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Ett projekt som främjar mångfald och inkludering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunskap som fördjupas med teater. 
Med teater, samtal och fakta arbetar vi med elever för ökad förståelse 
av normer, identitet och HBTQ-frågor. Det kan vara vid ett tillfälle eller 
som ett projekt över några dagar. Vi arbetar inkluderande och har ett 
öppet förhållningssätt till alla elever. 
Det är fantastiskt när sådana här projekt får stort utrymme och elever kan få 
tid att utvecklas i egen takt. Samtidigt vet vi att det kan vara svårt logistiskt 
för en skola att klämma in projekt utanför ordinarie undervisning. Så här 
beskriver vi olika möjligher utifrån omfattning, elevantal och tid, men alla 
med samma inriktning och syfte.  
 

Foto Magnus Kaplan 

Foto Mathias Wiik 

Kan användas 
inom ramen 

för Skapande 
Skola 

"Jag har idag fått glädjen 
att uppleva Er 

FANTASTISKA 
föreställning It´s all too 

beautiful! Underbart 
skådespel, välskrivet 

manus och såååå viktigt 
innehåll. Det väckte 
många känslor och 

berörde mig djupt (även er 
målgrupp - våra elever var 
berörda och hade många 

tankar).  
Tusen tack till Er" 

Anna-Lena Lundberg, 
lärare 

 



Fakta 
All fakta vi för fram är samlat från etablerade källor som Sveriges Ungdomsmottagningar, Forum för ledande 
historia, RFSL m.m. Vi ställer informationen i relation till ett normkritiskt perspektiv vilket betyder att vi undviker 
situationer där samtalen handlar om ”de där andra”. Du som är en normbrytande person ska känna dig inkluderad, 
inte utpekad. Och vi arbetar för en förståelse av att normer rör oss alla. 
 
Samtal 
I samtalsgrupper ställer vi öppna frågor och tvingar aldrig fram svar eller deltagande. Du som inte har förkunskap 
om det vi talar om ska kunna ställa vilka frågor du vill utan att känna dig obekväm. 
 
Teater 
Teater Tropos är en professionell teater som spelar nyskriven dramatik sedan 1999. Även det som spelas inbakat i 
föreläsningar är genomarbetade scener som ger en fängslande teaterupplevelse. 

Ps. Teater Tropos är en repertoarteater med föreställningar för barn från 4 år upp till vuxna. Förutom HBTQ 
arbetar vi med ämnen som hederskultur, demokrati och barnkonventionen. Läs mer på www.teatertropos.se 

Teater Tropos | boka@teatertropos.se |070-521 07 16 

Mer aktivt deltagande – ett kreativt tillägg 
Som uppföljning till någon av ovanstående alternativ håller vi workshop med  dramaövningar som praktiskt 
undersöker gruppdynamik, samspel mellan individ och kollektiv och tydliggör hur inkluderingstanken 
påverkar oss alla. Max en klass i taget. 1900/pass a 60 minuter. Moms tillkommer. 

HBTQ OCH NORMKRITIK – FÖR ELEVER 
 
Ge elever och personal ökad kunskap om hbtq och normkritik, för en inkluderande skolmiljö. 
 

 
 

 

Teater och samtal 

Teater och uppföljning med fakta 
och samtal i mindre grupper eller 
klassvis. 

Alla elever ser föreställningen It’s 
all too beautiful och sedan träffar 
skådespelarna alla elever i grupper 
för samtal och fakta.  

Föreställning  50 minuter 
Samtal 45-60 minuter 
 

Klassrum 

Föreläsning med teaterinslag och 
samtal. En klass i taget. 

Vi möter en klass i taget och 
håller en föreläsning med inslag 
av teaterscener som förbinder 
fakta med  den emotionella 
förståelsen. 

Ca 75-90 minuter 

 

Stor publik 

Föreläsning med teaterinslag för 
större publik. 

När tiden är knapp, som när alla 
elever ska vara med under en 
och samma temadag, kan det 
behövas ett större 
arrangemang. Detta kräver scen 
och salong som teater, aula 
m.m. med förutsättningar för 
alla att se och höra bra.  

Ca 75-90 minuter 

Priser 
Föreställning 7500 
2a fst samma dag 6000 
Samtal/grupp 1900 
Föreställningen är momsfri, för samtal 
tillkommer moms. 

Priser 
Föreläsning med teaterinslag 
för en klass i taget, inklusive 
samtal 3800 
Moms tillkommer 

Priser 
Upp till 100 elever 7800 
Över 100 elever  78/elev 
Moms tillkommer 


