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Vad gör världen mer jämlik?

Innehåll

Om materialet
Flickor tillhör de mest utsatta grupperna i världen. Bristande jämställdhet, diskriminering och ekonomisk fattigdom hindrar deras rätt till överlevnad, skolgång, utveckling, hälsa, skydd och delaktighet.
Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter men också om att hela samhällen gynnas av att flickors rättigheter respekteras. Ett av de mest effektiva sätten
att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning.
Vad gör världen mer jämlik ? är ett pedagoiskt material som syftar till att ge
unga i Sverige ökad kunskap och förståelse kring jämställdhet och utveckling genom
kreativa övningar som tar in världen i klassrummet.
Materialet kan användas självständigt eller tillsammans med filmen Girl Rising, en
unik dokumentär uppdelad i nio kortfilmer där eleverna får möta flickor runt om
i världen för att bättre förstå deras livsvillkor och globala utmaningar. Filmerna
fokuserar på rätten till utbildning och är färgstarkt illustrerad av kvinnliga författare
från flickornas hemländer. Skolor erbjuds att låna filmen kostnadsfritt från Plan
Sverige, beställning kan göras via : www.plansverige.org/girl-rising-formular
Vad gör världen mer jämlik ? grundas på FN : s konvention om barnets rättigheter.
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande, internationellt dokument som innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konventionen slår fast att barn är
individer med egna rättigheter och att barn har speciella behov av skydd och stöd.
För att läsa hela konventionen se : unicef.se/barnkonventionen.

Om Plan Sverige
Plan är en av världens största och äldsta barnrättsorganisationer och är politiskt
och religiöst obunden. Plan Sverige är en del av den internationella barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 50 länder i Latinamerika, Afrika och
Asien. Under 2013 arbetade organisationen i drygt 90 000 samhällen som totalt
har 165 miljoner invånare, varav 84 miljoner är barn. Plans utgångspunkt är att
jämställdhet mellan könen är en förutsättning för Plans vision där alla barn kan förverkliga sina möjligheter och leva i samhällen som respekterar människors värdighet
och rättigheter. Ett av Plans mål är att göra flickors utbildning till en prioriterad
fråga bland världens ledare och organisationen var tongivande i att FN numera har
inrättat en internationell Flickdag den 11 oktober. Plans program når ungefär lika
många flickor som pojkar och arbetet utgår från barnkonventionen.
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Vad gör världen mer jämlik?

Om materialet

Skolans värdegrund
och uppdrag
För både grundskolan och gymnasiet är uppdraget för mänskliga rättigheter tydligt :
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta
är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.”

Lärande för hållbar utveckling
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Skolverkets illustration av lärande för hållbar utveckling visar hur Plans pedagogiska material kring jämställdhet och mänskliga rättigheter är relevant i klassrummet.
Diagrammet tydliggör också att temat är ämnesövergripande och inbjuder till samarbete mellan lärare.

Skolans värdegrund och uppdrag
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För högstadiet
Vad gör världen mer jämlik ? är framtagen för att passa elever i högstadiet. Enligt
grundskolans läroplan är ett internationellt perspektiv "Viktigt för att kunna se den
egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet." Läroplanen uppmuntrar också till tvärvetenskapligt arbete: "...undervisning i
olika ämnen ska integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis /…/
jämställdhet." (Lgr 11)

Ämnen
I kursplanerna finns stöd för frågorna som tas upp
i materialet, särskilt för lärare som undervisar i :
Samhällskunskap
Geografi
Svenska
Engelska
Religionskunskap

För gymnasiet
Vad gör världen mer jämlik ? är framtagen för att passa elever på gymnasiet.
Läroplanen ger ett tydligt uppdrag att ”… läraren ska se till att undervisningen till
innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv.” (Gy 11)

