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KÄRLEK



Vad kul att du valt att se Kärlek 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 därför särskilt måna om att 
detta ska bli en bra upplevelse.

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 för att använda som underlag för grupp-
samtal, diskussioner i helgrupp eller enskilda skrivuppgifter. 

Materialet består av ingångar till hur du kan samtala med och fördjupa upplevelsen av 
föreställningen med dina elever eller ungdomar. Ett samtal efter en föreställning är som en 
fortsättning av upplevelsen. Ens tankar, känslor och funderingar är suveräna och man bör 
inte söka efter rätt och fel, utan träna i att lyssna in varandras olika upplevelser – där ibland 
frågorna är viktigare än själva svaren.
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VÄLKOMNA
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Om du har frågor kring föreställningen eller det här materialet kan du maila drama-
pedagog Maria Trost: Maria Trost maria.trost@uppsalastadsteater.se

Praktisk information som kan vara bra att ta del av på förhand:

Får vi ta med oss matsäck? Vad händer när vi kommer till teatern? Vad händer om bussen blir 
försenad? Titta gärna på teaterns hemsida, där finns info om hur det fungerar när skolklasser 
besöker teatern: http://www.uppsalastadsteater.se/infor-besoket/ 

Att förbereda besöket:

I de flesta fall behöver en inte förbereda eleverna alls på det dem ska se. Att titta på en 
teaterföreställning 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 på förhand. Vissa föreställn-
ingar berör kanske något som kan upplevas som jobbigt eller svårt för gruppen en enskild 
elev, och då kan det vara bra att du som lärare 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.«

Att förbereda ett teaterbesök kan se olika ut beroende av vad det är för föreställning klassen 
ska se. I våra lärarhandledningar brukar vi rekommendera vad läraren bör förbereda och vad 
läraren inte bör förbereda. Ibland kan det vara bättre att inte skapa förväntningar som kanske 
kan påverka upplevelsen på ett negativt sätt.

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.  
 
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/skola, utgiven av Riksteatern. 
Den finns att ladda ner som PDF: http://skolscenen.riksteatern.se/attoppnanyavarldar

DEN VUXNES ROLL



       4. Copyright © 2019 Uppsala stadsteater

OM PRODUKTIONEN

Föreställningen Kärlek är skapad av Uppsala stadsteaters ungdomsensemble. Ungdom-
sensemblen består av 16 ungdomar i åldern 15-21 år. Gruppen träffades första gången i sep-
tember 2018 och har sedan dess arbetat ihop två gånger i veckan. Innehållet i föreställingen 
bygger på ungdomarnas egna tankar och berättelser om kärlek, men manuset är skrivet av 
dramapedagog Maria Trost.  

På scen är det enbart ungdomar som spelar teater, sjunger och dansar. En del av ungdomarna 
står på scenen för första gången i sitt liv. Under tiden vi arbetat fram manuset har deltagarna 
också fått lära sig att spela teater. 

Sångerna ni hör i föreställningen (samtliga utom All You Need is Love – den är ju skriven av The 
Beatles) är skrivna och komponerade av en av ungdomarna i gruppen. Scenografin och kosty-
men i föreställningen är skapad av scenografen och kostymdesignern Hanna Cecilia Lindqvist, 
men i samarbete med ungdomarna i gruppen. Deltagarna har fått vara med och göra modeller 
och skisser som sedan, precis som manuset, ligger till grund för det färdiga resultatet. 
 
HANDLING

I föreställningen finns många olika karaktärer, eftersom det är 16 medverkande på scen. Vi har 
valt att berätta olika historier om kärlek, men följer en nyfödd bebis, som växer upp till ett barn 
för att sedan bli de ungdomar de är idag. I första scenen bestämmer sig ungdomarna för att 
berätta en historia, nästan som en lek, där teatern blir en lek med roller. Någon får leka mam-
man, någon pappan och någon bebisen. När bebisen sedan växer upp tar en ny skådespelare 
över och blir barnet. När barnet växer upp blir det till tre olika ungdomar och det är de tre ung-
domarna vi får följa på resan genom kärleken.

Att barnet som blir ungdom spelas av tre olika personer förstärks av att de är de enda som har 
gula kläder på sig. Man kan uppfatta att de är olika personer men man kan också tänka att de 
är samma person. Anledningen till att vi valt att göra så är för att flera ska kunna känna igen 
sig. De andra karaktärerna, rollerna som är med i föreställningen byts ut hela tiden och det 
förstärks genom olika kläder och olika sätt att spela. 

OM FÖRESTÄLLNINGEN



5. Copyright © 2019 Uppsala stadsteater

2. BRAINSTORM

Vad är kärlek är den första fråga vi ställde oss när vi började jobba med föreställningen, 
och det är också den fråga som återkommer mest i pjäsen. Vi har läst vad olika forskare 
sagt, filosofer, biologer och teologer, men det mest intressant är vad vi själva faktiskt 
tycker och känner.

Så börja med en Brainstorm:

Vi ändvände oss av post it-lappar men man kan också skriva gemensamt direkt på ett stort 
papper eller en whiteboard. Skriv ner allt du kommer på  och häng upp lappen på en vägg. 
Låt det hela ta ca 15 minuter. När tiden är slut läs upp allt som skrivits högt. Om ni skrivit 
på lappar kan ni tillsammans försöka kategorisera upp lapparna i grupper. Exempelvis alla 
som handlar om familj, alla som handlar om kompisar, alla som handlar om sexualitet mm. 

