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Planering för temaarbete -Könsroller! 
 

 
 

 

Lektion 1  
Inled med övningen Robinson 
Värderingsövning där vi ska jämföra hur killar och tjejer tänker. 
– Du har hamnat på en öde ö och får ta med dig en sak. Det finns mat och 
vatten. Vad väljer Du om du får välja helt fritt? 
Låt alla skriva ner svaren på en lapp med sitt namn. 
Dela upp tavlan i blått och rött. Låt en tjej respektive en kille skriva upp 
svaren på tavlan när Du läser upp dem. 
Finns det några tydliga skillnader i hur de tänker? Diskutera! 
 

Film Flickfotboll och pojkkänslor från UR eller yrkesfilmer från 
t.ex. www.yrmis.se eller www.ams.se. 
 
Diskutera filmen efteråt utifrån ett genusperspektiv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yrmis.se/
http://www.ams.se/
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Lektion 2 
Övning fyra hörn   
Målet är att eleven ska fundera över sin egen åsikt och ställning. Varför 
tänker man som man gör? 
 
Sätt lappar i varje hörn i klassrummet med nr. 1-4. Ta en fråga i taget (gärna 
på overhead) och ge eleverna svarsalternativen. Öppet hörn (nr 4) är elevens 
eget förslag. Be eleverna tänka igenom sitt eget svar och poängtera att de ska 
välja som de själva känner och inte som kompisen (de kan ha en lapp och 
sätta ett kryss i det hörn de har valt och sen gå dit, då kanske de inte ångrar 
sig lika lätt och gör som kompisen).  
 
När de har valt hörn så följer en diskussion kring hur de har tänkt. 
 
Påståenden -inget är rätt eller fel 
 
Svarshörnen  
1. Absolut  2. Absolut INTE  3. Öppet hörn (måste motivera) 4. Ibland 
   
  Fotboll är för killar   
  Tjejer är bättre på att laga mat 
  Killar är fysiskt starkare 
  Tjejer kan mer om mode och kläder 
  Det är OK! om killar använder smink 
  Tjejer är bättre på att sjunga 
  Killar är mer tekniska 
  Ballet är för tjejer 
  Det ser konstigt ut om killkompisar hålla händerna 
  Killar är bättre på att bestämma 
 

Artikel Emma skejtare 
Låt eleverna läsa individuellt 
Svara på frågor i smågrupper. 
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Lektion 3 
Könsroller yrke 
 
Övning 
Gissa yrke med hjälp av bilder –PowerPoint 
Dela upp klassen i grupper ca 5 i varje grupp. 
 
Inled fyra hörn  
  Det är för tungt för en tjej att jobba som brandman! 
  Killar är bättre på att sälja! 
  Tjejer är bättre på att passa barn! 

Att jobba som nagelskulptör är ett passande jobb för en 
kille! 

  Det är för farligt för tjejer att arbeta som poliser! 
  Bara homosexuella män är frisörer! 
  Män/killar är bättre på att använda dator i sitt arbete!  
   
Film yrke  
Titta på en yrkesfilm på www.yrmis.se eller www.ams.se  som motverkar 
genustänk. 
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