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Lösningsförslag  
SOS Samhälle Maxi
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Sverige förr och nu

Uppgifter s. 17 

Frågor på texten

1. Att människor flyttar in till städerna.

2. Italien. Sverige kommer på tredje plats.

3. Färdmedlen var färre och det var dyrt att resa.

4. Till Amerika.

5. Invandringen

6. 1921

7. 1882

8. 1979

9. Slakt, matlagning, bakning, tvätt, städning och barnpassning.

10. Plöja, gräva, skörda och köra häst och vagn.

Arbeta med texten

11. När de inte behövde vara hemma med barnen kunde de börja yrkesarbeta 
och tjäna egna pengar.

12. 1858, (1860, dissenterlagen står ej i boken), religionsfrihetslagen 1951, 
religionsfrihet inskriven i grundlagen, 1995.

13. 1882, 1937, 1958 och 1962.

14. I fattiga länder arbetar barnen för att hjälpa till att försörja familjen istäl-
let för att gå i skolan. I Sverige arbetar barn och ungdomar framförallt på 
loven för att få extra fickpengar.

15. Pornografi och prostitution.

16. Elevens svar.

Diskutera och ta reda på mer
17–18. Elevens svar.
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Folk i Sverige (1)

Uppgifter s. 27

Frågor på texten

1. Uppehållstillstånd, tillåtelse att stanna i landet.

2. Migrationsverket

3. Att få uppehållstillstånd för att någon närstående/familjemedlem redan 
har fått uppehållstillstånd.

4. Finländare. De har flyttat till Sverige för att få jobb.

5. En av de största flyktinggrupperna är irakier. De har sökt sig hit på grund 
av USA:s invasion av Irak och oroligheterna som följt på den.

6. Rösta i svenska val och bli exempelvis politiker eller polis.

7. a) Att olika grupper förenas eller blandas. 

 b) Att olika grupper lever åtskilda.

Arbeta med texten

8. Att man förföljs på grund av sin etnicitet, religion, sexualitet eller politiska 
övertygelse, eller hotas av krig eller naturkatastrofer.

9. En invandrare är någon som av olika skäl, frivilligt eller ofrivilligt, har bo-
satt sig i ett nytt land. En flykting är en person som har flyttat för att han 
eller hon tvingats på flykt undan någon typ av hot eller förföljelse.

10. De intervjuar flyktingen och tar reda på hur situationen ser ut i landet som 
han eller hon har flytt ifrån.

11. Permanent uppehållstillstånd innebär att en person får arbeta och bo i 
Sverige utan tidsbegränsning. Tillfälligt uppehållstillstånd är tidsbegränsat 
och det är meningen att flyktingen ska återvända till sitt ursprungsland när 
situationen har blivit bättre där.

12. FN:s avdelning för flyktingfrågor tar kontakt med Sverige, och kvotflyk-
tingarna får komma hit extra snabbt.

13. Inom EU ska det finnas fri rörlighet, och därför är det lätt för människor 
inom unionen att få tillstånd att bo och arbeta i Sverige. För människor 
från länder utanför unionen är det dock svårt att få uppehållstillstånd i 
EU.

Fundera vidare
14–15. Elevens svar.
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Folk i Sverige (2)

Uppgifter s. 37

Frågor på texten

1. Tyskar, finländare, holländare, judar, fransmän, italienare, skottar, ester, 
letter, litauer, greker, turkar, jugoslaver, ungrare, libaneser, syrier, irakier, 
eritreaner och somalier.

2. Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

3. I norra delarna av Norge, Sverige, Finland samt ryska Kolahalvön.

4. Det utgörs egentligen av flera olika språk, och alla samer förstår inte var-
andras samiska.

5. Svenska samer som fyllt 18 och som själva talar samiska eller har minst en 
förälder eller mor- och farförälder som talat samiska.

6. Romani chib

7. Under 1500-talet, 1800-talet och från och med 1960-talet.

Arbeta med texten

8. Dessa grupper har enligt lag rätt att tala sitt språk. De har exempelvis rätt 
till hemspråksundervisning.

9. Man försökte få dem att enbart tala svenska genom att bland annat för-
bjuda dem att använda sitt eget språk i skolan.

10. Rätten till vissa landområden.

11. För att romerna är spridda över så många olika länder och språket har 
influerats av respektive lands språk.

12. Under 1500-talet infördes särskilda lagar för romer, och mellan 1914 och 
1954 fick de inte alls resa in i Sverige. De romer som redan bodde i landet 
fick endast syssla med hantverk och inte flytta ut på landsbygden. Många 
romer dödades också i förintelsen under andra världskriget. Uppgifterna 
är osäkra och varierar mellan 500 000 och 1.5 miljoner.

Fundera vidare
13.  Elevens svar.
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Leva tillsammans

Uppgifter s. 55

Frågor på texten

1. Till exempel skolor, sjukhus, vägar, hamnar, flygplatser, datorer och maski-
ner. Människor behöver dessutom kärlek, trygghet och gemenskap.

2. Ett antal personer som är bundna till varandra känslomässigt eller av ett 
gemensamt mål.

3. För att man blir oense om vad man ska göra eller hur det ska göras.

4. På arbetsplatsen.

5. Att vi har olika beteenden beroende på vilken grupp vi befinner oss i.

6. En människas självbild.

7. En människas bild av sitt biologiska och/eller upplevda kön. Det är inte 
alltid så att det biologiska och upplevda könet stämmer överens.

8. En outtalad regel.

9. Att ta till sig de normer och värderingar som finns i ens omgivning.

10. Att påverkas av gruppens värderingar.

11. En primärgrupp består av närstående (familj och vänner) medan en se-
kundärgrupp är en större grupp människor där relationen handlar om att 
tillsammans utföra uppgifter (ex. idrottsförening och klasskamrater).

12. Att ha samma språk och traditioner samt liknande värderingar.

Arbeta med texten

12. Att ingen människa klarar sig utan andra människor.

13. a) Man behöver inte kompromissa utan får göra som man själv vill. 

 b) Man slipper göra allt arbete själv, och under diskussionerna i gruppen 
kan man resonera sig fram till slutsatser som man inte hade kommit fram 
till på egen hand.

14–18. Elevens svar.

Ta reda på mer
19–20. Elevens svar.
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Lag och rätt (1)

Uppgifter s. 67

Frågor på texten

1. Polis och åklagare.

2. Den som inte är straffmyndig kan inte dömas till fängelse eller böter. Istäl-
let kopplas socialtjänsten in.

3. Polisen genomsöker bostaden efter bevismaterial.

4. Den person i en rättegång som utsatts för brott.

5. Åklagaren försöker hitta bevis mot de åtalade medan försvarsadvokaten 
står på de åtalades sida och granskar åklagarens bevisning.

6. Domaren är utbildad för att tolka den svenska lagen och döma enligt den. 
Nämndemän har ingen särskild juridisk utbildning.

Arbeta med texten

7. Elevens eget svar.

8. Socialtjänsten kan exempelvis ordna familjehem eller annat boende och 
vård för de ungdomar som inte kan bo hemma.

9. Tilltalad kallas den som är anklagad för ett brott i en domstol men ännu 
inte är dömd, vilket däremot en gärningsman är.

10–12. Elevens svar.

Dramatisera
13. Elevens svar.
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Lag och rätt (2)

Uppgifter s. 79

Frågor på texten

1. Vapenbrott, våldtäkt, hot-, kränknings- och frihetsbrott.

2. Inbrott i bostad, våld mot polisman, blottning och cykelstöld.

3. Brottslighet som inte anmäls till polisen, som bara offret och gärningsman-
nen vet om.

4. Män i åldern 15 till 20.

5. Hot, trakasserier och cykelstöld. 

6. Platser där det begås särskilt många brott.

Arbeta med texten

7. Landets traditioner och värderingar påverkar lagstiftningen.

8–10. Elevens svar

11. På ett särskilt ungdomshem erbjuds ungdomar stöd och hjälp att ta sig ur 
brottslighet och narkotikamissbruk. Sluten ungdomsvård är en påföljd för 
ungdomar mellan 15–18 år som har begått brott som skulle gett fängelse-
straff om de hade varit över 18 år.

Diskutera och ta reda på mer
11–12. Elevens svar
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Lag och rätt (3)

Uppgifter s. 86

Frågor på texten

1. Domstolen

2. Kriminalvården

3. Böter och fängelse.

4. På anstalt eller med fotboja.

5. Antingen för att avskräcka människor från att begå brott (förebyggande 
syfte), eller för att brottslingen ska ”betala” för sitt brott (vedergällning).

6. God belysning på utsatta platser, grannsamverkan, kameraövervakning, 
anti-mobbningsprogram och trygghetsvandringar.

Arbeta med texten

7. Mord innebär att uppsåtet (syftet) var att döda. Handlingen var planerad 
och medveten. Vid vållande till annans död finns inget uppsåt att döda 
utan händelsen var en olycka. Nödvärn innebär att uppsåtet var att försva-
ra sig.

8. Elevens svar.

Diskutera mer

9. Elevens svar.
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Lag och rätt (4)

Uppgifter s. 95

Frågor på texten

1. Det är förbjudet att bruka, tillverka, sälja och transportera narkotika.

2.  Vissa narkotikaklassade medel är tillåtna om de används som medicin el-
ler för forskning.

3.  Den som handlar alkohol på lokal (restaurang eller bar) måste vara 18 år. 
För att få handla på Systembolaget måste man ha fyllt 20 år.

