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”Det är ju inte som att man tar livet av sig  
för att man blir slagen hemma! 
Och nej, det är ju inte som att man tar livet av sig  
för att alla tycker att ens familj är konstig!  
Och nej, alla frikyrkor är inte dumma i huvudet  
och även om man är med i en som är dum i huvudet  
så är det ju inte som att man tar livet av sig! 
Men ja! Allt det där kan få en att få för sig att 
man inte duger som man är. 
Det här är berättelsen om vad som händer då.”

ur Sannas sanna jag av Rasmus Lindberg
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Den här våren är vi glada att kunna spela teater för unga med en så stor 
ensemble! Det är möjligt eftersom ettorna från skådespelarprogrammet 
på Teaterhögskolan/LTU gör sin praktik under våren hos oss på Ung Scen 
Norr. Åtta studenter utgör tillsammans med tre skådespelare från teatern 
den 11 personer starka ensemblen i Sannas sanna jag. Förställningen 
turnerar under våren till våra avtalskommuner i länet.

Sedan 2018 ansvarar Ung scen Norr för all barn- och ungdomsteater på 
Norrbottensteatern. Innan 2018 var Ung Scen Norr ett eget projekt och 
satte upp sex produktioner under tre års tid med huvudsaklig målgrupp  
år 7-9 samt gymnasiet. Flera av produktionerna har tagits fram genom 
intervjuer och enkäter med unga i Norrbotten.
 
När ni kommer för att se föreställningen Sannas sanna jag, ta då chansen 
att prata med ensemblen om föreställningen, om skådespelarutbildningen 
i Luleå och om hur det går till när man sätter upp en teaterföreställning. 
Förutom en stor ensemble bestående av 11 skådespelare finns det även 
ljus- och ljudtekniker på plats efter föreställningen. De vill gärna prata med 
dig och din klass! OCH – visste du att i teaterhuset i Luleå har vi 52 st 
anställda från ett trettiotal yrkeskategorier?

Bra för dig som pedagog att veta om handlingen och tips på 
saker att samtala med eleverna om innan föreställningen.

Sanna lever i en dysfunktionell familj. Pappan missbrukar alkohol och är 
våldsam. Dessutom jobbar han som vaktmästare på Sannas skola och 
våldet blir synligt även på skolan. Mamman hävdar att det är pappans 
”slapphänthet” gentemot Sanna som är orsaken till att Sanna beter sig illa. 
För att överleva utvecklar Sanna en utåtagerande sida av sig själv och till 
slut finns ingen annan utväg än att fly allt vilket hon också gör. Det är där, 
på en busshållplats på väg bort från familjen som vi första gången träffar 
henne. Sanna skriver ett manus om sitt liv och drömmer om att hennes 
berättelse ska bli en film. 

Sannas sanna jag kretsar kring en massa frågor som är tankeväckande hos 
en ung publik; ensamhet, mobbing, utanförskap, psykisk ohälsa, dysfunk-
tionella familjerelationer, våld, misshandel, kärlek och inte minst identitet. 
Vem är jag? Vad vill jag? och Vem bestämmer över mitt liv? är frågor som 
väcks.

Sannas sanna jag är en till synes rapp och rolig föreställning som handlar 
om en tjej i tonåren. Tematiken i föreställningen kretsar kring många ämnen 
som kan verka triggande för en högstadiepublik. Därför är det bra att 
samtala med eleverna om detta innan ni ser föreställningen. 

OM UNG SCEN NORR OM SANNAS SANNA JAG  
– INNAN TEATERBESÖKET
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RELATIONER
Föreställningen skildrar många olika relationer; 
till kompisar, familj, kyrka, religion och husdjur.  
Vilka är de viktigaste relationerna i ditt liv? Hur 
upprätthåller du viktiga relationer i ditt liv?

PSYKISK OHÄLSA
Sanna blir ”besatt” av sitt sanna jag. Det är 
som att hon är två personer och inom psyko-
login säger man att det är ett symtom på en 
psykos. En psykos kan komma plötsligt eller 
utvecklas under en längre tid.

