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Om handledningarna:

Till boken Jämlikhet finns förutom denna 
handledning en elevhandledning. 
Elevhandledningen kan eleverna arbeta med på 
egen hand eller tillsammans med andra. Vill man 
kan också hela eller delar av elevhandledningen 
vara grund för ett gemensamt klassarbete med 
boken.

I denna lärarhandledning presenteras kort 
boken och författaren. Därefter ges förslag på 
hur Jämlikhet kan introduceras, ett förslag på 
gemensam läsning och ett par uppgifter som kan 
användas efter läsning.

Handledningarna är gjorda av Jenny Edvardsson, 
https://jennyedvardsson.se/
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Förmågor

▶ Att läsa och skriva svenska.

▶ Att tala, samtala, läsa, lyssna på och förstå svenska i olika sammanhang.

▶ Att anpassa språket till olika mottagare och situationer.

Boken

Vad betyder egentligen jämlikhet? Vad innebär det i praktiken att Sverige ska vara ett 
jämlikt land enligt lag? I den här boken får läsaren på ett enkelt sätt veta mer om jämlikhet 
och jämställdhet. Dessutom hur synen på jämställdhet kan se ut i Sverige – i samhället, på 
arbetsplatsen och hemma.

Jämlikhet är en bok i serien Lätt om Sverige, en ny faktaserie om det svenska samhället. Den 
tar upp rättigheter, skyldigheter, egenheter och mycket annat som är värdefullt att känna till 
för alla som bor i Sverige. Böckerna är skrivna av Eva Bernhardtson som har lång erfarenhet 
som sfi-lärare och av att skriva texter för sfi. Böckerna har ett stort bildmaterial för att 
underlätta förståelsen.

Författaren

Eva Bernhardtson är författare och utbildad lärare. Hon föddes i Karlstad men bor i 
Stockholm sedan en lång tid tillbaka. Eva har arbetat som sfi-lärare i många år och brinner 
för ett inkluderande Sverige. Hon började själv att skriva texter för  
sfi-undervisningen då hon tyckte att det saknades bra läromedel med ett vuxet perspektiv. 
Hon driver företaget Svenska Stenarna, som arbetar med lättläst svenska och interkulturell 
kommunikation.

Inför läsningen

Låt eleverna närma sig boken genom att undersöka omslag och titel samt diskutera en del 
ord och fraser. 

1. Börja med omslaget. Vilka tankar väcker bilden på omslaget?

2.  Diskutera titeln. Vad kan en bok med titeln Jämlikhet handla om?

3.  Låt sedan eleverna närma sig följande ord och fraser som är viktiga för att förstå bokens
handling:
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Jämlikhet

Jämställdhet

Rättigheter

Diskriminering

Etnisk tillhörighet

Sexuell läggning

Hatbrott

Hedersbrott

Gå igenom ordens och frasernas betydelse.

4. Avsluta med att gå igenom innehållsförteckningen.

Under läsningen

Läs boken tillsammans i klassen. Dela upp läsningen i etapper om cirka 3 kapitel i taget.

Kontrollera att eleverna förstår handlingen efter varje etapp med hjälp av frågorna i 
elevhandledningen. De frågorna fokuserar på elevernas förståelse av mindre detaljer och 
information som finns mellan raderna. Låt eleverna efter varje kapitel få sammanfatta 
kapitlet antingen muntligt eller skriftligt. 

Arbeta kontinuerligt med ordförståelse. På sidorna 4-7 finns en ordlista. Välj ut de begrepp 
som du anser är centrala. Låt eleverna arbeta med orden genom exempelvis den digitala 
tjänsten Quizlet, https://quizlet.com/.

Efter läsningen

Diskutera innehållet och gör kopplingar till omvärlden

▶  Hur är det att vara man respektive kvinna i ett samhälle som inte är 
jämställt?

▶  Vad har du som person att vinna på en ökad jämställdhet?

▶  Vad har Sverige som samhälle att vinna på en ökad jämställdhet?

▶  Tjänar alla på jämställdhet eller finns det också förlorare?

▶  På vilket sätt är jämställdhet viktigt för dig?

▶  Hur kan du bidra till ökad jämställdhet i hemmet, här i skolan och i 
samhället?

