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Plagg med lang levetid 

 
Under overskriften ”Skräddarsytt – typisk 2012” skrev Sofia Edgren i den svenske avisen 
Dagens Nyheter at bevisste kunder øker etterspørselen etter håndverk, holdbarhet og unike 
plagg (18. mars 2012). Trendanalytiker Cay Bond forteller i samme artikkel at folk nå 
begynner å se verdien av å skaffe plagg som varer og at man ”inte kan hålla på att shoppa för 
shoppandets skull på det överdrivna sätt som vi gjort tidigare”.  

 

Forskere og designere har lenge vært opptatt av miljøperspektivet med å skape produkter 
med lang livslengde; longevity. Dette henger sammen med ideer om bærekraftig design som 
har ulike betegnelser som Greener by design og Cradle to cradle-design.  I gjeldende 
læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring har bærekraftig utvikling fått stor 
plass i den generelle delen i kapitlet; Det miljøbevisste menneske, som igjen er konkretisert i 
kompetansemålene. For grunnskolens ungdomstrinn står det bl.a. at mål for opplæringen er 
at elevene skal kunne ”skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i et forbrukerperspektiv” 
og ”beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø 
og verdiskaping”. En ting er planer – men hva skjer i praksis? 

 

Innen utdanning i formgiving, kunst og håndverk har de bærekraftige ideene også fått større 
plass i praksis. Det ser vi blant gjennom hvilke tema studenter velger å arbeide med. På 
masterstudiet i Formgiving, kunst og håndverk (som til neste år bytter navn til Kunst- og 
designdidaktikk) på Høgskolen i Oslo og Akershus, er det i år svært mange studenter som 
velger å skrive om aspekter knyttet til miljø og bærekraftig design. Dette lover godt. 

 

At moteindustrien fremmer idealer om kvalitet og lang levetid for klær, er kanskje bare en 
døgnflue, men det er allikevel positivt. Det er endringer i forbrukerpraksisen som er 
avgjørende for om sløseri skal  kunne vendes til bærekraft. I et slikt perspektiv er kunnskap 
om og holdning til materialer, kvalitet og forbruk svært viktig å lære i skolen.  
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