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ett positivt sätt kan förändra våra liv och kanske 
på lång sikt även samhället.
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Innehåll

Region Hallands uppdrag att leda och samordna 
en hållbar tillväxt i Halland innebär att ta hänsyn 
till ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. 
Jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män 
och ett tolerant och ett inkluderande samhälle som 
ser mångfald som en tillgång är också förutsätt-
ningar för att uppnå en hållbar tillväxt. 



INTRODUKTION 

För dig som är ledare för studiecirkeln

Introduktion
Det här studiematerialet, som vi kallar 
Hallandsmodellen, har tagits fram av 
Studieförbundet Vuxenskolan i pro-
jektet JÄMT - samtal om jämställdhet. 

Projektet pågår 2016-2017 och har  
finansierats av Region Halland.

Studiematerialet vänder sig till ensam- 
kommande flyktingbarn och andra unga 
nyanlända, samt unga volontärer.

Materialet ska användas i samtal om 
jämställdhet i studiecirkelform. Varje 
studiecirkel är på 10 timmar och genom- 
förs på 3-5 tillfällen.

Studiecirkeln går igenom delmoment 
med fakta i olika former som deltagar-
material, film, bordskarta, kortlek och 
praktiska övningar.

De fem träffarna  
i studiecirkeln är:
•	 Lära känna varandra och jäm-

ställdhetsbegreppet.
•	 En ny verklighet med andra köns-

roller.
•	 Tränga bakom orden - jämställd-

het i bilder avslöjar våra fördomar
•	 Från ord till handling, verktyg för 

ett jämställt samhälle
•	 Vem äger frågan? Reflektion,  

utvärdering och summering. 

Ringar på vattnet: Möjlighet att gå vi-
dare med arbete kring en utställning 
om jämställdhet, genus och normkritik.

Studiecirkeln syftar till att inspirera,  
motivera och ge deltagarna de verktyg  
de behöver för att få grundläggande  
kunskaper om jämställdhet, för att de 
själva ska kunna förhålla sig sakligt till 
jämställdhetsfrågor, kunna identifiera  
normer och undvika fördomar.

Under cirkelträffarna hoppas vi att det 
ska bli diskussioner och frågeställningar 
kring jämställdhet och samhällsvär-
deringar. 

Då hänvisar vi till grunderna i jäm- 
ställdhet som vi definierat som:

FNs deklaration av de mänskliga 
rättigheterna, Sveriges jämställdhets-
politiska strategiskamål och delmål 
och de sju diskrimineringsgrunderna 
i dikriminseringslagen.

I en studiecirkel bestämmer deltagarna 
gemensamt hur de ska jobba. Denna 
cirkelledarhandledning kan ses som 
ett förslag till upplägg och innehåll.

Hemuppgift
Ibland kan det vara trevligt med en hem- 
uppgift, som deltagaren kan få med 
sig till nästa träff. Det kan vara att läsa 
något, se en kort film på YouTube eller 
att göra en enkel reflektion. 

I tredje träffen kan hemuppgiften vara  
att läsa igenom FNs konvention om de 
mänskliga rättigheterna inför fjärde 
träffen. Mediauppgiften bildgransk-
ning i fjärde träffen kan med fördel 
vara en uppgift att ta med sig hem och 
reflektera över till den femte träffen.
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Förberedelser
Kontrollera att du har allt material du 
behöver till träffen och till deltagarna.

Läs igenom materialet till första träffen.

Se till att du har en närvarolista från 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Ta med dig, från ditt SV kontor, extra 
pennor och block att skriva på.

Se till att det finns blädderblock eller 
whiteboard i den lokal ni valt att vara 
ifall du vill använda dig av det.

FÖRSTA TRÄFFEN

Lär känna varandra

”Hej och varmt  
välkomna!”
Börja med att presentera dig och berätta 
lite om dig själv. Kanske har du egna 
erfarenheter från ämnet jämställdhet 
som du vill dela med dig av?

Låt därefter deltagarna presentera sig 
och ge dem i uppgift att berätta vilka 
förväntningar de har på studiecirkeln. 
Kanske förändras innehållet i studie-
cirkeln efter det att du hört deltagar-
nas förväntningar?

TIPS! Det kan vara bra att skriva namn-
lappar första träffen.

Förhållningssätt
Diskutera vilket förhållningssätt som 
ska gälla under träffarna. Här kommer 
förslag på spelregler:

Alla i gruppen ska respektera varan-
dra. Alla har rätt att ha sin egen åsikt.

Tystnadslöfte. Det som sägs i gruppen 
stannar i gruppen. Man pratar inte 
om det som sägs i andra situationer.

Nolltollerans mot dominans, eller att 
skämta på andras bekostnad. Alla som 
vill måste få komma till tals.

Kom i tid till träffarna. Kommer man 
för sent får man hänga med utifrån 
där gruppen befinner sig.

Gruppen bestämmer gemensamt vilka 
spelregler som ska gälla. Fråga delta-
garna om de vill lägga till eller ta bort 
något av det du föreslagit.

TIPS! Om du inte kan svara på frågorna
som deltagarna har under träffarna 
kan du ge i uppgift till gruppen att 
söka svar på frågan till nästa träff. 