▶  Är Sverige ett jämställt och jämlikt land?

▶  Är ditt födelseland ett jämställt och jämlikt land?



Elevhandledning

Jämlikhet
Eva Bernhardtson

1

Boken

Vad betyder egentligen jämlikhet? Vad innebär det i praktiken att Sverige ska vara 
ett jämlikt land enligt lag? I den här boken får du på ett enkelt sätt veta mer om 
jämlikhet och jämställdhet. Dessutom hur synen på jämställdhet kan se ut i Sverige 
– i samhället, på arbetsplatsen och hemma.

Jämlikhet är en bok i serien Lätt om Sverige, en ny faktaserie om det svenska 
samhället. Den tar upp rättigheter, skyldigheter, egenheter och mycket annat som 
är värdefullt att känna till för dig som bor i Sverige. Böckerna är skrivna av Eva 
Bernhardtson som har lång erfarenhet som sfi-lärare och av att skriva texter för sfi. 
Böckerna har ett stort bildmaterial för att underlätta din förståelse.

Författaren

Eva Bernhardtson är författare och utbildad lärare. Hon föddes i Karlstad men 
bor i Stockholm sedan en lång tid tillbaka. Eva har arbetat som sfi-lärare i många 
år och brinner för ett inkluderande Sverige. Hon började själv att skriva texter för 
sfi-undervisningen då hon tyckte att det saknades bra läromedel med ett vuxet 
perspektiv. Hon driver företaget Svenska Stenarna, som arbetar med lättläst 
svenska och interkulturell kommunikation.
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Textfrågor

Här hittar du frågor till bokens alla kapitel. Läs igenom frågorna innan du börjar 
läsa. Kontrollera att du förstår frågorna. Slå upp ord om du behöver. Vissa svar 
kommer du att hitta direkt i texten. Andra svar hittar du mellan raderna. Du måste 
alltså dra egna slutsatser utifrån det du läst.

Kapitel Jämställdhet

1. Vad betyder ordet jämlikhet?

2.  Vad betyder jämställdhet?

3.  Vad är en rättighet?

4.  Vad är diskriminering?

5.  Vad betyder ”lika lön för lika arbete”?

6.  Ge exempel på några vanliga kvinnoyrken och några vanliga mansyrken.

Kapitel Jämställdhet i förskola och skola 

1.  Varför är jämställdhet viktigt redan i förskolan?

2.  Ge exempel på gamla könsroller.

3.  När fick kvinnorna rösträtt i Sverige?

4.  Ett viktigt årtal i Sveriges historia är 1980. Vad inträffade då?

Kapitel Jämställdhet i samhället och på arbetet

1. Ge exempel på yrken som kvinnor förr i tiden inte fick ha.

2.  Vad är ”kvinnolöner”?

3.  Varför är det skillnader i lön mellan män och kvinnor än i dag?

Kapitel Jämställdhet i hemmet

1.  Vilka är de gamla könsrollerna? Håller du med om att de är ”gamla”?

2.  År 2020 var mammorna hemma 70 procent av föräldradagarna. Vad tror du
krävs för att fler män ska vara hemma med sina barn?
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Kapitel Jämlikhet

1.  Vad betyder jämlikhet?

2.  Vad innebär de mänskliga rättigheterna?

3.  Vad är FN?

Kapitel Ansvar för jämlikhet

1.  Har du någon gång blivit ojämlikt behandlad?

2.  Vem har störst ansvar för att de mänskliga rättigheterna följs i Sverige?

3.  Vad är Rosenbad?

Kapitel Arbete för mänskliga rättigheter

1.  När började arbetet för de mänskliga rättigheterna?

Kapitel Reger för rättigheter

1.  Vad är en konvention?

2.  Ge exempel på konventioner som Sverige skrivit under.

Kapitel Lagar

1.  Vad är en grundlag?

2.  Vad innebär yttrandefrihet?

3.  Vad innebär religionsfrihet?

Kapitel Rättigheter

1.  Ge exempel på olika sorters rättigheter.

2.  Vad innebär att kränka en annan människa?

3.  Är det bra att det finns olika sorters rättigheter?

Kapitel Diskriminering

1. Vad betyder diskriminering?
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2. Har du någon gång blivit diskriminerad?

