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Vad kul att du valt att se Det finns ingenting att vara rädd för på Uppsala stadsteater med din 
klass. Vi är stolta över att kunna erbjuda bra teater på en riktig teaterscen helt kostnadsfritt till 
Uppsala läns skolor. För en del elever kan det här vara det allra första teaterbesöket, vi är där-
för särskilt måna om att detta ska bli en bra upplevelse.

1.

VÄLKOMNA
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Det här materialet är till för dig som är lärare, pedagog, gruppledare eller dylikt. Du 
behöver inte använda alla delar utan kan plocka det du vill ha, och använda dem som 
underlag för gruppsamtal, diskussioner i helgrupp eller enskilda skrivuppgifter. 

Materialet består av ingångar till hur du kan samtala med och fördjupa upplevelsen 
av föreställningen med dina elever/ungdomar. Att ha ett samtal efter en föreställning 
är som en fortsättning av upplevelsen. Ens tankar, känslor och funderingar är suverä-
na och en bör inte söka efter rätt och fel – utan tränas i att lyssna in varandras olika 
upplevelser där ibland frågorna är viktigare än själva svaren.

Om du har frågor kring föreställningen eller det här materialet kan du maila dramapedagog 
Maria Trost: maria.trost@uppsalastadsteater.se

En teaterföreställning är också en konstnärlig upplevelse som är unik för varje individ. Du kan 
tillsammans med din prata mer om den estetiska upplevelsen utifrån handledningsmaterialet 
»Ta med skolklassen på teater« som du hittar på vår hemsida under fliken »För skolor.«

Den estetiska processen

ATT FÖRBEREDA TEATERBESÖKET

I de flesta fall behöver en inte förbereda eleverna alls på det en ska se. Att titta på en teat-
erföreställning är en konstnärlig upplevelse och för det mesta är det bästa att bara luta sig 
tillbaka och ta in upplevelsen helt oförbrett, för att sedan kanske bearbeta och prata om 
föreställningen efteråt.

Som lärare känner du dock dina elever bäst. Därför rekommenderar vi dig att sätta in dig i 
materialet innan föreställningen för att själv förbreda dig på vad det handlar om. Kanske 
bedömer du att just dina elever behöver prata om handlingen innan eller prata om något 
svårt som tas upp. Vissa föreställningar berör kanske något som kan upplevas som jobbigt 
för en enskild elev och då kan det vara bra att läraren är beredd på en eventuell reaktion.
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För många barn och ungdomar sker det första mötet med teatern inom skolans ramar – ett 
möte som kan bli fantastiskt och omvälvande, därför är det viktigt att de vuxna som följer med 
klassen eller gruppen till teatern funderar över sin roll i mötet.  
 
Karin Helander skriver i Att öppna nya världar*: 

  »Den vuxnes roll på teatern är viktig som förmedlare av lust, nyfiken-
  het och förväntan. Som lärare kan man både förbereda och efterarbeta 
  teaterbesöket för att ge en nyckel till mötet mellan skola och teater.«

Under själva föreställningen spelar lärarens reaktioner stor roll. Läraren har ju ansvaret för 
klassen som besöker teatern, och säkert en vilja att klassen »sköter sig«. Oftast är det dock 
klokt att inte vara alltför nitisk i sin tillsyn av klassens uppförande. En hyschande lärare är mer 
störande än en elev som viskar. Reaktioner under en teaterföreställning kan vara så olika, en 
del fnissar när det är obehagligt, en del skruvar på sig av nervositet eller skrattar högt när det 
är pinsamt.  

Vi tycker om en aktiv publik under föreställningen – alla reagerar på så olika sätt!
 
En på ytan orolig publik kan vara mer engagerad och intresserad än en tyst sådan. Det är viktigt 
att respektera publikens olika reaktioner. Om något skulle inträffa under en föreställning har 
alltid teatern personal och en publikvärd närvarande inne i salongen. Vårt råd till dig som lärare 
är att själv fokusera på föreställningen du tittar på för att på bästa sätt kunna efterarbeta den 
med klassen efteråt. 

Att efterarbeta teaterbesöket brukar vi för det mesta rekommendera och efterarbetet kan 
göras på en mängd olika sätt beroende på vad det är för föreställning. I det här materialet hit-
tar du tips på vad du kan göra och vad du kan samtala om efteråt. Det viktiga är inte att följa 
det här materialet till punkt och pricka utan att på olika sätt samtala efteråt för att träna sig i 
att fundera över upplevelsen. Karin Helander igen*:

  »Lärarens roll på teatern är viktig också i arbetet med att respektera 
  och uppmuntra varje elevs egen smak och åsikter. Som lärare kan du 
  utgå från din egen lust och nyfikenhet på vad du själv uppfattar och 
  upplever av föreställningen. Diskutera gärna, fråga och lyssna. En får
  tycka olika! För teater finns inget facit! Svåra frågor har inga enkla 
  svar, men är utmärkta avstamp för diskussioner.«

* Att öppna nya världar av Karin Helander är en handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola/sko-
la, utgiven av Riksteatern. Den finns att ladda ner som PDF: http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar

DEN VUXNES ROLL



OM PJÄSEN »DET FINNS INGENTING ATT VARA RÄDD FÖR«

Det finns inget att vara rädd för är en dramatisering av Johan Heltnes uppmärksammade de-
buroman med samma namn. Bokens huvudperson har precis som Heltne en bakgrund i Livets 
Ord, men det är ingen självbiografi. För dramatisering och regi står Sara Giese. 
 
