






















Vad är en teaterföreställning eller pjäs för något?
Var bor mormor och morfar i början av pjäsen?
Hur är mormor i början av föreställningen?
Vad kan det bero på att mormor är som hon är i början av pjäsen?
Vad gör en skådespelare?
Hur kan publiken skilja mamma och Maja åt? (Mamma och Maja
spelas av samma skådespelare)
Hur kan publiken skilja pappa och Lucas åt? (Pappa och Lucas
spelas av samma skådespelare.)
Hur förändras mormor när morfar dör?
Vad är färdtjänst för något?
Vad betyder homies?
Vad är en 360 flip indie grab?
Hur är mormor i slutet av pjäsen?
Hur förändras Maja och Lucas i föreställningen?
Hur känns det för Maja och Lucas när mamma och pappa kommer
hem igen?
Hur är en vän?
I slutsången sjunger mormor, Maja och Lucas att ”En främling är en
vän som du inte känner än”. Vad betyder det?
Vad betyder ordet ”ålder”?
http://www.arbetsmiljoforum.se/arbetsmiljoe/psykosocialarbetsmiljoe/diskriminering/de-sjudiskrimineringsgrunderna/?gclid=Cj0KEQiAzsvEBRDEluzk96e4rqABEiQ
AezEOoDjKy6j4SNb8QWEZG7MAob5SugTp5OFWEkrrAzXPf1EaAgLS8P8
HAQ
Vad betyder ordet ”jämställdhet”?
Skådespelaren som spelar mormor heter Carin och är född 1953.
Hade kvinnorna i Sverige rösträtt då? Carins mamma föddes 1919.
Hade kvinnan i Sverige rösträtt då?






















Filippa & Morfar Går På Tivoli –
Filippa och morfar går på tivoli är en varm och rolig saga av Lasse
Berghagen, folkkär artist med en särskild känsla för nöjesparker efter alla
åren som programledare för Allsång på Skansen och många shower på
Gröna Lund och Liseberg. Rek för 3-6år.« mindre

59,00 kr
Matsmart
129,00 krStor&Liten114,00 krBokus.com

Oliver och farmor pratar om mått
Oliver, 6 år, som har varit i Thailand med sina föräldrar över jul och nyår,
hälsar på farmor och farfar efter hemkomsten och berättar om hur varmt
det var. Farmor vill se hur ...

Läs mer på Bokus.com »
119,00 kr

Värsta målet, Kosse!
av Anja Gatu Bocus.com
Inbunden. Svenska, 2016-06-03, ISBN 9789188347008
Äntligen! Kosse och hennes kompis Emma har börjat spela i ett lag. Ett
riktigt lag med matchtröjor och allt! Och det dröjer inte länge innan de ska
åka på cup. Men motståndet är tuffare än vad Kosse hade väntat sig. Nu
måste hon kämpa mer än någon...

Vem är kär i Abel Svensson?

Serie: Lyckeskolan Bocus.com
av Ebba Berg
Inbunden. Svenska, 2014-09-18, ISBN 9789187413018
Abel Svensson har funderat och funderat. Han vet vilka han är kär i. Men
finns det någon som är kär i honom? Och hur ska han i så fall få reda på
det? Abel Svensson går i Lyckeskolan tillsammans med en massa
klasskamrater. I varje bok i serien får...













Sitt i ring (på golvet eller på stolar):
Alla barn får berätta i turordning för resten av klassen om när
hen har varit arg någon gång (Fungerar bäst i halvklass).
Dela upp barnen 2 och två (tom golvyta). Låt ett barn vara
konstnär, den andre lera. Konstnären formar leran till en arg
staty utifrån konstnärens berättelse. Byt roller.
Skådespelaren som spelar mormor är 64 år. När är hon född?
Hur tror ni att det såg ut i Sverige då?
Fick kvinnor och män i Sverige lika lön för samma arbete i
Sverige 1953? http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/artal/
JÄMSTÄLLDHET
Vilket är världens mest jämställda land?
Svar: Island (Sverige: Plats 4)
http://www.aftonbladet.se/wendela/kvinnaoman/article17
724781.ab
Film: UR: GENUSMASKINERIET:
http://www.ur.se/Produkter/103723-Genusmaskineriet-Flickorpojkar-och-pedagoger


