4.  När man fyllt 18 år.

5. På skolor, förskolor, sjukhus, ålderdomshem eller i kommunala transport-
medel och offentliga lokaler.

Arbeta med texten

6. Alkohol och tobak är lagliga droger, narkotika är olagligt.

7. En privatperson kan exempelvis bruka, tillverka, sälja eller transportera 
narkotika, smuggla eller köpa ut tobak eller alkohol till minderåriga, till-
verka egen sprit eller köra bil med alkohol eller narkotika i kroppen.
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Lag och rätt (4)

Uppgifter s. 103

Frågor på texten

1. Tingsrätten.

2. Brottmål innebär att ett brott har begåtts, medan ett tvistemål inte handlar 
om ett brott utan två parter som är oense om något.

3. Svensk Författningssamling. De vanligaste lagarna finns i Sveriges rikes 
lag.

4. De lagar som reglerar privatpersoners rättigheter.

Arbeta med texten

5. Straffrätten beskriver ca 600 brott och vilka straff som domstolen kan väl-
ja mellan. Offentlig rätt handlar om privatpersoners förhållande till olika 
myndigheter, till exempel Skollagens regler om elevers rättigheter i skolan 
eller rätten till sjuk- och hälsovård som bestäms i Hälso- och sjukvårdsla-
gen.

6. Elevens svar.
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Våra pengar 

Uppgifter s. 115

Frågor på texten

1. Fickpengar från föräldrarna och extrajobb.

2. a) 300 kr b) 600 kr c) 1050 kr

3. a) 13 år b) 16 år

4. Hushållning (med resurser/pengar).

5. Lön och bidrag.

6. Det som blir kvar när skatten dragits från lönen och bidragen kommit. 

7. De i hushållet som arbetar får lön som de köper varor och tjänster för. När 
företagen kan sälja sina varor eller tjänster, och kanske göra en vinst, kom-
mer de att kunna utöka sin verksamhet genom att anställa fler människor 
och köpa in maskiner. Fler får lön som de kan använda för att handla för, 
vilket företagen tjänar på. En del av lönen, eller företagens vinster, går till 
skatt som används till bidrag och finansiering av bland annat skolor och 
sjukvård som hushållen får nytta av. Att människor är friska och välutbil-
dade innebär att de kan arbeta och utveckla nya varor och tjänster. Och så 
vidare.

8. Att ett hushåll själv skapar allt det behöver.

9. En plan för inkomster och utgifter. En budget kan gälla i stort och i smått,  
för en person, en familj, ett företag, en kommun eller staten.

Arbeta med texten

10. Det kan bero på föräldrarnas inkomst eller hur mycket det är tänkt att 
ungdomen ska betala själv.

11. Elevens svar.

12. Skatten går till den gemensamma välfärden, bland annat skola och sjuk-
vård, så att man inte själv ska behöva betala för vård och utbildning.

13. Elevens svar. (Mycket kan hända. Inkomsterna kan öka eller minska, pre-
cis som utgifterna kan öka eller minska.)

14. Barnen kunde börja arbeta och bidra till försörjningen, och eventuellt kun-
de familjen framställa en del mat och kläder själva.

15. Färre familjer är fattiga och barn behöver inte längre arbeta för att klara 
familjens försörjning.

Fundera vidare
16.   Det blir lättare att göra affärer om man inte behöver byta med den som 

har just det du behöver och som samtidigt vill byta till sig det du erbjuder. 
(Står ej i boken: När de uppstår grupper i samhället som inte deltar i pro-
duktionen av eller handeln med varor, t.ex. soldater, behövs det pengar 
för att kunna avlöna dem. Härskaren hade med andra ord ett intresse av 
en penningekonomi för att kunna säkra sin makt både inom och utanför 
landets gränser.) 
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Våra pengar (2)

Uppgifter s. 125

Frågor på texten

1. Olika sätt att sätt att spara. 

2. I en bank, i obligationer eller i en fond.

3. Fonderna sjunker eller stiger i värde beroende på om värdet på aktierna 
som ingår går upp eller ner. Värdet på aktierna i sin tur beror på och det 
går bra för de företag som aktien är en andel av. 

4. När du blivit missnöjd eller lurad vid köpet av en vara eller tjänst och be-
höver råd om hur du ska göra.

5. a) Allmänna Reklamationsnämnden 

 b) De hanterar tvister mellan konsumenter och företag.

6. Att klaga på en vara och kräva att den byts ut när det är något fel på den. 
Man kan reklamera en vara inom tre år om den har ett ursprungligt fel.

7. Kvittot bevisar att du har köpt varan.

8. a) Att betala direkt. b) Att betala senare.

9. Krav från ett företag som övertagit en skuld och försöker driva in den.

10. Att kräva in egendom till ett värde som täcker skulden.

Arbeta med texten

11. Eftersom allting hela tiden blir lite dyrare blir pengarna också mindre vär-
da.

12. Att sätta in pengarna på en bank är säkert men ger liten ränta. Obligatio-
ner ger en högre ränta men pengarna är bundna i ett antal år. Aktiefonder 
kan ge större vinster men innebär också större risker eftersom man kan 
förlora pengar. 

13. Låta bli att handla från det företaget igen.

14. Är de nöjda kommer de tillbaka och tipsar kanske även sinavänner och 
bekanta.

15. Betalar man på kredit läggs ränta på priset vilket gör varan dyrare än om 
den skulle köpas kontant.

16. Man får svårare att exempelvis låna pengar eller hyra en lägenhet.

Fundera vidare
17–19. Elevens svar.
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Demokrati och diktatur (1)

Uppgifter s. 137

Frågor på texten

1. a) Folkstyre b) Ca 2 500 år gammal.

2. Sedan 1921.

3. a) Alla tar beslut tillsammans. 

 b) Att välja representanter som sedan fattar besluten.

4. Att alla myndiga medborgare har rätt att lägga en röst vardera, oavsett 
kön eller inkomst.

5. Valen måste ske regelbundet, alla partier får ställa upp och rösträkningen 
ska kontrolleras så att inget fusk sker.

6. Att följa majoritetens beslut genom att acceptera valresultatet och lyda de 
lagar som riksdagen slagit fast.

7. Envälde, partidiktatur, teokrati och militärdiktatur.

8. Att åsikts- och yttrandefriheten är begränsad, att vissa grupper saknar 
rösträtt, att partier förbjuds, att det fuskas vid rösträkningen och att 
människor som är kritiska fängslas eller utsätts för hot och tortyr.

9. Alla ska vara lika inför lagen, ha åsikts- och yttrandefrihet samt rösträtt.

Arbeta med texten

10. a) Man får säga ja eller nej i varje enskild fråga, men det kan vara svårt att 
ha tillräckligt med kunskap om varje område för att kunna ta ett välgrun-
dat beslut. 

 b) Politiker kan ägna sig helt åt att sätta sig in i olika frågor, men man kan 
inte räkna med att de håller med en i precis allt.

11. För att allas åsikt ska räknas. (Desto fler som röstar, desto större stöd har 
det politiska systemet och de lagar det fattas beslut om. Skulle till exempel 
bara 10 procent av alla som har rösträtt rösta i riksdagsvalet är det svårt 
att säga att Riksdagen representerar folket.)

12. Vi kan alla läsa exempelvis brev och protokoll, utredningar och politiker-
nas beslutsunderlag och beslut. Vi  kan även ta del av journalisters gransk-
ning av politikernas arbete.

13–14. Elevens svar.
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Demokrati och diktatur (2)

Uppgifter s. 145

Frågor på texten

1. Orättvisor kan få fäste och i värsta fall tar några få över makten.

2. Att sprida en åsikt.

3. Samla ihop namnunderskrifter, ordna en demonstration, bilda en förening, 
kontakta politikerna eller media.

4. Frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen.

5. Att stoppa olika typer av miljöförstöring och sprida kunskap om proble-
men för att påverka vanliga människor och politiker.

6. Frågor om mänskliga rättigheter.

7. Att bryta mot lagen, utan att andra kommer till skada,  när man tycker att 
något är fel.

8. Civil olydnad.

9. Ett parti kan ha suttit vid makten länge vilket gör det svårare för andra 
partier att hävda sig. I en demokrati gäller majoritetsbeslut, men man mås-
te fortfarande ta till vara olika minoriteters rättigheter. Om valdeltagandet 
sjunker kraftigt och färre engagerar sig i politiska frågor skapas det en 
klyfta mellan folket och de som styr.

Arbeta med texten

10–13. Elevens eget svar.

14. Lagarna är fastställda av riksdagen som ska representera folkets vilja, och 
bryter man mot lagen respekterar man därmed inte den demokratiska 
principen om majoritetsbeslut.

Ta reda på mer
15. Elevens svar.
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Politik och ideologi

Uppgifter s. 165

Frågor på texten

1. Att ha inflytande och kunna påverka och få sin vilja igenom.

2. Enskilda människors förmåga att påverka sitt eget och andras liv.

3. Att försöka förverkliga sina idéer om ett bra samhälle.

4. a) Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen.

 b) Regeringsformen beskriver olika grundläggande fri- och rättigheter 
samt regler för regeringen, riksdagen och domstolarna. 

 Successionsordningen behandlar tronföljden. 

 Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen anger olika fri- 
och rättigheter för det tryckta (eller inspelade) ordet.

5. Friheter och rättigheter som alla människor har från födseln.

6. En föreställning om vad som är ett bra samhälle.

7. a) Konservatism, liberalism och socialism. 

 b) Konservatismen vill bevara gamla strukturer och traditioner. 

 Liberalismen tycker att individens frihet är viktigast, exempelvis frihet 
från statlig styrning, friheten att säga vad man vill och frihet att driva fö-
retag. Socialismen strävar efter jämlikhet och minskade ekonomiska skill-
nader genom att staten fördelar resurser (pengar, utbildning, sjukvård med 
mera) mer jämt bland medborgarna i samhället.

8. a) De strävar efter att förändra samhället, och måste därför värva nya 
sympatisörer, medlemmar och personer som är villiga att arbeta som poli-
tiker. 

 b) Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna (tidigare 
Folkpartiet), Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sveri-
gedemokraterna.

