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Bra med lärarhand- 

ledningar för att få input 

om hur man kan komplet-

tera inlärningsmaterialet.

Varför har ni tagit fram materialet ”Varför handlar vi 
med omvärlden”?
Handel är något som påverkar våra liv varje dag och på 
många olika sätt. Utan import skulle till exempel våra 
fruktdiskar se betydligt torftigare ut och våra datorer vara 
mycket dyrare. Jobb skulle försvinna då många svenska 
företag idag är beroende av att exportera. Men handel är 
också storpolitik som påverkar hur länder förhåller sig till 
varandra, exempelvis var den utlösande faktorn till krisen i 
Ukraina att landet skrev under ett frihandelsavtal med EU. 

Vi upplevde helt enkelt att det fanns ett behov av att för-
klara de grundläggande orsakerna till varför vi handlar, hur 
det påverkar oss och hur det kommer sig att Sverige har 
en så positiv syn på handel.

Hur är materialet upplagt? 
Materialet riktar sig till gymnasielever och förutom själva 
skriften ”Varför handlar vi med omvärlden” följer även 
en lärarhandledning med samt ett bildspel med tillhö-
rande stödtext. För de som är intresserade av ytterligare 
fördjupning tar vi även emot studiebesök på kollegiet. 
Lärarhandledningen är tänkt som ett instrument för att 
göra det enklare att använda ”Varför handlar vi…” prak-
tiskt i undervisningen. 

Handledningen är framtagen i samarbete med lärare som 
använt kollegiets material och innehåller övningsuppgifter 
och diskussionsfrågor uppdelade på olika svårighetsgra-
der. Varje kapitel i ”Varför handlar vi…” följs av ett antal 
olika typer av övningsuppgifter i handledningen som kan 
användas för att passa in materialet i den övriga undervis-
ningen. Pratar man exempelvis om EU i samhällskunska-

pen kan kapitlet om den inre marknaden lätt användas, är 
temat istället globalisering och hållbar utveckling innehåll-
er lärarhandledningen flera frågor med både praktiska 
exempel och förslag på fördjupningsläsning.  

Finns det någon fråga som är extra viktigt att belysa i 
skolan när det gäller handel anser ni? 
Som ett litet exportberoende land är handel mycket viktigt 
för Sveriges sysselsättning och välstånd. Men det finns 
även viktiga rättviseaspekter inom handeln. Handelshinder, 
vars syfte är att stänga ute varor, tjänster och företag från 
andra länder, är i slutändan diskriminerande. Det är skälet 
till att vi har EUs fyra friheter och WTOs regler om ickedis-
kriminering. Sådant är viktigt att påminna om när vi ibland 
får höra att bibehållna handelshinder skulle vara den rätt-
visa lösningen på ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
utmaningar.

Ännu en viktig aspekt är att visa att handel idag påverkar 
alla delar av vår vardag. Globalisering och digitalisering 
krymper avstånden i världen och för ett land som Sverige 
är inte frågan OM vi skall handla med omvärlden, utan 
snarare HUR vi kan fortsätta att handla på ett både håll-
bart och lönsamt vis. Det är så många perspektiv att se 
till i fråga om handel; miljömässiga, sociala, ekonomiska, 
historiska och politiska. Detta leder förbluffande ofta till att 
ekonomiska transaktioner mellan människor och företag 
som är helt okontroversiella inom ett land kan väcka väl-
digt starka känslor så fort de blir gränsöverskridande. 

För oss handlar det om att avmystifiera handeln och skapa 
förståelse för internationell handel som en naturlig del av 
våra liv.
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VAD ÄR KOMMERSKOLLEGIUMS UPPDRAG? 
Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, 
EU:s inre marknad och handelspolitik. Vi arbetar för en fri 
och öppen handel med klara spelregler, både inom och 
utanför EU. Främst riktar vi vårt arbete mot regeringen som 
vi förser med analyser och underlag inför förhandlingar och 

diskussioner i EU och i Världshandelsorganisationen (WTO). 
Men vi har också en mer praktisk roll, exempelvis som kon-
taktpunkt för företag som stöter på handelshinder i sina 
utlandsaffärer. Kollegiet hjälper även via vårt Solvit-center 
företag och privatpersoner som stöter på hinder på den inre 
marknaden.
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Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella han-
deln ut? Svar på de frågorna får du i Kommerskollegiums material för 
gymnasieskolan. Materialet innehåller också information om EU:s inre 
marknad, Världshandelsorganisationen WTO, utvecklingsländernas roll i 
världsekonomin och handelns påverkan på miljön. Som komplement till 
”Varför handlar vi med omvärlden” finns möjlighet att ladda ner lärar- 
handledning med övningsfrågor i olika svårighetsgrader, ett antal Power- 
Point-bilder att använda i undervisningen och en lärartext till bilderna.

Antal klass- 
uppsättningar:

Antal enstaka 
exemplar:


