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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur några textillärare i grundskolan år 3-9 arbetar 

med hållbar utveckling i textilslöjden. I studien har jag använt mig av både litteraturstudier 

och en enkätundersökning. Litteraturstudiet ger svar på vad begreppet hållbar utveckling 

innebär. Studiens slutsats är att hållbar utveckling är en naturligt integrerad del av slöjdämnet. 

I slöjdämnet agerar eleven både som designer, producent och konsument och detta ger en 

tydlig integration med hållbar utveckling och alla de aspekter som detta innefattar. I 

slöjdämnet utvecklar eleven sin förmåga att göra medvetna val, samt en handlingsberedskap 

inför det dagliga livet. I slöjdprocessen, ifrån idé till färdig produkt ingår aspekter som 

ekonomi, miljö, resurshushållning, kultur och jämställdhet, vilka alla är viktiga delar inom 

hållbar utveckling. Genom aktiv problemlösning övar sig eleven att tänka konstruktivt och att 

se situationer ur ett helhetsperspektiv, vilket är centralt i frågor om hållbar utveckling. Tio 

lärare i grundskolan deltog i enkätundersökningen som speglar hur lärarna arbetar med hållbar 

utveckling i textilslöjden. Utifrån detta kan det konstateras att de flesta av lärarna försöker att 

medvetet införliva de olika aspekterna av hållbar utveckling i utbildningen. Då alla lärare har 

begränsade kunskaper inom ämnet har detta resulterat i svårigheter att få en tydlig koppling 

mellan de olika aspekterna i hållbar utveckling. Den övervägande delen av textillärarna har, 

inom lärarutbildningen, deltagit i en kurs i återbruk där hållbar utveckling bland annat har 

belysts i diskussioner. Lärarna anser att en ökad och bredare fortbildning behövs för 

verksamma lärare i skolan. Främst behövs kunskaper om hur utbildningen ska utformas och 

vad den ska behandla för att utgöra en gynnsam förutsättning för hållbar utveckling. 

 

Sökord: Miljö- och utvecklingsfrågor, undervisningsdidaktik, konsumtion och produktion.   
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1. Inledning 

I mitten av 1980-talet tillsatte FN den så kallade Bruntlandkommissionen. Kommissionen 

myntade begreppet ” hållbar utveckling”, vilket definieras som; En utveckling som 

tillfredställer dagen behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredställa sina behov. Hållbar utveckling handlar alltså både om idag och om imorgon. 

Massmedia målar upp skräckscenarier runt klimatfrågan och den globala uppvärmningen. 

Skolans roll är inte att späda på den oron, utan att skapa handlings kompetenta medborgare. 

Handlingskompetens är ett centralt begrepp inom hållbar utveckling, det inbegriper både 

kunskap om utvecklingen och viljan att påverka den. 

 

 Lpo 94`s inriktning innebär att elevernas kunskapsutveckling inte endast ska bestå av 

ämnesfakta eller grundläggande färdigheter. Eleverna ska utveckla förmågor som att kunna 

värdera och sovra information, dra slutsatser, utveckla ett kritiskt tänkande, analysera 

frågeställningar, lösa problem, argumentera för ståndpunkter. Hållbar utveckling är ett 

perspektiv som ska genomsyra hela undervisningen. Det kombinerar sociala, ekonomiska och 

ekologiska aspekter på vårt samhälle. Nu när perspektivet på undervisningen för hållbar 

utveckling vidgats från ett ekologiskt perspektiv till att omfatta även sociala och ekonomiska 

infallsvinklar behöver alla skolämnen inkluderas och frågorna berör alla som arbetar i skolan. 

För att man som lärare ska kunna undervisa med hållbar utveckling som innehåll, krävs en 

relevant utbildning i ämnet. Då först kan man som lärare få insikt i vad hållbar utveckling kan 

innebära, för att på ett målmedvetet sätt kunna realisera detta i undervisningen. Min avsikt var 

att utöka mina egna kunskaper i ämnet. Med anledning av det här valde jag att fördjupa mig i 

hur hållbar utveckling kan vidareutvecklas i slöjdämnet. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad hållbar utveckling är och hur det på ett 

målmedvetet sätt kan realiseras i slöjden. 

 

 Vad innebär begreppet hållbar utveckling? 

 Hur har begreppet hållbar utveckling växt fram? 

 Vilken betydelse har hållbar utveckling i slöjdsammanhang? 

 Hur arbetar ett antal lärare med hållbar utveckling i textilslöjden? 

 

3. Metod 

I denna studie har jag använt mig av både litteraturstudium och en enkätundersökning för att 

kunna besvara frågeställningarna. 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att genomföra en enkätundersökning. Det var insikten i lärarnas tidsbrist som 

gjorde att jag valde enkät istället för intervju. Avsikten var att göra det så enkelt som möjligt 

för lärarna att besvara mina frågor, så att jag kunde få ett bra underlag till min undersökning. 

Dessutom ville jag nå ut till alla verksamma textillärare i kommunen. Enkäten innehåller både 

fasta och öppna svarsalternativ. De flesta av dem är öppna eftersom avsikten var att få 

fördjupad information om lärarnas olika uppfattningar med avseende på hållbar utveckling. I 

boken Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik av Ejlertsson (2002), professor i 

folkhälsovetenskap på universitet i Kristianstad, har jag tagit del av de olika för- och 

nackdelar en enkätundersökning kan ha. Till fördelar hör att respondenten i lugn och ro kan 

begrunda frågorna och det finns också gått om tid och möjlighet att kontrollera faktauppgifter. 

Vid en enkätundersökning eliminerar man den s.k. intervjuareffekten, att respondenten 

påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor. Nackdelar med 

enkätundersökning är att de regelmässigt ger ett visst och ibland t.o.m. betydande bortfall.  Ett 

visst internt bortfall (dvs. bortfall på enstaka frågor) måste man också räkna med. Ju sämre 

konstruerade frågor desto större internt bortfall. Antalet frågor i ett enkätformulär är 

begränsat. Tumregeln är att det får ta högst en halv timme att fylla i formuläret. Ytterligare 

nackdel är att respondenten ofta inte har möjlighet att ställa kompletterande frågor, om något 

är svårförståeligt. Att december är en olämplig månad att distribuera enkäter är känt, då 
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lärarna har fullt upp med betygsättning och kvalitetsredovisningar med mera. Trots detta har 

åtta av tio lärare ändå besvarat enkäten.  

 

3.2 Urval 

Jag har baserat min enkätundersökning på tio verksamma textillärare i en inlandskommun. 

Vissa av lärarna arbetar på alla stadier, alltså år 3-9 och andra år 3-6. Många av lärarna arbetar 

på två skolor. En begränsning i undersökningen är att jag inte tagit hänsyn till om lärarna har 

textillärarutbildning, utan endast att de är verksamma som textillärare. Som utbildad lärare har 

man vetskap om att uppdraget enligt skollagen är att, var och en som verkar inom skolan skall 

främja aktning för varje människas egenvärde och för vår gemensamma miljö. 

3.2.1 Etik 

Enligt Stensmo (Vetenskapsteori och metod för lärare- en introduktion, 2002), docent i 

pedagogik vid Uppsala universitet, är etiska överväganden viktiga då enkätundersökning 

planeras. I Sverige finns fr.o.m. 2004 en etiklag, vilken reglerar etiska frågeställningar i 

anslutning till forskning som avser människor. Den utbildningsvetenskapliga forskningen 

skall följa Vetenskapsrådets etiska kod. Denna kod specificerar bl.a. fyra krav för att en studie 

skall svara upp mot ”individskydd” i forskningen; information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande.  

 

Information: Lärarna har blivit informerade om studiens syfte och att den är en del av 

lärarutbildningen. De har blivit upplysta om att deltagandet är frivilligt, dels i första 

telefonkontakten och sedan i följebrevet till enkäten. 

 

Samtycke; Deltagarnas samtycke har inhämtas i ett telefonsamtal att jag fick skicka en enkät 

med öppna frågor till dem, som de i lugn och ro kunde besvara, angående hållbar utveckling.  

 

Konfidentialitet; I denna studie har det framkommit i enkätens följebrev att resultatet ska 

behandlas konfidentiellt. Det innebär att uppgifter om identifierbara personer skall antecknas 

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående.  

Nyttjande; Uppgifter om enskilda personer insamlade för forskningsändamål får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Uppgifter 

får heller ej användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde om inte den enskilde 
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medger detta. I denna studie kommer inget av det insamlade materialet att användas på något 

av detta sätt, utan endast i min studie. 

3.3 Datainsamlingsmetod  

Jag kom i kontakt med lärarna, genom att först kontakta de olika skolornas expedition och 

därifrån få kontaktinformation till de olika textillärarna. Efter att ha fått lärarnas 

mobilnummer och hemtelefon, kunde jag ta kontakt och tala om mitt ärende.  Jag redogjorde 

för syftet med studien, frågornas innehåll och att studien var en del i lärarutbildningen. Jag 

fick tillåtelse att skicka mina enkätfrågor via mejl. Enkäten i sin helhet finns som bilaga längst 

bak i uppsatsen. 

3.4 Procedur 

Enkätens frågor konstruerades med undersökningens syfte i fokus samt att jag läst adekvat 

litteratur till ämnet för att kunna ställa relevanta frågor. Enkäten innehåller både fasta och 

öppna svarsalternativ. De flesta av dem är öppna eftersom avsikten var att få fördjupad 

information om lärarna olika uppfattningar med avseende på hållbar utveckling. Efter 

överenskommelse per telefon skickades enkätens frågor tillsammans med ett inledningsbrev 

via respondenternas mejladresser. I brevet tydliggjordes vem jag var och undersökningens 

syfte, där stod även hur lärarna skulle gå till väga för att svara på enkäten. Detta i ett försök att 

göra besvarandet så enkelt som möjligt för lärarna. På frågeformuläret fanns också en fråga att 

besvara om jag kunde ta kontakt med dem för komplettering av svaren. Att enkäten skickades 

via meil berodde på att det skulle bli extrautgifter med portokostnader om jag skickat ut 

enkäterna via post. Det skulle också ta längre tid att få tillbaka svaren. Att dela ut enkäterna 

personligen var inte heller något alternativ då avstånden mellan skolorna är långt. Den 

närmaste skolan ligger fyra mil ifrån och de övriga mer än åtta mil bort. Lärarna fick en vecka 

på sig att svara på enkäten. Efter ett par dagar fick jag fem svar, varav två meddelade att de 

inte ville delta på grund av tidsbrist. De hävdade även att de inte hade kunskaper om ämnet 

och inte skulle tillföra studien något. Efter en dryg vecka ringer jag runt till de som ännu ej 

svarat och påminner om enkäten. De flesta hade inte haft tid eller glömt. En lärare hade inte 

kunnat öppna dokumentet, ytterligare en hade misslyckats när dokumentet skulle skickas men 

jag fick löfte av alla att svar kommer. Jag hoppade alltså över ett första påminnelsebrev och 

tog direktkontakt med respondenterna via telefon. 
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 3.5 Databearbetning 

Åtta av tio lärare har svarat på enkäten. Två lärare avböjde på grund av tidsbrist. Jag började 

med att läsa igenom allas svar på frågeställningarna, därefter sammanställde jag svaren på 

respektive fråga under samma frågeställning och gjorde en sammanfattning. 

