Skolprogram från West Pride
HT 2016 – VT 2017
West Pride – Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er ett besök för att stärka och stödja ert
mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan har i uppdrag att belysa hbtq-frågor och arbeta med
genus och normkritik. Men hur görs detta? I vårt erbjudande till skolor i Göteborg och Västra Götalandsregionen finns såväl kostnadsfria aktiviteter, föreställningar/föreläsningar att köpa in samt lektionstips och
guider till hur en kan arbeta i skolans alla stadier kring hbtq, genus och jämställdhet.
Vi på West Pride arbetar alltid utifrån en konst- och kulturkontext, och vill ge barn & ungdomar en
möjlighet att få pröva att uttrycka sig med fler förmågor än de traditionella. Med vårt program vill vi bidra
till att starta upp ett mer långsiktigt arbete för att synliggöra hbtq-personers situation. West Pride arbetar
med att främja attitydförändringar samtidigt som vi vill skapa möjligheter för nya mötesplatser att uppstå
och bestå. Vårt skolprogram och våra lärarguider uppdateras inför varje läsår.

Bli en av West Prides fokus-skolor!
Är din skola intresserad av ett fördjupat samarbete med West Pride? Vi är intresserade!
Vi söker skolor i Göteborg och i Västra Götalandsregionen som vill gå in i ett fördjupat samarbete med
festivalen. Överenskommelse om hur ett sådant samarbete ska se ut görs med respektive skola men kan bl.a.
innebära att vi erbjuder utbildningar och kulturprogram för såväl personal som elever. Utöver de aktiviteter
som finns i detta program kan vi vid fördjupade samarbeten även erbjuda föreläsningar i grundläggande
hbtq-kunskap, hbtq-rättigheter i världen och mycket annat. Syftet är att skolan ska arbeta med mångfald och
hbtq mer långsiktigt och inkluderande samt att arbetet kring frågorna fortgår även när inte West Prides
personal och samarbetspartners finns på plats. OBS! Först till kvarn gäller inför varje nytt läsår!
Boka nu – så här gör du:
För mer information kring bokningar samt beställning av våra kostnadsfria lärarguider, kontakta vår
verksamhetskoordinator Jenny Gustafsson. Hon nås lättast via e-post! Ni finner även kontaktuppgifter till
externa arrangörer under varje aktivitet i programmet.
E-post: jenny@westpride.se
Tel: 070- 773 56 80

Detta kan vi erbjuda er kostnadsfritt:
LEKTIONEN ÄR FULLBOKAD NORMKRITISK SAGOSTUND MED SKAPANDE
VERKSAMHET
Pedagogen Jenny Gustafsson kommer till er skola, och tar hjälp av konst och litteratur för att tala om kärlek
och familj med de yngre barnen. Lektionen inleds med färg – med fokus på regnbågsflaggan
(kärleksflaggan) och barnens tankar om hur kärlek kan se ut. Sedan följer högläsning av en normkritisk
saga. En kort lekpaus ger oss sedan ny energi till att arbeta med klipp & klistra kring hur en familj kan se ut.
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Vi hjälper barnen få med sig ett par normkritiska glasögon i livet, och belyser rätten till att få vara sig själv.
OBS! Denna programpunkt går endast att boka aug 2016- jan 2017.
MÅLGRUPP: Skolår F-3
LÄNGD: 1,5 -2 timmar
KOSTNAD: Gratis
KONTAKT: jenny@westpride.se

KÄRLEKENS PRIS
En teaterföreställning med berättelser som baseras på hbt-personers vittnesmål om sin livssituation. Det
handlar bl.a. om hur svårt det fortfarande är att öppet manifestera sin sexuella läggning och könsidentitet,
såväl i Sverige som i andra länder ute i världen. Skådespelaren, författaren och tidigare riksdagsledamoten
Tasso Stafilidis tar tillsammans med pianisten Kasper Forselius oss med på en resa där öppenheten kan vara
en balansgång på en skör tråd mellan liv och död. Föreställningen ramas in med sånger av Jacques Brel och
Vladimir Vysotskij.