Ämnen
I kursplanerna finns stöd för frågorna som tas upp
i materialet, särskilt för lärare som undervisar i :
Samhällskunskap 1–3
Svenska 1–3 samt Retorik och Skrivande
Engelska 5–7
Geografi 1–2
Religionskunskap 1–2 och specialisering
Materialet kan också ingå i valbara kurser som Internationell ekonomi och Internationella relationer. Övningarna är anpassade så att de kan användas i ämnesövergripande
undervisning och på handlednings-/mentorstid.
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För högstadiet

Materialets struktur
Vad gör världen mer jämlik? vill uppmuntra till kreativt lärande och formativ
bedömning genom :
Ett tydligt syfte med övningarna.
Öppna frågor som uppmuntrar till reflektion.
Övningar som möjliggör fördjupat lärande.
Deltagaraktiva övningar där elever utvecklar varandras lärande.
Mångfald av övningar som eleverna kan välja bland och på så sätt
välja arbetssätt.

Övningarna är indelade i tre kategorier
Tala : Syftar till att sätta frågan i fokus, skapa engagemang och samtala
i klassrummet.
Skriva : Fördjupningsuppgifter som syftar till att ge ökad kunskap och
medvetenhet.
Agera : Kreativa övningar där eleven får uttrycka sig i klassrummet.

Dessutom är varje övning beskriven utifrån:
Tema
Metod
Tid
Målgrupp
Syfte

Till materialet hör faktablad
med fördjupande information
kring övningarnas respektive
teman.

Koppling till filmen Girl Rising
Häften av filmerna kan användas självständigt eller tillsammans med vafri film ur
Girl Rising. Dessa är markerade med en fyrkant. Övningar markerade med cirkel
kräver att läraren har ett exemplar av filmen Girl Rising som lånas kostnadsfritt från
Plan Sverige.
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Materialets struktur
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Håll utkick efter den
här ikonen för att hitta
övningar som är fristående
eller använder valfri film
ur Girl Rising.
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Håll utkick efter den här
ikonen för att hitta övningar
kopplade till filmen Girl Rising.
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Vad gör världen mer jämlik?

Pedagogiska övningar

Jämofren

Tema : Diskriminering.
Kategori : Skriva / tala.
Syfte: Att eleven får diskutera jämställdhet i världen och på ett
kreativt sätt överväga och presentera lösningar på globala
jämställdhetsproblem.
Metod : Skapande grupparbete.
Tid : 60 –90 min.
Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Du kan som inledning visa en av filmerna ur Girl Rising för eleverna och föra ett
samtal om filmen och hur den belyser jämställdhet alternativt göra en egen introduktion. Be eleverna skapa fiktiva mediciner som kan främja jämlikhet mellan pojkar
och flickor. Låt eleverna beskriva medicinen enligt de vanliga läkemedelsrubrikerna
nedan. Om det finns tid och möjlighet kan de skapa förpackningar till sina mediciner.
Låt eleverna arbeta i grupp och presentera muntligt.
Diskussionsfrågor :
1 . Namn på läkemedlet
2 . Vem är läkemedlet för ?
3 . Innehåll
4 . Vad används medicinen för ?
5 . Så verkar medicinen
6 . Detta ska du tänka på innan och när du använder medicinen
7 . Doseringsanvisning
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Vad gör världen mer jämlik?

Jämofren

Fristående
eller
Valfri
Film

Går det framåt?

Tema : Diskriminering.
Kategori : Tala / skriva.
Syfte: Att eleven får kunskap om skillnader mellan utbildningsnivå
i olika länder samt bekanta sig med informations- och kommunikationsverktyget Gapminder.
Metod : Använda Gapminderverktyget.
Tid : 120 min.
Målgrupp : Gymnasiet.
Låt eleverna se valfri film ur Girl Rising eller göra en egen introduktion. Be dem
sedan att bekanta sig med IKT-verktyget Gapminder. Gå till ”Gapminder World”på
www.gapminder.org och utforska olika grafer som illustrerar hur möjligheterna till
utbildning ser ut i valfritt land alternativt i det land filmen utspelar sig.
Eleverna kan till exempel välja att jämföra läskunnighet, antal flickor som inte går i
skolan, hur många som går ut grundskolan och många andra faktorer. Be eleverna
sedan presentera sina grafer genom skärmdumpar i powerpointformat.
Diskussionsfrågor :
1 . Blev du förvånad över statistiken ?
2 . Hur skiljer sig situationen mellan ditt valda land och Sverige ?
3 . Hur har världen förändrats över tid baserat på de grafer du valt ?
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Går det framåt?

