Nyfiken på Sverige – Jämställdhet, quiz.

NYFIKEN PÅ SVERIGE – JÄMSTÄLLDHET
QUIZ

Arbeta enskilt eller i par. Välj det alternativ som bäst beskriver ordet.

1. Vad betyder det att påverka någon?
a. Det är när du försöker få en person att tycka något annat.
b. Det är när du tycker likadant som din kompis.

2. Obetalt arbete. Vad är det?
a. Det är när du bara arbetar några timmar om dagen.
b. Det är saker du gör utan att få någon lön. Som att tvätta kläder eller
laga mat hemma.
3. Vad är ett övergrepp?
a. Det är när du är våldsam mot någon och gör en person illa.
b. Det är när du lyfter något med båda armarna.
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4. Vad är politiska mål?
a. Det är när det andra laget gör mål i en match.
b. Det är sådant som politikerna vill göra, till exempel skriva en ny lag.

5. Möjlighet. Vad betyder det ordet?
a. Det är en chans att få göra något.
b. Det är något som är svårt.

6. Vad betyder tillgång?
a. Det är den tid som ett tåg eller en buss går.
b. Det visar hur mycket det finns av något.

7. Vad är studiestöd?
a. Det är pengar som du kan få när du studerar för att få ett yrke.
b. Det är en person som gör dina läxor.

8. Hur är en person som är självständig?
a. Det är en person som bryr sig om andra.
b. Det är en person som vågar fatta egna beslut.
En person som litar på sig själv.

9. Kritisk. Hur är man då?
a. Då frågar du vad något betyder.
Du tar reda på om det du hör är sant.
b. Då tror du på allt du läser och hör.
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10. Vad menas med könsroller?
a. Det är olika roller som spelas på en teater.
b. Dessa beskriver hur en person tror eller tycker att män och kvinnor
ska vara. Att män och kvinnor ska göra olika saker.
11. Vad gör man när man förebygger något?
a. Då ser man till att något inte händer.
b. Då hjälper man till att bygga ett hus.

12. Vad är förtryck?
a. Det är när man inte får tycka, tänka eller göra som man vill.
b. Det är när man bär något som är tungt.

13. Vad är en tradition?
a. Det är en idrottstävling.
b. Det är något som man gör flera gånger. Man gör det på samma
sätt varje gång.

14. Vad är en oskriven regel?
a. Det är ett sätt att göra något på som alla vet om. Alla gör på
samma sätt även om ingen bestämt att det måste vara så.
b. Det är de nyaste lagarna i ett land.

Facit: 1A, 2B, 3A, 4B, 5A, 6B, 7A, 8B, 9A, 10B, 11A, 12A, 13B, 14A
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