Studiecirkelns syfte
Gå igenom syftet med studiecirkeln 
med deltagarna.

•	 Få kunskap genom studiematerialet.
•	 Bli inspirerad och motiverad till 

att göra en förändring.
•	 Utbyta erfarenheter med de andra  

deltagarna.
•	 Ha roligt!

Lära känna varandra
Första momentet, lära känna varandra 
- syftar till att lära känna varandra och 
sig själv ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Processen medför delaktighet, respekt 
och identitet.

Inledningsvis är det bra att ge deltagarna 
information om folkbildning och pro-
jektet och studiecirkeln JÄMT:s syfte 
och upplägg.

Kom igång med en introduktion 
till jämställdhetsbegreppet och egen  
reflektion.

Använd People learning & SV (infor-
mationsblad på engelska och arabiska).

Gå igenom JÄMT-cirkelns syfte, upp-
lägg och teman för de olika träffarna. 

Presentationsrunda. Det finns en mängd 
olika presentationsövningar, här är 
några enkla förslag från cirkelledar-
nätet, på SVs webbsida.

Ballongen
Dela upp gruppen två och två, ge 
varje par två ballonger och en penna 
som fäster på ballongen. Låt dem  
nu rita av varandra på ballongerna 
och intervjua varandra i samband 
med det. 

Saker att intervjua om är; namn,  
ålder, bor, varför man är här osv.  
Någon kul och otippad fakta är alltid 
roligt. Sist av allt presenterar de  
varandra med hjälp av ballongen.

Träd
Låt varje deltagare tänka på ett träd 
som symboliserar dem. Ställ följande 
frågor och låt alla tänka i lugn och ro 
innan du låter ordet gå runt och var 
och en får beskriva sitt träd; Vilken 
årstid är det? Hur mår trädet? Har det 
frukt? Hur gammalt är trädet?

Egenskaper
Låt alla skriva sitt förnamn och sedan 
komma på en egenskap till varje bok-
stav. T ex: 

Karin; K – Kreativ, A – Arbetsam,  
R – Rolig, I – Ivrig, N – Nyfiken.
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För en inledande dialog om jämställdhet: 

Jämställdhet innebär att kvinnor och 
män har samma rättigheter, skyldig-
heter och möjligheter inom alla väsen- 
tliga områden i livet. 

Frågor att diskutera i grupp:

Hur är det att vara man respektive 
kvinna i ett samhälle som inte är jäm-
ställt? Hur blir det för den som varken 
definierar sig som man eller kvinna? 

Jämställdhetsquiz
Gör övningen Jämställdhetsquiz ur 
ESF JÄMTs häfte GÖR! Samlade  
metoder för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsquizet finns på sidan 6, 
färdigt att kopieras och delas ut till 
deltagarna! Rätt svar är: 1: X, 2: 2, 3: X,
4: 1, 5: 2, 6: 1, 7: X

Jämställdhetsquizet kan göras på olika 
sätt. Du kan:

1) Dela ut lappar med frågor och möj-
lighet att fylla i 1, X eller 2. Ställ sedan 
frågorna och ge var och en möjlighet 
att fylla i svar på sin lapp. Ge sedan de 
rätta svaren och passa på att ge mer 
information om varje fråga.

2) Dela in gruppen i mindre grupper. 
Ge varje grupp ett papper med frågor 
och låt grupperna, inom en given tids- 
ram, svara på frågorna. Återsamla sedan 
grupperna för gemensam genomgång 
då du ger rätt svar och passar på att 
ge mer information om varje fråga. 

På nästa sida finns exempel på frågor 
som kan ställas i ett Jämställdhetsquiz. 
Välj gärna ut de frågor som känns rele-
vanta för sammanhanget. Lägg gärna 
till egna frågor t ex en reflekterande 
fråga om ifall det ser likadant 
eller annorlunda ut i andra länder? 
Siffrorna kan kollas upp i På tal om 
kvinnor och män på SCB:s hemsida.

FÖRSTA TRÄFFEN (forts)

Lär känna varandra
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Alla människor, oavsett kön, styrs till  
stor del av traditioner och invanda före- 
ställningar om hur vi ska vara. Dessa 
föreställningar brukar kallas för normer. 

•	 Hur ser normen ut för en man? 
•	 Hur ser normen ut för en kvinna? 
•	 Hur reagerar omvärlden när en 

person inte ser ut eller beter sig en-
ligt normerna för hur en man res-
pektive kvinna ska vara? 

Ökad jämställdhet är ett resultat av 
både stora och små beslut i samhället. 
Det handlar om vilka lagar och regler 
vi har, men också om våra val och för-
väntningar i vardagen. 

•	 På vilket sätt är jämställdhet viktigt 
för dig? Hur kan du bidra till ökad 
jämställdhet i hemmet, på jobbet/i 
skolan och i samhället? 

Avsluta gärna med att se en av de tre 
filmerna från www.machofabriken.se,  
t ex ”På golvet”, med tillhörande  
diskussionsfrågor: 

•	 Vad handlar filmen om?
•	 Varför har han inte lämnat sin 

låda?
•	 Vad tror ni han hade behövt för att 

kunna lämna lådan för gott?

