
INFO till er som bokat 
TIU programmet (GEM)ENSAM 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIU programmet består av tre delar:  

(1) förarbete, (2) föreställningen (gem)ensam, (3) efterarbete.  
 
 
KUNSKAPSBOK med för- och efterarbete 
Alla som bokar TIU programmet får en kunskapsbok, ett pedagogiskt material med för- och 
efterarbete till föreställningsdelen inom programmet. I kunskapsboken hittar du information om 
TIU programmet, dess tematik och innehåll. Vid utformningen av det pedagogiska materialet har 
vi samarbetat tätt med experter och forskare inom tematiken.  Kunskapsbokens för- och 
efterarbete stärker och utvecklar social hållbarhet, delaktighet, gemenskap och välbefinnande 
bland eleverna. Materialet innehåller övningar som tränar socialträning, trygghet i gruppen, 
kommunikation, samarbete och gruppdynamik. Övningarna bidrar till att eleverna trivs i skolan 
och kan känna sig som en del av gruppen. Det är en rekommendation att alla skolor som bokar 
TIU programmet tar del av kunskapsbokens innehåll. Den tillsammans med själva TIU 
föreställningen utgör en helhetsupplevelse och är en viktig del av läroprocessen. 
Kunskapsboken skickas på e-post till alla som bokat föreställningen. Har du inte fått den ta 
kontakt med: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi eller marja.vuori@wasateater.fi  
 
Få stöd och handledning med att utföra för- och efterarbete 
Boka ett DIGITALT MÖTE  
Det finns en möjlighet att boka ett handledningsmöte till din skola. Under mötet får pedagogerna 
bekanta sig med TIU programmets innehåll och tematik. Vår teaterpedagog guidar er genom 
det pedagogiska materialet och handleder så att alla pedagoger ska ha förutsättning att arbeta 
med materialet på bästa sätt. Beställ ett gratis digitalt handledningsmöte (60 min) med vår 
teaterpedagog: nina.dahl-tallgren@wasateater.fi 

Vill du att våra teaterpedagoger utför för- och efterarbete  
Boka GRATIS WORKSHOP 

Ifall ni vill ha stöd med att omsätta kunskapsbokens övningar i praktiken, kommer våra 
teaterpedagoger gärna ut och genomför för- och efterarbete till er skola. Workshoparna kan 
hållas på plats eller även digitalt om så önskas. Workshoparna är gratis, tillkommer gör endast 
eventuella resekostnader. Teatern erbjuder ett begränsat antal workshopar, så ta gärna kontakt 
så fort som möjligt om er skola är intresserad: marja.vuori@wasateater.fi 

 
Har du frågor eller undrar över något tveka inte att ta kontakt med oss på teatern! 

 
Vänliga hälsningar  
Teaterpedagog Nina Dahl-Tallgren & Marja Vuori  

 

 

mailto:nina.dahl-tallgren@wasateater.fi
mailto:marja.vuori@wasateater.fi
mailto:nina.dahl-tallgren@wasateater.fi
mailto:marja.vuori@wasateater.fi