Syftet med detta är att ösa ur oss och tänka fritt kring ett ämne. Inte censurera något. En 
bra igångsättare alltså. 

ATT ARBETA MED EFTER TEATERBESÖKET

1. MINNESRUNDA

Gör en runda där alla får säga vad de minns starkast från föreställningen. Tänk inte på vad 
ni upplevde som »bra« eller »dåligt« utan bara det som först dyker upp i tankarna eller det 
som du funderat mest över. Det kan vara något i scenografin, kostymen eller handlingen – 
vad som helst.

Man kan göra övningen i hela klassen eller dela in i mindre grupper och berätta för varan-
dra. 

3. HUR KÄNNS KÄRLEK?

När vi arbetade fram föreställningen tänkte vi mycket på färger, former, känslor.  Fundera 
kring följande frågor antingen utifrån dig själv eller utifrån föreställningen:

• Vilken färg/er förknippar du med kärlek?
• Hur tycker du att scenografins färger gestaltar kärlek?
• Hände något med färgerna och scenografin under föreställningen?
• Är kärlek mjukt eller hårt?
• Är kärlek varmt eller kallt?
• Hur känns kärlek i kroppen?
• Hur tycker du att kärlek visades på scenen?
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4. STÅ PÅ LINJE - VAD ÄR KÄRLEK & VAD ÄLSKAR DU?

Så här gör du »Stå på linje«: markera rummet med siffrorna 1-10 med en stol för 1, en 
stol för 5 och en stol för 10. Detta blir en skala där 1 är lägst och 10 högst. Läs sedan ett 
påstående och och låt eleverna ställa sig på den siffra som motsvarar hur mycket de äl-
skar det du läst upp. Exempelvis: så här mycket älskar jag godis.

När alla placerat sig låter man antingen några berätta varför de står där de står eller så går 
man snabbt vidare med nästa grej. Det är lite som en statistisk undersökning – där man 
ges möjlighet att reflektera.

Så här mycket älskar jag:

• Musik • Skolan • Serier • Kompisar     • Min familj • Djur
• Sport • Godis • Skogen • Sommaren     • Pengar

5. HETA STOLEN

Så här gör du »Heta stolen«: Heta stolen är en värderingsövning där alla sitter på varsin 
stol i ring och ledaren/läraren läser upp påståenden som man tar ställning till. När ledaren 
läst ett påstående byter man stol om man håller med eller sitter kvar om man inte håller 
med. Det ska finnas en stol mer än antalet deltagare så att man alltid kan byta stol, även 
om man är ensam om att hålla med. Man kan också genomföra övningen genom att hålla 
upp en arm/hålla kvar den på knät om man håller med/inte håller med.

Efter varje påstående kan ledaren fråga om någon vill förklara sitt ställningstagande el-
ler ställa frågor kring ämnet. Det är viktigt att det inte blir diskussioner utan att man får 
förklara och berätta om sin åsikt. Deltagarna ska också när som helst om de vill få byta 
åsikt och du som ledare är neutral.

Exempel på Heta stolen-frågor:

Normer
Vi har samtalat mycket i gruppen om normer, vad vi får med oss från familjen och samhäl-
let. Många normer handlar just om att bilda familj, giftermål mm. Det är bra att fundera 
över var vi får våra normer från och om vi verkligen alltid vill följa dem.

• Det är viktigt att gifta sig 
• Det är viktigt att älska den man gifter sig med
• Alla som vill ska få gifta sig
• Ett barn måste ha en mamma och en pappa
• Man måste älska sina föräldrar
• Föräldrar måste älska sina barn
• Parrelationen är den enda rätta

Forts. på nästa sida
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Sex
Respekt och sex är också något vi pratat mycket om. Sex kan vi ha olika syn på men alla i 
gruppen tyckte att det är viktigt att respektera varandra.

• Det är mer okej för killar att ligga med många än för tjejer
• Man måste älska den person man har sex med
• Sex och kärlek är samma sak
• Det är bra att vänta länge med att ha sex
• Man bestämmer själv om man vill ha sex

Spelregler
Det finns många, inte alltid lättbegripliga, sociala regler kring kärlek och relationer. Detta 
gestaltas i föreställningen i scenen om »Spelet«.  Vilka regler vill vi egentligen ha och var-
för har vi dem?

• Man får aldrig bli ihop med kompisens ex
• Man får aldrig bli ihop med en i kompisgänget
• Man får inte vara för desperat
• Man får inte vara för ointresserad
• Det är lätt att läsa av någons känslor
• Det är bra att vara populär

6. VAD ÄR KÄRLEK FÖR DIG?

Om vi återkomer till den första frågan – vad är kärlek? Så ställer vi oss nu samma fråga 
igen men utifrån ett subjektivt perspektiv. Kärlek är ju både lika och olika för oss alla, så 
fundera slutligen kring vad kärlek är för dig. Det tycker vi är det viktigaste!

• Skriv ner dina tankar som en novell eller dikt – Vad är kärlek för dig?

• Gör ett kollage – ensam eller i grupp – använd tidningsurklipp, tyger, saker m.m. och gör 
ett kollage som visar vad kärlek är. 



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

Om ni vill titta på bilder från 
föreställningen, gå in på:

https://uppsalastadsteater.se/karlek/

Frågor kring föreställningen
eller detta material? E-posta:

maria.trost@uppsalastadsteater.se

UPPSALA>>>>
STADSTEATER