LasseMajas teaterbok
av Martin Widmark (inbunden, 2017)
(5 röster)
1 recension
Bloggar (1)
Tipsa en vän
Länka till sidan
Pris: 95:Finns i lager! Skickas inom 1-2 vardagar.
Spara som favorit
Fri frakt inom Sverige för privatpersoner vid beställning på minst 99 kr!
Välj format:
Inbunden
E-bok
Spela upp ett eget LasseMaja-mysterium!
Har du alltid drömt om att få lösa brott tillsammans med Lasse och Maja i
Valleby? Nästan varenda barn i Sverige har läst böckerna om LasseMajas
detektivbyrå, och nu kan man äntligen kliva in i Valleby för att själv lösa
mysterier framför en publik! Samla ihop några vänner, lite rekvisita, och
börja repetera. Manusen hittar du i LasseMajas teaterbok!
I Tågmysteriet försvinner två miljoner kronor från ett nödbromsat tåg - är
det konduktören, serveringsflickan eller kanske lokföraren som är skyldig? I
Orkestermysteriet får en minst sagt udda orkester ett utpressningsbrev. I
Diamantmysteriet försnillar någon i guldbutiken diamanter på löpande
band, och i Kärleksmysteriet begås en hemsk kupp mitt mellan pusskalaset
och danstävlingen på Kärleksfestivalen.
























Vad är en teaterföreställning eller pjäs för något?
Var bor mormor och morfar i början av pjäsen?
Hur är mormor i början av föreställningen?
Vad kan det bero på att mormor är som hon är i början av pjäsen?
Vad gör en skådespelare?
Hur kan publiken skilja mamma och Maja åt? (Mamma och Maja
spelas av samma skådespelare)
Hur kan publiken skilja pappa och Lucas åt? (Pappa och Lucas
spelas av samma skådespelare.)
Hur förändras mormor när morfar dör?
Vad är färdtjänst för något?
Vad betyder homies?
Vad är en 360 flip indie grab?
Hur är mormor i slutet av pjäsen?
Hur förändras Maja och Lucas i föreställningen?
Hur känns det för Maja och Lucas när mamma och pappa kommer
hem igen?
Hur är en vän?
I slutsången sjunger mormor, Maja och Lucas att ”En främling är en
vän som du inte träffat än”. Vad betyder det?
Vad betyder ordet ”ålder”?
http://www.arbetsmiljoforum.se/arbetsmiljoe/psykosocialarbetsmiljoe/diskriminering/de-sjudiskrimineringsgrunderna/?gclid=Cj0KEQiAzsvEBRDEluzk96e4rqABEiQ
AezEOoDjKy6j4SNb8QWEZG7MAob5SugTp5OFWEkrrAzXPf1EaAgLS8P8
HAQ
Vad betyder ordet ”jämställdhet”?
Skådespelaren som spelar mormor heter Carin och är född 1953.
Hade kvinnorna i Sverige rösträtt då? Carins mamma föddes 1919.
Hade kvinnan i Sverige rösträtt då?





Sitt i ring (på golvet eller på stolar):
Alla barn får berätta i turordning om någon gång när hen
varit arg.
Dela upp barnen 2 och två (tom golvyta). Låt ett barn vara
konstnär, den andre lera. Konstnären formar leran till en arg
staty utifrån konstnärens berättelse. Byt roller.



VAD HÄNDER EFTER PJÄSENS SLUT? SKRIV EN FORTSÄTTNING.
Görs individuellt



JÄMSTÄLLDHET
Vilket är världens mest jämställda land?
Svar: Island (Sverige: Plats 4)
http://www.aftonbladet.se/wendela/kvinnaoman/articl
e17724781.ab
Film: UR: GENUSMASKINERIET:
http://www.ur.se/Produkter/103723-GenusmaskinerietFlickor-pojkar-och-pedagoger














Mormor KrutRut firar jul
Serie: Mormor KrutRut
av Karin Linderoth
Bocus.com
Inbunden. Svenska, 2016-09-22, ISBN 9789185903573
Hela december ska Rosita och kossan Margit bo hos
Mormor KrutRut. De tycker att det ska bli så roligt allihopa,
om det bara ville komma lite snö. Men snart får de annat
att tänka på än att längta efter snö. Mormors granne,
gamle Elof har dött och ...









Tina och mormor Åk 3
Serie: Tina (del 3)
av Ann-Kristin Lundmark
Bocus.com
Inbunden. Svenska, 2015-02-27, ISBN 9789175771458
Det är vårterminen i trean. Tina har för första gången i
sitt liv inte tid att träffa mormor. Skolan och fotbollen tar
all hennes tid. Det var verkligen inte meningen att hon
skulle tjuvlyssna. Hon vaknar på kvällen och behöver gå
på toa, men när ...
