Handlingen kretsar kring Jonatan, som går på Livets Ords kristna gymnasium. Allt utspelar sig 
under tidigt 90-tal och miljöerna är på ett ungdomsläger i Israel, på Livets Ord i Uppsala samt 
på Ninas sommarställe i Bohuslän. Jonatan lider av epileptiska anfall och är av sjukvården 
ordinerad medicin och samtalsterapi medan församlingen tycker att Jonatan är helad – det 
handlar bara om att tro.
 
Här finns också en kärlekshistoria mellan Jonatan och Nina. Nina är ny i församlingen och inte 
van vid alla de regler som finns, där bl.a. deras relation är förbjuden, sex innan äktenskapet 
och onani syndigt och orent.

Regissörens ord om varför hon valt att dramatisera och sätta upp pjäsen:

»För mig handlar pjäsen om en ung människas kamp om en egen röst och rätten till sin 
sexualitet, och om när känslan krockar med den egna övertygelsen. Jonatan får i mötet 
med Nina och psykologen syn på den norm/det regelverk som han vuxit upp i och måste 
själv ta reda på vad som är rätt och fel för honom.  Vuxnas makt över barn är ett annat 
starkt tema. De vuxnas behov av att kontrollera unga människors sexualitet. För mig är ma-
terialet intressant eftersom det handlar om en pojke i en vit kristen kontext, vilket kanske 
traditionellt är en kvinnlig erfarenhet.« – Sara Giese

 
 

• Jonatan – Björn Elgerd
• Nina – Mikaela Knapp
• Pastorn – Jakob Fahlstedt
• Psykologen, församlingsledare, militär mfl – Cilla Thorell
• Församlingsmedlem, militär, fotbollskompis mfl – Slaven Spanovic
• Ungdom i församlingen – Tomas Andersson
• Församlingsmusiker, mamma – Anna Haglund
• Ungdom i församlingen (samt sufflör) – Anna Lundqvist
 
En del skådespelare spelar flera roller under föreställningen vilket visas genom deras 
olika karaktärer och genom klädbyten.

ROLLER OCH SKÅDESPELARE I FÖRESTÄLLNINGEN:
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• Vilka olika levnadsregler/normer är Jonatan uppvuxen med?
• Vad händer med honom när andra personer ifrågasätter dem?

I början av pjäsen frågar sig Jonatan vad som är viktigt. Efteråt nystas en rad olika händelser 
upp vilka fått honom att fundera på vad är egentligen viktigt. Repliken rymmer flera tankar 
– vad är viktigt att berätta för pastorn, psykologen eller föräldrarna? Eller vad är viktigt för 
Jonatan själv? Vad vill han egentligen? 

Här följer några frågor som ni kan samtala kring i grupper eller enskilt:

ATT ARBETA MED EFTER TEATERBESÖKET

1. Vad tar du med dig?

• Vad tror du är viktigt för Jonatan?
 
• Vilka personer finns runt Jonatan och hur påverkar de honom? Finns likheter/
olikheter?
 
• Hur ser Jonatans värld ut? Fundera både över den han är uppvuxen i och den som 
finns utanför den världen. 

Nina berättar för Jonatan om hur annorlunda Livets Ord ställer sig i vissa frågor i förhållande 
till det hon är van vid, och frågar sedan honom hur han tänker. Jonatan svarar svävande på frå-
gan med »Ungefär som du, fast tvärtom eller jag vet inte«. Nu handlade Ninas fråga om något 
konkret men den belyser också hur svårt det kan vara att själv hitta svaret om man är van vid 
att, som i Jonatans fall, kanske få svaren serverade. 

Här följer några frågor som ni kan samtala kring i grupper eller enskilt:

3. Hur tänker du?

• Gör en runda i klassen eller i mindre grupper där alla får berätta vad de har tagit med 
sig från besöket. Vad minns du starkast? Är det något du tänkt på efteråt? 
 
• Gör tillsammans en tidlinje över vad som utspelade sig i pjäsen. Vad hände och vilka 
konsekvenser fick de olika handlingarna?

2. Vad är viktigt?
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I slutet av föreställningen säger pastorn så till Jonatan. Samma ord är titeln på både boken 
och pjäsen.  Det känns ju tryggt att få höra det, men om man vänder på det så blir kanske 
orden i sig en bekräftelse på det motsatta – att det finns något att vara rädd för. Här följer 
några frågor som ni kan samtala kring i grupper eller enskilt:

4. Det finns ingenting att vara rädd för

Vilka normer är vi uppvuxna med egentligen? Det kan skilja sig åt mellan familjer, skolor, 
klass, religiös tillhörighet, politisk tillhörighet etc. Alla är vi uppvuxna med olika normer/syn 
på företeelser runt omkring oss och för att synliggöra dem måste man också kunna ifrå-
gasätta dem. 

