
 

 

Quiz Aktion FN för jämställdhet 

Instruktioner: 

För att göra ett quiz på instagram, gå då in på instastory (händelse). 

Vill du ha blå bakgrund som på exempelbilderna här nedan, ta då ett kort på vad som helst 

(det kommer inte synas sen), välj rit-symbolen högst upp och näst längst ut till höger. Välj 

den blå färgen och tryck sedan några sekunder på bilden så blir hela bilden blå. 

 

Välj sedan den fyrkantiga symbolen bredvid rit-symbolen. Där kan du välja frågesport. Då är 

det bara att skriva in en fråga i taget, markera rätt svar och sedan ladda upp. För att göra en 

omröstning väljer du det alternativet. 

 

Förslag på intro: 

Pandemin har stor påverkan på jämställdhetsarbetet världen över. 

Killar och tjejer drabbas olika – men varför? 

Gör quizet och se om du vet! 

 

Quiz: 

1. Hur många inom hälso- och sjukvården är kvinnor? 

a) 40 % 

b) 60 % 

c) 70 % 

 

2. (På grund av pandemin) Hur många tjejer riskerar att inte få återgå till skolan? 

a) 5 miljoner 

b) 9 miljoner 

c) 11 miljoner 

 

3. Vad för risk ökar för tjejer i världen när skolor stängs? 

a) Barnäktenskap 



 

 

b) Sexuellt utnyttjande 

c) Misshandel 

d) Alla ovanstående 

 

 

4. Vad är det för digital klyfta mellan killar/tjejer? 

a) Fler killar är bättre på att förstå teknik 

b) Fler killar har tillgång till internet 

c) Fler tjejer gillar inte datorer 

 

5. Vad riskerar att drabba killar hårdare i Sverige? 

a) Fler killar får stödinsatser, vilket försvåras nu 

b) Fler killar har svårare att sitta framför datorn 

c) Fler killar behöver daglig motion som nu uteblir 

 

6. Vilka upplever att mängden skolarbete nu ökat i Sverige?  

a) Killar 

b) Tjejer 

c) Båda 

 

Omröstning: 

1. Tycker du din skola är jämställd? 

Ja/Nej 

 

2. Upplever du att pandemin har drabbat killar och tjejer olika i din närhet? 
Ja/Nej 

 



 

 

  

  

 



 

 

  

  

 


