
Basfrågor: En delad värld

Förklara begreppen och sätt dem i ett sammanhang.

Svara på uppgifterna:

1. Hur såg maktfördelningen i världen ut efter det andra världskriget?

2. Beskriv hur Europa delades upp.

3. Vad innebär begreppet "det kalla kriget"?

4. Förklara vad Trumandoktrinen står för!

5. NATO och Warszawapakten - när och varför bildades dessa?

6. Förklara begreppen kapprustning och terrorbalans!

7. Varför var det svårt för FN att ingripa kraftfullt under det kalla krigets tid?

8. Kubakrisen och amerikanernas växande engagemang ägde rum samma år, 1962. 

a. Vad var bakgrunden till Kubakrisen och Vietnamkriget?

b. Finns det något samband mellan Kubakrisen och Vietnamkriget?

9. Hur avslutades Vietnamkriget? 

10. Hur avslutades Vietnamkriget? Vilken betydelse fick kriget för USA hemma i Amerika? Ute i 

världen?

11. Hur märktes det kalla kriget i USA på 1950-talet?

12. Skillnaden mellan rik och fattig är stor i USA. Vilka orsaker tror du ligger bakom 

fattigdomen i USA?

13. Vem var John F Kennedy? Varför minns vi honom?

14. Förklara vad medborgarrättsrörelsen var. 

supermakter stormakter ockupationszon
järnridån västmakterna kapprustning
maktblock permanent mandattid
lydstater frihandelsområde förstatliga
elit partisankrigare militärdiktatur
kapitalistisk gerilla hjältegloria
militärdiktatur propagandaseger socialistisk
Krigsveteraner Rasbarriär Social välfärd
diskriminering



Basfrågor: Östeuropa
Förklara begreppen och sätt dem i ett sammanhang.

Svara på uppgifterna:
1. Vilken fakta kom i dagen när Stalin dog?

2. Hur utvecklades det sovjetiska samhället under Brezjnevs tid?

3. Hur var livet i Öst- respektive Västeuropa för vanliga människor under kalla kriget?

4. Varför blev hösten 1989 historisk?

5. Vilka slagord kännetecknade Gorbatjovs politik? 

6. Beskriv Sovjetunionens upplösning 1991?

7. Vilka förändringar skedde i det ryska samhället under 1990-talet?

8. I vilka östeuropeiska stater störtades diktaturerna hösten 1989?

9. Vilka förklaringar finns till krigen i före detta Jugoslavien?

10. Vilka syften hade USA:s och NATO:s bombningar av serbiska områden?

11. Förklara begreppet etnisk minoritet. Ge exempel på etniska minoriteter som i dag kämpar för sin 

självständighet.

12. Varför var det svårt för FN att ingripa kraftfullt i modernare konflikter?

Balsamera marknadsekonomi femårsplan 
inflation kollektivjordbruk byråkrati 
korruption Glasnost Perestrojka 
Gulag



Basfrågor: Europas gränser idag

Svara på uppgifterna:

1. Skriv namnen på kartans länder, ta ett kort på den och infoga sen i ditt google-dokument.

2. Jämför din karta med bilden på s. 350 och med en karta över Europa från 1914 och 1939. Några 

länders gränser har i princip varit oförändrade, andra har förändrats ofta.

a. Vilka länders gränser har varit oförändrade?

b. Vilka länders gränser har ändrats flera gånger?

c. Vad tror du detta beror på?



Basfrågor: Blev kolonierna fria?
Förklara begreppen och sätt dem i ett sammanhang.

Svara på uppgifterna:

1. Vilka europeiska länder hade flest kolonier i Afrika?

2. Vilka av Afrikas länder var självständiga år 1945?

3. Under vilken period fick de flesta afrikanska kolonierna sin självständighet?

4. Vilka problem mötte de nya självständiga staterna?

5. Varför fungerade inte kolonialmakternas politiska system och statsgränser i det självständiga 

Afrika?

