
För åk 8 -  åk 1 gymn
Föreställning och workshop  

om normer och HBTQ
Längd: 80 min

Max publik: 35 elever/fst
Min publik: 15 elever/fst

Lokalkrav:
En lektionssal med tomt golv 

 Stolar skall finnas till klassen, 
skådespelare, lärare

Medverkande:  
3 skådespelare, 1 sakkunnig 

Antal fst/dag:
2 st beroende av spelplats

Pris:
7 500 kr - för 3 eller fler föreställningar  

- begär pris!

Tillkommer:
Resa 70 kr/mil, trakt 220 kr/pers +

logi 4 enkelrum + moms 25% på 
totalsumman

”Jag ska flytta till Nya Zeeland. Så fort jag kan, efter skolan, det är 
min dröm, de har massor av får på Nya Zeeland. Tre får per invå-
nare. Det är coolt. Om jag måste välja så väljer jag djur. Framför 
människor. Ett djur skiter i om du är tjej eller kille. Det tycker om 
dig ändå.” Ur föreställningen

Att våga och få vara den man är, är inte en självklarhet för alla. Fortfa-
rande kan inte HBTQ-personer leva fritt och säkert, varken här i Sverige 
eller i andra delar av världen och självmordsfrekvensen bland unga 
transpersoner är hög. 
För att bryta normer krävs mod och för att förändra attityder behövs 
kunskap och medvetenhet om att det vi gör och säger har betydelse för 
andra. Alla ungdomar skall veta att de är OK och att det finns stöd på 
deras väg mot att våga och få vara den de är. 

Vi (RFSL Örebro och Teater Martin Mutter) kommer till er klass där vi  
under två lektionstimmar blandar föreställning och workshop om  
normer och HBTQ. 

Skolan ska enligt läroplanen ”...vidta nödvändiga 
åtgärder för att förebygga och motverka alla 
former av diskriminering och kränkande 
behandling.”.  
Vår föreställning och workshop kan vara 
en hjälp i det arbetet. 

Var och en har rätt till liv, frihet 
och personlig säkerhet
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