
Material om hållbar klädkonsumtion

Materialet är skapat av medarbetare på konsument- och 
medborgarservice vid Göteborgs Stad. Syftet är att sprida kunskap och 
förståelse för hållbar utveckling, med fokus på en hållbar klädkonsumtion. 
Skriv gärna ut materialet, använd i undervisningen och låt barnen ta med 
hem! 

Konsument- och medborgarservice
Göteborgs Stad
031-365 00 00

Boken handlar om detektiv Lo, 
pappa Noshörning och en hemlig 

figur som bor i städskrubben. 
Träffa dem i detta äventyr om den 
trasiga tröjan. Boken visar att det 

går minst lika bra att laga sina 
kläder som att köpa nya.

Lo får ett uppdrag är ett pedagogiskt 
material som riktar sig till elever i första klass. 
Boken kan läsas av eleverna själva eller som 
högläsningsbok. I slutet av boken finns några 

frågor som kan diskuteras i klassrummet, gärna 
som en del i lärandet om hållbar utveckling.



LO FÅR ETT UPPDRAG



Lo är detektiv. 

Lo löser uppdrag åt pappa Noshörning. 
En gång hittade Lo pappas kakor i ugnen. 
De var brända, men goda ändå. 

En annan gång var pappas glasögon borta. 
Lo hittade dem på pappas huvud.

Boken är skapad av konsument- och medborgarservice i 
Göteborgs Stad, och har inget kommersiellt syfte. Tanken 
är att sprida  kunskap och förståelse för hållbar utveckling, 
med fokus på hållbar klädkonsumtion. Om du vill ha fler 
exemplar av boken går det bra att kopiera den. Den finns 
också att ladda ner på pedagogisktmaterial.goteborg.se. 
Dock får den inte säljas. 
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Konsument- och medborgarservice erbjuder konsumentrådgivning, 
budget- och skuldrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. 
Dessutom driver vi arbete kring hållbar utveckling. Vi ansvarar för 
Göteborgs Stads kontaktcenter, utveckling av service och e-tjänster 
och ansvarar för samordningen av Fairtrade City. Vår uppgift är att 
samordna service till medborgarna och vår målsättning är att underlätta 
för dig när du behöver kontakta staden. 3



Plötsligt får Lo en idé om ett nytt uppdrag.
Att få en ny tröja. Utan att gå till affären. 

Först tänker Lo knycka en tröja. 
Men det är förbjudet, så det går ju inte. 
Lo måste komma på något annat.

- Imorgon börjar skolan, säger pappa. 

Lo blir glad. 
Det ska bli kul att börja skolan. 
Det känns som magen är full av fjärilar. 

- Vi måste köpa en ny tröja till dig. Din tröja har ett stort hål, 
säger pappa.

Lo blir ledsen. 
Det är tråkigt att gå till affären. 
Det luktar illa och man måste vara tyst och stilla. 
Nej, usch. 

- Måste man gå till affären när man har hål i tröjan? tänker 
Lo. 
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Lo tittar på hålet i tröjan och får en annan idé.

- Jag vet vad jag ska göra. Jag ska ta bort hålet, tänker 
Lo.

Lo tänker sy igen hålet. 
Det verkar svårt. 
Och nålar är vassa och farliga.

- Tänk om någon kan hjälpa mig, tänker Lo högt.

Lo ser sig omkring i sitt rum. 

- Jag kan bygga en tröja av lego, tänker Lo. Då kan 
den få fina färger. 

Men det går inte att röra sig i en lego-tröja. 

- Tänk om jag måste gå till affären ändå, tänker Lo.
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Det är en liten mus som hostar. 
Musen ser gammal ut. 
Han har glasögon. 
Musen bor i syskrinet.

- Jag kan hjälpa dig att sy, säger musen.

- Toppen! Då behöver jag inte gå till affären, säger Lo.

Då hör Lo någon som hostar...

Pappa har ett gammalt syskrin. 
Det står längst in i städskrubben. 
Där inne är det mörkt och luktar gammalt.

Lo blåser bort dammet. Det yr överallt.
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Vad bra, tänker Lo.
Det går att få en tröja att bli som ny. 
Det är gratis och man måste inte gå till affären.

- Kom ihåg. Blås på skrinet så lagar vi kläder igen, 
säger musen.

-Tack och hejdå, säger Lo. 

Musen visar Lo hur man lagar hål. 
Han har nål och tråd. 
Musen sticker tråden i det lilla, lilla ögat på nålen.

Lo och musen lagar hålet tillsammans. 
Vips är tröjan hel. 
Hålet är borta.

- Vad fint det blir, säger Lo. 

- Nu är tröjan som ny, säger musen.
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Lo vill visa tröjan för pappa. 
Pappa är i badet.

- Vad fin tröjan blev, säger pappa.

Han är glad för att tröjan är hel. 
Pappa tycker inte heller om att gå till affären. 
Han tycker att det är dyrt. 

Pappas plånbok är också glad. 
Den tycker inte heller om att gå till affären. 

- Bra jobbat detektiv Lo, säger pappa. 

Nästa dag är Lo stolt och springer hela vägen till 
skolan med sin fina tröja.

SLUT
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   Frågor 

-  När behöver man köpa nya kläder?

-  Vad är bäst för miljön: att köpa nya kläder 
eller begagnade?

-  Vad kan man göra om en tröja blir för 
liten?

-  Varför blev pappas plånbok glad när Lo 
hade lagat tröjan?

-  Har du några kläder som du kan laga?

-  Vet du fler sätt att få nya kläder utan att gå 
till affären?
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Detektiv Lo ska börja skolan. 
Men först får Lo ett uppdrag. 
Träffa Lo, pappa Noshörning 
och en hemlig figur som bor i 
städskrubben i detta äventyr 

om den trasiga tröjan. 


