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KONSUMTION  
OCH AVFALL 
INTRODUKTION OCH FAKTA

Tänk vad bekvämt det är att bara kunna gå till affären och köpa en ny TV när 
den gamla gått sönder. Eller att köpa nya kläder till studenten, som man kanske 
bara använder en gång. Men, vårt moderna sätt att leva som präglas av en ökande 
 konsumtion, leder till ett ständigt ökat tryck på naturresurserna. Vi konsumerar mer 
än planeten tål och vi slänger bort allt för mycket för att sedan köpa nytt.  Maten vi 
äter, kläderna vi har på oss, ja allt som produceras får effekter för  världens  skogar, 
hav, vattendrag, mark, luft, djur och växter. Ju mer vi producerar och  konsumerar, 
desto mer påverkas allt levande omkring oss och när natur och ekosystem 
 degraderas får det allvarliga effekter även för oss människor. 

Under de senaste 50 åren har vårt ekologiska fotavtryck ökat explosionsartat. 
Det är ett mått på hur stor biologisk produktiv yta som krävs för att ta fram allt vi 
 konsumerar och ta hand om avfallet som bildas. 

Något måste göras. Vi lånar hela tiden av framtiden. I dag lever genomsnitts
människan som om vi hade 1,7 jordklot – och om alla levde som vi gör i  Sverige 
 skulle vi behöva hela 4 jordklot. Överbelastningen på ekosystemen leder till 
 minskade fiskbestånd, avskogning, torka, vattenbrist och jorderosion – liksom 
 förlust av biologisk mångfald och ökad koldioxidhalt i atmosfären med en förstärkt 
växthuseffekt och klimatförändringar som följd. 

Varje dag överöses vi av information och reklam om hållbar konsumtion,  ekologiska 
kläder, gröna alternativ. Hur vet man att man gör rätt? Vad är bäst: att köpa en 
svenskproducerad vara, en ekologisk vara eller något begagnat? Vår konsumtion är 
intimt sammankopplad med internationell handel. Många rikare länders  konsumtion 
består i hög grad av produkter som tillverkas i andra länder, vilket  innebär att 
vi  bidrar till utsläpp på andra platser och även andra risker såsom  dåliga arbets
förhållanden, bristande hänsyn till mänskliga rättigheter, exploatering av  natur och 
så vidare, långt utanför det egna landets gränser. Nära 60 procent av utsläppen från 
svenskarnas konsumtion sker i andra länder (Naturvårdsverket 2020). 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
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Enligt Naturvårdsverket 2020 köper svenskarna cirka 13 kg textilier per år och 
slänger cirka 8 kg (www.naturvardsverket.se). Dessutom går nästan var tredje mat
kasse vi bär hem rätt ner i soporna (Naturvårdsverket 2020). Men givetvis är det 
inte så enkelt som att var och en av oss måste tänka till, handla mer second hand, 
äta rester och källsortera våra sopor. För att minska vårt ekologiska fotavtryck 
 behöver vi ställa om till en fossilfri ekonomi, kraftigt minska matsvinnet och kött
konsumtionen samt allmänt  konsumera mindre och mer hållbart. Vi måste sluta 
kretsloppen och ett sätt att göra det är att tänka mer cirkulärt. Förenklat kan man 
säga att vi måste tänka: skapa – använda – återanvända. Uttrycket Cirkulär  ekonomi 
syftar på att se till att återanvända de resurser som redan tillverkats och på det  viset 
minska användandet av råmaterial, minska avfallet och på samma gång behålla 
 v arans ekonomiska värde.  
(Naturvårdsverket 2020)

Att skapa ett mer hållbart system kommer att kräva stora förändringar i både 
 produktions och konsumtionsleden. Vi måste våga ställa krav på producenter, 
handlare och politiker.

FLER ÖVNINGAR OM  
KONSUMTION OCH AVFALL 

HITTAR DU HÄR

CIRKULÄR EKONOMI: I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i 
 samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Genom att återanvända och 
åter vinna  produkter, material och resurser kan vi behålla deras  ekonomiska 
värde.  Samtidigt kan vi minska uttaget av ny råvara och uppkomsten av 
 avfall och restprodukter. Vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. 