Fristående
eller
Valfri
Film

Går det framåt?

Gapminder
www.gapminder.org
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Vad gör världen mer jämlik?

Går det framåt?

Tyck till!

Tema : Jämställdhet.
Kategori : Agera.
Syfte : Att diskutera komplexa globala frågor i grupp och på så
sätt pröva sina kunskaper och reflektera över sina värderingar.
Metod : Diskussionsforum.

Fristående
eller
Valfri
Film

Tid : 60–90 min.
Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Låt eleverna se valfri film ur Girl Rising eller gör en egen introduktion.
Lägg ut de frågor du vill använda på olika bord.
Dela upp eleverna i grupper och be dem sprida ut sig runt borden.
Be grupperna diskutera frågan på bordet i cirka sju minuter.
Låt eleverna fortsätta rotera runt borden tills alla frågor är avklarade.
Avsluta övningen med en allmän diskussion kring frågorna.
Diskussionsfrågor :
1 . Vilket intryck fick du av flickors roll i filmen du såg ? Vad kommer du ihåg mest ?
2 . Har du upplevt brist på jämställdhet? Ge exempel ?
3 . Finns det skillnader mellan tjejer och killar ? I så fall vilka är skillnaderna ?
4 . Vad vet du om följande länder : Afghanistan, Etiopien, Egypten, Haiti, Indien,
Nepal, Peru, Sierra Leone ? Nämn något om varje land !
5. Blir världen bättre när det gäller jämställdhet mellan tjejer och killar? Ge exempel
från Sverige och världen i stort.
6 . Hur kan jämställdheten öka i ett land ? Ge förslag på nya lagar.
7 . Skulle ditt liv varit annorlunda om du fötts som ett annat kön ? Beskriv hur.
8 . Finns det skillnader mellan dina föräldrars ansvar i hemmet ? Ge exempel.
9 . Varför tror du att kvinnor tjänar mindre än män i Sverige ?
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Samtalskarusell

Hur rika är vi ?

Tema : Ekonomiska förhållanden i världen.
Kategori : Skriva.
Syfte : Att få förståelse för vilka olika ekonomiska förutsättningar
som finns i världen.
Metod : Använd det nätbaserade verktyget Global Rich List.
Tid : 90–120 min.
Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Inled med att se valfri film ur Girl Rising och jämför landet i filmen med Sverige
eller gör en egen introduktion.
Låt eleverna gå in på webbsidan : www.globalrichlist.com
Låt dem sedan skriva in en ungefärlig årslön (till exempel svensk genomsnittslön
eller en lärarlön ). Låt eleverna utforska och få perspektiv genom att kontrastera
det med andra länder där inkomsten är avsevärt lägre. Hur länge behöver man till
exempel arbeta i Sverige för att kunna köpa en Coca-Cola ?
Låt eleverna välja två länder och skriftligt presentera jämförelsen. Diskutera resultatet.
Diskussionsfrågor :
1 . Varför är det så stora inkomstskillnader i världen ?
2 . Kan ekonomi kopplas till lycka?
3 . Har rika länder ett ansvar gentemot fattiga länder ?
4 . Hur kan man bekämpa fattigdom?
Förslag på andra intressanta pedagogiska verktyg inom samma
område finner du på Gapminder : www.gapminder.org

12

Vad gör världen mer jämlik?

Hur rika är vi ?