Om tiden är knapp kan filmerna med  
fördel vara hemuppgift till nästa träff.
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5. Vem lägger mest tid på obetalt  
hushållsarbete? (Hämtning av barn,  
städning, gräsklippning, matlagning osv)

1) En ensamstående småbarnsmor

x) Båda gör lika mycket i parrelationen

2) Kvinnan som är sammanboende  
med en man och har barn

6. Vilket är det enskilt största hotet  
mot kvinnors hälsa globalt?

1) Våld i nära relationer

x) Hiv

2) Rökning

7. Vilken är den vanligaste typen av  
anmäld misshandel i Sverige?

1) Misshandel mot kvinna av obekant,  
utomhus

x) Misshandel av man mot obekant,  
utomhus

2) Misshandel mot kvinna av bekant,  
inomhus

Jämställdhetsquiz
1. Efter riksdagsvalet 2016 är  
könsfördelningen i Sveriges  
riksdag så gott som jämställd,  
hur ser fördelningen ut?

1) 47 % kvinnor – 53 % män

x) 46 % kvinnor – 54 % män

2) 49 % kvinnor – 51 % män

2. Hur många av de 30 största  
yrkena har en jämn könsfördelning 
(60/40 %)?

1) 13

x) 7

2) 4 

3. Hur stor del av mäns löner  
tjänar kvinnor, när alla andra  
faktorer än kön är borträknade?

1) 86 %

x) 94 %

2) 99 %

4. Hur stor andel av alla  
sjukskrivningar står män för?

1) 33 %

x) 66 %

2) 80 %



En ny verklighet
En ny verklighet – Syftar till att belysa 
diskrimineringsbegreppen och sätta 
frågan om jämställdhet i ett större 
sammanhang och på vår gemensamma 
agenda. 

Material
Bordskarta som innehåller olika fråge- 
ställningar utifrån olika perspektiv 
med dialogfrågor, baserade på de sju 
diskrimineringsgrunderna.
Bordskarta i A3 format finns färdig att 
kopiera på sid 8-9.

Dela in deltagarna i mindre grupper 
och be dem arbeta sig igenom bords-
kartan tillsammans i dialog. 

En mer utförlig beskrivning av diskri-
mineringsgrunderna:

Diskriminering är förbjudet om det 
beror på någon av följande grunder:

1. Kön

Kvinnor, män och transsexuella kan 
bli diskriminerade på grund av kön. 
En person som är transsexuell kan 
vara någon som vill ändra kön eller 
som har ändrat kön. Det är förbjudet 
att diskriminera någon på grund av 
kön.

2. Könsöverskridande identitet, 
uttryck

Min identitet är min bild av mig själv. 
Den som inte känner sig som kvinna 
och inte heller känner sig som en man 
har en identitet som är könsöver-
skridande. DO använder ordet köns-
identitet. En transperson har en köns-
identitet som överbrygger de vanliga 
gränserna.

Det är förbjudet att diskriminera en  
transperson. En man som klär sig  
som en kvinna, eller en kvinna som 
klär sig som en man ska inte bli  
behandlad sämre än andra i en  
jämförbar situation. 

ANDRA TRÄFFEN

En ny verklighet

3. Etnisk tillhörighet

Jordklotet är fullt av människor. Vi 
kommer från olika länder, olika na-
tioner. Vi har olika nationaliteter till 
exempel finländare, svenskar och  
polacker. Alla människor har olika hud- 
färg. Vi kommer från olika kulturer. 
Vi kan tillhöra olika folk och bo i sam-
ma land.

Det kan kallas att vi har olika etniska 
bakgrunder. I lagen kallas det för etnisk 
tillhörighet. En människa kan till  
exempel vara både same och svensk. 
En annan människa har sin etniska 
bakgrund i Afrika, men är född i  
Sverige. Alla människor har en eller 
flera etniska tillhörigheter och kan 
därför bli utsatta för etnisk diskrimi-
nering. 

4. Religion eller annan tros- 
uppfattning
Det är förbjudet att diskriminera på 
grund av religion eller tro. Kristendom 
och islam är exempel på religioner.

En annan trosuppfattning kan vara 
ateism. Den som är ateist tror inte  
på någon Gud alls.

5. Funktionsnedsättning

En människa kan ha en funktions-
nedsättning. Nedsatt syn eller nedsatt 
hörsel är exempel på det.

Den som har en allergi mot jordnötter 
eller har svårt att gå har också en  
funktionsnedsättning. Ibland gör det  
saker krångligare. Ibland spelar det 
ingen roll om man är allergisk mot 
jordnötter eller inte. Det beror på var 
man är och hur miljön där ser ut.

Det går inte att se alla funktions- 
nedsättningar. Några är osynliga.

Du kan inte se att en person har 
problem inne i magen. Det kan till 
exempel vara problem med mage  
och tarmar eller oro och ångest.  
Du kan heller inte se om någon  
behöver extra hjälp för att kunna  
förstå, koncentrera sig eller sitta still.

En lättläst text är nödvändig för några, 
men kan vara bra för alla.

Om du bryter benet och därför åker 
rullstol en månad räknas inte det som 
funktionsnedsättning enligt diskrimi-
neringslagen. Lagen kräver längre tid 
för funktionsnedsättningen.

6. Sexuell läggning

Med sexuell läggning menas om en  
människa blir kär i män, kvinnor eller 
både män och kvinnor.

