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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka och öka kunskapen kring hur hållbar utveckling kan 
införlivas inom textilslöjdsämnet både inom gymnasiet och grundskolans senare år. 
Frågeställningarna bestod i hur och varför textillärare bör arbeta och integrera hållbar 
utveckling i undervisningen. I studien har jag använt mig av både litteraturstudier och 
intervjuer av kvalitativ art. Intervjuerna har rört textillärare verksamma inom gymnasiet och 
grundskolans senare år. Intervjuresultatet har bland annat bidragit till att få fram konkreta 
arbetsmetoder och förslag, som exempelvis att arbeta tematiskt kring textilproduktion, att föra 
diskussioner kring elevernas egen konsumtion och kring hur man resurshushåller. 
Litteraturstudierna har bland annat bidragit till att realisera varför en hållbar utveckling är 
nödvänding genom att slöjden har analyserats ur en ekologisk, kulturell, social, teknologisk 
och ekonomisk dimension. Studiens slutsatser är att en hållbar utveckling naturligt integrerar 
med textilslöjden. Integrationen har att göra med att konsumtion och tillverkning av produkter 
ger effekter på miljön. För att kunna arbeta miljövänligt så bör en lärare vara förtrogen med 
vad de olika dimensionerna inom hållbar utveckling innebär och i sin tur kunna omsätta dessa 
kunskaper i textilslöjden till exempel genom att arbeta med återbruk, använda miljövänliga 
material eller genom samarbete med organisationer, företag med mera. 
 

Nyckelord: miljöundervisning, textilproduktion, återbruk, livscykel 
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1. Inledning 
 

Ett omdiskuterat ämne idag är hållbar utveckling, men vad innebär egentligen hållbar 

utveckling? I korta ordalag kan det beskrivas som: “en utveckling som tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov.” 

(Sandell, Öhman & Östman 2003:47).  

Enligt naturvårdsverkets websida så berör en hållbar utveckling tre viktiga delar; -ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet. Alla tre delar bör samspela för ett samhälle som är lämpat 

efter miljön och människans hälsa. För att förtydliga samspelet så ska till exempel en 

ekonomisk ökning inte få förekomma på bekostnad av miljöförstöring och ett samhälle 

präglat av ojämlikhet och segrering. Istället bör en långsiktig utveckling ske där hänsyn tas till 

alla tre delar (Naturvårdsverket 2008). 

 

Jag läser till textillärare med inriktning mot gymnasiet och denna studie kommer att beröra 

hur en hållbar utveckling kan införlivas inom skolämnet textilslöjd. Jag vill synlig- och 

medvetandegöra det centrala med att arbeta för hållbar utveckling inom textilslöjden. 

Ursprunget till idén kommer ifrån många olika håll. En viktig aspekt är mitt intresse för 

miljöfrågor och hur detta kan införlivas i mitt kommande yrke. Dessutom har jag stött på 

miljömedvetet arbete både under lärarutbildningen och i skolor där jag tidigare haft min 

verksamhetsförlagda utbildning. Främst har det rört sig om arbete med återbruk, det vill säga 

hur kan man återanvända till exempel textilier och klädesplagg, för att utav det skapa något 

nytt. 

 

Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94) är skolans uppgift att förankra 

och förmedla värderingar som kommer från vårt samhälle och att respektera vår gemensamma 

miljö (Lärarförbundet 2001:37). Skolans uppgift är att spegla samhällets värderingar och 

hållbar utveckling är idag ett mycket viktigt begrepp i vårt samhälle. Enligt Haga-

deklarationen från år 2000 betonas vikten av att alla ämnen i skolan skall behandla hållbar 

utveckling (Sandell m fl 2003:191). Inom textilslöjden är det mycket angeläget att göra 

återkopplingar gällande hållbar utveckling, med tanke på miljö och arbetsförhållanden som 

rör textilier m.m. 
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2. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka och därmed öka kunskapen kring hur hållbar 

utveckling kan införlivas inom textilslöjdsämnet både inom gymnasiet och grundskolans 

senare år. 

 

 

3. Frågeställningar 

 

- Hur arbetar och integrerar textillärare hållbar utveckling i undervisningen? 

- Varför bör textillärare arbeta med hållbar utveckling i undervisningen? 

 

 

4. Litteraturgenomgång 

 

Här kommer jag att redogöra för begreppet hållbar utveckling, miljöundervisningstraditioner i 

skolan, styrdokumentskopplingar och textiliernas miljöpåverkan. 

 

 

Hållbar utveckling 

 

I inledningen redogjorde jag i stora drag för begreppet hållbar utveckling. Här kommer jag ge 

en djupare förklaring till hållbar utveckling.  

 

Som jag tidigare nämnde så defineras hållbar utveckling på Naturvårdverkets websida som en 

sammansättning av ekonomisk utveckling, social välfärd ihopfogat med en god miljö 

(Naturvårdsverket 2008). Enligt Skolverkets referensmaterial Hållbar utveckling i skolan har 

termen hållbar utveckling ,sitt ursprung ifrån sjuttiotalet och fick sitt genomslag genom 

Brundtlandrapporten, Our common future (1987). Denna rapport har sedan utmynnat i två 

dokument vid namn Caring for the earth (1991) och Agenda 21 (1992) (Skolverket 2002:29). 
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Dessa dokument kan beskrivas som handlingsprogram för hur ett arbete mot en hållbar 

utveckling ska gå till. 

 

I en av statens offentliga utredningar (SOU 2004:104) Att lära för hållbar utveckling 

definieras hållbar utveckling som ett gemensamt ansvar och lojalitet mellan generationer, 

kvinnor och män, folkslag och länder. Alla länder är idag ihoplänkade i ett 

beroendeförhållande gentemot varandra. Det är viktigt att inse att framtidens frågor berör alla 

och att dessa utmaningar måste bearbetas med internationell hjälp. Hållbar utveckling kan 

beskrivas som ett försvar av morgondagens generationers behov gentemot att dagens behov 

tillgodoses för alla världens människor. Fokus ligger på den enskilda individens påverkan. 

Samhällets behov, förutsättningar och problem tas i beaktande inför en hållbar utveckling. Det 

är en förutsättning att de ekonomiska, miljömässiga och sociala delarna integrerar. Social 

utveckling är ett villkor för en ekonomisk utveckling. Med social utveckling menas en rättvis 

fördelning av resurser, påverkan och makt, mellan alla människor. Den sociala delen innebär 

att världens människor ska få leva ett värdigt liv, utifrån sina egna behov och inom ramarna 

för vad miljön klarar av.  Miljömässigt rör det sig om att bevara ekosystemet med dess 

tillgångar, för att det ska resultera i en god social och ekonomisk utveckling. Miljön kan 

beskrivas som ramen för en hållbar utveckling. Människan är bunden till naturen för att kunna 

överleva och för att kunna bruka naturens resurser. Den ekonomiska delen ska vara ett 

hjälpmedel för att kunna uppnå den sociala delen inom ramarna för den miljömässiga delen. 

Viktigt är att poängtera att alla tre delarna måste förstås och hanskas gemensamt, för att 

genom ett helhetsperspektiv få en konkret innebörd. Ett land med en ekonomisk tillväxt som 

grundar sig på en miljöförstörande utveckling, dåliga arbetsförhållanden och allmän ohälsa, 

håller sig långt ifrån en hållbar utveckling. En hållbar utveckling kan beskrivas som ett land i 

fred med god samhällsstyrning, god miljöutveckling och vilket i sin tur resulterar i en god 

ekonomisk utveckling (SOU 2004:32ff).  

 

 

Miljöundervisning 

 

I Skolverkets publikation Hållbar utveckling i skolan beskrivs miljöundervisningen historiskt 

i den svenska skolan i korthet med tre olika undervisningsformer: Faktabaserad 

miljöundervisning, Normerande miljöundervisning och Undervisning om hållbar utveckling. 
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Den faktabaserade undervisningen struktureras under 1960 – och 1970 -talet då 

miljöundervisningen för första gången gör inträde i den svenska skolan. Den allmänna synen 

kring de allt mer påtagliga miljöproblemen var att de skulle lösas med hjälp av mer forskning 

och information till allmänheten. Undervisningen präglas av vetenskapliga begrepp och fakta. 

Med utgångspunkt ur dessa objektiva fakta skulle eleverna själva ta ställning och agera 

(Skolverket 2002:13). 

Efter den faktabaserade miljöundervisningen följer den normerande miljöundervisningen som 

hade sin era under 1980 –talet. Under denna tid ifrågasätts den faktabaserade 

miljöundervisningen både i grundskolans styrdokument och i samhället i övrigt. Den nya 

miljöundervisningen präglas av att miljöproblemen ses som en motsättning mellan naturen 

och människan. Människan skulle inrätta sig efter den vetenskapliga kunskapen om naturen. 

De miljöfrämjande värderingarna ansågs som de goda värderingarna och undervisningen 

präglades av att eleverna skulle agera ur ett miljövänligt perspektiv med en grundkunskap om 

miljöproblemen (Skolverket 2003:14). 

 

Utifrån den normerande miljöundervisningen växte sedan en annan typ av miljöundervisning 

fram som kallas för undervisning om hållbar utveckling. Denna typ av miljöundervisning fick 

sin frammarsch som jag tidigare nämnde efter Rio-konferensen 1992 och Agenda 21. Denna 

undervisningstradition baseras på att miljöproblemen betraktas utifrån mänskliga gruppers 

olika synsätt och värderingar. Här ger vetenskapen inga klara riktlinjer utan ses som något 

som inte är tillräckligt tillförlitligt. Det som tidigare definierades som ett begrepp om miljö 

har nu ersatts av begreppet hållbar utveckling som innebär ekologisk, ekonomisk och social 

hållbarhet. Miljöundervisningen präglas nu av diskussioner baserade på vetenskapliga 

uppfattningar, erfarenhetsbaserade, moraliska och estetiska perpektiv. Undervisningens 

intention är att eleverna själva ska kunna kritiskt granska och ta egna ställningstaganden 

(Skolverket 2003:15). 

