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VAR KOMMER VARORNA IFRÅN?
En viktig pusselbit för att förstå begreppet hållbar utveckling är att kunna se sam-

bandet mellan ekologi, ekonomi och det sociala. För att introducera eleverna till 

detta tankesätt har den här övningen formulerat de tre kategorierna så här: Miljö, 

Ekonomi och Människor.

Under övningens första del lär sig eleverna hur de olika aspekterna av hållbarhets-
begreppet fungerar tillsammans. Eleverna gör en övning där de i mindre grupper får 
läsa några korta fakta om en vara, ett s.k. varukort, och sedan tillsammans bestämma 
vilken kategori de tycker tar störst skada av hur varan tillverkas. Övningen innehåller 
tre olika varukort som eleverna diskuterar i tur och ordning.

I övningens andra del, diskussionen, fokuserar vi på transportfrågor och var i världen 
varorna kommer ifrån. Syftet är att visa eleverna hur man genom att köpa varor som 
inte transporterats långt kan arbeta för bättre hållbarhet och en bättre miljö – även 
om det bara innebär att ta cykeln eller promenera till affären.

Innan du gör övningen med eleverna, läs gärna faktabladet om hållbarhet som går 
att ladda ner från www.paegnaben.se.

GENOMFÖRANDE
Introducera övningen

Berätta att de ska göra en övning som handlar om hur varor vi köper i Sverige tillver-
kas och transporteras. Övningen går ut på att de ska komma fram till om de tycker 
att miljön, människorna eller ekonomin tar störst skada.

NI BEHÖVER
•  Var kommer varorna ifrån?  

– Elevblad (kopiera och klipp 
ut så många uppsättningar av 
varukorten, från elevbladet, 
så att eleverna kan läsa dem 
två och två eller en och en). 

HÅLLBAR UTVECKLING

 FAKTABLAD TILL  
ÖVNINGEN

• Hållbarhet
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HÅLLBAR UTVECKLING

Diskutera med eleverna kring hur man kan tänka kring de tre kategorierna miljö, 
människor och ekonomi.

•  Miljö är naturen omkring oss; djur och växter. Om vi släpper ut gifter eller sköv-
lar skog kommer naturen ha svårt att återhämta sig.

•  Människor berör hur människor i världen mår. Personer som har farliga arbe-
ten, kommer i kontakt med gifter eller inte får ordentliga skyddskläder kan 
skada sig eller bli sjuka.

•  Ekonomin handlar om att göra smarta val för framtiden. Att till exempel hugga 
ner all skog kanske gör att man tjänar mycket pengar just då, men på längre 
sikt är det inte bra.

DEL 1: HÅLLBARHETSBEGREPPET
Eleverna ska jobba i grupper om tre till fyra. Gör gruppindelningen. Dela ut det första 
varukortet till grupperna.

Säg att de har fem minuter (Du kan ge eleverna mer eller mindre tid beroende på 
vad du tycker gruppen behöver) på sig att komma överens kring frågorna:

• Vilken kategori tyckte ni tog störst skada? (Miljö/Människor/Ekonomi)
• Varför tycker ni det?

När tiden har gått ut, be grupperna redogöra för de andra vad de har valt och hur de 
tänkt samt om alla i gruppen samma sak. Om svaret är ’nej’ fråga vad den/de som 
tyckte annorlunda tänkte.

Ge grupperna det andra kortet och låt dem göra samma sak igen. Gör sedan samma 
sak med kort tre.

När alla tre korten har diskuterats, samla eleverna i en ring där alla kan se varandra. 
Be dem ta med sig varukorten.

DEL 2: DISKUSSION
Avsluta med en öppen diskussion kring frågorna:

• Hur gjorde ni för att bestämma vilken kategori ni tyckte tog mest skada?
• Finns det någon kategori som oftast kändes viktigare än de andra två. Varför?
•  Var kommer varorna på varukorten ifrån? (Eleverna kan titta på varukorten 

igen om de behöver. Där står det var varan har tillverkats.)
• Hur kommer varorna till Sverige?
• Hur transporteras varan ifrån affären hem till dig?
• Hur påverkas miljön av att varorna transporteras?
• Vad tror ni man kan göra själv om man vill förbättra miljön?

 Hjälp under diskussionen eleverna att utveckla sina svar och få en klarare bild av 
hur konsumtion och transporter påverkar samhällets hållbarhet. Utgå så mycket det 
går ifrån elevernas egna exempel och erfarenheter.
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Geografi
Livsmiljöer

•  Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, 
skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resur-
ser 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.

Framför allt relaterar denna övning till det centrala innehållet i 
geografi; angående hållbar utveckling, vår användning av gemen-
samma resurser och kostnaden för miljö och människor.

Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

•  Val och användning av varor och tjänster som används 
i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Biologi
Natur och samhälle

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