9. Miljöpartiet anser att miljön är den viktigaste politiska frågan. Sverigede-
mokraterna fokuserar på frågor om svenskhet och vill begränsa invand-
ringen.

Arbeta med texten

10. Det blir i praktiken mycket svårt för en stor grupp människor att föra 
diskussioner och komma överens, och därför kan man utse representanter 
som beslutar i frågan.

11. För att en majoritet ska kunna stödja ett förslag kan man behöva hitta en 



SO-Serien Samhälle Maxi, 2:a  upplagan 2014, 47-11720-8 © Liber. Lösningsförslag. Kopiering tillåten. 16 

medelväg mellan en rad olika ståndpunkter.

12. Makt är nödvändigt för att få igenom en förändring, men makt kan utövas 
genom exempelvis våld istället för genom att försöka övertyga andra med 
fredliga medel.

13. De anses särskilt viktiga eftersom de anger spelreglerna för själva det de-
mokratiska systemet.

14. Elevens svar.

15. Industrialismen innebar en stor förändring av samhället då vissa tjänade 
stora pengar medan andra arbetade under svåra förhållanden för låga lö-
ner. Många började därför fundera över hur samhället bäst skulle föränd-
ras och rikedomarna fördelas.

Ta reda på mer
16. Elevens svar.
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Så styrs Sverige (1)

Uppgifter s. 175

Frågor på texten

1. Landsting, kommun och riksdag.

2. Det sätt landet styrs på (utifrån grundlagarna).

3. En del av landet som har lokalt självstyre i vissa frågor.

4. Daghem, skola, äldrevård, renhållning, vatten, avlopp och elektricitet är 
obligatoriska uppgifter. Ungdomsgårdar, parker, idrottsplatser och liknan-
de är däremot frivilligt för kommunen att anordna.

5. Kommunalskatt, statliga bidrag och avgifter.

6. Att man bor i kommunen och har fyllt 18 år.

7. Det är den församling där kommunpolitikerna röstar om de beslut som 
ska tas.

8. Att utreda olika frågor och ta fram information som kan hjälpa politiker-
na att fatta genomtänkta beslut.

9. Att lämna förslag till kommunfullmäktige och att genomföra de beslut 
som kommunfullmäktige tar. (Kommunstyrelsen brukar ibland liknas vid 
en kommuns regering.)

10. Till största del sjukvård.

Arbeta med texten

11. En del beslut påverkar hela landet medan andra bara påverkar ett mindre 
område. Tanken är också att de som bor i en kommun bäst känner till de 
behov som finns i  den egna kommunen.

12. Riksdag och regering har bestämt vissa saker som kommunen måste förse 
sina invånare med, till exempel barnsomsorg, grund- och gymnasieskola.

13. Det är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att alla i Sverige har rätt till 
vissa viktiga saker, oavsett var man bor i landet.

14. Kommunstyrelsen förbereder förslag och ansvarar för att det som beslutas 
blir utfört, medan kommunfullmäktige fattar själva beslutet genom röst-
ning.

15. Då kan de tillsammans bekosta sjukvården som annars blir för dyr för var-
je enskild kommun att ta hand om. 
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Så styrs Sverige (2)

Uppgifter s. 181

Frågor på texten

1. Riksdagsplatserna fördelas utifrån den procentandel av rösterna som varje 
parti får. Får till exempel ett parti sju procent av rösterna ska det i princip 
ha sju procent av platserna i fullmäktige eller riksdagen. 

2. Fatta beslut om nya lagar, fatta beslut om statsbudgeten samt kontrollera 
regering och myndigheter.

3. Att hålla ordning på arbetet i riksdagen.

4. En motion är ett förslag från riksdagen och en proposition ett förslag från 
regeringen.

5. a) Man utreder och diskuterar frågor inom ett visst område.

 b) 2014: Arbetsmarknadsutskottet, Civilutskottet, Finansutskottet, För-
svarsutskottet, Justitieutskottet, Konstitutionsutskottet, Kulturutskottet, 
Miljö- och jordbruksutskottet, Näringsutskottet, Skatteutskottet, Social-
försäkringsutskottet, Socialutskottet, Trafikutskottet, Utbildningsutskot-
tet, Utrikesutskottet, Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet och 
EU-nämnden.

6. Konstitutionsutskottet, som granskar regeringens arbete.

Arbeta med texten

7. Sverige är indelat i valkretsar som täcker hela landet och det innebär att 
riksdagsledamöterna kommer från hela landet. Riksdagens platser förde-
las också mellan partierna på samma sätt som folkets röster fördelats mel-
lan partierna.

8. Vem som helst kan på plats följa debatterna och röstningarna i Riksdagen. 
Offentlighetsprincipen bestämmer också att alla förslag, propositioner och 
motioner, kan läsas av vem som helst. Hur partierna har röstat i olika frå-
gor är offentligt och kan kontrollera av alla medborgare.

9. Ett förslag läggs i riksdagen, varpå det berörda utskottet utreder (går ige-
nom, undersöker och diskuterar) förslaget och sammanfattar vad de kom-
mit fram till i ett betänkande (ett råd till riksdagens ledamöter om hur de 
bör rösta). Detta lämnas till riksdagen som sedan röstar om förslaget.

10. Man får ett röstkort hemskickat där det står vilken vallokal man ska gå 
till. På valdagen går man till vallokalen, hämtar de olika partiernas röst-
sedlar och ställer sig bakom en skärm där man lägger en av sedlarna i ett 
kuvert som man lämnar in. Det går också bra att poströsta i innan valda-
gen.

Ta reda på mer
11. Elevens svar.
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Så styrs Sverige (3)

Uppgifter s. 192

Frågor på texten

1. Regeringen lämnar förslag till riksdagen och genomför de beslut som riks-
dagen tar. 

2. a) Chefen för regeringen. b) Minister, leder ett departement.

3. Ett system där regeringen behöver riksdagens stöd för att kunna regera 
(styra) landet.

4. Om en majoritet i riksdagen röstar för att misstroendeförklara ett statsråd 
så måste han eller hon avgå. Om statsministern fälls i en misstroendeom-
röstning måste hela regeringen avgå.

5. Lämna förslag på lagar till riksdagen, lämna ett förslag till statsbudget till 
riksdagen, se till att riksdagens beslut genomförs, ansvara för utrikespoliti-
ken samt leda förvaltningen (de statliga myndigheterna).

6. En regering som inte har stöd av en majoritet av riksdagen utan måste 
söka stöd hos andra partier i olika frågor.

7. Att hjälpa regeringen med propositioner och med att genomföra riksda-
gens beslut.

8. a) Utbildningsdepartementet b) Skolverket

9. Den består av representanter för alla riksdagspartier och följer regeringens 
EU-politik.

Arbeta med texten

10. Om ett parti eller några samarbetande partier tillsammans fått majoritet i 
riksdagen får de bilda regering. Om inget parti eller block fått egen majori-
tet bildas en minoritetsregering som får söka stöd för sin politik hos olika 
partier i riksdagen.

11. Parlamentarism innebär att de som styr måste ha riksdagens (parlamen-
tets) stöd. Riksdagens ledamöter är valda av och representerar därför fol-
ket, vilket är grunden för demokrati.

12. Antalet propositioner som läggs och beslut som fattas är så stort att reger-
ingen inte skulle ha tid att ta hand om allt arbete själv. 

13. Positivt: Medborgarna får själva besluta om viktiga frågor, vilket ger stort 
inflytande. Det leder till att medborgarna engagerar sig i samhällets ut-
veckling vilket är viktigt för demokratin.

 Negativt: Det kan krävas stora kunskaper om de frågor som det ska beslu-
tas om, och det är svårt för var och en att sätta sig in i olika, och ofta kom-
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plicerade, frågor, som ofta kräver expertkunskaper.

14. Gäller ärendet exempelvis en utbildning för arbetslösa ungdomar får först 
arbetsmarknadsdepartementet och utbildningsdepartementet ta fram all-
männa riktlinjer för hur utbildningen ska gå till. Sedan får Arbetsförmed-
lingen utarbeta detaljerna samt se till att arbetsförmedlingar i alla kommu-
ner är informerade och kan sätta igång utbildningen.

15. Det är regeringen som styr landet. Riksdagen måste godkänna alla beslut 
som fattas om nya lagar, men det är framförallt regeringen som har möjlig-
het att ge politiken en riktning och ett mål, och den har dessutom ansvar 
för att besluten som fattas också blir verklighet.

Ta reda på mer
16. Elevens svar.
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Europeiska unionen

Uppgifter s. 203

Frågor på texten

1. Landet måste ha myndigheter som är moderna och välskötta och som kan 
genomföra EU:s lagstiftning och politik. Dessutom måste det finnas en 
fungerande marknadsekonomi.

2. Jordbruket har blivit effektivare och bönderna producerar ett överskott 
av livsmedel. Överskottet säljs billigt på världsmarknaden men bönderna 
garanteras ändå sina inkomster oavsett vad livmedlens pris är utanför EU. 
Det är dessa bidrag som gör att jordbruket kostar så pass mycket pengar. 

3. Då avståndet mellan medlemsländernas medborgare och beslutsfattarna 
uppfattas som väldigt långt och beslutsfattandet upplevs som styrt av 
tjänstemän i Bryssel istället för av de enskilda ländernas riksdagar.

4. En lobbyist är anställd av ett företag eller en organisation och arbetar med 
att försöka påverka politiker och tjänstemän att fatta vissa beslut.

Arbeta med texten

5. Ju fler länder som deltar i samarbetet, desto svårare är det att komma 
överens om ett gemensamt beslut. Med nya medlemmar ökar antalet län-
der som ska komma överens och kan på så sätt försvåra samarbetet inom 
EU.

