Vad vet du om jämställdhet?
Fråga 1.
Vad är det för skillnad på jämställdhet och jämlikhet?
1. Nuförtiden är det ingen större skillnad. Begreppen är i stort sett utbytbara.
X. Jämställdhet handlar om kön, dvs om relationen mellan gruppen kvinnor och gruppen
män. Jämlikhet handlar om alla andra maktordningar.
2. Jämställdhet handlar om relationen mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Jämlikhet
handlar om allas lika värde och rättigheter, oavsett vad de har för kön, ålder, ursprung,
utbildning, funktionsförmåga etc.

Fråga 2.
Kvinnor lever i genomsnitt längre än män. Men hur har skillnaden förändrats de senaste
decennierna?
1. Skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män har ökat.
X. Skillnaden i medellivslängden har minskat.
2. Skillnaden är oförändrad.

Fråga 3.
I årskurs nio har flickor bättre betyg än pojkar i
1. alla ämnen
X. alla ämnen utom idrott och hälsa
2. alla ämnen utom matematik, samt idrott och hälsa.

Fråga 4.
Mammor tar fortfarande ut flest föräldrapenningdagar. Men hur stor andel av föräldrarna
delar lika på föräldrapenningen?
1. En tiondel.
X. En sjättedel.
2. En femtedel.

Fråga 5.
Till ungdomsmottagningen kan killar och tjejer gå om de har frågor om kroppen, sex eller
preventivmedel, eller för att de mår dåligt och behöver någon att prata med. Hur stor andel
av besökarna är killar?
1. Cirka 5 procent
X. Cirka 15 procent
2. Cirka 40 procent

Fråga 6.
Det är betydligt fler män än kvinnor som arbetar heltid inom vård, skola och omsorg. Men
hur har skillnaden förändrats de senaste tio åren?
1. Både kvinnor och män arbetar heltid i större utsträckning, så skillnaden har inte
förändrats.
X. Heltidsarbetet har ökat mer bland män än bland kvinnor, så skillnaden har ökat.
2. Allt fler kvinnor arbetar heltid, så skillnaden mellan kvinnor och män har minskat

Fråga 7.
Vilken är den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män?
1. Att fler män än kvinnor är chefer.
X. Att kvinnor och män till stor del arbetar inom olika yrken.
2. Att män har längre utbildning kvinnor.

Fråga 8.
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Trots det är
männen i majoritet i politiken. Men var är könsfördelningen jämnast efter valet 2018?
1. I kommunerna.
X. I regionerna (landstingen).
2. I riksdagen.

Rätt svar till quizet
Fråga 1.
Vad är det för skillnad på jämställdhet och jämlikhet?
1. Nuförtiden är det ingen större skillnad. Begreppen är i stort sett utbytbara.
X. Jämställdhet handlar om kön, dvs om relationen mellan gruppen kvinnor och gruppen
män. Jämlikhet handlar om alla andra maktordningar.
2. Jämställdhet handlar om relationen mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Jämlikhet
handlar om allas lika värde och rättigheter, oavsett vad de har för kön, ålder, ursprung,
utbildning, funktionsförmåga etc.
Rätt svar: 2. Man kan förstås lägga till att jämställdhet alltså är en del av jämlikheten.
Ingen jämlikhet utan jämställdhet alltså.

Fråga 2.
Kvinnor lever i genomsnitt längre än män. Men hur har skillnaden förändrats de senaste
decennierna?
1. Skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män har ökat.
X. Skillnaden i medellivslängden har minskat.
2. Skillnaden är oförändrad.
Rätt svar: X. Medellivslängden har ökat för både kvinnor och män, men mera för män, så
skillnaden har minskat. Numera lever kvinnor i Sverige i genomsnitt drygt tre år längre än
vad män gör. Enligt Statistiska centralbyrån var medellivslängden år 2018 för män 80,8 år
och för kvinnor 84,3 (20). Skillnaderna mellan könen minskar efter att ha varit som störst i
mitten av 1970-talet, då kvinnor levde i genomsnitt 6,2 år längre än män.

Fråga 3.
I årskurs nio har flickor bättre betyg än pojkar i
1. alla ämnen
X. alla ämnen utom idrott och hälsa
2. alla ämnen utom matematik, samt idrott och hälsa.
Rätt svar: X, men 2018/2019 hade flickorna faktiskt samma betyg i idrott och hälsa som
pojkarna. De var alltså inte bättre än pojkarna i alla fall.

Fråga 4.
Mammor tar fortfarande ut flest föräldrapenningdagar. Men hur stor andel av föräldrarna
delar lika på föräldrapenningen?
1. En tiondel.
X. En sjättedel.
2. En femtedel.
Rätt svar: 2, enligt Försäkringskassans senaste rapport, för uttaget 2018.

Fråga 5.
Till ungdomsmottagningen kan killar och tjejer gå om de har frågor om kroppen, sex eller
preventivmedel, eller för att de mår dåligt och behöver någon att prata med. Hur stor andel
av besökarna är killar?
1. Cirka 5 procent
X. Cirka 15 procent
2. Cirka 40 procent
Rätt svar: X. Mellan tummen och pekfingret.

