prata hbt i skolan
Livsberättelser, längtan & vara ihop. Normer, queerteori,
familjevärderingar, makt & diskriminering ... När man pratar
om sexuell läggning och könsidentitet är ingångar och utgångspunkter olika. En del vet nästan inget, vissa kan begrepp som
uppfanns förra veckan, någon har läst på nätet att man kan bota
bögar. Ibland låter samtalet som om det gällde teori, snarare än
liv. Som det kan bli när man pratar om, men inte med.

Jag heter David Berjlund och har pratat om hbt – eller hbtq,
eller vad man kallar det – med många unga och vuxna, under
lång tid. Under läsåret 2017/2018 träffade jag 365 klasser på
79 grund- och gymnasieskolor, från Hoting och Malung till
Stockholm och Linköping.
Jag kommer inte till skolorna som neutral expert eller som
representant för alla under regnbågsfanan, utan som mig själv –
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med mina erfarenheter som homosexuell, med bra koll på hbtqområdet och med lång erfarenhet av arbete med unga. Formerna
för samlingarna kan vara olika. Ofta träffar jag en klass i taget, under 60 minuter eller mer, men
åtminstone på gymnasieskolor kan det fungera fint med större grupper. Tiden kan vara längre eller
kortare. Men alltid gäller att vi pratar – jag pratar mest, men ju mer jag kan utgå från frågor i gruppen
(precis vilka frågor som helst som någon tycker hör dit), desto bättre blir det.
På så sätt får samlingarna alltså lite olika innehåll. Fakta och teori ryms så klart – saklighet och
grundläggande kunskaper är bra. Berättelser och erfarenheter ryms också – börjar man i livet blir
samtalet på riktigt.
Min erfarenhet är att det går utmärkt att prata med varandra om de här frågorna, med våra olika
åsikter, idéer och känslor. På småorter eller i storstad, med elever som knappt hört talas om kärlek
mellan två av samma kön och elever som slukat queerteori ... samtalen brukar bli bra; respektfulla och
ganska roliga, fria snarare än svåra. Som det blir när man delar lite liv, och får lära sig mer.
Jag skulle gärna bidra till ert arbete med dessa frågor. Är ni intresserade? Hör av er!
David Berjlund
Björkhagen, Stockholm, december 2018
JAG är 51 år, journalist & musiker, och har tidigare arbetat som fritidsledare i
15 år. Mer information på http://davidberjlund.se.
HITTILLS har jag drygt 250 uppdragsgivare, bland dem finns grund- och
gymnasieskolor i 67 kommuner, folkhögskolor, fritidsgårdar, kyrkor &
studieförbund. Jag har mött elever i alla åldrar, men också föräldrar & personal.
Hör av er för relevanta referenser!
ARVODE: Jag ger er ett prisförslag (som går att diskutera), och för samlingar
med grupper av klasstorlek är mina grundpriser 3400:-/heldag (över 4 timmar),
2200:-/2-4 timmar & 1800:-/upp till 2 timmar (alla inkl. restid). Eventuella resekostnader tillkommer, gruppstorlek och upplägg kan påverka mitt bud.
Jag har egen firma, så skatter, semesterersättning och omkostnader är
inkluderade. Utanför schemalagd undervisning tillkommer 25% moms.
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