Fristående
eller
Valfri
Film

Debattera för en annan värld

Tema : Utbildning.
Kategori : Skriva.
Syfte : Att eleven får kännedom om människors olika livsvillkor i
världen.
Metod: använda Worldmapper och skriva en artikel.
Tid : 120 min.
Målgrupp : Gymnasiet.
Inled med att visa en valfri film från Girl Rising eller gör en egen introduktion till
övningen.
Visa eleverna de två kartorna från worldmapper. Den ena visar världen som vi är
vana att se den och den andra kartan visar landmassan proportionell till hur många
flickor som inte går på högstadiet/gymnasiet. Hjälp eleverna att tolka kartan med
frågorna nedan. På hemsidan kan eleverna identifiera vilka länderna är på alla kartor
genom att dra pekaren över bilden.
Identifiera Indien på båda kartorna.
Be eleverna skriva en debattartikel där de debatterar för allas barns rätt till utbildning.
Utgå ifrån kartorna och eventuellt filmen.
Diskussionsfrågor :
1 . Varför är landet så mycket större på den ena kartan ?
2 . Varför går det inte att urskilja länder som Australien,
Sverige och Costa Rica på den ena kartan ?
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Debattera för en annan värld

Fristående
eller
Valfri
Film

Debattera för en annan värld

Land Area

Världen som vi är vana att se den.

Produced by the

The lan
shown h

The tot
territor
Divided
hectare
is 100 m

Howeve
spread:
bigger t
populat
bigger t

Each territo
its land are
Technical notes
• Principal data source: United Nations Environment
Programme, 2005
• Land area excludes land covered by major rivers,
lakes and the sea
• Population data used is from 2002.
• See web site for further information

MOST AND LEAST LAND
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Territory
Greenland
Western Sahara
Mongolia
Namibia
Australia
Suriname
Mauritania
Iceland
St Vincent & The Grenadines
Botswana

Value
821
97
60
41
39
39
37
33
33
31

Rank
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

W

Territory
Nauru
Barbados
Bahrain
Maldives
Bangladesh
Malta
Holy See
Singapore
Hong Kong (China)
Monaco

Value
0.154
0.143
0.101
0.100
0.091
0.080
0.044
0.016
0.015
0.006

No

Eastern
1.9

South Am
12.1%

East

hectares per person

“Secure access to land remains essential for diverse land-based livelihoods and is a preco
agriculture, economic growth and poverty reduction ”
www.worldmapper.org

© Copyright 2006 SASI Group (University of Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan)

Kartan visar andelen flickor som inte
går i högstadiet/gymnasiet.
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Woldmapper
www.worldmapper.org

Debattera för en annan värld

Svenska företags ansvar

Tema : Könsroller.
Kategori : Tala.
Syfte : Att ge ökad kunskap om könsroller och företags ansvar.
Metod : Bildanalys och diskussion.
Tid : 30 – 60 min.
Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Visa valfri film från Girl Rising och ha en inledande diskussion kring könsroller eller
ha en egen introduktion.
IKEA plockade bort kvinnor och flickor från sin saudiska katalog 2012. Katalogen,
som i stort sett ser likadan ut i alla länder specialdesignades för Saudiarabien -ett
land där kvinnor inte får rösta, köra bil eller röra sig ensamma ute på gatorna.
Handelsminister Ewa Björling (M) vill inte kommentera enskilda svenska företag.
Men om bilderna säger hon till Metro :
”Kvinnor går inte att retuschera bort i verkligheten. Om Saudi inte tillåter kvinnor
att synas eller arbeta går de miste om halva sitt intellektuella kapital. De här bilderna
är ytterligare ett bedrövligt exempel som visar att det är lång väg att vandra när
det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män i Saudi.” ( 1 oktober 2012 )
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Svenska företags ansvar

Fristående
eller
Valfri
Film

Svenska företags ansvar

Bilder ur svensk / saudiarabisk
IKEA katalog 2012

Diskussionsfrågor :
1 . Varför tror du att IKEA har retuscherat bilden ?
2 . Representerar IKEA Sverige mer än andra företag ?
3 . Vad vet du om könsroller i Saudiarabien ?
4 . Vad har företag för samhällsansvar?
5 . Har företag ett ansvar i frågor kring mänskliga rättigheter?
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Svenska företags ansvar

