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Filmens innehåll
Den här filmen tar upp sambandet  mellan kultur och 
kläder och ger ledtrådar till vilka vi är idag.
Varifrån kommer ordet ”denim” som jeans tillverkas 
av? Varför är många jeans blå? Hur blev jeansen så 
populära? I filmen får vi lära oss mycket om jeansens 
historia och med den om vår kultur. 
De enkla arbetsbyxorna är idag ett av världens popu-
läraste plagg. 

Filmen om jeans är en berättelse om förändrade att-
ityder till arbete, mode, fritid och kön.

Filmfakta
Ämne: Praktiskt/estetiskt, Textil/Mode, Samhälle

Ålder: Från 12 år (H, Gy)

Speltid: 12 minuter

Svenskt tal

Produktion: LS, USA

Syfte/strävansmål
- att presentera historien om jeans
- att visa hur jeansen har påverkat vår kultur och mode

Programmet är indelat i kapitel
- Historia
- Tillverkning
- Jeans blir mode 

Jeans 
– kläder och kultur

© Rättigheterna till studiematerialet ägs av 
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet 
i samband med visning av programmet.
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Länktips

http://lankskafferiet.skolverket.se 
– Skolverkets sajt med länkar till webbplatser som du 

kan använda i skolarbetet

www.levistrauss.com
- Levi Strauss Corporations officiella hemsida, eng-

elskspråkig, mycket information om Levi’s historia 

och tillverkningsprocesser

eu.lee.com
- Lee’s officiella hemsida, engelskspråkig, med 

information om deras historia samt tillverkning

www.acne.se
- Det svenska modehusets hemsida, engelskspråkig

Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen 
är det viktigt att läraren/ledaren funderar igenom hur 
man ska hantera diskussionen och svaren. Dela gärna 
upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först 
skriva ned sina svar. 

Innan filmen:

• Vad vet du om jeansens historia?

Historia

• Vilket problem hade man med vanliga arbetsbyxor?

• Hur löste jeansen dessa problem?

• Vad hette skräddaren som skapade jeansen?

• Hur kom Levi Strauss in i bilden?

• Vilka slags arbetare handlade jeans?

• Varför var logotypen viktig redan från början?

Tillverkning

• Vad tror man att orden denim och jeans 
kommer ifrån?

• Vad tillverkas jeans av?

• Vad kom den blå färgen ifrån ursprungligen? 

• Hur färgas jeans idag och varför?

Jeans blir mode

• Hur använder man jeans idag?

• Hur började jeansen lanseras som mode?

• Vad blev jeans för symbol under 1950-talet? Hur?

• Hur såg jeans ut under 1960-70 talen?

• Hur såg punkrockarnas jeans ut?

• Hur fick man till de blekta jeansen under 80-talet?

• Vilka olika slags jeansmodeller kan du komma på?

• Var tillverkas jeans idag och varför?

• Bryr du dig om var dina jeans tillverkas och av vilka?

• Hur skulle man som konsument kunna påverka 
jeansarbetarnas arbetssituationer?

• Nämn några svenska märken av jeans.

Uppgifter
• Gruppuppgift: Gör ett grupparbete om jeans. Ta 
reda på fakta och jämför jeans med andra sorters 
kläder. Varför har just jeans blivit ett så otroligt 
vanligt plagg? Presentera arbetet för gruppen på 
stora ritblock, som webbsida, bok, film eller som en 
serietidning.

• Gör ett arbete om ett jeansmärke. Välj gärna ett 
jeansmärke som du själv ofta använder.  Skriv ned 
några frågor som arbetet ska svara på, innan du 
börjar; hur startades märket, hur påverkas miljön av 
detta jeansmärke, var tillverkas deras jeans och av 
vilka? Gör en liten tidning om detta märke. Leta fakta 
på internet, i biblioteket eller i tidningar. Gör små 
faktarutor, rita eller skriv ut/klipp ut bilder som du 
klistrar fast i din tidning.   
Om alla i gruppen gör en liten tidning var får klass-
en ett eget bibliotek om olika jeans, där alla kan se 
och läsa om vilka märken som t.ex. är miljövänliga 
eller behandlar sina arbetare på ett bra sätt.

Jeans 
– kläder och kultur
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