6. I och med jordbruksstödet är bönder inom EU garanterade sina inkomster 
och behöver därför inte konkurrera på samma villkor med länder utanför 
unionen. Bönder från länder som inte har samma tillgång till bidragsstöd, 
exempelvis i Afrika, får det därför svårare att konkurrera med sina varor.

7. En av orsakerna till EU:s problem med demokratisk underskott är att EU:s 
beslutsfattande är väldigt komplicerat och att det gör att folk har svårt 
att sätta sig in i och ta ställning till besluten som tas. Dessutom ligger den 
största makten hos kommissionen och unionens övriga institutioner, inte 
hos det folkvalda parlamentet.

8. De som är kritiska till lobbyisternas arbete menar ofta att det är ett hot 
mot demokratin eftersom de tack vare stora ekonomiska resurser kan på-
verka de politiska besluten trots att de inte är folkvalda. De som är positi-
va till lobbyisternas arbete menar istället att det är bra för EU:s utveckling 
eftersom det är ett viktigt verktyg för organisationer och intressegrupper 
att påverka och informera politiker i olika frågor.

Ta reda på mer
9. Elevens svar.
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Så styrs världens länder (1)

Uppgifter s. 211

Frågor på texten

1. I en monarki ärver statschefen sin position och har sin titel (kung, drott-
ning, kejsare etc.) på livstid.

2. I en republik är statschefen en president och väljs under en bestämd peri-
od.

3. a) Saudiarabien b) Sverige.

4. a) I en enhetsstat har landet gemensamma lagar och parlament. b) I en för-
bundsstat är sammansatta av flera delstater som har större självständighet 
och kan exempelvis ha egna lagar som gäller för delstaten.

5. Förbundskansler.

6. Att den största makten ligger hos parlamentet (som är folkvalt) och det 
är parlamentet som utser regeringschefen. Regeringen i sin tur är ansvarig 
inför parlamentet.

7. En anledning är att man inte vill att nya lagar ska klubbas igenom utan ef-
tertanke. En annan anledning är för att länder som består av delstater vill 
ta vara på både centrala (landets) och lokala (delstatens) intressen. Tanken 
är då att den ena kammaren ska se till hela landets bästa medan den andra 
ska se till att delstaterna kommer till tals.

8. I proportionella val fördelas mandaten i parlamentet efter hur stor röstan-
del ett parti får i landet. I ett val i enmansvalkretsar får det största partiet i 
varje valkrets det enda mandatet från den valkretsen.

9. Storbritannien.

Arbeta med texten

10 –15. Elevens svar. 

Ta reda på mer
16–18. Elevens svar.
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Så styrs världens länder (2)

Uppgifter s. 229

Frågor på texten

1. Sharia är islamsk lag.

2. Det indiska kastsystemet har funnits sedan 1000-talet och består av fyra 
klasser: präster, krigare, hantverkare och arbetare. Dessutom finns det 
människor som inte tillhör någon kast, dessa kallar sig daliter, vilket be-
tyder ”de förtryckta”. Vilken kast man föds in i beror på vilka gärningar 
man gjort i tidigare liv och ju högre kast desto större rituell renhet. Det är 
förbjudet att diskriminera på grund av kasttillhörighet men trots detta be-
handlas daliter illa.

3. Nelson Mandela var ledare för Afrikanska nationalkongressen (ANC) 
som kämpade mot apartheidlagar och blev 1962 fängslad på livstid. Efter 
att ha blivit frigiven 1990 fortsatte han vara ledare för ANC och blev 1994 
Sydafrikas president. Efter att ha suttit en presidentperiod avgick han och 
ägnade sig bland annat åt internationell medling. 

4. Saudiska kvinnor är inte myndiga utan måste ha en mans (make, manlig 
släkting eller könsmogen son) tillstånd i alla lägen. Kvinnor måste ha en 
manlig släktings medgivande för att resa, bedriva offentlig verksamhet och 
ta emot medicinsk behandling. Dessutom får kvinnor inte köra bil.

5. Storbritannien har ingen skriven grundlag, istället består den av lagar som 
stiftas av parlamentet, oskrivna gamla traditionella regler och internatio-
nella konventioner.

Arbeta med texten

6 .  Spanien, Saudiarabien, Brasilien, Kuba, Somalia.

7. Saudiarabien (har inget parlament, inga politiska partier är tillåtna) och 
Somalia (har inte haft allmänna val sedan 1960-talet och den nuvarande 
regeringen har bara kontroll över en mindre del av landet.)

8. Storbritannien: Skottland folkomröstade om frigörelse 2014 (svaret blev 
nej) och tidigare ville grupper i på Nordirland frigöra sig från storbritan-
nien. 

 Spanien (Katalonien, tidigare ville även grupper i Baskien friggöra sig från 
Spanien).

 Somalia (Somaliland).

Ta reda på mer
9. Elevens svar.
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Arbete och försörjning (1)

Uppgifter s. 239

Frågor på texten

1. Lever man fattigt måste barnen hjälpa till att försörja familjen.

2. Att man inte är anställd av någon utan har sitt eget företag.

3. Praktisk arbetslivsorientering.

4. Yrkesprogram och högskoleförberedande program.

5. Hon gick till Arbetsförmedlingen som rekommenderade Platsbanken där 
man kan söka efter lediga jobb.

6. Visstidsanställning, provanställning och tillsvidareanställning.

7. Om den anställda har misskött sig allvarligt eller om arbetsgivaren inte 
har råd att ha kvar lika många anställda som tidigare.

8. a) Den som drabbas får ingen lön och staten får in mindre skattepengar. 

 b) Arbetslösa ungdomar kan erbjudas utbildning, praktik eller lärlings-
platser för att lättare komma in på arbetsmarknaden.

Arbeta med texten

9. Nya företag skapar nya jobb och fler kan därför få anställning. 

10. Genom att ge insyn i hur det går till i yrkeslivet.

11. Elevens eget svar.

12. Varför du vill ha jobbet och vad du har för tidigare yrkeserfarenheter.

13. a) Det är svårare att bli uppsagd med en tillsvidareanställning. 

 b) Vid en visstidsanställning kan det handla om att arbetsgivaren måste ta 
in en vikarie för någon som studerar, är sjuk eller föräldraledig. Det kan 
också handla om att det under en period är mer att göra på arbetsplatsen 
än normalt. För den anställda är det en möjlighet att få arbetserfarenhet 
som kan vara viktig när han eller hon söker arbete i framtiden.

Ta reda på mer
14. Elevens svar.
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Arbete och försörjning (2)

Uppgifter s. 253

Frågor på texten

1. Den går till de anställdas pensioner, föräldraledighet och sjukersättningar.

2. Staten använder den till att bekosta saker som är viktiga för hela samhäl-
let, exempelvis skolor, sjukvård och vägar.

3. Månadslön, ackord och provision.

4. Att arbeta utan lön.

5. a) 40 timmar i veckan. 

 b) Färre än 40 timmar i veckan.

6. Semesterlagen ger rätt till 25 dagars semester per år.

7. a) Arbetsgivarorganisationer och fackförbund. 

 b) Att tillvarata arbetsgivarnas respektive arbetstagarnas intressen samt 
att tillsammans arbeta för bättre arbetsförhållanden.

8. Ser till att arbetsmiljön är säker för de anställda.

9. Att arbetsgivare och fackförbund kommer överens om exempelvis löner 
och arbetstider  och förbinder sig att följa överenskommelsen under ett 
bestämt antal år.

10. Strejk (att vägra att arbeta) eller lockout (att stänga ute de anställda från 
arbetsplatsen).

11. Att arbeta utan att betala skatt.

12. Kvinnor får inte alltid samma lön som män trots att de utför samma arbe-
te. Många kvinnodominerade yrken har dessutom lägre löner än mansdo-
minerade yrken.

13. Man får studiemedel om man studerar inom EU och studerar man utanför 
EU kan man få det om utbildningen uppfyller vissa krav.

Arbeta med texten

14. Elevens svar.

15. a) Om en strejk drar ut på tiden kan andra människor bli lidande. 

 b) Arbetsgivare och arbetstagare kan få till bättre villkor.

16. Industrins andel av sysselsättningen har halverats, utbildningsnivån har 
höjts, det finns fler korttidsanställda, frilansare och ensamföretagare och 
andelen unga som arbetar sjunker.

17. Problemet med utanförskap där andelen som varken arbetar eller studerar 
ökar.  en också problemet med överutbildning där många har en mer kva-
lificerad utbildning än vad deras arbetsuppgifter kräver. Dessutom finns 
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även problemen med svartjobb och kvinnors rätt till lika lön. 

18. För den som arbetar svart betalas det inte in några pengar till pension eller

 sjukersättning, och staten får inte in någon skatt. Den anställde saknar

 även försäkring om han eller hon skadar sig på arbetet.

19–20. Elevens svar.

Ta reda på mer
21. Elevens svar.
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Massmedier (1)

Uppgifter s. 267

Frågor på texten

1. Tv, tidningar och datorer med internet finns överallt och gör att informa-
tion är väldigt lättillgänglig.

2. Tekniken för att sprida information har blivit billigare och företagen som 
ägnar sig åt informationsspridning har blivit större och effektivare.