 

 

Kopplingar till styrdokument 

 

Jag kommer nedan att göra kopplingar till skolans styrdokument. Med styrdokument avser jag 

skollagen, läroplaner och kursplaner. I inledningen hänvisade jag till Läroplaner för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94) men kommer också att använda mig av Läroplaner för det 
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obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), eftersom jag i denna 

studie kommer att inrikta mig på grundskolans senare år och gymnasieskolan.  Jag kommer 

också att använda mig av grundskolans Kursplan för slöjd och gymnasieskolans Kursplaner 

för textil och konfektion (A, B, C, D, E).  

 

Gemensamt för Lpo 94 och Lpf 94 är att eleverna ska skaffa sig en förmåga att inrätta sig i 

andra människors förhållanden för att ur detta perspektiv kunna agera med vördnad och 

omsorg rörande närmiljö och miljö (Lärarförbundet 2001:14, 46). Genom att komma till insikt 

om hur andra människor situation kan se ut, och därav dra paralleller till den egna situationen 

ger en ökad förståelse för andra människors förhållanden. Genom denna insikt kan man 

därmed koppla samman det med rörande närmiljö och global miljö. Eleverna ska kunna 

identifiera sin egen roll och dess påverkan i de globala miljöfrågorna. Vidare beskrivs också 

hur samhällets roll och vårt eget leverne kan inordna sig inför en utveckling som är hållbar 

(Lärarförbundet 2001:11 f, 39).  

 

Enligt Lpo 94 ingår det i skolans uppdrag att överföra samhällets värderingar för att göra 

eleverna förberedda för livet utanför skolvärlden. Dessa kunskaper ska förmedlas utifrån 

samhällets gemensamma referensram (Lärarförbundet 2001:11). Som jag tidigare nämnde så 

är hållbar utveckling ett omdiskuterat ämne i samhället just nu, och det är viktigt att eleverna 

får en kännedom om samhällets påverkan på individen. Att genom sin undervisning kunna 

påverka eleverna till att bli medvetna om vad hållbar utveckling innebär och hur de i varje 

enskilt ämne kan hjälpa till och dra sitt strå till stacken, är oerhört betydelsefullt.  

Det är upp till varje lärare att införliva hållbar utveckling i sitt/sina ämnen i den mån det är 

möjligt. Eleverna ska efter genomgången grundskola uppfylla många olika mål. De mål som 

är relevanta för denna studie är att eleverna har globala kunskaper om varför internationellt 

arbete är viktigt. Eleverna ska förstå hur en god miljö utvecklas, utifrån kunskaper om 

grundläggande ekologiska förbindelser. De ska också inneha kunskaper om god hälsa och 

förståelse för hur deras individuella leverne påverkar miljön och hälsan (Lärarförbundet 

2001:15). 

 

I Lpf 94 fastslår skollagen (1985:1100) att skolans versamhet ska spegla grundläggande 

demokratiska värderingar, gagna respekten för varje enskild människa och vår miljö 

(Lärarförbundet 2001:37). I skolans huvuduppgifter står det också att genom att 

undervisningen bedrivs ur ett miljöperspektiv ska detta ge eleverna verktyg till att förstå de 
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globala miljöfrågorna (Lärarförbundet 2001:39). Genom att undervisningen bedrivs ur ett 

miljöperspektiv så får eleverna per automatik de verktyg som krävs för att nå en ökad 

förståelse för miljöfrågorna. 

 

Kursplanen för slöjd i grundskolan tar upp att slöjdämnesutbildningen ska ge kunskap om 

miljö- och säkerhetsfrågor och resurshushållning. I kursplanens mål att uppnå ska en 

handlingsberedskap skapas för att klara det dagliga livet med fokus på jämställdhet, ekonomi 

och miljö. I ämnets karaktär och uppbyggnad står det beskrivet att slöjdarbetet fodrar en god 

planering utifrån funktion, utseende, ekonomi, hållbarhet och miljöpåverkan (Skolverket 

2008). Kursplanens innehåll speglar tydligt slöjdämnets behov och riktlinjer av en 

miljömedveten undervisning.  

 

Ur gymnasieskolans kursplaner för textil och konfektion (A, B, C, D, E) framhålls att 

eleverna ska kunna arbeta på ett skydds- och miljömedvetet vis (Skolverket 2008). 

Gymnasieskolans kursplaner rörande hållbar utveckling var inte lika omfattande som 

grundskolans kursplan för slöjd. Dock så anser Kursplanen för textil och konfektion att det är 

betydelsefullt att arbeta ur ett miljömedvetet förhållningssätt. 

 

 

Textil och miljö 

 

Den textila produktionen och varuhandeln bedrivs till stora delar internationellt. Olika 

processer i produktionen kan ske i flera olika länder som t ex kan textilfiber odlas i ett land, 

därefter spinns garnet i ett annat land och skickas sedan vidare för vävning eller stickning till 

ett annat land (Åsnes, Willers & Cele, 1997:11). Listan kan göras lång på länder som berörs 

av textilproduktionen.  

I Naturvårdsverkets rapport 4668 Textil och miljö – redovisning till kretsloppsdelegationen 

beskrivs åtgärder för att miljöproblemen som rör textilier ska minskas så måste varje steg i en  

textilvaras liv tas i aktning. Från råvaruttag, produktion och till själva nyttjandet av varan till 

hur varan hanteras som avfall (1996:12). Vidare påpekas det också i rapporten om 

textilindustrins stora påverkan på miljön. Kärnan till själva miljöproblemen ligger i 

textilindustrins processer. Dessa processer betecknas vanligtvis som “våta” vilket i sin tur 

leder till miljöfarliga utsläpp i avloppsvattnet (1996:20). Enligt Naturvårdsverket orsakas 
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textilindustrins miljöproblem främst av användningen av kemikalier vid odling och 

tillverkning av råvaror, beredning av textilier och utsläpp från textilindustrierna. För att 

förhindra miljöproblemen ger Naturvårdverket förslag på styrmedel såsom: miljömärkning, 

miljövarudeklarationer, kvalitetspåverkan, miljöanpassning av offentlig rekvisition, system 

för miljöstyrning, producentansvar, miljöanpassad textilproduktion, återanvänding och 

återvinning (Naturvårdverket1996:7). 

 

 

Vilka miljöproblem orsakar textilindustrin? 

 

Som jag tidigare nämde så måste varje steg i varans liv, tas i beaktande för att minska 

miljöförstöringen. Jag kommer nedan att använda mig av Naturvårdverkets livscykel (LCA) 

“vaggan-till graven” över textilier och hur miljön påverkas i de olika stegen. Sedan kommer 

jag att beskriva mer ingående hur vissa typer av textilfibrer kan ha effekter på miljön. 

Naturvårdsverkets livcykels huvudsteg citeras nedan med undantag av understrykningar, fet 

stil och storlek (Naturvårdsverket 1997:12). 

 
Naturfibrer    Syntetfibrer 

- odling   - baskemikalier 
pesticider   petrokemi 

      handelsgödsel   produktion av  
- skörd                        monomer/pymer 

tillsatsmedel 
 
  Produktion 
  Fiber, garn, tyg 
 
  Textila Processer 
 t.ex: 
- avklistring  - blekning 
- mercerisering - färgning  Avloppsvatten 
-antifiltning 
 
  Kläder/Textil Industri 
  Produktionsspill 
 
  Användingen 
  - förpackning 
  - tvättning 

        kemtvätt 
  Omhändertagande—utsläpp   
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I ovanstående livscykel kommer jag att vidare fördjupa mig i naturfibrernas miljöpåverkan. I 

gruppen naturfiber ingår växtfibrer och djurfibrer, där jag kommer att gå in på växt- och 

djurfibrernas miljöpåverkan, utifrån odling, skörd och produktion. Syntetfibrer ingår i 

gruppen konstfibrer, där jag kommer att kort lyfta fram de konstfibergrupper som har 

betydande miljöeffekter orsakade utifrån produktionen.  

 

 

Naturfiber 

 

Växtfiber ingår i gruppen naturfiber och de mest omfattande miljöeffekterna från växtfibrerna 

är orsakade av konstbevattning, gödningsämnen, pesticider, skörd och frakt. Bomull är den 

mest dominerande växtfibern (Miljöhandboken 1997:12) och produktionen av bomull har stor 

inverkan på miljön på grund av de kemikalier som används i bomullsproduktionen. I 

utvecklingsländer leder kemiska bekämpningsmedel till att miljontals människor förgiftas och 

tusentals dör i följderna av förgiftningen. Bomullen är en stor bov i dramat eftersom 

produktionen förbrukar ca hälften av alla kemiska bekämpningsmedel till bomullsodlingen. 

Vidare så leder bekämpningsmedel också till förgiftning av fiskevatten, skador på jordens 

kvalitet så att maskar och mikroorganismer dör vilket leder till minskad biologisk mångfald. 

