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PROBLEMLÖSNING
Denna övningen är undersökande och analyserande. Den bygger på att eleverna  

redan har introducerats till begreppet hållbar utveckling och genomfört några av 

våra övningar inom området.  De övningar som eleverna bör ha gjort är ”Vart  

kommer varorna ifrån?”, ”Vem bestämmer egentligen?” samt ”Kritiskt tänkande”.

Eleverna använder mindmaps som verktyg för att identifiera problem och hitta på 
lösningar på dessa. Eleverna jobbar i mindre grupper och dialogen mellan dem är 
även den ett viktigt verktyg.

Övningen syftar till att låta eleverna sammanfatta vad de lärt sig om ekonomisk, eko-
logisk och social hållbarhet och formulera egna problemställningar och lösningar.

FÖRBEREDELSER
Rita i förväg upp tre cirklar med orden 
Miljö, Ekonomi och Människor i, på 
stora papper (så många som antalet 
grupper klassen kommer delas in i),  
se illustration till höger.

GENOMFÖRANDE
Dela in klassen i mindre grupper. Bäst 
är det om eleverna kan jobba i grup-
per om fyra eller fem vid ojämt antal.

Berätta att idag ska de arbeta med att komma på lösningar på olika problem. Arrang- 
era om i klassrummet så att alla grupper sitter runt ett bord med ett av pappren du 
förberett och pennor redo.

Berätta att de redan har arbetat med vad som kallas för hållbar utveckling. Fråga gärna 
eleverna om vad detta innebär och vilka olika problem de har diskuterat tidigare. Till 
exempel långa transporter av varor, våra resvanor och hur mycket sopor som slängs.

DEL 1: PROBLEMEN
Deras första uppgift är att skriva ner så många problem som de kan komma på.  Detta 
gör de på pappret, nära den cirkel som de tycker problemet hör till. Om de tycker att 
ett problem hör till mer än en cirkel går det bra att skriva det mittemellan.

Varje grupp ska komma på minst tre problem.

Låt dem arbeta med uppgiften i ca. femton minuter och gå under tiden runt och 
stötta de grupper som har svårt att komma igång.

När tiden har gått ut, be grupperna röra sig ett steg medurs till en annan grupps papper.

NI BEHÖVER
•  Stora papper, gärna A1, A2 

eller ett blädderblock (ett 
papper per grupp om fyra)

•  Pennor (gärna en färg för del 
1 och en färg för del 2
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Geografi
Livsmiljöer

•  Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, 
skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser 
finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess 
fördelning och kretslopp.

 Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

•  Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka 
miljön och bidra till en hållbar utveckling.

•  Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika 
tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser 
samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda 
människors och organisationers arbete för att förbättra 
människors levnadsvillkor.

Denna uppgift handlar om att låta eleverna vara kreativa och  
använda sin kunskap för att hitta på lösningar på hållbarhets- 
relaterade problem. Uppgiften berör främst centralt innehåll i  
geografi, biologi samt hem- och konsumentkunskap. Uppgiften  
är ämnesövergripande.

Biologi
Natur och samhälle

•  Människans beroende av och påverkan på naturen och 
vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystem- 
tjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och 
rening av vatten och luft.

Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

•  Val och användning av varor och tjänster som används 
i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
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DEL 2: LÖSNINGARNA
När alla grupper bytt plats och sitter runt en annan grupps papper, berätta att deras 
nästa uppgift är att försöka komma på lösningar på de problem som står på pappret. 
De ska skriva ner lösningarna de kommit på bredvid respektive problem.

Om du vill kan du låta grupperna använda annan färg på pennan för lösningar, på 

så sätt skiljs den första gruppens problemformuleringar lättare åt från den andra 

gruppens lösningar.

Låt grupperna arbeta i ca. femton minuter. Gå under tiden runt och stötta eleverna 
samt hjälp dem att utveckla lösningarna.

De ska komma på minst två lösningar till problemen. Lösningarna får gärna, men 
behöver inte, vara detaljerade.

När tiden har gått ut, be grupperna gå tillbaka till sitt första papper. Berätta att de ska 
titta på vad den andra gruppen kommit på för lösningar på deras problem och välja 
den lösning som de tyckte var bäst.

Låt sedan grupperna få en stund på sig att förbereda sig inför att redovisa detta pro-
blem och den lösning de fick från den andra gruppen inför alla andra. Be dem också 
inför redovisningen fundera på hur de tror att detta hade fungerat i verkligheten.

Det viktigaste med den här övningen är dock inte att eleverna ska komma på  
lösningar som är användbara i verkligheten, utan att förankra deras kunskap  
om hållbarhet genom konkret problemlösning i dialog med andra.
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