3. Blandningen av information och underhållning.

4. Att överföra information mellan människor.

5. Ett samtal (mellan en sändare och mottagare).

6. Att kommentera eller ge svar på det som den andra parten sagt.

7. Tv, radio och tidningar.

8. Morgontidningar och kvällstidningar.

9. En del i tidningen där politiska åsikter uttrycks och samhällsdebatter förs. 

10. Man får tidningen i brevlådan.

11. Annonser, presstöd och tidningsförsäljning.

12. Bidrag från staten till tidningar med dålig ekonomi.

13. Radio och tv som betalas av staten och saknar reklam.

14. Tv och radio. 

Arbeta med texten

15. Det hjälper en att förstå samhället, vilket är nödvändigt om man vill vara 
med och påverka.

16. Personlig kommunikation sker mellan människor som riktar sig till varan-
dra. Masskommunikation riktar sig till en stor mängd människor samti-
digt och måste därför ske genom vissa medier.

17. Elevens eget svar.

18. Morgontidningar innehåller mer nyheter och politisk debatt medan kvälls-
tidningar innehåller mer nöjesartiklar.

19. Elevens eget svar.

20. I en demokrati är det viktigt att många olika åsikter och perspektiv lyfts 
fram och därför är det bra om det finns en mångfald av tidningar. För att 
inte några enstaka tidningar ska konkurrera ut de mindre får dessa bidrag 
från staten.

21. När man ska locka så många tittare som möjligt satsar man hellre på un-
derhållning än program om kultur, politik och vetenskap.

22. Elevens eget svar.

Ta reda på mer
23–24. Elevens svar.
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Massmedier (2)

Uppgifter s. 279

Frågor på texten

1. Internet är lätt att använda, informationen når många och är svårt att 
kontrollera. Därför är det ett bra redskap för yttrandefrihet. Det finns ock-
så nackdelar, till exempel att människor anonymt kan sprida nedsättande 
åsikter om personer eller grupper av människor. Internet används också 
till olika brottsliga verksamheter, exempelvis spridning av barnpornografi.

2. I ett demokratiskt land måste det finnas fri tillgång till information, gärna 
från flera olika källor, så att människor kan bilda sig en uppfattning i olika 
frågor och själva vara med och påverka.

3. Ge opartisk information, granska makten och underhålla.

4. Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

5. Skriva eller säga något grovt som inte är sant om en person.

6. Att bestämma åldersgränsen för filmer på bio.

7. De samlar in och säljer information om nyheter till olika medier.

8. Från nyhetsbyråer, andra medier, tips från allmänheten, journalister (ex-
empelvis utrikeskorrespondenter) och pressreleaser.

9. Att journalister och privatpersoner får läsa brev, protokoll och andra 
handlingar från riksdagen, kommunerna och de statliga myndigheterna.

10. Den ska vara beskrivande och objektiv och inte ta ställning för eller emot 
någon sida.

11. Information som är vinklad för att påverka människor i en viss riktning.

12. En utbredd åsikt.

13. Informationskanaler på internet där användarna själva står för informa-
tionen.

Arbeta med texten

14. Medierna måste kunna granska politikerna och deras beslut så att väljarna 
kan avgöra om de utför deras vilja eller ej.

15. Sekretesslagen är ett undantag från massmediernas yttrandefrihet. Vissa 
uppgifter kan med hjälp av denna lag hemligstämplas, till exempel infor-
mation som hotar rikets säkerhet eller känslig information om som rör 
enskilda individer.

16. I tryckfrihetsförordningen står att vem som helst får starta en tidning och 
att politikerna inte får lägga sig i vad som skrivs i den. Det ska finnas en 
ansvarig utgivare som kan ställas till svars om en tidningen genom sin rap-
portering brutit mot Tryckfrihetsförordningen. Yttrandefrihetsgrundlagen 
innebär samma sak fast för tv, film, radio, internet, cd och video.
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17. Elevens svar.

18. Det händer saker hela tiden, i Sverige och utomlands, och bara en liten del 
av dessa händelser blir till nyheter som sprids i medierna.

19. För att medierna ska kunna granska makten måste det finnas insyn i det 
politiska arbetet. Medierna måste även kunna skydda sina källor så att 
människor vågar lämna information till dem.

20. I en diktatur tillåts medierna inte att vara kritiska mot makthavarna, och 
ofta sprider de regeringens propaganda. I en demokrati står medierna is-
tället fria från makten och kan granska den så att folket kan bilda sig en 
egen uppfattning om politikernas arbete.

21–22. Elevens svar.

Ta reda på mer
24. Elevens svar.
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Reklam

Uppgifter s. 291

Frågor på texten

1. Företag vill genom marknadsföring (reklam) sprida information om sina 
varor och tjänster för att kunna sälja dem.

2. Den kan argumentera med hjälp av fakta, känslor eller ett lågt pris.

3. Propaganda för en politisk eller religiös åsikt eller mot rökning.

4. Genom humor, musik, positivt laddade ord eller människor som säger sig 
vara nöjda med produkten.

5. Den grupp som man riktar sig till och försöker övertyga.

6. Annonser i massmedier (radio, tv, tidningar, internet), affischer, direktre-
klam eller telemarketing.

7. Reklam via e-post.

8. Man kan anmäla sig till NIX-registret för att inte bli uppringd samt sätta 
upp en lapp på brevlådan där det står ”Ingen reklam tack”.

9. Attention (uppmärksamhet), interest (intresse), desire (önskan), action 
(handling).

10. Reklam får inte ljuga, använda bilder på människor utan deras tillåtelse, 
vara diskriminerande eller vilseledande.

11. Konsumentombudsmannen, KO.

12. Ett företag kommer överens med en annan part om att den får pengar till 
sin verksamhet i utbyte mot att företaget får göra reklam för sig själv.

13. Reklam där en produkt används i ett sammanhang utan att det nämns att 
det är reklam.

Arbeta med texten

14–16. Elevens svar.

17. Vilka behov, intressen och konsumtionsvanor en viss målgrupp har.

18–22. Elevens svar.

Ta reda på mer

23–24. Elevens svar.



SO-Serien Samhälle Maxi, 2:a  upplagan 2014, 47-11720-8 © Liber. Lösningsförslag. Kopiering tillåten. 31 

Lära sig att lära

Uppgifter s. 303

Frågor på texten

1. Information är både fakta och åsikter. 

2. Att göra ett urval är att välja vilken information som ska användas; att 
samla in information som är relevant för uppgiften.

3. Det är svårt att dra en gräns mellan praktiska färdigheter och teoretisk 
kunskap för de hänger ofta ihop och är beroende av varandra. Men teori 
är sådant man lär sig genom exempelvis böcker eller andra människor och 
praktik är praktiska färdigheter som att köra bil eller sätta ihop en bok-
hylla från IKEA.

4. Baskunskap är grundläggande och bestående kunskap som finns i alla äm-
nen; hur ekvationer beräknas eller hur ett vulkanutbrott ser ut är exempel 
på baskunskaper. Färskvara är istället kunskap som förändras och skiftar, 
till exempel hur aktiemarknaden utvecklas eller priset på mjölk.

5. Att lära sig lära är förmågan att söka och värdera information. Det behövs 
för att skaffa sig ny kunskap.

6. a) En källa är den plats, person, företeelse eller det föremål som man får 
information från. 

 b) Källkritik innebär att försöka bli säker på att informationen från källan 
som du valt är trovärdig och relevant.

Arbeta med texten

7–10. Elevens svar.

Ta reda på mer

11. Elevens svar.
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Samhällets pengar (1)

Uppgifter s. 315

Frågor på texten

1. Man kom överens om ett byte som båda parter var nöjda med.

2. Arbetet blir sannolikt bättre och mer effektivt utfört.

3. Köpare och säljare som möts och gör affärer.

4. Hushållning (med resurser).

5. Vad ska produceras, hur ska produktionen gå till och hur ska resultatet 
fördelas?

6. Planekonomi, marknadsekonomi och blandekonomi.

7. Hushåll, banker, företag och stat/kommun/landsting.

8. Att låna ut pengar till hushåll och företag.

9. a) Betala av en del på ett lån. 

 b) En avgift som banken tar ut för att låna ut pengar.

Arbeta med texten

10. Med pengar kunde man lättare bestämma värdet av en vara, och pengarna 
kunde sparas tills man hittade en säljare med precis den vara man behöv-
de.

11. Hur stor efterfrågan är i förhållande till utbudet.

12. En ren marknadsekonomi rikserar att leda till stora skillnader mellan fat-
tiga och rika. Planekonomin riskerar att bli ineffektiv och leda till sämre 
ekonomisk utveckling.

13. Hushållen får lön från företag och företag får betalat av hushållen för va-
ror och tjänster. Från staten får hushållen bidrag och staten får in skatt på 
deras lön. Hushållen sparar pengar i Bankerna och får ränta för det. Ban-
kerna lånar i sin tur mot ränta ut pengar till andra hushåll och företag som 
behöver investera i bostäder, fordon, fabrikslokaler, maskiner osv. 

14. Sparandet skulle minska. Men fler skulle låna pengar och kunna köpa fler 
varor och tjänster, vilket skulle få företagen att gå bättre och eventuellt 
anställa fler, som i sin tur skulle få råd att konsumera mer samtidigt som 
staten skulle få in mer skattepengar. 
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Samhällets pengar (2)

Uppgifter s. 324

Frågor på texten

1. Bolagsverket.

2. a) En beskrivning av företagets verksamhet och hur det ska tjäna pengar. 

 b) En plan för utgifter och inkomster.

3. Arbetet gick snabbare och blev bättre utfört.

4. Att lägga pengar på något, t.ill exempel på maskinutrustning, som man 
tror leder till ökad produktion och vinst i framtiden.

5. Arbetskraft, råvaror, realkapital och kunskap.

6. Två personer som kunde tvätta bilar, vatten och rengöringsmedel, lokal 
och högtryckstvätt samt kunskap om hur man gör för att tvätta bilar.

7. Löner och hyra är fasta kostnader. Råvaror och el är rörliga kostnader och 
beror på hur mycket som produceras.

8. Enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och kooperativ.

9. En andel i ett företag.

10. a) Det finns bara ett företag på en marknad.

 b) Det finns bara ett fåtal företag på en marknad.

