
 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.



 FRÅGA 2 

I vilket av följande länder ökar den 
ekonomiska ojämlikheten mest? 

1 Italien

X Sverige 

2 Belgien



 FRÅGA 3 

Hur mycket kläder köper  
medelsvensken varje år?

1 13 kilo kläder per år.

X 15 kilo kläder per år.

2  8 kilo kläder per år. 



 FRÅGA 4 

Vad kallas den internationella rörelse 
som uppmanar människor att  

strejka för klimatet? 

1 School strike for the climate

X Fridays for future 

2 Climate action



 FRÅGA 5 

Hur stor andel av Sveriges  
befolkning bor i tätort?

1 50 %

X 75 % 

2 85 %



 FRÅGA 6 

Mål 4 handlar om att säkerställa  
en inkluderande och likvärdig  
utbildning av god kvalitet och  

främja livslångt lärande för alla.  
Den svenska skolan är inte där ännu. 
Vilket av dessa påståenden är sant?

1 Det är ingen brist på lärare.

X Det är bristande likvärdighet mellan skolor. 

2 Det finns inga skillnader i resultat mellan  
 pojkar och flickor.



 FRÅGA 7 

Vilka har de främsta ansvaret för att  
de globala målen uppnås?

1  Staten

X FN

2 Alla människor



Rätt svar

 FRÅGA 1 

RÄTT SVAR: 2. Det är en plan för att skapa hållbar utveckling som 
all världens länder ska arbeta med. Agenda 2030 består av 17 mål 
och hela 169 delmål. Målen kallas för de globala målen för hållbar 
utveckling och ska vara uppfyllda till år 2030. 
 
 FRÅGA 2  

RÄTT SVAR: B. Sverige är ett av de mest jämlika länderna i välden 
men är samtidigt det OECD-land där den ekonomiska ojämlik-
heten ökar mest. Ökade inkomstskillnader och Bostads-och arbets-
marknadssegregationen är några av de identifierade utmaningarna.  
 
 FRÅGA 3  

RÄTT SVAR: 1. Medelsvensken köper 13 kilo kläder per år och släng-
er 8 kilo per år. Enligt FN:s handelseorgan, Unctad, släpper kläd-
industrin globalt sett ut mera växthusgaser än sjöfarten och flyget 
tillsammans. Massproduktionen av kläder i kombination med 
billig arbetskraft har lett till att kläderna inte kostar lika mycket 
längre, vilket innebär högre konsumtion vilket sliter på både klimat 
och miljö. 



 FRÅGA 4  

RÄTT SVAR: X. Fridays for future är en rörelse som startade i augusti 
2018. Det började med att Greta Thunberg satte sig ned framför 
riksdagen för att protestera emot att det inte finns någon aktiv 
handling när det kommer till klimatkrisen. Detta spred sig sedan 
över hela världen och den 8 september 2018 bestämde sig Greta för 
att skolstrejka varje fredag för klimatet.  
 
 FRÅGA 5  
RÄTT SVAR: 2. 85% av den svenska befolkningen bor i tätorter,  vilket 
innebär att en hållbar statsutveckling kommer att utgöra ett  viktigt 
verktyg för att nå de globala målen. Många städer växer till ytan 
vilket i sig medför större påfrestningar på invånare och större 
 klimatavtryck. Bristen på bostäder bidrar till bristande jämlikhet 
och bostadssegregation. 

 
 FRÅGA 6  
RÄTT SVAR: X. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig för 
alla elever. Det finns dock tydliga resultatskillnader mellan olika 
grundskolor, vilket bland annat beror på en ökad uppdelning av 
elever mellan olika skolor som kan kopplas till en ökad bostads-
segregation. 

 
 FRÅGA 7  
RÄTT SVAR: 1. Staten har det övergripande ansvaret men alla behöver 
bidra för att vi ska nå målen. FN samordnar och stödjer staternas 
arbete.  