Mångfaldsbarometern

Tema : Diskriminering.
Kategori : Tala.
Syfte : Att eleven får reflektera över kulturskillnader, etnicitet,
etnocentrism/intolerans och utanförskap.
Metod: Använd Mångfaldsbarometern.
Tid : 60 min.
Målgrupp : Gymnasiet.
Mångfaldsbarometern kommer från en årlig rapport som Uppsala Universitets sociologiska institution publicerar. De har ställt frågan ( till 1000 personer i olika åldrar i
Sverige ) : Vilka folkgrupper / nationaliteter upplever du långt respektive kort avstånd
till?
Visa bilden nedan och låt eleverna sedan diskutera utifrån följande frågor :
1 . Vilka faktorer spelar in när folk svarar på frågan kring upplevt avstånd ? Llåt
eleverna i grupper lista möjliga orsaker .
2 . Varför visar Mångfaldsbarometern att vi upplever oss närmare t.ex. amerikaner
än bosnier som finns mitt i Europa ?
3 . Hur kan du närma dig grupper som du upplever avstånd till och hur kan de
närma sig dig ?
Frågor relaterade till filmen :
1 . Vad känner du till om flickans land i filmen ?
2 . Har du träffar någon från det landet ?
3 . Hur stort kulturellt avstånd upplever du till flickan i filmen ?
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Mångfaldsbarometern

Fristående
eller
Valfri
Film

kristendom eller i något fall judendom är dominerande religion upplevs stå närmare än nationaliteter med islam som domi
nerande religion.

Mångfaldsbarometern

Upplevt avstånd till olika nationaliteter/folkgrupper, år 2011
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Mångfaldsbarometern
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41

Bechdeltestet

Tema : Könsdiskriminering.
Kategori : Agera.
Syfte : Att eleven får diskutera normer och vilken kvinnosyn som
speglas i filmer.
Metod: Bechdeltestet, läs mer här:
sv.wikipedia.org/wiki/Bechdeltestet.
Tid : 60 min.
Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Inled med valfri film från Girl Rising eller gör en egen introduktion.
Identifiera en spelfilm ( svensk eller utländsk ) som uppfyller Bechdelstestets kriteriet
och en som inte gör det.
Bechdeltestets kriterier :
1 . Ha minst två namngivna kvinnliga rollfigurer…
2 . …som pratar med varandra…
3 . …om något annat än män.
Låt eleverna presentera vilka filmer de hittat. Lista alla filmerna på tavlan och se hur
många av dem klassen har sett.
Diskussionsfrågor :
1 . Är tjejer underrepresenterade på film ?
2 . Hur porträtteras ofta tjejer i filmer ?
3 . Tror du att Bechdeltestet kan påverka filmindustrin ?
4 . Jämför eventuellt en av de filmer som inte passerade
testet med filmen ur Girl Rising.
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Bechdeltestet

Fristående
eller
Valfri
Film

Vad gör världen mer jämlik?

Tema : Diskriminering.
Kategori : Agera.
Syfte: Att eleven får reflektera över globalt gemensamma
mänskliga behov och värden.
Metod: Kreativt skapande.
Tid : 60 min.
Målgrupp : Högstadiet.
Du kan som introduktion se valfri film från Girl Rising, exempelvis filmen om Ruksana i Indien eller göra en egen introduktion. Visa bilden på blomman från skolan
i Guatemala. Be eleverna skapa en egen blomma baserat på vad de tycker behövs
för en mer jämlik värld. Se till att det finns färgpennor i klassrummet. Sätt upp alla
elevernas blommor på en vägg och samtala om innehållet.
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Fristående
eller
Valfri
Film

Vad gör världen mer jämlik ?

