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Sammanfattning 

Utgångspunkten för uppsatsen har varit att söka fakta gällande miljöfrågor som 

rör bomullsmaterialet och textil avfallshantering. Detta som starkt argument för 

arbetsmomentet återbruk i textilslöjden. Utgångspunkten har vidare varit att 

undersöka om och hur lärarna förmedlar eventuell miljöproblematik kring textilier 

då de introducerar elever i arbetsområdet återbruk. Skolans styrdokument, 

NÄU13 och forskning kring undervisning och undervisning för hållbar utveckling 

kopplas närmast ihop med undervisningsfrågorna i empirin. Resultatet baseras på 

framförd litteraturgenomgång i kombination med en empirisk undersökning. 

Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att det föreligger 

bristande kunskaper kring miljöfrågorna vilket bidrar till att kopplingen mellan 

miljö och textil slöjd inte diskuteras på ett djupare plan. Återbruk i textil slöjd har 

en tydligare inriktning mot att uppfylla mål från kursplanen såsom kombinera 

material och utveckla hantverkstekniker, än att bredda sig och även ge eleverna 

möjlighet att få ämneskunskaper gällande den miljöproblematik som råder kring 

bomullsodlingar, textil framställning och avfallshantering. Resultatet visar dock 

att medvetenheten om att sträva mot hållbar utveckling finns hos alla intervjuade 

lärare men att de inte lägger fokus på att tala kring ämnet. Vilket utrymme 

miljöfrågan tar i ämnet textil slöjd kan relateras till vilken kunskap och förståelse 

för problemen lärarna i textilslöjden har. Kunskap kan räknas till en ramfaktor 

precis som ramfaktorer som skolans ekonomi och möjligheter att handla 

återvunnet material. Ramfaktorer påverkar lärarnas insatser att arbeta 

miljöpositivt. 

 

Nyckelord: Bomull, textil konsumtion, textil avfallshantering, hållbar utveckling, 

Lgr 11 
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1. Inledning 

Det ligger i alla skolors ansvar att lära ut och göra eleverna medvetna om vad som 

kallas för hållbar utveckling1. I ämnet slöjd, på skolor runt om i Sverige arbetar 

man med arbetsområdet återbruk, vilket är ett sätt att främja hållbar utveckling. 

Jag vill undersöka om återbruket är kopplat till den miljöproblematik som råder i 

dagsläget kring textilier, främst bomull. Med miljöproblematik syftar jag till de 

problem som uppstår som följd av bomullsodling, textiltillverkning, konsumtion 

och avfallshantering. Det är intressant att höra hur läraren presenterar 

arbetsmomentet för eleverna. 

     Enligt de mål skolverket fastställt ska eleverna få förutsättningar till att kunna 

bygga upp förståelse för andra människors levnadssituationer. Ett av de mål jag 

syftar till säger att eleverna, då de går ut grundskolan, ”kan leva sig in i och förstå 

andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa 

för ögonen”. Vidare står det att eleverna ”visar respekt för och omsorg om såväl 

närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (2011a:12). Att ha empati, att visa 

förståelse för omvärldens olika livssituationer och att visa respekt för miljön är 

enligt min mening bevis på insikt. Man visar förståelse för att dagens hantering av 

naturens resurser påverkar morgondagens förutsättningar för ett gott liv.  

     I Sverige finns 16 långsiktiga miljömål uppsatta, vilka är sammansatta av 

Sveriges riksdag i samarbete med naturvårdsverket (Naturvårdsverket, 2014). Alla 

i Sverige ska arbeta mot dessa mål, skolan som institution inkluderad. På 

hemsidan, (www.miljomal.se), står det, ”Att undervisa med koppling till olika 

miljömål är ett sätt att få in miljödelen i undervisningen om hållbar utveckling” 

(Naturvårdsverket, 2014). Miljömålens syften går att koppla till vad skolverket 

och Lgr11 säger om hållbar utveckling (se skolverket, 2011a:14).  