 

4. Litteraturstudium  

Den här litteraturstudien är en del av resultatet med avsikt att skaffa mig kunskaper om 

frågeställningen vad begreppet hållbar utveckling innebär. Litteraturstudien har även bidraget 

till utformning och formulering av frågeställningarna i enkäten. Enkätundersökningen 

besvarar frågan hur lärarna arbetar med hållbar utveckling i textilslöjden. Jag inleder med att 

beskriva en av de mest använda definitionerna av hållbar utveckling samt de sammanvävda 

perspektiven och hur begreppet hållbar utveckling har växt fram.  

4.1 Definition av begreppet hållbar utveckling 

   Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling 

och göra det till verklighet för människorna över hela världen.                                                                                                                                                                                                           

                                                       Kofi Annan (SOU 2004:104:31)   

Termen hållbar utveckling härstammar från sjuttiotalet och blev allmänt känd genom FN:s 

Bruntlandrapporten, Vår gemensamma framtid (1987). Enligt rapporten kan hållbar 

utveckling definieras som en utveckling som möter behovet hos nuvarande generation utan att 

kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov. 

Tillsammans kan vi utveckla ett hållbart samhälle. Genom de val vi gör i livet kan vi 

medverka till att förbättra förutsättningarna för goda liv för människor i vårt land och i andra 

länder (Myndigheten för skolutveckling U04:035). 

 Hållbar utveckling handlar om gemensamt ansvar och solidaritet mellan generationer, mellan 

kvinnor och män och mellan folkgrupper och länder. Världens länder är i dag sammanflätade 

och beroende av varandra som aldrig tidigare . Vår livsstil och politik påverkar och påverkas 

av andra. Sverige har inte bara ett ansvar för att bidra till en rättvis och hållbar värld, utan 

också ett eget intresse av det. Samtidens och framtidens stora frågor angår alla och 

utmaningarna måste hanteras genom ett internationellt samarbete. Begreppet hållbar 

utveckling tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors och samhällens behov, 

förutsättningar och problem. Den bärande principen är att ekonomiska, sociala och 
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miljömässiga förhållanden och processer är integrerade - de är varandras förutsättningar och 

stöd (SOU 2001:20).     

 

4.1.1 Hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv 

Den ekonomiska hållbarheten innebär bland annat att hushålla med mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt. En förutsättning för utveckling är ekonomisk tillväxt. Inget land kan 

uppnå en hållbar ekonomisk utveckling om miljön försämras, om välståndet inte fördelas 

rättvist och om det inte sker en tillväxt i det mänskliga kapitalet som t.ex. hälsa och 

utbildning. Social utveckling är därför både ett resultat av och en förutsättning för ekonomisk 

utveckling. Om den ekonomiska tillväxten baseras på en produktion som försämrar miljön 

och hotar ekosystem eller sker på bekostnad av orimliga arbetsvillkor och ohälsa, så är 

utvecklingen inte hållbar (SOU 2004:104). Enligt Mikael Stenmark (2000), docent och 

universitetslektor i religionsfilosofi vid Teologiska institutionen vid Uppsala Universitet, i 

boken Miljöetik och miljövård måste ekonomisk tillväxt baseras på kvalitetsförbättringar 

istället för ökad resursförbrukning för att den ska vara socialt hållbar. 

 

4.1.2 Hållbar utveckling ur ett socialt  perspektiv 

Det sociala perspektivet av hållbar utveckling lyfter fram betydelsen av att resurser, inflytande 

och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt, så att alla människor får tillgång till 

social service och att individer känner trygghet och delaktighet. Det handlar om att bygga en 

långsiktligt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls      

(SOU 2004:104). Enligt Stenmark (2000) innebär hållbar utveckling att man tillgodoser alla 

människors grundläggande behov. Fattiga människor tvingas ofta leva på ett sådant sätt att 

bärkraften överutnyttjas i de ekosystem som de är beroende av.  

 I syfte att minska skillnaderna i levnadsvillkor och för att bättre tillgodose behoven hos 

majoriteten av jordens befolkning måste alla stater och folk samarbeta i den angelägna 

uppgiften att utrota fattigdomen, vilket är en förutsättning för en hållbar utveckling. Detta 

innebär enligt Stenmark(2000), att alla människor har en moralisk rättighet att få sina mest 

grundläggande behov tillfredställda och att det är de rika länderna som har en förpliktelse till 

att aktivt eliminera massfattigdomen i världen. 

 

4.1.3 Hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv  

Det ekologiska perspektivet handlar om att värna om ekosystemens tjänster och 

återhämtningsförmåga, vilka är en förutsättning för en långsiktig social välfärd och en 
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ekonomisk utveckling. Eftersom människorna är beroende av naturen och dess kretslopp både 

för deras livsuppehållande förmåga och som resursbas, är det nödvändigt att se till att 

ekosystemets funktioner inte utarmas. Annars kan hälsa och ekonomisk utveckling inte 

upprätthållas för dagens generation och för kommande generationer. Det ekologiska 

perspektivet kan därmed sägas utgöra en yttre gräns (SOU 2004:104). 

4.2 Hur utbildning för hållbar utveckling växer fram 

Enligt rapporten ”Vår gemensamma framtid” från Världskommissionen för miljö och 

utveckling, (citerad i SOU 2004:104) påtalar man att under det gånga seklet har förhållandet 

förändrats mellan människans värld och den jord som utgör basen för människans värld. Vid 

inledningen på förra seklet var det inte tekniskt möjligt för människan att radikalt förändra 

jordens olika system. Nu är situationen annorlunda och stora oförutsedda förändringar äger 

rum i fråga om atmosfär, jordmån och vatten, bland växter och djur samt samspelet mellan 

dessa. Fenomenet och begreppet hållbar utveckling växte fram under 1970- och 1980-talet 

mycket på grund av att miljöproblemen blir allt tydligare i världen. 

 

Sverige bidrog 1972 till vad som kallas den första internationella miljökonferensen, 

Stockholmkonferensen. Det var ett resultat av den svenska oron för försurat regn och 

försurning av sjöar och jordar i Sverige. Föroreningarna som orsakade det försurade regnet 

kom främst från andra länder. Dessa effekter påverkade Sverige specifikt och det blev ett 

problem i och med att andra länder som Storbritannien inte såg sin ansvarsdel i 

problematiken. Med anledning av detta lyfte Sverige statusen för långväga luftföroreningar 

till internationell nivå för att lösa problemet (Skolverket 2002:694). 

Under FN-konferensen i Stockholm 1972 diskuterades den mänskliga miljön och detta 

utmynnade bland annat i att FN:s miljöprogram United Nations Environmental Programme, 

UNEP, skapades och ett internationellt samarbete kring miljöfrågorna kom i gång på allvar. 

Hållbar utveckling hade då inte etablerats som ett internationellt begrepp, men ofta ses FN- 

konferensen i Stockholm1972 som startpunkten för dess framväxt (SOU 2004:104). 

 

FN tillsatte 1983 en grupp med uppdrag att analysera de kritiska miljö- och 

utvecklingsfrågorna. Det officiella namnet var The World Commission for Environment and 

Development, men gruppen kom snart att kallas för Brundtlandkommissionen efter 

ordförande Gro Harlem Brundtland. Kommissionen publicerade sin rapport 1987 den så 

kallade Brundtlandrapporten och den gav hållbar utveckling ett internationellt genomslag. 
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Kommissionen betonade särskilt generationsperspektivet, de sammanvävda aspekterna av 

hållbar utveckling och den globala dimensionen (SOU 2004:104). 

  

Tjugo år efter det att miljökonferensen i Stockholm hade ägt rum, samlade FN världens ledare 

till en miljö och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 1992, Den överenskommelse som har 

blivit mest känd från denna konferens är Agenda 21. Det är en omfattande och detaljerad 

handlings-plan för hållbar utveckling. I handlingsprogrammet betonas det regionala, 

nationella och lokala arbetets betydelse för en hållbar utveckling. Efter Riokonferensen kom 

ett lokalt Agenda 21-arbete igång i Sverige med mycket stor bredd. Fyra år efter konferensen 

hade alla kommuner i Sverige startat ett sådant arbete (SOU 2004:104). 

 

FN:s millenniedeklaration 2000 handlar om globala utvecklingsfrågor såsom 

fattigdomsutrotning, utbildning, jämställdhet, barnadödlighet, mödrahälsa, hiv och aids, 

säkerställande av en miljömässig hållbar utveckling samt en förstärkning av det globala 

partnerskapet mellan rika och fattiga länder (SOU 2004:104). 

 

Tio år efter Rio-mötet hölls ett FN-toppmöte i Johannesburg 2002 om hållbar utveckling. Vid 

detta möte slogs det fast att all utveckling måste vara hållbar och att ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter måste integreras. Resultatet av det här mötet blev en politisk deklara-

tion om en genomförandeplan för hållbar utveckling (SOU 2004:104).  

 

Vid sidan av arbetet för hållbar utveckling inom EU som Sverige deltar i utgör 

Östersjösamarbetet och nordisk samverkan två viktiga arenor. Baltic 21 är en Agenda 21 för 

Östersjöregionen och den antogs 1998. Vid ett möte i mars 2000 sluter utbildningsministrarna 

i regionen en överenskommelse om att utveckla och implementera en Agenda 21 för 

utbildning. Baltic 21 Education eller Hagadeklarationen, som den oftare kallas. I 

temaskriften, Lärandet om hållbar utveckling (U04:035), uppmanas i handlingsplanen för 

Baltic 21 Education politiker på alla nivåer, att ge tydliga signaler om vikten av utbildning för 

hållbar utveckling, där betonas även en integrering av miljö- ekonomiska och sociala 

aspekter. Dessutom förespråkas en utredning av processorienterade och dynamiska 

undervisningsmetoder som betonar vikten av kritiskt tänkande och demokratiska processer. 

Där understryks även vikten av en integrering av hållbar utveckling i skolans alla ämnen och 

en utveckling av hållbar utveckling som ett eget perspektiv (SOU 2004:104). Detta innebär 

enligt Inger Björneloo (2007) verksam lärare och forskare vid Göteborgs universitet med 
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intresse för utbildningsfrågor kring hållbar utveckling, att hållbar utveckling bör skrivas in i 

alla styrdokument: skollag, högskolelag, läroplaner och kursplaner.  

 

Vid toppmötet i Johannesburg 2002 lovade statsminister Göran Persson, att genomföra ett 

internationellt rådslag i Sverige om lärande för hållbar utveckling. Det ägde rum i Göteborg år 

2004 under rubriken, Learning to change our world, International Consultation on Eduction 

for Sustainable Development. Rådslaget kan ses som ett steg i en process som går ut på att 

genom en bred internationell dialog mellan lärare, studenter, forskare, tjänsteman och 

frivilliga organisationer reda ut vilken roll lärande och utbildning kan ha när samhällen ska 

omorienteras mot en hållbar utveckling. Rådslaget visar att utbildning för hållbar utveckling 

är ett mångtydligt begrepp och här identifieras både hinder och möjligheter att komma vidare. 

Man arbetade efter tre delar: Tänk till - Tänk om - Tänk nytt. I den första delen identifierade 

deltagarna de hinder som finns för hållbar utveckling, i den andra delen vad man kan göra för 

att komma förbi hindren och i den tredje delen vad nästa steg i arbete för hållbar utveckling 

blir (SOU 2004:104). 