 Naturvårdsverket, cirkulär ekonomi

EKOLOGISKA FOTAVTRYCK: Måttet på den genomsnittliga produktiva  
yta som krävs för att klara människans konsumtion av förnybara resurser 
under ett års tid – och ta hand om avfallet.

 Ekologiska fotavtryck

FÖRSTÄRKT VÄXTHUSEFFEKT: Klimatfrågan handlar om den för stärkta 
 växthuseffekten, det vill säga en effekt utöver den naturliga. Människans 
 utsläpp av växthusgaser ändrar atmosfärens sammansättning utöver de 
 naturliga förloppen och detta bidrar till en störning i klimatsystemet.

 SMHI, växthuseffekten

BEGREPP

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Textil/.
www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Mark/Avfall/Matavfall/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten-1.3844
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ÖVNING 1

ÖVNING 2

ÖVNING 3

ÖVNINGAR/ KONSUMTION OCH AVFALL
I det här kapitlet finns tre övningar kopplade till 
 konsumtion och avfall. Dessa är tips på vad du kan göra 
med dina elever för att öka kunskapen och medvetenheten 
om  människans påverkan på naturen och dess rikedom.   
Efter den sista övningen hittar du tips på hur ni kan jobba 
 vidare inför rådslaget för att få eleverna delaktiga på olika 
sätt i verkliga processer i er kommun. Nedan presenteras 
en kort sammanfattning av övningarna. 

Konsumtionshierarki
Måste man köpa nytt eller finns det andra alternativ. I den här övningen får eleverna 
reflektera kring olika alternativ till att köpa nytt. Vilka för och nackdelar det finns 
med att till exempel låna av varandra, laga det som gått sönder eller köpa begagnat, 
både för dem själva och för en hållbar utveckling.

Gröna jeans – Att påverka miljön när du handlar kläder 
Alla gillar väl att köpa något nytt att sätta på sig, kanske ett par nya jeans. Men vilken 
påverkan har det jag köper på miljön? Har det någon betydelse om det jag köper är 
miljömärkt? Och behöver vi verkligen allt vi köper? Här får eleverna undersöka olika 
konsumtionsvanor och fundera vidare över hur vår konsumtion påverkar planeten.

Avfallshantering i kommunen
Alla har vi säkert någon gång hört att ”Det är ingen idé att sortera  soporna, de 
 blandas ändå i sopbilen”. Stämmer detta eller är det en myt? I den här övningen 
 tittar eleverna både på hur skolan hanterar sitt avfall och på kommunens avfalls
hantering. Vad skulle man kunna förbättra för att minska mängden avfall?

FLER ÖVNINGAR OM  
KONSUMTION OCH AVFALL   
HITTAR DU HÄR

Om du väljer konsumtion och avfall som ett område att jobba med, 
bjud in personer som ansvarar för dessa frågor på kommunen för 
att berätta för eleverna om hur de arbetar och vad just er kommun 
gör för att minska ert ekologiska fotavtryck. Detta kan givetvis även 
göras på ett digitalt möte. Koppla arbetet till elevernas närmiljö och 
dagliga liv för att få ett autentiskt lärande som berör och engagerar.

https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=jordbrukslandskap
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=eko&uppgiftsmalgrupp=ak-7-9
https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/?uppgiftsomrade=eko&uppgiftsmalgrupp=ak-7-9
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Måste man köpa nytt när något gått sönder eller när man är i behov av till exempel 
en cykel? Ibland kanske man måste det, men ofta finns det alternativ till att köpa 
nytt. Här får eleverna fundera över olika alternativ och vilka för och nackdelar det 
finns med dem. 

Dela in klassen i grupper om cirka fyra elever och låt dem diskutera runt bilden med 
de olika stegen i konsumtionshierarkin, vilka för och nackdelar finns det med de 
olika alternativen? Halva klassen funderar på vilka fördelar de tycker det finns och 
andra halvan vilka nackdelar som finns. Alla tre perspektiven av hållbar utveckling  
– ekologiskt, socialt och ekonomiskt – ska belysas. 

