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1. INTRODUKTION (bild 2 i bildspelet)
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 (bild 3–5 i bildspelet)
Ta fram olika textilier och låt eleverna känna 
på dem och fundera på vad de är gjorda av. Ta 
hjälp av något av diagrammen nedan.

Sortera efter material genom att t.ex. göra en 
tabell och 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 
3-7 att arbeta med. Uppgift 8 är en slutuppgift som kan göras även om man inte gjort alla andra 
uppgifter. Elevarbeten kommer att kunna visas upp vid en utställning i anslutning till Earth hour.

Diagram från ne.se: Textilfibrer, fibrer som utgör grundelement för textilier.
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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.naturskyddsforeningen.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

3. TITTA PÅ EN KARTA OCH FUNDERA ÖVER TRANSPORTERNA (bild 6 i bildspelet) 
• Var är kläderna tillverkade? 
• Var ligger länderna? 

4.  HUR PÅVERKAR KLÄDER KLIMATET? (bild 7–8 i bildspelet)
• Titta på filmen: Ett miljösmart klädval (2 minuter, tecknat) 

https://www.youtube.com/watch?v=4ySqT8Uuo20 
Diskutera begreppen “fast fashion” och “slow fashion”.

• Titta på filmen: Textilsmart – Textiliers påverkan på miljö, klimat och hälsa (2 min)  
https://www.youtube.com/watch?v=sVcB4nC3Af4 
Diskutera: vad tänker eleverna att de kan göra för att minska kläders miljöpåverkan.

• Titta på tabellen tillsammans: Hur påverkar 
t.ex. jeans och en T-shirt klimatet? Vad innebär 
siffrorna?

Förklaring till tabellen för dig som lärare:  
https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/
vara-klader

Källa: Naturskyddsföreningen
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Ytterligare fakta för läraren:

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

• Vanliga frågor om kläder och textil, Naturskyddsföreningen: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/vanliga-fragor-om-klader-och-textil

• Affischer, Avfallstrappan och Nacka i siffror:  
https://www.nacka.se/nackavattenavfall/skola/pedagogiskt-material-avfall-och-miljo

FLER DISKUSSIONSFRÅGOR
• Hur tillverkas kläder?
• Vad är ekologiska material?
• Hur påverkar kemikalier?
• Vilka miljömärkningar finns det för kläder?
• Vad vet ni om dem som tillverkat era kläder? (t.ex. arbetsvillkor, 

barnarbete)
• Vad händer med kläderna efter det att vi har använt dem klart? 

(använd frågan som övergång till del 6 – Vad kan vi göra?)

Illustration: Nacka Energi
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5. GLOBALA MÅLEN (bild 9–10 i bildspelet)
Bra uppgifter för att arbeta med de globala målen finns att tillgå via e-learning från Exceed. Missa 
inte denna möjlighet. Mer information finns nedan under punkt c. 

Information om E-learning om de globala målen

Den här utbildningen syftar till att ge dig en övergripande bild av vad de 17 Globala 
målen för hållbar utveckling innebär. Utbildningen består av ett avsnitt per mål 
samt inledning och avslut. Varje avsnitt är uppbyggt av fyra delar: text, film, en 
kunskapsfråga och en frivillig reflektionsfråga.

När du har gått igenom introduktionen kan du fritt välja i vilken ordning du 
genomför kursen.

Utbildningen tar totalt ca 1,5 - 2 timmar. Du behöver inte göra allt på en gång, utan 
kan genomföra utbildningen i den takt som passar dig! Du kan alltså när som helst 
ta en paus och sedan fortsätta där du senast avslutade.

Du kan skriva ut dina anteckningar genom att trycka på knappen längst ner till 
vänster. Där hittar du även länken till en ordlista. När du har nått 100 % kan du skriva 
ut ditt diplom.

Utbildningen fungerar bäst i webbläsarna Chrome, Firefox, Internet Explorer, 
Microsoft Edge och Safari.