4.3 Från miljöundervisning till utbildning för hållbar utveckling 

I detta avsnitt beskrivs olika utbildningsfilosofier och sedermera miljöundervisnings-

traditioner som dominerat senare delen av 1900-talet och början av 2000-talet. 

  

4.3.1 Utbildningsfilosofi  

Det finns olika sätt att se på lärandet och att förstå utbildningens syfte och roll i samhället. 

Därför kan undervisningen utgå ifrån olika utbildningsfilosofiska synsätt. De tre utbildnings 

filosofier som dominerat de senaste decennierna är essentialismen, progressivismen och 

rekonstruktivismen.  

Essentialismen utgår ifrån att undervisningen i skolan ska vara baserad på de vetenskapliga 

disciplinerna. Ämnet är i centrum och undervisningen ska förmedla vetenskapliga begrepp 

och modeller. Läraren är den vetenskapliga ämnesexperten som förmedlar sina kunskaper till 

eleverna. Progressivismen har eleven i fokus. Elevens intresse och behov är utgångspunkten i 

undervisningen. Samarbete och problemlösning är viktiga delar i kunskapsprocessen. Läraren 

fungerar som handledare och elevernas kunskaper utvecklas genom direkta erfarenheter av 

natur en och samhället. Rekonstruktivismen betonar skolans roll i en demokratisk utveckling 

av ett framtida samhälle. Läraren presenterar olika perspektiv och lösningar med syfte att lära 

eleverna att kunna värdera olika alternativ genom att de utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. 
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 Utifrån utbildningsfilosofin har olika undervisningstraditioner utvecklats (Skolverket 

2002:694).  

 

4.3.2 Miljöundervisningstraditioner  

Utveckling för hållbar utveckling kan ses som en vidareutveckling av den miljöundervisning 

som sedan decennier bedrivits i svenska skolor. Utbildningen för hållbar utveckling innebär 

inte att ett nytt innehåll ska behandlas i skolan, utan snarare att ett nytt perspektiv ska läggas 

på utbildningen. Ett sätt att få ett grepp om vad som utmärker undervisning för hållbar 

utveckling kan vara att spegla den mot tidigare miljöundervisning (Myndigheten för 

skolutveckling 2004:72). Den miljöundervisning som har bedrivits i svenska skolor från 

1960- talet och framåt kan enligt Johan Öhman och Leif Östman, verksamma forskare vid 

Örebro Universitet respektive Uppsala Universitet delas upp i tre olika traditioner. Först den 

faktabaserade miljöundervisningen som tog form under 1960- talet. Inom den här traditionen 

ses vetenskapen som en lösning på människans problem. De miljöproblem som finns ser man 

i första hand likt en kunskapsbrist vilken kan åtgärdas med mer forskning och information till 

allmänheten. Målet med denna form av miljöundervisning kan sägas vara att eleverna blir 

medborgare som är välinformerade om den aktuella miljöproblematiken. Många upplevde att 

enbart kunskaper inte förändrar människors beteende på det sätt som ansågs vara miljömässigt 

nödvändigt. Under 1980-talet framträdde därför den normerande miljöundervisningen som 

huvudsakligen fokuserade på de värderingar människor har och de områden där 

miljöproblematiken främst anses som förknippad med människors livsstil. Det centrala syftet 

är följaktligen att utveckla miljövänliga normer och värderingar hos eleverna som kan 

förändra deras levnadsvanor, vilka är grundade på vetenskapliga insikter i 

miljöproblematiken. Målet är således att forma medborgare som kan acceptera och medverka 

i de miljömässigt nödvändiga förändringarna i samhället (Skolverket 2002:694). 

 

 Undervisning om hållbar utveckling kan sägas vara en utveckling av den föregående 

traditionen. Hållbar utveckling innebär en bred och sammanhängande beskrivning där 

ekologiska, ekonomiska och sociala frågeställningar ingår och samverkar med varandra. 

Denna medvetenhet om att miljö och samhällsfrågor har en lokal, regional och global 

dimension har ökat. Dessutom har tidsperspektivet förlängts då det står klart att våra val även 

påverkar kommande generationer. Den växande komplexiteten för med sig att miljöfrågorna 

ses och förstås på olika sätt beroende på socialt och kulturellt sammanhang. Vad är det som 

skall bevaras och vara hållbart? Vilken utveckling vill vi åstadkomma? Olika intressen och 
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värderingar står emot varandra. Lokalt, nationellt och globalt ska dessa uppfattningar och 

intressen behandlas i en demokratisk process (Myndigheten för skolutveckling 2004:035).  

Det råder ingen koncensus kring tolkningen av begreppet hållbar utveckling vare sig i vårt 

samhälle eller i världen. Denna mångfald av uppfattningar som finns innebär att hållbar 

utveckling inte kan vara ett fast och fixerat begrepp utan snarare föremål för ett ständigt 

pågående samtal. På detta sätt kan hållbar utveckling sägas likna begreppet demokrati. Det är 

det pågående samtalet som håller den hållbara utvecklingen levande, inte en bestämd låsning 

av begreppet. Man skulle kunna säga att begreppet hållbar utveckling fungerar som en 

kompass i samhällsutvecklingen, det anger en riktning men säger inget om vägen. 

(Myndigheten för skolutveckling, U04:072). Ett centralt begrepp i utbildning för hållbar 

utveckling är handlingskompetens. Utbildning för hållbar utveckling kan inte stanna vid att ge 

individen kunskaper om tillstånden i världen utan måste även underlätta för individen att 

känna engagemang och vilja att handla för att påverka utvecklingen i en hållbar riktning 

(SOU, 2004:104). 

 

Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras enligt Skolverket (2008) av demokratiska 

arbetsmetoder och ett processinriktat förhållningssätt där de lärande är delaktiga och har ett 

reellt inflytande.  

Det innebär: 

 Demokratiskt arbetssätt 

 Kritiska förhållningssätt 

 Ämnesövergripande samarbete 

 Mångfald av pedagogiska metoder 

 

Kärnan i uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling är att de lärande ska utveckla ett 

kunskapsbaserat förhållningssätt till viktiga etiska frågor rörande förhållandet mellan 

människor och människors förhållande till naturen. Utifrån kunskapen ska de både kunna 

delta i demokratiska processer och göra medvetna val. Därmed kan de medverka till att en 

hållbar utveckling blir verklighet. Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla 

kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall även bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska 

utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Lpo 94:5). För att ytterligare förklara vad 

lärande för hållbar utveckling är, kan man ta hjälp av en sol (se fig. 1). Kärnan i solen är den 
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process man går igenom med det demokratiska förhållningssättet, ämnesövergripande arbetet, 

det kritiska tänkandet och handlandet. Solstrålarna är innehållet, d.v.s. frågorna som skall 

lyftas fram till diskussion och handling. Ju fler strålar solen till sist består av desto mer 

sammansatt blir all den kunskap man tar till sig (Skolverket, 2008). 

 

 

Figur 1. Solen och dess strålar representerar utbildning för hållbar utveckling (Skolverket, 2008). 

 

I utredningen Lärande för hållbar utveckling (SOU 104:2004), framhålls att syftet med 

utbildning för hållbar utveckling är att elever ska få en förmåga och vilja att verka för en 

hållbar utveckling både globalt och lokalt. Det handlar även om att ge många och mångsidiga 

belysningar av ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållande och förlopp och behandla 

dessa på ett integrerat sätt med stöd av ett ämnesövergripande arbetssätt.  

 

I Grundskoletidningen (5/2008 årgång 18) skriver Carl Lindberg att det ämnesövergripande 

arbetssättet inte utesluter att man inom varje enskilt ämne kan bedriva en undervisning som 

påtagligt bidrar till att stärka elevernas vilja och förmåga att bidra till en hållbar utveckling. I 

varje ämne kan lärarna medverka till ett demokratiskt arbetssätt, där eleverna är delaktiga från 

början och har inflytande över utbildningens form och innehåll. Inriktning av lärande på 

problemlösningar och kritiskt tänkande är också viktiga delar av utbildningen. Att påvisa 

sambandet mellan lokala och globala frågor är också viktigt och att göra det på ett sådant sätt 

som är relevant för eleverna, på den ort man befinner sig på. Utbildning för hållbar utveckling 

får inte bli någon form av indoktrinering, eftersom vi inte med säkerhet idag vet vad som är 

egentligen är hållbar utveckling på varje område. Det som däremot inte är hållbart är ofta 

lättare att belysa och försöka motverka, till exempel när man diskuterar hållbara konsumtions- 

och produktionsmönster. 
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4.4 Dagens utbildning för hållbar utveckling 

I följande avsnitt redogörs för vad som uttrycks i läroplan och kursplan angående hållbar 

utveckling samt nationella utvärderingen (NU-03 och NU-92). 

 

4.4.1 Vad säger läroplanen 

 På alla utbildningsnivåer finns ett tydligt uppdrag att bidra till en social, ekonomisk och 

ekologisk hållbar utveckling, vilket formuleras i våra nationella styrdokument; skollag, 

läroplaner och kursplaner. Enligt den så kallade portalparagrafen i skollagen skall alla som är 

verksamma inom förskola, skolplan och vuxenutbildning främja aktning för varje människas 

egenvärde och vår gemensamma miljö (Myndigheten för skolutveckling, U04:035). I 

läroplanerna för grundskolan (Lpo 94:6) lyfts fyra övergripande perspektiv fram: 

miljöperspektivet, det historiska, det internationella och det etiska perspektivet. Dessa 

övergripande perspektiv ska närvara i all undervisning och bildar tillsammans kärnan i hållbar 

utveckling. I läroplanen för grundskolan (Lpo 94:6) anges: 

Genom ett miljöperspektiv få de [eleverna] möjlighet att ta ansvar för den miljö de själva            

direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och  

globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt 

att  leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling . 

De uppdrag som skolan givits i läroplanerna kan utvecklas ytterligare inom följande tre 

områden. Demokrati: det svenska skolväsendet vilar på demokratins grund. Alla barn ska ha 

möjlighet att, efter ökande förmåga, kunna påverka verksamhetens innehåll och arbetsätt och 

delta i utvärdering av verksamheten. Därigenom ska de förberedas för delaktighet, ansvar och 

andra rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Att erbjudas 

möjlighet till ett ökat ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön och ett reellt inflytande 

över sitt lärande (att kunna påverka både val av innehåll och arbetsätt) är enligt Lpo94 en 

förutsättning för elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Varje lärare ska, enligt 

läroplanerna, utgå från att eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt lärande. 

Läraren ansvarar för att alla elever erbjuds möjligheten till ett reellt inflytande gällande val av 

innehåll och arbetsätt.  Sociala aspekter: skolan har en viktig uppgift när det gäller att 

medverka till att eleverna blir medvetna om samhällets värdegrund: människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdheten 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.  Kritiskt tänkande och 

handlingskompetens: det är skolans ansvar att ge förutsättningar för att de lärande ska kunna 
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utveckla förmågan att kritiskt granska fakta och förhållanden, samt att inse konsekvenserna av 

olika alternativ. Lpo 94 understryker också vikten av de lärandes utveckling av förmågan att 

göra medvetna etiska ställningstaganden, vilka ska vara grundade på både kunskaper och 

personliga erfarenheter. Grundskolans elever ska även ges möjlighet att ta ansvar för den 

miljö de själva kan påverka. 

