LEKTIONSFÖRSLAG 1
SHOP TIL YOU DROP - VAD ÄR PROBLEMET?

ÄMNE:
SAMHÄLLSKUNSKAP
HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP
SLÖJD

ÅRSKURS:
7-9 + GYMNASIET

Vad vet du om kläderna du har på dig idag?
Vilka material är de gjorda av och hur framställs de?
Vem har sytt dem?
Idag köps och slängs massor av kläder.
Vi kan inte fortsätta så här. Varken människorna som jobbar inom textilindustrin eller
vårt jordklot klarar av det. Vi måste börja
konsumera mer hållbart. Första steget är att
bli mer medveten.
Här jobbar ni med basfakta kring problematiken, och varvar med värderingsövningar.
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Hem- och konsumentkunskap, ämnets syfte:

Samhällskunskap, ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor
och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om
vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.
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.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten
med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig
och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Hem- och konsumentkunskap, centralt innehåll,
årskurs 7-9:

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att

Konsumtion och ekonomi

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

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

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

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

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer,
arbetssätt och beslutsprocesser.

Miljö och livsstil

Samhällskunskap, centralt innehåll, årskurs 7-9:

• Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de
påverkar miljö och hälsa.

Samhällsresurser och fördelning
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman.
Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få
för individer och grupper.

Slöjd, ämnets syfte:

Beslutsfattande och politiska idéer

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att välja tillvägagångssätt... utifrån kavlitetsoch miljöaspekter.

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan
påverka beslut.

Slöjd, centralt innehåll, årskurs 7-9:

						
						
						
						
						
						

Slöjden i samhället
• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
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Samhällskunskap, ämnets syfte:
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar,
fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkormed utgångspunkt
i olika samhällsfrågor.
Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv,
resurser och hållbar utveckling.
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att
utveckla följande:
• Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika
ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala, miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Kursen Samhällskunskap 1a1 och 1b ska behandla
följande centrala innehåll:
• Privatekonomi. Hurhållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser.
• Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det
skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.
Kursen Samhällskunskap 1b ska dessutom behandla följande centrala innehåll:
• Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
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VARIFRÅN KOMMER DIN TRÖJA?
I mindre grupper, parvis eller 3 och 3:
Ta reda på i vilket land din tröja (eller ett annat plagg) är tillverkad!
Låt eleverna berätta vilka länder de hittat. Markera på en världskarta.
Ibland står inte tillverkningslandet i plagget. Endast mellan 1982 och 1993 var det lag på sådan
märkning (till skillnad från andra varor, exempelvis mat, där tillverkningslandet alltid måste anges).
Summera och diskutera resultatet.
Varför ser det ut som det gör?
Vad får det för konsekvenser?

VÄRDERINGSÖVNING: KÖPSUGET
Två snabbfrågor som passar för värderingsövningen "Heta stolen" (-res dig upp om du håller med).
Hur många är just nu, idag, sugna på att köpa någonting? Något du drömmer om?
Hur många är just nu, idag, sugna på att köpa något klädesplagg?

BAKGRUNDSFAKTA + QUIZ
Längst bak finns 8 sidor om textilier och hållbarhet.
De handlar om vad kläder egentligen är gjorda av, hur tillverkningen går till, hur kläder konsumeras och
om vad som händer med kläder som vi av någon anledning inte längre vill ha.
Kopiera gärna sidorna och låt eleverna jobba med dem.
Efter varje avsnitt kommer frågor att besvara för att tänka igenom och fundera över det man läst.
Svar: 1:X 2:1 3:1 4:2 5:2 6:1 7:1 8:1 9:X 10:1 11:1 12:X 13:X 14:2 15:1 16:2
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VÄRDERINGSÖVNING: HUR HANDLAR DU?
Följande sex övningar går bra att göra som en ”fyrahörnsövning”.
Bestäm olika hörn för alla alternativ och låt eleverna gå till det hörn som bäst representerar deras eget
svar. Låt repsesentanter från varje hörn motivera sitt val.
Hur ofta handlar du något nytt plagg?
Minst 1 gång/vecka? 1 gång/månad?

1gång/halvår?

1gång/år?

Var shoppar du oftast?
Second hand?
Butiker på stan?

Varuhus?

Nätet?

Hur går det oftast till när du skaffar nya plagg?
Impuls?
Funderar/ planerar? Får?

Ärver?

Vad är viktigast när ni köper något?
Billigt?
Kvalitet?

Märket?

Modernt?

Hur många par jeans behöver man?
Fler än 15?
10 par?

2par?

1 par?

Hur många par jeans äger du?
Fler än 15?
10 par?

2par?

1 par?

