
GENNEMSYN CA. 25 MIN
Lad eleverne gennemføre videooplevelsen hver for sig.

OPSAMLING CA. 10 MIN
Tal og diskutér med eleverne om filmen: 

• Hvad skete der i filmen? Giv et kort resume af historien.

• Hvilke dilemmaer opstod der i fortællingen?

• Hvad ville I selv have gjort, hvis I havde stået i samme situation, og hvilke valg tog I på vegne af Mathias?

• Var I bevidste om udfordringerne ved måden tøj bliver produceret på?

• Hvor bevidste er I om jeres eget tøjforbrug? Har I f.eks. selv ændret jeres forbrugsadfærd for nyligt?  

Eller kender I nogen, som har ændret deres forbrugsvaner?

• Hvad ved I om certificeringer og er det noget I er opmærksomme på, når I køber tøj?

INTRODUKTION GENNEM VERDENSMÅLENE CA. 5 MIN
Med udgangspunkt i teksten Verdensmålene præsenterer du emnet for eleverne 

og hvorfor det er relevant i undervisningen.

OPGAVE CA. 45 MIN
Eleverne fordeles i grupper af 3-4 elever pr. gruppe.

Forklaring: 
I skal arbejde med certificeringer og undersøge, hvad de forskellige certificeringer helt konkret betyder. 

I skal vurdere, hvilke certificeringer I som forbrugere kan efterspørge, for at støtte en mere bæredygtig 
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VEDLEDNING TIL OPGAVE 01
CERTIFICERINGER

Målet med denne lektion er, at eleverne undersøger, diskuterer og formidler 

hvilke handlemuligheder og løsninger, de som almindelige forbrugere kan bidrage med.

Eleverne undersøger, hvilke certificeringer der imødekommer behovet for en mere bæredygtig 

produktion og hvordan de understøtter denne udvikling. Derudover forholder eleverne sig til en række 

konkrete bud på et mere bæredygtigt forbrug af tøj.
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https://ientyndtraad.dk/interactive/
https://ientyndtraad.dk/om-industrien/verdensmaalene/


tøjproduktion. Derudover skal I undersøge, hvordan udvalgte tøjmærker klarer sig i forhold til certificeringer. 

Undersøg også, om disse firmaer udviser tegn på greenwashing. 

Derudover skal I fremsætte jeres egne bud på, hvad I selv kan gøre, for at opnå et mere bæredygtigt tøjforbrug. 

For at få inspiration til at opnå et mere bæredygtigt forbrug, læser eleverne teksten/siden Inspiration. Her finder de 

bud på konkrete tips og tricks til en mere bæredygtig livsstil, som de kan videreformidle i deres præsentation. 

Eleverne skal til sidst lave en mundtlig præsentation på ca. 5 minutter.

Trin for trin:

1. Eleverne starter med at læse teksten Forbrugerens rolle.

2. Herefter nærlæser eleverne afsnittet Certificeringer  

og følger linket til tekstilrevolutionens certificeringsværktøj.

3. Lad eleverne gøre deres egen research på certifingeringsværktøjet ud fra følgende spørgsmål:

• Hvilke parametre klassificeres de forskellige certificeringer under?

• Ser I nogle tendenser i skemaet? Hvis ja, beskriv hvilke. 

• Diskutér i gruppen, hvilke parametre I finder vigtigst - begrund hvorfor? 

4. Eleverne laver herefter en prioriteringsliste over de 5 typer certificeringer, som de vurderer klarer sig bedst, 

ud fra tekstilrevolutionens certiferingsværktøj. Eleverne skal begrunde deres prioritering.

5. Med udgangspunkt i prioriteringslisten undersøger eleverne nu 3-5 forskellige tøjmærker (Fx. H&M, Zara og 

Monki) for at undersøge, om de har nogle certifceringer. Hvis ja, hvilke har de? I forbindelse med dette punkt er 

det vigtigt, at eleverne læser afsnittet Greenwashing. Eleverne skal holde øje med tegn på greenwashing. Hvis de 

ser tegn på greenwashing, skal de fremføre deres argumenter og beviser i præsentationen.

Til sidst skal eleverne undersøge siden Inspiration. Hvilke konkrete tips og tricks 

finder de interessante og realistiske - og hvorfor?

Eleverne forbereder deres præsentation:

• Præsentér de 5 bedste certificeringer, samt begrundelse for,  

hvorfor netop de certificeringer er værd at anbefale.

• Fortæl om de tøjmærker I har undersøgt. Har de nogle certificeringer og hvilke har de? 

• Fremlæg eventuelle beviser og argumenter for at mærkerne udøver greenwashing.  

Hvis de ikke har nogle certificeringer, er det relevant at være ekstra opmærksom på greenwashing.

• Til sidst videreformidler eleverne deres bedste tips til at opnå et mere bæredygtigt tøjforbrug.

PRÆSENTATIONER CA. 20 MIN
Plenum

Eleverne samles og laver en 5 minutters præsentation for hinanden.
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https://ientyndtraad.dk/inspiration/
https://ientyndtraad.dk/om-industrien/forbrugerens-rolle/
https://ientyndtraad.dk/om-industrien/forbrugerens-rolle/#certificeringer
https://www.tekstilrevolutionen.dk/certificationtool/
https://ientyndtraad.dk/om-industrien/ordbog/
https://ientyndtraad.dk/inspiration/


OPSAMLING CA. 5 MIN
Plenum

• Hvilke tips og tricks tager I med videre fra dagens præsentationer?

• Har dagens undervisning ændret jeres holdning til jeres eget tøj forbrug?

• Kommer I til at bruge jeres viden om certificeringer, når I fremover skal købe tøj?

• Hvordan skal vi som samfund forholde os til problematikken omkring greenwashing?
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