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Pedagogiskt material 
Jag är inte rädd för någonting som inte finns 

 

 
 

Unga Scenkompaniet 
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Till dig som pedagog 
Det pedagogiska materialet skall tillsammans med föreställningen ses som en helhet. 

Vi rekommenderar därför att ni bekantar er med materialet. 

Att se en teaterföreställning är en upplevelse utan rätt eller fel. Innan ni börjar är det 

viktigt att klargöra för barnen att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” när man pratar 

om en teaterupplevelse. I detta pedagogiska material finns olika uppgifter som ni kan 

göra både före och efter pjäsen. Syftet är att barnen skall få en fördjupad konstnärlig 

upplevelse, genom att erbjudas förberedelser inför föreställningen och möjlighet att 

bearbeta intrycken efteråt. Materialet är uppbyggt så att ni själva kan välja vilka 

uppgifter ni gör med barnen. Ni kan också välja att fördjupa er mer i en del uppgifter, 

beroende på gruppen och era behov. Tack för samarbetet och lycka till! 

 

 

 
Vem är vi? 
Unga Scenkompaniet är en fri teatergrupp som vill erbjuda sin publik såväl 

konstnärliga som dramapedagogiska upplevelser utgående från de ungas perspektiv 

och verklighet. Unga Scenkompaniet fungerar i huvudsak som en turnerande teater 

och producerar teaterföreställningar för barn och unga, samt erbjuder 

dramaundervisning för exempelvis daghem, skolor och föreningar. Unga 

Scenkompaniets vision är en långsiktig satsning på barn- och ungdomskultur, där 

den unga publiken erbjuds högklassig teater utgående från relevanta och aktuella 

teman. Vi vill vara i nära dialog med familjer, daghem och skolor och göra teater som 

barn och ungdomar kan känna igen sig i. Vi som har grundat Unga Scenkompaniet 

och står på scenen heter Alexandra Mangs och Annika Åman och är utbildade 

dramainstruktörer (YH Novia, 240 sp).  

  
Alexandra Mangs    Annika Åman 
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ÖVNINGAR ATT GÖRA FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN 
 
Om föreställningen (Läs gärna detta för barnen) 
”Jag är inte rädd för någonting som inte finns” är en teaterföreställning om rädslor. 

Vad är du rädd för? När är du rädd? Hur känns det när du är rädd? Föreställningen 

som ni kommer att få se är en teaterresa där ni får vara passagerare som tas med på 

en båt. Ombord på båten möter ni den minst sagt speciella kaptenen Kapten Flytväst 

och den nyfikna och ensamma pojken Kim Kim. Tillsammans tar vi oss ur en storm 

och räddar en val. ”Jag är inte rädd för någonting som inte finns” är en föreställning 

där ingenting är omöjligt och allt är möjligt. 

 

Musiktips! ♪ 

Om ni vill kan ni i gruppen lyssna på havsljud och valläten. De flesta bibliotek har ett 

brett urval cd-skivor. Vet barnen hur en val låter? 

 

Ljudkuliss 
Ta fram de instrument ni har på ert daghem. I stället för instrument kan man också 

använda andra föremål som skapar olika ljud (ex. kastruller, tidningspapper). Sitt 

tillsammans med barnen i en ring. Låt barnen använda instrumenten, rösten och 

kroppen och skapa tillsammans en ljudmatta kring följande teman: 

 
 Havet 
 En storm 
 En båt 
 Ett maskinrum 
 Mörkret 
 

Låt övningen ta tid och uppmuntra barnen att följa de impulser som uppstår i 

gruppen. Ett ljud kan exempelvis utvecklas och övergå till ett annat ljud. 

 

Värderingsövning: Byta platser 

Alla sitter på stolar i en ring. Det finns en ledig stol. Barnen skall ta ställning till frågor 

och påståenden. Om de svarar ja skall de byta plats, om de svarar nej, skall de sitta 

kvar på sin stol. Uppmana barnen att tänka själva och inte kommentera varandra 

eller prata under övningen. Ledaren sitter med i ringen och läser påståendena, men 

byter inte själv plats. 
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 Jag går i dagis/förskola 
 Jag har en katt 
 Jag har bruna ögon 
 Jag har blåa ögon 
 Jag tycker om glass 
 Jag tycker om spaghetti 
 Jag kan simma 
 Jag är rädd för fiskar 
 Jag är rädd för hajar 
 Jag har åkt båt 
 Jag är rädd för båtar 
 Jag är rädd för vatten 
 Jag är rädd för stormar 
 Jag tycker inte om när det vågar 
 Jag tycker om att klättra i träd 
 Jag har haft en mardröm 
 Jag har en magisk leksak 
 Jag tycker om spännnade böcker 
 Jag tycker om ormar 
 Jag tycker inte om när folk skriker 
   