En psykos är ett ofrivilligt tillstånd och en 
upplevelse av att ha en förändrad identitet. 
Det kan vara svårt att skilja mellan fantasi och 
verklighet. Personen som lider av en psykos kan 
till exempel höra röster och av en inbillad röst 
bli uppmanad att göra riskfyllda saker som det 
kan vara svårt att stå emot. Om du råkar ut för 
detta ska du söka vård direkt.

Psykisk ohälsa är inte det samma som att må 
dåligt. Alla människor mår dåligt någon gång i 
livet. Att känna saker, allt från glädje till sorg är 
normalt och viktigt. Det är ett sätt att lära känna 
sig själv, sin kropp och ett slags träning inför 
saker som kommer inträffa i våra liv. 

Till höger finns en definition som WHO1 gjort 
omkring de olika begreppen som handlar om 
pskykiskt mående.  

PSYKISK HÄLSA
WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd 
av psykiskt välbefinnande där varje individ 
kan förverkliga de egna möjligheterna, kan 
klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta 
produktivt och kan bidra till det samhälle hen 
lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer 
än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper 
både individens upplevelse och relationen 
mellan individen och det sociala sammanhang 
hen lever i.

PSYKISK OHÄLSA
Psykisk ohälsa används ofta som en övergri-
pande term som täcker både psykiska besvär 
och psykisk sjukdom. Begreppet psykisk ohälsa 
rymmer olika former av psykiska besvär och 
även kliniskt definierade sjukdomstillstånd.

PSYKISKA BESVÄR
Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då 
människor visar tecken på psykisk obalans eller 
symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller 
sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan 
beroende på typ och omfattning i olika grad 
påverka funktionsförmågan. Symtomen är inte 
så omfattande att diagnos kan sättas och är 
oftast normala reaktioner på en påfrestande 
livssituation.

PSYKISK SJUKDOM
Psykisk sjukdom är tillstånd där flera symtom 
uppfyller kriterierna för en diagnos. Symtomen 
är så pass allvarliga att de påverkar funktions- 
förmågan och hos en del drabbade leder 
symtomen till att det är svårt att leva ett normalt 
liv. Psykisk sjukdom avgränsas i dag utifrån 
diagnostiska kriterier i internationella diagnos-
system.

  1 www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/ 

SNABB ANALYS
 Blunda och fundera på det första du kommer att tänka på om föreställningen.
 Gå en runda och låt alla säga något kort som de kommer att tänka på.

 Hur kändes det att se föreställningen? Berätta för den som sitter bredvid dig. 
Skriv ner på post-it-lappar. En känsla/lapp. Samla in lapparna och klistra 
upp dom på tavlan. Klustra så att alla till exempel ”roligt”-lapparna hänger 
bredvid varandra, ”läskigt” bredvid varandra och så vidare.

 Låt eleverna prata i små grupper och gå igenom vad i föreställningen/ 
vilken scen som var rolig, läskig, skrämmande utifrån vilka kategorier ni  
samlat på tavlan. Prata eventuellt i helgrupp.

 Vilka ställen utspelade sig föreställningen på förutom att scenografin före-
ställde en busshållplats där berättelsen började och slutade? ”Ställen” är det 
samma som scener på teaterspråk. 

 Hur såg scenen ut, vilken teknik, rekvisita och kostym användes?

EFTERARBETE I ANSLUTNING  
TILL FÖRESTÄLLNINGEN
När klassen kommer tillbaka till skolan efter att ha sett föreställningen 
är det bra att lägga lite tid på att tillsammans reflektera över det ni sett. 
Kom ihåg att alla upplevelser är rätt. Var och en har rätt till sina egna 
upplevelser och känslor kring dessa. Vänta med värderande kommen-
tarer som; det var bra/dåligt. Det kan vara svårt att prata vidare om 
föreställningen om utgångspunkten är bra/dålig.

www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/begrepp-psykisk-halsa/
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SAMARBETSÖVNING – FEM PROBLEM 

Dela upp klassen i mindre grupper med 4-6 personer i varje. Gör lika många 
”stationer” i rummet som det finns grupper. Vid varje station finns pennor och 
ett blädderblocksblad med ett formulerat problem på. Grupperna samtalar om 
problemet och noterar sina förslag på lösningar på pappret. 

