
 
 

Lærerveiledning til Invester i en bedre verden 

Undervisningsopplegget består av 

 Heftet Invester i en bedre verden 

 Artikkelserien Invester i en bedre verden på attac.no/invester-i-en-bedre-verden/  

 Arbeidsoppgaver til heftet og de digitale fortellingene 

 Klassen kan eventuelt presentere funn fra fordypningsoppgavene og jobbe i grupper. 

Målgruppe: Vg1, Vg2 og Vg3, samfunnsfag/samfunnsøkonomi, andre eldre elever 

Elever som går gjennom undervisningsopplegget med hefte, arbeidsoppgaver og evt. 

presentasjon av svarene lærer følgende: 

1. Sammenhengen mellom ulike investeringer og påvirkning på miljø og samfunn  

2. Samfunnsøkonomiske perspektiver på økonomisk vekst gjennom investeringer 

3. Hvordan personer og stater kan påvirke globale investeringer 

4. Ulike standarder og regelverk som regulerer globale investeringer, og verdier og 

svakheter ved disse 

Om utgiver Attac Norge: 

Attac Norge er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å 

vise sammenhengene mellom dagens økonomiske system og global fattigdom. 

Attac vil belyse Norges rolle i den globale økonomien, jobbe for gjennomsiktighet 

i politiske og økonomiske beslutninger, samt fremme sosiale og demokratiske 

løsninger i gjeldskriser. Attac jobber med skatterettferdighet, handelsrettferdighet, 

gjeldsrettferdighet og finansrettferdighet. Attac jobber for å gjøre økonomi 

forståelig for alle. 

 

Les mer om oss på attac.no 

Undervisningsopplegget er relevant for følgende kompetansemål 

Utforskeren:  

 Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike 

løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep 

 bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som 

beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til 

kjeldene 

 

Politikk og demokrati:  

 utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet 

gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad 

 diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og 

sosioøkonomiske forhold 

 diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar 

 diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling 

og forholdet mellom dei 

 

https://attac.no/invester-i-en-bedre-verden/
https://attac.no/


 
Internasjonale forhold:  

 gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere 

tiltak for å redusere fattigdommen i verda 

 definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet 

 finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre 

internasjonale aktørar kan gjere 

 
 Hentet fra: https://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Komplett_visning/ 

Kort innledning til heftet og nettressurser 

Både personer, bedrifter, stater og banker investerer store summer ulike steder i verden. Av og til er 

norske penger involvert i miljøkatastrofer og menneskerettighetsbrudd i andre deler av verden. Er det 

sånn at investeringer også må gi negative konsekvenser eller kan vi endre hvordan investeringene 

foregår? Hvilke internasjonale verktøy finnes for å sikre gode investeringer og få oppreisning for 

skader forårsaket av investeringer? Ressursene Invester i en bedre verden tar for seg tre ulike historier 

fra Vietnam, Palestina og Romania der investeringer har gått utover miljø og menneskerettigheter. 

Ved å ta utgangspunkt i disse viser nettressursene hvordan det globale investeringssystemet fungerer 

og hvordan vi kan endre regelverket til det bedre for både mennesker og miljø.  

TIL UNDERVISNINGSOPPLEGGET 

Tid: 2x45 min 

Du trenger:  

1. Heftet Invester i en bedre verden. Bestill på subjectaid.no. 

2. Elevoppgaver om investeringer. Last ned fra subjectaid.no. 

3. Artikkelserien Invester i en bedre verden. Tilgjengelig fra attac.no/invester-i-en-bedre-verden/  

4. PC til besvarelse av fordypningsoppgaver.  

 

https://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Hele/Komplett_visning/
https://attac.no/invester-i-en-bedre-verden/

