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#nätkärlek
- en interaktiv föreläsning om unga på internet.

På nätet kan vi vara anonyma, bli sedda, bekräftade, rika som 
fattiga. Vad skulle hända om vi sa och gjorde samma saker i IRL
som på nätet? Är det ok att skriva vad som helst och sen säga
- Jag skämtade ju bara…..?
Hur ska vi göra så att det blir kärlek på nätet istället för hat?

#nätkärlek är ett samarbete mellan MediaCenter  i Västerbottens län 
och UngHästen, Västerbottensteatern.

Pedagogiskt arbete
Unghästen tillsammans med Andreas Skog blandar interaktiv teater med 
föreläsning. Eleverna får själva ta ställning till frågan, hur vill vi ha det på 
nätet? Vi tar också upp frågor som berör oss vuxna, vilka skyldigheter har vi?

Kompetensutveckling  
MediaCenter i Västerbottens län erbjuder gratis kompetensutveckling för 
lärare om upphovsrätt, etik och samarbetsverktyg på nätet för de skolor 
som använder sig av föreställningen #nätkärlek.  
Kontakta andreas.skog@regionvasterbotten.se

Förutsättningar
För att ni ska få ut det mesta av föreställningen så önskar vi:
• Att stolar för publiken finns på plats i lokalen samt övriga behov (se ko-
lumnen till höger).
• Att minst en lärare är med under hela passet
• Undvika avbrott under passet - då publikens koncentration störs (ex: folk 
som kommer och går, raster, brandövningar, etc.)
• Få information om det är någon som måste avvika under passet

Läs igenom och kontrollera. Kan ni inte tillmötesgå något av våra behov så 
ring snarast. Om ni har frågor eller om något är oklart kontakta oss gärna!

Målgrupp Högstadiet & gymnasiet 
Deltagarantal max 300st
Spelplats Aula 
Speltid 1h 45 min utan paus.
Medverkande
Andreas Skog, mediapedagog. 
Malin Lundqvist, ungdoms-
pedagog. Niklas Larsson, 
skådespelare.  David Åkerlund, 
skådespelare.
Bygg-/rivtid 1 tim/0,5 tim
Pris 15 000kr+moms, resa 
och ev. boende
Övriga behov: Lunch på skolan.
Manus, Regi och Produktion
UngHästen och Mediacenter I 
Västerbottens län.


