
 

Personalutbildning      

 
 

GER GRUNDLÄGGANDE  

KUNSKAPER PÅ 90 MINUTER OM  

HBTQ+ & NORMKRITIK 
 

”Mycket bra. Bra känsla, det 

blir på riktigt” 

 
”Informativt och 

underhållande. Väldigt bra” 
 

"Toppenbra, fortsätt med det 

ni gör” 
 

"Tydligt och kortfattat. Man 
fick en bättre känsla för 

problematiken. Man blev 

berörd.” 

 

”Intressant och sakligt. Ni 
behövs, ni är viktiga!” 

 

”Intressant och viktigt. Väldigt 
bra och gripande spelat. En 

bra kombination, det blev 
aldrig tråkigt eller segt.” 

 

”Mycket bra. Teatern 
förstärker på ett otroligt bra 

sätt, att förstå.” 
 

”Bra att det varvade. Lättare 
att lyssna och ta in med teater 

mellan faktainformationen. 

Tack för att ni finns!”  
 

”Bred information och lätt att 
ta in” 

 

Citaten är från skolpersonal  

som svarat på 

utvärderingsenkät efter 

föreläsningar i maj 2018. 

 

Kontakt  

Lina och Conny Petersén Med stöd av  

boka@teatertropos.se Västerås stad 

Tfn 070-521 07 16 och Region Västmanland 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Vad behöver vi veta om trans för att vara en 

inkluderande skola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap som fördjupas med teater. 

I denna föreläsning där vi pratar vi om normer och normkritik utifrån HBTQ har 

vi bakat in ett par teaterscener som berör föreläsningens innehåll.  

Ni får en kort överblick över HBTQ-historia men vi pratar mest om hur det ser ut 

idag. Varför är språket viktigt? Han, hon, hen, cis, trans och icke-binär. Vi reder 

ut begreppen.  

  I den dagsaktuella debatten är tonläget ofta kritiserande och det kan medföra 

en rädsla att säga fel. Men i vår föreläsning strävar vi efter ett klimat som är 

öppet och tillåtande och vi hoppas att det blir ett tillfälle där deltagaren känner 

sig fri att ställa vilka frågor hen vill. 
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 Ett enkelt koncept i litet format 

 

För vem? Detta koncept är riktat till vuxna inom alla yrken. Med ett mobilt format och ett lågt 

pris vill vi göra det enkelt för er att boka in oss i både mindre och större sammanhang.  

 

För ungdomar? Vi arbetar även med elever på högstadier och gymnasium. Läs mer om alternativa 

elevprojekt om hbtq på www.teatertropos.se  

      v.49-50 Östergötland 

Vad kostar det? För mindre grupper, max 30 personer 4 800 3800:- 

(exkl.moms.) För större grupper, max 100 personer 8 800 7000:- 

 Över 100 personer    88/person 70/person 

 Resa och logi tillkommer vid behov.  

 

ERBJUDANDE  Under veckorna 49-50 finns det möjlighet att boka in oss utan resekostnader och till 

ÖSTERGÖTLAND de lägre priserna ovan.  

 

Hur går det till? Ni bokar in oss via mejl eller telefon. Tala om hur många ni är och vart ni vill att vi 

håller föreläsningen. Vi gör upp om dag och tid och så kommer vi. 

 

Vad krävs?  Vi behöver en öppen yta för teaterscenerna. Som minst ett par meter djup och en 3-4 

meter bred. Vi har med oss den teknik som behövs vilket bl.a. inkluderar en projektor. 

Det behöver finnas en öppen vägg, white board eller liknande för att projicera en film 

och fakta emot. 

 

Teater Vill ni hellre boka en hel teaterföreställning följt av en föreläsning? Läs mer på vår 

hemsida. www.teatertropos.se 

 

Bakgrund Vi har spelat barn och ungdomsteater sedan 1999, ofta med ett normmedvetet 

innehåll. Sedan vi 2015 började arbeta med transfrågor har vi träffat många unga 

HBTQ-personer som vittnat om svårigheter i skolan till följd av bristande kunskap hos 

personalen. Det har inte handlat om ovilja, snarare en osäkerhet kring frågor där de 

unga ibland har mer kunskap än sina lärare. Vi har därför tagit fram denna föreläsning 

med teaterinslag för att på ett enkelt och tydligt sätt föra fram viktiga kunskaper och 

perspektiv. Vårt fokus har varit att skapa ett innehåll som kan ge något för såväl den 

redan initierade som den med mindre förkunskap. 

 

Teater Tropos Teater Tropos består av paret Lina och Conny Petersén som  

tillsammans producerat och turnerat med barn- och  

ungdoms- samt vuxenteater över  

hela landet sedan 1999. 

 

Kontakt boka@teatertropos.se 

 070-521 07 16 

 www.teatertropos.se 
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