
Terminens andra arbetsområde handlar om befolkningen i 
Sverige och Göteborg. Vi ska genom teori och praktik 
undersöka Sveriges befolkning. Den ena delen handlar om att 
teoretiskt genom att undersöka kartor och siffror undersöka 
Sverige befolkning utifrån olika faktorer.  

Den andra delen är en praktisk undersökning då du kommer 
att åka spårvagn och observera hur Göteborg ser ut och var 
människor bor i staden. Du kommer få fundera på varför och 
problematisera med hjälp av olika frågor. 

Det här blir ett arbetsområde som rör både samhällskunskap 
och geografi. Och där geografidelen till stor del ligger till  
grund för framtida arbetsområde, då vi senare kommer att 
beröra frågorna i ett mer globalt perspektiv.

BEFOLKNING
Sveriges

Arbetssätt:  
Genomgångar 

Filmen Zozo 

Stencil med utdrag från rapporten ”Skillnader i 
livsvillkor och hälsa i Göteborg” 

Filmerna ”Invandring och Integration” och  
”Integration” på www.sli.se 

Resa genom Göteborg 

Tidsplan: 
v. 37 Filmen Zozo med diskussion  

v. 38 Dokumentärer med repetitionsfrågor och 
diskussion och Sveriges befolkning  

        
v. 39 Världens befolkning 

v. 40 Spårvagnsresan och test på film och kapitlet i 
boken  

Viktiga begrepp:  
Demografi 

Befolkningsförändring 

Befolkningsutveckling  

Befolkningstäthet 

Befolkningspyramid 

Emigration (utvandring) 

Integration 

Immigration (invandring) 

Medellivslängd 

Migration 

Segregation 

Urbanisering 

Begrepp från Zozo (se lista på nästa sida) 

http://www.sli.se
http://www.sli.se


Titta gärna på filmerna flera gånger. Filmerna är som en lärobok för detta område.  

Begrepp att förklara till filmerna: 
migration
emigration
integration
segregation
migrationsverket
permanent uppehållstillstånd 
första generationens invandrare 
andra generationens invandrare 
asyl
illegalt
etnisk bakgrund
diskriminering

Frågor att fundera på kring filmerna: 
1. Av vilka anledningar har människor flyttat till och från Sverige under historien?


2. Hur tycker du att integrationen ser ut i Sverige idag?


3. Vilka orsaker finns till segregation, menar prästen Maria?


4. Författaren Qaisar Mahmood menar att i den globala världen måste vi börja tänka annorlunda mot 
hur vi tänkt tidigare. Vad menar han med det?


5. Vad tycker du är viktigt för att kunna vara en del av samhällets gemenskap?


6. Vad tycker du man ska göra för att förbättra integrationen i Sverige?


7. Prästen Maria tycker att vi ska se varandra som möjligheter istället för problem. Hur menar hon, 
tror du?


8. Vad tycker forskaren Karl Wennberg är det viktigaste för att förbättra integrationen i Sverige?


9. Vad tycker statsvetaren Stig-Björn Ljunggren är bra integration?


Vi kommer också titta på filmen Zozo och diskutera den tillsammans i klassen.

”INTEGRATION”  
”INVANDRING OCH INTEGRATION” 

D O K U M E N T Ä R E R  P Å  W W W. S L I . S E

http://www.sli.se
http://www.sli.se


Frågor att fundera på och observera 
under din spårvagnsresa: 

✴Hur förändras bebyggelsen längs vägen?  
Tänk både på bostadshus och andra 
byggnader. 

✴Vilken ålder (ungefär) har de passagerare du 
ser?  Förändras dina medpassagerarna på 
något sätt längs vägen? ( t ex ålder, kön, kläder 

mm) (Du behöver inte intervjua 
medpassagerarna utan gör en uppskattning) 

✴Var går många människor av? Varför just där 
tror du? Var går många på? Varför just där?  

✴Gå av vid ändhållplatserna och beskriv vad du 
ser! 

✴Är det något annat du lägger märke till längs 
vägen? Vad?

GÖTEBORGSRESAN
D E N  S O M  G Ö R  E N  R E S A  H A R  A L L T I D  N Å G O T  A T T  B E R Ä T T A

Frågor som kan hjälpa dig när du 
skriver din reflektion: 

✴Hur kan det komma sig att du har observerat 
det du har observerat? Människor, byggnader 
m.m. Varför finns det här huset här? Varför 
har du sett dessa människor? o.s.v. 

✴Vilka skillnader och likheter efter vägen har 
du sett? 

✴Har du tänkt på några problem i samhället 
vid någon plats? Tänkt brett när det gäller 
problem. 

✴Finns det några 
utvecklingsmöjligheter? 
Vilka konsekvenser skulle 
dessa förändringar få?

Linje 5 Länsmansgården-Östra sjukhuset  
eller Linje 11 Bergsjön-Saltholmen  

Du ska tillsammans med en eller flera klasskamrater välja en av följande spårvagnslinjer och 
åka mellan ändhållplatserna. Under er resa så ska ni observera och anteckna det ni ser, under 
lektioner efter resan kommer ni sedan att skriva individuella reflektioner. Därför ska alla skriva 
egna anteckningar. Använd inte datorn att anteckna på. Reflektionen ska inte innehålla en 
uppräkning ex ”först kom vi till Korsvägen och då gick det på 5 kvinnor, 1 man och 2 
pensionärer, sedan kom vi till …”. Så skriv mer generella anteckningar. 

I den reflektionen väver du också in tankar som du fått under genomgångar och diskussioner 
från klassrummet. Det är ok att ha med relevanta bilder i din reflektion, men var försiktig vilka 
du fotograferar. Reflektionen ska lämnas in efter sista SO-lektionen i vecka 40 och vara max 1 
sida exkl. bilder. 

L Y C K A  T I L L !                                                      A N N A  O C H  T E R E S I A



Sveriges befolkningstäthet