Barnen i Guatemala skrev ”En bättre värld” i mitten och följande
ord runtom: kärlek, respekt, jämlikhet, självbestämmande, ekologi,
medvetenhet, mångfald.
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Education for All

Tema : Utbildning.
Kategori : Skriva.
Syfte : Att eleven får reflektera över motgång och mod samt får
perspektiv på betydelsen av utbildning.
Metod: Kreativ uppsatsskrivning.
Tid : 90 min.
Målgrupp : Gymnasiet.
Film ur Girl Rising: Wadley i Haiti, 12 min.
Watch the film about Wadley from Haiti, a courageous girl who despite all odds
continues to go to school. She keeps her spirits up in the harsh circumstances where
the funeral reading ”Ashes to ashes, dust to dust” echoes in the community as the
earthquake victims are buried.
Answer one or several of the questions below in a short essay titled ”Education
for All”.
1 . How would you describe Wadley’s character ?
2 . What does generosity mean to you ? Give examples.
3 . Wadley tells her teacher that she will come back every day until she is allowed
to stay in school. What does education mean to you ?
4 . What is courage according to you ?
Divide the class into pairs and let them read their essays to each other out loud.
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Education for All

Specifik
Film

Klockan 15.51

Tema : Jämställdhet och arbetsvillkor.
Kategori : Tala.
Syfte: Att eleven får diskutera och jämföra kvinnors och flickors
arbetsvillkor i olika delar av världen.
Metod: Diskussion.
Tid : 60 min.

Specifik
Film

Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Film ur Girl Rising: Suma i Nepal, 10 min.
Se filmen om Suma.
Låt eleverna sedan diskutera följande frågor :
1 . Vilken människosyn tycker du att Sumas “masters” har ?
2 . Hur förändrar Suma sin livssituation ?
3 . Vad menar Suma när hon säger: “I’ve seen where change comes from, it is like a
song that others pick up and start singing…” ?
Skriv 15.51 stort på tavlan och låt eleverna gissa vad klockslaget står för.
Sumas situation kan beskrivas som modernt slaveri och är en extrem form av ojämlikhet mellan män och kvinnor. Samtidigt som situationen i Sverige är helt annorlunda
finns fortfarande problem här. Enligt beräkningar arbetar svenska kvinnor "gratis"
efter kl 15.51 varje dag:
”Kvinnor tjänar i snitt 14,3 procent mindre än män. Omräknat i tid innebär det att
kvinnor i princip jobbar gratis i en timme och nio minuter – varje dag. ’Löneskillnaderna är i stort sett lika stora som i början av 80-talet’, säger Gertrud Åström,
initiativtagare till 15.51-rörelsen.” ( DN 2012 – 03 – 08 )
Diskussionsfrågor :
1 . Vad vet du om kvinnors arbetsvillkor i världen ?
2 . Hur ser jämställdheten ut på svensk arbetsmarknad ?
3 . Kan svenska kvinnor, likt Suma, förändra sina livsvillkor,
till exempel genom att gå hem kl 15.51?
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Klockan 15.51

Äktenskap – nöd eller lust ?

Tema : Barnäktenskap.
Kategori : Skriva / Tala.
Syfte: Att eleven får reflektera över rätten att välja partner samt
över likheter och skillnader mellan olika platser och kulturer.
Metod: Grupparbete på webben.
Specifik
Film