       Jag intresserar mig för miljöfrågor och tror att arbetsområdet återbruk i 

slöjden får ett lyft om eleverna får en förståelse kring den miljöproblematik som 

råder kring det textila materialet. Genom kunskap om problematiken och följder 

kring detta får eleverna ett tydligt syfte till det kommande arbetsområdet. Precis 

om detta skrivs i Gunnar Lindström och Lars-Åke Pennlerts bok Undervisning i 

teori och praktik- en introduktion i didaktik (2012). Läraren kan, genom att 

förklara bakgrunden till arbetsområdet, genom att berätta varför eleverna ska 

arbeta med moment ge dem ett motiv och en mening i det som ska ske. 

Formuleringen i boken ser ut som följer: 

Varför ska elever eller studerande arbeta med ett visst innehåll? 

Genom att formulera ett syfte ger man en kortfattad och övergripande 

beskrivning av vilken avsikt man har med att behandla ett visst 

arbetsområde, en viss kurs, och vilka motiv som ligger bakom. Även 

bakom val av metoder finns ett syfte som kan beskrivas (2012:28). 

                                 
1 Hållbar utveckling, ”Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder 

eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt 

ansvar för sitt handlande” (Skolverket, 2016b). 
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    Utifrån fakta jag sökt fram gällande miljöfrågor kopplat till bomullsmaterial 

och avfallshantering av textilier och dess påverkan på klimat och miljö, finner jag 

det intressant och det känns viktigt att undersöka om ett avgränsat antal lärare 

anser sig bära kunskap om det rådande läget. Om kunskapen finns vill jag veta om 

lärarna delger kunskapen till eleverna. Åter till det som Lindström och Pennlert 

talar om, att ge motiv till varför eleverna ska arbeta med ett visst innehåll. Det vill 

säga, delger läraren i detta fall eleverna information rörande den miljöproblematik 

som råder kring det material de tillhandahåller eleverna med, främst bomull? 

     Jag anser att kopplingen miljöfrågor och textilslöjd är värt att diskutera 

eftersom, i detta fall, bomullsproduktion och textil avfallshantering, i allra högsta 

grad är kopplade till våra textilsalar på skolorna idag. Det jag sett då jag varit runt 

på skolor, i form av praktik och kortare vikariat, är att bomull är det mest 

förekommande materialet i textilslöjdens materialskåp. Om begreppet 

undervisning står det skrivet i Lgr11 under rubriken skolans uppdrag att: 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare / ... /. Undervisningen ska 

belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 

anpassas för att skapa hållbar utveckling. Det är också nödvändigt att 

eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ 

(Skolverket, 2011a:9).  

Detta bör, enligt min tolkning betyda att lärare ska arbeta för att eleverna ska 

förstå att de bär eget ansvar för sina handlingar. Det innebär att det man gör får 

konsekvenser och att man måste klara av att kunna vara kritisk och lära sig sortera 

information och ta emot fakta. Detta gäller även miljöfrågan, lärarna bör arbeta 

aktivt för att öka miljömedvetenheten hos elever och lyfta fram de miljöfrågor 

som finns lokalt och globalt för att på så vis, då barnen eller ungdomarna kommer 

utanför skolan, som det står i Lgr11 kan ”ta ansvar för den miljö de själva direkt 

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

globala miljöfrågor” (2011a:9). 

     Fakta som är framtagen och presenterad i litteraturgenomgången ligger som 

underlag för min empiriska undersökning. Fakta har inhämtats från myndigheter, 

vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar, alla skrivna och 

publicerade av personer och organisationer inom uppsatsens relevansområde.  
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1:1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att söka fakta gällande rådande miljöproblematik kring 

bomullsmaterial och textil avfallshantering, att sedan undersöka om och hur ett 

begränsat antal lärare förmedlar miljöproblematik kring textilier då de 

introducerar elever i arbetsområdet återbruk, om de relaterar till och tar stöd av 

skolans styrdokument. 