Bomullen är som jag nämnde en törstig gröda vilket kräver en stor vattenkonsumtion genom 

konstbevattning och regn. I Uzbekistan ligger Aralsjön som har blivit drabbad av 

miljöförstöring och ses nu som en av jordens största miljökatastrofer. Aralsjön var en gång 

jordens fjärde till ytan största sjö men är nu endast hälften så stor till arelalen. Orsaken är att 

vatten har avletts från sjöns huvudflöden, till konstbevattning av jordbruken som till största 

delen består av bomullsodling. Detta har lett till en betydande minskning av skogen, 

våtmarker, fågelarter, fiskarter och dricksvattnet har blivit skadligt att dricka. Till 

bomullsodlingen används också gödselmedel som kan orsaka övergödning och 

nitratförorening av dricksvatten. Sammanfattningsvis är bomullsodlingens mest betydande 

miljöproblem orsakade av kemiska bekämpningsmedel och övriga jorbrukskemikalier vilket 

leder till avsaknad av vatten, försvagning av jorden och ingrepp i naturen 

(Naturvårdsverket1997:13 ff). 
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Odling av lin betyder en komplicerad process där det är svårt att urskilja speciella 

konsekvenser på miljön, dock kan utsläpp av organiska ämnen vid linproduktionen ha 

negativa effekter på miljön (Naturvårdsverket1997:16). 

 

 

Djurfiber 

 

Den fiber inom djurfibrerna  som är mest dominerande är fårullen. Uppfödning av får sker i 

stor skala i Australien, Nya Zeeland och Ryssland. Uppfödningen av får nöter till viss del på 

växtligheten, vilket kan leda till att sällsynt växtlighet förstörs som i sin tur leder till 

jorderosion och uttorkning. Malmedel används för bekämpning emot insekter som kan 

angripa ullen. Dessa malmedel kan var mycket svåra att bryta ned för naturen och är inte 

lagliga att använda i de flesta länder(Miljöhandboken 1997:14 f). 

Produktionen av Ull kan ha effekter på miljön på grund av att produktionen släpper ut 

förorenat vatten när ullen tvättas, vid bruket av jordbrukskemikalier som används till djurens 

foderproduktion och skötsel av betesmarker, avmaskningsmedel, bekämpningsmedel. 

Konsekvenserna för miljön kan till exemplel bli föroreningar av sjöar och vattendrag 

(Naturvårsverket 1997:18).  

 

 

Konstfiber 

 

Konstfiber är fibrer som är framställda på konstgjord väg och det finns tre grupper av fiber: 

regenerande fibrer, syntetfibrer och oorganiska fibrer. Jag kommer inte att gå in mer på vad 

grupperna står för, utan vill endast påvisa vilka miljöeffekter de kan ha i framställningen av 

respektive fiber. Viskos tillhör gruppen regeneratfiber och produktionen av denna fiber leder 

till betydande effekter på miljön. Miljöeffekterna är utsläpp av försurande ämnen såsom 

kolsvavla och svavelväte till luften som leder till miljöproblem. Vidare sker det utsläpp i 

vattnet av ytaktiva ämnen, natriumsulfat och zink. Viskosen är också en så kallad törstig 

gröda som behöver mycket vatten till tillverkningen. Tillverkningen av syntetfibrer leder till 

utsläpp av kemikalier i luft och vatten (Naturvårdsverket 1997:19). 
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Den textila marknaden 

 

Enligt Naturvårdverkets rapport Textil och miljö så bestod världsproduktionen av fibrerna 

bomull, ull och syntet av 50 miljoner ton år 1993. Av dessa ca 50 miljoner ton utgjorde 

bomullen 46 %, syntetfibrerna 43 %, ullen 4 % och regenererad cellulosa 7 %. De länder som 

producerar mest bomull är USA, Indien och Kina som totalt producerar 60 % av världens 

bomull. Sedan kommer Nya Zeeland, Australien och Västeuropa som totalt producerar 70 % 

av världens ull. De länder som producerar syntetfibrer är USA, Västeeuropa och Taiwan. 

Cellulosafibrer tillverkas över stora delar av världen som bland annat i Västeuropa, USA, 

Indien, Kina och Japan. Hong Kong exporterar mest kläder och beklädningsmaterial i hela 

världen, därefter följer Italien och Kina som också är stora exportörer. Västvärlden får en 

alltmer minskad produktion vilket leder till en ökning i sydostasien, karibiska länder och de 

länder som ligger längs medelhavet. Västvärldens import präglas av billigare kläder och 

beklädnadsmaterial och de dyra kläderna tillverkas och utskeppas från USA, Frankrike och 

Tyskland. Det land som importerar flest kläder är jättelandet USA tätt följd av Textilindustrin 

i Sverige omfattar det ca 400 företag. År 1992 så importerade Sverige ca 80 000 ton kläder 

därav 75 % av importen kom från tio olika länder (1996:10 f). 

 

 

5 Metod 

 

I denna studie har jag använt mig av både litteraturstudier och intervjuer. Intervjuerna har 

gjorts med tre textillärare som arbetar med hållbar utveckling inom skolan, verksamma både 

inom gymnasiet och grundskolans senare år. 

 

 

Urval 

 

Angående intervjuerna så rör det tre textillärare som arbetar mot grundskolans senare år och 

gymnasieskolan och de är verksamma inom Västerbottens län. Urvalet av informanterna har 

gjorts genom både personliga kontakter och tips från bekanta om textillärare som arbetar med 

med hållbar utveckling inom textilslöjden. Två av informanterna har jag valt ut, utifrån det att 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


11 
 

jag har kommit i kontakt med dem under tidigare praktikperioder i lärarutbildningen. Den 

tredje informanten har valt ut utifrån tips från en bekant. 

Litteraturstudierna baseras mest på relevant fakta som kan kopplas till frågeställningarna. 

Urvalet till litteraturstudierna har baserats på litteratur som är direkt riktat mot slöjd eller 

textilslöjd, för att ge ett konkret resultat.  

 

 

Etik 

 

Intervjuerna inleddes med att informanterna informerades om studiens syfte och 

undersökningsmetoderna. Vidare berättade jag att deras medverkan inte kommer vara 

identifierbar i studien (Johansson & Svedner 2006:29 f). Jag kommer att benämna de tre 

informanterna som Informant 1, 2 och 3. Informanterna 1 och 3 är verksamma mot 

grundskolans senare år och Informant 2 är verksam inom gymnasiet. Informanternas namn i 

studien har baserats på den turordning som intervjuerna utfördes på. För att intervjusvaren 

inte ska kunna indentifiera varken skola, lärare eller elever så har jag valt att ersätta 

identifierbara namn med tre punkter. 

 

 

Datainsamlingsmetoder 

 

Intervjumetoden jag har använt mig av är kvalitativ metod. I den kvalitativa metoden är de 

övergripande frågeområdena bestämda, men frågorna kan variera beroende på vem som 

intervjuvas på grund av aspekter och svar. Den kvalitativa metodens syfte är att de som 

intervjuas ska kunna ge mer omfattande upplysningar (Johansson & Svedner 2006:43). 

Intervjufrågorna finns som bilaga (bilaga 1). Vissa av frågorna i bilagan har följts av spontana 

följdfrågor, vilka inte kommer att redovisas.  
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Procedur 

 

Intervjuerna har genomförts enskilt med varje informant. Informanterna har intervjuats i 

respektive informants lärarrum och svaren har spelats in på band. Intervjufrågorna har ställts i 

samma turordning till alla informanter. Varje intervju tog cirka tjugo minuter, med vissa 

variationer. Intervjuerna transkriberades senare noggrant där även  pauser togs med i 

transkriberingen.  

 

 

6 Resultat 

 

Litteraturstudierna har grupperats utifrån rubrikerna: slöjd och olika dimensioner av hållbar 

utveckling och en hållbar utveckling inom slöjdpedagogiken. Intervjuerna har bearbetats 

genom att materialet har grupperats utifrån de erhållna svaren. Grupperna är följande: hållbar 

utveckling, slöjd och hållbar utveckling, negativa respektiva positiva tankar om hållbar 

utveckling, elevernas inställning till hållbar utveckling och temarbete och samarbete.  

 
 

Litteraturstudier 

Slöjd och olika dimensioner av hållbar utveckling 

 

Beata Wickbom skriver i sin krönika Reclaima slöjden om att slöjden skapar ett alternativ till 

dagens moderna konsumtionskultur. Wickbom anser att slöjden är en livskraftig motreaktion 

mot slit- och slängkulturen och det enhetliga utbudet (Hemslöjden 2008/6 s 18). Om 

konsumtion och tillverkning av slöjdprodukter skriver också Ulla Suojanen om i sin artikel 

Hållbar utveckling ur slöjdpedagogisk synvinkel som återfinns i boken Från teknik till etik. 

Suojanen berättar att slöjden handlar om ämnen som naturligt integrerar en hållbar utveckling 

därför att i slöjden tillverkas och konsumeras produkter som i sin tur har en effekt på miljön. 

Dessa slöjdprodukter påverkar miljön från tillverkning till förbrukning. Suojanen tar upp olika 

dimensioner på hållbar utveckling som hon också värdesätter ur en slöjdpedagogisk 

synvinkel. Den ekologiska hållbarheten värdesätts mest och därefter följer kulturell, social, 
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teknologisk och ekonomisk hållbarhet. Med tanke på den ekologiska aspekten så handlar det 

om naturens sätt att hantera människans allt mer ökande produktion och konsumtion av varor. 