Den som blir kär i en person av samma 
kön kallas homosexuell.

Den som blir kär i en person av mot- 
satt kön kallas heterosexuell.

Den som blir kär i både män och kvin-
nor kallas bisexuell.

Du får inte behandla en människa  
annorlunda på grund av vem hon  
blir kär i. Det är diskriminering.

7. Ålder

Åldern berättar hur gammal en  
människa är, hur många födelsedagar 
man haft.

Du får inte behandla en människa  
annorlunda på grund av hennes  
ålder. Det kan vara diskriminering.
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5. Funktionsnedsättning
En människa kan ha en funktionsnedsättning, 

t ex nedsatt syn eller nedsatt hörsel. 
Ge fler exempel på funktionsnedsättningar? 
Säg några osynliga funktionsnedsättningar?
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7. Ålder
Hur kan äldre bli diskrimine-
rade på grund av sin ålder? 
Har du någon gång upplevt 

dig diskriminerad eller  
begränsad i vad du kan  
göra eller tycka om på  

grund av din ålder? 



Tränga bakom orden
Tredje momentet, Tränga bakom orden 
– syftar till att sätta in jämställdhets-
frågan i ett större sammanhang och att 
genom dialog och praktiska övningar 
bli överens vart det hör hemma på vår 
gemensamma agenda. 

Hur påverkar jämställdheten vår om-
värld och oss själva?  Vilka utmaningar 
finns med jämställdhetstanken?

Filmer som start  
för dialog:
I det här momentet börjar vi med att 
titta på några av filmerna som finns på 
www.machofabriken.se. Förslagsvis de 
som vi inte såg i träff ett:

”Syrrans favoritlåt” med diskussions- 
frågorna:

•	 Vad hände i filmen?

•	 Varför säger han att det är syrrans  
favoritlåt?

•	 Känner ni igen er i handlingen?

•	 Hade filmen kunnat sluta på något  
annat sätt?

eller ”Garageband” med diskussions- 
frågorna:

•	 Vad händer i filmen? Vad har hänt 
 Emma i filmen?

•	 Har du varit med om något liknande? 
Vad hände då?

•	 Varför stannar Josef kvar när Emma 
går?

•	 Vad tycker du att Josef hade kunnat 
göra istället?

Vi jobbar också med en övning ur 
häftet ”GÖR!” med jämställdhets-
övningar som ESF JÄMT tagit fram.  
(ESF = Europeiska socialfonden)

Övning: En vanlig man
Övningen är en ingång till kunskaper 
och förståelse kring hur kön skapas 
och vad det får för konsekvenser. 
Denna metod syftar särskilt till att 
fokusera på män och maskulinitet.

Gör så här : Skriv upp ”vanlig man” i  
mitten på tavlan. Fråga deltagarna: 

•	 Vad skulle hundra slumpvis utvalda 
personer på stan säga utmärker en 
vanlig man (utseende, egenskaper, 
jobb etc)?

Tydliggör att det handlar om före- 
ställningar i samhället i stort – de vi får 
om vi slår ihop hundra slumpvis ut-
valda personer. Skriv ner deltagarnas 
svar i en lista.

Skriv sedan till vänster om listan 
”manlig man” och fråga samma sak. 
Skriv ner deras svar. Skriv sedan ytter-
ligare till vänster ”övermanlig man” 
och be om hundra slumpvis utvalda 
personers svar.

Detta kan behöva förklaras - att det kan 
vara en ”macho-man” som kanske gått 
lite för långt. 

Fotbolls-liknelse

Synen på olika manligheter kan kopplas 
till fotboll. Den ”vanlige mannen” tittar 
på fotboll. Den ”manlige mannen” är 
fotbollsspelare. Den ”övermanlige 
mannen” är fotbollshuligan och den 
”omanlige mannen” är ointresserad av 
fotboll.

Skriv sedan ”omanlig man” till höger 
om vanlig man och fråga på samma 
sätt som tidigare samt skriv upp sva-
ren.

Gör gruppen uppmärksam på att det 
som står under ”omanlig man” ofta 
likväl skulle kunna stå under ”kvinna” 
– att vi bygger definitionen av man-
lighet på att det är motsatsen till 
kvinnlighet. Passa även på att nämna 
heteronormen – att det i definitionen 
av manlighet inbegriper åtrå av en 
kvinnlig kvinna.

Skriv sedan ”Bra person/bra vän” och 
be deltagarna säga vad hundra slump-
vis utvalda personer på stan skulle 
säga om detta. Reflektera sedan till-
sammans över listorna. 

Gör gruppen uppmärksam på om den  
sista kolumnen ”En bra vän” överens- 
stämmer mer med den omanliga 
kolumnen snarare än den manliga. 
Och att det betyder att pojkar som 
uppfostras till att bli manliga män 
inte uppmuntras till att bli en bra 
kompis – men att många män är det 
trots att de är män. Och att det är där-
för många vill ändra på vad som anses 
vara manligt i Sverige.

Frågor att reflektera över:

•	 Hur formar förväntningar på 
manlighet män? Hur formar för-
väntningar på manlighet kvinnor?

•	 Vilka ord i kolumnerna kan kopplas 
till makt/har med makt att göra?

