Themales 5 ‘Homoseksualteit’
In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas het thema homoseksualiteit te
bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld in een filmfragment uit de voorstelling
Boys don’t cry, een vijftal filosofische vragen, een stellingenspel en een individuele
quiz. De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over homoseksualiteit uit de voorstelling Boys don’t cry.
https://www.youtube.com/watch?v=SJyDN57O22o
2. Filosofische vragen:
- Is homoseksualiteit aangeboren of aangeleerd?
- Waarom vallen mensen en dieren op hetzelfde geslacht?
- Hoe zou je het vinden als je beste vriend(in) homo is?
- Waarom reageren mensen soms negatief op homo’s?
- Als je het niet leuk vindt om homo te zijn, kan je er dan iets aan doen?
3. Stellingenspel.
Zet de tafels en stoelen aan de kant en laat de groep een rij vormen in het
midden van het lokaal. Als een leerling het eens is met de stelling, dan doet
hij/zij een stap vooruit, is hij/zij het niet eens met de stelling dan doet diegene
een stap naar achteren. Na 8 stellingen bekijkt de groep hoe ver ze van een
ander vandaan staan en kan de groep het erover hebben over hoe dat komt.
1. Ik ken iemand die homo is
2. Ik vind het geen probleem als iemand homo is
3. Ik vind zoenende mannen vies
4. Ik vind zoenende vrouwen vies
5. Ik ben bevriend met een homo
6. Ik zou de vriendschap verbreken als mijn vriend(in) homo zou zijn
7. Ik zie wanneer iemand homo is
8. Ik accepteer alle geaardheden
4.

Quiz.
Op de volgende pagina is een homo-tolerantie quiz te vinden. Print deze uit
voor je leerlingen of laat deze op het schoolbord zien. Het is de bedoeling
dat de leerling dit individueel uitvoert. Uiteindelijk bespreek je met elkaar de
score.

HOE HOMO-TOLERANT
BEN JIJ?

ziet dat een homostel wordt lastig
Op de dansvloer flirt iemand van
1. Jegevallen
4. hetzelfde geslacht met je.
op straat. Wat doe je?
a. Ik kom voor het stel op!
b. Ik ben het er niet mee eens, maar doe niets.
c. Ik pak mijn mobiel en begin het te filmen.

2.

Op t v zie je in een serie 2 mannen
kussen met elkaar. Wat doe je?

a. Ik blijf kijken, ik wil niets missen!
b. Ik zap weg.
c. Ik doe de t v uit en kijk die serie nooit meer.

3.

Je beste vriend of vriendin vertelt
dat hij of zijn homo is. Wat doe je?

a. Ik omhels hem/haar, dit is fantastisch!
b. Ik moet even slikken, maar accepteer het wel.
c. Ik verbreek de vriendschap.

Wat doe je?
a. Ik flirt keihard terug!
b. Ik vind het mega ongemakkelijk en
vermijd oogcontact.
c. Ik zeg dat ik geen homo of lesbi ben en
dat de ander moet oprotten.

5.

Je favoriete artiest kom uit de
kast. Wat doe je?

a. Ik vind hem/haar nu nog
cooler!
b. Het interesseert me
niets.
c. Ik verbrand alle cd’s en
ver wijder alle nummers.

DE UITSLAG!
Vooral A’s: 100% ACCEPTATIE!

Vooral B’s: TWIJFELS!

Vooral C’s: HOMO-FOOB!

Je bent mega-tolerant! Voor jou
zijn alle mensen hetzelfde of ze nu
op mannen of vrouwen vallen. Je
probeert anderen daar ook van te
overtuigen en je laat je daarin niet
makkelijk uit het veld slaan!

Je bent nog niet helemaal op
je gemak met
homoseksualiteit, maar je
begrijpt dat niet alle mensen
hetzelfde zijn, ga zo door!

Jij vindt mensen met een
andere geaardheid dan jezelf
niet goed. Probeer minder in
hokjes te denken, zij zullen
je geen kwaad doen!

