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Olivia på skolgården - scenarioblad
Detta är ett scenarioblad som hör till övningen Olivia på skolgården 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 går vi ut på rast!

 

Scenariokort 1

Förmiddagens sista lektion har precis tagit slut. Nu är det dags för skollunch. Olivia vet att det ser-

veras fisk och potatis i matsalen. Det är hennes favoritmat i skolan. Olivia vänder sig till hennes två 

vänner Kajsa och Nils och frågar om de vill sitta och äta med henne. Kajsa och Nils svarar att “de 

behöver titta på en video på telefonen” och att det “inte går idag - vi vill sitta själva”. 

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 har precis ätit upp sin fisk och potatis. Hon fick sitta själv och äta idag. Det brukar inte Olivia 

göra, men idag blev det så. Kajsa och Nils verkade ju “vara så himla upptagna” helt plötsligt. En 

lärare frågade Olivia om hon ville ha sällskap, men Olivia svarade att hon hellre ville sitta själv. 

Precis när Olivia ska lämna matsalen och gå ut för att leka och busa på lunchrasten, plingar det 

till i hennes telefon. Olivia har fått ett mms, ett bildmeddelande, från ett nummer hon inte har. Hon 

öppnar mms:et och ser där en bild föreställande Olivia sittandes och äta i matsalen. Bilden måste 

vara tagen idag, tänker Olivia, eftersom hon sitter ensam och äter och det brukar inte Olivia göra. 

Nedanför bilden på Olivia står det “luktar du illa eller, hahahaha” och en gråtskrattsemoji.

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 har kommit ut på skolans rastgård. Olivia spejar över rastgården för att få syn på Kajsa och 

Nils. Hon ser dem inte. Hon går vidare till hörnet av rastgården där hon vet att Kajsa och Nils brukar 

befinna sig. Hon hittar dem inte där heller. Till slut frågar hon rastvakten om han har sett Kajsa och 

Nils. Rastvakten svarar att han sett dem bakom skolbyggnaden, precis där rastgården tar slut. När 

Olivia kommer dit ser hon att Kajsa och Nils är med två äldre killar som hon inte vet namnet på. 

Olivia rusar fram. Allting går fort, hon hinner inte tänka efter. Plötsligt ger Olivia Kajsa ett slag på 

kinden. Alla stannar upp och lägger sina telefoner åt sidan. Vad var det som hände?

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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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? 


