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Delmoment 1: textbaserad problemlösning 
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1.  
Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande inrättades 2008. 
Bakgrunden till inrättandet av rekommendationen var att olikheterna mellan EU:s olika 
utbildningssystem gör det svårt att bedöma vad en person med kvalifikationer från ett annat land 
kan, förstår och har kapacitet att göra i en lärande- eller arbetssituation. Genom 
rekommendationen infördes en gemensam referensram med åtta europeiska lärandenivåer, 
uttryckta i kunskaper, färdigheter och kompetens, som fungerar som en form av 
”översättningsverktyg” mellan olika nationella kvalifikationssystem. Medlemsländerna 
uppmanades i rekommendationen att senast år 2010 koppla sina nationella kvalifikationssystem 
till den europeiska referensramen och senast år 2012 ange nivå på nya utbildnings- och 
examensbevis och/eller i tillägg till sådana. 

 

Vilket påstående stämmer bäst överens med texten: 
A. Medlemsländerna kan koppla sina nationella kvalifikationssystem till EU:s referensram från 

2010. 
B. Medlemsländerna kommer att koppla sina nationella kvalifikationssystem till EU:s referensram 

senast 2010. 
C. Medlemsländerna bör koppla sina nationella kvalifikationssystem till EU:s referensram senast 

2010. 
D. Medlemsländerna måste koppla sina nationella kvalifikationssystem till EU:s referensram 

senast 2010. 

 
 
 
 

2. 
Idén om en kretsloppsekonomi har vuxit fram som ett svar på frågan hur vi kan uppnå hållbar 
tillväxt samtidigt som den ökande produktionen och konsumtionen sätter allt större press på våra 
naturresurser och vår miljö. Fram till nu har ekonomin till största delen fungerat enligt modellen 
“ta tillverka skrota” – en linjär modell där varje produkt används tills den är uttjänt och sedan 
kastas bort. En övergång till en kretsloppsekonomi innebär ett nytt fokus på återanvändning, 
reparation, omvandling och återvinning av befintliga material och produkter. Det som tidigare 
sågs som avfall kan bli till en resurs. 

 
Vilket påstående stämmer bäst överens med texten: 
A. I en kretsloppsekonomi ser man annorlunda på värdet av det som nu anses vara avfall. 
B. Att inte använda en produkt tills den är uttjänt är en del av den nuvarande ekonomiska 

modellen. 
C. Frågan om hur vi uppnår hållbar tillväxt är inte besvarad. 
D. Ökande produktion av återvinningsbara material och produkter är huvudfokus för den nya 

kretsloppsekonomin. 
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3. 
EU:s sälordning är ett regelverk från 2009 som införde ett allmänt förbud mot saluföring av 
sälprodukter på EU:s marknad till följd av moraliska betänkligheter från allmänhetens sida när det 
gäller djurskyddsaspekterna av säljakt. Ordningen omfattar även två undantag från förbudet, 
nämligen de för «inuitsamhällen och andra ursprungsbefolkningar» och «resenärer». EU:s 
sälordning består av två rättsakter: förordningen om handel med sälprodukter, ändrad 2015, samt 
en förordning om ett intygssystem för sälprodukter som fortfarande kan släppas ut på EU-
marknaden. 
 
Vilket påstående är korrekt: 
A. Inuitsamhällen och andra ursprungsbefolkningar har inte undantag från förbudet mot 

försäljning av sälprodukter på den europeiska marknaden. 
B. EU-medborgare i allmänhet har moraliska betänkligheter mot säljakt. 
C. Förordningen om handel med sälprodukter drogs tillbaka 2015 och ersattes med en 

förordning om intygssystem. 
D. 2009 infördes ett regelverk som i de flesta fall förbjuder försäljning av sälprodukter på den 

europeiska marknaden. 

 
 
 
 
 
 

4. 

EU-kommissionen har fastställt en rad gemensamma principer för nationella insolvensförfaranden 
för företag i ekonomiska svårigheter. Syftet är att flytta fokus från likvidation och istället 
uppmuntra livskraftiga företag så att dessa omstruktureras på ett tidigt stadium och därigenom 
undviker insolvens. Cirka 200 000 företag inom EU hotas av insolvens varje år med 1,7 miljoner 
människor som därmed riskerar att förlora sina jobb. Reformer av de nationella insolvensreglerna 
skulle leda till en ”vinn-vinn”-situation som kommer att hjälpa livskraftiga företag att bli kvar på 
marknaden och säkra arbetstillfällen. Samtidigt förbättras affärsmiljön för borgenärer, då dessa 
kommer att kunna få tillbaka en högre andel av sina investeringar om gäldenären har gått i 
konkurs. 
 
Vilket påstående stämmer bäst överens med texten: 
A. 1,7 miljoner människor blir av med jobbet varje år i EU. 
B. Om fler arbetstillfällen säkras kommer färre företag behöva gå i konkurs. 
C. Om fler företag undviker insolvens kommer färre arbetstagare riskera att förlora jobbet. 
D. EU-kommissionen kräver att de nationella insolvensreglerna reformeras. 
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5. 
Uppkomsten av resistens mot antibiotika inom veterinärmedicin och i lantbrukssektorn visar 
likheter med utvecklingen hos människor. Stora mängder antibiotika används vid behandling av 
sjuka djur, men även som regelbundna tillsatser för att till exempel förebygga infektioner eller öka 
djurens tillväxt. Ett viktigt framsteg som gör Europa till ledare inom detta område är den nya 
lagstiftning som förbjuder att samma antibiotika som används för människor även används som 
växtbefrämjande medel i djurfoder. Över 5 miljoner euro har anslagits till projekt som rör 
antibiotikaresistens inom Europeiska kommissionens ramprogram för forskning och teknologisk 
utveckling. 
 
Vilket påstående är inte korrekt: 
A. Projekt kring antibiotikaresisens kan få stöd via EU-kommissionens ramprogram för forskning 

och teknologisk utveckling. 
B. Samma antibiotika som används för människor får inte användas vid behandling av sjuka djur. 
C. Antibiotikaresistens tycks utvecklas på liknande sätt hos både människor och djur. 
D. Ny EU-lagstiftning kring antibiotikanvändning ses som en viktig framgång. 

 
 
 
 
 
 
 

6. 

Regeringarna har kommit överens om att om de mest allvarliga effekterna av 
klimatförändringarna ska kunna förhindras så får inte den globala temperaturen höjas med mer 
än 2°C jämfört med nivån före den industriella revolutionen.  Målet ligger på just två grader 
eftersom forskarna anser att efter den gränsen ökar risken för stora och oåterkalleliga 
förändringar dramatiskt. Tvågradersmålet har godkänts i FN:s klimatkonvention (UNFCCC) som är 
det internationella avtalet för hur vi gemensamt ska bemöta klimatförändringarna. 
 
Vilket påstående är korrekt: 
A. En höjning av den globala temperaturen med mer än två grader anses vara något vi bör 

försöka undvika. 
B. FN:s klimatkonvention har satt ett annat temperaturmål än det forskarna kom fram till. 
C. Den globala temperaturen måste höjas med mer än två grader för att stora förändringar ska 

ske. 
D. Om den globala temperaturen höjs med mer än två grader kommer allvarliga effekter av 

klimatförändringarna att kunna förhindras. 

 