MÅLGRUPP: År 6-Gymnasiet
LÄNGD: 45 minuter + 30 minuter diskussion, eller efter överenskommelse. Kan skräddarsys efter
önskemål.
KOSTNAD: Gratis (ordinarie pris 25 000 kr) OBS! Går att boka i begränsad omfattning och gäller främst
för de kommuner/skolor som ingår fördjupade samarbeten med West Pride.
KONTAKT: jenny@westpride.se
DET FINNS VÄL INGA HOMOSEXUELLA PÅ VÅR LILLA SKOLA?
Om hbtq-ungdomars utsatthet och behovet av en medveten handlingsplan för likabehandling i grundskola
och gymnasium. Lars Gårdfeldt, präst och teol.dr, och styrelseledamot i West Pride utgår från egna
erfarenheter och relevant forskning.
MÅLGRUPP: Lärare och skolpersonal
KOSTNAD: Gratis
KONTAKT: hertiginnan@hotmail.com
TRANS OCH CIS- EN UTBILDNING OM KÖNSIDENTITET
Alla människor har en könsidentitet. Vissa höjs upp och ses som det normala medan andra kan leda till en
utsatthet i form av diskriminering. Detta är en föreläsning om olika slags begrepp rörande könsidentitet
samt statistik kring mående och konkreta tips i hur en bemöter människor utan att förutsätta saker kring
kön. Alex Snäckerström har en gedigen erfarenhet av att utbilda i frågor rörande könsidentitet och
sexualitet.
MÅLGRUPP: Gymnasiet samt skolpersonal
KOSTNAD: Gratis, begränsat antal så först till kvarn!
LÄNGD: 60 - 90 minuter
KONTAKT: alex@westpride.se
HELA HAVET NORMAR – VÄRLDSKULTURMUSEET feat. WEST PRIDE
Kom och LEK med NORMER på Världskulturmuseet. Normer som kan vara bra att ha ibland, andra gånger
är de bara i vägen. Men det är aldrig kul att vara den som stängs ute av en norm. Alla har vi rätt att få bli
accepterade för dem vi är. Skolprogrammet har interaktiva inslag och även en praktisk verkstad.
Vi kikar extra på ”Passa in” i utställningen Tillsammans
MÅLGRUPP: År 4-6, max deltagare: 30 personer.
LÄNGD: 1,5 timme
KOSTNAD: Gratis
NÄR? Vecka 41 och 42: tisdag 10-11:30, onsdag 10-11:30, torsdag 10:30-12, fredag 10:30-12
KONTAKT: Bokas via Världskulturmuseet hemsida:
http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/skola-larande/
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HBTQ OCH VARDAGSHEDER
Den största utmaningen för många svenska ungdomar är att leva i en världens mest fria samhällen men
samtidigt komma från ett hem där ens livsmöjligheter är starkt begränsade av sociala normer som t.ex. inte
accepterar hbtq-personer - varken i hemmet, i skolan eller i sportklubben. Robert Hannah håller en
interaktiv workshop om hur man motverkar förtryckande sociala regler - vardagsheder - baserad på hans
egen uppväxt i en Göteborgsförort.
MÅLGRUPP: Gymnasiet (Enbart inom Göteborg)
LÄNGD: ca 60-80 min
KOSTNAD: Gratis
KONTAKT: robert.hannah@riksdagen.se
MUSEILEKTIONER HT 2016
I samarbete med Göteborgs museer har vi tagit fram en lista med museilektioner på tema hbtq och
genus/normkritik. Denna lista skickas ut i augusti samt kommer även finnas tillgänglig att ladda ner på vår
hemsida: www.westpride.se/utbildning
PEDAGOGISK HBTQ-GUIDE
Vi erbjuder en gratis lärarguide i pdf-format, med tips om hur du enkelt arbetar med hbtq-frågor och
normkritik i skolan. Vi utgår från konst och kultur i form av film och böcker samt ger tips om
handledningsmaterial och enkla övningar. Du beställer den enkelt genom att maila oss och ange vilka
åldersspann du är intressera av (den finns riktad för år F-3, 4-6, 7-9 samt Gymnasiet) Guiderna uppdateras
inför varje läsår.

