
Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut 
några av dem. Programmet passar bra att se 
tillsammans med andra program i serien: 
Sverige, ett extremland, HBTQ – rättighe-
ter, Människovärde och Bistånd. 

Ord och begrepp
Jämställdhet, jämlikhet, #metoo, mänskliga 
rättigheter, kvotering, integration, strukturell 
orättvisa, tvingande åtgärder

Frågor utifrån programmet
1 Vad innebär kvotering?
2	 Sofia	Rasmussen	nämner	några	argu-

ment för och emot kvotering. Vilka? 
3 Är kvotering bindande i Sverige? Hur ser 

det ut i andra länder?
4 Vad är det för skillnad på jämställdhet 

och jämlikhet?
5	 Sofia	Rasmussen	pratar	om	strukturell	

kontra individuell orättvisa. Vad innebär 
begreppen?

6 Hur har kvotering hjälpt kvinnor  
i Ghana?

7 #Metoo-rörelsen tas upp som ett steg 
mot en mer jämställd värld. Vad handlar 
#Metoo om?

8	 Busschaufförsprojektet	betyder	frihet	för	
kvinnorna som deltar. På vilka sätt?

Arbeta vidare
9 Kvotering är en fråga som engagerar och 
det	finns	många	starka	åsikter	kring	det.	
Ta	reda	på	fler	argument	för	och	emot	
kvotering. 

10	Vilka	andra	sätt	finns	det	för	att	öka	
jämlikhet? Försök hitta några exempel. 

11 Intersektionalitet är ett begrepp som 
används i arbetet för att motverka ojäm-
likhet. Ta reda på mer om det begreppet. 

12 Hur ser det ut med jämställdheten  
(gender	equality)	i	världen?	Ta	reda	på	
mer. Vilka länder är minst jämställda? 
Mest jämställda? Vilka faktorer tittar 
man på när man ska mäta jämställdhet?  
Du kan använda t.ex. UNDP och  
Gapminder som källor. Tänk på att 
använda	flera	olika	källor!	

Diskussionsfrågor
13 Är kvotering en bra metod för att skapa 

jämlikhet? Ordna en debatt i frågan där 
några är för kvotering och några är emot. 
Använd svaren i fråga 2 och 9.

14 Vilka är de bästa sätten att skapa jäm-
ställdhet, förutom kvotering? Använd 
svaren	i	fråga	10.	Vad	tycker	du?

15	 Begreppet	feminism	betyder	helt	enkelt	
”social rörelse för jämställdhet mellan 
kvinnor	och	män”	(NE).	Idag	används	
begreppet dock på lite olika sätt. Är du 
feminist?	Motivera!	

På nätet
n Jämställ.nu
n	 Undp.org,	Gender	Inequality	Index
n Gapminder

Andra program från UR om  
kvotering och kvinnors rättigheter
n Mixade lag, Pop och politik
n Nationen, Kvinnorna före dig
n Max 1800-tal, Kvinnans århundrade
n Entreprenörerna

Kvotering