  
Roll-på-vägg: Kroppen 
Rita en kropps konturer på tavlan eller på ett stort pappersark. Låt barnen fundera 

över var i kroppen det känns när man är rädd. Låt barnen turvis rita ett eller flera 

kryss på den del av kroppen där de tycker att rädsla känns. Ha olika färgers kritor till 

hands och låt barnen välja den färg de förknippar med rädsla. 

 

à Diskutera bilden med barnen; Var finns de flesta kryssen? Låt barnen berätta var 

de satt sitt/sina kryss och varför? På vilket sätt känns rädsla i olika kroppsdelar? 

 

Diskussionsuppgift: Textutdrag 
Läs följande utdrag ur pjäsen för barnen: 

 

 Kim Kim: 

 ”När jag blir rädd börjar mitt hjärta också slå hårdare. Det känns som om hela 

 magen var en enda stor grop. Och benen blir alldeles skakiga och det susar i 

 öronen… Och jag vill bara slåss! Nej, gömma mig! - Är ni rädda för mörkret? 

 Det är jag. Jag bor ju här på båten, för min mamma och pappa jobbar här och 

 då måste jag ganska ofta vara ensam. Jag tycker inte om att vara ensam. 

 Speciellt inte då det är mörkt och jag skall gå och lägga mig. När lampan är 

 släckt och jag ligger i min säng, känns det som om tusen miljoner ögon stirrar 

 på mig och jag är alldeles säker på att det ligger någonting under min säng…” 
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à Diskutera med barnen vilka bilder som uppstod. Kunde de känna igen sig och på 

vilket sätt? Barnen kan också rita eller måla en teckning utgående från texten. 

 

	  
Efter detta går ni och ser föreställningen Jag är inte rädd för någonting 
som inte finns som visas på ert daghem/er förskola. Föreställningen är 
ungefär 45 minuter lång. För- och efterarbetet skall med fördel göras 
inom loppet av några veckor och gärna så snart som möjligt efter att ni 
sett pjäsen. 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
ÖVNINGAR ATT GÖRA EFTER FÖRESTÄLLNINGEN 
 
 
Minnesrunda efter föreställningen 
Sitt gärna i en ring. Låt barnen blunda och tänka på föreställningen. Be dem berätta 

för varandra om sitt starkaste minne. Här blir det tydligt hur olika man kan uppfatta 

samma föreställning. Kom ihåg att påpeka detta innan övningen. 

	  

Fortsätt sedan med ledda frågor. Det finns inga rätta svar på frågorna, utan det 

viktiga är att barnen får ge uttryck för sina tankar, känslor och minnen från 

föreställningen. Nedan följer exempel på frågor som du som ledare kan ställa: 

 

 Hur såg båten ut? 
 Hur såg valen ut? 
 Hur såg Kapten Flytväst ut? 
 Hur såg Kim Kim ut? 
 Varför var Kapten Flytväst så rädd? 
 Varför kände Kim Kim sig så ensam? 
 Vad hade Kim Kim i handen? 
 Är det farligt att vara rädd? 
 Vad kan man göra om man känner sig rädd? 
 
 
Barnen kan även rita en bild av det starkaste minnet från föreställningen. 
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Ljudkuliss 
Ta fram de instrument ni har på ert daghem. I stället för instrument kan man också 

använda andra föremål som skapar olika ljud (ex. kastruller, tidningspapper). Sitt 

tillsammans med barnen i en ring. Låt barnen använda instrumenten, rösten och 

kroppen och skapa tillsammans en ljudmatta kring följande teman: 

 
 Mörk park 
 Småkryp 
 Mitt i natten 
 Under sängen 
 Ensam hemma 
 Min kropp när jag är rädd  
 

Låt övningen ta tid och uppmuntra barnen att följa de impulser som uppstår i 

gruppen. Ett ljud kan exempelvis utvecklas och övergå till ett annat ljud. 