Behöver du hjälp är du välkommen att höra av dig till din lokala samordnare eller 
genom att skicka ett mail till vår support. /Exceed

a. Introducera de globala målen

Titta på filmen: Globala målen del 1 
(6 min) https://www.youtube.com/
watch?v=BzjSCMzTRNg

Filmen tar upp livet på jorden, människans 
grundläggande behov, klimatförändringarna 
och hur vi slösar jordens resurser samt den 
ojämlikhet och orättvisa som finns på jorden. 
Filmen lyfter den kreativa människan som 
en del av lösningen och trycker på vikten av 
kunskap och att sprida denna kunskap. Det 
leder fram till FN:s handlingsplan Globala 
målen, som ska vara uppfyllda till 2030. 

b. Titta på bilden med de 17 globala målen

Fördjupa er i de globala mål som passar bra 
till detta tema (förslag mål 8, 12 och 13), gärna 
genom e-learningen som beskrivs nedan. 

c. E-learning om de Globala målen

All personal och alla elever i Nacka kommun 
har möjlighet att arbeta digitalt med de 17 
Globala målen eller ett urval av målen genom 
det samarbete vi har med företaget Exceed 
e-learning genom Adam Lundberg. Materialet 
är gratis och godkänt av Välfärd skola. Om 
inloggning till dig som lärare och till dina 
elever önskas, går det bra att kontakta Adam 
som hjälper till med detta (adam.lundberg@
exceedconsulting.se). Han behöver då ett 
excelark med elevernas edu-mejladresser. 
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Om du väljer att inte arbeta med e-learning 
om Globala målen finns information om 
målen här:

• Mål 12 – Hållbar konsumtion  
https://www.globalamalen.se/om-globala-
malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-
produktion

• Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 
https://www.globalamalen.se/om-globala-
malen/mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-
och-ekonomisk-tillvaxt

• Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
https://www.globalamalen.se/om-
globala-malen/mal-13-bekampa-
klimatforandringarna

Om du vill arbeta mer med de Globala målen 
finns filmer med fokus på lösningsorienterade 
förslag kring vad du själv kan göra. Filmerna 
är av allmän karaktär och har inte fokus på 
kläder:

• Globala målen del 2 – Global utblick (5 
min) 
https://www.youtube.com/
watch?v=pDztD5BlKmk

• Globala målen del 3 – Vad kan du själv 
göra? (5 min) 
https://www.youtube.com/
watch?v=WRAdpIZHsb0 

6. VAD KAN VI GÖRA? – ÅTERVINNING, ÅTERBRUK OCH KLÄDVÅRD  
(bild 11-13 i bildspelet)

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 

Använd gärna valda delar av hållbar samtalskortlek med 
diskussionsfrågor från Studieförbundet. Det går att beställa 
gratis alternativt laddas ner som pdf.  
https://www.sv.se/avdelningar/sv-gotland/aktuellt/kortlek

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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Klädvård
• Hur får vi kläder att hålla länge? 
• Hur ofta behöver vi tvätta kläder?
• När på dygnet är bäst att tvätta?
• Hur påverkar tvättning av kläder miljön? (se bild 12-13 i bildspelet)
 - vattenförbrukning
 - torkning
 - föroreningar i avlopp
 - energiförbrukning vid tvättning och torkning av kläder. Prata om vikten av att sprida   
 elanvändningen över veckan och dagen.
Se tvättråd. https://energiradgivningen.se/wp-content/uploads/2020/06/Faktablad_Energitips_
Tv%C3%A4ttstugan_A4.pdf

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?
• Vad gjorde ni med kläderna när du hade vuxit ur dem?
• Har du kvar något klädesplagg från när du var liten?

Illustrationer: Nacka Energi
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8. PÅVERKA DIN OMGIVNING – KÖPA, VÅRDA, ÅTERBRUKA, SLÄNGA?  
(bild 14 i bildspelet)

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
• Fakta om tillverkning t.ex. i punktform “ Visste du att...
• Bra tips om att ta hand om kläder. Fundera ut ett tips som ni skulle 

ge till konsumenterna 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

• Trade rules and cheap Bangladeshi clothes, CNN (engelska)  (3 min) 
https://youtu.be/RKXdLIr4GtE

ÖVRIG INFORMATION
• Använd Gapminder, exempelvis visa eleverna/jämför hur kläder tvättas i olika länder.  

https://www.gapminder.org/dollar-street?topic=washing-clothes

FAKTA FÖR LÄRARE
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CENTRALT INNEHÅLL OCH FÖRMÅGOR ÅK 4–6
Beroende på vilka olika delar av Earth hour-uppgiften som du som lärare väljer att arbeta med 
kan följande centrala innehåll och förmågor ingå i undervisningen.

