
 

JAG, MAMMA OCH
FÖRINTELSEN

 

 

I Europa ser vi exempel på hur Förintelsen förringas eller till och

med glöms bort. Därför måste vi påminnas om Förintelsens

hemskheter och reflektera kring Förintelsens

betydelse för dagens samhälle och vår demokrati.

 

Eva Dällerud är andra generationens överlevande från

Förintelsen. Evas mamma Elisabeth kom till Sverige 1945. Utifrån

relationen med mamman och mammans berättelser har Eva

skapat föreställningen Jag, mamma och Förintelsen. Mamman ville

att Eva skulle berätta: ”Du måste berätta, så dom vet att det är

sant”, uppmanade Elisabeth Eva. 

 

Välkommen att boka en personlig teaterföreställning, följt av

klassrumsdiskussioner om antisemitism i dagens samhälle.

Diskussionerna efter föreställningen leds av Teskedsorden.

 

MÅLGRUPP

Årskurs 8, 9 och

gymnasiet. Passar extra

bra när eleverna läser

om Förintelsen.

Teater och samtal om antisemitism då och nu

Foto: Robert Andersson



 

Vill du boka eller har du frågor? 

info@teskedsorden.se

 

Detta är ett samarbete mellan Teskedsorden och skådespelaren

och dramapedagogen Eva Dällerud. Ett vanligt upplägg för våra

besök i skolor är att eleverna först ser Evas föreställning

tillsammans. Därefter träffar Teskedsorden eleverna klassvis, en

klass i taget. Syftet med Teskedsordens möten med eleverna är

att reflektera kring antisemitism idag och stärka civilkurage för

att våga agera nästa gång som eleven eller hens kompis utsätts

för antisemitism eller andra former av rasism.

 

Varje workshop med Teskedsorden är upp till 60 minuter.

Programmet tar i sin helhet ungefär en dag.

 

Max antal elever per föreställning: Ca. 100 elever

Pris: 17 500 kr (exklusive moms). Kostnad för resa och eventuell

övernattning tillkommer.

 

 
”Jag fick mer information om

hur det var att leva i ett

koncentrationsläger samt hur

levnadsvillkoren var i ett

getto. Jag lärde mig också hur

nästa generation kan påverkas

av deras föräldrars

upplevelser.”

 

"Bra och lärorika diskussioner."

 

"När Eva börjar prata om

Förintelsen så var det

intressant."

 

"Det är vanligare med

antisemitism i dagens

samhälle än vad jag trodde."

 

"Visste inte att det fanns så

mycket vardagsrasism men jag

är mer medveten om det nu

och vet hur jag ska agera."

 
 

- Röster från elever som Eva

och Teskedsorden har träffat. 

Vi får aldrig glömma
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