
SAMTALSHANDLEDNING TEATER

LOVE BOMBING
Vad kul att ni sett föreställningen Love bombing. Här 
kommer några förslag på hur du kan arbeta vidare med 
din klass utifrån en gemensam teaterupplevelse. Först 
presenterar vi en enkel struktur för ett generellt samtal 
om konst, sedan följer några frågor som specifikt grundar 
sig i Love bombing och på slutet återfinns några praktiska 
övningar. Du är också alltid välkommen att kontakta oss på 
Regionteater Väst om du har frågor eller kanske vill ha mer 
idéer och uppslag på olika sätt att arbeta med scenkonst i 
klassrummet. Vår dramapedagog heter Helena Wilén och 
hon nås på 020-50 40 75 eller på mail: 
helena.wilen@regionteatervast.se

PRATA OM TEATER
Ett konstverk ger ingen objektiv bild av verkligheten och 
kan därför tolkas på flera olika sätt. Frågan ”vad handlade 
föreställningen om?” blir mest intressant med tillägget
”för dig?”. En konstupplevelse är alltid personlig – och 
ibland väldigt privat. Det bör respekteras i ett gruppsamtal. 
En bra grundregel är att tycka mindre och tolka desto mer. 
Det görs lättast om samtalet följer en viss ordning:

BESKRIV
Börja samtalet i det konkreta, i det ni faktiskt såg. Det är 
ett bra sätt att minnas föreställningen tillsammans, särskilt 
om det har gått en tid sedan ni såg den. Hur såg rummet 
ut? Vad finns i rummet? Hur många personer var med i 
pjäsen? Vad hade de på sig? Fundera över vad de olika per-
sonerna hade gemensamt och vad som skiljde dem åt. Var 
så saklig som möjligt. Kom ihåg att det ibland är de små 
detaljerna som är mest intressanta (och tolkningsbara).

TOLKA
Först efter att ni tillsammans har skapat en tydlig bild av 
föreställningen är det dags att ställa frågan ”varför?”. 
Förutsätt att alla val i föreställningen är medvetna; först
då kan de tolkas konstnärligt. Varför tror ni att rummet 
såg ut som det gjorde? Varför sa de och gjorde just så där? 
Helt enkelt: varför är alla de val som föreställningen är ett 
resultat av gjorda, tror ni? Låt allt vara gissningar och egna 
tolkningar och låt tolkningarna skilja sig från varandra. 
Försök fånga upp de associationer som sticker iväg – 
kanske är det där de mest spännande tolkningarna ligger!

REFLEKTERA
Slutligen kan samtalet komma in på större frågor. Här 
finns plats för personliga upptäckter, tankar och fantasier. 
Argumentera eller undra – och märk att det finns lika 
många upplevelser av föreställningen som det fanns 
personer i publiken.
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Personerna i Love Lövs armé har inga namn. 
Ni kan få hitta på egna. 

Ni kan också använda skådespelarnas riktiga 
namn när ni pratar om föreställningen.
Anna, Maurits och Ellen. 
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SAMTALSSFRÅGOR

I föreställningen Love bombing presenteras Love Lövs 
kärleksregler. Vad tycker ni om regelverket? Prata i klassen 
(gärna i smågrupper) – några frågeställningar finns 
presenterade här nedan. Du som pedagog kan säkert även 
hitta andra perspektiv för frågor kring normer, 
gränssättning och respekt i förhållande till kärlek och 
relationer till andra människor.

REGEL 1: Säg aldrig nej till en kram

När känns det okej att kramas? När känns det inte okej att 
kramas?
Hur gör du om någon vill kramas mycket men du själv inte 
vill det?
Hur gör du om du vill kramas mycket men den du vill 
krama inte vill det?
Vilka andra sätt finns för att visa att du tycker om någon 
eller vill trösta någon?

REGEL 2: Säg aldrig nej till ett förlåt

Vad betyder förlåt?
Vad brukar du säga eller göra när någon säger förlåt till 
dig?
Hur gör du om du fortfarande är arg eller ledsen när nå-
gon säger förlåt till dig?
När går det onda (i hjärtat eller magen) över?
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REGEL 3: Säg aldrig nej till ett frieri

Vem/vilka bestämmer vem du ska gifta dig med/leka med/
vara med? Vad tycker du om det?
Hur säger du nej när någon frågar chans på dig eller vill 
leka, men du inte vill det?
När är det skönt att vara ensam? När vill du inte vara 
ensam?

Andra frågor att prata kring:

Vad vill du bestämma över i ditt liv?
Hur gör du när någon bestämt något du inte håller med 
om?
Hur känns det att säga ja till något som du egentligen vill 
säga nej till?
Vad är kärlek? Finns det olika sorters kärlek?
Vad är det bästa med kärlek? Vad är det värsta med kärlek?
När kan det bli för mycket kärlek?

