REFLEKSIONSSPØRGSMÅL
Emne
Aktivitetens varighed
Antal deltagere
Uddannelse
Arbejdsform

Varer
25 minutter
4 elever i hver gruppe
Grundskolens 7.-9.-klasse,
STX, HHX, HTX & HF
Gruppearbejde

Guide til gruppearbejdet
1. Print dette ark ud i et antal, der passer til
elevgrupperne i klassen
2. Klip hvert refleksionsspørgsmål ud og læg dem
alle i en bunke til hver gruppe
3. I gruppernes skiftes eleverne til at læse
refleksionsspørgsmålene op for hinanden
4. Efter at et refleksionsspørgsmål er læst op, er
det vigtigt, at hver enkelt elev får tid til at svare
5. Når alle refleksionsspørgsmål er læst op og
besvaret, er gruppearbejdet slut

1

Hvad betyder varer generelt for dig og
din hverdag? Kan du lide at købe varer ind?
Begrund dit valg.

6

Hvorfor tror du, at containerskibe
er så kæmpe store?

2

Er der nogle varer, du er mere interesseret
i end andre? Hvilke? Kan fx mode have
noget med dine valg i varer at gøre?

7

Nævn nogle årsager til, hvorfor vi
fragter varer fra udlandet til Danmark?
Hvorfor producerer vi dem ikke selv?

3

Hvem køber varer ind i dit hjem? Forklar
årsagen hertil. Måske er der forskel på,
hvem der køber hvilke varer ind? Fx
hvem køber mest tøj? Hvem køber mest
fødevarer? Hvem køber mest mærkevarer?
Hvem køber mest elektronik? Osv.?

8

Hvad er det smarte ved den firkantede
metalkasse, vi kalder container?
Hvorfor er den så populær på
containerskibene og havnene i dag?

4

Tænker du over, hvor varer kommer fra,
når du køber dem? Evt. hvordan tænker
du over det?

9

Kan varer være med til at skabe identitet,
og vise hvem du er? Hvordan? Har du
en genstand på dig lige nu som viser,
hvem du er? Begrund hvordan og hvorfor
den genstand fortæller noget om dig.

5

Kan du med de varer, du køber mærke,
at du lever i en globaliseret verden.
Evt. hvordan?

Definition på begrebet ”Varer”
En vare er en genstand, der bliver handlet med på et marked.
En vare kan være alle fysiske ting, som kan købes eller sælges.

BOXEN DER ÆNDREDE VERDEN

10

Køber du mest lokale varer frem for
udenlandske varer eller omvendt?
Begrund dit valg.

