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Syfte: Att fundera på jämställdhet, utbildningens väsentlighet och ungas påverkansmöjligheter
Tid: 15 min
Gruppstorlek: Individuell uppgift. Lämpar sig också för större grupper.
Tillbehör: Skyltar med texten ”samma åsikt” och ”annan åsikt” (inte nödvändiga)
Uppgiftens gång:
Ordna tomt utrymme i mitten av klassrummet. Häng upp en skylt med ”samma åsikt” på en klassrumsvägg
och på den motsatta väggen en med texten ”annan åsikt”. Vid behov kan man också fantisera ihop
skyltarna. Tänk er att det löper en linje mellan de två skyltarna. Läs upp påståendena nedan ett efter ett.
Efter varje påstående flyttar sig deltagarna längs den tänkta linjen enligt hur eniga eller oeniga de är med
påståendet. I mitten finns ett neutralt område som står för alternativet ”vet inte”. Efter påståendena får de
deltagare som står nära endera skylten motivera sina positioner och tankar, och gruppen diskuterar dem.
Ingens åsikter ska kritiseras, för det finns helt enkelt inte rätt eller fel svar i övningen. Det viktiga är en
accepterande attityd. Alla har rätt till sin egen åsikt!

Påståenden


















Om man inte går i skola, kan man inte lyckas i livet.
I Finland är kvinnor och män jämställda.
Det finns yrken som passar endast för kvinnor eller endast för män.
All utbildning, också universitetsutbildning, borde vara gratis för alla.
Flickor är bättre i skolan än pojkar.
Hushållsarbeten sköts bättre och snabbare, om en kvinna ansvarar för dem.
Man kan driva en bondgård, även om man inte kan läsa.
En människa som inte kan läsa kan inte vara vis.
Det är pojkarnas nytta att flickorna får gå i skola.
Alla har rätt att uttrycka sin åsikt.
Utbildning är ett privilegium.
Jag tror att människor i alla länder i världen har samma möjligheter att påverka.
Samhällelig påverkan kräver mod.
Det är oundvikligt att det finns rika och fattiga i världen.
Vi har alla en skyldighet att ingripa i missförhållanden i vardagen.
En enskild människa kan inte åstadkomma förändringar.
Jag vill påverka så att världen blir en rättvisare plats för alla.

