Ämnesområde

Årskurs

Lektionstid

Lektionstyp

Hållbar konsumtion

7–9

40 min

Film, diskussionsfrågor,
arbetsuppgift

LÄRARINSTRUKTION

Miljömärken för kläder
Uppgift
Eleverna lär sig om miljömärkning för kläder.

Visa film

5 min

1. Börja med att visa filmavsnittet Schyssta kläder som finns i Lektionsbanken.
2. Återkoppla till filmen i helklass: I filmen Schyssta kläder presenteras fyra olika miljömärken
för kläder.
•

Vilka är fördelarna med att köpa kläder som är miljömärkta?

•

Hur vanligt tror ni det är att konsumenter i första hand väljer kläder som är miljömärkta?

Låt eleverna arbeta med frågor

20 min

Eleverna ska i par arbeta med frågor om miljömärkning för kläder. Säg till om du vill ha in svaren skriftligt.
Frågor och förslag till svar:
1. Vad kan du göra för att veta mer om vad en märkning står för?
•

Fråga de som arbetar i affären så att de själva skaffar sig kunskap och påverkar.

•

Leta och skaffa dig kunskap på internet på företagens egna sidor men även på
andra mer oberoende sidor (till exempel myndigheter, intresseorganisationer).

•

Prata och diskutera med vänner hur de gör och vilken kunskap de har.
Tillsammans kan vi hjälpas åt att förbättra och förändra klädkonsumtionen.

2. Är det är lika viktigt att köpa miljömärkta kläder som miljömärkt mat? Varför eller varför inte?
3. Vilket är ert bästa tips för att klä sig klimatsmart?
•

Ta hand om dina kläder så att de håller länge (laga, vädra och tvätta).

•

Använd dina kläder länge (se till att du har favoriter som du använder mycket).

•

Handla second hand.

•

Byt med eller låna av någon annan.

•

Ge bort hela och rena kläder som du inte använder till en organisation eller vän.
En del butiker tar också emot begagnade kläder.

•

Om du köper nytt, titta efter märkningar som du vet är bra för miljön
(till exempel Svanen, GOTS, Krav eller EU Ecolable).

•

Klaga hos butiken - berätta varför du är missnöjd med det plagg som du har
köpt (reklamera). Då får butiken en chans att åtgärda problemet men också att
förbättra kvaliteten vilket bidrar till hållbar konsumtion.

1

Miljömärken för kläder

Låt eleverna söka efter märkningar

10 min

Eleverna ska nu leta på internet för att hitta olika märkningar för kläder som har med miljö att göra.
De ska också ta reda på vad märkningarna står för. Säg till om du vill ha in svaren skriftligt.
Kommentar till frågan: Det finns olika typer av märkningar som står för olika saker till exempel att
bomullen är odlad ekologiskt och att de som arbetar har schyssta villkor. Det finns också märkningar
som säkerställer hela livscykeln för att producera ett plagg (från odling, färgning till färdigt plagg).
Många företag och branscher har egna märkningar med miljö- eller hållbarhetsprofil. Ofta bestämmer
då företaget själv vad märkningen innebär och vilka krav som ställs.

Avsluta med genomgång och reflektion

35 min

Avsluta lektionen med att reflektera i helklass kring miljömärkningar för kläder.

Tips!
Hitta mer information om märkningar
i märkningsguiden eller på
textilsmart.hallakonsument.se

Koppling till Lgr 11
Syfte och centralt innehåll Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9:

Syfte

Centralt innehåll

•

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap
ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och
intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.

•

Genom undervisningen i ämnet hem- och
konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att värdera
val och handlingar i hemmet och som konsument samt
utifrån perspektivet hållbar utveckling.

2

•

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

•

Jämförelser av produkter utifrån några olika
aspekter, till exempel pris och kvalitet.
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