11. Företagen pressas att göra varorna bättre eller priset lägre.

12. När företag kommer överens med varandra om ett pris istället för att kon-
kurrera med varandra.

Arbeta med texten

13–15. Elevens svar.

16. Varmkorv: arbetskraft/kunskap, råvaror (korv, bröd, energi) och kapital 
(grill/spis).

 Stål: arbetskraft/kunskap, råvaror (järnmalm, energi) och kapital (fabriks-
lokal, maskiner). 

 Mobiltelefontjänster, arbetskraft/kunskap, råvaror (energi), kapital (lokal, 
datorer)

17. Om företaget inte går med vinst är det svårt att planera för framtiden och 
utveckla företaget. För att kunna investera i ny produktion krävs det att 
man får pengar över till nya investeringar när allt är betalt (skatter, löner, 
hyra, kostnader för råvaror, elektricitet och maskiner med mera). 

18. Företagets pengar har tagit slut och det måste läggas ner.

19. a) Konkurrensen kan bli lättare för andra företag och de kan lättare sälja 
sina produkter.

 b) Kommunens och staten får ökade kostnader (bidrag, arbetslöshetskas-
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sa) och får minskade skatteinkomster.

 c). Arbetstillfällen försvinner i staden. Många andra företag får svårare då 
de har företaget och dess anställda som kunder. Det kan handla om lunch-
restauranger, städfirmor, fraktbolag, och hantverksföretag av olika slag.

20. Priset sjunker.

Fundera vidare

21.  Elevens svar.

22.   Om företaget finns med i en aktiebörs så kan vem som helst köpa aktier 
(andelar) i företaget. För aktier gäller utbud och efterfrågan precis som 
för andra varor eller tjänster: Antalet aktier är begränsat och om fler vill 
köpa aktier så kommer kursen (priset) att stiga. Finns det fler aktier än 
köpare kommer kursen däremot att sjunka. Vad avgör om människor vill 
köpa aktier? Köparna letar efter företag som går bra och gör stora vinster 
idag men som framför allt väntas gå bra även i framtiden. Då kan de räk-
na med att många andra vill köpa aktier i företaget och att de kommer att 
tjäna pengar på att aktiekursen stiger. Men, det finns alltid en risk. Företag 
kan råka ut för många svårigheter, och då kan priset på aktierna sjunka 
eftersom de som har aktier vill sälja samtidigt som färre vill köpa. Går 
företaget i konkurs blir värdet lika med noll.

23.   Det är ofta svårt att bevisa att företagen med vilja har kommit överens om 
att samarbeta.
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Samhällets pengar (3)

Uppgifter s. 331

Frågor på texten

1. För att staten, kommunerna och landstingen ska kunna erbjuda oss väl-
färdstjänster av olika slag.

2. Exempelvis skolor, sjukvård, äldrevård, polis och infrastruktur (vägar, 
järnvägar med mera).

3. Direkt skatt dras från lönen medan indirekt skatt ingår i priset för en vara 
eller tjänst.

4. Moms (på varor och tjänster), skatt på kapitalinkomster (ränteinkomster, 
vinster på försäljning av aktier), bolagsskatt och punktskatter (på tobak 
och alkohol).

5. a) Bruttonationalprodukt 

 b) Värdet på alla tjänster och varor som produceras i ett land fördelat på 
antalet invånare.

6. Att BNP växer, dvs. det tillverkas fler varor och tjänster.

7. a) Företag producerar och investerar mer och anställer nya medarbetare. 
Hushåll investerar och handlar mer. BNP växer. 

 b) Företag producerar och investerar mindre och tvingas skära ned på de 
anställda. Hushåll investerar och handlar mindre. BNP minskar.

8. Priserna höjs på de flesta/viktigaste varorna i samhället (t.ex. hyra, mat, 
bensin och olja) och tjänsterna (t.ex. löner, resor) i samhället och det går 
därför inte att handla lika mycket för pengarna (pengarna blir mindre vär-
da).

Arbeta med texten

9. Regeringen lägger fram ett förslag till budget som riksdagen röstar om.

10. BNP mäter inte allt som produceras i ett land och säger inte heller något 
om hur rikedomarna är fördelade. BNP säger heller inget om det som 
produceras är skadligt för miljön (t.ex. utsläpp av farliga ämnen) och som 
medför kostnader (sanering av miljön, sjukvård för drabbade människor).

11. Elevens eget svar.

12. När det är högkonjunktur går det bra för företagen och lönerna stiger, 
men det gör också priserna på varor och tjänster och därför blir pengarna 
mindre värda. Då börjar människor vara försiktiga med sina pengar och 
det blir lågkonjunktur. När priserna sjunker handlar folk mer igen och 
konjunkturen kan vända uppåt.
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13. Statsskulden ökar.

14. Sparade pengar blir mindre värda och om priserna i Sverige stiger vill färre 
länder handla med oss.

15. De båda familjerna fick mer pengar, deras efterfrågan ökade. Men utbudet 
av varor är oförändrat. Om efterfrågan är större än utbudet leder det till 
höjda priser. Finns det inget att handla spelar det ju ingen roll hur mycket 
pengar man har, pengarna förlorar ju då sitt värde.

Fundera vidare
16. Elevens eget svar.
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Ska alla få lika

Uppgifter s. 351

Frågor på texten

1. Socialt arv är att ett barn till föräldrar med låga inkomster, dålig utbild-
ning och missbruksproblem har större risk att själv hamna i samma situa-
tion. För att uppnå social rättvisa (minska effekterna av det sociala arvet) 
och se till att alla ska kunna äta sig mätta och få grundläggande utbildning 
och sjukvård fördelar staten pengar från dem som har det bättre ställt till 
dem som har det sämre. 

2. Enkel jämlikhet/likhetsprincipen är då de resurser som finns fördelas lika, 
t. ex. att alla på ett företag får samma lön.

3. Det betyder att en persons kunskaper, begåvning, karaktär, duglighet och 
liknande avgör vad för jobb och vilken inkomst han eller hon ska ha.

4. Behovsprincipen betyder att alla får så mycket de behöver av exempelvis 
utbildning, social omsorg och hälsovård, det är alltså när behovet styr 
tillgången. Denna princip används t. ex. inom sjukvården där den som är 
sjukast får mest vård.

5. Om sjukvården tittade på patienternas livsstil utifrån en dygdeprincip 
skulle en konsekvens kunna bli att den som röker eller är alkoholist fick 
betala sin egen vård eller blev placerad sist i vårdkön.

6. Med distributiv rättvisa menas hur inkomster, utbildning, sjukvård och 
andra tillgångar fördelas. 

7. Kompensatorisk rättvisa är då någon exempelvis straffas för att ha brutit 
mot lagen. Det är då en orättvisa har begåtts och personen som gjort fel 
måste kompensera för detta.

8. Det innebär att alla ska behandlas lika inför lagen. Samma typ av brott 
ska ge samma straff, oavsett om den skyldige är rik och känd eller kommer 
från en fattig familj.

9. Diskriminering innebär att en person eller grupp behandlas sämre på 
grund av t. ex. kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning. Det är vanligt 
att man talar om diskriminering i sammanhang så som arbetslivet och bo-
endesituation. 

10. Speciesism/artism är andra ord för artdiskriminering, alltså diskriminering 
av djur. En del menar att djur med känslor har samma rättigheter som 
människor och att t. ex. djurförsök och att äta kött är diskriminering lik-
ställt med rasism.

Arbeta med texten

11–12. Elevens svar.

13. Enkel jämlikhet kan vara svårt att leva upp till fullt ut bland annat då det i 
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vissa sammanhang är svårt att motivera människor att jobba hårt och läg-
ga ner

 en massa tid i skolan om ens lön inte speglar det arbetet som har lagts ner.

14. Om meriteringsprincipen styrde inom sjukvården skulle personer med 
längre utbildning, bättre resultat och högre lön gå före andra patienter i 
vårdkön. Det skulle betyda att personer som hade större behov kanske inte 
fick vården de behövde i tid och skulle kunna leda till att de dog eller fick 
bestående men. För att ge ett exempel så skulle en företagsledare med en 
vrickad arm kunna gå före ett barn med akut astma om meriter styrde till-
gången till sjukvård.

15. Exempel på distributiv rättvisa är att ett sjukhus som tar emot fler patien-
ter får mer resurser och andra situationer där en fördelning av resurser 
berörs. Exempel på kompensatorisk rättvisa är då en fotbollsspelare gör 
en ful tackling och blir utvisad eller då ett företag som har skadat miljön 
måste betala böter.

16. Elevens eget svar.

Fundera vidare
17–18. Elevens svar.
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Välfärd och trygghet

Uppgifter s. 363

Frågor på texten

1. Det innebär att i Sverige har alla rätt till sjukvård och utbildning, och även 
ekonomisk hjälp om man blir arbetslös, skadar sig, har många barn eller 
är gammal.

2. I ett land med en liberal välfärdsmodell garanterar staten ett minimum, 
ett skyddsnät, för människorna har det allra sämst. Om man däremot blir 
arbetslös, sjuk eller gammal och vill ha ett bättre skydd så måste man skaf-
fa det på egen hand.

3. Jämlikhet betyder att alla behandlas på samma sätt, oavsett varifrån de 
kommer, deras religiösa tro eller sexuella läggning. I det ingår också lika 
tillgång på utbildning och hälsovård samt ekonomisk trygghet vid arbets-
löshet eller sjukdom.

4. Socialförsäkringarna och välfärdstjänster.

5.  I socialförsäkringarna ingår pension, sjukvård och ekonomisk hjälp om 
man blir arbetslös eller skadar sig på jobbet.

