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Vi ønskede, at børnene skulle have en følelse af at kunne skabe værdi 
for andre og gøre en forskel. Børnene blev undervist i tøjproduktion og 
hvordan der har været fokus på bæredygtighed indenfor tøjindustrien. Vi 
underviste bl.a. i genbrugskredsløb og hvor meget der kan genbruges af 
alle de husholdningsting som vi smider ud. De fik også viden om hvordan 
en hvid bomulds- tshirt bliver produceret; altså fra bomuldsmark til 
den ligger i butikken. Vi lavede også et værksted om, hvordan vi som 
forbrugere bliver påvirket af reklamer og nudging. Børnene skulle lave 
kampagner med forskellige udtryk og der var mange gode ideer; 
Instagram, små film, plakater, hjemmeside og forskellige typer af spil. 
Alle kampagner havde til formål at skulle få brugeren til at tænke 
over eget tøjforbrug og forhåbentlig ændre vaner. I den forbindelse 
interviewede børnene handlende i Frederiksberg Centret om deres 
indkøbsvaner og disse interviews skulle børnene bruge til at gøre deres 
kampagner skarpere. Vi havde et event på innovationslinjen på Niels 
Brock Handelsgymnasium, hvor børnene fremlagde deres protyper og 
pitchede deres gode idé. Det vigtige ved denne dag var at få feedback 
med tilbage til det videre arbejde med kampagnen. Hele projektet 
mundede ud i stor fælles exhibition for hele skolen.

Hvordan kan vi påvirke andre børn til at 
være ansvarlige tøjforbrugere?
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Se flere forløb og bliv 
inspireret på

AKTION 
VERDENSMÅL

M
ADE  B Y  T E A C H E R S  

MADE BY TEACHERS 

AUTENTISKE BRUGERE 
& SAMARBEJDE MED 

OMVERDENEN

Lokalsamfundet: 
folk på gaden

Designmuseum Danmark 
Journalist
Aktivist



Refleksion & overraskelser    
Vi blev positivt overrasket over hvor mange gode ideer børnene fik og 
hvordan de ændrede holdning til hvor meget tøj man har brug for.

Forbedringsforslag   
• Vi vil gøre mere ud af at undervise i designprocesser.

• Vi vil have flere eksperter ud og undervise i forståelsesfasen.

• Større fokus på rammesætningen af feedbacksessionerne

3 GODE  
RÅD

• Brug rigtig 
lang tid på 
idégenerings-
fasen.

• Få lavet aftaler 
med eksterne 
partnere i god tid.

• Lav et kursus 
i informations-
søgning på 
nettet

Forløbet er udviklet af

Initieret af 

Materialer

LÆRER CHRISTINA RINALDO

SKOLEPÆDAGOG MADS WACHMANN
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