 

1:2 Frågeställningar 

Fråga 1: På vilket sätt påverkar den textila bomullsindustrin miljön? 

Fråga 2: I vilken grad arbetar de intervjuade lärare i textilslöjden till skolverkets 

miljömål, läroplanen och med den miljöproblematik som råder kring 

bomullsframställning, konsumtion och textil avfallshantering?  

Fråga 3: Hur presenteras arbetsområdet återbruk för eleverna på de aktuella 

skolorna? 

 

1:3 Återbruk- från ekonomisk nödvändighet till miljöhänsyn 

Motivet till att återbruka har förändrats genom tiderna, även på vilket sätt vi 

återbrukar generellt. Idag återbrukar vi främst i form av att vi köper och säljer 

begagnade kläder, vi skänker bort kläder och textilier till hjälporganisationer. Att 

köpa begagnat beror mer på att man vill ha en stil som inte alla andra har eller att 

man vill uttrycka en åsikt eller känsla genom kläderna, än att man köper av 

ekonomiska skäl. Detta faktum gäller även i textilslöjden. I tidskriften Slöjdforum 

skriver Helene Lumholdt, frilansjournalist och författare, i sin artikel Återbruk- en 

återupptäckt möjlighet att ”gemensamt för många av eleverna i textilslöjden är att 

de gör sina grejer för att marknadsföra sig, visa upp sin personlighet, sticka ut” 

(Lumholdt, 2011:1). Återbruk i Sverige ur ett historiskt perspektiv var knutet till 

ekonomi. Det var viktigt att laga och lappa, göra om och göra nytt för att spara på 

de ekonomiska resurserna. På skolor idag talar vi om återbruket ur ett 

miljöperspektiv, men frågan är om motivet och bakgrundsorsakerna visas upp 

tydligt för eleverna. Eleverna ska lära sig ansvara och ta hänsyn till jordens 

resurser, arbeta för en hållbar utveckling och om att värna om en morgondag. 

Lumholdts skriver, 

Miljöhänsyn och önskningar om att dra ned på den personliga 

konsumtionen lever en undanskymd tillvaro till förmån för det 

kreativa uttrycket / ... /. Den som ägnar sig åt återbruk/återanvändning 

i dag, gör det istället framför allt som en kombination av medvetet 

miljötänk och en önskan om att vara speciell (Lumholdt, 2011:1). 

En summering av textutdraget visar på att återbruket av textilier handlar om en 

kombination av miljömedvetenhet och känslan av att visa vem man är, där det 

senare är det som ligger i första rum. En av de lärare som författaren Helene 

Lumholdt intervjuat har gjort en examensuppsats om återbruk i slöjden där 14 

lärare har svarat på diverse enkätfrågor.  
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En kommentar jag bär med mig i min uppsatts, ett yttrande av intervjuad lärare 

(omnämnd student) är: ”framför allt gäller det att få med eleverna, att vara 

engagerad själv och brinna för ämnet” (Lumholdt, 2011:1). 

 

1:4 Avgränsningar 

Litteraturgenomgången och de frågor som följer i den empiriska undersökningen 

är begränsade till materialet bomull. Vidare berör fakta endast den problematik 

som finns i bomullsproduktionens närliggande områden samt den globala 

miljöfrågan växthuseffekt. Miljöproblematik som uppsatsen behandlar har en textil 

koppling, då det är textilslöjden som är vald slöjdinriktning. 

Den empiriska undersökningen, de kvalitativa intervjuerna, berör endast 

textillärare som undervisar elever i de högre årskurserna sju till och med nio. Alla 

arbetar på grundskolan och använder sig av Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. 
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2. Litteraturgenomgång och bakgrund 

Jag har delat in litteraturgenomgången i två huvudgrupper och i dessa 

huvudgrupper formulerat punkter som begränsar mitt sökande och ramar in min 

uppsats innehåll.  

