
Arbetsblad
Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut 
några av dem. Programmet passar bra  
att se tillsammans med Perspektiv på 
världen – Pengar, makten och demokratin, 
Perspektiv på världen – EU och Perspektiv 
på världen – Bistånd.

Ord och begrepp
Ekonomi, transaktioner, globalisering, NGO:s, 
varor och tjänster, handelsområden, tull-
lar, export, import, Världsbanken, WTO, 
utvecklingsländer, tullavgift, moms, frakt, 
handelsvillkor, finansiellt stöd

Frågor utifrån programmet
1 Hur förklaras ekonomi och global  

ekonomi i programmet? 
2 Vad är en transaktion?
3 Vad innebär ett handelsområde?
4 Vad är syftet med tullar och handels- 

regleringar?
5 Vad är moms?
6 Vad är globalisering? 
7 Vad är WTO och Världsbanken?  

Vad är deras uppdrag och syfte?
8 Berätta om näthandeln och regleringen 

mot Kina. Vad hände och varför?
9 Varför sker den mesta handeln mellan 

rika länder? Vad får det för konsekvenser 
för utvecklingsländer? 

10	Vilka	risker	finns	det	med	den	 
ekonomiska globaliseringen? 

11	 Vilka	fördelar	finns	det	med	den	 
ekonomiska globaliseringen? 

12 Vilka fördelar och nackdelar med  
handelsområden nämns i programmet?

Arbeta vidare
13 Ta reda på mer om WTO och Världs-

banken och om vad de arbetar med för 
frågor.

14	Det	finns	fler	handelsområden	än	EU	i	
världen. Ge några exempel.  

15 Hur ser de globala handelsvägarna ut? 
Vilka handlar man mest med? De länder 
som ligger nära eller inte? Vilka länder är 
de största aktörerna i världen? 

16 Ge exempel på några varor och tjänster 
som står för en stor andel av den interna-
tionella handeln. 

17 Protektionism är ett ekonomiskt begrepp. 
Trumps politik brukar kallas för protek-
tionistisk. Vad innebär begreppet och ge 
exempel på det i USA:s utrikespolitik. 

18 Vad är Human Development Index? Hur 
hänger det ihop med global ekonomi?

19 Vad innebär Fairtrade?
20 Hur fungerar global näthandel? Vilka  

är de största företagen? Hur mycket 
omsätter de? Hur påverkar näthandel 
vanlig handel? Osv. Ta reda på mer. 

21	Ta	reda	på	mer	om	de	planer	som	finns	
för en framtida, hållbar global ekonomi. 
Utgå till exempel från FN:s Agenda 2030 
och de globala målen samt från  
Corporate Social Responsibility (CSR). 

Global ekonomi



Diskussionsfrågor
22 Vilka fördelar och nackdelar ser du med 

en global ekonomi? 
23 Vilka ekonomier tror du kommer att ha 

den ekonomiska makten i framtiden?
24 Hur påverkar den globala ekonomin vår 

vardag? Våra handelsmönster? 
25 Varför väljer länder att handla med 

varandra?
26	Vilka	fördelar	och	nackdelar	finns	det	

med handelsområden?
27 Hur ska vi få en hållbar framtid, både 

ekonomiskt, demokratiskt och klimat-
mässigt? Utgå gärna från de svar ni fått 
på fråga 21. Har ni andra förslag? 

28 Varför tror du att den globala handeln 
ökar? 

På nätet
n Gapminder
n Världsbanken
n HDI
n FN – Agenda 2030 och de globala målen
n Fairtrade Foundation

Andra program från UR  
om ekonomi
n Pengar - näst viktigast efter kärleken?
n Bildningsbyrån – Finans (radio)
n Se hungern!