VÄRDERINGSÖVNING: VEM BETALAR?
”Heta stolen” (-res dig upp om du håller med).
Är du beredd att betala mer för ditt plagg om du visste att den som sytt det får bättre arbetsvillkor,
till exempel i fabriken i Bangladesh?
Tejpa eller tänk er en linje på golvet. I ena änden ”Ingenting mer”. I andra änden ”Dubbelt så mycket".
Hur mycket mer?
Var och en funderar över vad de tycker och ställer sig sedan på linjen där de tycker att det passar.
Låt sedan eleverna motivera varför de ställt sig just där.
Ev. följdfråga:
Skulle ditt svar bli annorlunda om du jobbade och tjänade pengar?
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Material
inte kan växa i vårt klimat måste den importeras.
På 1800-talet kom en stor del av bomullen från
Amerika. Fram till 1865 arbetade slavar på de amerikanska bomullsfälten, vilket gjorde bomullen billig.
Än i dag är bomull det allra vanligaste tyget.

Idag köps och slängs massor av kläder. Vi kan inte
fortsätta så här. Varken människorna som jobbar
inom textilindustrin eller vårt jordklot klarar av det.
Här får du veta mer om hur det hänger ihop.
Ett sätt är att framställa tyg är att använda material
från växter och djur: bomull, lin, hampa, ull och silke.
Ett annat sätt är att använda konstgjorda material,
syntetfibrer, som framställs av olja: polyester, akryl,
elastan och nylon. De består av ungefär samma
ämnen som plast: Ett tredje sätt är att använda trämassa från till exempel gran, björk, eukalyptus eller
bambu. Viskos är ett tyg framställt på det sättet.

Bara 1% av världens bomull odlas ekologiskt. Resten odlas med giftiga bekämpningsmedel som är
farliga både för miljön och för den som sköter odlingen. Torrt klimat gör också att man måste vattna mycket, så mycket att hela sjöar torkar ut.
Vi människor använder mer och mer kläder. Bomullen räcker inte till och forskarna letar efter nya
mer miljövänliga fibrer. En lösning är att göra nya
fibrer av gamla kläder, alltså återanvända den
bomull som redan är odlad.

På 1800-talet blev bomullskläder vanligt i Sverige.
Tidigare var kläder gjorda av lin, hampa och ull,
material som framställdes lokalt. Eftersom bomull
Skolplansch, 1920-1930-tal. Bomullen sprider sina frön med vinden,
precis som en maskros. Det är fröhåren som används till fibrer. Bomullen växer naturligt i tropiska klimat, men odlas idag över stora delar
av världen där den måste konstbevattnas för att kunna växa.

Importerad bomull på Periodens bomullsspinneri i Nyköping,
verksamt mellan 1872 och 1964.

Quiz på nästa sida!
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Quiz - Material
1. Bomull kommer från... 						1. ett djur
									X. ett frö
									2. ett träd

2. Syntetfiber, som akryl och nylon, liknar... 			1. plast
									X. trä
									2. glas

3. Hur stor del av all bomull odlas ekologiskt?			1. 1%
									X. 99%
									2. 50%

4. Vilka plockade bomull på 1800-talet?

				

1. kvinnor i Kina

									X. barn i Europa
									2. slavar i Amerika
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Tillverkning
Kläder som säljs i Sverige idag är ofta tillverkade i
Asien. Så har det inte alltid varit. År 1960 tillverkades nästan alla kläder som gick att köpa i Sverige här. I till exempel Borås, Norrköping, Vingåker
och Nyköping låg många kläd- och textilfabriker.
I början av 1900-talet var löner och arbetsförhållanden ofta urusla och barnarbete var vanligt.

svenska företag som klarade konkurrensen från billiga importerade kläder. Några få fortsatte trots allt,
men de flesta la ner eller flyttade tillverkningen utomlands, där löner och arbetsvillkor var sämre.
Idag är Bangladesh på väg att få världens största
textilindustri. Här får kvinnor jobb, vilket är bra för
jämställdheten, men sömmerskorna har sämst lön
av alla textilarbetare i Asien. Det gör det svårt för
dem att ta sig ur fattigdomen.

Arbetarna bildade fackföreningar för att kunna strida för sina rättigheter och få bättre arbetsvillkor. Det
gjorde att lönerna blev bättre men innebar samtidigt att klädtillverkningen blev dyrare för företagen.

Titta på filmen Sömmerskan i Bangladesh (06:33)
http://urplay.se/program/195204-kann-tyget-sommerskan-i-bangladesh

På 1960-talet blev det tillåtet att fritt importera
kläder från andra länder. Då var det inte många

På 1930-talet jobbade 580 personer i Widengrens
nya moderna fabrik i Vingåker. Här tillverkades 200
kostymer om dagen vid åtta löpande band.
En sömmerska i Bangladesh jobbar ofta mer än 12 timmar per dag och
tjänar ca 500 kr i månaden. Foto: Mia Holmgren, 2012.

Quiz på nästa sida!
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Quiz - Tillverkning
5. De flesta kläder som säljs i Sverige idag tillverkas...

		

1. i Amerika

									X. i Sverige
									2. i Asien

6. Varför importeras nästan alla kläder i Sverige idag?

		

									

1. det blir billigare
X. det blir mer rättvist

									2. det blir miljövänligare

7. Hur mycket tjänar en sömmerska i Bangladesh varje månad?

1. 500 kr

									X. 5 000 kr
									2. 50 000 kr

8. Finns det någon fördel med textilproduktionen i Bangladesh? 1. jämställdhet
									X. rikedom
									2. lycka
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Konsumtion
köpcenter finns ofta i närområdet och att shoppa
kan vara ett sätt att umgås. På nätet kan vi handla
dygnet runt.