Den kulturella aspekten pekar på kulturtraditoner och värderingar hos olika folkslag. Vidare 

till social hållbarhet där Suojanen pekar på den materiella konsumtionen som är orättvist 

uppdelad mellan industriländerna och utvecklingsländerna. “Holm anser (citerad i Suojanen 

2001:264) att det har sagts, att vi inte producerar för att leva, utan för att upprätthålla 

produktion”.  I dagens värld så producerar människorna inte för överlevnadens skull utan för 

att tillverkningen ska kunna fortgå. Konsumtionen anses idag upprätthålla mänskligt liv och i 

sin tur ska den främja den mänskliga utvecklingen (2001:261 ff). I boken Grön design tar 

Naturskyddföreningen upp vardagskonsumtionen av textilier och inredning som ett stort 

problem. När vi enskilda konsumenter köper en billig tröja på någon lågprisbutik i Sverige, så 

står det inte på prislappen vilket lidande människor utsätts för eller vilka negativa 

konsekvenser för miljön som produktionen av tröjan har inneburit. När vi europer klär oss i 

rött för att det är den trendigaste färgen för tillfället, får Bangladesh floder en likadan färg 

(Naturskyddsföreningen 2008:5). Suojanen skriver vidare om slöjdens koppling till den 

sociala dimensionen av hållbar utveckling: 

 
Ett stort problem ur slöjdens och den sociala hållbarhetens synvinkel är frågan om 
textilindustrin i många utvecklingsländer, där barn och kvinnor arbetar i förhållanden som 
inte mera tillåts i västliga industriläder. Många frågar ifall det är rätt att ett barn offrar sin barndom och 
sin möjlighet till skolgång för att vi i de rika länderna skall kunna köpa våra 
kläder så billigt som möjligt? (2001:264) 
 

Textilindustrin anser Suojanen vara ett stort probem för att uppnå den sociala dimensionen av 

en hållbar utveckling. Carina Carlström berättar också i tidsskriftnen Råd & Röns bilaga Dina 

kläder – fakta och råd om textilier om hur hon har besökt textilindustrier i Kambodja som 

bland annat levererar mycket kläder till de svenska butikerna. Carlström upplevde 

sömnadssalarna som heta och dammiga med dålig luftgenomströmmning där de unga 

kvinnorna tvingades jobba långa pass för att lönen var så liten. Kvinnorna upplevde också 

trakasserier från arbetsgivarna och de arbetade också under mycket dåliga arbetsvillkor. I den 

indiska staden Tiripur (centrum för textilindustrin), finns en liknande situation som i 

Kambodja. “Vi möter arbetare som handskas med farliga kemikalier med bara händerna, som 

kliver ner i färgbad och andas in giftiga ångor i garverierna” (2003/5 s 10).  

 

Om man granskar den sociala hållbarheten ur slöjdens utgångspunkt så rör detta främst 

utvecklingsländernas textilindustri. Rörande den teknologiska hållbarheten så har nya 
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teknologiska uppfinningar ökat produktionen och samtidigt har mindre naturresurser nyttjats 

vid produktionen vilket är positivt. Men detta har sedan lett till att produkternas hållbarhet 

inte är lika långvarig, vilket i sin tur har ökat konsumtionen. Den ekonomiska hållbarheten 

syftar till att ge en långsiktig ekonomisk lönsamhet inom företagandet. Suojanen menar att 

åtminstone i finsk slöjd så utgör ekonomiska aspekter en grund för slöjden som till exempel 

återhållsam materialförbrukning, ändamålsenlig design, produktplanering och produktion.  

För att en slöjdare, konsument eller hantverkare ska kunna förstå hur slöjdprodukterna 

påverkar miljön är det viktigt att se till hela produktens livscykel (2001:264 f). 

 

Mia Hesselgren och Mikaela Dyhlén arbetar på Design- och varumärkesbyrån BVD, där de 

har till uppgift att arbeta med hållbar utveckling inom hemslöjdsrörelsen. Hesselgren och 

Dyhlén menar att slöjden kan erbjuda mycket inom hållbar utveckling. Jag citerar i sin helhet 

nedan Dyhléns och Hesselgrens tankar kring hållbar utveckling och slöjd:  
 

• Omtanke om naturen – resurssnål tillverkning som ingår i kretsloppet, liksom återanvändning. 
• Småskalighet – mänsklig närvaro, regionala produktioner och korta transporter. 
• Hållbarhet – bra kvalitet går att reparera, lång livslängd. 
• Tradition – en länk bakåt som ger mening till föremålen man tillverkar och brukar. 
• Livslust – slöjd får ta tid, man mår bra (Hemslöjden 2008/6 s 19) 

 
 
 

En hållbar utveckling inom slöjdpedagogiken 

 

Enligt Suojanen så behövs en bred kunskap för att kunna arbeta miljömedvetet om vilka 

aspekter som påverkar en hållbar utveckling. Denna kunskap ska röra eko- och 

teknosystemen, ekologiska, sociala, kulturella, ekonomiska och teknologiska effekter som rör 

tillverkandet av varorna och tjänsterna. Inom slöjdämnet kan man föra en diskussion kring 

miljöproblem, samtidigt som eleverna arbetar praktiskt i en slöjdprocess. Diskussionen kan 

kretsa kring produktens liv, från början till slut, som i sin tur genererar konkreta kunskaper 

kring hållbar utveckling hos eleverna. Förutom de ovan nämnda kunskaper så behövs ett 

miljövänligt arbetssätt. Detta arbetssätt skapas genom att arbeta med olika verktyg och 

material inom slöjden både i skolan men också i det vardagliga livet. Detta kommer till slut 

att leda till en förändring av attityder och det personliga handlingssättet, riktat mot en hållbar 

utveckling. Om slöjden ska placeras inom begreppet hållbar utveckling så kan det beskrivas 
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kulturellt som föremålskultur, design och framställning av slöjdprodukter och inlärning och 

skicklighet som skapas i arbetsprocessen (2001:265 ff).  

 

En slöjdare figurerar i olika roller både som konsument och producent av tjänser och 

produkter. Alla slöjdutbildningar har i uppdrag att fostra eleverna till medvetna konsumenter 

och producenter. Det är viktigt att förtydliga individens enskilda påverkan och se till hur hela 

produktens livscykel påverkar miljön. Detta görs bäst genom att använda miljövänliga 

redskap, material och att arbetet utförs på ett miljövänligt sätt. Hela slöjdens framtid vilar på 

att duktiga och miljömedvetna utövare utbildas (Suojanen 2001:271).  

 

Vidare så beskrivs hela eftersträvandet av hållbar utveckling, som något som förverkligas 

genom en förändring av människors tankar och beteende. Hungerford och Volks modell 

bestående av tre steg, ska vara ett sätt att förverkliga människors tankar och beteende mot en 

hållbar utveckling. Det första steget kallas för utgångspunkts variabler, där till exempel 

eleven ska genom egna upplevelser av naturen inse varför den måste skyddas. Först efter 

denna insikt kan eleven ta till sig fakta om till exempel textiliernas miljöpåverkan. Det andra 

steget kallas för personlig betydelse och innebär en holistisk förståelse för sambandet mellan 

individens egna påverkan och miljön. Förslagsvis är en holistisk förståelse när eleven kan 

bedöma en varas effekt på miljön från tillverkning till förbrukning och i sin tur inse 

betydelsen av att till exempel betala lite mer för miljövänliga produkter och att sköta 

produkterna för en lång livslängd. Det tredje och sista steget är individens maktkänsla. Här 

läggs tyngd på att individen ska vara förtrogen med sina miljökunskaper och utifrån dom 

kunna handla på ett miljömässigt sätt (Suojanen 2001:271 f). 

 

Suojanen har i sin tur framställt olika teser som en miljömedveten slöjdare (designer, 

producent, konsument) ska uppfylla. Jag citerar i sin helhet dessa teser nedan: 

 
Miljöansvarig designer 

• Designar produkter för konsumenternas verkliga behov 
• Använder miljövänliga material 
• Designar tidlösa och hållbara produkter med mångsidig användning 
• Tar i beaktande att materialet passar för bruksändamålet 
• Tar i beaktande hur produkten skall användas, underhållas och återvinnas 

Miljöansvarig producent 
• Planerar en rationell tillverkningsprocess som är miljöskonande 
• Spara energi 
• Undvidker onödiga transporter och förpackningar 
• Utnyttjar materialet till fullo samt sköter om återvinningen och avfallshanteringen 
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Miljöansvarig konsument 

• Minskar onödig konsumtion 
• Väljer tidlösa och hållbara produkter med mångsidig användning 
• Sköter rätt sina produkter och reparerar småfel i tid för att öka livslängden för sina produkter 
• Föredrar miljövänliga material 
• Återvinner onödiga eller utslitna produkter 
• Skaffar kunskaper om produkternas miljöeffekter under deras livscyket 
• Undviker produkter som är tillverkande på oetiska sätt 
• Föredrar miljömärkta produkter (2001:272 f) 

 

Suojanens teser om hur en miljömedveten slöjdare bör agera är i hög grad tillämpbar även 

inom skolslöjden. När eleverna själva styr skapandet så blir designen också deras egen. 

Eleverna måste uppmärksamma att som miljövänliga designers måste de ta i beaktande till 

exempel material, tidlöshet, hållbarhet, användbarhet, skötsel och slutligen återvinning. I 

slöjdprocessen så skapas oftast produkter, och här kan vara tänkbart att väva in teserna kring 

den miljövänliga producenten. Under slöjdprocessen är det viktigt att eleverna arbetar 

miljövänligt och rationellt, sparar energi och utnyttjar materialets maximala kapacietet och till 

sist återvinner och avfallshanterar. Alla är vi ju konsumenter och att medvetandegöra 

elevernas egen konsumtion är viktigt. Eleverna ska ha i åtanke att till exempel minska onödig 

konsumtion, välja rätt produkter med miljövänligt material, sköta produkterna korrekt och 

slutligen återvinna dem.  

