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En slogan för
smartare klädkonsumtion

Namn: Klass: 

Uppgift

Du ska lära dig om hållbara val vid köp av kläder.

Se film
Börja med att titta på filmavsnittet Schyssta kläder.

Arbeta med frågor om hållbara val av kläder
Börja med att diskutera följande frågor i grupp och skriv ned era svar i punktform. 
Det här är en förberedelse för lektionens senare uppgifter.

• Vilka är fördelarna med att köpa kläder av bättre kvalité?

• Har du några kläder som bara ligger i din garderob och inte används?
Vad kan du göra med dessa?

• Vissa köper kläder för bara ett tillfälle, exempelvis en fest. Finns det andra sätt
att tänka då man behöver kläder som man bara kommer använda vid ett tillfälle?

Skriv en slogan
Arbeta vidare i grupper och skapa en slogan med en kort informerande text för smartare 
klädkonsumtion. Er slogan ska motivera ungdomar att konsumera kläder på ett mer hållbart sätt. 
Målet är att unga konsumenter ska välja mer miljömedvetna kläder och inte ha så mycket kläder 
i garderoben. Ett exempel på slogan:

Sluta handla kläder i mängder,
tänk på klimatet mina vänner!
För att tillverka ett par jeans går det åt 12 000 liter vatten, 
lika mycket som 80 st badkar fulla med vatten!

Istället för att köpa billiga jeans, kan du köpa kläder på 
second hand eller jeans med bättre kvalité som håller längre. 

Tänk på att handla mer hållbart i framtiden! 

Tips!
Använd följande länk för att 
hitta en stoff till din slogan: 
hallakonsument.se

Skapa en affisch
Skapa en affisch med er slogan och tillhörande text. Texta, rita och måla eller gör en digitalt. 
Förbered er på att presentera för resten av klassen.

https://youtu.be/qe0OLhz8icY
https://www.hallakonsument.se/omrade/miljo-och-hallbarhet/
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Koppling till centralt innehåll i Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9

• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor 
utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
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