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1. INTRODUKTION
Diskussion/undersökning kring elevernas 
egna kläder.

Förslag på frågor att ställa: 
• Vad har du på dig? 
• Vad är kläderna gjorda av? 
• Varifrån kommer de? 

2. OLIKA TEXTILIER
Ta fram olika textilier och låt eleverna känna 
på dem och fundera på vad de är gjorda av. 
Ta hjälp av diagrammet nedan.

Sortera efter material genom att t.ex. göra en 
tabell eller ett diagram.

OM LÄRARHANDLEDNINGEN 
Denna lärarhandledning är framtagen av nätverket PEAK i Nacka, i samverkan med Nacka 
vatten och avfall och Nacka Energi inför Earth Hour 2022 den 26 mars. 

Lärarhandledningen är framtagen som ett stöd i arbetet för de 18 kommunala skolor i Nacka 
som under våren kommer arbeta med 2022 års tema Kläder. Arbetet planeras att avslutas 
med en utställning i Nacka i anslutning till Earth Hour.

UPPGIFT: KLÄDER – KÖPA, VÅRDA, ÅTERBRUKA, SLÄNGA?
Uppgiften handlar om att lära sig mer om textiliers påverkan på miljön och vad du själv 
kan göra för att skapa ett hållbart samhälle.
Uppgift 1–2 är introduktion till temat. Därefter går det bra att välja en eller flera av uppgifterna 
3–8 att arbeta med. Uppgift 4 eller 8 passar bra som elevuppgift och kan användas för att visa 
upp vid en utställning i anslutning till Earth Hour.

Källa: TÄNK OM Kunskapskanalen för textil & dess påverkan på biologisk mångfald.

Film: Evas funkarprogram om tyg (15 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=sirX21V3piw 

Information för lärare
• Klädskolan: om klädernas miljöpåverkan, Naturskyddsföreningen https://www.natur-

skyddsforeningen.se/faktablad/bilaga-till-kladskolan-om-kladernas-miljopaverkan
• Fördelar och nackdelar med olika material, Hallå konsument 

https://www.hallakonsument.se/omrade/fordelar-och-nackdelar-med-olika-material
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3. TITTA PÅ EN KARTA OCH FUNDERA 
ÖVER TRANSPORTERNA 

• Var är kläderna tillverkade? 
• Var ligger länderna? 

4. DU OCH DINA KLÄDER
Vi köper en massa kläder som vi använder 
under en period.  Vad händer med kläderna 
sedan?

Uppgiften syftar till att väcka tankar kring 
vår konsumtion och kring hur vi kan bli mer 
miljömedvetna.

Ett sätt att förebygga avfall handlar om att 
konsumera mindre – då minskar också avfallet. 
Produkter av god kvalitet, som både har lång 
livslängd och som kan repareras om de går 
sönder, är bra val. Detta eftersom det tar längre 
tid innan de måste kastas, och på så sätt 
minskas såväl mängden avfall som uttag av 
naturresurser.
• Gör en pappersdocka (se mall) – Dela gärna 

klassen i grupper för att få fler exempel att 
jobba med. 

• Sätt upp dockan på papper och skriv svar 
på frågorna nedan runt omkring dockan.

FRÅGOR 
• Vad heter de olika plaggen?
• Vilka material finns i kläderna? 
• Materialens ursprung?
• Var är kläderna tillverkade?
• Hur ofta ska man tvätta kläder?
• Tvättar man olika material på olika sätt? Varför ska vissa kläder 

tvättas kallt?
• Hur tvättar man kläder? Testa att ta bort fläckar.
• Hur kan man återanvända kläder? Vad händer med kläderna när 

man inte använder dem längre?
• Var köper du dina kläder?

• Som avslutning – försök hitta de mest 
miljösmarta kläderna på varje docka i 
klassen och klä en gemensam docka i 
dessa. Tänk på olika aspekter; som om de 
är ärvda eller var de är tillverkade och av 
vilket material de gjorda av. 

• Klä den i kläder typiska för hur vi ser ut 
idag. Använd stuvbitar i tyg eller rita och 
färglägg.

Illustrationer: Nacka Energi
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5. VAD KAN VI GÖRA? – ÅTERVINNING, ÅTERBRUK OCH KLÄDVÅRD. 
Inledande diskussionsfrågor/värderingsövning:
• Hur känns det att köpa second hand eller få 

second hand. Ärva kläder?
• Hur känns det att avstå från att köpa nya 

kläder?
• Är det viktigt att följa modet?
• Blir man lyckligare av att ha många kläder  

och skor?
• Är det viktigt att ha likadana kläder som 

kompisar?
• Hur och när kan man tvätta för att göra  

minst avtryck på miljön?
• När slits kläder mest; när du har dem på  

dig eller vid tvätt?

 
Titta därefter på avfallstrappan tillsammans. På vilket trappsteg  
vill vi vara? Varför?
https://www.nacka.se/4aeaf6/globalassets/nackavattenavfall/
dokument/avfall/affisch-avfallstrappan-pdf.pdf

När avfallet minskar, minskar också påverkan på klimat och 
miljö.
https://www.nacka.se/48f24c/globalassets/nackavattenavfall/
dokument/overgripande/nacka-i-siffror_a4.pdf 

6. FUNDERA PÅ
• Hur är man klädd i andra länder?

• Hur var man klädd förr i tiden t.ex. på stenåldern eller 1800-talet?