 

 

Intervjuer 

Hållbar utveckling 

 

Inledningsvis av intervjuerna ville jag söka reda på informanternas egna tankar kring vad 

hållbar utveckling var för dem. Vissa svarade mer utförligt, medan det för andra verkade vara 

svårt att ge en exakt definition av begreppet hållbar utveckling. Olika tankar som framkom 

var: 

 
Första tanken är ju att man ska spara på dom resurser som finns på jorden… 
det omfattar ju så mycket … (Informant 2) 

 

Vidare så beskrevs hållbar utveckling som någonting som rör allting 
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Hållbar utveckling för mig genomsyrar allting för att det är allting och det påverkar allting. I mitt 
yrke så har jag möjligheten att påverka evigheten… det dom gör här tar dom med sig för framtiden 
och evigheten. Jag har en jätteviktig roll i att förmedla tankar kring resurshushållning, återbruk, 
miljötänk, välmående. Jag har en jätteviktig roll som textillärare vad gäller hållbar utveckling. 
(Informant 3) 

 

Det togs också upp olika tankar om samhällets påverkan och att hållbar utveckling är ett 

aktuellt ämne just nu.  Vidare så frågade jag vad de såg för anledning till att arbeta med 

hållbar utveckling inom textilslöjden. Svaren var varierande med förslagsvis olika 

anledningar som motivation till ovanstående fråga. Medvetandegörande hos eleverna tyckte 

informant 2 var viktigt, till exempel om textiliernas framställning och skötsel. Eleverna skulle 

också bli medvetna kring dagens slit- och slängkultur. Informant 3 beskriver ingående olika 

anledningar till att arbeta med hållbar utveckling inom textilslöjden.  

 
Det är ett praktisk, konkret och greppbart, förståbart ämne att förmedla ämnet hållbar utveckling eller 
resurshushållning, eller miljöpåverkan eller på mänsklighet … alltså oss som människor … det är ju mitt 
egna höga nöje också men läser man Lpo 94 så står det ju även där att det gäller 
att tänka kring miljö, ekonomiskt och så vidare. (Informant 3) 

 

Vidare så tycker informant 3 att inom slöjdämnet är det enkelt att förmedla, stimulera och 

inspirera för en hållbar utveckling. Med det menas att det är enkelt att koppla till samhällslivet 

med hjälp av massmedia och aktuella händelser i samhället rörande detta. Slöjden beskrivs 

som ett lätt ämne att göra samhällsförankringar till.  

 
… annars är ju skolan lätt så att det blir en massa stoft men det blir lite lösryckt stoft eftersom dom inte 
kan sätta det i ett sammanhang många gånger … men slöjden är ju ett sådant ämne  
att det går att haka på här och nu, följa trender och mode. (Informant 3) 

 

Sammanfattningsvis så var det bara en av de tre lärarna som kopplade en av anledningarna till 

läroplanen, men samtidigt så lade alla tre tyngd på att medvetandegöra eleverna om hållbar 

utveckling på olika sätt, framför allt om klädernas framställning, skötsel och att skolan ska 

spegla samhället. 

 

 

Slöjd och hållbar utveckling 

 

Utifrån en slöjdpedagogisk synvinkel så ville jag få fram hur de olika textillärarna konkret 

integrerade hållbar utveckling i sin slöjdundervisning. Informant 1 och 3 berättar att fokus 
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ligger på att arbeta med hållbar utveckling i årskurs åtta och nio för att då anser de att 

eleverna har tillräckligt med verktyg för att kunna både förstå och arbeta mer självständigt. 

Informant 3 berättar att hon i årskurs 7 under slöjden, pratar om hållbar utveckling med hjälp 

av tidningsartiklar och andra exempel, men att eleverna inte konkret arbetar med hållbar 

utveckling förrän i de senare årskurserna. Dock så har klasserna i årskurs 7 deltagit när skolan 

har arbetat tematiskt om hållbar utveckling.  

Att arbeta med återbruk (skapa något nytt av något gammalt) var något som alla 

informanterna arbetade med. Informant 1 var tydligt med att eleverna inte var tvungna att 

arbeta med textila material i återbruket, utan allt var möjligt. Dock var textila material 

vanligast och nedan beskriver informant 1 ett exempel på hur elevernas arbeten kan se ut.  
 

… ja vi har en del som gör helt utifrån gamla armétält från armén så har dom gjort sådana här 
snowboardfodral till … och då får du en helt ... från att vara en tält så får dom en …så har det  
blivit ett snowboardfodral som har blivit en hel livsstil. (Informant 1)  
 

 

Informant 2 berättar också om hur återbruk av textilierna kan användas i undervisningen. 
 

Ja, det jag tänkte på först i och med att vi har vävning det är ju att vi använder gamla bomullstyger, lakan 
och klipper mattrasor. Vi använder gamla tyger till lapptäcken. Vi kan också sy så kallade toaller av 
gamla lakan … alltså det är grundmönster som vi provar och använder sen … istället för att använda tyg 
på metervara. (Informant 2) 

 

Vidare beskriver informanten också att de har sytt symaskinshuvor, dynor, kläder burkar, 

lampor av gamla jeans vilket var väldigt omtyckt av eleverna. Återbruk av just jeans hade 

informanten arbetat med på flera olika stadier. Vidare berättar informanten att:  

 
… och jag har flera elever i årskurs tre som har tagit upp det som projektarbete att sy om  
gamla kläder, förnya med applikationer, tryck, sprätta isär och sy nya modeller och ta vara 
på tygerna. (Informant 2)  

 

På informantens skola hade elevrådet också ordnat en så kallad klädbytardag då eleverna fick 

byta kläder med varandra. Klädbytardagen inleddes med en modevisning av de aktuella 

kläderna. De överblivna kläderna såldes för en krona och vinsten gick till välgörande 

ändamål. Informant 2 berättar också att en elev har som projektarbete i årskurs 3 på gymnasiet 

att återbruka garn som ska resultera i olika stickprover och ett färdigt plagg. 

 

Informant 2 och 3 berättar också om att de har samarbetat med universitet och olika företag. 

Bland annat så har samarbete bedrivits med miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Umeå 
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Universitet, Röda korset, Jeans & Clothes och Naturskyddsföreningen. Samarbetet med miljö- 

och hälsoskyddsprogrammet handlade om föreläsningar om textilframställningen i världen. 

Samarbetet med Naturskyddsföreningen berättar Informant 3 om: 
 

Sen har vi haft ett annat samarbete med naturskyddsföreningen. Vi gjorde  
butiksundersökningar här i … på våran skola … eller mina klasser, mina nior som jag 
hade då gick ut och intervjuade på stan, klädbutiker för att kontrollera hur mycket  
ekologiskt odlat de hade och vilka kläder i vilken utsträckning dom hade en konfektion, 
och om personalen kunde, visst något om det … och sen har vi rapporterat in det till 
naturskyddsföreningen och sen har det varit ett stort mediedrev kring det där då. 
(Informant 3) 

 

Vidare berättar informant 3 om deras samarbete med Röda korset. Röda korset får årligen 

otroligt mycket textilier som inte kan säljas i butikerna på grund av att de är trasiga eller något 

liknande, utan istället bränns textilierna eller läggs på deponi. Så Informant 3 berättar att en 

klass i årskurs åtta fick åka ut till Röda korsets butik och ta reda på dessa textilier. Dessa 

textilier återbrukades sedan till olika saker så som:  
 

… så att av sjukhusfiltar så blev det baskrar, halsdukar, skinnvantar, gamla västar klipptes  
isär och syddes som applikation på kuddar. En gammal herrskjorta som blev en fin kökskudde till en 
soffa, rutig, grön och vit där knappraden togs igen så att man fick som en detalj till kudden, ja massa 
sådana här arbeten blev det, och i slutändan så presenterades det i en mässa 
i fjol här i … mässan var en hållbar utvecklingsmässa på Nolia.  (Informant 3) 

 

Informant 3 berättar att de satt på mässan och sydde om gamla maskintovade ulltröjor till 

sadelskydd, och i bakgrunden surrade ett bildspel och fotografier över elevernas tidigare 

arbetsprocess. Slutpoängen med detta arbete var att elevernas produkter gick tillbaks till 

kupans butik där de såldes vidare.  

 

Insamlandet av material att återbruka genomfördes på rätt så liknande sätt av alla tre 

informanterna. Alla informanterna samlade in textilier via elev- och föräldrakontakter, som 

till exempel på föräldramöten eller via skoltidningen. Vidare berättar Informant 3 om olika 

temaarbeten informanten arbetat med.  
 

… det har ju sett lite olika ut hur jag har jobbat med det men jag har haft ett stort temaarbete spänd över 
två 90 – minuters lektioner där vi jobbade med onda jeans hette det och där var det mycket miljösamtal 
och mycket miljötänk utifrån vad bekämpningsmedel och färgämnen och liknande gör med våra textilier 
och mot oss människor med våran hud. (Informant 3) 

 

Vidare berättar informanten om vikten av att eleverna ska kunna de olika symbolerna för 

ekologiskt odlade produkter och varor, och om vikten av att förstå kopplingen till de 

mänskliga rättigheterna. Informanten berättar också temaarbetet så här: 
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Det var två temadagar där det handlade om allt ifrån lite skrämselpropaganda … känsla av att hålla ett 
halvtkilo kemikalier lite halvblött i handen som finns i ett par jeans … att se hur bomullen växer till 
jeansen … hur många sådana bomullsbollar som behövs till ett par jeans och faktiskt konkretisera det. 
(Informant 3) 
 

… och då var det om modevisningen också. Vi fick ju låna kläder ifrån JC … hela delas kravmärkta 
kollektion från Crocker och då hade jag en annan klass som gick själva modevisningen då med bara 
miljömärkta kläder och det var väldigt uppskattat och det fick också hela skolan ta del av. (Informant 3) 

 

Under temadagarna fick eleverna också se på filmer om textilproduktion.  

