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

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?

Denne opgave har til formål at give eleverne et konkret overblik over hvordan t-shirtens rejse 

ser ud, samt hvordan pengene fordeler sig i forhold til det beløb, som eleverne betaler, 

når de køber en t-shirt.

Eleverne skal undersøge hvordan T-shirtens rejse ser ud fra start til slut. Dette gør de ved at 

beskrive, hvordan værdikæden ser ud. Derefter skal eleverne angive procenttal for hvert led i 

værdikæden, ud fra det samlede beløb (100%), som svarer til det beløb, de betaler i forretningen. 

Eleverne skal, med udgangspunkt i I En Tynd Tråd hjemmesiden, formidle hvilke handleperspektiver 

de som enkelte forbrugere overvejer, for at skubbe den bæredygtige udvikling i den rigtige retning.

Eleverne skal herefter udarbejde en kort video, hvor de formidler deres resultater. 

Videoen skal produceres med henblik på at kunne blive uploadet f.eks på YouTube eller lignende. 

Eleverne bestemmer selv hvordan de vil formidle deres emne, men de skal sørge for at præsentere 

selve problemstillingen og udfordringen forbundet med tøj fremstillingen, deres egne værdikæder, 

samt beskrivelse heraf og procentuel inddeling. 

I fremstillingen af problemstillingen er det essentielt at præsentere, hvilke verdensmål der sigtes mod 

- og kort beskrive hvad de handler om (mål nr. 12 og mål nr. 8).
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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 4-5 elever pr. gruppe.

Trin for trin:

1. Eleverne starter med at læse teksten Indien.

• Eleverne skal herefter vurdere og diskutere, hvilke risici det indebærer, hvis vi f.eks boykotter tøj,  

 som er produceret i udviklingslande som Indien. Hvordan tror eleverne, at arbejderne, der producerer  

 tøjet, vil blive påvirket, og kan de beskrive, hvad det potentielt vil have af konsekvenser for både  

 arbejdsgivere, arbejdere og konsekvenser på et nationalt niveau. Tag udgangspunkt i Indien.

• Eleverne skriver 3-5 hovedpunkter ned fra ovenstående diskussion.

2. Eleverne undersøger herefter, hvordan værdikæden i fremstillingen af en t-shirt ser ud.  

Start med at læse her og se derefter denne grafiske illustration.

• Eleverne starter med at beskrive hvad en værdikæde er - de skal formulere deres egen defintion 

 og skrive det ned på 3-5 linjer. Få eventuelt inspiration til defintion her.

• Eleverne laver nu deres egen grafiske illustration af en værdikæde.  

 Brug ovenstående links og hjemmesiden som inspiration og til at finde informationer.

• Hvis en t shirt koster 159,- på everydayuniform.dk, hvor mange procent vurderer I der går 

 til de forskellige led i værdikæden? Lav en simpel illustration i gruppen, hvor I uddeler procenttal 

 til de forskellige dele i værdikæden.

• I forhold til at arbejde med en skitsering af værdikæde er det også relevant, at eleverne tænker  

 over magtforholdet mellem de forskellige led. Eleverne skal ud fra casen i videooplevelsen vurdere,  

 hvilken magtfordeling der eksisterer mellem de forskellige led i kæden. Inddrag viden om magtdimensioner  

 og overvej, hvordan især indirekte magt og strukturel magt påvirker relationerne imellem leddene i  

 værdikæden, samt udviklingen mod mere bæredygtige produktionsforhold.

• Til sidst læser eleverne denne tekst med særligt fokus på afsnittet “Vækst i samhandlen mellem  

 Danmark og Indien. Med udgangspunkt i tabellen “ Top 5 samhandelesvarer mellem Danmark og Indien”,  

 diskuterer eleverne nu hvad Danmarks ansvar og rolle burde være i forhold til at sikre en mere  

 bæredygtig produktion i Indien.

• Eleverne samler nu 3 nedslagspunkter fra hjemmesiden, som de mener inspirerer til at skubbe  

 den bæredygtige udvikling fremad. Det kan være konkrete råd om at købe genbrugstøj, mere fokus  

 på cirkulær økonomi, mere konsekvent lovgivning overfor firmaer som udøver greenwashing, mere politisk  

 fokus på verdensmålene etc. Eleverne skal præsentere og begrunde de 3 nedslagspunkter i videoen  

 som mulige handleperspektiver.

• Eleverne skriver 3-5 hovedpunkter ned fra ovenstående diskussion.

3. Eleverne producerer nu deres egne videoer, hvor de præsenterer deres pointer.  
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Sørg for at forberede et manuskript, og overvej hvordan de grafiske illustrationer  

inddrages i videoen bedst muligt.

• Upload videoen til platform eller send videoen til læreren.

OPSAMLING (CA. 10 MIN)
Plenum

• Hvilke handleperspektiver tager I med videre fra dagens præsentationer?

• Er I blevet inspireret til at ændre jeres forbrug?

• Diskutér med eleverne, om de er villige til at betale mere for deres tøj,  

hvis de ved, at tøjet er blevet produceret under mere anstændige forhold?

• I forbindelse med elevernes overvejelser om magten imellem de forskellige led i værdikæden skal  

eleverne diskutere, om udviklingen skal drives af politiske tiltag eller ændrede vaner blandt forbrugere  

rundt om i verden - og hvad er mest realistisk?
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