Tid : 90 min.
Målgrupp : Gymnasiet.
Film ur Girl Rising: Amina i Afghanistan, 9 min och/eller Azmera i
Etiopien, 9 min.
Rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj slås fast i FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna. Dessutom kränker barnäktenskap rättigheter i
barnkonventionen, bland annat rätten att delta i beslut, rätten till utbildning och
rätten till skydd mot våld. Närmare 40 000 flickor under 18 år gifts bort varje dag
och i filmen om Azmera från Etiopien får vi lära oss att 13 år är den ålder när flickor
anses redo för giftermål.
Äktenskap innebär helt skilda saker för olika människor. För många är det förknippat
med glädje och att få en livspartner. För andra betyder äktenskap våld och slaveri.
Se filmen/filmerna och diskutera kring :
1 . Amina från Afghanistan säger att ”My body is a resource that can be used for
the pleasure or profit of men”, vad menar hon med det ?
2 . Varför tror du att föräldrar väljer att gifta bort sina barn ?
3 . Hur ser du på äktenskap ?
4 . Hur skulle du helst hitta din livspartner ? ( På nätet, genom vänner, genom ett
fritidsintresse eller att dina föräldrar föreslår en bra partner. )
5 . Hur stort inflytande har din familj över ditt val av partner ?
6 . Finns det fördelar med att föräldrar föreslår partners till sina barn ?
Arbeta i grupp. Kontrastera svenska datingsajter med motsvarande sajter i andra
länder, t.ex. den svenska sidan Findlove.se och den indiska sidan Jeevansathi.com.
Lista de likheter och skillnader ni upptäcker och presentera dem för klassen.
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Nu och då

Tema : Utbildning.
Kategori : Agera.
Syfte : Att eleven får reflektera över utvecklingen mellan
generationer i Sverige och i världen.
Metod: Intervju och presentation.
Specifik
Film

Tid : 1 x 30 min + 1 x 60 min.
Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Film ur Girl Rising: Senna i Peru, 11 min.
Se filmen om Senna i Peru. Hennes namn är felstavat eftersom hennes pappa är
analfabet, egentligen stavas namnet med X i början. Pappans stora mål i livet är att
hans dotter ska få en utbildning och ett bättre liv. Själv har han och hans fru slitit
ut sig i guldgruvan. Senna säger att de är ”…de fattigaste i ett lerhål av fattigdom.”
Hon förbannar berget som skapat så mycket guld som de gräver fram och skickar
till rikare länder.
Låt eleverna reflektera över skillnaderna mellan generationer i filmen och i Sverige.
Be dem intervjua en äldre person i sin omgivning eller familj, förslagsvis mormor,
farmor, morfar eller farfar med följande frågor :
1 . Hur har ditt liv förändrats från när du var i min ålder? Vad tycker du är mest
annorlunda ?
2 . Hur var det för dig att gå i skolan?
3 . Hur fick du kunskap om omvärlden när du var barn ?
4 . Trodde du att du skulle få det bättre än dina föräldrar ?
5 . Vad tror du är den största utmaningen för min generation?
Be eleverna sammanfatta svaren från sina intervjuer i powerpointpresentationer med
text och bild.
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Nu och då

Gör din röst hörd!

Tema : Diskriminering, ungas deltagande.
Kategori : Agera.
Syfte: Att elever på ett kreativt sätt får reflektera och diskutera
kring jämställdhet och ungas inflytande i samhället.
Metod: Filmskapande.
Specifik
Film

Tid : 60 – 90 min.
Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Film ur Girl Rising: Mariama i Sierra Leone, 7 min.
Låt eleverna se filmen om Mariama i Sierra Leone, en självständig tjej som jobbar
som programledare på radio. I hennes radioprogram får flickor och unga kvinnor
ringa in, ställa frågor och få råd och stöd om sin situation. Be eleverna arbeta i
grupper om fyra. Varje grupp behöver en smartphone med appen Videolicious
nedladdad (gratis). Låt eleverna testa hur appen fungerar. Be eleverna göra en presentation i Videolicious baserat på nyckelorden nedan :
Ungas inflytande
Jämställdhet
Möjligheter
Attityd / Tradition
Låt eleverna presentera sina filmer för en annan grupp i klassen.
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Snippdebatten i Nyköping

Tema : Normer, värderingar, barns deltagande.
Kategori : Tala.
Syfte: Att eleven får reflektera över exponeringen av tjejers och
kvinnors kroppar på offentliga platser och i media.
Metod: Bildanalys och diskussion.
Specifik
Film