På 1700- och 1800-talen ville fler och fler köpa
fabrikstillverkade kläder. Det bidrog till den industriella revolutionen. Tidigare fanns lagar för vilka
tyger som fick användas inom olika samhällsklasser. Lagarna kallades överflödsförordningar. När
lagarna avskaffades fick vem som helst köpa dyra
och fina kläder. Då, precis som nu, fann människor
glädje och mening i kläder. Det handlade om att
visa vem man var eller skulle vilja vara.

Problemet är att vår konsumtion lämnar stora ekologiska fotavtryck, framförallt i de länder där varorna produceras, och arbetsförhållandena är ofta
bedrövliga. Ekologiskt fotavtryck är ett sätt att beskriva hur stor yta som krävs för att producera och
ta hand om avfallet från konsumtion.

Köpsuget finns kvar än idag, men nu köper vi väldigt mycket mer. Vi handlar 50% mer kläder och
skor idag än vi gjorde för 15 år sedan. Varför är det
så? Jämfört med tidigare är kläder billiga och fler
har råd att köpa mycket. Vi uppmanas också att
konsumera för att det skapar jobb och tillväxt. Ett

Det nyöppnade varuhuset Tempo i Nyköping, 1958. I varuhuset
fanns det mesta och nytt var att kunden kunde strosa omkring
bland varorna på egen hand. Det första svenska varuhuset hette
K. M. Lundberg och öppnade i Stockholm 1898.

Om du betalar 99 kr för en ny t-tröja kan du räkna
med att någon annan betalar det verkliga priset.
Hur mycket är du beredd att betala för en tröja
som är tillverkad på ett rättvist och miljövänligt sätt?

Gårdfarihandlare Kalle Täpp, omkring 1910. Före 1860-talet kunde man bara
köpa tyger och kläder i städerna och på marknader. Men gårdfarihandlaren
hade särskilt tillstånd att vandra mellan gårdarna för att sälja sina varor.

Quiz på nästa sida!
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Quiz - Konsumtion
9. De senaste 15 åren har konsumtionen i Sverige ökat med...

1. 10%

									X. 50%
									2. 100%

10. Varför uppmanas vi att konsumera?

				

1. för att skapa jobb och tillväxt

									X. för att förbättra miljön
									2. för att vi behöver mer kläder

11. Jämfört med tidigare är kläder idag...

			

1. billigare

									X. mer hållbara
									2. finare

12. Den yta som krävs för att producera och ta hand
		
1. köpcenter
							
om avfallet från konsumtion kallas för...
									X. ekologiskt fotavtryck
			
														
									2. soptipp
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Och sen då?
Hur länge använder du dina kläder?
Vad gör du med dem när de blivit slitna eller
omoderna?

Fram till omkring 1970-talet var kläder dyrbara och
det gällde att få dem att hålla så länge som möjligt. Detta gällde i alla samhällsklasser. Kläderna
vårdades, lappades, lagades och syddes om, oavsett om man var fattig eller rik.

Idag används klädesplagg i Sverige i genomsnitt
drygt två år. Vi köper ca 13 kg textilier per person
och år, samtidigt som vi slänger ca 8 kg. (Som textilier räknas både kläder och andra saker av tyg, till
exempel handdukar.) Det finns få ställen att lämna
in trasiga kläder för återvinning.

Kjolen på en klänning kunde bli barnkläder, en
herrkostym kunde bli en damdräkt och de allra
minsta och trasigaste bitarna kunde bli lapptäcken
och trasmattor.

Det stora textilavfallet är ett enormt slöseri med
resurser och forskare försöker komma på sätt att
återvinna kläder och göra dem till nytt tyg utan att
kvaliteten försämras.

Att köpa och sälja kläder på second hand är ett sätt att minska
textilavfallet. Även utslitna kläder kan återvinnas, exempelvis
som stoppning i bilsäten.

Kläderna kunde också repas upp och blandas med
nya fibrer för att bli till nytt tyg, men det nya tyget
blev grövre och av sämre i kvalitet.

Att lappa och laga kläder var vanligt i alla samhällsklasser.

Quiz på nästa sida!
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Quiz - Och sen då?
13. Varje person i Sverige köper varje år i genomsnitt...

		

1. 1 kg textilier

									X. 13 kg textilier
									2. 20 kg textilier

14. Varje person i Sverige slänger varje år i genomsnitt...

1. 1 kg textilier

									X. 3 kg textilier
									2. 8 kg textilier

15. Varje person i Sverige använder ett plagg i genomsnitt...

1. 2 år

									X. 7 år
									2. 15 år

16. Fram till 1970 tog många hand om sina kläder och
lappade, lagade eller sydde om dem för att kunna
använda dem längre. Vilka gjorde det?

		

1. fattiga

				

X. rika

			 						2. alla samhällsklasser
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