INTERNATIONELLA KVINNODAGEN (8 MARS)
EDU991183

VAD BETYDER ORDEN?
•

Demokrati

•

Medborgerliga rättigheter

•

Nationell

•

Internationell

•

Kommunist

•

Kvinnorörelse

•

Rösträtt

•

Myndig

•

Jämställdhet

•

FN-stadga

•

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW)

•

Agenda 2030 (Globala målen)

VAD HAR DU LÄRT DIG?
Ge exempel på något som du lärt dig genom att titta på utbildningsklippet.
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FRÅGA
Är vi jämställda i Sverige?
Börja med att i klassen skriva upp rubriker som till exempel "Utbildning", "Hälsa",
"Arbetsmöjligheter", "Lön", "Fritid" – med fritid menas till exempel sportaktiviteter, nöjen och
liknande – och fler exempel som ni kommer på och vill ta upp.
Definiera tillsammans vad "Jämställdhet" innebär, så ni har en gemensam utgångspunkt för era
diskussioner.
Diskutera i grupp eller helklass hur det står till med jämställdheten för varje rubrik.

UNDERSÖK
1) Arbetet för ett jämställt samhälle har pågått under lång tid och förutsättningarna förändras
ständigt. Välj (själv eller i mindre grupper) en aktuell nyhet som handlar om jämställdhet; i
Sverige eller globalt.
På vilket sätt illustreras jämställdhetsfrågan enligt nyheten? Har jämställdheten försämrats eller
förbättrats? Hur har situationen sett ut tidigare? Vilken analys gör du och vilka åtgärder föreslår
du själv?
2) 1798 skrev poeten Anna Maria Lenngren en känd dikt som heter "Några ord till min kära
dotter, ifall jag hade någon". I texten beskriver Lenngren hur hon anser att en kvinna ska vara.
Dikten kan läsas bokstavligt, eller som en ironisk betraktelse som med humor belyser
orättvisorna.
Sverige har förstås förändrats sedan 1700-talet. Skriv ett brev, eller en dikt, till din "ofödda
dotter" där du utgår från hur världen ser ut nu och vilka råd du skulle vilja ge.
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QUIZ
a) Vem var Clara Zetkin?

o

En svensk aktivist

o

Initiativtagaren till att skapa en internationell kvinnodag

o

En tysk republikan

o

En rysk författarinna

b) När firade vi i Sverige den internationella kvinnodagen för första gången?

o

1912

o

2000

o

1950

o

1970

c) 1921 hände två viktiga saker i Sverige – vilka då?

o

Vi fick en kvinnlig statsminister

o

Kvinnor fick rätt att utbilda sig och skaffa ett arbete

o

Kvinnor fick rätt till ekonomiskt stöd

o

Kvinnor fick rösträtt och blev myndiga vid 21 års ålder
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