Vad är en teaterföreställning eller pjäs för något?
Var bor mormor och morfar i början av pjäsen?
Hur är mormor i början av föreställningen?
Vad kan det bero på att mormor är som hon är i början av pjäsen?
Vad gör en skådespelare?
Hur kan publiken skilja mamma och Maja åt? (Mamma och Maja
spelas av samma skådespelare)
Hur kan publiken skilja pappa och Lucas åt? (Pappa och Lucas
spelas av samma skådespelare.)
Hur förändras mormor när morfar dör?
Vad är färdtjänst för något?
Vad betyder homies?
Vad är en 360 flip indie grab?
Hur är mormor i slutet av pjäsen?
Hur förändras Maja och Lucas i föreställningen?
Hur känns det för Maja och Lucas när mamma och pappa kommer
hem igen?
Hur är en vän?
I slutsången sjunger mormor, Maja och Lucas att ”En främling är en
vän som du inte träffat än”. Vad betyder det?
Vad betyder ordet ”ålder”?
http://www.arbetsmiljoforum.se/arbetsmiljoe/psykosocialarbetsmiljoe/diskriminering/de-sjudiskrimineringsgrunderna/?gclid=Cj0KEQiAzsvEBRDEluzk96e4rqABEiQ
AezEOoDjKy6j4SNb8QWEZG7MAob5SugTp5OFWEkrrAzXPf1EaAgLS8P8
HAQ
Vad betyder ordet ”jämställdhet”?
Skådespelaren som spelar mormor heter Carin och är född 1953.
Hade kvinnorna i Sverige rösträtt då? Carins mamma föddes 1919.
Hade kvinnan i Sverige rösträtt då?






Sitt i ring (på golvet eller på stolar):
Alla barn blundar och tänker på någon gång som hen varit arg.
Dela in barnen två och två (tom golvyta). Låt dem berätta för
varann vad de tänkte på.
Barnen får berätta kompisens historia för resten av klassen.
Därefter skriver varje elev ned sin egen berättelse-



VAD HÄNDER EFTER PJÄSENS SLUT? SKRIV EN FORTSÄTTNING.
Görs individuellt



SPELA TEATER



Dela ut roller utifrån de fortsättningar som eleverna skrivit. Dela
upp dem i grupper så att de får öva. Spela upp!
Låt eleverna spela upp en scen Men mormor!.

JÄMSTÄLLDHET
Vilket är världens mest jämställda land?
Svar: Island (Sverige: Plats 4)
http://www.aftonbladet.se/wendela/kvinnaoman/article17
724781.ab
Film: UR: GENUSMASKINERIET:

http://www.ur.se/Produkter/103723-Genusmaskineriet-Flickorpojkar-och-pedagoger



Citatet från den irländske poeten och
dramatikern Yeats har inspirererat andra
författare som exempelvis
barnboksförfattaren Roald Dahl. Citatet
är också mycket populärt bland
graffitikonstnärer.
I Men mormor! Sjunger vi: ”En främling är
en vän som du inte känner än. ” Hur
skiljer detta citat sig från hur Yeats
uttryckte sig? Diskutera!







Möjliggörande möten
235,00 kr
I lager
http://shops.merea.se/daylight/friends/bocker/mojliggorandemoten.htm
HUR SKA MÄNNISKOR FÖRSTÅ VARANDRA om det aldrig möts?
Den frågan ställde vi oss när vi drog igång projektet Meet My
Friends. Vi ville skapa möten mellan unga i Göteborg som aldrig
annars träffas, för att öka den sociala integrationen.



Boken du nu håller i den hand är resultatet av tre års intensivt
projektarbete. Den innehåller fyra färdigplanerade pass med
lekar, övningar och diskussionsunderlag för att lyfta viktiga
frågor tillsammans med ungdomar. Dessutom innehåller boken
ett kapitel om hur du kan gå tillväga för att anordna en
aktivitetsdag där ungdomar med olika bakgrunder kan mötas
och lära känna varandra.


Den här boken riktar sig till dig som arbetar med unga mellan
tolv och femton år. Vi hoppas att boken både ska kunna
inspirera och ge verktyg för att motverka rasism och främja alla
människors lika värde. Boken är inte en manual som måste följas
till punkt och pricka. Välj ut det som intresserar och inspirerar dig
och din grupp - och skapa möjliggörande möten!