•	 Finns det olika förväntningar på 
olika män, exempelvis utifrån ålder 
eller etnicitet? Hur ser statusen ut 
mellan dessa olika förväntningar?

•	 Kan män leva upp till alla förvänt-
ningar om manlighet?

•	 Vilka ideal går det att bryta mot? 
Vilka är svårare?

•	 Vad kan avsteg från manlighet få för 
konsekvenser för män?

•	 Vad får det för konsekvenser att 
män förväntas sträva mot något 
som inte är förenligt med att vara 
en bra person?

Avsluta gärna med ett 
citat från Nils 18 år ur 
boken Killar, av Annica 
Bergdahl:
”Vi killar har lärt oss att omtanke är  
något dåligt, ett tecken på svaghet.  
Vi ska aldrig slappna av för då får 
folk reda på vad som döljer sig inne 
i oss. Hela mansrollen går ut på 
att förtrycka det kvinnliga inom 
oss... / Om man bara gör så gott 
man kan genom sitt sätt att vara, 
förändras det. Det är ju jättebra  
att gå nära andra människor, visa till-
givenhet och vara mjuk annars pajar 
vi. Det är inte starkt att bli en jävla 
zombie”.

(Metoden är ursprungligen från Ingen 
ser oss, Amphi produktion, här om-
gjord av ESF Jämt med ny titel).

TREDJE TRÄFFEN

Tränga bakom orden
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Från ord till handling
Fjärde momentet, Från ord till handling, 
syftar till att översätta koncept, idéer 
och ambitioner till en handlingsplan, 
och aktiviteter som håller för att skapa 
en jämställd arbetsmiljö och verka för 
ett jämställt samhälle. Vi inleder med 
att gå igenom FNs mänskilga rättighe-
ter och ser hur de går igen i Sveriges 
regerings mål för jämställdhet.

Processen leder till att deltagarna ser 
konsekvensen av sina handlingar och 
på så vis får en större insikt i jäm-
ställdhetsfrågorna i stort och smått.

Material:
Samtalskort - med FNs mänskliga rät-
tigheter, och pedagogiska bilder. Dela 
in deltagarna i mindre grupper för att 
med hjälp av samtalskorten föra dia-
log om jämställdhetsbegreppens olika 
delar.

Presentera Sveriges mål 
för jämställdhet 
”Målet för jämställdhetspolitiken är att 
kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sitt eget liv. ”

Utifrån detta arbetar regeringen efter 
sex delmål:
•	 En jämn fördelning av makt och in-

flytande. Kvinnor och män ska ha  
samma rätt och möjlighet att vara 
aktiva medborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet.

•	 Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor 
och män ska ha samma möjlighe-
ter och villkor i fråga om betalt ar-
bete som ger ekonomisk självstän-
dighet livet ut.

Avsluta fjärde träffen med en övning 
ur ESF JÄMTs häfte GÖR! Samlade 
metoder för jämställdhetsintegrering, 
t ex metoden Mediegranskning.

Mediegranskning - bilder
Bildanalys kan gå till så att deltagarna 
enbart räknar bilder på kvinnor/
flickor och män/pojkar. Detta brukar 
lämpa sig bra i dagstidningar, kvälls-
press och lokalpress. Be grupper om 
två eller tre att dra streck för varje kön 
och sedan räkna ihop antalen. 

Be även deltagarna att notera i vilka 
sammanhang (nyheter, annonser,  
politik, underhållning, sport, ekonomi 
osv) de flesta kvinnor och de flesta män 
kopplas till. Det kan även vara intressant 
att notera vilka personer som är på bild 
för att de uttalar sig eller för att de 
illustrerar något. Gör sedan en gemen-
sam genomgång och reflektera över 
resultaten.

Frågor när man tittar på bilder:

•	 Vad fångar din uppmärksamhet

•	 Hur kopplas rubrik till bild?

•	 Finns både kvinnor och män 
representerade på bilden/bilderna? 
Vilka kvinnor och män syns – finns 
en spridning utifrån ålder, hudfärg/ 
hårfärg, funktionsförmåga? Är alla 
tydliga kvinnor eller män?

•	 I vilken miljö/miljöer är bilder tagna? 
Ute, inne, hemmiljö, arbets-miljö?

•	 Vad gör personen/personerna på 
bilden? Är hen aktiv eller passiv? 
Poserar personen? I så fall på vilket 
sätt?

•	 Vad säger blicken? Är den inåtvänd, 
sexuellt inbjudande, tom, självsä-
ker?

•	 Hur är personer klädda utifrån kön? 
Utifrån hudfärg/hårfärg? Avslappnat 
eller formellt? I yrkes- eller privat-
kläder? Är personer påklädda alls?

•	 Är personer namngivna? Med för- 
och efternamn?

Posera som på bilderna

Ett tips är att be deltagarna att prova 
att posera som personer på bilderna 
gör. Hur känns det att posera som 
männen på bilderna? Hur känns det 
att posera som kvinnorna?

FJÄRDE TRÄFFEN

Från ord till handling

•	 Jämställd utbildning. Kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha 
samma möjligheter och villkor när 
det gäller utbildning, studieval och 
personlig utveckling.

•	 Jämn fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor 
och män ska ta samma ansvar för 
hemarbetet och ha möjligheter att 
ge och få omsorg på lika villkor.