 

4.4.2 Vad säger kursplanen i slöjd 

I kursplanen för slöjd (Skolverket, 2000), tas upp i Ämnets syfte och roll i utbildningen, att 

slöjdämnet ska bidra till elevernas allsidiga utveckling, genom att öva upp deras skapande, 

manuella och kommunikativa förmåga. Utbildningen i slöjd ska syfta till att skapa 

medvetenhet om estetiska värden och att utveckla förståelse för hur materialval, bearbetning 

och konstruktion påverkar en produkts funktion och hållbarhet. Utbildningen syftar även till 

att ge kunskaper om miljö och säkerhetsfrågor och att skapa medvetenhet om vikten av 

resurshushållning. Utbildningen ska också genom kännedom om slöjdtraditioner, ge insikt i 

vardagshistoria, jämställdhetsfrågor och skapa medvetenhet om olika kulturers 

hantverkstraditioner. I ämnets karaktär och uppbyggnad, anges att kännetecknande för ämnet 

slöjd är elevernas delaktighet i en produktionsprocess från idé till färdig produkt. Detta 

helhetsperspektiv skapar förståelse för en produktionskedja ur många aspekter, där val av 

material och olika behandlingsmetoder gör att även frågor om resursanvändning och miljö 

kommer in i ett naturligt sammanhang. Ett slöjdarbete kräver planering och medvetna val, där 

faktorer som funktion, utseende, hållbarhet, ekonomi och miljöpåverkan har betydelse. 

 

I en sammanfattande kommentar ”om slöjdämnet i förhållande till målen” i den Nationella 

utvärderingen (NU-03) uppges av både lärare och elever, att de olika perspektiven som 

ekonomiska, miljö och resurshushållnings- och olika kulturella perspektiv, är de områden som 

fokuseras minst i undervisningen.  Ämnesövergripande verksamhet som involverar 

slöjdämnet förekommer sparsamt och i mindre omfattning 2003 än 1992. Detta går i motsatt 

riktning i jämförelse med skolutvecklingen i stort. Att mer aktivt öppna slöjdämnet mot övrigt 

skolarbete skulle kunna vara en brygga mellan slöjdämnets arbetsätt och andra kursplaners 

ämnesspecifika innehåll. Kunskapsformen som utvecklas under arbete i slöjden är såväl 

ämneskunskaper som en handlingsberedskap ”att fungera som människa i samhället” med 

klara kopplingar till fritid, välbefinnande, resurshushållning och hälsa. Dessutom är 

egenskaper som kreativ förmåga, förmåga att ta risker och initiativförmåga att betrakta som 

viktiga för såväl fritid som arbetstid (Skolverket 2005:886). 
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4.5  Hållbar utveckling i slöjdpedagogiken  

Här beskriver jag slöjdens betydelse för hållbar utveckling och dess olika dimensioner. 

Betydelsen av att utveckla förmågan att reflektera som kan leda till förändrat beteendemönster 

och generera en miljövänlig slöjdare och konsument.   

 

4.5.1 Olika dimensioner av hållbar utveckling i slöjden 

 I en artikel av Ulla Suojanen (1997), professor i slöjdpedagogik, i boken Från teknik till etik 

– Miljöförståelse i universitetsperspektiv beskrivs hur hållbar utveckling kan realiseras ur 

slöjdpedagogisk synvinkel. Högst i hiarkin står den ekologiska hållbarheten och den måste 

beaktas i all mänsklig verksamhet. Suojanen talar också om förutom den sociala och 

ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling även om en kulturell dimension, som bygger 

på folkets egen kulturtradition och värden. Dessutom beskrivs ytterligare än teknologisk 

dimension som kan betraktas ur två synvinklar. Nya teknologiska innovationer har å ena sidan 

ofta möjliggjort att det kan produceras mera med mindre naturresurser och således också 

mindre miljöbelastning. Det kan å andra sidan påstås att den teknologiska utvecklingen har 

ökat konsumtionen och förkortat produkternas livslängd. Den sociala, den ekonomiska, den 

kulturella, och den teknologiska dimensionen betraktar Suojanen som förutsättningar för att 

nå ekologisk hållbarhet på sikt. Suojanen diskuterar ur slöjdens synvinkel vilka kunskaper, 

färdigheter och värden som krävs av individer som strävar till hållbar utveckling, då man 

både producerar och konsumerar varor som under hela sin livscykel påverkar miljön. För att 

kunna handla på ett miljöskonande sätt, så behövs mångsidiga kunskaper om de företeelser 

som påverkar hållbar utveckling. Förutom kunskaper om hållbar utveckling krävs ytterligare 

att man måste kunna handla på ett miljövänligt sätt. Här behövs de färdighet som man kan 

skaffa sig genom att slöjda med olika material och verktyg. En människa som kan sköta och 

reparera sina föremål förlänger livslängden på produkter på ett väsentligt sätt. En konsument 

som har personlig erfarenhet av tillverkning av produkter kan bättre bedöma produkters 

egenskaper än en som inte känner till olika material eller produktionssätt. Förändring av 

värden är enligt Suojanen det väsentligaste när det gäller att förändra sitt beteendemönster 

mot en riktning av hållbar utveckling. Enligt Johan Öhman, verksam forskare vid Örebro 

Universitet (citerad i Björneloo 2007) är det en komplicerad historia att förändra sitt beteende. 

Att lära sig följa en norm, hur man bör bete sig, behöver inte personligen beröra den som lärt 

sig normen. Att de studerande i skolan exempelvis lärt sig att handla på ett sätt som anses 

främja hållbar utveckling behöver således inte innebära att de studerande också gör det på sin 

fritid eller senare i livet. 
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Slöjdens betydelse för hållbar utveckling genom miljötänkande beskrivs i boken På goda 

grunder, eller? (1992) av fysikern Bodil Jönsson och läraren Per Wickenberg, båda 

verksamma vid Lunds universitet. När slöjden för drygt 100 år sedan infördes i skolan var det 

mest som nyttoämne, men efter hand flyttades fokus från produkten till slöjdprocessen. De 

ifrågasätter hur mycket människor nu för tiden slöjdar och vilken nytta slöjden har ur 

miljösynpunkt om man inte gör saker själv utan bara handlar. Genom att arbeta med det 

materiella, såväl produkten som processen kan man vänja sig vid, att tänka över det 

materiella. Det är den materiella insikten i sig, som är det absolut viktigaste slöjden kan 

tillföra den moderna människans miljömedvetande. 

 

 Jönsson och Wickenberg (1992) menar att det blir mer och mer uppenbart att det inte är 

produkter som behövs i utvecklingen av en förbättring av miljö, utan kompetens och 

kunskaper. Här spelar skolan en stor roll. I skolan har eleven rätten att lära sig läsa, skriva och 

räkna. Men i Sverige lär sig eleverna även att utveckla sin förmåga att tänka – att reflektera, 

vilket författarna kallar elevens femte rättighet.  I en skola som arbetar för att utveckla elevens 

femte rättighet ligger miljöinlärning och ökad förståelse för de ekologiska sambanden väl till. 

. 

Suojanen (1997) menar att skolans uppgift är att uppfostra konsumenter som är medvetna om 

sitt ansvar för naturen och som förstår, att deras val har konsekvenser både till produktion och 

marknadsföring av varor och tjänster. Dessutom menar hon att slöjdämnet har ett stort ansvar 

i att utbilda konsumenter som har en kritisk och ansvarsfull inställning till konsumtion och 

produktion. Framtidens slöjdkompetens förutsätter enligt Suojanen att en slöjdare är 

miljömedveten, känner till hållbara utvecklingens olika aspekter och kan värdera 

slöjdverksamhetens miljöeffekter under produktens hela livscykel. En miljöansvarig slöjdare 

och konsument är enligt Suojanen (1997) den som:  

 Minskar onödig konsumtion 

 Väljer tidlösa och hållbara produkter med mångsidig användning 

 Sköter rätt sina produkter och reparerar småfel i tid för att öka livslängden av sina 

produkter 

 Föredrar miljövänliga material 

 Återvinner onödiga och utslitna produkter 

 Skaffar kunskaper om produkterna miljöeffekter under deras livscykel 
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 Undviker produkter som är tillverkade på oetiska sätt 

 Föredrar miljömärkta produkter 

4.6 Textilindustrins problematik 

Detta avsnitt har jag ägnat stor uppmärksamhet med avsikt att fördjupa mina kunskaper i 

ämnet. Här beskrivs vad som enligt Suojanen (1997)  är ett stort problem ur slöjdens och den 

sociala hållbarheten synvinkel, nämligen textilindustrin i många utvecklingsländer. Dessutom 

berörs vad som egentligen hände med konfektionsindustrin som en gång fanns i Sverige under 

60-70 talet och hur den nya branschen utvecklades i andra länder. Vägen från fibrer till 

textilier är lång och omfattar en rad olika processer som påverkar både miljö och människor i 

de länder där produktionen sker. Kunskap inom det här området är viktigt för att kunna 

utbilda eleverna till medvetna konsumenter som har en kritisk och ansvarfull inställning till 

konsumtion och produktion. Vi som konsumenter har en stor makt att påverka genom 

medveten konsumtion och således kunna förbättra situationen för både människa och miljö. 

Alla våra val har konsekvenser och om vi väljer miljömärkta produkter, så kan utvecklingen 

gå i riktning mot en hållbar utveckling. 

 

4.6.1 Konfektionsindustrin 

Den konfektionsindustri som en gång fanns i Sverige har för länge sedan slagits ut av 

konkurrensen från asiatiska, baltiska och sydeuropeiska låglöneländer. När vi handlar i de 

svenska butikerna är vi en del i en process som innebär att vi drar fördelar av att andra 

människor i fattigare länder tvingas arbeta till löner som de med svårighet kan leva på. 

Tillverkning och försäljning av olika slag kläder, skor och sportskor är världens mest 

omfattande industri- och handelsverksamhet. Hela branschen har genomgått något som liknar 

en revolution under de senaste 10-15 åren. De stora varumärkes- och kedjebutiksföretagen 

H&M, Lindex, Twilfit, Indiska, JC, Dressman och de fyra stora internationella sportkedjorna 

Nike, Adidas-Salomon,  Reebok och Puma har utvecklas längs samma linje. De säljer 

produkter men har ingen egen tillverkning, mycket beroende på att äga och ansvara för 

tillverkningsprocessen inte ligger i företagets intresse. Genom att varumärkesföretagen bara 

uppträder som uppköpare av produktion har de skaffats sig en stark maktposition eftersom det 

finns ett stort utbud av kontraktsfabriker beredda att ta sig an tillverkningen. Det gör det 

möjligt för uppköparna att pressa priserna, vilket leder till en ständig förflyttning av 

produktionen till det land och fabrik som erbjuder det billigaste priset för arbetet. Den låga 

lönen gör det möjligt för beställarna, de stora varumärkesföretagen i väst, att satsa enorma 
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summor på marknadsföring, sponsring och ge höga vinster till aktieägarna. Den kritik som 

riktas mot de stora internationella företagen för att de lagt ner all tillverkning på hemmaplan 

och utnyttjar så kallade sweatshops-fabriker i Asien och Latinamerika där lönerna är extremt 

låga, arbetstiderna mycket långa och arbetsmiljön hälsovådlig och där facket motarbetas, om 

det alls tillåts. Har fått dem att svara med att införa uppförandekoder som ska gälla för de 

fabriker som de använder sig av men inte äger. Tusentals företag i världen har nu egna så 

kallade uppförandekoder som de tror ska uppfodra fabriksägarna att ge de anställda drägligare 

villkor. Trots det består de dåliga förhållandena på många håll och det har gång på gång visat 

sig att regler och uppförandekoder hjälper föga. Dom tenderar att vara en god vilja och hålls 

fram för medierna och andra som är kritiska mot företagets ansvar, men de har inte någon 

större betydelse för de verkliga villkoren eftersom det finns många sätt för fabriksägarna att 

bara ”låtsas” uppfylla kraven.  

