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Eettisen kaupan puolesta ry, Eetti
• Eetti främjar rättvis världshandel, hållbara produktionsmetoder och ansvarsfull
konsumtion
• Handel är ett dynamiskt nätverk av ömsesidigt beroende mellan människor, djur, 
miljöer, teknologi, stater, företag…
• Produktionens miljö- och människorättsutmaningar inverkar lokalt och globalt
• Hur göra förändringen: Produktion efter modell enligt linjär-, återvinnings- eller 
cirkulär ekonomi? Företagens och staternas ansvar? Att lära ut om om konsumtion 
och sätt att påverka?





Livscykelanalys
Innan produkten syns i reklam och finns på butikshyllan, 
förenar produkten oss med olika delar av världen.

Tillverkningen av ett klädesplagg sker i tiotals faser, förenklat kunde det gå till så här;
1. Bomull Benin 2. Spinning och vävning, Pakistan 3. Färgning Indien 4. Sömnad, Bangladesh
5. Färdigställande, Made in -lapp och förpackning, Kiina 6. Transportjoch försäljning, EU och Finland



UPPGIFT:
ett klädesplaggs

livscykel



Del 1. Vi bekantar oss tillsammans
med klädesplaggets livscykel
Vi delar ut bilder föreställande tillverkning och användning
av klädesplagget. Vilka skeden och inverkningar ser ni på
bilderna? Försök ordna bilderna i rätt ordningsföljd.





Uppgift:
Vad kan vi göra?

Fram med extrema idéer!



Vad kan vi göra?
Fram med extrema idéer!

Vi kastar oss in och kommer med idéer till utvecklande
lösningar för den globala klädeshandeln och konsumtionen.

Först delar man ut instruktioner och sätter en tidsgräns för
idéerna. Skriv sedan fritt ner på papper de utvecklande
lösningar du kommer på eller skriv ner dem vid den bild de 
passar in på. 



1. De lättaste och minsta
2. De vildaste och mest ambitiösa
3. De dyraste

…lösningarna, som gör handeln och
konsumtionen hållbarare



1. De lättaste och minsta
lösningarna som gör
handeln och
konsumtionen
hållbarare



2. De vildaste och mest
ambitiösa lösningarna
som gör handeln och
konsumtionen hållbarare



3. De dyraste
lösningarna som gör
handeln och
konsumtionen
hållbarare



Vad tänker du härnäst göra i ditt
arbete?

Vi granskade globala utvecklingsfrågor via klädproduktion och
–konsumtion.  

Hurudan lösning tänker du fokusera på i ditt lärararbete?

Fundera på hur du kunde anpassa temat till en del av din 
nuvarande undervisning eller skapa ett nytt projekt
tillsammans med eleverna. 



Om du vill veta mer om världshandeln och 
kläder kan du bekanta dig med Eettis 
”Vaatteita ja vastamainontaa” – verkstad. 
Presentation, fotografiuppgift och galleri med 
motreklam finns på sidan:  

www.eetti.fi/oppimateriaalit/vaatteet

Följande slides ger tips om att påverka och 
finns i presentationen

http://www.eetti.fi/oppimateriaalit/vaatteet


✓ Använd länge, underhåll och tvätta 
rätt 

✓ Dela, byt,återvinn rätt

✓ Köp endast det du behöver

✓ Välj god kvalitet, det som passar, 
återvunnet, etiskt, Rättvist

✓ Arbeta för att stöda detta

Metoder och makt att påverka: Mindre av snabbmode och 
avfall 



✓ Diskutera och påverka i olika roller (studier, arbete, familj, kompisar, hobby)

✓ Ge respons åt butiken / brandet

✓ Stöd kampanjer som kräver bl.a genomskinlighet och tillräckliga löner
→ Bindande FN-principer, organisationer, Klädrevolutionen, #Ykkösketjuun

Metoder och makt att påverka: Mer kommunikation och 
påtryck



✓ Föthåll dig skeptiskt till reklam. Var och hur påverkas jag av reklam? Är 
löftena sanna? 

✓ Bonga greenwashing och värderingar i företagens kommunikation om 
ansvarsfullhet. Välgörenhet, återvinning och egen certifiering räcker inte

✓ Dela och gör själv kritiska reklamparodier 

Metoder och makt att påverka: Media och motreklam



Fotografier, videon 
och motreklam

Man kan delta i diskussionen i media  via 

konst och humor, såsom Jeongmee 

Yoon.

Vilka tankar 
väcker bilden?





Förena bild- och textkort. Fundera över var i världen 
händelsen på kortet kunde tänkas äga rum.

Klädspelkort



Länkar och material 
www.eetti.fi/oppimateriaalit – Bekanta dig med de olika delarna och 
hitta övningar, guider och videon. Ta del av presentationen och kartan
med tema kläder, bilden i pink, foton föreställande kläder klara att printa
ut, galleri med motreklam samt guiderna Medialukutaitoa
vastamainoksista, Globaalin kuluttajan oppikirja och Puuvillan polut.

www.kuilutumpeen.fi – Eevas egen blogg

Förutom övningar på Eetti finner du dessutom här några tilläggstips till 
undervisningsmaterial om cirkulärekonomi. 

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalousopetusta-kaikille-
koulutusasteille/#opettajalle
http://www.kiertotalousnetti.fi/
https://circularclassroom.com/fi/

http://www.eetti.fi/oppimateriaalit
http://www.kuilutumpeen.fi/
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalousopetusta-kaikille-koulutusasteille/
http://www.kiertotalousnetti.fi/
https://circularclassroom.com/fi/