•	 Jämställd hälsa. Kvinnor och män, 
flickor och pojkar ska ha samma 
förutsättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och omsorg på 
lika villkor.

•	 Mäns våld mot kvinnor ska upp-
höra. Kvinnor och män, flickor 
och pojkar, ska ha samma rätt och 
möjlighet till kroppslig integritet.

Resonera kring  
begreppet jämställdhet
Låt gruppen resonera kring begreppet 
jämställdhet med hjälp av exempelvis 
följande frågor:

•	 Är det möjligt att kombinera arbete 
med ansvar för hem och barn? Vad 
ingår i obetalt hemarbete? Vad in-
går i omsorgsarbete?

•	 Hur ser kvinnors respektive mäns 
möjlighet att ta ansvar för det obe-
talda hemarbetet ut?

•	 Hur ser kvinnors respektive mäns 
möjlighet att ta ansvar för det obe-
talda omsorgsarbetet ut?

•	 Vad påverkar mäns våld mot kvinnor?

•	 Vad påverkar kvinnors och mäns 
rätt till kroppslig integritet? Vad 
innebär begreppet respekt?

•	 Sexuella trakasserier – hur uppstår 
de och hur hanterar vi dem?

11



Artikel 1
Alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter. De har 
utrustats med förnuft och samvete 
och bör handla gentemot varandra 
i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de 
rättigheter och friheter som uttalas 
i denna förklaring utan åtskillnad 
av något slag, såsom på grund av 
ras, hudfärg, kön, språk, religion, 
politisk eller annan uppfattning, 
nationellt eller socialt ursprung, 
egendom, börd eller ställning i 
övrigt. Ingen åtskillnad får heller 
göras på grund av den politiska, 
rättsliga eller internationella status 
som råder i det land eller det om-
råde som en person tillhör, vare sig 
detta land eller område är obero-
ende, står under förvaltarskap, är 
icke-självstyrande eller är under-
kastat någon annan begränsning 
av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet 
och personlig säkerhet.

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träl-
dom; slaveri och slavhandel i alla 
dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller 
grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt er-
kännas som en person i lagens me-
ning.

Artikel 7
Alla är lika inför lagen och är be-
rättigade till samma skydd av la-
gen utan diskriminering av något 
slag. Alla är berättigade till samma 
skydd mot alla former av diskrimi-
nering som strider mot denna för-
klaring och mot varje anstiftan till 
sådan diskriminering.

FNs konvention om 
de mänskliga rättigheterna

Artikel 8
Var och en har rätt till verksam 
hjälp från sitt lands nationella 
domstolar mot handlingar som 
kränker hans eller hennes grund-
läggande rättigheter enligt lag eller 
författning.

Artikel 9
Ingen får godtyckligt anhållas,  
hållas fängslad eller landsförvisas.

Artikel 10
Var och en är på samma villkor be-
rättigad till en rättvis och offentlig 
förhandling vid en oberoende och 
opartisk domstol vid prövningen 
av hans eller hennes rättigheter 
och skyldigheter och av varje an-
klagelse om brott mot honom eller 
henne.

Artikel 11
1. Var och en som är anklagad för 
brott har rätt att betraktas som 
oskyldig till dess att hans eller hen-
nes skuld lagligen har fastställts 
vid en offentlig rättegång, där per-
sonen åtnjuter alla rättssäkerhets-
garantier som behövs för hans eller 
hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en 
gärning eller underlåtenhet som 
inte utgjorde ett brott enligt natio-
nell eller internationell lag vid den 
tidpunkt då den begicks. Det får 
inte heller utmätas strängare straff 
än vad som var tillämpligt vid den 
tidpunkt brottet begicks.

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt 
ingripande i fråga om privatliv, fa-
milj, hem eller korrespondens och 
inte heller för angrepp på sin heder 
eller sitt anseende. Var och en har 
rätt till lagens skydd mot sådana 
ingripanden och angrepp.

Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt för-
flytta sig och välja bostadsort inom 
varje stats gränser.

2. Var och en har rätt att lämna 
varje land, även sitt eget, och att 
återvända till sitt land.

Artikel 14
1. Var och en har rätt att i andra 
länder söka och åtnjuta asyl från 
förföljelse.

2. Denna rätt får inte åberopas 
vid rättsliga åtgärder som genuint 
grundas på icke-politiska brott  
eller på gärningar som strider mot 
Förenta nationernas ändamål och 
grundsatser.

Artikel 15
1. Var och en har rätt till en natio-
nalitet.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin 
nationalitet eller nekas rätten att 
ändra nationalitet.

Artikel 16
1. Fullvuxna män och kvinnor har 
rätt att utan någon inskränkning 
med avseende på ras, nationalitet 
eller religion ingå äktenskap och 
bilda familj. Män och kvinnor skall 
ha samma rättigheter i fråga om 
äktenskaps ingående, under äkten-
skapet och vid dess upplösning.

2. Äktenskap får endast ingås med 
de blivande makarnas fria och fulla 
samtycke.

3. Familjen är den naturliga och 
grundläggande enheten i samhället 
och har rätt till samhällets och  
statens skydd.

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egen-
dom, både enskilt och tillsammans 
med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin 
egendom.