I all mänsklig samvaro behövs sociala regler. Det är lättare 
att följa reglerna om alla fått vara med och formulera dem. 
Vilka kärleks-, vänskaps- och/eller respektregler vill ni ha 
i er klass? Tillsammans kan ni skriva eller rita dem på en 
tavla och sätta upp på väggen.
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ÖVNINGAR

HÄLSNINGSÖVNING
Testa olika sätt att hälsa och olika sätt att sätta gränser!

Låt eleverna gå runt i ett tomt rum, eller ute på ett 
avgränsat område. När läraren klappar i händerna 
stannar alla. Instruktion: Gå runt och hälsa på så många 
som möjligt genom att ta i hand och säg ”God dag” (se 
förslag nedan). Läraren klappar i händerna för att börja. 
Klappa i händerna för att stoppa. Ny instruktion osv.
Om läraren ser att någon ”hamnar utanför” är det bra att 
gå med i övningen och hälsa på den personen först för att 
sedan gå vidare till andra, istället för att säga ”Ni måste 
hälsa på Stina också!”.

Förslag på hälsningssätt:

Första gången: Ta i hand och säg God dag.
Andra gången: Heja genom att vinka.
Tredje: Kramas.
Fjärde: Pussa på kinderna (som i Frankrike).
Femte: High five.
Sjätte: Valfritt.

Låt eleverna prata två och två eller i smågrupper, om hur 
det kändes med de olika hälsningssätten. Till exempel: 
Vilken var din favorit? Tyckte du någon hälsning var jobbig? 
Uppsamling i helgrupp.

Fördjupning: 
Prata i helgrupp om hur barnen brukar hälsa på främlingar, 
familjen, kompisar eller andra. Gör om övningen ovan med 
det som kom upp i samtalet: ”Hälsa som om ni var främ-
lingar” och så vidare (det kan då bli på olika sätt). 

Att sätta gränser: 
Prata i helgrupp om hur en gör för att säga nej till ett 
hälsningssätt som inte känns bra för en själv.
Prova genom att gå runt och hälsa på olika sätt, och den 
som blir hälsad på kan då testa att säga nej på lite olika 
sätt. 

Exempel: säga nej, hålla upp handen, vända ryggen till, gå 
iväg, börja prata om något, börja leka, berätta varför, hälsa 
tillbaka på ett annat sätt.
Låt sedan eleverna prata två och två eller i smågrupper, om 
hur det kändes med de olika metoderna, både för den som 
började hälsa och den som sa nej.
Här finns också möjlighet att prova olika sätt att kramas på, 
och olika sätt att säga nej till fler eller längre kramar.
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NALLEÖVNING - GÖR DITT EGET GOSEDJUR
Rita en mall på till exempel smörpapper och klipp ut.

Lägg pappret på ett dubbelvikt mjukt material från gamla 
kläder, plastpåse, trasmatta eller liknande. Var kreativ och 
prova gärna flera! Klipp ut. 

Fäst ihop runt kanterna genom att sy, limma, tejpa, häfta 
eller vad som passar materialet, och spara en liten öppen 
del för istoppning av fyllning. Vänd ut och in. 

Fyll med något fluffigt, såsom tidnings-papper, fjädrar, 
trasor, gamla strumpor eller bomull. Fäst ihop hålet. 
Utanpå fäster du stenar, knappar, pärlor, glitter, metall-
bitar, snäckskal och liknande som kan fungera som ögon, 
mun, öron, svans, vingar eller vad du vill. 

Observera! Småsyskon under 3 år får inte leka med djuret! 
Om små barn ska leka med gosedjuret är det bättre att 
måla dit detaljer. 

Använd sedan djuret till att träna kramar på, prata med, 
gräla på, slå på, leka med eller vad du nu har lust med! 

NALLEPICKNICK
Låt gosedjuren testa de sociala reglerna genom att komma 
ut på picknick i det fria! 

Tvättbara filtar behövs, något som nallarna/djuren (och 
barnen!) kan äta och en kamera. 

Lägg till exempel popcorn, kex, saft, chips, minibullar som 
ni bakar själva eller annat i små passande korgar, burkar, 
fat eller liknande. 

Nu är ni redo att gå iväg på picknick! Alla placerar sitt djur 
fint på nallefilten (ta en bild). Servera godsakerna framför 
djuren, placera dem som att de äter/dricker och umgås fint 
(ta en bild). 

Till nästa bild blir picknickfesten allt roligare och mer 
uppsluppen, vilket gör att djuren arrangeras så att de inte 
sitter så fint längre, har flyttat runt och råkat spilla (ta en 
bild). Till slut har det spårat ur alldeles, allt är utspillt och 
några djur kanske har börjat slåss, klättrat upp i ett träd, 
dansar i det utspillda, har somnat eller vad nu barnen 
hittar på (ta en bild). 

Skriv ut och sätt upp bilderna i klassrummet när ni 
kommer hem! Ta då gärna tillfället att prata lite om våra 
sociala regler, och vad barnen tänker kan vara bra eller 
dåligt med dem.
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