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Fråga 1
Vad är Agenda 2030?

1 Det är en lista med rekommendationer för att  

 företag ska bli mer miljövänliga.

x Det är en lista på saker som de fattiga länderna  

 ska försöka uppnå. 

2 Det är en plan för att skapa hållbar utveckling  

 som all världens länder ska arbeta med.
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Fråga 2
Mål 1 är att utrota extrem fattigdom.  

Hur definierar Världsbanken extrem fattigdom?

1 En person som lever under 1,25 USD/dag

x En person som lever under 1,9 USD/dag

3 En person som lever under 4,5 USD/dag
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Fråga 3
Mål 13 är att bekämpa klimatförändringen.  

Vilket av dessa påståenden är falskt? 

1 Den bidrar till att havsnivån stiger eftersom   

 polarisar och glaciärer smälter. 

x Den bidrar till att den globala 

 medeltemperaturen ökar. 

2 Det bidrar till att fler barn får gå i skolan. 
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Fråga 4
Alla världens människor har rätt att bestämma 

över sin egen sexualitet och reproduktion.  
I vilket/vilka mål tas detta upp? 

1 Mål 3 om god hälsa

x Mål 5 om jämställdhet

2 I både mål 3 och mål 5
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Fråga 5
Vem har det övergripande ansvaret för att  

Sverige ska nå de globala målen?

1 Utrikesministern 

x FN

2 Civilministern
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Fråga 6
Millenniemålen är de globala målens  

föregångare. Vilka likheter finns  
det mellan målen?

1 De måste uppnås inom 15 år.

x De är universella.

2 De fokuserar på hållbar utveckling.



EN 
BÄTTRE 
VÄRLD

Fråga 7
HBTQ+ är inte nämnda i de globala målen.  

Vad är en av anledningarna?

1 Det är en för kontroversiell fråga i vissa länder.

x Det ansågs inte finnas ett behov. 

2 Det glömdes bort.
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Fråga 8
Mål 4 handlar om att alla ska få möjlighet till 
god utbildning. I vilket av dessa länder läser 

ungefär hälften av studenterna  
vidare på högre nivå? 

1 Botswana

x Brasilien

2 Ungern
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Fråga 9
Vad är det vanligaste sättet att  

mäta global hälsa?

1 Antal epidemier i varje land.

x Antal barn som dör innan de fyllt fem år.

2 Genom att mäta 
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Fråga 10
Under 2015 hade 9 av 10 människor tillgång 
till rent dricksvatten. Hur många saknade en 

fungerande toalet? 
 

1 Lika många som hade tillgång till  

 rent dricksvatten

x 3 av 10 människor

2 5 av 10 människor
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rätt svar

Fråga 1: 2 
Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål och medel. Målen 

kallas för de globala målen för hållbar utveckling.  

 

Fråga 2: X 

Definitionen av extrem fattigdom är en person som lever under 

1,90 USD per dag. Denna gräns höjdes år 2015 efter att tidigare ha 

legat på 1,25 USD.  

 

Fråga 3: 2 

Klimatförändringar har ett flertal allvarliga konsekvenser. Det 

bidrar till att havsnivån stiger och att den globala  

medeltempereaturen ökar.  

 

Fråga 4: 2 

Både mål 3 och mål 5 tar upp sexuellaoch reproduktiv hälsa. 

 

Fråga 5: 2 
I Sverige har civilministern ansvar för det nationella  

genomförandet, men alla statsråd i regeringen är ansvariga för 

genomförandet inom sina ansvarsområden. 
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rätt svar

Fråga 6: 1 
Millenniemålen antogs 2000 och målet var att de skulle ha  

uppnåtts vid 2015. De globala målen antogs 2015 och ska vara  

uppnådda år 2030.  

 

Fråga 7: 1 

HBTQ+ är en väldigt kontroversiell fråga i flera länder. Idag finns 

det ett flertal länder som behandlar HBTQ-personer som illegala.  

 

Fråga 8: 1 

Botswana har arbetat på att få fler barn till skolan genom att bland 

annat ta bort skolavgiften. Detta har lett till att fler barn stannar i 

skolan och vidareutbildar sig.  

 

Fråga 9: 2 

Medellivslängden anses vara ett bra mått eftersom det  

reflekterar ojämlikheter i god hälsa hos en befolkning.   

 

Fråga 10: X 

Idag är bristen på toaletter hög. Ca 2,4 miljarder människor  

saknar tillgång till bra toaletter. Eftersom toaletter är viktiga för 

att förebygga sjukdomar av olika slag så innebär avsaknad en stor 

hälsorisk.