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, 
samvetsfrihet och religionsfrihet. 
Denna rätt innefattar frihet att byta 
religion och trosuppfattning och 
att, ensam eller i gemenskap med 
andra, offentligen eller enskilt, utö-
va sin religion eller trosuppfattning 
genom undervisning, andaktsutöv-
ning, gudstjänst och religiösa sed-
vänjor.
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Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet 
och yttrandefrihet. Denna rätt 
innefattar frihet att utan ingripande 
hysa åsikter samt söka, ta emot och 
sprida information och idéer med 
hjälp av alla uttrycksmedel och 
oberoende av gränser.

Artikel 20
1. Var och en har rätt till frihet i 
fråga om fredliga möten och sam-
manslutningar.

2. Ingen får tvingas att tillhöra en 
sammanslutning.

Artikel 21
1. Var och en har rätt att delta i sitt 
lands styre, direkt eller genom fritt 
valda ombud.

2. Var och en har rätt till lika till-
träde till offentlig tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgöra grund-
valen för statsmakternas myndig-
het. Folkviljan skall uttryckas i  
periodiska och verkliga val, som 
skall genomföras med tillämpning 
av allmän och lika rösträtt och 
hemlig röstning eller ett likvärdigt 
fritt röstförfarande.

Artikel 22
Var och en har, i egenskap av sam-
hällsmedlem, rätt till social trygg-
het, och är berättigad till att de 
ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter som krävs för hävdandet 
av hans eller hennes människo- 
värde och utvecklingen av hans eller 
hennes personlighet, förverkligas 
genom nationella åtgärder och 
mellanfolkligt samarbete i enlighet 
med varje stats organisation och 
resurser.

Artikel 23
1. Var och en har rätt till arbete, 
fritt val av sysselsättning, rättvisa 
och tillfredsställande arbetsförhål-
landen samt till skydd mot arbets-
löshet.

2. Var och en har utan diskrimine-
ring rätt till lika lön för lika arbete.

3. Var och en som arbetar har rätt 
till en rättvis och tillfredsställande 
ersättning som ger honom eller 
henne och hans eller hennes familj 
en människovärdig tillvaro och 
som vid behov kan kompletteras 
med andra medel för socialt skydd.

4. Var och en har rätt att bilda och 
ansluta sig till fackföreningar för 
att värna sina intressen.

Artikel 24
Var och en har rätt till vila och fritid, 
innefattande skälig begränsning 
av arbetstiden samt regelbunden  
betald ledighet.

Artikel 25
1. Var och en har rätt till en levnads- 
standard tillräcklig för den egna och 
familjens hälsa och välbefinnande, 
inklusive mat, kläder, bostad, hälso- 
vård och nödvändiga sociala tjänster 
samt rätt till trygghet i händelse av 
arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, 
makas eller makes död, ålderdom 
eller annan förlust av försörjning 
under omständigheter utanför hans 
eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade 
till särskild omvårdnad och hjälp. 
Alla barn skall åtnjuta samma so-
ciala skydd, vare sig de är födda 
inom eller utom äktenskapet.

Artikel 26
1. Var och en har rätt till utbildning. 
Utbildningen skall vara kostnadsfri, 
åtminstone på de elementära och 
grundläggande stadierna. Den ele-
mentära utbildningen skall vara 
obligatorisk. Yrkesutbildning och 
teknisk utbildning skall vara till-
gänglig för alla. Den högre utbild-
ningen skall vara öppen för alla 
med hänsyn till deras förmåga.

2. Utbildningen skall syfta till att 
utveckla personligheten till fullo 
och till att stärka respekten för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. Utbild-
ningen skall också främja förståelse, 
tolerans och vänskap mellan alla 
nationer, rasgrupper och religiösa 
grupper samt främja Förenta na-
tionernas verksamhet för fredens 
bevarande.

3. Rätten att välja utbildning för 
barnen tillkommer i första hand 
deras föräldrar.

Artikel 27
1. Var och en har rätt att fritt delta 
i samhällets kulturella liv, att njuta 
av konst samt att få ta del av veten-
skapens framsteg och dess förmåner.

2. Var och en har rätt till skydd för 
de ideella och materiella intressen 
som härrör från vetenskapliga, lit-
terära och konstnärliga verk till 
vilka han eller hon är upphovsman.

Artikel 28
Var och en har rätt till ett socialt och 
internationellt system där de rättig- 
heter och friheter som behandlas i 
denna förklaring till fullo kan för-
verkligas.

Artikel 29
1. Var och en har plikter mot sam-
hället, i vilket den fria och full-
ständiga utvecklingen av hans el-
ler hennes personlighet ensamt är 
möjlig.

2. Vid utövandet av sina rättigheter 
och friheter får en person endast 
underkastas sådana inskränk-
ningar som har fastställts i lag och 
enbart i syfte att trygga tillbörlig 
hänsyn till och respekt för andras 
rättigheter och friheter samt för att 
tillgodose ett demokratiskt sam-
hälles berättigade krav på moral, 
allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa rättigheter och friheter får 
inte utövas på ett sätt som är oför-
enligt med Förenta nationernas 
ändamål och grundsatser.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får 
tolkas som att det innebär en rätt 
för en stat, en grupp eller en en-
skild person att ägna sig åt en verk-
samhet eller att utföra en handling 
som syftar till att omintetgöra nå-
gon av de rättigheter eller friheter 
som anges i förklaringen.
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Vem äger frågan?
Femte momentet, Vem äger frågan? 
syftar till att ge alla deltagare i gruppen 
en egen roll i förändringsarbetet.  
Processen leder till svar på ”Vilken 
roll spelar jag?” 

