Aktivitetstips
Jämställdhet – Fyll i
Det här är en värderingsövning som tydliggör vad man tycker i svåra frågor och belyser att det finns
olika åsikter. Eftersom många olika perspektiv kan komma upp är det bra att lämna tid och möjlighet
för samtal. Som med alla värderingsövningar finns det inget rätt eller fel utan bara åsikter. Läs gärna
om värderingsövningar på diakonia.se/aktivitetstips innan du gör övningen.

Information

Genus och fördomar

Inget material behövs

14 år och uppåt
Instruktioner till ledaren
Värderingsövning
15 min och uppåt

Instruktioner till gruppen

Sitt i en ring så att alla deltagare ser varandra. Läs inledningen på meningen och låt varje person
avsluta den som han eller hon tycker att det passar. Var noga med att säga att det inte finns några
rätt eller fel svar.
Nedan är förslag på inledande meningar. Lägg gärna till eller ta bort så att de passar din grupp. Det är
bra att börja med något som är enkelt att tycka till om för att sedan gå över till svårare meningar, till
exempel:
• En bra sak med sommaren är…
• En bra sak med jämställdhet är…
• Det svåra med jämställdhet är…
• Orättvisa är…
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Heta stolen om konflikt och rättvisa

• I skolan är jämställdhet…
• Att tjejer har i genomsnitt bättre betyg än killar beror på…
• För att vår klass ska bli mer jämställd kan vi…
• Att gå hem själv som tjej på kvällen är…
• Att prata om känslor som kille är…
• Att prata om känslor som tjej är…
• Att läsa om sex och samlevnad i skolan är…
• Att vara ung i Sverige är…
• Att vara ung i Centralamerika är…
• Jämställdhet i Sverige är…
• Jämställdhet i Centralamerika är…
• Globala orättvisor beror bland annat på…

Övningen är framtagen av Stina Karbing för Diakonia.
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