7. HUR VAR DET FÖRR? – HEMUPPGIFT
Intervjua en äldre person. Hur var det när du var liten/ung?

Förslag på intervjufrågor
• Vad hade du på dig för kläder?
• Var det skillnad till vardags och till fest?
• Hur fick ni tag på kläder? (köpte, sydde, fick, lånade, ärvde…)
• Vilka var dina favoritkläder?
• Hur tog ni hand om kläder för att de skulle hålla länge?
• Hur tvättade ni då?
• Vad gjorde ni med kläderna när du hade vuxit ur dem?
• Har du kvar något klädesplagg från när du var liten?

Illustration: Emma Westerberg

Illustration: Nacka Energi

Om alla i världen levde 
som vi i Sverige, skulle det 
behövas 4,2 jordklot för att 
resurserna skulle räcka till.  

Det kan vara klokt att handla 
genom att inte handla!
Källa: Nacka vatten och avfall
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8. PÅVERKA DIN OMGIVNING – KÖPA, VÅRDA, ÅTERBRUKA, SLÄNGA?
Gör en affisch/T-shirt för att påverka människor om hur de tänker kring  kläder.

Inspirationsfilm: Ett miljösmart klädval (2 minuter, tecknat)

https://www.youtube.com/watch?v=4ySqT8Uuo20

Gör egna affischer eller använd mallen med en T-shirt att skriva i (se pdf). Klipp ut och häng upp 
på lina. Affischerna kan visas upp vid planerad utställning i Nacka.

FLER UPPGIFTER OM MAN VILL JOBBA VIDARE
• Remake – göra något nytt av gamla kläder. 

Inspiration på vad man kan göra av gamla kläder:  
http://tiphero.com/diy-no-sew-beanie/ 
http://www.365slojd.se/aterbruk/klader-tyg 

• Ordna en klädbytardag.

TÄNK PÅ DETTA
• Affischen ska påverka människor
• Bra tips om att ta hand om kläder. Fundera ut ett tips som ni skulle ge 

till Nackabor för att de ska kunna använda klädesplagget så hållbart 
som möjligt (t ex sätt att spara energi, vatten och koldioxidutsläpp eller 
sätt att få den att hålla längre). 

• Bästa “Remake”-tipsen. 

Illustration: Emma Westerberg
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• Boken om teknik, Hans Persson (Liber)

• 9 tips: Uppdatera garderoben med hållbart mode, Naturskyddsföreningen 
https://www.naturskyddsforeningen.se/inspiration-tips-och-verktyg/9-tips-uppdatera-gar-
deroben-med-hallbart-mode

• Nacka kommuns avfallsplan 
https://www.nacka.se/boende-miljo/miljo-klimat-och-hallbarhet/avfallsplan_2021_2026

• Insamling av kläder och textil, Nacka vatten och avfall 
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/avfall/minska-avfallet/aterbruk/klader-och-textil

• En T-shirts livscykel – lärarhandledning, Hässleholm miljö AB 
https://www.hassleholmmiljo.se/download/18.26db66b117506c079372
1b47/1603701947491/En t-shirts livscykel.L%C3%A4rarhandledning.pdf

• Go green design: Jeans - den smutsiga vägen från bomull till byxa (blogg) 
https://www.gogreendesign.se/jeans-fran-bomull-till-byxa

• Dina kläder slukar jordens resurser, Hallå konsument 
https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/dina-klader-slukar-jordens-resurser

• Hur kläder produceras, Hallå konsument  
https://www.hallakonsument.se/omrade/hur-klader-produceras

FILMER
• Film om bomull, Naturvårdsverket 

https://youtu.be/sVcB4nC3Af4 (2 min)

• Så funkar sortering av textil,SYSAV Skånes avfallsaktiebolag 
https://www.youtube.com/watch?v=tXBzPaThoXY (2 min)

• Typiskt teknik  
https://urplay.se/program/217812-typiskt-teknik-klader (9 min) 

• LISTA: Så får du en mer hållbar garderob, SVT (2 min) 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lista-sa-far-du-en-mer-hallbar-garderob

FAKTA FÖR LÄRARE
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CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV ÅK 1–3
Beroende på vilka olika delar av Earth hour-uppgiften som du som lärare väljer att arbeta med 
kan följande centrala innehåll och kunskapskrav ingå i undervisningen.

• Människors användning och utveckling 
av olika material genom historien. Vilka 
material olika vardagliga föremål är till-
verkade av och hur de kan källsorteras.

NO

• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till 
exempel frågor om trafik, energi och 
matvaror.

SO

CENTRALT INNEHÅLL

ÄMNE KUNSKAPSKRAV

NO Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material 
och hur de kan sorteras.

SO Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka 
miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar 
utveckling.

KUNSKAPSKRAV
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OM PEAK
PEAK-konceptet utvecklades i Kalifornien på 1970-talet och hade som mål att kapa topparna 
i energiförbrukningen. I början av 2000-talet påbörjade Nackas kommunala skolor ett samar-
bete om hållbar utveckling med The Energy Coalition och skolor i Kalifornien. Då översattes 
och anpassades PEAK-materialet för den svenska skolan. PEAK är en modell och ett arbets-
redskap för hur skolor och elever kan lära sig att arbeta medvetet med hållbar utveckling, 
både i skolan och i hemmet.

PEAK-nätverkets styrka är att kunna sprida goda erfarenheter och arbetssätt mellan skolor 
i Nacka. Vi ser att skolor och lärare blir inspirerade av varandra och på detta sätt lättare kan 
arbeta med PEAK och hållbar utveckling tillsammans med sina elever. 

Läs mer på www.nacka.se/peak

Se blogg http://peakstudents.blogspot.com/