Be varje grupp skriva ner de för respektive nackdelar de kan komma på, till varje 
steg i konsumtionshierarkin. Ha det gärna i ett gemensamt digitalt dokument så att 
grupperna kan ta del av varandras tankar.

Efter en stund byter grupperna med varandra så att de som funderade på för delar 
får fundera på nackdelar och vice versa. Saknas det några fördelar eller nack delar 
som de andra inte tänkt på? Fyll på triangeln. På detta sätt hjälps klassen åt att 
 inventera tankar och perspektiv och du som lärare får en bild av var du behöver 
 utmana elevernas tankar och var det finns kunskapsluckor som behöver fyllas. 

Nästa steg blir att fundera över om det finns något man kan göra på ett eller  flera 
av stegen som bidrar till att lösa såväl ekologiska som ekonomiska och  sociala 
 utmaningar. Eleverna kanske kommer på att det borde finnas en mötesplats där 
 invånarna kan låna symaskin eller andra verktyg för att kunna laga och göra 
om  grejer tillsammans med andra. Det skulle kunna skapa ett trevligt socialt 
 sammanhang, bidra till en mer cirkulär ekonomi och minskad användning av natur
resurser – det vill säga svara mot alla tre perspektiven av hållbar utveckling.

SYFTE
Att få eleverna att fundera över olika alternativ till konsumtion, vilka för-  
och nackdelar det finns med de olika alternativen och vilken betydelse de olika 
 stegen har för att nå en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

ÖVNING 1 / KONSUMTIONSHIERARKI
Material: Bild på konsumtionshierarkin, papper, penna, ev. gemensamt 
digitalt dokument

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

KÖPA  
NYTT

KÖPA 
BEGAGNAT

GÖRA SJÄLV

BYT MED NÅGON

LÅNA AV VARANDRA

LAGA SAKER

VÅRDA DET DU HAR

ANVÄND DET DU HAR

BILD PÅ KONSUMTIONS
HIERARKIN FÖR  UTSKRIFT  
FINNS LÄNGST BAK I  
RESURSBIBLIOTEKET
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Allt som produceras och konsumeras kräver resurser och påverkar planeten på ett 
eller annat sätt. Här får eleverna göra en undersökning om köpvanor av kläder och 
lära sig mer om miljömärkta kläder och hur val av kläder påverkar miljön.

Inled med att låta eleverna leta information om hållbar klädkonsumtion. Här finns 
ett förslag på en artikel om hållbart mode.

Dela därefter upp klassen i mindre grupper och ge dem i uppgift att göra en  
undersökning om köpvanor hos en avgränsad målgrupp, till exempel en klass på 
skolan eller gruppens egna familjer.

Låt grupperna diskutera vilka frågor de ska ställa i sin undersökning. Varje grupp 
bör ställa ungefär fem frågor till sina intervjupersoner. Exempel på frågor:
• Hur många jeans/byxor köper du per år?
• Vad brukar du betala för dem?
• Vet du var jeansen är tillverkade?
• Brukar du ställa frågor till butiken om var jeansen är tillverkade och hur  

arbetsvillkoren är för dem som tillverkat jeansen?
• Vet du vad ekologisk bomull är?
• Känner du till några miljömärkningar av kläder?
• Skulle du hellre köpa miljömärkta jeans än ett vanligt par, trots att de eventuellt  

är dyrare? Varför/varför inte?

Diskutera även svarsalternativ och hur svaren kan bli jämförbara, exempelvis 
 genom att de tillfrågade får svara genom att ange en siffra från ett till fem. Uppmana 
 eleverna att redovisa svaren anonymt. Be också eleverna att försäkra de tillfrågade 
om att deras namn inte kommer att nämnas i presentationerna.

Låt grupperna sammanställa sina svar genom att göra diagram eller räkna ut hur  
de tillfrågade svarat i procent.

Vilka tankar gav undersökningen? Skulle eleverna vilja arbeta vidare med 
 konsumtionsfrågan? På vilket sätt?

SYFTE
Att undersöka och lära sig mer om miljömärkta kläder och hur val av kläder 
 påverkar miljön.

