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SVERIGE OCH JÄMSTÄLLDHETEN 
EDU991182 

 

VAD BETYDER ORDEN? 

  
• Jämställdhet 

• Rättighet 

• Skyldighet 

• Förebild 

• Föräldraledighet 

• Europeiska unionen (EU) 

• Medlemsland 

• Internationella kvinnodagen 

• Rösträtt 

• Myndig 

• Preventivmedel 

• P-piller 

• Demonstration 

• Abort 

• Globala målen för hållbar utveckling 

• Fördom 

• Hållbar 

• Fredlig 

 

 

VAD HAR DU LÄRT DIG? 
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet. 
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FRÅGA 
Vad är föräldradagar? Beskriv kortfattat vad du tror att begreppet innebär. 

 

 

 

UNDERSÖK 
1. Välj ut minst fem av orden som står på listan ”Vad betyder orden” och ta reda på deras 

betydelse. Du kan till exempel söka på orden på internet eller slå i en ordbok. Gör en ordlista! 

Sätt upp alla ordlistor i klassrummet. 

 

2. Diskutera i klassen: Hur ser jämställdheten ut på vår skola? Ge egna exempel på vad du 

tycker är bra, men också sådant som du tycker kan förbättras. Skriv en gemensam lista med era 

exempel på tavlan, under de två rubrikerna ”Jämställt”/”Inte jämställt”. Diskutera sedan vad man 

skulle kunna göra för att förbättra jämställdheten, om man utgår från era exempel. 

 

3. ”Globala målen för hållbar utveckling” nämns i filmen (där mål nr 5 är jämställdhet). Det finns 

en officiell sida på internet – globalamalen.se – med bra information för bland annat skolan. Dela 

upp er i par eller mindre grupper med uppgift att ta reda på svaren på följande frågor: 

  

– Vad är globala målen och varför har man tagit fram dem?  

– Vilka mål finns det (gör en lista över målens rubriker)? 

– Vad står det om mål nr 5? 

  

När alla i klassen gjort uppgiften redovisar ni gemensamt vad ni kommit fram till. 
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QUIZ 
 

a) När fick kvinnor rösträtt i Sverige? 

o 1850 

o 1921 

o 1945  

o 2015  

 

b) Vilken skillnad innebar det när fria aborter och preventivmedel kom till Sverige? 

o Kvinnor kunde enklare välja när de ville få barn 

o Det blev svårare för kvinnor att arbeta 

o Det blev en babyboom och fler barn föddes  

o Det blev dyrare att ha barn  

 

c) Vad har forskningen kommit fram till att jämställdhet leder till? 

o Jämställda samhällen är sämre för tjejer 

o Jämställda samhällen är sämre för killar 

o Jämställda samhällen blir mer hållbara och fredliga  

o Jämställda samhällen blir mer krigiska  
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