Tid : 60 min.
Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Film ur Girl Rising: Mariama i Sierra Leone, 7 min.
Visa bilden på graffitimålningen för eleverna och be dem läsa den engelska artikeln
från The Independent.
Diskussionsfrågor :
Här utgår vi från ett exempel i Nyköping. Vad tycker du om bilden ?
Varför tror du att Nyköpings kommun vill måla över bilden på den konstnärliga
tolkningen av det kvinnliga könsorganet ?
Hur kan det komma sig att det finns statyer på många platser i kommunen med
det manliga könsorganet utan att de ifrågasätts ?
Könsdiskriminering och könsstereotyper är grundläggande faktorer som hindrar
flickors rätt till överlevnad, skolgång, utveckling, hälsa, skydd, delaktighet och en
tillfredsställande levnadsstandard. Sociala, religiösa och traditionella normer, nära
sammanlänkade med bristande jämställdhet, bidrar ytterligare till att flickors rättigheter inte uppfylls. Problemen drabbar flickor och kvinnor i hela världen, inklusive
i Sverige.
Se filmen om Mariama.
Mariama i filmen jobbar för att stärka flickors röst i samhället och säger så här :
”Now there’s nothing to stop me. Nothing in the world. Nothing in the universe.”
( Mariama, Sierra Leone )
Läs citatet ovan. Vad är det som sätter stopp för jämställdhet i Sverige ?
Ska elever få vara med och bestämma om målningen i Nyköping ska få
finnas kvar?
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Snippdebatten i Nyköping

Smiling vagina mural faces
removal for 'inappropriate'
setting in Swedish school

Verk av: Carolina Falkholt
(Tessinskolan Nyköping)
Fotografi: Jess Denham

Heated debates are raging after authorities
call for the artwork to be covered.
A smiling vagina mural displayed in a Swedish school has been defended by the
principal after calls for it to be painted over. Local politicians deemed Carolina
Falkholt’s artwork ”inappropriate” for 13-year-old pupils last week, but have since
agreed to spend some time debating the issue before taking action. But Harke
Steenbergen, headteacher of Tessin school in Nykoping, admires the mural and ”its
message”. ”I see many pedagogic advantages to having her art in the school,” he
told the Goteborgs-Posten newspaper. Politician Conny Jackobsson also backed
Falkholt’s painting. ”Should we censor this just because it depicts female genitalia?
Maybe the students think this is a really cool thing, that they have a school who
dares!” he said.
Fans of the Gothenburg-based graffiti artist posted messages on her Facebook
page, supporting the vagina mural and praising her for contributing to a crucial
dialogue. ”We are still in the 19th century,” one viewer wrote. ”Who are the embarrassing people of my generation who keep on screaming censorship?” Others
praised Falkholt for presenting ”a normal woman, radiantly beautiful” amid numerous statues with penises, while some argued that the students themselves should
decide if they want the painting to remain.
Vaginas feature in several of Falkholt's past artworks, including an ornate depiction,
complete with ovaries, painted on the streets of Gothenburg.
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The Independent
Thursday 23 January 2014
http://www.independent.
co.uk/arts-entertainment/art/
smiling-vagina-mural-faces-removal-for-inappropriate-setting-in-swedish-school-9080741.
html

Vad händer sen?

Tema : Diskriminering och våld.
Kategori : Skriva/Tala.
Syfte: Få kunskap och empati genom att sätta sig in i en annan
människas liv.
Metod: Kreativ uppsatsskrivning.
Tid : 90 – 120 min.
Målgrupp : Högstadiet och gymnasiet.
Film ur Girl Rising: Valfria filmer, 7-12 per film.
Låt eleverna se två av filmerna från Girl Rising. Be dem sedan skriva en kort text i
"jag-form" genom att välja en av karaktärerna. Eleverna är fria att själva skapa en
egen berättelse utifrån filmerna, exempelvis:
”Jag heter Wadley och är från Haiti. Jag älskar att gå i skolan. Det är tufft för många
människor just nu i mitt land på grund av jordbävningen och mitt folk får kämpa
mycket för att hålla modet uppe. Igår när jag…”
Låt sedan eleverna läsa upp sina berättelser inför varandra.
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Specifik
Film

