
 

Guiden Vårt gemensamma jordklot s. 39 

 

Frågekedjan Varför 

Mål: att hitta orsakssammanhang som ligger bakom problemet 

Material: stora pappersark (t.ex. blädderblock), tuschpennor 

 

Dela in eleverna i smågrupper. Uppgiften är att skissa upp ett diagram över temats orsakssamman-

hang. Reservera gott om tid för uppgiften (minst 45 minuter) så att ni hinner fördjupa er i frågan. 

Informationssökning kan vara en del av uppgiften. 

 

Anvisningar för diagrammet (se också exempeldiagrammet på nästa sida): 

 

1. Vänd det stora pappersarket vågrätt, rita en låda i vänstra kanten och skriv in det valda pro-
blemet. 

 

2. Fundera ut så många orsaker till ert problem ni kan genom att besvara frågan: varför existerar 
detta problem? Skriv in orsakerna till höger om problemet, inuti nya lådor, och dra streck till 

den första lådan. 

 

3. Sedan fokuserar ni på den första orsaken ni skrivit in: vilka bakomliggande orsaker kommer 
ni på, vad beror detta på egentligen? Skriv in svaren till höger om lådan inuti nya lådor och 

dra streck igen. Upprepa proceduren med alla orsaker till det ursprungliga problemet ni skri-

vit ner. 

 

4. Se på er frågekedja och bygg vidare på den. Försök hitta på fler och fler orsaker till de saker ni 
hittills skrivit: vad beror detta på, och vad beror det i sin tur på. Fortsätt tills ni inte längre kan 

lägga till fler orsaker i diagram-

met. 

 

Gå till sist igenom gruppernas diagram 

tillsammans och diskutera vad ni lärt er 

av uppgiften.  

 

Kom grupperna på några överraskande 

bakomliggande orsaker till problemet? 

 

 

 

 

 

 

Källa: Get global! 
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Exempel på frågekedjan: 

 

Klimat-

förändringen

Varför?

Människor hugger 

ner regnskog

Varför?

Istället odlar man bl.a. 

kaffe, soja och tobak

Varför? 

Konsumenter köper 

kaffe, kött och tobak

Varför? 

Konsumenter köper 

inte rättvisemarkta eller 

ekologiska produkter

Varför?

Virket används till 

möbeltillverkning

Varför?

Människor 

producerar för 

mycket koldioxid

Varför?

Människor kör 

bil för mycket

Varför?

Bensinen är 

så billig

Varför?

Det är lättare att röra 

sig med bil än med 

kollektivtrafik

Varför?

Att köra bil upplevs 

som "fint"

Varför?

Politiker gör 

ingenting åt 

saken

Varför?

Människor äter 

för mycket kött

Varför?

Människor tyker att kött 

är godare än grönsaker

Varför?

Människor har 

fördomar mot 

vegetarisk mat
Varför?

Det är svårt att 

sluta äta kött