När det verkar vara dags (ca 5-15 min) avbryter läraren och grupperna roterar 
till nästa station och samtalar, skriver ner sina idéer till det problemet. Det de 
tidigare grupperna skrivit inspirerar de kommande grupperna att skriva vidare. 

När alla grupper suttit vid varje bord har ni en gemensam genomgång där 
varje grupp läser upp vilka lösningar som finns vid de olika borden. På det här 
sättet skapas resultat som blir relevanta för eleverna och kanske fortsätter de 
att samtala om det efteråt. På det här sättet är eleverna med och formar egna 
lösningar som faktiskt kan spela roll i deras och andras liv.

Relevanta förslag på frågor att diskutera om föreställningen och att skriva på 
blädderblocksbladen:

Blad 1.  Sanna i föreställningen går ofta ensam och verkar fundera mycket. 
Om hon gick i klassen, vad skulle du kunna göra för att hon ska 
känna sig mer som en del av klassen?

Blad 2. Sanna har ofta stora blåmärken på överarmarna. När de blir synliga 
på gympan försöker hon dölja dem. Du misstänker att hon blir slagen. 
Vad kan du göra?

Blad 3.  Sanna funderar över vad hon vill bli i framtiden. Vad skulle du ge 
henne för råd om framtiden? Vad skulle du själv vilja få för råd om 
framtiden?

Blad 4.  Vilka råd skulle du vilja ge en person som känner att den inte duger, 
eller är bra nog som den är? Hur kan klassen bidra till att alla känner 
att de duger som de är?

Blad 5.  Vad kan en göra för att minska på stress, press och ibland prestations-
ångest inom en själv? Skriv ner de bästa ”stressa mindre”-tipsen ni kan 
komma på.

TIPS PÅ ÖVNINGAR ATT GÖRA  
I OLIKA ÄMNEN I SKOLAN
BILD
Grön arkitektur handlar om att bygga olika 
byggnader så att de har minimal inverkan på 
miljön. Många av idéerna går ut på att åter-
använda befintliga resurser och inte använda 
syntetiska material.

Scenografin i ”Sannas sanna jag” består 
av en busskur tillverkad i trä, stål och plast. Vi 
föreställer oss att det är elektricitet draget till 
busskuren för att möjliggöra att en skärm där 
busstiderna visas kan installeras eller att elen 
kan användas till exempelvis uppvärmning av 
busskuren. Eller varför inte till att projicera konst 
på väggarna i busskuren.

ÖVNING: Läs på om grön arkitektur och 
designa din egen busskur enligt tanken om grön 
arkitektur. Hur vill du att din busskur ser ut?  Ska 
den ha en dörr och vara uppvärmd? Vilka mate-
rial vill du bygga i? Hur förser du kuren med el? 
Vad behövs elen till? Var hittar du materialet?

BIOLOGI
Hur påverkas vårt fysiska och psykiska mående 
av sömn, kost, motion, sociala relationer och 
beroendeframkallande medel?

Sannas pappa har utvecklat ett alkoholmiss-
bruk. Att missbruka och att vara beroende är 
inte samma sak.  Att missbruka t. ex alkohol är 
att upprepade gånger dricka så mycket att en 
gör saker en inte hade tänkt sig. Missbruk kan 
leda till beroende. 

 Sömndagbok som du kan använda för att ta reda på 
hur sömnen påverkar din vardag:

 www.unglivsstil.se/wp-content/uploads/2014/06/ 
13-19-s%C3%B6mndagbok-1009.pdf  

 Mycket information om hur vår livsstil (kost, sömn, 
droger, motion) påverkar oss och vad vi kan göra för 
att må bättre:

 www.unglivsstil.se/ungdomar/somn/sovtips/

ENGELSKA
Översätt en del av manuset till föreställningen 
till engelska. Öva på högläsning!

