brorsan.



SCEN 14
Maj kommer in till Kaj. Hon sjunger en sång och berättar att hon blivit uttagen till att spela huvudrollen i 
musikalen. Hon är ivrig och vill prata med Kaj om det, men Kaj är ledsen över sin brorsa. De börjar bråka. 
Kaj tycker att Maj är bortskämd. Hon säger att hon vet att Maj ljuger om att hon har mens, att hon har l
ingonsylt på bindan. Maj säger Dra åt helvete. De skiljs åt.

SCEN 15
Kaj är ensam på skoltoaletten. Men det verkar som att det spökar i toaletten. En röst ropar hennes gamla 
namn, Anna-Maria. Kaj blir rädd och suddar ut sitt namn från väggen. Hon flyr därifrån.



SCEN 16 
Maj är i klassrummet. Den gamla läraren är tillbaka. Hon berättar att Kaj har flyttat. Maj försöker ringa till 
Kaj, men numret finns inte längre. Hon springer till skoltoaletten och ser att Kajs namn är borta från väggen. 
Maj suddar också ut sitt namn.

Kaj har skrivit ett vykort till Maj och berättar att hon har flyttat. Hon postar det.

SCEN 17
Kaj och Maj som vuxna. Kaj undrar varför Maj aldrig hälsade på. Maj undrar varför Kaj inte berättade att 
hon skulle flytta. I högtalaren säger de att Majs tåg ska gå om tio minuter. De ska gå. Men då frågar Maj om 
hon inte kan få bo hos Kaj några dagar. Hon vill inte vara gift med Mögelöra längre. Kaj säger att hon är stor 
nu. Hon får göra precis vad hon vill. De skriver sina namn på toalettväggen och går.

      SLUT


