STRUKTUR

Samhällskunskap 7–9

Fakta- och begreppsfrågor

Individen och gruppen
Vår personlighet

s. 153–155

1 Är människan formad av arv eller miljö?
Arv

3 Allt det vi människor lär oss av varandra brukar
man kalla …
identitet.

Miljö

kultur.
globalisering.

2 Människan är ett flockdjur.
Sant
Falskt

4 Att uppfostras så att man blir en del av samhället
kallas socialisering.
Sant
Falskt

Norm, mångkultur och subkultur
1 Majoritetens kultur bestämmer oftast …

s. 156

4 Mångkulturell innebär att det finns ...

normen.

många etniciteter i samhället.

kategorierna.

många som gillar teater och klassisk musik.

den fria viljan.

många som gillar hårdrock.

2 Etnicitet är oftast synonymt med ...

5 Vad av följande kan vara subkulturer?

nation.

Hårdrockare

stat.

Fotbollsfans

folk.

Svenskar i Sverige

landskap.

Nudister
Danskar i Sverige

3 En synonym till mångkulturell är …
Mångfaldig
Enfaldig
Multietnisk
Monoteistisk
Polyteistisk
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Kategorier

Fakta- och begreppsfrågor

s. 158–168

1 Klass handlar om vår socioekonomiska ställning.
Sant

Falskt

10 När slutade myndigheter beteckna
homosexualitet som sjukdom?
1879

1929

1979

2009

2 Synskadad är en grupp inom kategorin klass.
Sant

11 Vilka av följande är en etnicitet?

Falskt

buddhist
3 Intergender är en grupp inom kategorin kön.
Sant

frimärkssamlare
kurd

Falskt

man
4 Vad av följande bestämmer klasstillhörighet?

same

Ekonomi

svensk

Utbildning

tonåring

Ålder

transperson

Kön
12 Para ihop.

Etnicitet
Socialt kontaktnät
5 Kläder, fritidsintressen och matvanor kan vara ett
sätt att visa sin klasstillhörighet.
Sant

Falskt

a Att bli en del av samhället men fortfarande
kunna tillhöra en etnicitet.

Assimilering

b Att bli en del av samhället genom att släppa
sin etnicitet och uppgå
i normen.

Integrering

6 När man byter klass gör man en/ett …
13 I Sverige finns fem nationella minoriteter: Fyra
av dessa är judar, romer, samer och sverigefinnar.
Vilken nationell minoritet är den femte?

klassbyte.
klassresa.
klasskillnad.

Norrmän

klasshopp.

Palestinier
Skåningar

7 Överklass är normen.
Sant

Stockholmare

Falskt

Tornedalingar

8 Ett samhälle där män dominerar över kvinnor
kallas …
matriarkat.
patriarkat.
oligarki.

a Antisemitism

Rasism riktad mot judar.

b Antiziganism

Rasism riktad mot romer.

15 Para ihop.

republik.
9 När blev homosexuella handlingar lagliga i
Sverige?
1844

14 Para ihop.

1914

1944
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a Främlingsfientlighet 		
				
				
				

Ogillande och antipati
mot en annan etnicitet
kombinerat med idéer
om den andra etniciteten
är ”sämre”.

b Rasism
				

Ogillande och antipati
mot en annan etnicitet.
Individen och gruppen
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Diskriminering och segregering
1 Diskriminering handlar om att negativt
särbehandla grupper. Vad heter den myndighet
som arbetar för att hindra diskriminering?

s. 168–170
3 Lagstiftning som t.ex. kräver att minst 40 %
av deltagarna i företags styrelser eller på en
utbildning ska vara kvinnor, kallas …

Diskrimineringspolisen (DP)

notering.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

kryptering.

Diskrimineringsnämnden (DN)

kvotering.
votering.

2 Brott som riktar sig mot en individ för att de tillhör en viss grupp, t.ex. homosexuella, kallas för …
hedersbrott.
hatbrott.

4 När befolkningen utifrån exempelvis etnisk
tillhörighet eller klasstillhörighet lever åtskilda,
talar man om …
intergender.

bedrägeribrott.

integrering.

majestätsbrott.

segregering.
sekterism.

Svensk invandringspolitik
1 Vilka grupper räknas inte som flyktingar enligt
FN:s flyktingkonvention?
Den som lämnar sitt hem på grund av
		 förföljelse.
Den som lämnar sin hemort på grund av
		 fattigdom.
Den som lämnar sin hemort på grund av
		 arbetslöshet.
Den som lämnar sin hemort för att söka
		 bättre sjukvård.

s. 171–172
3 Den som fått avslag på sin asylansökan kan
överklaga till migrationsdomstolen.
Sant
Falskt
4 För att få svenskt medborgarskap krävs i allmänhet
att man under lagliga former har bott i Sverige i ...
20 år.
10 år.
5 år.

2 Vad innebär asyl?

6 månader.

En fristad och skydd åt flyktingar
Ett boende för flyktingar
Ett beslut om uppehållstillstånd
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Fakta- och begreppsfrågor

Sveriges befolkning fram till 2060
1 Sveriges befolkning är idag ungefär …

s. 173–174

5 På många håll i världen pågår en utveckling där
storstäderna växer på bekostnad av landsbygd.
Vad kallas en sådan utveckling?

8 miljoner.
10 miljoner.
12 miljoner.
14 miljoner.

Urbanisering

Ruralisering

Kvotering

Integrering

6 Vilken tredjedel av Sverige har minst befolkning?

2 År 2060 kommer Sveriges befolkning enligt SCB:s
prognoser att vara ungefär …

Södra

Mellersta

Norra

8 miljoner.
7 Var är befolkningstätheten i Sverige högst?

10 miljoner.

I inlandet

12 miljoner.

Längs kusterna

14 miljoner.
8 Avgör med hjälp av befolkningspyramiden vilka av
följande påståenden som stämmer.

3 Andelen kvinnor är i Sverige över 50 %.

I gruppen 0–4 år är flickorna fler än pojkarna.

Sant

I gruppen över 95 år är kvinnorna fler än männen.

Falskt

Den femårsgrupp som är störst är
		 45–49-åringarna.

4 År 2060 kommer enligt prognoser andelen
pensionärer vara …

Det finns knappt 50 000 män som är mellan
		 80 och 84 år.

större än idag.

Det finns ungefär 600 000 människor i
		 åldersgruppen 65–69 år.

mindre än idag.
densamma som idag.

Det finns över 900 000 flickor i åldergruppen
		 0–14 år.

Sveriges befolkningspyramid
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Befolkningspyramiden visar Sveriges befolkning 2013. Den svenska befolkningen utmärker sig av att människor lever
länge och att andelen äldre är hög. Detta är typiskt för länder som sedan länge har en hög levnadsstandard.

Källa: SCB
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