6. Socialförsäkringarna betalas genom skatter och sociala avgifter som före-
tagen betalar för sina anställda.

7.  Arbetslöshetsförsäkringen skiljer sig från de andra socialförsäkringarna 
eftersom man måste tillhöra en arbetslöshetskassa för att kunna få ersätt-
ning vid arbetslöshet.

8.  När man tar en privat sjukvårds- eller pensionsförsäkring köper man en 
privat försäkring som är separat från de statliga socialförsäkringarna. 
Vanligtvis ger dessa försäkringar ett bättre skydd eller högre service och 
garanterar snabb vård om du blir sjuk och en relativt stor del av din ur-
sprungliga lön som pensionär.

9.  Allmän pension är en pension som staten garanterar. För att undvika att de 
som har lägst pension ska få för dålig ekonomi finns garantipension, som 
är en miniminivå som man alltid har rätt till.

10.  Barnbidrag, bostadsbidrag, ersättningar till funktionsvarierade, ekono-
miskt bistånd, föräldraförsäkring.

11.  För att kunna få ekonomiskt bistånd måste man vara oförmögen att för-
sörja sig själv. Detta innebär att för att få ekonomiskt bistånd måste man 
helt sakna pengar och inte ha något att sälja (exempelvis en bil, aktier eller 
en bostad). 

12.  Folk som är positiva till att privata företag sköter välfärd menar att fri-
heten att själv välja bland annat vilken skola eller äldreboende man vill 
använda ger brukaren makten över välfärden istället för att den hamnar 
hos politiker och myndigheter. Dessutom kan anställda välja bland flera 
arbetsgivare och även starta egna företag. 
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13.  Många som är kritiska till att privata företag sköter välfärd menar att 
företagen i fråga i första hand är intresserade av att få bra vist, och sätter 
patienternas, de gamlas och elevernas behov i andra hand.

Arbeta med texten

14. Skatter är starkt kopplade till ett lands välfärdsmodell. En utvecklad och 
utbredd välfärd är väldigt kostsam och för att finansiera den tar staten ut 
högre skatter än i länder där välfärden är mer begränsad. Det finns olika 
sorters välfärdsmodeller och alla är kopplade till landets skatter. I exem-
pelvis liberala välfärdsstater är skatterna ganska låga eftersom välfärden 
inte är så dyr för staten, istället betalar invånarna själva för välfärden. I 
den nordiska välfärdsmodellen däremot är välfärden mer täckande och 
eftersom det är dyrare för staten är skatterna ganska höga, men i gengäld 
behöver invånarna inte oroa sig lika mycket och skaffa privata försäk-
ringar eller spara pengar för att förbereda sig för om man drabbas av en 
olycka.

15.  Medan politiska fri- och rättigheter ger människor möjlighet att uttrycka 
sig och röra sig fritt i samhället ger sociala rättigheter människor rätten till 
arbete, undervisning, försörjning och hälsovård.

16.  En av anledningarna till att socialförsäkringarna kan anses minska de eko-
nomiska skillnaderna är för att de finansieras genom skatter. Genom skat-
terna sker det en omfördelning från de som har det gott ställt till de som 
har det sämre då de som arbetar och tjänar mer betalar högre skatt.

17.  Sveriges välfärd är väldigt kostsam och blir stadigt dyrare, bland annat på 
grund av att vi lever längre. Den åldrande befolkningen kräver mer välfärd, 
allt från hemhjälp till sjukvård, och eftersom andelen äldre ökar i förhållan-
de till befolkningen finns det dessutom färre människor i samhället som ar-
betar och betalar skatt. Skatteintäkterna räcker därmed inte till den utökade 
välfärd som många vill ha och en lösning för många är att skaffa privata 
försäkringar som täcker det som de statliga socialförsäkringarna inte gör.

18.  Elevens eget svar.

19.  För 20-30 år sedan var det uteslutande den offentliga sektorn som tog hand 
om välfärden men under de senaste åren har det blivit vanligare att privata 
företag driver t. ex. skolor, vårdcentraler och äldreboenden. Systemskiftet är 
alltså att driften av välfärden till viss del har privatiserats istället för att som 
tidigare endast skötas av kommunerna, landstingen och staten.

20.  Med ”från vaggan till graven” menas att syftet med den svenska välfärden 
är att ge alla ekonomisk trygghet, oavsett i vilken period av livet de befin-
ner sig. Med talesättet menas alltså att staten tar hand om invånarna från 
födsel till död.

21.  Elevens svar.

Fundera vidare
22. Elevens svar.
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Handel i världen

Uppgifter s. 381

Frågor på texten

1. Olika länder producerar olika saker beroende på landets naturtillgång-
ar, klimat och tekniska kunnande. Människor har också vant sig vid och 
efterfrågar varor från hela världen. Stora företag vill dessutom ha en stor 
marknad som sträcker sig över flera länder.

2. Att världens länder blir alltmer beroende av varandra.

3. Att handeln utsätts för färre hinder och regleringar.

4. Import är när Sverige köper från andra länder. Export är när vi säljer till 
andra länder.

5. Relationen mellan värdet på ett lands import och export.

6. Ungefär hälften av alla varor som produceras i Sverige exporteras.

7. En avgift på importerade varor.

8. Att försvåra handeln med andra länder genom tullar.

9. Ett samarbete för att främja handeln mellan länderna i Stillahavsområdet.

10. Man har tagit bort tullarna mellan länderna men har en gemensam tull för 
länder utanför unionen.

11. EU:s valutasamarbete.

12. Man köper och säljer valutor.

13. Man köper och säljer pengar, aktier och andra värdepapper.

14. Genomföra betalningar mellan länder och omvandla hushållens sparande 
till lån som kan betala (finansiera) nya investeringar (t.ex. i form av maski-
ner, hus, fordon).

Arbeta med texten

15. Samma kultur kan spridas över hela världen, liksom ekonomiska kriser. 
Eftersom vi är så beroende av varandra tas också en del politiska beslut 
som gäller miljö och handel på en högre nivå än den nationella.

16. En global marknad ger ökad tillväxt, och risken för krig, konflikter och 
främlingsfientlighet skulle kunna minska. De som tjänar mest på globalise-
ringen är dock företagen i de rika länderna.

17. Lönerna i fattiga länder är lägre vilket gör att företagen tjänar mer pengar. 
I Sverige minskar efterfrågan på okvalificerade jobb, samtidigt som arbets-
lösa i de fattiga länderna kan få arbete.

18. Sverige är ett litet land som inte kan producera allt vi behöver.

19. Med mindre konkurrens finns risken att varorna blir dyrare och sämre.

20. Protektionism innebär att vilja skydda den egna marknaden genom att 
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göra det dyrare att importera varor. Frihandel går istället ut på att ta bort 
alla hinder för handel mellan olika länder och skapa konkurrens.

21–23. Elevens eget svar.

24. Ett svenskt företag som importerar varor från ett annat land betalar för 
varorna i landets valuta, och behöver därför växla till sig den utländska 
valutan. På samma sätt måste ett utländsk företag som vill köpa svenska 
varor växla till sig kronor. (I många falla använder sig både köpare och 
säljare av världsvalutan dollar, det gäller t.ex. för handel med olja.)

25. För att handeln ska gå smidigt måste det finnas kanaler för pengar och 
värdepapper så att det snabbt och enkelt gå att flytta stora summor. Det 
kan liknas vid blodomloppet som ständigt är i rörelse och förser kroppen 
med syre.

Ta reda på mer

26. Elevens svar.
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Världssamfundet

Uppgifter s. 405

Frågor på texten

1. Världens självständiga stater.

2. Att världens länder blir mer sammanflätade och beroende av varandra.

3. Stater, internationella organisationer och multinationella företag.

4. Det måste finnas en självständig regering som har kontroll över området.

5. Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och 
USA.

6. Det kan användas som synonym till ordet stat, men kan även syfta på ett 
folk.

7. Dödandet av ursprungsbefolkningen i Syd- och Nordamerika under kolo-
nisationen på 1500-talet, Förintelsen under andra världskriget samt slave-
riet och den efterföljande diskrimineringen av svarta i USA.

8. a) De internationella organisationerna kan ha stater eller privatpersoner 
som medlemmar. 

 b) FN, NATO och OPEC har stater som medlemmar, och Röda Korset, 
Amnesty International och Världsnaturfonden har privatpersoner som 
medlemmar.

9. Företag som har sin produktion och marknad spridd över flera länder.

10. Romarriket, Mingdynastin och Sovjetunionen.

Arbeta med texten

11. På internationell nivå finns det regler och avtal, men ingen myndighet, po-
lis eller militär, som kan tvinga länderna att följa avtalen.

 12. De mänskliga rättigheterna kan krocka med suveränitetsprincipen.

13. McDonalds och Coca Cola.

14. Försvar, handel, infrastruktur och fred.

15. Generalförsamlingen består av ledamöter för alla medlemsländerna i FN 
och där diskuteras en mängd olika ämnen. Sekretariatet tar fram infor-
mation i olika frågor och genomför besluten som fattas. Säkerhetsrådet 
arbetar för fred och säkerhet och består av representanter från 15 av med-
lemsländerna.

16. Bistånd, mänskliga rättigheter, miljö, kultur, idrott, handel och forskning.

17. Organiserad brottslighet är uppbyggd som en affärsverksamhet som strä-
var efter att gå med vinst.

18. Grupper eller nätverk av kriminella som har sin verksamhet i flera länder.
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19. Elevens svar.

