Uppdrag
1. Finns det obegränsat med pengar?
2. Kan du tänka dig andra valutor i kanske tid eller kompetens?
Hur kan de i så fall fungera?
3. Är pengar medlet eller målet?
4. Har DU ett ansvar och vad kan det i så fall innebära?
Reflektera över citaten i rummet “Vad är pengar”.
Vad tänker du när du läser citaten?
1. “Pengar skapas genom skulder”.
2. “Från början fanns det en slags relation för hur mycket pengar det
fanns och hur mycket värden som fanns. Så är det inte längre.
Bankerna skapar hela tiden nya elektroniska pengar”.
3. “Vi sitter fast i den här mentala bubblan – det monetära
värdesystemet”
4. “Det är lättare att tjäna pengar om man har pengar”.

Uppdrag
1. Hur ofta behöver Du en ny topp eller jacka?
2. Har DU alltid ett eget val?
Berätta hur du tänker.
3. Hur kan du veta om det DU köpt är rättvist producerat?
4.
5. Har DU ett ansvar och hur kan det i så fall vara?

Reflektera över citaten i rummet “Du och pengar”
Vad tänker du när du läser citaten?
1. “Samma belöningssystem går igång i hjärnan när man ger som när
man får”.
2. “Pengar är någonting som vi alla använder, men väldigt få tänker på
hur de påverkar vårt sätt att se på världen och oss själva”.
3. “Det är privilegierat att växa upp och få lära sig att pengar är något
som finns. Inte något som saknas”.
4. “Pengar får oss att fatta beslut som vi kanske egentligen inte borde
fatta”.

Uppdrag
1. Hur kan DU leva mer hållbart? Föreslå några exempel.
2. Kan vi ha tillväxt samtidigt med hållbarhet?
Hur kan det i så fall fungera?
3. Krävs det nya värderingar i ett hållbart samhälle?
Vilka kan de i så fall vara?
4. Har DU ett ansvar och hur kan det i så fall vara?

Reflektera över citaten i rummet “Hållbarhet och pengar”
Vad tänker du när du läser citaten?
1. “Det bästa påtryckningsmedlet vi har är medvetna konsumenter”.
2. “Lagstiftningen måste ligga i framkant och driva på utvecklingen”.
3. “Obegränsad tillväxt på en begränsad planet”.
4. “Vi kan inte ersätta biologisk mångfald med pengar. Pengar kan inte
stoppa glaciärerna från att smälta”.

Uppdrag
1. Hur bygger vi framtidens samhälle?
2. Hur ser DU på pengar i framtiden?
3. Har DU koll på hur samhällsekonomin fungerar?
Om inte hur kan du ta reda på mera om samhällsekonomin?
4. Har DU ett ansvar och vilket kan det vara?

Reflektera över citaten i rummet “Framtiden och pengar”
Vad tänker du när du läser citaten?
1. “Att prata om framtiden är att skapa framtiden”.
2. “Vi måste ha en ny definition på vad välfärd betyder”.
3. “De viktigaste förändringarna rör strukturer i ekonomin”.