Följande kan vi, tillsammans med våra samarbetspartners,
erbjuda er mot en kostnad:
3 MMM BLIR MARABOU
Föreställning av och med Cizzi Grönkvist. I en ståuppshow har ni möjlighet att träffa Jeanie ”Battle” Bitch
Black i en underhållande berättelsekomedi. Alter-egot Jeanie är instruktör för Dragkings och Dragqueens
och fokuserar sig kring ”hur vi gör kön” och hur vi ”gör sexualitet” Men också hur skeva normer ständigt
exkluderar HBTQ-personer.
”Platsen skulle kunna vara en löpbana för att utmäta tiden och exakt hur många steg som krävs mot en
bättre värld. Att bränna både kalorier och fördomar samtidigt är väl ett lyckat recept? Men marathon är
bara en (parantes) som omger det mänskliga, det som gör musiken. Tre MMM vill påverka oss i rätt
riktning, när det blir dags att välja. Men också humorisera! Utvalda mänskliga och magiska scenarion
ställs upp på banan. Klara, färdiga, GÅ! ”
MÅLGRUPP: Gymnasiet
LÄNGD: 45-60 min med frågestund
KOSTNAD: 4000 kr
KONTAKT: cizzi.gronkvist@gmail.com
DRAGWORKSHOP – UTFORSKA KÖN I RÖRELSE OCH UTTRYCK
Drag handlar om att förstärka både synliga och osynliga normer hos en viss karaktär, person eller stereotyp.
Vilka förväntningar har normen satt på̊ denna person? Det finns inga rätt och fel utan hela workshopen
utgår ifrån dina egna föreställningar om världen, dess normer, orättvisor, rättvisor och känslor.
Workshopen inleds med gruppövningar så att vi ska kanna oss bekväma med varandra. Därefter diskuterar
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vi kring normer och hur de blir till. Vi testar olika uttryck ihop och känner på̊ gångstilar, dialekt, tal,
kroppsspråk etc. Vi går igenom manligt/kvinnligt och dess uttryck, workshopledaren Cizzi Grönkvist,
kommer att visa hur rörelseskillnader och uttryck skiljer sig i det maskulina och feminina uttrycket och
därefter får deltagarna testa själva efterledning. Transformeringen är då vi byter om och presenterar våra
karaktärer. Vi avslutar med utvärdering.
MÅLGRUPP: Gymnasiet och åk 9, max 15 per grupp.
LÄNGD: 2 h och 30 min men kan kortas och omformas efter beställare.
KOSTNAD: Arvode 999 kr samt materialkostnad på ca 1000 kr per grupp.
KONTAKT: cizzi.gronkvist@gmail.com

GÖTEBORGS RÄTTIGHETSCENTER MOT DISKRIMINERING - NORMKRITIK OCH
CIVILKURAGE.
Under vår föreläsning/workshop får eleverna möjlighet att diskutera normer och fördomar. Genom olika
övningar får de öva på situationer där civilkurage kan stötta utsatta personer och hur en kan göra om en
själv blir utsatt. Innehållet anpassas efter målgrupp och nivå.
MÅLGRUPP: Grundskola och gymnasiet, men även särskola och gymnasiesärskola.
LÄNGD: 1,5 timmar.
KOSTNAD: 3000 kr
KONTAKT: utbildning@gbgrc.se
HBTQ-MONOLOGEN "KOMMA UT".
Vi får följa den homosexuelle killen Andreas och hans första tankar kring sin sexualitet, hur vännerna tar
det och hur en hel värld kan vändas upp och ner när familjemedlemmar inte accepterar en för den man är. I
monologen bemöts många fördomar kring homosexualitet och på ett gripande men samtidigt humoristiskt
sätt får publiken lära sig att respektera och förstå sin omgivning, bli mindre fördomsfull och lära att älska
sig själva för den personen de är. Efter avslutad föreställning får eleverna ta del av ett diskussionsunderlag
kring HBTQ-frågor, som diskuteras tillsammans med skådespelaren. Monologen har mottagit fem
utmärkelser, bland annat från RFSU och Byggnads.
MÅLGRUPP: Årskurs 9 och gymnasiet.
LÄNGD: Längd: 45 minuter monolog + 45 minuter efterdiskussion.
KOSTNAD: 2 500 SEK/föreställning (inkl. diskussion), subventionerat via Kulturförvaltningen i Göteborg.
KONTAKT: sternulfs@gmail.com 0703-22 50 34
MAMMA, JAG ÄR INTE EN FLICKA, JAG ÄR EN POJKE! VAD GÖR VI NU?
Följ med på en resa där Camilla Gisslow berättar om sina egna erfarenheter av att vara förälder åt ett
transsexuellt barn. En föreläsning om hopp, hopplöshet och om mod att våga vara sig själv. ”Denna
föreläsning tar dig från den dagen då mitt barn var fyra och ett halvt år gammal och talade om för mig att
hon inte var en flicka, utan en pojke. Om kampen som mitt barn har fått utkämpa för att få vara sig själv och
om min kamp som förälder där jag har fått boxas med de fördomar och normer som finns runt omkring oss i
samhället.”
MÅLGRUPP: År 7-Gymnasiet samt skolpersonal
LÄNGD: 45 minuter + 15 min diskussion.
KOSTNAD: 7000 kr ex moms (ordinarie pris vid bokning utanför West Prides skolprogram är 15 000 kr).
KONTAKT: camilla@transforming.se
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STOLTA FÖRÄLDRAR
Att vara närstående till barn/ungdom som beskriver sig som hbtq kan ge upphov till frågor och tankar och
en önskan att få dela dessa med andra med samma erfarenheter. Intentionen för anhörigföreningen Stolta
Föräldrar är att på olika vis utbilda och stärka närstående i att vara fullgoda föräldrar/vuxna till sina barn.
Vi kan komma till föräldramöten, personalmöten, temadagar eller sammanhang ni väljer. Vår styrka är att
genom egna erfarenheter ha familje- och föräldraperspektivet. I våra seminarier delar vi med oss av våra
erfarenheter och resonerar kring frågor som kan uppstå: Kunde jag ha gjort annorlunda? Hur ska jag/vi
förhålla oss; se det som en tonårsfas? Vad säger vi till skolan? Syskonens skola? Hur har andra gjort?
Inom föreningen finns en grupp särskild för föräldrar till trans/queerbarn. Det är ett sätt för föreningen att
verka på.
Våra kunskaper är inte bara efterfrågade av föräldrar och vuxna som jobbar med barn utan även av elever
på högstadiet och gymnasiet där vi har genomfört många uppskattade uppdrag. Vi kan också komma för
kort information om föreningen och hur vi nås, för att göra det lättar att vid annat tillfälle kontakta oss.
MÅLGRUPP: föräldrar/vuxna, närstående, skolpersonal, elever/ungdomar.
LÄNGD: 1,5 timme, halvdag, heldag eller kort info om föreningen.
KOSTNAD: heldag 1 900 kr, halvdag 900 kr, kortare seminarium enl ök. För kort info endast ev
resekostnad. Eftersom vi ofta formar upplägg utifrån era önskemål och behov kan priserna bli annorlunda.
KONTAKT: lena.bergstrom3@telia.com

TILLSAMMANS FÖR NORMKRITIK! (Khalid Rashid)
Vi alla blir omedvetet påverkade av en person egenskaper. Men hur medvetna är vi om det? Och kan vi bli
mer medvetna om det för att inte projicera förutfattade meningar gentemot personen vi förhåller oss till?
