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MÅLGRUPP Låg-/ mellanstadiet 
MED Helena Roditou-Andersson
Kan vi genom teater komma 
närmare vår egen  
historia? Är vår historia viktig i 
våra relationer med
andra? Vad behöver vi veta om 
varandras historia för att kunna 
möta och förstå varandra? Vad  
betyder vår egen historia för 

oss? Vad betyder vår historia för 
vår familj?
Genom teater utforskar vi 
barnens historier som de 
samlar in tillsammans med sina 
nära och kära. Vi lyssnar till 
varandras historier och sedan 
iscensätter vi några. Vi har med 
oss lite rekvisita och kostym.

BOKNINGSBAR  Hela 2020
PUBLIK    En låg-/mellan 
   stadieklass
LOKAL   Klassrum
LÄNGD    80 min för  
   lågstadie  

   80 min för  
   mellanstadie
PRIS   95 kr/elev

TIPS: Du kan söka Skapande skola-medel 
för våra pedagogiska program.

INFORMATION OCH  
BOKNING 
Helena Roditou- 
Andersson 
helena@byteatern.se 

MÅLGRUPP Mellanstadiet 
MED Helena Roditou-Andersson
Vad är mod? Vad är det att vara 
modig? Är att vara modig endast 
en god handling? Är vi modigare 
tillsammans? Dessa frågor söker jag 
svaren på tillsammans med elever 
från mellanstadiet hösten 2019 under 
ett 80 minuters pass. Innan vi träffas 
ska eleverna få undersöka några olika 
personers gärningar genom att söka 
information om dem. Under första 

delen av passet får de berätta om 
den person som de valt. Förebilderna 
kommer från olika områden  
i samhället såsom forskarvärlden, 
idrottsvärlden, artistbranschen och 
samhällsengagerade personer. Vi 
kommer även att prata om elevernas 
eget mod och hur de upplever mod 
i stort. Andra delen av passet ska 
de få ikläda sig rollerna av dessa 
förebilder för att kunna sätta sig i in 
deras handlingar och behov av att visa 

mod. Genom gestaltningen kanske de 
kan förstå en annan människas kamp, 
problem, framgångar och behov av att 
vara modig. Vi avslutar vårt möte med 
att ställa några frågor till så som: har 
det förstått något som de inte förstod 
innan, har de utmanat sig på något 
sätt, har de stått upp för något de inte 
gjort innan? 
Med detta pedagogiska program vill 
jag även bjuda in er till vårt ny/gamla 
teaterhus på Barlastgatan 8. 

M.O.D  | Välkommen till nya Teaterlabbet

BOKNINGSBAR  Hela 2020
PUBLIK    Mellan  
   stadieklass
LOKAL   Teaterlabbet
LÄNGD   80 min för  
   mellanstadie

PRIS   95 kr/elev

TIPS: Du kan söka Skapande skola-medel 
för våra pedagogiska program.

INFORMATION OCH  
BOKNING 
Helena Roditou- 
Andersson 
helena@byteatern.se 