3.  Man kan bli diskriminerad utifrån olika grunder. Kön är en. Vilka är de andra?

Kapitel Diskriminering: Etnisk tillhörighet

1.  Vad innebär etnisk tillhörighet?

Kapitel Diskriminering: Religion

1.  Får en människa i Sverige välja sin religion?

2.  Måste man i Sverige berätta för andra vilken religion man har?

Kapitel Diskriminering: Sexuell läggning

1. Vad betyder ordet

a.  Homosexuell

b.  Heterosexuell

c.  Bisexuell

2.  Vad står förkortningen HBTQ för?

Kapitel Diskrimineringslagen

1. Vad innebär diskrimineringslagen? Ge något exempel.

Kapitel Jämlikhet i förskola och skola

1. I den svenska skollagen står det att alla skolor ska vara bra skolor. Tycker du att 
alla skolor är bra skolor? 

2.  Hur kan man arbeta med jämlikhet i förskola och skola?

Kapitel Jämlikhet i vården

1. Vården ska vara jämlik i Sverige men det är inte alltid så lätt att få den att vara
jämlik. Ge exempel på saker som kan påverka att vården blir ojämlik.
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Kapitel Jämlikhet och tillgänglighet

1. Vad betyder ordet funktionsnedsättning?

2.  Vad är ett tillgängligt samhälle?

3.  Vad betyder ordet funktionsvariation?

4.  1989 var ett viktigt år för jämlikheten i Sverige. Vad hände då?

Kapitel Hatbrott

1. Vad är ett hatbrott?

Kapitel Hedersbrott

1. Vad är ett hedersbrott?

2.  Vad innebär hederskultur?

Kapitel Älska vem man vill

1. I Sverige ska äktenskapet vara frivilligt. Vad betyder det?

2.  Vad är tvångsäktenskap?

Språk- och grammatikuppgifter 

Uttalsövning

Öva uttalet med din lärare. Skriv sedan egna förklaringar till orden. 

Jämlikhet

Jämställdhet

Rättigheter
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Etnisk tillhörighet

Diskriminering

Sexuell läggning

Hatbrott

Hedersbrott

Verb

Skriv meningarna i preteritum. 

Exempel: 

Det här är en bok om jämställdhet.

Det här var en bok om jämställdhet.

1.  Kvinnor tjänar sämre än män.

............................................................................................................................................ 

2.  Lönerna är högre i yrken där många män arbetar och lägre i yrken där många
kvinnor arbetar.

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

3. Ett annat viktigt årtal är 1980.

............................................................................................................................................

4.  Heltid innebär att man arbetar 100 procent och får heltidslön.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................



Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp 
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

5.  Deltid ger mindre lön och även mindre pension.

...........................................................................................................................................................

6. Yngre par delar mer jämställt på arbetet i hemmet än äldre par.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

7. I Sverige har regeringen det största ansvaret för att de mänskliga rättigheterna
följs.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Substantiv i plural bestämd form

Skriv substantiven i plural bestämd form.

Exempel: En kvinna        kvinnorna

1.  En regering           ...................................................................................................................

2.  En myndighet   ...................................................................................................................

3.  En statsminister   ...................................................................................................................

4.  En rättighet   ...................................................................................................................

5. Ett krig               ...................................................................................................................

5.  En person              ...................................................................................................................

6. Ett dokument   ...................................................................................................................

7.  En regel               ...................................................................................................................

8.  Ett exempel   ...................................................................................................................

9. En grundlag   ...................................................................................................................
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Bokförlaget Hedvig ger ut lättlästa böcker för barn och vuxna.  
Hos oss ska du som förmedlare eller läsare snabbt och enkelt få hjälp 
med urval, tips och handledningar.

Våra böcker och handledningar hittar du på www.bokforlagethedvig.se

För mer inspiration, gå med i vår lättlästgrupp på Facebook, Lättlästpanelen!

Skriv

I denna uppgift får eleverna skriva en beskrivande text, som utgår från innehållet i boken. 
De kan välja att skriva om antingen jämställdhet eller jämlikhet. Innan eleverna börjar 
skriva sina texter är det bra att gå igenom den beskrivande textens särdrag (syfte, struktur 
och språkliga drag) och kanske också visa en exempeltext utifrån ett annat ämne.