 

Under senare år har utflyttningen av stora multinationella företag i USA och Europa 

fördubblats med anledning av att flera länder med Kina i spetsen byggt upp särskilda 

frihandelszoner för låglöneproduktion. Dessa områden, som kallas EPZ, vilket står för ”export 

processing zones” och är en vinstskapande värld som erbjuder rena subventioner, goda 

ekonomiska villkor och billig arbetskraft. Fabrikslokaler hyrs ofta billigt, för några kronor per 

kvadratmeter. Skattefrihet och välvilliga tullregler är andra lockbeten. Den opinionsbildning 

som bedrivs av fackföreningar, konsumenter och attackerande organisationer i 

försäljningsländerna är mycket betydelsefull. Vi en rad tillfällen har det visat sig hur känsliga 

varumärkesföretagen och de stora detaljhandlarna i kläd- och skobranschen är för offentlig 

kritik. Men opinionsarbete måste bedrivas på hemmaplan där konsumenterna utgör en resurs 

som riskfaktor för varumärket. Det är mycket tack vare olika slags aktivister som fokus ändå 

satt på varumärkesföretagens utnyttjande av sweatshops och andra låglönefabriker. Den 

internationella Clean Clothes rörelsen har en svensk sektion som heter ”Rena kläder i 

Sverige”, bildades 1997. Den långsiktliga målsättningen är att alla svenska företag inom 

klädbranschen ska omfattas av globala avtal/uppförandekoder tecknade med fackliga 

organisationer. De är också engagerade vad gäller kontroller av att uppföranderegler följs. De 

organisationer som verkar genom Rena kläder är Kooperationen utan gränser, Fair Trade 

Center, Emmaus Stockholm, Världsbutikerna för Rättvis handel, Röda Korsets 

ungdomsförbund, Svenska Kyrkans Unga. Vi Unga och de två fackliga organisationerna, 

Industrifacket och Handelanställdas förbund (Lindström, 2004). 
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4.6.2 Kemikalier i textiler 

Textilier kommer alla människor i kontakt med dagligen, t.ex. i kläder, i inredningsdetaljer i 

hemmet och offentlig miljö och på arbetsplatsen vid yrkesmässig hantering eller användning. 

Vid textiltillverkning används en mängd kemikalier. Dels utgör de hjälpkemikalier vid 

tillverkningen och ska tas bort under processens gång, dels tillsätts kemikalier för att ge 

textilen vissa egenskaper. De senare finns därför kvar i textilen och exempel på sådana 

funktionskemikalier är medel för att göra textilen vattenavvisande, skrynkelfri eller 

flamskyddad. Dessutom finns naturligt förekommande ämnen i textilen som kan vara till 

skada eller besvär för människan, som t.ex. toxiner från bomullsplantan. Fibern i sig (ull) kan 

också vara ett problem. Under de senaste åren har det av och till förekommit larm om farliga 

kemikalier i textilier. Bland annat uppmärksammades i slutet av 80- talet att s.k. 

benzidinfärger påträffats i kläder som importerades från Fjärran Östern och Östeuropa. 

Benzidin är ett cancerframkallande ämne som är förbjudet i Sverige sedan i början av 70- 

talet. Formaldehyd används bl.a. för antiskrynkelbehandling men är både allergiframkallande 

och hudirriterande. Formaldehyd har i stickprovundersökning av importerade kläder i enstaka 

fall påträffats i halter som överstiger gränsvärden som rekommenderas. Butikspersonal i 

klädbutiker, som arbetade med uppackning av importerade kläder har rapporterat olika besvär 

på framför allt andningssystemet som hosta, andnöd och tryck över bröstet, men också olika 

slags hudreaktioner i form av utslag och eksem. Besvär som misstänktes härröra från 

kemikalierester i importerade textilier. Detta är en följd av att många importörer av textilier 

inte ställer krav gentemot sina leverantörer i utlandet beträffande kemikalieinnehållet i 

textilierna. Skadliga ämnen som har påträffats i analyserade kläder är: 

 Arylaminer från vissa s.k. azofärger 

 Tungmetaller 

 Flyktiga organiska lösningsmedel/ämnen 

 Bekämpningsmedel 

 Formaldehyd  

 (Kemikalieinspektionen,1997). 

 

4.6.3 Kemikalier i miljön från framställningen av textilfiberråvara 

 Beroende på ursprung och framställningssätt skiljer man på två olika typer av fiber naturfiber 

och konstfiber. Naturfibrer består av växtfibrer som t.ex. bomull, lin, hampa, rami och 

djurfibrer som ull av olika slag och silke. Konstfibrer är regenatfibrer t.ex. viskos, modal, 
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kopparrayon och acetater som är baserade på cellulosa eller syntetfibrer t.ex. polyester, akryl 

och polyamid som är baserade på polymerer av petrokemiskt ursprung 

(Kemikalieinspektionen, 1997). 

 

Bomull är det mest dominerande fiberslaget och täcker i stort sätt nästan halva världsbehovet 

av fibrer. Vid sidan om bomull utgör de andra växtfibrerna bara en liten del av världens 

fiberanvändning. Bomullplantan odlas snart över allt i världens varma och tempererade 

zoner. Behovet av konstbevattning, gödning, ogräs- och insektsbekämpning styrs av 

förutsättningarna i de olika länderna. Bomullen konkurerar om de knappa vattenresurser, 

vilket kan leda till utslagning av annan växtlighet i området och till uttorkning av vattendrag 

och sjöar. Användningen av pesticider vid odling av bomull varierar mellan olika länder men 

också mellan olika delar av samma land. Även om man i alla länder har regler och 

rekommendationer för pesticidanvändning så varierar bedömningarna av olika pesticider som 

får användas  (Åsnes, Willers och Cele. 1997). 

 

När det gäller fiber av djurhår är fårullen helt dominerande. Den utgör bara cirka 3 procent av 

världens använda fibermängd. Andra djurhår som angora, kamel, lamm, alpacka, vikunja och 

kanin utgör mycket små fiberkvantiteter. Fårullen måste befrias från olika föroreningar innan 

den kan ingår i de textila processerna. Ullfettet - som i råullen kan uppgå till 10-15% av 

vikten - tvättas ur till en viss del. En del av ullfettet lämnas kvar, cirka 4-6% för att ullen ska 

behålla sin smidighet vid kardning och spinning. Råullen innehåller dessutom en hel del 

föroreningar som gräs och växtdelar. Dessa avlägsnas genom behandling i svavelsyra 

(karbonisering). Borttvättning av ullfettet och karbonisering innebär miljöproblem. Även en 

del malmedel (används för att skydda ullen mot insektsangrepp) tvättas bort samtidigt med 

ullfettet. Många malmedel är svårnedbrytbara och bioackumulerbar och är därför förbjudna i 

många länder. Med bioackumulering menas ämnets benägenhet att lagras i vattenlevande 

organismer t.ex. en fisk. Generellt gäller att ämnets bioackumulerbarhet ökas ju mer 

fettlösligt ämnet är. PCB och DDT är exempel på ämnen som är bioackumulerbara. Dessa 

ämnen är dessutom mycket svårnedbrytbara, varför de lagras i miljön, framförallt i feta fiskar 

som strömming och lax (Åsnes et al. 1997). 

  

Vid framställning av viskosmassa och vid spinningen får man utsläpp av kolsvavla till luften 

som är giftigt. Vid utspinningen av viskosmassan till fibrer används i visa fall zinksalter som 

ger zinkutsläpp till vattnet. På senare tid har man experimenterat med speciella lösningsmedel 
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för cellulosan som ska vara helt återanvändningsbara, en sådan fiber är lyocell som 

framställes med dylikt lösningsmedel. Cellulosaacetat är halvsyntetiska fibrer som görs av 

acetylerad cellulosa. Det finns två varianter - diacetat och triacetat, varav triacetatet är den 

vanligaste cellulosaacetaten. Fibern spinns ur en lösning i ättiksyra eller aceton. Vid 

acetyleringen och spinningen sker utsläpp av ättiksyra och aceton (Åsnes et al. 1997). 

  

Bland syntetfibrerna är polyester (PET) den dominerande för beklädnad och inrednings 

ändamål. Polyamid (PA), som är slitstarkare, används även i industriella sammanhang. PET 

görs av etylenglykol och tereftal syra. Vid polyester och polyamidtillverkningen sker utsläpp 

av flyktiga ämnen till luften i huvudsak vid polymertillverkningen som monomerer, 

metanoler och ammoniak. Den vanligaste polyamiden är polyamid 66 (nylon), vilkens 

utgångmonomerer är adipinsyra och hexametylendiamin. Polyamidfibrerna liksom polyester 

tas fram genom smältspinning med tillsats av matteringsmedel, optiska vitmedel och 

katalysatorer (Åsnes et al. 1997). 

 

4.6.4. Kemikalier i textilframställningsprocesser  

Vägen från fibrer till färdiga textilier är lång och omfattar en rad olika textilprocesser.  

Enligt rapport nr 17, Textilier med ett smutsigt förflutet, av SwedWatch delar man in de olika 

textilprocesserna i två faser – de torra och de våta processerna. I de torra processerna blir 

bomullsfibrerna kardade, spunna, vävda och stickade till tyg. I de våta processerna ingår tvätt, 

blekning eller vitbehandling, färgning och tryck. Dessutom finns så kallade efterbehandling, 

flamskydd, impregnering eller skydd mot mikrober och skadedjur. Den största 

miljöbelastningen kommer från de våta processerna, men man kan säga att en del av dessa har 

sitt ursprung i de torra processerna. Oljor och klister, tensider som används i de torra 

processerna bidrar med ungefär hälften av de totala utsläppen i vattnet när de väl tvättas ur 

inför blekning och färgning, men även rester från bekämpningsmedel från odlingen samt 

tungmetaller, vaxer och använda tvättkemikalier. Ett av de ämnen som kan dyka upp under 

urtvättningen är nonylfenoletoxilat. Det är en tensid och kan ingå i tvättmedel. I sin 

grundform är ämnet inte miljöfarligt, men det bryts snabbt ner till nonylfenol, och det är ett 

mycket miljöfarligt ämne. Nonylfenol har även hormonstörande effekter. Det finns med på 

EU:s begränsningslista, vilket är en förteckning över ämnen som är förbjudna eller vilkas 

användning är inskränkt (SwedWatch, 2007). 
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 Det tvättade bomullstyget har en något gulaktig färg. För att få önskade kulörer vid 

färgningen eller vitt tyg med förbättrad vätförmåga, vilket underlättar efterföljande processer 

används blekning. Idag är det väteperoxid eller klorblekning som är de vanliga metoderna, där 

peroxidblekning är bäst ur miljösynpunkt eftersom det inte lämnar skadliga rester i 

avloppssystemet. När det gäller klorblekning används natriumhypoklorit eller natriumklorit. 

