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PLANETSKÖTAREN
Jämställdhet betyder att kvinnor och män, flickor
och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och
skyldigheter. Jämställdhet är ett måste för att vi ska kunna
leva hållbart och i fred. Världen blir bättre då pojkar och flickor
kan bidra på lika villkor genom sina resurser och kunskaper. Alla
barn har fantastiska förmågor, idéer och drivkrafter. Det måste
vi ta tillvara. På din skola finns en läroplan. I den står det att alla
ska behandlas lika oavsett kön.
Är det så?

UTMANINGEN:

Lek-spanare
Gå ut som vanligt på rasten i skolan. Ta med papper och penna. Ta gärna hjälp av en kompis så
att en skriver och en räknar. Skriv först ner vilka lekar som leks på rasten. Kanske spelar några
barn fotboll, några spelar King och några hoppar hopprep eller så leker barnen på din skola
något helt annat på rasten. Räkna och anteckna hur många flickor och pojkar som leker varje lek.
• Vad kom ni fram till? Leker pojkar och flickor olika
saker eller leker de samma lekar tillsammans?
• Är det någon skillnad på vilka lekar som leks av
ﬂickor och pojkar?
• Hur leker du? Leker du lekar där flest flickor eller
flest pojkar deltar eller leker du något där ni är
ungefär lika många pojkar och flickor?
Oavsett vilket så skall du såklart fortsätta med det
så länge du tycker att leken är rolig, men nu skall du
få en utmaning!

Lek något som du
inte brukar!
Det är bra att testa sånt du inte är
van vid ibland. Då kan du upptäcka
någonting jätteroligt som du inte visste
att du tyckte om!
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Informationen i Planetskötaren utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Läs och lär dig mer på www.globalamalen.se