 

En annan frågeställning rörde hur länge informanterna hade arbetat med hållbar utveckling 

inom textilslöjden. Gemensamt för alla informanterna var att de har arbetat med hållbar 

utveckling sedan de blev verksamma som lärare. Informant 1 har haft stött på återbruk både i 

utbildningen och under olika praktikperioder, vilket ledde till att ett intresse väcktes. 

 
Det var egentligen en kombination av kurs på utbildningen och även den lärare som jag 
hade min slutpraktik hos jobbade på det sättet. (Informant 1) 
 

Informant 3 berättar att informanten började arbeta på låg- och mellanstadiet och redan där 

integrerade hållbar utveckling i textilslöjden. 
 

Då skickar man hem en lapp att man ska jobba med det och att dom får ta med sig en 
kanske solkig t-shirt eller ett par urvuxna jeans och så gör man någonting av det.  
(Informant 3) 

 

Informant 2 berättar att det tankesättet har präglats redan i barndomen, men att informanten 

nu har blivit mer angelägen om att arbeta med hållbar utveckling. 

  
Jag har alltid tänkt till och tagit upp till exempel när de har klippt ut i tyg om en klipper en decimeter fel 
och alla göra samma fel och att man gör olika exempel på vad som händer om man inte är sparsam … och 
vad tyger kostar och att dom blir medvetna om att om man hjälps åt så kan man spara på resurserna. 
(Informant 2) 

 

 

Sammanfattningsvis så har alla informanterna genomgående i yrkeslivet arbetat med hållbar 

utveckling, men i olika stor omfattning. 
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6.2.3 Negativa respektive positiva tankar om hållbar utveckling 

 

För att får fram olika aspekter på integrationen av hållbar utveckling i 

textilslöjdsundervisningen ställde jag frågor om negativa och positiva upplevelser och tankar. 

Gemensamt för alla informanterna var att alla ansåg att det var få negativa upplevelser. 

Informant 1 och 3 berättar att det enda problemen de upplevde var att när eleverna arbetade 

med återbruk kunde vissa elever tycka att det är ansträngande att arbeta självständigt på grund 

av både brist på kunskap och en ovilja till självständigt arbete. 

 
… att dom måste fundera ut någonting och det finns inga mallar … det finns ju inga 
 mallar att utgå ifrån utan dom ska göra någonting själv. (Informant 1) 
 
I återbruket så behöver eleverna speciell hjälp från min sida … till exempel så  
stickar någon en väska av gamla påsar och en annan väver i vävstolen med gamla  
rep som dom har fått … detta gör att jag måste vara mer kunnig inom många  
områden. (Informant 1) 

 

… det slår dom inte alla på mellanstadiet och kanske inte på högstadiet att hur ska  
jag göra om jag ska sy en jeanskjol av ett par jeans … så det vet dom inte och då måste jag  
vara väldigt inne i det arbetet med dom. (Informant 3) 

 

Informant 1 och 3 lägger vikt på att det krävs mer från läraren både kunskapsmässigt och 

tidsmässigt. Informant 3 poängterar också att det är lärarens roll att stimulera eleverna till en 

positiv utveckling och att vi idag kan enkelt få draghjälp ifrån till exempel massmedia när det 

gäller hållbar utveckling, och att det är viktigt att ta tillfället i akt. Informant 2 berättar att förr 

har elevernas inställning till att arbeta med detta varit sämre, men idag har inställningarna 

vänt till det mer positiva slaget. Elevernas inställning kan förändras av att de till exempel ser 

någon film rörande hållbar utveckling, vilket sedan bidrar till en stimulans till arbetet.  

Sammanfattningsvis rörde informanternas negativa aspekter elevernas inställning och 

oförmåga till självständigt arbete, dock poängterades att de negativa aspekterna var få.  

 

En senare frågeställning var vilka positiva aspekter som fanns rörande hållbar utveckling.  

Informant 1 anser att det är enklare att betygssätta eleverna med tanke på innovation och 

kreativitet för att hela processen synliggörs på ett helt annat sätt, eftersom eleverna arbetar 

självständigt. Informant 1 tycker också att i och med att hon arbetar med återbruk i årskurs 8 

så följer det tankesättet med eleverna till årskurs 9. Detta att det ofta är återkommande för 

eleverna tyckte också Informant 2, som hade haft diskussioner kring textilproduktionen vilket 
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i sin tur ledde till att flera elever ville sy kollektioner av kläder ifrån Myrorna, som 

projektarbete i årskurs 3 på gymnasiet. 

Informant 2 och 3 lade också fokus på andra positiva aspekter såsom att medvetandegöra 

eleverna kring sin egen konsumtion och miljöpåverkan.  
 

 
Det är ju så tillfredsställande att kunna återbruka någonting och att man gör det i  
förlängningen för vår miljö och sen får man dra hela historian om hur det påverkar vår miljö 
och evigheten … det är en lyx, en sån enorm glädje, just det här att kunna ta tillvara på,  
att inte behöva lägga något åt sidan, att kunna använda allt om och om igen. (Informant 3)  
 
Det är ju att man får den här diskussionen om hela produktionskedjan och framställningen  
av tyger … man får en diskussion om hur ofta dom köper kläder … för ungdomarna är  
nästan den största gruppen av inköp av kläder. (Informant 2) 

 

Informant 2 och 3 poängterade också designaspekten och den personliga stilen som något 

positivt. Informant 3 tar upp vikten av att hållbar utveckling är konkret och lätt kan vävas in i 

olika sammanhang och dessutom så tycker informanten också att det är positivt av 

ekonomiska skäl. Informant 2 tar också upp ett återbrukat plaggs fysiska egenskaper som 

mindre kemikalier, vilket gör de lämpligare till att sys om till barnplagg.  

 

 

Elevernas inställning till hållbar utveckling 

 

Har tidigare nämnt lite om elevernas inställning till ett hållbart arbete i textilslöjden, men 

kommer här att mer ingående redovisa informanternas svar kring detta. Informant 1 och 2 

ansåg att eleverna var mer positivt inställda medan Informant 3 inte upplevde något större 

positivt intresse från elevernas sida. Informant 1 tyckte att nästan alla eleverna var positivt 

inställda förutom de elever som saknade förmåga till självständigt arbete. 
 

Det positiva är ju att dom oftast tycker att det är ganska kul… dom får göra någonting som passar dom 
själv... dom hittar sin egen identitet av att göra det .. t ex hästtjejerna gör ett schabrak av en gammal filt... 
emoungdomarna gör sina speciella saker… speciella tyger svart 
och rosa. (Informant 1) 

 

Informant 2 tyckte att elevernas inställningar varierar beroende på hur uppgiften läggs upp 

och att eleverna förstår syftet med uppgiften, men att deras inställningar har varit mest 

positiva. 
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Jeansprojekten har alltid varit kul för att det är många detaljer man har gjort, kanske väskor, fickor, 
märken, olika färger. Det har varit väldigt lätta att introducera och om man utgår från 
en gammal t-shirt så har det också varit positivt. (Informant 2) 

 

Informant 3 skiljer sig ifrån de andra informanterna med att inte märka några direkta 

reaktioner från elevernas sida, dock upplever hon inte det som något negativt utan tycker 

snarare att: 

 
… du skördar inte frukten på en gång och det är ju det med det yrket vi har att vi påverkar evigheten… det 
är kanske inte här och nu i alla sammanhang utan det är evigheten… det  
kan komma dagar när dom är tjugo eller trettio, trettionio eller fyrtiotvå… dagar man slås av att den där 
gången i skolan... vänta det var ju någon som sa …(Informant 3) 
 

 
… utan den riktiga responsen egentligen den ska ju komma hela livet … gång på gång på gång… att man 
kommer ihåg .. utan jag känner ingen stress för att inte få någon ahaupplevelse och  
stora kramar. (Informant 3) 

 

 

Informant 3 tycker det är viktigt att man inte ska vänta sig direkta reaktioner, utan att man ska 

vara medveten om att frukten skördas först långt senare. De elever som samarbetade med 

Röda korset i årskurs 8, känner nu när de går i årskurs 9 att de är nöjda med sitt arbete. 

Informant 3 menar att den riktiga responsen ska komma hela livet.  

 

 

Temaarbete och samarbete  

 

Den sista frågeställningen handlade om någon av informanterna hade arbetat 

ämnesöverskridande med hållbar utveckling. Informant 1 hade inte arbetat 

ämnesöverskridande, men hade planer på ett ämnesöverskridande arbete med både 

matematiken och träslöjden. Informant 2 hade arbetat ämnesöverskridande både med 

träslöjden och också bilden. 

 
Ja, om vi säger att vi har sytt lapptäcken så har vi haft samarbete med träslöjden ... att dom 
har gjort överdrag till någon dyna eller lock eller någonting ... sen bildämnet hur man jobbar med lappar. 
De har gjort skisser på bilden av plagg eller produkter som de sedan förverkligar på textilslöjden. 
(Informant 2) 

 

Informant 3 berättar att informanten ämnesöverskrider hela tiden, men det sker ingen 

samplanering, utan att planeringen sker enskilt som till exempel under temadagar.  
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… som jag säger så är det jag som har ämnesskridit utöver mina kunskaper i det textila där jag kan andra 
saker också som miljö, lite biologi och kemi sådär utifrån mitt ämne. (Informant 3) 

 

Sammanfattningsvis så har Informant 2 mest erfarenhet av ämnesöverskridande arbete, där 

lärarna planerar tillsammans, medan Informant 3 arbetar själv ämnesöverskridande i det egna 

ämnet, och Informant 1 har begynnande planer på ämnesöverskridande arbete. 
 

