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Jämställdhet 
Läs texten Jämställdhet på Youmo.se. Markera sen de adjektiv du hittar i 
meningarna längre ner. Skriv adjektiven i formerna positiv, komparativ och 
superlativ i tabellen. När du är klar är det dags att skriva fem egna meningar. Dina 
meningar får gärna handla om jämställdhet. 

Exempel: I Sverige har riksdagen sagt att jämställdhet är viktigt. 

1. Markera adjektiven

Jämställdhet betyder större frihet för alla. Alla får möjlighet att vara sig själva, och kan 
känna sig tryggare. 

Killar har till exempel färre nära vänner än vad tjejer har, och killar lever kortare än 
tjejer. 

Killar och tjejer ska ha samma möjligheter att ha en bra hälsa och att få bra vård. 

Tjejer har ofta lägre lön än killar, även när de har samma arbetsuppgifter. 

Det är mycket vanligare att killar har jobb där de får bestämma mycket, som statsmi-
nister, företagsledare eller professor. 

Tjejer bedöms ofta hårdare utifrån hur de ser ut och hur de klär sig, än vad killar gör. 

Fler killar än tjejer utsätts också för våld och misshandel. 

Killar råkar oftare ut för olyckor och får oftare problem med alkohol eller narkotika. 

Youmo är en sajt från UMO.se 

https://www.youmo.se/jag/jamstalldhet/
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2. Fyll i adjektiven i de tre formerna 

Komparativ Superlativ Positiv 

Viktigt Viktigare Viktigast 
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3. Skriv fem egna meningar 

2 

3 

4 

5 
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