Fråga 6.
Det är betydligt fler män än kvinnor som arbetar heltid inom vård, skola och omsorg. Men
hur har skillnaden förändrats de senaste tio åren?
1. Både kvinnor och män arbetar heltid i större utsträckning, så skillnaden har inte
förändrats.
X. Heltidsarbetet har ökat mer bland män än bland kvinnor, så skillnaden har ökat.
2. Allt fler kvinnor arbetar heltid, så skillnaden mellan kvinnor och män har minskat
Rätt svar: 2. Siffror finns i SKL:s rapport ”Halva föräldraledigheten, hela tiden”.

Fråga 7.
Vilken är den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män?
1. Att fler män än kvinnor är chefer.
X. Att kvinnor och män till stor del arbetar inom olika yrken.
2. Att män har längre utbildning kvinnor.
Rätt svar: X, enligt Medlingsinstitutets rapport över löneutvecklingen 2018.

Fråga 8.
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Trots det är
männen i majoritet i politiken. Men var är könsfördelningen jämnast efter valet 2018?
1. I kommunerna.
X. I regionerna (landstingen).
2. I riksdagen.
Rätt svar: X. I kommunerna är könsfördelningen 43,3-56,7, i riksdagen 46,1-53,9, i
regionerna 47,6-52,4 (Valmyndigheten)

Rätt svar till quizet
Fråga 1.
Vad är det för skillnad på jämställdhet och jämlikhet?
1. Nuförtiden är det ingen större skillnad. Begreppen är i stort sett utbytbara.
X. Jämställdhet handlar om kön, dvs om relationen mellan gruppen kvinnor och gruppen
män. Jämlikhet handlar om alla andra maktordningar.
2. Jämställdhet handlar om relationen mellan gruppen kvinnor och gruppen män. Jämlikhet
handlar om allas lika värde och rättigheter, oavsett vad de har för kön, ålder, ursprung,
utbildning, funktionsförmåga etc.
Rätt svar: 2. Man kan förstås lägga till att jämställdhet alltså är en del av jämlikheten.
Ingen jämlikhet utan jämställdhet alltså.

Fråga 2.
Kvinnor lever i genomsnitt längre än män. Men hur har skillnaden förändrats de senaste
decennierna?
1. Skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män har ökat.
X. Skillnaden i medellivslängden har minskat.
2. Skillnaden är oförändrad.
Rätt svar: X. Medellivslängden har ökat för både kvinnor och män, men mera för män, så
skillnaden har minskat. Numera lever kvinnor i Sverige i genomsnitt drygt tre år längre än
vad män gör. Enligt Statistiska centralbyrån var medellivslängden år 2018 för män 80,8 år
och för kvinnor 84,3 (20). Skillnaderna mellan könen minskar efter att ha varit som störst i
mitten av 1970-talet, då kvinnor levde i genomsnitt 6,2 år längre än män.

Fråga 3.
I årskurs nio har flickor bättre betyg än pojkar i
1. alla ämnen
X. alla ämnen utom idrott och hälsa
2. alla ämnen utom matematik, samt idrott och hälsa.
Rätt svar: X, men 2018/2019 hade flickorna faktiskt samma betyg i idrott och hälsa som
pojkarna. De var alltså inte bättre än pojkarna i alla fall.

Fråga 4.
Mammor tar fortfarande ut flest föräldrapenningdagar. Men hur stor andel av föräldrarna
delar lika på föräldrapenningen?
1. En tiondel.
X. En sjättedel.
2. En femtedel.
Rätt svar: 2, enligt Försäkringskassans senaste rapport, för uttaget 2018.

Fråga 5.
Till ungdomsmottagningen kan killar och tjejer gå om de har frågor om kroppen, sex eller
preventivmedel, eller för att de mår dåligt och behöver någon att prata med. Hur stor andel
av besökarna är killar?
1. Cirka 5 procent
X. Cirka 15 procent
2. Cirka 40 procent
Rätt svar: X. Mellan tummen och pekfingret.

Fråga 6.
Det är betydligt fler män än kvinnor som arbetar heltid inom vård, skola och omsorg. Men
hur har skillnaden förändrats de senaste tio åren?
1. Både kvinnor och män arbetar heltid i större utsträckning, så skillnaden har inte
förändrats.
X. Heltidsarbetet har ökat mer bland män än bland kvinnor, så skillnaden har ökat.
2. Allt fler kvinnor arbetar heltid, så skillnaden mellan kvinnor och män har minskat
Rätt svar: 2. Siffror finns i SKL:s rapport ”Halva föräldraledigheten, hela tiden”.

Fråga 7.
Vilken är den viktigaste orsaken till löneskillnaden mellan kvinnor och män?
1. Att fler män än kvinnor är chefer.
X. Att kvinnor och män till stor del arbetar inom olika yrken.
2. Att män har längre utbildning kvinnor.
Rätt svar: X, enligt Medlingsinstitutets rapport över löneutvecklingen 2018.

Fråga 8.
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Trots det är
männen i majoritet i politiken. Men var är könsfördelningen jämnast efter valet 2018?
1. I kommunerna.
X. I regionerna (landstingen).
2. I riksdagen.
Rätt svar: X. I kommunerna är könsfördelningen 43,3-56,7, i riksdagen 46,1-53,9, i
regionerna 47,6-52,4 (Valmyndigheten)