Ta reda på mer

20. Elevens svar.
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Krig eller fred (1)

Uppgifter s. 417

Frågor på texten

1. Ett land eller en folkgrupp använder sig av militärt våld för att uppnå vissa 
mål.

2. De ska skydda civilbefolkningen och sårade eller tillfångatagna soldater 
från övergrepp och svält.

3. Att döma de som begått krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller 
folkmord.

4. Att göra det svårare för ett land att exportera och importera varor.

5. Insatser för att förhindra krig.

6. Alliansfrihet i fred och neutralitet i krig.

7. Kriser och konflikter som inte bara gäller militärt våld utan även ekonomi, 
ekologi (klimat- eller miljökatastrofer), religiösa och etniska motsättning-
ar, internationell brottslighet, terrorism och epidemier.

8. En överenskommelse mellan ett antal länder om att försvara varandra om 
någon blir angripen.

9. a) Att vi inte ingår i några försvarsallianser. 

 b) Att vi inte väljer sida om det blir krig.

10. Maktbalans innebär att två parter är jämbördiga och därför inte angriper 
varandra eftersom ingen av dem kan vinna. Terrorbalans är när parterna 
avstår från att angripa varandra för att de har så starka vapen att ett krig 
vore förödande för båda.

11. a) Två parter skaffar fler och fler vapen för att kunna mäta sig med varan-
dra. 

 b) Att minska antalet vapen.

12. Ca 1 630 miljarder dollar.

13. USA, Ryssland, Indien, Pakistan, Storbritannien, Kina och Frankrike (och 
troligen även Israel och Nordkorea).

14. Sveriges neutralitetsprincip gjorde det nödvändigt med en egen vapenindu-
stri. Idag tjänar Sverige dessutom pengar på vapenexport.

15. Att försöka påverka politiken genom våldshandlingar.

Arbeta med texten

16. Sedvanerätt är oskrivna regler och traktat är skriftliga avtal.

17. Säkerhetspolitiken inriktar sig inte längre enbart på militära konflikter 
utan även på terrorism, internationell brottslighet, IT-krigföring, religiösa 
och etniska motsättningar, epidemier samt ekonomiska och ekologiska 
kriser. 
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18. Den sker via datorer.

19. Det ger säkerhet att veta att man får militärt stöd om man blir angripen, 
men man kan även själv behöva ställa upp för något annat land.

20. Eftersom Sverige är medlemmar i EU och FN kan dessa organisationer 
kräva att vi ställer upp med trupper när de gör militära ingripanden.

21. Eftersom länderna var jämnstarka och dessutom hade stora mängder farli-
ga kärnvapen hade båda lidit enorma förluster om ett krig brutit ut.

22. Kapprustning kan orsakas av att den ena parten i en konflikt skaffar fler 
eller starkare vapen, varpå den andra parten gör samma sak för att inte 
hamna i underläge. Nedrustning kan ske för att spara pengar, för att man 
anser att risken för krig har minskat eller för att man ingått ett internatio-
nellt avtal om att nedrusta.

23. Al-Qaidas terrorattack 2001 riktade sig mot västerlandet och dess värde-
ringar, medan Anders Behring Breiviks attack 2011 byggde på ett hat mot 
muslimer och vänsterpolitiker.
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Krig eller fred (2)

Uppgifter s. 425

Frågor på texten

1. Det civila försvaret och försvarsmakten.

2. Försvara Sverige och försvara landets gränser (hävda vår territoriella in-
tegritet), bidra till fred och säkerhet i omvärlden samt stärka det svenska 
samhället vid katastrofer i fredstid.

3. Alla män mellan 18 och 24 var tvungna att mönstra.

4. Försvarets ekonomi har försämrats och risken för krig anses liten.

5. Istället för ett stort försvar som tränas för att klara en invasion av Sverige 
så satsar man på små effektiva förband.

6. En frivillig försvarsorganisation.

7. Efter andra världskriget ville man samarbeta för att bevara freden.

8. Förhandlingar, fredsbevarande styrkor, sanktioner och militära insatser.

9. En militär insats för att skydda en folkgrupp eller en hel befolkning.

10. Den egna ekonomin (beroende av att medlemmarna betalar) och den stora 
byråkratin med många tjänstemän.

Arbeta med texten

11. Försvarsmakten har ansvar för det militära försvaret medan det civila 
försvaret är inriktat på att viktiga samhällsfunktioner som sjukvård och 
räddningstjänst ska fungera även i en krigssituation.

12. Försvaret satsar numera på små effektiva förband och de kan snabbt sät-
tas in både i konflikter utomlands och vid någon typ av kris i Sverige.

13. Elevens eget svar.

14. En fördelen är att man spar pengar som kan gå till annat. En nackdel skul-
le kunna vara att en yrkesarmé upplevs stå längre ifrån folket eftersom 
bara de riktigt intresserade söker sig dit. En värnpliktsarmé består av alla 
möjliga människor med olika intressen, erfarenheter och kunskaper och är 
mer representativ för befolkningen.

15–16. Elevens eget svar.
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Hur mår världen? (1)

Uppgifter s. 437

Frågor på texten

1. I Afrika söder om Sahara.

2. Många har varit kolonier och när de blev självständiga behövde de låna 
pengar för att bygga upp sitt land.

3. Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och 
USA.

4. De har ofta lägre status än män vilket innebär att de får sämre mat och 
vård. Vid graviditet är de dessutom extra sårbara.

5. Hiv, malaria och tuberkulos.

6. Fler barn överlever sjukdomar som diarré och mässling.

7. De arbetar med sjukvård i områden drabbade av krig, naturkatastrofer 
och epidemier.

8. Världshälsoorganisationen. Den är ett FN-organ som arbetar med folkhäl-
sa och epidemier.

9. I Afrika söder om Sahara.

Arbeta med texten

10. Nyfödda barn har stor chans att överleva, många barn går ut grundskolan, 
BNP är rätt så hög, många har högre utbildning och antalet vuxna analfa-
beter är mycket litet.

11. De byggde upp sitt eget välstånd utan att de koloniserade länderna fick 
någon del av det.

12. Elevens svar.

13. Stora skulder och hård konkurrens från multinationella företag på världs-
marknaden. Andra orsaker kan vara korrupta makthavare, krig, sjukdo-
mar och naturkatastrofer.

14. I fattiga länder finns inte samma tillgång till sjukvård.

15. Utan toaletter förorenas vattnet och sjukdomar sprids lättare.

16. a) Människor i fertil ålder. b) Befolkningen minskar.

17. Kvinnor drabbas oftare av sjukdomar och är särskilt utsatta under gravi-
diteten och när de just fött barn.

Ta reda på mer

18. Elevens svar.
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Hur mår världen? (2)

Uppgifter s. 449

Frågor på texten

1. Att ge ett land stöd i form av pengar, sjukvård, medicin eller utbildad per-
sonal inom ett visst yrke.

2. Den som har utbildning har större chans att få ett jobb och kunna försörja 
sig.

3. I de nordiska länderna.

4. Små lån utan krav på säkerhet (t.ex. att lämna sin bostad som säkerhet).

5. Jordbruk, mobiltäthet och minskad smittspridning av aids.

6. Journalister som kritiserar landets ledning grips och homosexualitet kan 
ge långa  fängelsestraff.

7. Man vill bekämpa undernäringen hos barn.

8. De har startat ett initiativ för att hjälpa även andra länder med matpro-
gram för att förbättra hälsa och utbildning.

9. En utveckling som inte förstör eller gör slut på naturens resurser.

10. Hur mycket ett land belastar miljön genom sin produktion och sitt avfall.

11. Svenskar konsumerar mycket energi, bor stort, använder bilar som kräver 
mycket bränsle, äter mycket kött och använder mycket trä och papper.

12. Det behövs till dricksvatten, jordbruk och industrier.

Arbeta med texten

13. Fattigdomsbekämpning i länder i Afrika och Östeuropa, stöd för fred och 
säkerhet i exempelvis Mellanöstern, samt stöd till organisationer som ar-
betar för mänskliga rättigheter i länder där dessa inte respekteras.

14. Elevens svar.

Ta reda på mer

15. Elevens svar.

16. Sydsudan, Kenya, Tanzania, Rwanda, Kongo

17. 191 länder och EU. Upphörde att gälla 2012, men i mötet 2011 i Durban, i 
Sydafrika, förlängdes Kyotoavtalet till 2017. 
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Hur mår världen? (3)

Uppgifter s. 454

Frågor på texten

1. U-länder i tropiska områden.

2.  FN:s klimatkonvention är en global överenskommelse som skapades för 
att hantera och förhindra fortsatta klimatstörningar genom internationellt 
samarbete.

3.  IPCC är FN:s klimatpanel som bildades för att bevaka rapporter från kli-
matforskare runt om i världen.

4.  Handeln med utsläppsrätter innebär att alla industrier får tillstånd att 
släppa ut en viss mängd miljögifter.

Arbeta med texten

5–7.  Elevens svar.

Ta reda på mer

8. Elevens svar.
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Hur mår världen? (4)

Uppgifter s. 458

Frågor på texten

1.  Indien och i Afrika – exempelvis i Rwanda.

2.  Ett sätt som demokratin förbättras genom IT är att när nätverk byggs ut 
och möjligheten att kommunicera via internet förbättras så ökar insynen 
och informationsflödet.

3.  I och med IT-utvecklingen har Rwandas inkomster från kaffeodling ökat 
stort. Detta då mobiltelefonnätets utbyggnad och tillgång till internet har 
underlättat kontakten mellan kunder och kaffeproducenter. Dessutom har 
IT-utvecklingen lett till ett utvecklat system med betaltjänster via mobil 
och möjlighet att hålla koll på världsmarknadspriser.

Arbeta med texten

4. I u-länder leder bristen på material, teknisk utveckling och kunnande inom 
IT till bristande delaktighet och demokrati medan många i i-länder över-
sköljs av information som de väljer att inte ta del av, något som också leder 
till brist på delaktighet och demokrati.

Ta reda på mer

5. Elevens svar.