Hur kan jag påverka jämställdhets-
arbetet utifrån min situation? 

Vad är första steget till en förändring?

FEMTE TRÄFFEN 

Vem äger frågan?

Material:

Börja femte och sista träffen på samma 
sätt som den första, med övningen jäm- 
ställdhetsquiz ur ESF JÄMTs häfte 
GÖR! Samlade metoder för jämställd-
hetsintegrering. 

Förhoppningsvis känner deltagarna att 
de lärt sig ett och annat under studie-
cirkeln när de nu möter frågeställ-
ningarna en andra gång.

Utvärdering
Be deltagarna fylla i en individuell ut-
värdering, som de lämnar in enskilt. 
Sedan gör de en gemensam reflektion 
i grupp över de olika träffarna, öv-
ningarna och vad de tar med sig från 
utbildningen.

Utställning om  
jämställdhet
Bjud in deltagarna att skriva upp 
sig på en intresseanmälan för att bli  
inbjudna att fortsätta arbeta med jäm-
ställdhet.

Målet för projekt JÄMT är att delta-
garna efter studiecirklarna ska fort-
sätta att jobba med  Jämställdhets-
begreppet, och att resultatet av deras 
arbete ska visas i utställningsform t ex 
i Studieförbundet Vuxenskolans loka-
ler och på det lokala biblioteket.

Samla ideer om hur deltagarna skulle 
vilja se fortsättningen, med tanke på 
metod, uttryck och innehåll.
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People learning & SV
Studieförbundet Vuxenskolan, SV har 
tagit fram ett informationsblad som 
förklarar begreppet folkbildning, på 
engelska och arabiska.

Informationsbladet finns som PDF på 
SVs intranät.

Boken Gör!
En praktisk metodbok om jämställd-
het har publicerats av länsstyrelserna 
som en del av projektet ESF Jämt. 

Boken ”Gör!” presenterar olika metoder 
och övningar för att jobba med jäm-
ställdhet i det dagliga arbetet. 

ESF Jämt är ett nationellt projekt 
som drivs av länsstyrelserna och som 
tillhandahåller processstöd i jämställd- 
hetsintegrering. 

Projektet finansieras av Europeiska 
socialfonden, ESF.

Machofabriken.se
Machofabriken är ett metodmaterial 
för den som arbetar med unga mellan 
13-25 år. Det är ett verktyg i arbetet 
för ökad jämställdhet och för före-
byggande arbete mot våld, med fokus 
på hur sociala normer för maskulinitet 
kan ifrågasättas och förändras.

Materialet består av 17 korta filmer 
och tillhörande övningar. Tre filmer 
på hemsidan, med tillhörande frågor, 
kan användas fritt. 

Machofabriken är en verksamhet som 
ägs och drivs gemensamt av Unizon,  
ROKS (Riksorganisationen för kvinno- 
jourer och tjejjourer i Sverige) och 
Män för Jämställdhet. 

Machofabriken har möjliggjorts med 
medel från Arvsfonden.

 

Mer material att jobba vidare med

Jämställ.nu
Jämställ.nu lanserades i december 
2009 och drivs idag som en unik sam-
verkanssatsning mellan Nationella 
sekretariatet för genusforskning, läns- 
styrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt VIN-
NOVA. 

Från och med 2014 finansieras portalen 
av regeringen, senast enligt uppdrag 
U2014/7490/JÄM. Uppdraget löper 
till och med 2018.

På Jämställ.nu hittar du bland annat: 
Fakta om jämställdhet, de senaste ny-
heterna om jämställdhet, praktiska 
exempel och konkreta verktyg för 
jämställdhetsarbete. 

Min nya värld
”Min nya värld”, är ett material som 
består av tio korta filmer som visar en 
kvotflyktings erfarenhet som nyanländ 
i Sverige.

Filmerna är ett samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan och 
Värnamo kommun och innehållet är 
framtaget i samtal med flyktingar som 
bott några år i Sverige.

Syftet är att hjälpa nyanlända med-
människor att förstå situationer som 
kan uppstå till exempel i tvättstugan, i 
köket, vid avfallssorteringen, på järn-
vägsstationen och i mötet med myn-
digheter.

Att må bra i Sverige
Hälsan är grundläggande för en bra 
integration. Att må bra i Sverige är ett 
studiematerial om hälsa, som bjuder 
in nyanlända till en diskussion om 
hälsa och kropp. 

Materialet går bla igenom kvinno-
kroppen, manskroppen och sexuell 
hälsa, om relationer, regler, preventiv- 
medel, föräldraskap och vad som hän-
der med kroppen genom livet.

Materialet är framtaget av Studieför-
bundet Vuxenskolan i Nässjö i sam- 
arbete med Nässjö lärcenter, 
Landstinget i Jönköpings län,  
Noaks Ark, Folkhälsomyndigheten.
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