 

Värderingsövning: Byta platser 
Alla sitter på stolar i en ring. Det finns en ledig stol. Barnen skall ta ställning till frågor 

och påståenden. Om de svarar ja skall de byta plats, om de svarar nej, skall de sitta 

kvar på sin stol. Uppmuntra barnen att tänka själva och inte kommentera varandra 

eller prata under övningen. Ledaren sitter med i ringen och läser påståendena, men 

byter inte själv plats. 

 
 
 Jag bor i Finland 
 Jag har ett gosedjur 
 Jag tycker om djur 
 Jag är rädd för småkryp 
 Jag tycker inte om att vara ensam 
 Jag är rädd för spindlar 
 Jag är rädd för höga ljud 
 Jag är rädd för hundar 
 Jag är rädd när det är mörkt 
 Jag är rädd när det åskar 
 Jag är rädd för att falla 
 När jag blir rädd slår mitt hjärta fortare 
 När jag blir rädd kniper det i magen 
 När jag blir rädd vill jag gömma mig 
 När jag är rädd vill jag gråta 
 När jag är rädd vill jag skrika 
 Jag tycker inte om stora butiker 
 Jag tycker inte om främmande människor 
 Vuxna och barn är rädda för olika saker 
 Jag vill vara ensam när jag är rädd 
 Det är skönt att få tröst när man är rädd 
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Spaljéövning 
Under denna övning kan man gärna spela lugn musik. Varje barn sätter sig, för sig 

själv, någonstans i rummet. Alla skall blunda och lyssna till sin egen andning. När du 

som pedagog känner att stämningen i rummet är lugn och koncentrerad, ber du 

barnen fundera över vad de skulle säga till en vän/ett syskon/en släkting när denne 

är rädd. När alla är klara får de stiga upp och ställa sig i en spaljé, dvs. två rader, 

med ansiktena vända mot varandra. Var och en får i tur och ordning gå genom 

spaljén, medan kompisarna på sidan turvis säger sin mening. Detta kan bli en 

mycket fin upplevelse om övningen görs långsamt och koncentrerat. Du som ledare 

kan stå i den ena änden av spaljén och säga vem som står i tur. Be barnen, en i 

gången, gå väldigt långsamt genom hela spaljén. Ni kan gärna öva ett varv innan och 

låta musiken spela svagt i bakgrunden. 

 
Boktips!  
"Vem ska trösta knyttet" av Tove Jansson 
"Gittan och gråvargarna" av Pija Lindenbaum 
"Vem spökar, Alfons Åberg?" av Gunilla Bergström 
 

Litteraturtips för dig som pedagog 
Boken ”Barn och rädsla” av Maare Tamm (Studentlitteartur, 2003) 

Rädsla är en mycket väsentlig känsla som följer människan under hela livet. Positivt 
sett hjälper rädslan människan att förutse faror, negativt sett plågar den henne. 
Rädslan finns under alla åldrar även om det vi är rädda för skiljer sig mellan 
småbarn, skolbarn, tonåringar och vuxna. När det gäller barns rädslor verkar de följa 
en kronologisk ordning. Redan vid 2–3 års ålder uppstår nattliga rädslor – rädsla för 
mörker, spöken och troll. Under förskoleåldern uppstår de första fobierna som 
uttrycks genom att barn kan bli paniskt förskräckta för vissa djur och insekter. Vid 5–
6 års ålder blir rädsla för döden aktuell. Från skolåldern och framöver utvecklas 
barns rädslor i snabb takt. Nu börjar barn bli rädda för olyckor, krig och katastrofer. 
De kan också vara rädda för naturens krafter – åska, stormar och översvämningar. 
Nu gör även den sociala rädslan sin entré. Barn kan frukta situationer där de 
upplever sig granskade eller värderade av andra. Barn och rädsla ger en översikt 
över aktuell forskning kring barns olika rädslor. Syftet med boken är att öka 
förståelsen för barns tillvaro och tonvikten ligger på sådana rädslor som finns hos de 
flesta barn. Varje kapitel i boken kan läsas fristående. Boken vänder sig i första hand 
till studerande vid universitet och högskolor, vid t.ex. utbildningar inom 
beteendevetenskap, men även till lärare och vårdens olika professioner. Boken är 
skriven på ett lättfattligt sätt och kan även med behållning läsas av den intresserade 
allmänheten. 

 
Avhandlingen ”Barn och rädsla” av Sylvia Gustavsson (Göteborgs Universitet, 2006) 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/612/1/vt01-1190-01.pdf 


