
FORBEREDELSE
Bed eleverne om at forberede sig inden lektionen ved at tælle hvor mange t-shirts, de har derhjemme.

GENNEMSYN (CA. 25 MIN)
Lad eleverne gennemføre videooplevelsen hver for sig eller i grupper af to.

OPSAMLING (CA. 10 MIN)
Tal og diskuter 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 tøj forbrug? Har I f.eks. selv ændret jeres forbrugsadfærd for nyligt?  

Eller kender I nogen, som har ændret deres forbrugsvaner?

• Hvad ved I om vandforbrug i forhold til at fremstille 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 - TØM DIT TØJSKAB (CA. 30-40 MIN)
Eleverne samarbejder i grupper af to.

Forklaring: 
I skal samarbejde i mindre grupper, for at udregne, hvor meget vand der er brugt ved fremstilling 
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Målet med denne opgave er, at eleverne undersøger, hvor meget deres egne t-shirts har belastet 

miljøet igennem vandforbruget der er forbundet med produktionen af t-shirts. Opgaven bygger på 

elevernes eget forbrug af t-shirts og eleverne får derved en mere konkret og praktisk forståelse 

af konsekvenserne ved produktion af tøj.
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af jeres egne t-shirts.

Trin for trin:

1. Eleverne starter med at læse om t-shirtens rejse på hjemmesiden. Bed eleverne gå på opdagelsen  

på hjemmesiden www.ientyndtråd.dk og www.everydayuniform.dk for mere information og research.

2. I samarbejde med hinanden laver hver enkelt elev herefter en beregning på vandforbruget  

i forhold til deres eget tøj. Tag udgangspunkt i én t-shirt.

3. Derefter udregner de vandforbruget af det samlede antal t shirts i deres tøjskab. Eleverne skal være i stand til  

at præsentere hvor meget vand der er gået til spilde i forbindelse med produktionen af deres egne t shirts.

OPSAMLING (CA. 10 MIN)
Plenum

Præsentér for hinanden, hvor meget vand jeres t-shirts ca har udledt? Diskutér:

•  Kommer resultaterne bag på jer, og hvorfor?

• Hvorfor det er problematisk at der vand til spilde når der bliver produceret t-shirts?

OPGAVE (CA. 5 MIN)
Eleverne samarbejder i grupper af to. og skal hver især lave en beregning over klassens 

samlede vandforbrug på baggrund af klassen samlede antal t-shirts. Eksempel: Klassen har ca. 5 bomulds 

t-shirts pr. person. Dette ganges med antallet af eleverne.

INFO: Vidste du, at en swimmingpool der måler 12 meter i længden, 6 meter i bredden og 2 meter i dybden, 

ca. indeholder 144.000 liter vand?

OPSAMLING (CA. 10 MIN)
Plenum

Præsentér det samlede vandforbrug for jeres t-shirts, og diskutér følgende:

• Er I overrasket over resultatet?

• Hvor meget svarer jeres resultat til i forhold til mængden af vand i swimmingpoolen nævnt overfor?

• Var I i forvejen klar over at vandforbruget er så omfattende ved normal t-shirt produktion?

• Hvilke konkrete løsninger kan eleverne nævne for at nedsætte vandforbruget,  

og hvor realistiske er disse løsninger?

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