Dessa har man gått ifrån i den svenska textilindustrin (används fortfarande i många andra 

länder) eftersom det bildas svårnedbrytbara bioackumulerande och inte sällan giftiga ämnen i 

avloppsvattnet, bland annat klorerande organiska föreningar. Dioxin är en av de restprodukter 

som har hittats i avloppssystem från blekning med både natriumhypoklorit och natriumklorit  

(Kemikalieinspektionen, 1997). 

  

Merceriseringen är nästa process. Det görs för att öka glansen, uppsugningsförmågan och för 

att minska krympning vid tvätt. Avloppsvattnet blir starkt basiskt p.g.a. natronlutsbadet och 

det kan bidra till en höjning av pH-värdet i de vattendrag där utsläppet sker 

(Kemikalieinspektionen, 1997). 

 

Det är färgerierna som står för den riktigt stora miljöbelastningen. Färgning är en process 

som kräver väldigt mycket vatten och energi förutom de ingående kemikalierna. De 

vattenbad som används för färgning måste värmas till höga temperaturer, vilket är enormt 

energikrävande. Förutom pigment ingår hjälpkemikalier såsom tensider, emulgeringsmedel, 

salter, syror vid färgning. Eftersom all färg inte fastnar på fibrerna så måste överskottsfärgen 

tvättas ur och då går det åt en hel del vatten. En hel del av pigmentet kommer i avloppet och 

fortsätter ut i vattendrag eller fastnar i slammet. Salterna är billiga att köpa och används i 

överflöd och stora mängder släpps ut i det söta flodvattnet och grundvattnet. Då ökar 

salthalten i vattnet som är farligt för sötvattenlevande djur och växter, det kan också göra 

vattnet otjänligt som drickvatten och för bevattning. Syrorna som används under 

färgningsprocessen minskar pH-värdet i vattnet vilket är farligt för växt och djurlivet. Det 

kan också förstärka effekterna av en del andra kemikalier som släpps ut i avloppsvattnet. 

Vissa pigment är giftiga även om inte alla är det. Vissa azofärger och färgämnen med 

tungmetaller är giftiga både för människor och för vattenlevande organismer. En del av 

azofärgerna (22 av totalt 3000) finns med i EU:s begränsningslista och är även förbjudna i 

den svenska lagstiftningen. De får inte finnas vare sig i varor som produceras i Sverige eller 

som importeras hit (SwedWatch 2007).  
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 I kemikalieinspektionens rapport 5/05, Antibakteriella substanser och azofärgämnen i varor 

är begränsningen av azofärger införd 1998. Azofärgämnen används vid färgning av 

textilfibrer framför allt bomull men även siden, ull, viskos och syntetfibrer. De anses 

förhållandevis billiga och ge klara, starka färger. Flertalet azofärger är vattenlösliga och anses 

därför vara lätta för kroppen att ta upp. Det kan ske vid hudkontakt liksom vid inandning och 

nedsväljning av damm och aerosol. Vissa azofärger kan brytas ner till arylaminer under 

inverkan av ljus och hög temperatur t.ex. under lagring. En del arylaminer har bedömts vara 

cancerframkallande. De är emellertid inte alla azofärgämnen som är baserade på arylaminer. 

Till gruppen färgämnen hör även de optiska vitmedlen som ibland används för att få ett vitt 

tyg att se vitare ut och för att öka färglystern. När det gäller tryck på tyget finns några olika 

metoder – pigmenttryck, tranfertryck, sprayfärgning även PVC tryck förekommer. Man 

använder i stort sett samma typer av färgämnen som vid färgning men utsläppen från 

tryckningen är förhållandevis små eftersom det allra mesta av färgen ska vara kvar på tyget. 

Vid PVC tryck används flalater som mjukgörare, dessa kan skada fortplantningsförmågan 

hos både människor och vattenlevande djur. 

 

För att ge tyget vissa specifika egenskaper finns en rad olika efterbehandlingar ofta 

förknippade med stor användning av vatten, energi och kemikalier. Flera av kemikalierna är 

svårnedbrytbara och stannar kvar i vattendrag en lång tid. En del är allergiframkallande eller 

giftiga för användaren och för vattenlevande djur och växter om det kommer ut i vattendrag 

vid tvätt. Vissa är bioackumulerande och orsakar skador på hormonsystem, immunsystem 

och neurologisk utveckling hos däggdjur. Andra kan skada fortplantningsförmågan hos 

människor och hos vattenlevande djur. Exempel på efterbehandling är:  

 Mjukgörarbehandling 

 Styvnadsappreturer 

 Flamskyddsbehandling 

  Oljeavvisandebehandling 

 Vattenavvisande behandling 

 Smutsavvisande behandling  

 Krympfribehandling 

 Antifiltbehandling 

 Antimikrobbehandling(rötskydd) 

 Antistatisk behandling 

 Fixeringsbehandling (ull) 

 Polymerbeläggning 

                                                                                                                      ( SwedWatch 2007). 

  

I Sverige finns det lagar och regler omkring kemikalieanvändning och utsläpp från industrin. 

När det gäller importerade textilvaror finns egentligen bara krav på vad som inte får finnas 
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kvar i den färdiga varan av hänsyn till användaren eller svensk miljö. Det är sällan av hänsyn 

till miljön eller till befolkningen i de länder där textilierna produceras. Det finns i princip inga 

förhållningsregler heller vad gäller tillverkningsprocessen. Det är också mycket lite fokus på 

frågor omkring energi- och vattenanvändning i tillverkningen. Det gäller även vilken typ av 

avloppsrening som finns i de fabriker där produkterna tillverkas. Generellt sett så ligger 

svenska företag i framkant när det gäller miljökrav gentemot leverantörerna, jämfört med 

företag från USA och övriga Europa. Men företagen har inte lagt särskilt mycket krut på att få 

effektiva reningsverk från industrierna och inte heller på att minska vatten- och 

energiförbrukningen i produktionen. Företagen bör sträva efter att följa de regler som gäller i 

Sverige och som är satta för att skydda Sveriges miljö och invånare. Detta gäller även när 

produktionen är förlagd till ett annat land, för att skydda det landets miljö och invånare.  

 

Förbättringar är faktiskt möjliga. Genom att vi konsumenter väljer att efterfråga miljömärkta 

textilier så går det att minska miljöbelastningen. Miljömärkningen syftar till att vägleda och 

informera inköpare och konsumenter om varor och produkter. Märkningen ska stimulera 

tillverkare och importörer att utveckla mer miljöanpassade produkter. Samtidigt minskar 

risken att vi blir utsatta för hälsovådliga kemikalier. I takt med att miljöfrågorna och de 

sociala aspekterna får större betydelse för konsumenterna blir också kraven på företagen 

större (SwedWatch 2007). 

 

4.6.5.   Miljömärkning av kläder och textilier  

Startskottet till dagens miljömärkning av textilier kom från ett företag i Danmark, som 

började marknadsför sina produkter under benämningen Green Cotton. Företaget slog larm till 

massmedia och allmänheten om att det användes en rad bekämpningsmedel vid odling av 

bomull. Parallellt lanserades organiskt odlad bomull på marknaden. Efter Green Cottonmärket 

följde en rad andra miljömärken (Åsnes et al. 1997). Nedan presenteras de vanligaste 

miljömärkena för textilier som vi konsumenter kan efterfråga. Det är konsumenternas 

efterfrågan på miljömärkta textilier som kan göra skillnad för miljön och för befolkningen i de 

länder där textilierna produceras.  
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Figur 2. Symbol för 

Öko-Tex märkning 

(Internet, 

Naturskydds-

föreningen- 

miljömärkning av 

kläder). 

Öko-Tex är en märkning (se fig.2) som fokuserar på kemikalieinnehållet i 

slutprodukten. Det är inte en miljömärkning utan en hälsomärkning för 

slutanvändare (Swed Watch, 2007). 

 

 

 

 

 

Bra miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens egen märkning (se fig.3).  

Processerna för att miljömärka textiler med Bra miljöval är indelad i två steg. 

Det första gäller framställningen av fibrerna där naturfibrer ska vara ekologiskt 

odlade och syntetfibrer godkänns om minst 70 % av råvaran kommer från 

återvunnit material. Det andra gäller beredningen av textilen. Beredningen av 

textilen är spinning, vävning, blekning och färgning. De krav som skall vara 

uppfyllda för bra beredning gäller främst kemikalie- användningen, 

avloppsrening och energiåtgång vid tillverkningen (Swed Watch, 2007). 

 

 

 

 

 

Svanen som är det nordiska miljömärket (se fig.4) och EU-blomman (se fig.5) 

som är det europeiska miljömärket har ungefär likadana kriterier för 

miljömärkning av textilier. Svanen har två tilläggskrav som EU-blomman 

saknar, att växtfibrer ska vara ekologiskt odlade, eller åtminstone i en 

omläggningsfas till ekologisk odling och att grundläggande sociala krav ska 

uppfyllas av licenstagaren. En del färgämnen som azo-färgämnen, bromerade 

flamskyddsmedel är ej tillåtna. För övriga kemikalier gäller att de ska till stor 

del vara biologiskt nedbrytbara eller möjliga att avlägsna i ett reningsverk 

(Swed Watch, 2007). 

 

 

 

 

Figur 3. Bra 

miljöval- 

märkning 

(Internet, 

Naturskydds-

föreningen- 

miljömärkning av 

kläder). 

Figur 4. Svanen,  

det nordiska 

miljömärket 

(Internet, 

Naturskydds-

föreningen- 

miljömärkning 

av kläder). 

 

Figur 5. EU-

blomman  

det nordiska 

miljömärket 

(Internet, 

Naturskydds-

föreningen- 

miljömärkning 

av kläder). 

 



 

26 

 

 

Global Organic Textile Standard (GOTS) (se fig. 6) är en standard som 

introducerades 2006 med mål att harmonisera de olika miljöstandarder som 

finns globalt för textilier. Den innefattar krav på ekologisk råvara och för 

tillverkningsprocessen (Internet, GOTS). 

 

 

 

 

 

 

Rättvisemärkt Fairtrade (se fig. 7) arbetar för förbättrade arbets- och 

levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Rättvisemärkt 

visar att ingen utnyttjas otillbörligt i samband med produktionen. 

 

Snällast mot miljön är second hand, då spar du in 97 % av den energi som 

skulle ha gått åt för att göra nya kläder. I fabrikerna går det åt 70 liter vatten 

och 200 gram kemikalier för att göra en t-tröja. Det sparar du också in när du 

köper second hand (Naturskyddsföreningen, miljömärkning av kläder, 

internet 2009-10-29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. 

GOTS- 

miljömärkning. 

(Internet, 

Naturskydds-

föreningen- 

miljömärkning 

av kläder). 

Figur 7. 