 

7. Diskussion 

Sammanfattning av frågeställningar och syfte 

 

Här kommer jag nedan att kort tolka och sammanställa resultatet med intervjuer och 

litteraturstudier utifrån frågeställningar och syfte.  

 

 

Hur arbetar och integrerar textillärare hållbar utveckling i undervisningen? 

 
Jag inleder med den första frågeställningen om hur textillärare arbetar och integrerar hållbar 

utveckling i undervisningen. Utförligast svar fick jag från informanterna så jag redogör kort 

för hur deras arbete med hållbar utveckling såg ut. 

 

De olika informanterna vävde in samhällspåverkan och medvetandegöring hos eleverna i 

textilslöjden. Det ansåg att det var enkelt att koppla hållbar utveckling i textilslöjden till 

samhällslivet med hjälp av massmedia och aktuella händelser. Det informanterna lade tyngd 

på var att medvetandegöra eleverna om klädernas framställning, skötsel och vikten av att 

skolan ska spegla samhället. Informanterna som arbetade på grundskolans senare år berättade 

att de lade störst fokus på att arbeta med hållbar utveckling i år 8 och 9. Den arbetsform som 

var vanligast bland alla informanterna var återbruk av textilier av olika slag. De saker som 

återbrukades var till exempel armétält som blev till snowboardfodral. Återbruket var också ett 

vanligt inslag på gymnasiet, där det ingick i olika kurser och även där eleverna valde det själv 

som projektarbete. Inom återbruket ansåg informanterna att det krävdes mycket ifrån läraren 

kunskapsmässigt och tidsmässigt. Detta eftersom läraren oftast måste vara kunnig inom 
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många olika områden och för att eleverna inte var så belevade kunskapsmässigt. Vidare så 

ansåg informanterna att det var enklare att betygssätta eleverna inom återbruket, för att 

arbetsprocessen synliggörs på ett annat sätt med tanke på innovation, kreativitet och 

självständighet. Materialinsamling inför arbetetet med återbruk genomfördes främst via elev- 

och föräldrakontakter som till exempel på föräldramöten eller via skoltidningen. 

 

På gymnasieskolan förekom också en så kallad klädbytardag, där eleverna bytte och sålde 

kläder där vinsten gick till välgörande ändamål. Informanterna berättade att samarbete förkom 

med universitet och olika företag, som gick ut på till exempel butiksundersökningar, 

intervjuer, rapporter, återbruk, försäljning, modevisningar med mera. 

Temaarbete förekom också inom ämnet textilproduktion där fokus låg på jeanstillverkning. 

Eleverna fick bland annat titta på filmer om textilproduktionen. Filmvisning kan vara ett sätt 

att stimulera eleverna till att arbeta med hållbar utveckling, genom att via filmen 

medvetandegöra och motivera eleverna inför det kommande arbetet.  

 

Eleverna skulle också lära sig de ekologiska symbolerna med dess innebörd och koppling till 

mänskliga rättigheter. Även tillklippning av tyg och vikten av textiliernas skötsel och 

sparande på resurser var ett viktigt inslag inom textilslöjden. Att ta ner undervisningen till 

elevernas nivå kan göras, genom att diskutera deras egen konsumtion och hur den i sin tur 

påverkar en hållbar utveckling. Informanterna hade också arbetat ämnesöverskridande som till 

exempel att eleverna har skissat på bilden och sedan förverkligat skissen inom textilen eller 

att textila produkter kombinerades med trä- och metallprodukter. 

 

Hesselgren och Dyhlén (2008) räknar upp några exempel på hur hållbar utveckling kan 

införlivas inom slöjden såsom resurssnål tillverkning, återanvändning, regionala produktioner, 

bra kvalitet som leder till lång livslängd, brukstraditioner och lusten och glädjen i att slöjda. 

Suojanen berättar om att en bred kunskap måste innehas för att i sin tur kunna arbeta med 

hållbar utveckling. Kunskapen ska röra alla dimensioner inom hållbar utveckling som rör 

tillverkande av varorna och tjänserna. Inom skolämnet slöjd kan diskussioner föras kring 

miljöproblem under arbetsprocessens gång, för att generera konkreta kunskaper hos eleverna. 

Ett miljövänligt arbetssätt med verktyg och material behövs både inom slöjden och i det 

vardagliga livet. Detta arbetssätt leder så småningom till en förändring av attityder och 

handlingssätt. Suojanen menar också att eleverna ska fostras till medvetna konsumenter och 

producenter och att de ska förstå individens enskilda påverkan och hur de olika produkternas 
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livscykel påverkar miljön. Eleverna ska också medvetandegöras i tre steg för att att kunna 

förverkliga sina tankar och sitt beteende mot en hållbar utveckling. Suojanens teser kring hur 

en miljöansvarig designer, producent och konsument kan enkelt införlivas i skolslöjden.  

 

 

Varför bör textillärare arbeta med hållbar utveckling i undervisningen? 

 

Informanterna förtydligade att det var viktigt att spara på de resurser som finns på jorden och 

att det var betydelsefullt att ta möjligheten som finns inom yrket att påverka framtiden och 

evigheten genom att förmedla tankar kring resurshushållning, återbruk, miljötänk och 

välmående. Informanterna tyckte att det var viktigt att medvetandegöra eleverna om till 

exempel dagens slit- och slängkultur. Informanterna hänvisade även till Lpo 94 och i 

bakgrunden tar jag upp styrdokumentskopplingar som också i hög grad svarar på frågan om 

varför textillärare bör arbeta med hållbar utveckling.  Rörande återbruket så tyckte 

informanterna att eleverna tyckte att det var positivt och att de lätt kunde hitta sin identitet i 

återbruksarbetet genom att anpassa designen efter sin egen personliga stil. Informanterna 

berättade också att arbetssättet följde med eleverna längre fram i deras skolarbeten. En annan 

aspekt som kom fram var att det var tacksamt för skolornas ekonomi.  

Som Suojanen (2001) nämnde så tillverkas och konsumeras produkter i slöjden som har effekt 

på miljön, vilket i sin tur leder till att slöjden naturligt integrerar med en hållbar utveckling. 

Ur en slöjdpedagogisk synvinkel analyseras flera olika dimensioner av hållbar utveckling. Det 

är viktigt att arbeta med hållbar utveckling inom slöjden för att eleverna ska förstå hur 

produkter, material och konsumtion påverkar naturen, kulturtraditioner och värderingar och 

människors livssituation. Suojanen menar att hela slöjdens framtid vilar på att miljömedvetna 

och duktiga slöjdare utbildas. 

 
 

Analys 

 

Här kommer jag att jämföra och analysera intervjuerna och litteraturstudierna utifrån 

frågeställningarna. Den övergripande bilden är att intervjuerna och litteraturstudierna ter de 

sig rätt likadana och följer samma riktning.  
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Intervjuerna har gett mer konkreta exempel på hur ett arbete mot en hållbar utveckling kan se 

ut såsom tematiskt arbete, samarbete med olika företag, arbete med återbruk med mera. 

Informanterna har bidragit med förslag på arbetsmetoder, egna tankar och värderingar, 

elevernas tankar och reaktioner med mera. Litteraturstudierna bidrog också till en del 

konkreta exempel såsom Suojanen beskriver om att föra diskussioner kring miljöproblem 

samtidigt som eleverna arbetar praktiskt i en slöjdprocess. Vidare berättas också om vikten av 

ett miljövänligt arbetssätt och olika teser om hur den slöjdaren bör agera (2001:265 ff – 272 

f). Litteraturstudierna har bidragit med teoretisk kunskap och informanterna har bidragit med 

praktisk kunskap. 

 

Litteraturstudierna har dock mestadels bidragit till att ge en ökad förståelse om varför vi 

behöver arbeta med hållbar utveckling i textilslöjden, där olika dimensioner kring hållbar 

utveckling har synliggjorts. Suojanen skriver att för att kunna arbeta miljömedvetet så 

behöver vi inneha en kunskap och förståelse om vilka aspekter som påverkar en hållbar 

utveckling (2001: 265 ff). Att synliggöra de olika dimensionerna och individens påverkan ger 

en ökad förståelse för varför ett miljömedvetet arbete är nödvändigt. Det ingår i varje lärares 

uppdrag såsom det står i Lpo 94 och Lpf 94 att eleverna ska ha en förmåga att inrätta sig i 

andra människors förhållanden för att genom denna nya insikt kunna agera med vördnad och 

omsorg rörande miljö och närmiljö (Lärarförbundet 2001:14, 46). Det är i sin tur upp till varje 

enskild lärare hur mycket tryck denne vill och kan lägga på detta i sin undervisning. Med 

hjälp av kunskap kring hållbar utveckling kombinerat med verklighetsförankrade exempel, 

torde det vara vara enklare att integrera hållbar utveckling inom textilslöjden. En tanke som 

framkom rörande denna kunskap, var hur mycket lärarna utbildades inom hållbar utveckling, 

och hur mycket av deras kunskapsinhämtande rörande detta, som har skett på lärarnarnas eget 

initiativ. Denna fråga har jag dock inget svar på i denna studie. Dock så behöver vi som 

Suojanen skriver själva förstå och veta vad ämnet handlar om för att kunna föra denna 

kunskap och förståelse vidare till våra elever. Ju mer kunskap vi själva har om ämnet, desto 

mer kunskap har vi att dela med oss till eleverna.  

