
Olik och stolt 

Frågesport gjort av Taksvärkkis Challengers-grupp som en del av kampanjen mot 

diskriminering. 

1. När såg du sist två likadana människor? 

a. I går 

b. Aldrig 

c. Det finns inte två likadana människor 

d. Jag kommer inte ihåg 

2. Vilken av fölande är INTE ett form av diskriminering? 

a. Ammodan att diskriminera 

b. Direkt diskriminering 

c. Odirekt diskriminering 

d. Alla ovan är former av diskriminering 

3. Vad betyder diskriminerin på fler grunder? 

a. Diskriminering som är accepterad allmänt 

b. Diskriminering på grund av flera personliga egenskaper 

c. Det finns inte 

d. Det när flera människor diskriminerar mot en 

4. Religion är en bra orsak att diskriminera. 

a. Sant 

b. Falskt 

5. Ableism är diskriminering mot... 

a. ...fattiga 

b. ...kön 

c. ...handikappade 

d. ...hudfärg 

6. Sexism betyder enbart diskriminering mot kvinnor. 

a. Sant 

b. Falskt 

7. Diskriminering kan också vara i form av komplimanger. 

a. Sant  



b. Falskt 

8. Att ignorera lärningssvårigheter är inte diskriminering. 

a. Sant 

b. Falsk 

9. Vilken av följande exemplen är odirekt diskriminering? 

a. Utrop 

b. Diskriminering när nån befaller 

c. Jävig område 

10. Vilken av följandeär INTE diskriminering fast det kan verka som det? 

a. Åldesgräns till att rösta 

b. Motåtgärder mot lager som förbjuder diskriminering 

c. Lämna någon utanför något 

d. Att uppskatta någon viss etnisitet över andra i en jobbintervju 

11. Vad betyder paritet? 

a. Att alla berömms 

b. Det är inte något man skulle uppnå 

c. Att alla är rika 

d. Att alla har samma möjligheter oavsett personlinga egenskaper 

12. Är positiv diskriminering tillåtet? 

a. Ja, tillfälligt 

b. Aldrig 

c. Ja, alltid 

13. Hur kan du minska diskriminering? 

a. Mobba dem som diskriminerar 

b. Säga något när du ser diskriminering 

c. Ignorera det eftersom en person kan inte ändra saker 

d. Studera minoriteters historia och rättigheter 

 

Rättä svar: 1. b och c 2. d 3. b 4. b 5. c 6. b 7. a 8. b 9. c 10. a 11. d 12. a 13. b och d 

 



Källor: 

syrjinta.fi  

Ableismi on termi ja käsite, joka on jokaisen opiskelijaa ohjaavan tärkeää tietää - 

Oppijan oikeus (hamk.fi) 7 

Seksismi – Wikipedia 

Syrjintä – Wikipedia 

 


