
Lärarmaterial

Välkommen till en lektion i kärlek, ja för det är faktiskt en lektion som ni ska få ta del av!

Kanske i lite annorlunda form men vi kallar ändå Mr. Cupid århundradets lektion i kärlek som 
varvas med musik och ruttna tomater.

Under denna timme långa lektion möter ni Mr. Love själv som berättar om hur ämnet kärlek 
har påverkat oss människor och vad vi har valt att göra i kärlekens namn. För kärlek är det 
som har upptagit människans tankar mest av allt genom alla århundranden och som vi har 
valt att ge uttryck för i olika former. 

Är det inte då berättigat att det är något som vi bör studera lite mer ingående?

Eleverna får ta del av Mr. Loves privata lektion med collegeeleven Frank efter att Mr. Love inser 
att Frank liksom många andra inte har någon vidare kunskap om kärlek eller någon förmåga 
att kunna uttrycka sina känslor överhuvudtaget. Men kan man förvänta sig det av en fotbolls-
nörd, att de faktiskt kan något om kärlek? Oavsett så får Frank och eleverna uppleva en resa 
genom historien och om hur människor har uttryckt sig i kärlekens namn, en del är sanningar, 
en del skrönor och i vårt fall musik. För mellan undervisningen framförs musikinslag av Radio-
rösten Mr. Cupid och Gotland Jazztrio.

Frågan är varför kärlek är så laddat och varför man inte alltid vågar att berätta om sina 
känslor?

Inför besöket
Drömscenen som lektionen utspelar sig på är en amerikansk glassbar á la 1950-talet.

• Läs mer om hur USA såg ut under 1950-talet. Det var en efterkrigstid som förändrade det 
amerikanska samhället och framförallt växte en ungdomskultur fram.

• Vad för ungdomskultur växte fram under 1950-talet? Titta på mode, musik och synen på 
vad som förväntades av en ung man respektive kvinna.

• Amerikansk high school och collegeliv har tolkats och romantiserats i en mängd filmer - 
fundera på varför idén om collegeliv har hyllats så mycket?

Vi presenterar:

 Mr. Cupid
 En lektion om kärlek, 

rock’n roll och ruttna tomater



Efter besöket
Diskutera i klassen:
• Vad minns ni av lektionen? Ge exempel på vad som lyftes.
• Är kärlek till en annan människa eller levande varelser viktig och i så fall varför?
• Får man göra vad som helst i kärlekens namn?
• Är kärlek i alla dess former acceptabla i dagens samhälle?
• Fundera på vilken musik ni lyssnar på när ni vill komma i en viss stämning, såsom kär, 

saknad, ledsen, glad och positiv.

Medverkande

Ali Usubov
Ali Usubov är en 20-årig artist och låtskrivare som främst sjunger amerikanska 
klassiker men även jazzlåtar från 50- och 60-talet. Ali strävar efter att veta och 
lära sig så mycket som möjligt om musik och hans dröm är att få uppleva allt 
som alla dessa stora artister har upplevt under sin karriär. Vad fångade artis-
tens uppmärksamhet för att sjunga dessa låtar? Han säger att det är värmen 
och betydelsen i låtarna som sjöngs med högkvalitativ sång och att de är som 
gjorda för hans röst. Ali är en del av artistutvecklingsprogrammet Talentcoach, 
som är en del av Länsmusiken i Kalmar län. 

Thomas Björklund Svensson
Efter examen från såväl musik- som operahögskola har han setts på operahus, 
främst i Skandinavien och på de flesta musikscener i Sverige. Han har framträtt 
som solist i de mest kända mässor, oratorier och passioner av bl. a. Bach, 
Mozart, Händel m. fl. Thomas har stor erfarenhet av konserter i stora delar av 
landet, huvudsakligen med romanser av bl. a. Schubert, Schumann, Brahms, 
Stenhammar, Rangström m. fl. men är inte heller främmande för andra genrer.

Samuel Lindrooz
Samuel Lindrooz och är född och uppvuxen i Kalmar. Han pluggade teater på 
Jenny Nyströmskolan och har efter studenten jobbat med kultur i olika former, 
bland annat med ljud och ljusteknik.

Gotland Jazztrio
Gotland Jazztrio är en professionell och mångsidig
pianotrio som arbetar med projekt både inom 
jazzgenren samt av genreöverskridande karaktär. 
Medlemmar i trion är Oskar Lindström på piano, 
Josef Karnebäck på kontrabas och elbas och 
Marcus Grufstedt på trummor och slagverk.

Manus, regi och producent
Carolina Johansson, producent för BoU, Länsmusiken i Kalmar län

Välkomna, århundradets kärlekslektion väntar på er!