 Manuset till Sannas sanna jag:
 www.norrbottensteatern.se/ung-scen-norr/ 

for-pedagoger

FYSIK 
I slutet av föreställningen får man följa Sanna 
via ett ”tidshopp” in i framtiden. Vi får se hur 
hon träffar sin familj igen och allt blir bra till 
slut.  Vi kan inte resa i tiden men ibland skulle 
man önska att man kunde. Vad är egentligen 
tid? Enligt fysiken är det, förenklat förklarat, 
avståndet mellan olika händelser. I filosofin 
pratar man om ifall tiden är statisk eller om 
tiden i verklig mening går. Är tiden oändlig och 
cyklisk, eller har "allting" redan inträffat och 
kommer allt att hända igen?

ÖVNING: Kortskrivning – allt du kommer på 
om ämnet tid! 
Små korta och snabba skrivuppgifter kan väcka 
intresse för något helt nytt. Det krävs lite förbere-
delse och tar bara några minuter i anspråk. Alla 
startar på given signal och använder papper 
och penna. Efteråt läses texterna för varandra i 
mindre grupper eller i par. Fokusera på det som 
är innehållet i texten, inte på hur en formulerat 
sig eller hur en stavat. Skrivningen och högläs-
ningen tar fram viktiga frågor om temat och 
eleverna äger frågorna och blir motiverade att 
arbeta vidare med temat. 
 
 
 
 
 
 

www.unglivsstil.se/wp-content/uploads/2014/06/13-19-s%C3%B6mndagbok-1009.pdf
www.unglivsstil.se/ungdomar/somn/sovtips/
https://norrbottensteatern.se/ung-scen-norr/for-pedagoger
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HISTORIA
Sannas farmor dog när hon var fyra år gammal 
men i slutet av föreställningen finns hon med i 
julfirandet tillsammans med resten av familjen. 

ÖVNING ATT GÖRA I PAR: Finns det någon 
historisk person du skulle vilja träffa, eller en 
tid eller plats du skulle vilja besöka? Varför vill 
du träffa just den personen/besöka just den 
platsen? Har personen lämnat ett historiskt 
avtryck på något sätt? Är det din egen släkting 
som du skulle vilja träffa för att säga något till 
den eller få reda på mer om din familj? Intervjua 
varandra.

 

IDROTT OCH HÄLSA 
När vi idrottar är det vanligt med kroppskon-
takt, vi stöter in i varandra i lekar och spel och 
det ser vi på som något som tillhör idrott och 
sport. När vi kliver utanför idrotten gäller andra 
gränser för vad en tycker är bekvämt och hur 
nära andra personer en vill vara. Det kan skilja 
sig från person till person men också utifrån 
vilka traditioner en har. Tänk på att det finns 
personer som av neurologiska skäl inte har 
samma förmåga att känna in dessa gränser och 
därför till exempel kan kliva in i området som vi 
anser vara personligt eller intimt. 

 
ÖVNING 1: Lägg ut en tumstock på golvet och 
testa stå med olika avstånd till varandra. Var går 
din gräns för där du tycker att det är bekvämt 
att samtala med en person? Hur nära kan en 
stå/hur långt ifrån kan en stå utan att det känns 
konstigt? 
· 0-50 cm anses vara intimzon
· 50-120 cm personlig interaktion
· 120-200 cm zon för umgänge
· 200-300 cm fjärrzon

ÖVNING 2: ”Dit men inte längre” 
Be eleverna stå i två rader mitt emot varandra 
några meter mellan raderna. Se till att alla har 
någon stående framför sig, så att man är ett par. 

Den ena raden börjar med att gå mot den andra 
raden. 

Den raden som inte går framåt står still och 
varje person väljer själv när ens partner kommer 
inom bekvämligghetsgränsen och säger då:

– ”Stopp, hit men inte längre!” varpå partnern 
stannar och säger: 

– ”Tack för att du är tydlig” och går tillbaka till 
startposition.

Byt så att båda grupperna får testa på bägge 
rollerna.

ÖVNING 3: ”Här kommer vi” 
Be eleverna stå i två rader mitt emot varandra 
några meter mellan raderna. 