GEOGRAFI Förmågor:

• Analysera hur naturens egna 
processer och människors verk-
samheter formar och förändrar 
livsmiljöer i olika delar av värl-
den,

• värdera lösningar på olika miljö- 
och utvecklingsfrågor utifrån 
överväganden kring etik och 
hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

• Hur val och prioriteringar i 
vardagen kan påverka miljön och 
bidra till en hållbar utveckling.

• Ojämlika levnadsvillkor i 
världen, till exempel olika 
tillgång till utbildning, hälsovård 
och naturresurser samt några 
bakomliggande orsaker till 
detta. Enskilda människors 
och organisationers arbete 
för att förbättra människors 
levnadsvillkor. 

SAMHÄLLS-
KUNSKAP

Förmågor:

• Analysera och kritiskt granska 
lokala, nationella och globala 
samhällsfrågor ur olika 
perspektiv,

• uttrycka och värdera olika 
ståndpunkter i till exempel 
aktuella samhällsfrågor och 
argumentera utifrån fakta, 
värderingar och olika perspektiv,

• söka information om samhället 
från medier, Internet och andra 
källor och värdera deras relevans 
och trovärdighet.

Centralt innehåll:

• Informationsspridning, reklam och 
opinionsbildning i olika medier. Hur 
sexualitet och könsroller framställs 
i medier och populärkultur.

• Hur man urskiljer budskap, 
avsändare och syfte i olika medier 
med ett källkritiskt förhållningssätt.

• De mänskliga rättigheterna, deras 
innebörd och betydelse, inklusive 
barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen.

• Ekonomiska villkor för barn 
i Sverige och i olika delar av 
världen. Några orsaker till, och 
konsekvenser av, välstånd och 
fattigdom.

TEKNIK Förmågor:

• Värdera konsekvenser av olika 
teknikval för individ, samhälle 
och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom 
teknikutveckling och hur 
tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll:

• Vanliga tekniska system i 
hemmet och samhället, till 
exempel trafiksystem, vatten och 
avloppssystem samt system för 
återvinning. Några delar i systemen 
och hur de samverkar. 
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KEMI Förmågor:

• Använda kunskaper i kemi 
för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör energi, miljö, hälsa 
och samhälle,

Centralt innehåll:

• Materiens kretslopp genom 
råvarors förädling till produkter, 
hur de blir avfall som hanteras och 
sedan återgår till naturen.

• Fossila och förnybara 
bränslen. Deras betydelse för 
energianvändning och påverkan på 
klimatet.

• Tolkning och granskning av 
information med koppling till 
kemi, till exempel i faktatexter och 
tidningsartiklar. 

BIOLOGI Förmågor:

• Använda kunskaper i biologi 
för att granska information, 
kommunicera och ta ställning i 
frågor som rör hälsa, naturbruk 
och ekologisk hållbarhet,

• använda biologins begrepp, 
modeller och teorier för att 
beskriva och förklara biologiska 
samband i människokroppen, 
naturen och samhället. 

Centralt innehåll:

• Människans beroende av och 
påverkan på naturen och vad detta 
innebär för en hållbar utveckling. 
Ekosystemtjänster, till exempel 
nedbrytning, pollinering och rening 
av vatten och luft.

FYSIK Förmågor:

• Använda kunskaper i fysik 
för att granska information, 
kommunicera och ta ställning 
i frågor som rör energi, teknik, 
miljö och samhälle,

• använda fysikens begrepp, 
modeller och teorier för att 
beskriva och förklara fysikaliska 
samband i naturen och 
samhället. 

Centralt innehåll:

• Energins oförstörbarhet och flöde, 
olika typer av energikällor och 
deras påverkan på miljön samt 
energianvändningen i samhället.
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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/