Rättvisemärkt 

Fairtrade 

(Internet, 

Naturskydds-

föreningen- 

miljömärkning 

av kläder). 
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5. Resultat av enkäten 

Med avsikt att göra resultatet från enkätundersökningen lättöverskådligt har jag valt att dela in 

lärarnas svar under respektive fråga. Den här sammanfattningen blir av naturliga skäl väldigt 

grov då svaren är av högt varierande karaktär.  

 Fråga 1. Hur många år har du arbetat som lärare i textilslöjd? 

Flertalet av lärarna har arbetat i tio år eller mindre, medan ett fåtal har arbetat i trettio år som 

textillärare. 

Fråga 2. Vilka år undervisar du i? 

Flertalet av lärarna undervisar i år 3-9 och några få undervisar enbart i år 3-6.  

 Fråga 3. Vilken innebörd har begreppet ”Hållbar utveckling” för dig i din 

slöjdundervisning? 

Sammanfattningsvis bör det betonas att hållbar utveckling har en egen innebörd för var och en 

av lärarna. Lärarnas svar betonar de ekologiska aspekterna, inom begreppet hållbar utveckling 

i slöjdundervisningen. Lärarna uppger att vi måste bli mer aktsamma om våra livsviktiga 

naturtillgångar och använda jordens resurser utan att förstöra den. Dessutom skriver lärarna 

att det måste satsas på en utveckling som är ekologisk, energisnål och som kan leda till nya 

hållbara idéer och produkter som tar hänsyn till miljö, natur, rättvisa och jämlikhet. Detta 

innebär enligt lärarna att det krävs en ökad medvetenhet och kunskap inom områden som 

materialråvaror, miljöpåverkan, tillverkningsprocesser, textilindustrin och materialvård (sköta 

och reparera sina produkter). Det förutsätter också att vi medvetet förändrar vårt 

konsumtionsmönster, där attitydförändringar är första steget i riktning mot hållbar utveckling.  

 

Fråga 4. Hur arbetar du med hållbar utveckling i din slöjdundervisning? 

Utgående från de svar som enkäten gett har jag försökt att dela in svaren i fyra olika områden, 

med avsikt att göra dem lättöverskådliga men ibland flyter de ihop. Ett av dessa områden är 

den sociala aspekten och omfattar den skapande och producerande eleven, samt eleven som 

medveten konsument med insikt i textilindustrins baksidor. Dessutom är ett demokratiskt 

arbetssätt, där eleven får utgå från sina egna idéer i sitt skapande, viktigt då det bidrar till att 

stärka elevens egen självtillit. Den ekonomiska aspekten blir per automatik en realitet i slöjden 

på grund av en snål budget, som tvingar lärarna att vända på varenda krona. De knappa 

resurserna leder in i ett nytt tänkande, nämligen att se möjligheter till återbruk av de resurser 

som redan finns och att utveckla dessa så att de passar dagens behov. Dessutom lyfter lärarna 
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fram vikten av att kunna vårda och laga sina ägodelar. Den miljömässiga aspekten berörs 

genom att vissa av lärarna försöker att köpa ekologiskt textilmaterial till slöjden, som är 

tillverkat på ett miljövänligt sätt. Dessutom kommer detta perspektiv in då det lärs ut hur de 

textila materialen kommer till och hur man tvättar textilier på ett miljövänligt sätt. En av 

lärarna uttrycker att det handlar om att ge eleverna handlingsberedskap för det verkliga livet. 

Skolslöjden kan utveckla praktiska kunskaper som rustar eleverna för större självständighet 

och kapacitet att påverka sin livssituation. Genom att låta eleverna få ta del av bomullskläders 

hela produktionskedja och dess påverkan på miljön, skapas en medvetenhet om 

textilindustrins baksidor och de möjligheter till förbättringar som finns. Den kulturella och 

historiska aspekten lyfter lärarna fram i sin undervisning genom att förmedla kännedomen om 

vårt kulturarv. Flertalet av våra slöjdtraditioner och klädmodets utveckling lyfts aktivt fram i 

både ett historiskt och kulturellt perspektiv. 

Fråga 5. Vad finns uttryckt i kursplanen som ger stöd för att arbeta med hållbar 

utveckling? 

Här finns det enda interna bortfallet i enkäten. Hälften av lärarna uttrycker att de inte vet vad i 

kursplanen som kan ge stöd för hållbar utveckling, dessutom skriver en av lärarna att 

styrdokumenten är ”flummiga” och vaja. De äldre lärarna uppger dock en större medvetenhet 

om vad som står i kursplanen för slöjdämnet. De uppger att hållbar utveckling kan relateras 

till slöjdprocessen och en undervisning som ger beredskap för det dagliga livet.  

Fråga 6.  Har det förekommit något temaarbete eller något ämnesövergripande arbete 

kring hållbar utveckling där slöjden har ingått på din skola?  

Sammanfattningsvis kan det sägas att ingen av lärarna har arbetat ämnesintegrerat, i ett fall 

har det förekommit ett åldersintegrerat tema på elevens val. En av lärarna, som tidigare 

undervisade i SO-ämnen, anger att det finns många beröringspunkter mellan ämnena. Detta 

skulle då, enligt denne, göra det lämpligt att blanda teori och praktik, så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.  

Fråga 7. Vilken utbildning har du fått under lärarutbildningen/fortbildning när det 

gäller hållbar utveckling? 

Den övervägande delen av textillärarna har deltagit i en kurs i återbruk inom 

lärarutbildningen. Några av lärarna läser distanskurser i textilslöjd och skriver i enkäten att 

hållbar utveckling har belysts i diskussioner och att de studerat litteratur inom ämnet, 

exempelvis boken Grön design av Bertilsson och Hellmark (2008). De har även haft 
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möjlighet till studiebesök i butiker för att få ett vidare perspektiv av hållbar utveckling. Allt 

detta har inspirerat till både diskussioner och eftertanke i ämnet. De äldre lärarna uttrycker att:  

   Det ingick inte någon hållbar utveckling i min utbildning, dessutom talades det mycket litet 

   om hållbar utveckling då.  

Dessa lärare har heller inte haft möjlighet till fortbildning i ämnet. 

   

6. Diskussion  

Denna rubrik inleds med diskussion av enkätundersökningens resultat. För att få en tydlig och 

översiktlig bild diskuteras frågorna var för sig till syftet och litteratur och detta följs av 

undersökningens reliabilitet och validitet.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Vilken innebörd har hållbar utveckling för lärarna i slöjdundervisning? 

Lärarna betonar huvudsakligen de ekologiska aspekterna mest. Suojanen (1997), som är 

professor i slöjdpedagogik, betraktar den ekologiska hållbarheten som högst upp i hierarkin 

och den måste beaktas i all mänsklig verksamhet. De övriga aspekterna som sociala, 

ekonomiska och kulturella ses som en förutsättning för att nå den ekologiska hållbarheten på 

sikt. Hållbar utveckling i slöjdundervisningen innebär enligt mina informanters utsagor, att vi 

måste inse att vårt konsumtionsmönster har konsekvenser för människor och miljö. Detta kan 

endast ske genom ökade kunskaper inom olika områden i produktionskedjan och 

industritillverkning. Genom att skaffa sig kunskaper och färdigheter omkring detta så kan en 

attitydförändring angående värden ske, vilket är det första steget i riktning mot hållbar 

utveckling (Suojanen, 1997).   

 

Lärarnas arbete med hållbar utveckling i slöjdundervisningen.  

Av enkätsvaren att döma belyser alla lärarna olika delar av slöjdprocessen när de beskriver 

hur de arbetar med hållbar utveckling i slöjdundervisningen. Slöjdprocessen i slöjdämnet, som 

startar i en idé och resulterar i en färdig produkt, är i alla sina beståndsdelar ett steg i riktning 

mot hållbar utveckling för eleverna. Många av lärarna arbetar med återbruk, vilket innebär att 

göra nya föremål av gammalt material, detta medför en utveckling av elevens förmåga till 

eget skapande som stärker förmågan att tro på sig själv. Slöjdprocessens helhetsperspektiv 

skapar förståelse för en produktionskedja ur många aspekter, där val av material och olika 
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behandlingsmetoder gör att även frågor om resursanvändning och miljö kommer in i ett 

naturligt sammanhang. Ett slöjdarbete kräver planering och medvetna val, där faktorer som 

funktion, utseende, hållbarhet, ekonomi och miljöpåverkan har betydelse (Skolverket, 2000).  

 

Vad lärarna anser finns uttryckt i styrdokumenten som stöder hållbar utveckling. 

Det var något överraskande att så många som hälften av lärarna inte var medvetna om att det 

fanns något som stöder hållbar utveckling i styrdokumenten. Möjligen kan det bero på att 

lärarna inte har helt klart för sig vad som kännetecknar en utbildning för hållbar utveckling. 

Kännedom om vad som står i styrdokumenten är varje lärares ansvar eftersom det är utifrån 

denna undervisning ska ta form. Enligt Björneloo (2007)  kan lärare finna stöd för hållbar 

utveckling i Lpo 94, där fyra perspektiv finns beskrivet. Syftet är att dessa ska genomsyra all 

undervisning i svensk grundskola. Det finns ett historiskt perspektiv som ska ge eleven en 

beredskap inför framtiden och utveckla deras förmåga till dynamiskt tänkande. Ett 

internationellt perspektiv som är viktigt för att eleven ska lära sig se den egna verkligheten i 

ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Ett etiskt perspektiv som 

ska prägla skolans verksamhet och ge en grund för och främja elevens förmåga att göra 

personligt ställningstagande. Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjlighet att ta ansvar 

för miljön. Dessutom lär de sig att påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala frågor.  

 

En av lärarna skriver att styrdokumenten är ”flummiga” och vaga. Detta har att göra med att 

läroplanen är allmängiltig med anledning av att den ska gälla för alla kategorier av 

grundskolans lärare. När det gäller kursplanen för slöjd finns det enligt de äldre lärarna stöd 

för hållbar utveckling i slöjdprocessen och att slöjdundervisningen ska ge handlingsberedskap 

för det dagliga livet.  I detta helhetsperspektiv som slöjdprocessen skapar är eleverna 

delaktiga i hela produktionsprocessen, ifrån idé till färdig produkt. Det skapar förståelse för 

hela produktionskedjan, där val av material och olika behandlingsmetoder gör att frågor om 

resursanvändning och miljö kommer in i ett naturligt sammanhang. I kursplanen 2000 knyter 

miljöfrågorna mer tydligt an till målet att skapa ett hållbart samhälle än de gamla från 1994. 

En ny läroplan kommer år 2011 som förhoppningsvis uttrycker ännu starkare koppling till 

miljöfrågor och hållbar utveckling och på så sätt lättare ska kunna införlivas i 

skolundervisningen.  
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 Förekomsten av ämnesövergripande arbete. 

Värt att notera och förvånande är att ingen av lärarna har arbetat ämnesövergripande kring 

hållbar utveckling. Flera av lärarna som svarat på enkäten uppger att de vill ha mer tid 

tillsammans med andra lärare för att diskutera och planera för ämnesövergripande 

arbetsområden. Dessutom är det intressant att den lärare som undervisar i SO- ämnen (enligt 

enkätsvaren) lättare kan se gemensamma beröringsområden inom ämnena än andra 

ämneslärare. Ämnesintegrering har för avsikt att ge eleverna mer bestående kunskaper genom 

att flera skolämnen tillsammans skapar en helhet. Enligt studien som ligger till grund för 

rapporten Hållbar utveckling i skolan (2002) uppger lärarna att organisationen och 

undervisningsstrukturen utgör ett hinder för utveckling av en undervisning av mer 

ämnesövergripande karaktär. Vidare upplever lärarna i rapporten att det saknas tid för att 

vidareutveckla den egna undervisningen och för att diskutera förändringar med kollegor. 

Dessutom upplever lärarna att de saknar en pedagogisk ledning i utvecklingsarbetet. Lärarna 

har heller inte getts relevant kompetens som möjliggör att de skulle kunna fördjupa arbetet 

kring miljö och utvecklingsfrågor. 

 

Har lärarna utbildning för att undervisa med hållbar utveckling som innehåll? 

 När det gäller lärarnas utbildning i ämnet hållbar utveckling visar enkätsvaren att en stor 

andel av lärarna saknar relevant utbildning och fortbildning. Detta är oberoende av antalet år 

som de har varit verksamma textillärare och vilken årskurs de undervisar i. Det här stämmer 

överens med Skolverkets (Hållbar utveckling i skolan, 2004) sammantagna bild över den 

nationella kartläggningen av miljöundervisning som sker i svensk skola. Vidare kan det 

konstateras att lärande för hållbar utveckling, som begreppet beskrivs i nationella 

styrdokument och internationella överenskommelser, ännu inte har fått något brett genomslag 

i skolorna. Begreppet hållbar utveckling är bekant men innebörden och innehållet tycks på de 

flesta håll inte ha realiserats i undervisningen. Då utbildning i hållbar utveckling framställs 

som så viktigt från ledande politiker är det besynnerligt att det hittills inte förankrats på ett 

bättre sätt hos lärarkåren. Detta är dessutom faktumet trots att det finns flera deklarationer och 

överenskommelser där Sverige har förbundit sig att bedriva undervisning i hållbar utveckling.   

 

Studien som ligger till grund för Skolverkets rapport Hållbar utveckling i skolan, (2004) visar 

på att en stor andel av lärarna saknar relevant utbildning och fortbildning, vilket kan orsaka 

svårigheter att utveckla perspektivet hållbar utveckling. Grundutbildningen för lärare ger ännu 

inte, enligt flertalet lärare, tillräckligt relevant kompetens inom området. Även fortbildning av 
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nuvarande lärare anses vara otillräcklig. Utbildningen måste bestå av fler moment än endast 

en kurs i återbruk, som en del av lärarna i enkätundersökningen uppger att de genomfört. 

Utbildningen borde vara mera inriktad på att ge lärarna kunskaper i att kunna problematisera 

och konkretisera begreppet hållbar utveckling utifrån olika ämnesteoretiska perspektiv. 

Betoning borde läggas på att kunna utforma en pedagogisk plan för lärande för hållbar 

utveckling utifrån de aktuella styrdokumenten. Det är även viktigt att kunna initiera och 

genomföra teman och olika projektarbeten kring lärande för hållbar utveckling. Dessutom 

borde olika miljöteman kunna relateras till värdegrundsfrågor och andra viktiga 

samhällsfrågor inom ekonomi och det sociala området. Mitt personliga intryck av både 

grundutbildning och fortbildningen är att den i mycket liten utsträckning har inriktas mot 

utbildning för hållbar utveckling. Utifrån detta kan det konstateras att det måste satsas mycket 

mer på de pedagogiskt verksamma lärarna inom utbildningsområdet. Detta skulle ge dem 

ökade förutsättningar att utveckla kunskaper om de komplicerade sambanden mellan sociala, 

ekonomiska och miljömässiga faktorer och om de utmaningar som världen står inför.       

6.2  Metoddiskussion     

I min studie valde jag att göra en enkätundersökning. Eftersom det var endast åtta personer 

som besvarade enkäten, så var underlaget relativt litet. Undersökningen har inte för avsikt att 

generalisera lärare i allmänhet, utan den ska påvisa på hur situationen ser ut för ett antal lärare 

i en inlandskommun som denna. Studiens svagheter är enkätens utformning, där många öppna 

frågor kan ha varit alltför stora och omfattande. I efterhand kan det tyckas att fråga nummer 3 

och 4 gränsar allför mycket till varandra, vilket kan ha lett till att lärarna haft svårigheter att 

skilja dem åt vid besvarandet. Dessutom var tiden för utskicket av enkäten något olämplig, då 

december månad är en av de mest häktiska för lärarna. Detta kan möjligtvis ha påverkat 

svarens fyllighet.    

 

Hur tillförlitlig är då min undersökning? Med ordet reliabilitet menas huruvida en 

undersökning ger samma resultat vid upprepning (Ejlertsson, 2005). Denna studies reliabilitet 

finner jag relativt liten då lärarna kanske haft mer tid för utförligare svar och möjligen också 

mer kunskaper om ämnet om det hade skett vid en annan tidpunkt. Förhoppningsvis har dock 

besvarandet av denna enkät satt ett litet frö hos lärarna. 

 

Med en enkätfrågas validitet menas frågans förmåga att mäta det den avser att mäta 

(Ejlertsson, 2005). Denna studies validitet kan anses som stor i och med att den gett svar på 
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frågeställningen hur lärarna arbetar med hållbar utveckling i textilslöjden. Litteraturstudiet har 

lett till att kunna sätta enkätundersökningens resultat i ett sammanhang.  

    

7. Forskningsförslag 

Under arbetets gång har mitt intresse för lärande för hållbar utveckling fördjupats. Det skulle 

vara intressant att undersöka flera andra perspektiv av hållbar utveckling. Till exempel i 

vilken utsträckning eleverna kan tänka sig att ändra sitt konsumtionsmönster, med avsikt att 

verka för en hållbar utveckling. Även fördjupad kunskap av det arbetsätt som kan hjälpa 

lärare att utforma sin undervisning så att det leder till ett bättre lärande för hållbar utveckling 

är av intresse. Ökad insyn skulle dessutom önskas inom områden som projektutformning, dvs. 

hur ett projekt med undervisning för hållbar utveckling kan organiseras utifrån enskilda 

ämnen i temaområden, där olika lärare med olika ämneskompetens deltar.      

 

Det här arbetet har fyllt ett svart hål i min tillvaro, som jag länge känt stor frustration över. 

Kunskapen i ämnet har gett ett större personligt engagemang för vår miljö och den hållbara 

utvecklingen. Ett stort intresse för textilindustrins baksidor har växt fram och det har givit mig 

kunskaper för att kunna argumentera i diskussioner om mänskliga värden och för en 

förändring av vårt konsumtionsmönster. Dessutom har det givit kunskap i hur vi kan använda 

vår konsumentmakt som styrmedel i en riktning mot hållbar utveckling. Jag har även fått 

kunskap och inspiration till att initiera ett ämnesövergripandet arbetssätt på i de 

högstadieskola där jag är verksam.  

 

8. Slutsats 

 Sammanfattningsvis kan det sägas att hållbar utveckling inte är något nytt inom slöjdämnet, 

då flertalet av lärarna säger sig arbeta med delar av slöjdprocessens helhetsperspektiv. 

Slöjdprocessen är helt klart, enligt både styrdokumenten och lärarnas utsagor, en del i arbetet 

mot hållbar utveckling i slöjdundervisningen. Det som nu borde ske är att arbetssättet ska 

lyftas upp och de olika perspektiven: sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturella ska 

synliggöras och knytas samman.   

 

Det som saknas för slöjdämnet i riktning mot hållbar utveckling, enlig enkätsvaren och 

skolverkets undersökningar, är att slöjdämnet mer aktivt måste öppnas upp mot de övriga 
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skolämnena för att brygga över mellan slöjdämnets arbetssätt och andra kursplaners 

ämnesspecifika innehåll. Först då kan ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållande 

integreras med stöd av ett ämnesövergripande arbetssätt.  

 

9. Avtackning 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till de lärare som tog sig tid att besvara enkäten trots 

betygsättning och julstress, utan er medverkan hade inte denna studie varit genomförbar. Jag 

vill också ge ett stort tack till min handledare Karl-Gunnar Rehn, som gett mig konstruktiv 

kritik, råd och stöd under studiens gång. 
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Brev och enkätfrågor. 

 

 Hej, 

Jag heter Marlene Berg och arbetar som lärare i Junsele skola. Efter att ha varit lärare i 

textilslöjd i snart 30 år, har jag vidareutbildat mig i hem- och konsumentkunskap inom 

lärarutbildningen vid Umeå Universitet.  Nu siktar jag på att få ett examensbevis som 

tvåämneslärare. Detta är anledningen till det examensarbete som jag nu inlett inom hållbar 

utveckling i textilslöjden 

 Syftet med studien är att synligöra vad hållbar utveckling kan innebära i textilslöjden. 

Undersökningen i studien riktar sig till alla textillärare i Sollefteå kommun. Därför skickar jag 

ut ett enkätformulär till just dig och ber dig att avsätta lite av din tid för att besvara de frågor 

som ingår. Resultatet av studien kommer jag att presentera på en slöjdlärarträff under 

vårterminen 2010. 

Ditt deltagande i enkätundersökningen är naturligtvis frivilligt men det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet att just du svarar. Jag kommer inte att nämna lärares eller skolors 

namn i studien. 

Resultatet behandlas konfidentiellt. 

Besvara frågorna genom att öppna det bifogade dokumentet. Kom ihåg att spara dina svar (så 

att de fastnar i dokumentet) för att sedan vidarebefordra det ifyllda dokumentet till mig. 

Besvara enkäten så fort som möjligt senast 6 december. Om du har frågor eller funderingar så 

meila. 

Min meiladress är: marlene.berg@solleftea.se 

Din medverkan skulle betyda mycket för mitt examensarbete. 

Tack på förhand 

Marlene Berg 
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Enkätfrågor för textillärare verksamma inom grundskolan. 

Hållbar utveckling är ett stort begrepp utan en enhetlig och vedertagen definition. Detta får till 

följd att undervisningen med hållbar utveckling som innehåll kan te sig mycket olika till både 

innehåll och form. I Lpo 94 lyfts fyra övergripande perspektiv fram, miljöperspektivet, det 

historiska, det internationella och det etiska. Dessa övergripande perspektiven ska närvara i all 

undervisning och bildar tillsammans kärnan i hållbar utveckling.  FN:s så kallade 

Brundtlandkommission etablerade begreppet 1987 och definierar enligt följande: ”en 

utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredställa sina behov”. 

   

1. Hur många år har du arbetat som lärare i textilslöjd? 

>10    >20 >30 

2. Vilka årskurser undervisar du i? 

Årskurs 3-6 Årskurs 7-9  

3. Vilken innebörd har begreppet ”Hållbar utveckling” för dig i din slöjdundervisning? 

4. Hur arbetar du med hållbar utveckling i din slöjdundervisning? 

5. Vad finns uttryckt i styrdokumenten som ger stöd för att arbeta med hållbar 

utveckling? 

6. Har det förekommit något temaarbete eller något ämnesövergripande arbete kring 

hållbar utveckling där slöjden har ingått på din skola?  

7. Vilken utbildning har du fått under lärarutbildningen/fortbildning när det gäller hållbar 

utveckling? 

8.  Kan jag för kompletterande uppgifter återkomma per telefon? 

 Ja Nej  

   

  

  


