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Uppgift 1
1. Läs deklarationen om mänskliga rättigheter, artikel 1 och artikel 2. Sammanfatta vad de
här artiklarna säger om diskriminering:

2. Ge fem exempel på hur en person kan bli diskriminerad:
1.
2.
3.
4.
5.

3a. Förklara jämställdhet och ge några exempel på ojämlikhet.

3 b. Hur kan man saga att jämställdhet och diskriminering är relaterade till varandra?
3a.

3b.

Uppgift 2
1. Ge några exempel på diskriminering nedan. Gör exemplen så verklighetstrogna som
möjligt. Beskriv situationen och de personer som är inblandade. Slutligen – skriv en lösning
på varje exempel som beskriver hur situationen kunde ha undvikits

a) Könsdiskriminering

b) Åldersdiskriminering

c) Diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Uppgift 3
Gör en affisch med ett budskap mot diskriminering. Du kan använda papper och pennor,
eller använda en dator.
Skriv en förklaring till din affisch – bakgrund, betydelse, budskap etc. och förbered att
presentera den för din klass/lärare.

Exempel:

Uppgift 4
Orddefinitioner – skriv definitionen (en summering) till var och en av de 9 typerna av diskriminering
enligt Equality Act 2010:

●

Ålder

●

Funktionshinder

●

Könsidentitet

●

Äktenskap och civilt partnerskap

●

Graviditet och moderskap

●

Ras

●

Religion och tro

●

Sex

●

Sexuell läggning

Uppgift 5

I Equality Act 2010 listas 9 typer eller kännetecken för diskriminering. Ålder, funktionshinder,
könsidentitet, ras, religion eller tro, kön, sexuell läggning, äktenskap och civilt partnerskap
samt graviditet och moderskap.
Läs fallen nedan och definiera vilken typ av diskriminering och vilka egenskaper för
diskriminering fallen beskriver
1. Personalen på en restaurang vägrar läsa menyn för en gäst med nedsatt syn.
Typ av diskriminering:

2. En läkare låter inte en man boka en tid eftersom han har på sig peruk och klänning
Typ av diskriminering:

3. En fastighetsmäklare later inte en person köpa et thus då mäklaren anser att personen är
för gammal.
Typ av diskriminering:

4. En kollega får ovälkomna sexuella förslag.
Typ av diskriminering:
5. En arbetsgivare sager up pen anställd då den anställda är gravid.
Typ av diskriminering:

6. En arbetsgivare ringer inte en sökande för anställningsintervju eftersom personen har ett
utländskt klingande namn
Typ av diskriminering:
7. En lärare hånar en elev en kvinnlig student eftersom hon har på sig en sjal.
Typ av diskriminering:
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