
 

 

 

 

Lärarhandledning 

Rockmusikalen Josefs löfte handlar om en ung killes vuxenblivande 

och att välja det som känns rätt i hjärtat. Josef är en ung kille som 

ställs inför ett val att ta på sig ansvar som han ännu inte är redo för. 

Maria hans flickvän väntar barn och det är inte hans barn, vad ska 

han göra? Josef gör något som han inte är ensam om, samtidigt är 

han ensam att ta beslutet. Han gör det som ingen annan tycker att 

han ska göra men som Maria hoppas på. 

Maria och Josef är tvungna att ge sig iväg för att övermakten be-

stämmer det. De är tvungna att fly för att rädda sitt barn. De möter 

änglar som inte är så änglalika och herdar som tillhör de som man 

inte räknar med. Julens berättelse som många gånger i vår tid dränks 

av julklappshets, glitter och vackra sånger är inte så gullig. Den hand-

lar om människors utsatthet och kärlek som ständigt återföds i vår 

värld. 

 

www.josefslöfte.se 

 

   



Värderingsövning 

I den här övningen får eleverna ta ställning till olika påståenden. De 

får välja var de placerar sig på skala mellan JA (instämmer helt) och 

NEJ (instämmer inte alls). Svaren avspeglar hur man tänker ju nu. I 

morgon eller om en stund kan man ha ändrat sig, vilket är helt okej! 

Övningen kan förslagvis göras genom att i rummet bestämmer en 

”JA-vägg” och en ”NEJ-vägg” och att eleverna får ställa sig mellan 

väggarna på den plats som stämmer överens med vad de tycker. Det-

ta kan göras som en tyst övning eller med kort diskussion efter varje 

fråga. Men värderingsövningen kan även göras skriftligt genom att 

den här sidan kopieras och delas ut i gruppen 

 

Det är viktigt vad mina föräldrar tycker att jag ska göra med mitt liv: 

JA  Nej 

 

Det är viktigt vad ina kompisar tycker: 

JA  Nej 

 

Man visar genom sina kläder vem man är: 

JA  Nej 

 

Ens bakgrund har betydelse för ens val i livet: 

JA  Nej 

 

Det är lätt att ändra sina tidigare beslut: 

JA  Nej 

 

Man har alltid ett fritt val: 

JA  Nej 



Samtalsfrågor 

• Får alla handlingar konsekvenser? 

• Vilka handlingar får konsekvenser? 

• Tänker man alltid på konsekvenser när man gör något? 

• Har Josef ett fritt val i musikalen? 

• Vad är orsaken till att han gör som han gör? 

• Tycker du att Josef är vuxen? På vilket sätt? 

• Tycker du att Maria är vuxen? På vilket sätt? 

• Hade Josef kunnat göra annorlunda? 

• Hade Maria kunnat göra annorlunda? 

• Josef får hjälp att fatta ett beslut med hjälp av en änglakör, men 

vad får oss att känna att något är viktigt att stå upp för? 

• Är kärlek en känsla eller något man gör? 

• Vad är frihet? 

• Vem är fri? 

• Vem är ofri? 

• Vem har makt i vår tid? 

• Vem har makt i ditt liv? 

• Kan man ta makt från någon som har den? Hur? 

• Kan man förlora makt? Hur? 

• Kan makt delas? 

• Måste det finnas en ledare? 

• Vad är maktmissbruk? Kan du ge något exempel? 

  



Om musikalen 

Musikalen Josefs löfte är en beställning av Farsta församling, som 

också står för premiäruppsättningen i december 2014. Syftet är att 

berätta den ständigt aktuella julberättelsen, men med utgångspunkt 

hos Josef. Vad var det egentligen han ställdes inför när Maria berä

tade att hon väntade barn?

föreställningen i kyrkan 

har valt spela musikalen 

Läs gärna mer på www.josefslöfte.se

 

 

Skolbesök 

Vi besöker gärna er på skolan för att diskutera och prata mer om de 

här frågorna, eller om något annat som känns 

så fal av er till  

Malin Karlsson Lööf, präst med ansvar för skol

070-260 68 30, malin.karlsson.loof

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikalen Josefs löfte är en beställning av Farsta församling, som 

också står för premiäruppsättningen i december 2014. Syftet är att 

berätta den ständigt aktuella julberättelsen, men med utgångspunkt 

hos Josef. Vad var det egentligen han ställdes inför när Maria berä

tade att hon väntade barn? En annan viktig tanke var att inte spela 

föreställningen i kyrkan – utan på mer neutral mark. Det är därför vi 

usikalen på moment:teater i Gubbängen.

www.josefslöfte.se 

Vi besöker gärna er på skolan för att diskutera och prata mer om de 

om något annat som känns angelägna för er. Hör i 

, präst med ansvar för skol- och ungdomsarbete

malin.karlsson.loof@svenskakyrkan.se.  
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farsta.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/farsta

Musikalen Josefs löfte är en beställning av Farsta församling, som 

också står för premiäruppsättningen i december 2014. Syftet är att 

berätta den ständigt aktuella julberättelsen, men med utgångspunkt 

hos Josef. Vad var det egentligen han ställdes inför när Maria berät-

tt inte spela 

Det är därför vi 

ängen. 

Vi besöker gärna er på skolan för att diskutera och prata mer om de 

angelägna för er. Hör i 

och ungdomsarbete, 

 

08-683 63 00 (växel) 

farsta.forsamling@svenskakyrkan.se 

www.svenskakyrkan.se/farsta 


