
Expressteatern LÄRARBREV

Ömhjärtad av: Damron/Mallik, 
regi: Ed Damron
musik: Hugh Chandler, 
scenografi: Anna Sjölin, 
kostym: Karin Oscarsson,  
medverkande: Lena Bruun Bondeson, Victoria Dedekam, Vidisha Mallik & Björn Sällqvist

Till: Lärare 
Angående: Ömhjärtad
Hej!
Du har sett, eller ska se, föreställningen Ömhjärtad med din klass. Här är lite information om 
föreställningen, som kan användas som underlag för diskussion.

Hjärtat slår typ 70 gånger per minut. Det är mer än tre miljoner gånger på en månad. 
Om man är arg, glad eller stressad förändras pulsen. Ömhjärtad handlar om tre unga som går i sam-

ma klass. Ida vill vara bäst i allt. Niklas är jokern, mest intresserad av basket. 
Och så finns Kari. Hon känner så mycket, hon har svårt att bestämma sig. 

Läraren vill att barnen ska trivas, men hon har fått nya mål av rektorn: barnen måste kunna klättra 
högt, simma långt, skriva välutvecklat och motivera svaren. Men tänk om man inte kan? 

 Om man vill skriva, men pennan inte vill röra sig? Och hur klarar man att orientera, 
om man måste hjälpas åt för att komma i mål?  

I pjäsen läser Kari en sci-fi bok, Ömhjärtad: ”Det är en värld där alla delas i tre grupper. Först så finns 
det de kallhjärtade. Det är de som tänker ut allt. De är smartast helt enkelt, som du, Ida. Sedan finns 
det stenhjärtade, det är de som är starkast, de springer och lyfter och försvarar. Som Niklas. Sedan 
finns det ömhjärtade, det är de som känner mest. Ömhjärtad har så många känslor att de har svårt 
att bestämma sig. Det är nästan alltid de kallhjärtade och de stenhjärtade som bestämmer.” 
Trots att Niklas kallas stenhjärtad, är han rädd för att klättra. Ida är simrädd, och blir känslig när hon 
inte lyckas i skolan. Kari är ängslig, men det är hon som till slut leder alla rätt. 

Föreställningen tar upp flera andra teman: 
-Hur ska man förhålla sig till skolarbete/prov på ett positivt sätt? 
-Hur är man mot sina kompisar? Lyssnar man på varandra?
-Hur fungerar hjärtat? Vilka delar består det av? Hur tar man pulsen?
-Gravitationen drar allt i universum mot varandra, men ändå expanderar universum. Vad är mörk 
energi?

Ömhjärtad är skriven efter intervjuer och träffar med referensgrupper bestående av elever i årskurs 4 
– 6, samt lärare. Föreställningen är baserad på händelser som har berättats efter införandet av 
läroplan lgr11. 
För mer information om hur eleverna mår, kan man läsa
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgransk-
ningar/2015/elevhalsa/15-04-elevhalsa-sammanfattning.pdf

Här är några frågor för diskussion med eleverna. Samma frågor finns i elevbrevet.

Känner du igen dig i någon av karaktärerna? Är du mest lik Niklas, som spelar basket? Eller Ida, som vill 
vara bäst i allt? Eller känner du dig mer som Kari, som läser boken om de Ömhjärtade?  

Niklas och Ida är kompisar med Kari. Hur tycker du att Ida är mot Kari? Och Niklas? 

I pjäsen har Kari svårt att få Ida och Niklas att lyssna på henne. Hur tror du att Kari känner sig, när ingen 
lyssnar på henne?

I boken Kari läser, delas alla i tre grupper. De kallhjärtade är smartast, det är de som leder. De stenhjär-
tade är starkast, och de ömhjärtad är de som känner mest.  Kari säger att Niklas är stenhjärtad, men 
han blir rädd när han ska klättra i repet på gympan. Hur kan det komma sig?

Ida säger att hon är bäst i geografi, matte och 60 meter. När hon förlorar springtävlingen, säger hon 
”om jag inte är bäst, vem är jag då?”. Vad tror du att hon menar?

Kari och Ida är rädda för att de kanske inte når sina mål i skolan. Niklas tar inte allt så allvarligt. Hur kän-
ner du dig inför att få bedömning eller betyg i skolan?

När barnen orienterar, är de ensamma i skogen med en kompass och karta.  Skolan är tänkt som en 
sorts kompass och karta, som ska hjälpa dig att klara dig i livet. Vad skulle du vilja lära dig, innan du 
slutar skolan?  

När man diskuterar följande frågor om scenografi och kostym, kan man titta på våra pressfoton här:  
http://www.expressteatern.nu/pressmaterial-omhjartad/

Anna Sjölin har gjort scenografin till föreställningen (bakfond, skärmar, golv).
Vad tänker du på när du tittar på scenbilden?

Hugh Chandler har gjort musiken. Tyckte du att den passade till föreställningen?
Vad tyckte du om musiken?

Karin Oscarsson har gjort kostymerna. Varje elev har fått en egen färgskala, Karis kläder är gröna, Idas 
är blåa, och Niklas röd/orange. Hur tycker du att det passade?  Vilken färg hade skolpersonalen?

I föreställningen använder vi mim för att gestalta miljöer (såsom simbassäng), för att uttrycka känslor 
och drömmar, och istället för rekvisita såsom skrivbord och dator. Hur tycker du att det fungerade?  
Använder du kroppsspråk  och gester när du till exempel ska prata inför klassen? Kan du se på dina 
kompisar hur de känner sig, genom att titta på deras kroppshållning?

Kontakt: Kajsa Littgren/producent kontor@expressteatern.nu, 040-12 41 11

LÄNK TILL ÖMHJÄRTAD PÅ VÅR HEMSIDA:
http://www.expressteatern.nu/omhjartad/



Expressteatern ELEV-BREV

Ömhjärtad 
av: Damron/Mallik, 
regi: Ed Damron
musik: Hugh Chandler, 
scenografi: Anna Sjölin, 
kostym: Karin Oscarsson,  
medverkande: Lena Bruun Bondeson, Victoria 
Dedekam, Vidisha Mallik & Björn Sällqvist

Hej!
Du har sett, eller ska se, föreställningen 
Ömhjärtad med din klass. 

Hjärtat slår typ 70 gånger per minut. Det är mer än tre miljoner gånger på en månad. 
Om man är arg, glad eller stressad förändras pulsen. Ömhjärtad handlar om tre unga som går i 

samma klass. Ida vill vara bäst i allt. Niklas är jokern, mest intresserad av basket. 
Och så finns Kari. Hon känner så mycket, hon har svårt att bestämma sig. 

Läraren vill att barnen ska trivas, men hon har fått nya mål av rektorn: barnen måste kunna klättra 
högt, simma långt, skriva välutvecklat och motivera svaren. Men tänk om man inte kan?  

Om man vill skriva, men pennan inte vill röra sig? Och hur klarar man att orientera, 
om man måste hjälpas åt för att komma i mål?  

Känner du igen dig i någon av karaktärerna? Är du mest lik Niklas, som spelar basket? Eller Ida, 
som vill vara bäst i allt? Eller känner du dig mer som Kari, som läser boken om de Ömhjärtade?  

Niklas och Ida är kompisar med Kari. Hur tycker du att Ida är mot Kari? Och Niklas? 

I pjäsen har Kari svårt att få Ida och Niklas att lyssna på henne. Hur tror du att Kari känner sig, när 
ingen lyssnar på henne?

I boken Kari läser, delas alla i tre grupper. De kallhjärtade är smartast, det är de som leder. De sten-
hjärtade är starkast, och de ömhjärtad är de som känner mest.  Kari säger att Niklas är stenhjär-
tad, men han blir rädd när han ska klättra i repet på gympan. Hur kan det komma sig?

Ida säger att hon är bäst i geografi, matte och 60 meter. När hon förlorar springtävlingen, säger 
hon 
”om jag inte är bäst, vem är jag då?” Vad tror du att hon menar?

Kari och Ida är rädda för att de kanske inte ska nå sina mål i skolan. Niklas tar inte allt så allvarligt. 
Hur känner du dig inför att få bedömning eller betyg i skolan?

När barnen orienterar, är de ensamma i skogen med en kompass och karta.  Skolan är tänkt som 
en sorts kompass och karta, som ska hjälpa dig att klara dig i livet. Vad skulle du vilja lära dig, inn-
an du slutar skolan?

Anna Sjölin har gjort scenografin till föreställningen (bakfond, skärmar, golv).
Vad tänker du på när du tittar på scenbilden?

Hugh Chandler har gjort musiken. Tyckte du att den passade till föreställningen?
Vad tyckte du om musiken?

Karin Oscarsson har gjort kostymerna. Varje elev har fått en egen färgskala, 
Karis kläder är gröna, Idas är blåa, och Niklas röd/orange. Hur tycker du att det pas-
sade?  
Vilken färg hade skolpersonalen?

I föreställningen använder vi mim för att gestalta miljöer (såsom simbassäng), för att 
uttrycka känslor och drömmar, och istället för rekvisita såsom skrivbord och dator. Hur 
tycker du att det fungerade?  
Använder du kroppsspråk och gester när du till exempel ska prata inför klassen? 
Kan du se på dina kompisar hur de känner sig, genom att titta på deras kroppshåll-
ning?