Rad 1 får (viskande) komma överens om en 
sport som de illustrerar med sina kroppar men 
utan ord. När de enats om sporten ska de kroka 
armkrok med varandra och taktfast gå mot rad 2 
samtidigt som de säger i kör: 

– ”Här kommer vi, här kommer vi, här kommer 
vi…!” När de befinner sig en meter ifrån rad 2 
sträcker alla i rad 2 ut en hand och säger:

– ”Stopp, inte ett steg till förrän ni visar vilka 
ni är." 

Nu ska rad 1 samtidigt med sina kroppar visa 
vilken sport de valt. Nu får rad 2 börja gissa 
och när någon i rad 2 säger rätt sport ska rad 1 
springa tillbaka till sin utgångspunkt innan någon 
i rad 2 hinner klappa en på ryggen. 

De som blivit klappade på ryggen går över till 
rad 2 och blir nya lagmedlemmar där. Fortsätt 
leken tills något av lagen är utan lagmedlemmar.

ANPASSA: Tänk på att anpassa löpmomentet 
så att alla kan delta. Att springa på alla fyra 
eller hoppa fram på ett ben kan vara alternativ.  

 Läs mer om kroppspråk:
 www.presentationsteknik.com/kroppssprak-det- 

personliga-rummet/
 

MUSIK
Sanna skriver en egen låt: skriv en egen text 
och gör en låt om något som har med dig själv 
att göra.

RELIGION OCH LIVSFRÅGOR
Sanna funderar på vem hon är och vad hon vill 
bli. Hon vill hitta sig själv och sin identitet. Hon 
slåss med egna tankar och känslor och till sist 
blir det för mycket och hon utvecklar en utage-
rande person, sitt ”sanna jag” som det kallas i 
föreställningen.

ÖVNING: Diskutera följande frågor i mindre 
grupper:
Om det ”sanna jaget”
Tror du att hennes ”sanna jag” verkligen var 
hennes sanna jag?
Hur är man när man är sitt ”sanna jag”?
Varför blev Sanna besatt av det ”sanna jaget” 
eller kan man säga att det ”sanna jaget” hjälpte 
henne? På vilket sätt?
Vad hade hänt om hon inte utvecklat ett ”sant 
jag”?

Om kyrkan och familjen
Är det okej att öppet visa att man är troende, 
oavsett vilken religion man tillhör?
Händer det att personer som är troende blir 
bemötta på ett kränkande sätt?
På vilket sätt kan du/klassen verka för att alla 
troende får lov att utöva sin religion utan att bli 
ifrågasatta eller kränkta? 
Tror du att Sanna fick kontakt med sin familj igen?
Tror du att hon gick tillbaka till kyrkan igen?
Hur blev hennes liv, tror du?

 

SAMHÄLLSKUNSKAP
”Det är med sådana här samtal krig börjar” är 
en replik från föreställningen. Hur börjar krig 
egentligen och varför blir det krig?  
Det finns förklaringar om allt från individ till 
systemnivå som påverkar varför krig uppstår.  
Läs på om varför det startas krig. Diskutera.

 Under ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” 
finns mer att läsa om krig och kapprustning:

 www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internatio-
nell-sakerhet/Orsaker-till-krig/

Om våld i nära relationer
Våld i nära relationer är när den utsatta 
personen har en nära relation till förövaren 
och därför också starka känslomässiga band 
till förövaren. Det blir svårare för offret att göra 
motstånd eller att bryta upp från förövaren och 
sin situation. Våldet sker oftast inomhus i offrets 
egen bostad. Våld i nära relationer är ofta 
eskalerande dvs det börjar med inte så grovt 
våld och blir värre med tiden.  

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 
kartlägger våld i nära relationer och den visar 
att kvinnor oftare utsätts för grövre våld än män 
och oftare är i behov av vård med anledning 
av grov misshandel. Sett över en livstid så upp-
ger drygt 25 % av kvinnorna och 17 % av män-
nen att de någon gång utsatts för brott i nära 
relation. I det kortare perspektivet, det senaste 
året, uppger cirka 7 % av både kvinnor och 
män att de utsatts för brott i en nära relation. 
Endast ett fåtal av våldsbrotten, 3,9 %, hade 
anmälts till polisen. Denna fakta är hämtad från 
NCK:s hemsida.