Denna programpunkt visar på hur ett normkritiskt förhållningssätt kan leda till jämlikhet, oavsett om det
handlar om sexualitet, kön, trosutövande, funktionalitet, hudfärg, relationsform, eller annat. Genom en
föreläsning och ev. tillhörande workshop, får deltagare testa normkritik och tillämpa det rent praktisk,
oavsett arbetsområde. Målet är att metoden ska fungera intuitivt för medarbetarna, utan alltför omfattande
handlingsplaner och tidskrävande uppföljningar.
Av och med Khalid Rashid, som forskat och föreläst om normkritik inom olika yrken. Han har haft mer än
50 konsultuppdrag inom offentliga och privata sektorn, både som frilans och via RFSL.
MÅLGRUPP: Lärare och skolpersonal.
LÄNGD: Ca 3 timmar (kan anpassas efter behov och önskemål)
KOSTNAD: Kostnad justeras beroende på utbildningens längd, 3 500 kr i grundavgift exkl. moms. Kan
fakturera vid behov. Resekostnad tillkommer.
KONTAKT: khalid.rashid@gmail.com

TRANS:IT (Malinda Lindmark)
Möt Malinda Lindmark, författaren bakom Trans:IT världens första seriealbum om transvestism med 1
författare och 27 tecknare. Malinda berättar personligt om hur det är att leva som transvestit. Ni får veta hur
han blev transvestit. hur det påverkar hans relationer, kärleksliv och arbetsliv. Skillnaden mellan olika slags
transpersoner, och varför alla borde få klä sig i klänning oavsett kön. Föreläsning varvas med bilder från
seriealbumet och filmklipp från Trans:IT musikalen som sattes upp på Frilagret 2015 och sändes i Öppna
Kanalen på TV under våren 2016. Missa inte!
Läs mer om Trans:IT på: http://lindatransa.blogspot.se
MÅLGRUPP: År 6-Gymnasiet
LÄNGD: 1,5 timme
KOSTNAD: 2000 kr + resa bara om det är utanför Göteborg
KONTAKT: E-post: linda@marcushome.se Telefon: 0734458211
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VÄRLDENS VIKTIGASTE UNDERVISNING (Nathalie Simonsson)
Nathalie Simonsson är sexualupplysare och författare till ”Världens viktigaste bok – om kroppen, känslor
och sex” och tillhörande lärarhandledning – ett metodmaterial som i första hand används i årskurs 4-6. Hon
har även skrivit Skolverkets stödmaterial för sex- och samlevnadsundervisning i särskolan och sex- och
samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år, som bägge gavs ut 2014. Kurser och föreläsningar
skräddarsys utifrån önskemål men kan omfatta sådant som hur en kan prata med elever om kroppen och
sex, vad som står i skolans kursplaner, vilka perspektiv som är viktiga och vilka metoder som fungerar i
klassrummet. Hur en kan inkludera homo- och bisexualitet och hur en kan diskutera normer om killar och
tjejer är alltid en del av utbildningarna.
- Jämställd sexualundervisning – Hur ger vi alla samma tillgång till sin kropp, sina känslor och sin
sexualitet?
- Skolans roll och elevhälsans möjligheter
- Kroppen, känslor och sex på mellanstadiet
- Sex- och samlevnad i särskolan
MÅLGRUPP: Främst år 4-6 men fungerar för alla elever och skolpersonal.
LÄNGD/KOSTNAD: Kontakta Nathalie för samtal om möjliga upplägg och kostnader.
KONTAKT: E-post: nathalie.simonsson@gmail.com Telefon: 070 476 36 40

Om West Pride
West Pride är en festival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers
livssituation i en konst- och kulturkontext. West Prides syfte är att skapa öppna
mötesplatser samt att uppmuntra till ett inkluderande samhällsklimat som
motverkar diskriminering. Vi lägger stor vikt på att inleda samarbeten med
kulturinstitutioner och skolor i Göteborg och Västra Götalands-regionen. I dag
har West Pride närmare 300 samarbetspartners och bland dessa finns så gott
som alla kulturinstitutioner i Göteborg, såväl statliga som nationella, regionala
och kommunala. Läs mer: www.westpride.se
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