ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

EMBLA SUE PANOVA

Jakten på jämställdhet

ORDLISTA
Förord
provocerande (sida 8, rad 5) något som gör dig arg
Inledning
ironiskt (sida 11, rad 7) att man inte menar det man säger
göra karriär (sida 14, rad 10) få mer betalt och ha en högre tjänst
inte nått ända fram (sida 15, rad 4) här: att man inte har nått målet
Kapitel 1
attraherad av (sida 23, rad 2) vill vara med både sexuellt och socialt
beter oss (sida 23, rad 9) vad vi gör och hur vi är
slippa (sida 24, rad 12) inte behöva
patriarkat (sida 28, rad 2) något som styrs av män
inte tagna på allvar (sida 31, rad 6) att man inte lyssnar på vad de tycker
hänger ihop (sida 34, rad 5) allting är en helhet
Kapitel 3
förknippas med (sida 56, rad 8) här: att man ska tänka på dem ihop med kvinnliga saker
ideal (sida 61, rad 12) målbild
snäva (sida 62, rad 14) här: hårda
Kapitel 4
ha överseende (sida 66, rad 5) visa förståelse för/inte bry sig om
Kapitel 5
jämnt fördelad (sida 77, rad 10) lika mycket till alla
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Arbeta med ordlistan
1. Vilken ordklass tillhör orden? Försök att se vilka ord som är substantiv, adjektiv och verb.
2. Försök att förklara med egna ord vad orden betyder.
3. Leta efter synonymer till orden.
4. Använd orden i meningar som du har skrivit själv.
5. Vilka ord i ordlistan är inte substantiv, adjektiv och verb? Vilken ordklass tillhör de
orden?
6. Gå igenom texten igen. Leta efter ord som du inte kan. Gör punk 1–5 med de orden
också.
7. Välj tio ord från ordlistan. Skriv en text med de orden. Om du vill kan din text handla om
feminism och jämställdhet. Om du vill kan den handla om något annat.

SKRIVA
Sammanfatta
Sammanfatta boken så kort som möjligt. Ta de här frågorna till hjälp:
•
•
•

Vad är feminism?
Vem är feminist?
Vad är vardagsfeminism?

Ge ett omdöme
1. Välj ut en sida eller ett kapitel i boken som du tyckte var intressant. Förklara varför du
valde just den sidan eller det kapitlet.
2. Berätta vad du tyckte om boken och försök att förklara varför. Använd dig gärna av
något exempel i boken för att förklara vad du tycker.
3. Sätt ihop ditt omdöme om boken med din sammanfattning. Var passar den bäst? I
början eller slutet eller mitt i?
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Beskriv feminismen genom historien
Skriv och berätta hur feminismen har sett ut genom historien. Vad har varit viktigt för
feminismen?
Om du fick välja en fråga – vilken skulle det vara?
Om du fick ställa en fråga om feminismen, vad skulle du fråga då? Vad fick du inte veta i den
här boken?

DISKUTERA
•
•
•
•
•
•

Hur kan vi beskriva feminism?
Är det känsligt för en man att kalla sig feminist? Motivera!
Vilka saker i boken tyckte ni var lite svåra att förstå? Jämför era svar med varandra.
Ge exempel på vardagsfeminism. Kan ni komma på fler exempel än dem som finns i
boken?
Vad tycker ni om boken och varför? Jämför era svar med varandra och försök komma
fram till ett gemensamt omdöme om boken.
Vad tycker ni att det här är för typ av bok? Med typ av bok menas om det till exempel
är en berättelse, en faktabok, en självbiografi, en deckare osv. Försök att enas om en
genre (genre är ett annat ord för typ av bok) och tillsammans förklara varför ni tycker att
boken tillhör den genren.
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