 Mer info:
 www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/att- 

mata-vald/brottsofferundersokningar-och-valdsutsatthet/ 

 ”En hjälp till dig som anar att ett barn far illa” är en 
publikation av BRIS:

 www.bris.se/globalassets/pdf/bocker-och-broschyrer/
brochyr_enhjalptilldigsomanar_2016.pdf 

SLÖJD
Sannas katt spelas av en marionettdocka, eller 
en ”marionettkatt”.

ÖVNING: På www.ungafakta.se/pyssel/
skapa/marionetter finns en beskrivning på hur 
man enkelt tillverkar en marionettdocka. Det 
finns lättare och svårare dockor att tillverka. Gör 
din egen marionettdocka och träna dig i att 
manövrera den. 

 
 
 

www.presentationsteknik.com/kroppssprak-det-personliga-rummet/
www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationell-sakerhet/Orsaker-till-krig/
www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/att-mata-vald/brottsofferundersokningar-och-valdsutsatthet/
www.bris.se/globalassets/pdf/bocker-och-broschyrer/brochyr_enhjalptilldigsomanar_2016.pdf
www.ungafakta.se/pyssel/skapa/marionetter


SVENSKA 
Föreställningen slutar med att Sanna tar bussen 
bort från sin familj, sin skola, ja hela sitt liv. Vad 
tror du hände efter att hon klev på bussen? Vart 
åkte hon? Hur byggde hon upp sitt nya liv och 
vilka var delaktiga i det? Föreställningen har ett 
slut men Sanna har ju hela sitt liv framför sig.

ÖVNING: Skrivuppgift  
Skriv fortsättningen på föreställningen om Sanna. 
Det naturliga är att fortsätta skriva föreställningen 
från Sannas perspektiv, precis som föreställning-
en. På vilket sätt förändras föreställningen om det 
är någon annans perspektiv du skriver utifrån? Är 
det Sanna, föräldrarna, Linus eller någon annan 
persons perspektiv som du vill skriva utifrån? Vad 
händer med berättelsen då?

Att skriva manus
Om du är intresserad av att jobba med dramatik 
i klassen så har vi ett dokument framtaget av 
Rasmus Lindgren, som också skrivit manus till 
”Sannas sanna jag” som heter ”Manusskola” 
under fliken Ung Scen Norr på Norrbottens-
teaterns hemsida. Det är ett upplägg med 10 
lektioner i hur man ska tänka när man vill börja 
skriva dramatik. 
Manusskolan innehåller följande överskrifter: 
· Hur ett manus är uppbyggt
· Varför skriver du?
· Karaktärernas handlingar
· Konflikt
· Relation
· Karaktär
· Angreppsvinkel
· Form - innehåll - språk
· Hur skådespelare och regissörer arbetar
· Teaterns förutsättningar 

	Manusskolan kan du också beställa av oss på Ung 
Scen Norr, se kontaktuppgifter.

TEKNIK
Sanna skriver ett eget filmmanus till filmen om 
sitt liv. Hur funkar en kamera? På länken nedan 
finns beskrivet hur man kan göra sin egna 
kamera. Testa! 

	www.pinhole.se/Pages/Build_pinhole.html

Vill ni jobba med film i klassen? På länken ned-
an ser du alla möjligheter som ni har att genom 
Filmpool Nord få jobba med film i skolan. Det 
kan vara digitalt berättande som är ett verktyg 
där eleverna får göra egna korta filmer eller 
låna en kamera för att filma själv. 

	Filmpool Nord: 
 www.filmpoolnord.se/film_for_unga/

KONTAKT
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor 
om föreställningen eller teater i allmänhet!  
Vi tar emot studiebesök på Norrbottensteatern 
i Luleå om ni är i stan och vill veta mer om oss 
och teatern som arbetsplats.

När vi är på turné i länet vill vi gärna träffa 
ungdomar, så om din klass/dramagrupp vill 
träffa oss är du välkommen att höra av dig  
till oss.
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