• Upplever du att Jonatan är rädd? 
• Vad är han i så fall rädd för?
• Hur hanterar Jonatan rädslan? 

5. Normer

Uppgift, skriv ner eller prata i grupper:

• Pjäsen slutar med att Jonatan följer med pastorn in på hans arbetsrum. Fundera över vad 
Jonatan valde att berätta där inne. 

• Vad hände med Jonatan efteråt, där pjäsen tar slut? Skriv gärna ner dina tankar eller fortsätt 
på historien. Vad valde han?

Fundera tillsammans eller enskilt kring vilka normer du/ni är uppvuxna med. Här följer två 
praktiska övningar ni kan använda:

• Nätverkskarta 
Gör en nätverkskarta över vilka personer som finns i din närhet och fundera över hur de 
påverkar dig. Berätta ev sedan för varandra i mindre grupper om din karta. Alternativt gör den 
för dig själv bara.

Kartan kan ritas upp på ett större papper där man ritar sig själv i mitten och sedan drar linjer till 
olika grupper som finns runt dig. T.ex. familjen, släkten, kompisar, skolan, laget mfl.

•  Normkarta
Gör en normkarta där du funderar över t.ex. följande: Min syn på sexualitet/min syn på sexuell 
läggning/min syn på jämställdhet/min syn på utbildning/min syn på politik/min syn på miljön/
min syn på religion.

Hitta gärna på fler saker som är normbildande eller skaffa materialet »Bryt« som du hittar på 
RFSL under länken http://rfslungdom.se/produkt/bryt/

Att fundera kring efteråt:
• Hur ser din norm ut? Vad är normalt för dig?
• Vad skulle hända om du försökte göra annorlunda, bli annorlunda. Hur skulle dina vänner/
familj mm göra, bete sig?
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Heta stolen är en värderingsövning där alla sitter på varsin stol i en ring. Läraren/ledaren läser 
påståenden högt, som man väljer att antingen hålla med eller inte hålla med om. När ledaren 
läser nästa påstående byter man stol om man håller med och sitter kvar om man inte håller 
med. Det ska också finnas en stol mer än antalet deltagare så att man alltid kan byta stol, även 
om man är ensam om att hålla med.

Efter varje påstående kan ledaren fråga om någon vill förklara sitt ställningstagande eller 
ställa frågor kring ämnet. Det är viktigt att det inte blir diskussioner utan att man förklarar och 
berättar om sin åsikt. Barnen/ungdomarna ska också när som helst om de vill få byta åsikt och 
du som ledare är neutral.

• Ta reda på vad kriterierna för sekter och organisationer med sekteristiska inslag är. 
• Vilka olika typer av sekter eller likande finns det i din omgivning?
• Varför lockas en del till sådana?
• Jonatan var uppvuxen i Livets Ord medan Nina kom in i församlingen senare i livet. Är 
det skillnad på att växa upp med det och gå med senare i livet?
• Kan en familj eller kompisgrupp bli som en sekt?
• Hur tar man sig ur en sekt eller likande?
• Vad innebär »hjärntvätt«?

6.  Heta stolen – normer

Påståenden: 
 
• Alla måste själva få välja vilken religion de ska tillhöra 
• Man bör vänta med sex tills man är gift
• Det är normalt för killar att titta på porr
• Det är normalt för tjejer att titta på porr
• Det är självklart att man ska gå gymnasiet efter högstadiet
• Sverige är ett klasslöst samhälle

7.  Sekter

Livets Ord kunde på 1990-talet jämställas med en sekt eller en församling med sekteristiska 
inslag. Men vad är egentligen en sekt? Är det bara något religiöst?

Uppgifter och diskussionsfrågor:



• Hur är Jonatans känslor kring sexualitet?
• Vad händer med honom när hans egen sexualitet krockar med de normer/regler 
församlingen står för.
• I en scen nämner »skojar« Jonatan med Nina och säger »Jag ska våldta dig«. Hur 
uppfattar du den scenen?
• Varifrån får man sin syn på sex?
• Vilken bild presenteras från medier, filmer och porr?
• Hur pratar man om sex och sexualitet i skolan?
• Hur pratar man om sex och sexualitet hemma hos dig?
• Är killars och tjejers syn på sex olika?
• Är förväntningarna på killar och tjejer olika? 

8.  Sexualitet

Vilken syn på sexualitet får vi med oss från vår uppväxt och omvärld? 

Har du några frågor eller tankar om det här materialet du vill dela med dig av? Hör av dig till 
dramapedagog Maria Trost: maria.trost@uppsalastadsteater.se

UPPSALA>>>>
STADSTEATER 

BILJ/INFO: 
018-14 62 00 
WWW.UPPSALASTADSTEATER.SE
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