 

I bakgrunden lyfte jag fram tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, ekologisk och 

social hållbarhet. Enligt Naturvårdverket så definieras hållbar utveckling som en 

sammansättning av ekonomisk utveckling, social välfärd ihopfogat med en god miljö (2008). 

I litteraturstudierna framkommer det ytterligare två dimensioner: kulturell och teknologisk 
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hållbarhet, som i sin tur analyseras ur en slöjdpedagogisk synvinkel (2001:264). Vad jag har 

erfarit hittills av denna studie är att hållbar utveckling kan vara svårt att ge en exakt definition 

av, och att det läggs olika tyngd på vilka dimensioner som bör lyftas fram beroende på källan. 

Som jag tidigare nämnde så tar litteraturstudierna upp fem dimensioner av hållbar utveckling. 

De dimensioner informanterna tog upp rent konkret var de om ekonomi och miljö, men 

annars talade de mest övergripande kring hållbar utveckling och hur de hade kopplat det till 

sitt dagliga arbete. 

 
 

Metoddiskussion 

 

Inför denna studie valde jag att kombinera intervjuer med litteraturstudier där syftet var att få 

fram ett bredare resultat, än om studien bara genomförts på intervjuer. För att få fram ännu 

mer fakta hade det varit bra med fler informanter vilket i sin tur hade gett mer infallsvinklar 

på resultatet. En jämnare fördelning bland informanterna utefter deras verksamhetsområde 

hade också varit bra, men i detta fall var det svårt att uppfylla eftersom jag endast hade tre 

informanter, och när studien skulle genomföras både på grundskolans senare år och 

gymnasiet. Intervjusvaren har nu per automatik inriktats mer mot grundskolans senare år, 

vilket har att göra med att flertalet av informanterna var verksamma inom grundskolans 

senare år. Under intervjuerna märkte jag också att frågeställningen om problem kring arbetet 

med hållbar utveckling var överflödig, eftersom det ledde till samma svar som 

frågeställningen om vad som var negativt med att arbeta med hållbar utveckling (se Bilaga 1). 

Angående urvalet kring informanterna så har de gjorts utifrån personliga kontakter och tips 

från bekanta om textillärare som arbetar med hållbar utveckling inom textilslöjden. Givetvis 

så kan de inte ge en övergripande bild på hur och varför man bör arbeta med hållbar 

utveckling inom slöjden, eftersom informanterna var så få och inte heller slumpvis utvalda. 

Urvalet kanske också kan bidra till att ge en vinklad bild till varför man ska arbeta med 

hållbar utveckling inom textilslöjd, eftersom samtliga informanter arbetade med hållbar 

utveckling inom textilslöjden, och i sin tur var positivt inställda till ett sådant arbete. Däremot 

tror jag inte att jag hade fått fram ett lika fylligt resultat om inte jag på förhand var medveten 

om att just dessa informanter arbetade aktivt med att införliva hållbar utveckling i sitt dagliga 

arbete.  
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För att få fram ett fylligt resultat så använde jag mig av en kvalitativ intervjumetod, där 

metodens syfte är att de intervjuade ska ge mer omfattande upplysningar. Denna metod tror 

jag varit den mest framgångsrika inför att söka svar på frågeställningarna, än till exempel via 

enkät eller liknande. Informanterna har på så sätt bidragit till att få fram tips och idéer om hur 

och varför man ska arbeta med hållbar utveckling inom textilslöjden, vilket var målet med 

denna studie.  

 

Litteraturstudierna kan också i viss mån ha bidragit till att ge en idealbild av hållbar 

utveckling – på hur det borde se ut och vara,  medan informanternas svar har bidragit till en 

realiserad bild av vad som kan vara möjligt att göra inom ramen hållbar utveckling i 

textilslöjden. Informanternas svar kan dock inte anses som jag tidigare nämnde som 

övergripande svar på frågeställningarna, utan mer som förslag på hur det kan se ut. 

 

 

Forskning 

 

Ett förslag på forsatt forskning inom detta område kan vara att utöka antalet informanter, med 

en större spridning både geografiskt och bland åldersstadierna. Det hade även varit intressant 

att spinna vidare på vad eleverna själva har för reaktioner och tankar kring att arbeta med 

hållbar utveckling till exempel genom intervjuer eller enkäter. Litteraturstudierna kunde också 

vara mer omfattande och kanske också röra andra intresseområden än just slöjd. Dessa 

intresseområden kan förslagsvis vara snarlika slöjden, vilket i sin tur kan appliceras på 

textilslöjden. En annan del som hade varit intressant är att undersöka vilken av de olika 

dimensionerna inom hållbar utvecklings som textillärare lägger fokus på i sitt arbete. En 

tänkvärd aspekt kan också vara, som jag tidigare nämnde att undersöka hur mycket utbildning 

textillärare får i hållbar utveckling. 

 

 

Slutord 

 

Examensarbetets grundläggande syfte är att studenten ska kunna öka sina kunskaper inom det 

kommande yrket (Johansson & Svedner 2006:109). Orsaken till detta arbete var att ett intresse 
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hade väckts kring hållbar utveckling på grund av eget miljöengagemang och tidigare 

erfarenheter under olika praktikperioder rörande detta. Som jag nämnde tidigare så behövs en 

förkunskap kring hållbar utveckling, för att vi ska kunna leva och agera för en hållbar 

utveckling. Den kunskapen tycker jag mig nu ha inhämtat både ur en teoretisk och praktisk 

synvinkel. Denna studie har öppnat upp mina ögon för hur viktigt det är att som textillärare 

vara medveten om vad hållbar utveckling innebär och alla dess dimensioner, och sedan i sin 

tur kunna applicera detta på skolslöjden. En lärare som själv inte har kunskap inom detta 

område kan i sin tur inte föra vidare kunskapen till sina elever. I dagens samhälle är det 

högaktuellt med hållbar utveckling och skolan ska spegla samhället, vilket ger en naturlig 

anknytning mellan samhället och skolan.  

Alla dimensioner som jag har tagit upp i denna stuide är oerhört betydelsefulla, men det är en 

dimension som jag särskilt brinner för. Denna dimension kan konkret relateras till oss själva 

och det är den sociala dimensionen. Att bara försöka få en elev att förstå vilket lidande tröjan 

de bär har inneburit för andra människor, är en stor seger. Denna elev kan i sin tur sprida 

vidare informationen och kunskapen kan spridas vidare likt ringar på vattnet. Att 

medvetandegöra elever är en viktig del av att arbeta med hållbar utveckling genom förslagsvis 

diskussioner, filmer, temadagar och studiebesök. Suojanens (2001) teser kring den 

miljöansvarige designern, producenten och konsumenten nämner jag flertalet gånger i studien. 

Detta för att dessa teser enkelt kan utgöra en ram eller avbockningslista för hur läraren kan 

vägleda och fostra eleverna till miljöansvariga designers, producenter och konsumenter. Att 

se till en slöjdprodukts hela livscykel är också något som jag tycker är betydesefullt att förstå. 

En produkts livscykel berör många dimensioner av hållbar utveckling, vilket är viktigt att 

tydliggöra för eleverna. En annan aspekt jag vill lägga fokus på när jag blir verksam lärare är 

att försöka köpa in miljövänligt slöjdmaterial, så långt som det är möjligt, med tanke på utbud 

och ekonomi. Enligt informanterna så var detta en aspekt som de inte lade så stor vikt vid i 

deras arbete mot en hållbar utveckling. Detta berodde delvis på att utbudet inte var så stort 

men även på att det var dyrare än övrigt slöjdmaterial. Min åsikt är att om det finns ett 

miljövänligt alternativ så bör man välja det även om det är dyrare. Väljer vi det billigare 

alternativet så kommer vi i slutändan ändå att få betala ett betydligt högre pris såsom 

orsakande till mänskligt lidande och miljöförstöring.  

Informanterna lade tyngd på att börja arbeta med hållbar utveckling i årskurs åtta, men enligt 

min åsikt är det bra att börja med det så tidigt som möjligt. Även om eleverna kanske inte kan 

arbeta med det i lika stor utsträckning som då de blir äldre så är det bra att börja så tidigt som 

möjligt, och att försöka åldersanpassa arbetet så gott det går. Vidare anser jag att denna studie 
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har resulterat i lärdomar som jag kommer att ta med mig i framtiden inför min kommande 

yrkesroll, och jag hoppas även att andra kan dra nytta och ta del av detta.  
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor för textillärare verksamma inom grundskolans senare år och gymnasiet.  

 

1). Berätta vad som är hållbar utveckling för dig? 

 

2). Vad ser du för anledning att arbeta med hållbar utveckling i slöjden? 

 

3). Beskriv hur du arbetar/har arbetat med hållbar utveckling inom textilslöjden? (Ge 

exempel)  

 

4). Hur länge har du arbetat med hållbar utveckling inom textilslöjden?  

 

5). Har du stött på några problem, svårigheter med att arbeta med hållbar utveckling inom 

textilslöjden? 

 

6). Vad tycker du är positivt med att arbeta med hållbar utveckling inom textilslöjden? 

 

7). Vad tycker du är negativt med att arbeta med hållbar utveckling inom textilslöjden? 

  

8). Vad har eleverna för reaktioner på att du arbetar med hållbar utveckling inom 

textilslöjden? (Positiv? Negativ? Tar de egna ställningstaganden? Engagemang?) 

 

9). Har det förekommit något temaarbete eller något ämnesöverskridande arbete kring hållbar 

utveckling där textilslöjden har ingått på din skola? De skolor du arbetat på? 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