ÖVNING 2/ GRÖNA JEANS – ATT PÅVERKA  
MILJÖN NÄR DU HANDLAR KLÄDER 
Material: Papper och penna och tillgång till internet

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

FÖRSLAG PÅ EN ARTIKEL 
OM HÅLLBART MODE 

HITTAR DU HÄR

https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
https://www.wwf.se/reportage/hallbar-garderob-pa-dina-villkor/
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Varje person i Sverige ger upphov till 467 kg hushållsavfall per år (2019). Hur tas 
dessa, och alla andra sopor, om hand? Det finns såklart regler och lagar för detta. 
Alla kommuner måste ha en avfallsplan som utgår från avfallstrappan enligt ett 
EUdirektiv. I denna övning får eleverna ta reda på hur skolans avfallshantering ser 
ut och också hur avfallshanteringen går till i er kommun.

Börja med att eleverna undersöker hur skolans avfallshantering ser ut. Finns det 
möjlighet till källsortering i varje klassrum? Källsorteras det biologiska avfallet i 
 personalrummet? Var hamnar matsvinnet från skolrestauragen? Vem ser till att 
 skolans avfall sorteras på rätt sätt?

Låt sedan eleverna jobba i grupper för att ta reda på mer om kommunens 
 avfallsplan och vilka som är ansvariga för den. Försök att ta reda på vilka ambitioner 
 kommunen har inför framtiden genom att intervjua personer som arbetar med avfall 
samt olika beslutsfattare. 

Be eleverna att formulera intervjufrågor, exempelvis:

• I vilka fraktioner sorteras soporna i kommunen?
• Hur hanteras de sorterade och de osorterade soporna i er kommun?
• På vilket sätt arbetar kommunen för att främja sopsortering och  

återvinning och minska mängden avfall?
• Vilka åtgärder gör kommunen för att minska matsvinnet? 

Diskutera svaren gemensamt och fundera på vad som skulle kunna förbättras.  Börja 
med att titta på skolans avfallshantering. Kan ni göra något för att den ska bli  bättre? 
Kanske behövs det fler sorteringsstationer eller mer information och  kunskap om 
varför vi behöver ta hand om vårt avfall. Hur der det ut med  kvarglömda kläder? 
Kanske kan ni anordna en loppis där ni säljer de kvarglömda kläderna. Finns det 
andra sätt ni hjälpa till för att förbättra skolans avfallshantering och minska avfallet?

SYFTE
Att undersöka och lära sig mer om hur avfallshanteringen i kommunen ser ut.

ÖVNING 3 / AVFALLSHANTERING I KOMMUNEN
Material: Internet för att söka information

ÖVNING

NYCKELKOMPETENSER  
FÖR HÅLLBARHET

 Holistiskt tänkande

 Framtidstänkande

 Normativt/etiskt tänkande

 Kritiskt tänkande

 Handlingsorienterad  
kompetens

 Samarbetskompetens

 Självkännedom

Jämför era intervjusvar från föregående övning med en avfallsplan från en  annan 
kommun. Vilka likheter och skillnader finns? Tycker ni att  avfallshanteringen 
 fungerar bra eller dåligt i er kommun? Låt eleverna skriva en rapport eller en 
 debattartikel och publicera den på ett lämpligt sätt. Be också eleverna skriva i 
 artikeln vad de tycker om kommunens avfallsplan.

Fundera sedan på hur kommunens avfallshantering skulle se ut om den var optimal i era ögon. Vilka beslut måste 
tas och vad måste göras för att detta ska bli verklighet?

Skulle kommunen till exempel kunna ta vara på mer av allt som slängs så att någon annan kan ha nytta av det? 

I Eskilstuna har man startat en galleria i anslutning till återvinningscentralen där allt som säljs är återbrukat, 
 återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Skulle er kommun kunna starta ett sådant?

Nu är det dags att låta eleverna presentera sina visioner och idéer för relevanta  personer i kommunen.

JOBBA VIDARE  
INFÖR RÅDSLAGET

https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan/
https://www.retuna.se/hem/