 

Miljöfrågor jag vill se på  Skolans ansvar 

Konsumtionen i stort  

Produktionen av bomull 

Påverkan av närliggande områden, 

vatten och växter, djur(stora drag) 

Människan i produktionen 

Avfallshantering, växthuseffekten 

Vad står det i skolans styrdokument  

Skolans miljömål 

Textilslöjdens åtagande, lärarens roll 

Nationella ämnesutvärderingen 13 och 

hållbar utveckling 

Undervisning för hållbar utveckling 

  

Den litteraturgenomgång som följer är en presentation av min valda litteratur samt 

forskning som gjorts kring ämnet. Forskningen berör framförallt miljöfrågorna 

och framtagen fakta ska sedan kopplas till resultatet av de kvalitativa intervjuerna. 

För att få en struktur i litteraturgenomgången och den bakgrund jag arbetat med så 

presenteras allt i den ordning jag arbetat efter då jag sökt information för att 

grundlägga min empiriska undersökning. Grupperna som behandlas är 2:1 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2:2 konsumtionen 

av textilier, 2:3 produktionen av bomull, 2:4 bomullsodlingens direkta och 

indirekta verkan på människan i närmiljön, 2:5 avfallshantering av textilier i 

Sverige/växthuseffekten och till sist 2:6 Lindström & Pennlert, om undervisning, 

2:7 undervisning för hållbar utveckling, 2:8 NÄU13. Litteraturgenomgången 

börjar och slutar med det som direkt berör skolan. 

     Den litteratur jag använt och fakta framtagen av de forskare som presenteras är 

trovärdiga källor för mig. De är alla antingen statliga och kontinuerligt 

uppdaterade i form av avhandlingar, rapporter eller pressmeddelanden eller 

förstahandskällor med godkända avhandlingar och forskningsresultat. Jag har 

försökt finna och presentera information som är uppdaterad under de senaste fem 

åren men med vissa undantag.  

 

2:1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

Skolverket är en myndighet som är näst intill omöjlig att inte ta hänsyn till i en 

undersökning som berör skolan. Jag har haft användning för den information som 

finns hos Skolverket då jag har sökt efter delar i läroplanen, Lgr11, som stödjer 

mina egna tankar kring undervisning vid arbetsområdet återbruk. Tankar om att 

det kan vara positivt för motivationen och känslan att föra in teoretisk 

miljöundervisning kopplad till återbruket till textilslöjden.  

     Skolverket är en statlig förvaltningsmyndighet som arbetar under 

utbildningsdepartementet för att strukturera upp allt som sker runt skolan i 

Sverige idag. Skolverket ska få skolorna att fungera och detta gör det i nära 

samarbete med sittande regering och riksdag. De arbetar för att ge stöd åt den 
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personal som arbetar på landets kommunala skolor.  

     På skolverkets hemsida finns alla läroplaner att finna, skollagen, pågående och 

utförda projekt, regler som berättar vad som gäller för våra skolor idag 

(Skolverket, 2016a). Skolverket är de som utfärdar legitimationer till 

färdigutbildade lärare och förskolelärare, de ser till att skolornas utbildning är av 

bra kvalitet genom att de bland annat är de som tar fram hur de kunskapskrav som 

lärare och elever har att förhålla sig till ser ut. Skolverket har hand om allmänna 

råd och de nationella prov eleverna ska delta i. Skolverket har ett ”särskilt 

sektorsansvar för handikappfrågor och ser till nyanlända elevers rätt att få en 

likvärdig utbildning av hög kvalitet” (Skolverket, 2016a:1). Skolverket har regler, 

bestämmelser och lagar som ska följas och dessa samlas under skolans 

styrdokument. Vad innehållet i de olika dokumenten innebär går att få rätt på 

genom att läsa det som finns att finna under rubrikerna ”skollagar, förordningar, 

föreskrifter och läroplaner” (Skolverket, 2015b:1) 

     Den empiriska undersökningen riktar sig till lärare som undervisar i årskurs sju 

till och med årskurs nio i första hand, vissa av de intervjuade lärarna arbetade 

även mot de lägre åldrarna då skolorna hade ett spann av elever som räcker från 

förskola och upp till och med årskurs nio. Det finns åtta läroplaner, bland annat 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11, vilken är 

utgångspunkten för denna uppsats. I övrigt finns det läroplaner med inriktning 

mot och till hänsyn för förskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenskolan. Inne i läroplanerna finns 

det kursplaner som sätter riktlinjer för varje ämne. (Skolverket, 2016a).  

     Som lärare på en skola i Sverige idag ska du på grundskolenivå, det vill säga 

till dess eleverna passerat årskurs nio, ge dina elever en bild av verkligheten där 

den visas upp ur olika perspektiv. 

 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden och ge möjligheter till sådana (Skolverket, 

2011a:8).  

 

Skolans, och därmed indirekt en lärares, uppgift kan sägas vara att ge eleverna 

bred kunskap som är saklig och baserad på fakta, detta för att eleverna ska ges 

möjligheten att på egen hand bilda sig olika uppfattningar om saker och ting.  

 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med 

samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att 

barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

åskådningen (2011a:8). 

 

En lärares personliga åsikter ska inte påverka undervisningen, läraren ska förhålla 

sig lika inför alla, vara neutral och saklig. Det är inte alltid så att innehållet i en 

text måste ha en direkt utskriven mening, eller ett ord som pekar mitt i centrum av 
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målet. Texter är ofta tolkningsbara och kan få olika innebörd beroende av vad den 

som läser texten vill finna. Innehållet i läroplanerna är också tolkningsbara men är 

i min mening trots allt tydliga i vad de vill få fram. Miljöproblematiken och 

skolans ansvar gentemot eleverna, att ge dem förutsättningar till att få kunskap 

kopplat till det, är ett av målen i denna uppsats och läroplanen som källa vid 

litteraturgenomgången har enbart valts i det syftet. Det har varit av betydelse för 

empirin att få med några av de utvalda delarna ut Lgr11.  

 

2:1:1 Olika perspektiv 

I den empiriska undersökningen har en av frågorna varit: Belyser du olika 

perspektiv av återbruket? Lyfter du fram miljöperspektivet / ... / ? På grundskolan 

ska elever få möjligheten att lära sig att se saker ur olika perspektiv, vilket redan 

nämnts i ett av de utvalda textutdragen ovan. I läroplanen beskrivs fyra 

perspektiv: historiskt perspektiv, miljöperspektiv, internationellt perspektiv och 

etiskt perspektiv.  

 

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för 

samtiden och en beredskap inför framtiden / ... / ett miljöperspektiv får 

de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för 

att skapa hållbar utveckling / ... /. Ett internationellt perspektiv är 

viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang / ... / Det etiska perspektivet / ... /. Perspektivet ska 

prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas 

förmåga att göra personliga ställningstaganden (Skolverket, 2011a:9-

10) 

 

Min personliga tolkning av de fyra perspektiven är som följer: Historiskt 

perspektiv ger förståelse för förändring, att elever ser dåtid, nutid och framtid. 

Eleverna kan lära sig dra slutsatser utifrån att se på hur det har sett ut, vad som har 

hänt, vad som görs idag och hur det kan se ut i morgon. Ansvarsfrågan kring 

direkt och indirekt påverkan av miljön kan ses ur ett miljöperspektiv, var mans 

ansvar för hållbar utveckling. Internationellt perspektiv handlar om att se utanför 

sin egen närmiljö, att sätta sin egen del i det hela, binda ihop det lokala med det 

globala. Ett etiskt perspektiv, det uppmuntrar till den egna viljan, att vara fri som 

individ, bära ansvar för sina handlingar.  

 

2:1:2 Skolans miljömål i linje med Sveriges miljömål 

En av skolverkets många mål är att arbeta för en positiv miljöutveckling vilket vi 

kan läsa på många punkter i Lgr11. Följande punkter är direkt i relation till det 

önskade ansvar Skolverket ger lärare och därmed anser vara av nytta för elever att 

få kunskap om. Skolan ska ge elever förutsättning att lära sig ”visa respekt för och 
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omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (2011a:12) samt se 

att varje elev ”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en 

hållbar utveckling” och ”har fått kunskaper om och förståelse för den egna 

livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” (2011a:13–14). Skolorna 

ska ge eleverna förutsättningar och kunskaper som hjälper dem att på egen hand 

kunna välja och motivera material och hantering av material för att gynna en 

hållbar utveckling. Eleverna ska klara av att motivera sina tillvägagångssätt i ett 

slöjdarbete, ”utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter” 

(2011a:217).  

     Skolverket arbetar i linje med de 16 långsiktiga miljömål som Sveriges riksdag 

i samarbete med Naturvårdsverket satt upp. Vilka dessa mål är går att läsa om på 

Naturvårdsverkets hemsida och hela rapporten, Miljömålen- Årlig uppföljning av 

Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2015 (Naturvårdsverket, 2015), går att 

finna på hemsidan i form av en PDF-fil. Vissa av dessa mål planeras vara nådda år 

2020 men för de flesta mål är detta inte möjligt. För att nå målen så har man har 

satt upp delmål under vägens gång.  

     Målen kontrolleras och styrs upp med hjälp av åtta myndigheter i landet och 

dessa myndigheter får i sin tur hjälp av länsstyrelserna som hjälper till att 

samordna allt och styr upp målen och delmålen (Naturvårdsverket, 2014). Om 

man går in på www.miljomal.se och letar fram rubriken skolan så får man en 

klarare bild om vad skolan förväntas göra.  

 

De svenska miljömålen handlar om att skapa en utveckling som är 

miljömässigt hållbar på lång sikt. Att undervisa med koppling till 

olika miljömål är ett sätt att få in miljödelen i undervisningen om 

hållbar utveckling (Naturvårdsverket, 2014:1).  

 

Det som skett i och med att dessa mål tagits fram är alltså att naturvårdsverket 

bland annat har lagt upp lektionsförslag för grundskolan i Sverige. Förslag på hur 

skolan kan arbeta utifrån de 16 miljömålen, mot hållbar utveckling. Hemsidan 

drivs av Naturvårdsverket. 

 

2:2 Konsumtion 

2:2:1 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket en viktig informationskälla för uppsatsens faktabaserade del. 

Jag hänvisar till dem både direkt och indirekt genomgående i min uppsats. 

Presentationen av Naturvårdsverket och de texter som är hämtade från dem är 

därför placerad i detta inledande stycke. Detta med skillnad från övriga referenser 

och källor som kommer presenteras löpande i litteraturgenomgången.  

     Naturvårdsverket är en myndighet som drivs med hjälp av statliga medel och 

de har ett nära samarbete med sittande regering och ansvarar bland annat för 

miljöfrågor som behandlar luft mark och avfall (Oscarsson, 2016:1). Det arbete 

som görs av och genom naturvårdsverket främjar miljön lokalt och globalt och 

den information som ges ut på deras hemsida i form av ständigt uppdaterad 

http://www.miljomal.se/
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information, rapporter, forskningsresultat och utvecklingsplaner har hög 

trovärdighet. På naturvårdverkets hemsida går det bland annat att läsa texten, 

 

Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, 

biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, 

miljöövervakning samt miljöforskning (Oscarsson, 2016:1).  