6. I vilka länder fanns det vita förtrycket kvar längst?

7. Vilken politik kännetecknade Sydafrika fram till 1990?

8. Vilka var/är ANC och Nelson Mandela! Vilken roll spelade de i Sydafrika innan 1994?

9. På vilka sätt är arabvärlden och Mellanöstern ett politiskt laddat område?

10. Gör en tidslinje över Palestinakonflikten från 1945 till idag. Placera ut viktiga årtal och 

händelser. Förklara kort.

11. Vilka orsaker finns till att kurderna saknar ett eget land?

12. Gulfkriget spelade en avgörande roll för kurderna i Irak. Hur då?

13. Vad var den arabiska våren? Hur förändrades den politiska situationen i Nordafrika? (använd 

wikipedia och andra källor)

14. USA vill ha inflytande i Mellanöstern. Vad kan det bero på? Vilka uttryck tar det sig?

15. Vilken taktik använde britterna när de styrde Indien?

16. Bland vilka människor var det som den indiska frihetsrörelsen växte fram?

17. När blev Indien självständigt? Vad hände i den forna kolonin i samband med självständigheten?

18. Vilka problem brottas det moderna Indien med?

segregering    administration moderlandet 
multinationella företag  lågkonjunktur inflation
världsmarknadspriset   militärkupp straffkoloni  
aboriginer   intresseområde  extremist
islamistisk   radikal Apartheid



19. Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och USA lämnade sina kolonier på olika vis. Vilka 

skillnader fanns och vilka konsekvenser fick det?

20. Varför dröjde industrialiseringen i Latinamerika?

21. Även demokratiseringen har låtit vänta på sig. Varför?

22. Vad innebär det att ett land är en militärdiktatur?

23. Vad är kännetecknande för en u-landsekonomi?

24. Ge exempel på hur USA:s politik har påverkat Latinamerika.

25. Vad är typiskt för Nord-länderna och Syd-länderna?

26. Vad menas med ”Nord-Sydkonflikten”?

27. Blev kolonierna fria? Diskutera och motivera ditt svar. 

28.  I kapitlet nämns en rad afrikanska länder. Vilka av dessa har varit kolonier? Markera ut dem på 

kartan nedan. Fota denna och infoga den i ditt google-dokument.

29. Vilka av länderna i listan råder det fortfarande konflikter i? Vad tror du det beror på?



Basfrågor: Nordens efterkrigstid
Förklara begreppen och sätt dem i ett sammanhang.

Svara på uppgifterna:

1. De nordiska länderna drabbades alla olika av Andra världskriget. Vilka skillnader mellan 
länderna finns det? Vilka konsekvenser fick det?

2. Beskriv den politiska utvecklingen i Sverige under 1950-, 60- och 70-tal.
3. Hur förändrades situationen för industrin och medborgarna under 1970-talet. Vad ledde det till? 
4. Hur har Sveriges befolkningsutveckling sett ut under efterkrigstiden?
5. Hur har möjligheter för kvinnor förändrats i Sverige under efterkrigstiden?
6. Hur har den svenska säkerhetspolitiken sett ut efter andra världskriget?
7. Vad gör Sverige för att hjälpa den fattiga delen av världen? Är det tillräckligt? Diskutera! 

Folkhem Full sysselsättning Trygghetssystem
Fördelningspolitik Miljonprogram Vänstervåg
Svångremspolitik Kvinnorörelsen Flyktinginvandring



Basfrågor: Modern historia
Förklara begreppen och sätt dem i ett sammanhang.
1. I modern tid har terrorism kommit att bli ett stort problem. Vad innebär terrorism? Hur skiljer 

sig terrorism och statsterrorism åt?

2. Räkna upp några av de terrorgrupper som finns i boken. Var är de verksamma och vad vill de 

uppnå?

3. Hur har världens politik förändrats efter 11/9 2001?

4. En del menar att terrorismen hör ihop med kolonialism och imperialism. Varför tror du de 

menar det? 

5. Förklara begreppet globalisering.

6. Vad tror du är poängen med Tobinskatt?

7. När framtidens människor kommer bli tillbaka på vår tid, vad kommer de tycka var den 

viktigaste eller de viktigaste händelserna eller företeelserna? Motivera ditt svar. 


