
NCC är ett av de ledande byggföretagen i 
Norden och arbetar bland annat med fastig-
hetsutveckling, byggnation av bostäder, 
kontor, infrastruktur samt produktion av 
asfalt och stenmaterial. 

NCC bygger moderna kontor för att 
människor ska få en bra arbetsmiljö och ska 
kunna trivas på sin arbetsplats men också 
vägar, broar och tunnlar för att kunna ta oss 
till skola, arbete, vänner och på semester. 

NCC bidrar till positiv inverkan på samhällets 
utveckling i stort och har ett stort fokus på 
hållbarhet och på att minska klimatpåverkan. 

Vi behöver nu din hjälp att komma med nya 
idéer på hur vi ska ta oss an både klimatpå-
verkan och framtidens arbetsplatser.

Uppdrag Åk 7-9
Bygg ett hus med fokus på 
hållbarhet och återvinning

För NCC:s del handlar hållbarhet om att ta 
hänsyn till nuvarande och framtida gene-
rationers behov. Syftet med hållbarhetsar-
betet är för oss att skapa förutsättningar för 
människor att arbeta, bo, resa och leva på ett 
hållbart sätt.
NCC arbetar målmedvetet med att minska 
både vår egen och våra kunders miljöpåver-
kan och fortsätter att vässa våra erbjudanden 
med flera hållbara produkter och lösningar. 
Hållbarhet kan innebära flera olika delar – 
social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och 
miljömässig hållbarhet. Alla är lika viktiga och 
de kan alla kopplas ihop med varandra på 
flera olika sätt. Vad innebär hållbarhet för dig, 
och hur skulle du vilja att vi bygger för framti-
den?
Vi vill nu ha er hjälp att ta fram en idé på ett 
hållbart hus och sedan bygga en modell av 
huset med fokus på hållbarhet och återvin-
ning.
• Gör gärna modellen skalenlig om möjligt

Tips på frågor att diskutera 
i klassrummet

- Vilken omgivning/arbetsmiljö behövs för att
arbeta enskilt eller i grupp?

- Behövs en egen fast arbetsplats eller ska
det vara öppet att sitta där du vill?

- Varför är det bra att röra på sig?

- Vad innebär hållbarhet för dig?


