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Olivia på fotbollsträning - scenarioblad
Detta är ett scenarioblad som hör till övningen Olivia på fotbollsträning från sajten Samtalsguiden.  
För fullständiga instruktioner och övrigt material se www.samtalsguiden.se

Namn: Olivia

Intressen: Hänga med kompisar, måla och idrotta.

Detta är jag: Jag heter Olivia och jag älskar att hänga med mina kompisar. Det jag gillar allra mest 

att göra, är att idrotta, måla och hitta på roliga saker med mina kompisar. Precis som i alla ungdo-

mars liv, händer det saker i mitt liv som å ena sidan  får mig att bli glad, lycklig och positiv å andra 

gånger olycklig, ledsen och arg. Ni kommer att få följa mig genom några korta berättelser från mitt 

liv. Jag kommer att behöva er hjälp och erfarenhet för att sätta ord på mitt mående och hur jag bor-

de hantera vissa situationer. Fundera över det som händer i berättelsen och hjälp mig, alltså Olivia, 

att lära mig mer om våld och otrygghet. Kom igen, nu drar vi till fotbollsträningen!

 

Scenariokort 1

Säsongens sista fotbollsträning är precis avklarad. Det har blivit höst och därmed mörkare och 

kallare för varje träning som gått. Olivia tycker att det är ganska skönt att den sista träningen är 

avklarad, “nu ska fotbollsskorna få vila ett tag”, tänker hon. Olivia håller på att plocka ihop sina ben-

skydd, skor och vattenflaska när hon får ett sms av sin mamma. Mamma skriver “kan du gå hem 

själv idag Olivia, jag hinner inte hämta dig, mamma behöver jobba”. 

a. Hur trygg eller otrygg tror ni att Olivia känner sig?

b. Hur tror ni att hennes humör är för tillfället och varför?

c. Motivera gärna valet!
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Scenariokort 2

Olivia önskar att hennes mamma hade hämtat henne. Det är mörkt, blåsigt och kallt ute. Promena-

den hem tar cirka 20 minuter. Det är en bit att gå. När Olivia kommer ut från omklädningsrummet 

ser hon Jennifer från hennes parallellklass. Jennifer står med två andra kompisar på den smala 

trottoaren som Olivia ska passera för att gå hemåt. Jennifer och Olivia har tidigare varit i slagsmål, 

senast för två veckor sedan. Olivia har inte sina glasögon på sig, så hon ser inte riktigt. Men det ser 

ut som att Jennifer och hennes två kompisar börjar att gå mot Olivia. 

a. Hur trygg eller otrygg tror ni att Olivia känner sig?

b. Hur tror ni att hennes humör är för tillfället och varför?  

c. Motivera gärna valet!

Scenariokort 3

Olivia hade rätt, nu ser hon alldeles tydligt och klart. Trots att hon inte har sina glasögon på sig. 

Jennifer och hennes två kompisar har bara några meter kvar tills att de är framme vid Olivia. En av 

Jennifers kompisar skriker till Olivia “varför bråkar du med Jennifer för”? Olivia hinner inte ens sva-

ra på frågan, förrän Jennifer ger henne ett slag i magen. Innan Jennifer och hennes två kompisar 

springer därifrån, säger Jennifer “nu är du inte så kaxig längre va”. 

a. Hur trygg eller otrygg tror ni att Olivia känner sig?

b. Hur tror ni att hennes humör är för tillfället och varför?  

c. Motivera gärna valet!

Fördjupningsfrågor

Vilka är Olivias problemen i berättelsen?

Vilken typ av våld är mest tydligt i berättelsen - fysiskt-, psykiskt,- eller sexuellt våld? Varför?

Hade ni velat hjälpa Olivia, i så fall hur? 

-Att berätta för min lärare att jag inte förstod en fråga/uppgift är…

-Att berätta för en kompis att jag tyckte hen var dum/orättvis mot mig är...