 

2:2:1:1 Vad visar siffrorna 

Det konsumeras stora mängder textilier bara här i Sverige varje år och enligt 

Naturvårdsverket ligger konsumtionen år 2013 på ungefär 12,5 kg per person och 

år, detta ger 121 000 ton totalt på ett år. Vi behåller endast i genomsnitt 4,5 kg av 

textilierna, resten slängs som sopor. En studie gjord året senare, 2014 visar en 

ökning till 13,1 kg per person, per år. Av dessa går 2,5 kg textilier till välgörenhet 

och 0,9 kg säljs som andrahandsprodukt inom landet. Detta är, som nämnt, räknat 

i Sverige och gav vid beräkning en konsumtionssumma på totalt 128 000 ton 

textilier på ett år (Augustsson, 2015).  

     Svenska Miljöinstitutet IVL är liksom Naturvårdsverket statligt och har en 

gedigen lista av diverse yrkeskategorier hos sig och ett av deras uppdrag är att 

bedriva forskning gällande miljöfrågor som berör bland annat industrier och luft 

och vatten (Miljöinstitutet, 2015). Siffrorna som finns angivna hos 

Naturvårdsverket bekräftas även av den forskning som IVL bedrivit med hjälp av 

David Palm, forskare inom området avfallshantering och planering, samt Steve 

Harris och Tomas Ekvall, även de är forskare vid IVL (Palm, et al., 2013).  

Faktum är att David palm, liksom Tomas Ekvall och Steve Harris är en av de 

forskare vars namn som går att finna i diverse rapporter publicerade hos just 

Naturvårdsverket. (Se bland annat Palm, et al., 2015, Tekie, et al., 2013b, Tekie, 

et al., 2013c, Ekvall & Malmheden , 2012) 

 

2:2:1:2 En ökning av textil förbrukning 

För att återgå till konsumtionen och fakta kring det så jämför jag 

Naturvårdsverkets sammanfattade information som gör gällande att 12,5 kg 

textilier per person och år köps in, 4,5 kg och så vidare med David Palms siffror. 

Palms rapport, Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion-Underlagsrapport till 

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om nya etappmål (2013) visar en 

förbrukning av ungefär 15 kg textilier per person och år, det vill säga ungefär 

132 000 ton totalt på ett år. Av dessa ges 3 kg textilier till återanvändning av 

något slag, 8 kg hamnar i sopsäckar och på tippen och de övriga 4 kg vet vi inte 

var de är. En teori kring detta menar Palm är att vi idag har större garderober och 

mer plats för lagring vilket gör att dessa kläder inte syns (Palm, et al., 2013).  

     Vår konsumtion textilier har enligt David Palm ökat mellan 40 % till 50 % 

under de senaste tio åren, detta beskriver han på en filmad föreläsning om 

klädåtervinningen eller det han vill mena idag kan kallas klädåteranvändning 

(David Palm om forskning kring klädåtervinning, 2011). Ordvalet 
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klädåteranvändning, menar Palm, beror på att man ännu inte riktigt kan återvinna 

textilier till att göra nya textilier med, det är med andra ord inte en återvinning 

utan återanvändning.  

     Siffrorna han nämner på föreläsningen är samma som finns i rapporten 

Livscykelanalys av svensk textilkonsumtion från 2013 och dessa ligger fortfarande 

kvar som aktuella på hans forskningssäte, IVL:s hemsida i form av ett 

pressmeddelande (IVL, 2014). Det rör sig om ungefär samma mängder textilier 

som köps in, säljs, skänks bort eller slängs under åren 2010 fram till den 

uppdaterade informationen hos Naturvårdsverket år 2015.  

 

2:2:2 SMED:s plockanalys år 2015 

SMED, Svenska MiljöEmmisionsData, är en organisation som byggs upp i ett 

samarbete mellan fyra organisationer varav IVL är en av de fyra och SMHI är en 

annan. Jag har nämnt IVL som är Svenska Miljöinstitutet AB och kommer längre 

fram i uppsatsen även presentera SMHI som är Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut. SMED arbetar mot Naturvårdsverket och får uppdrag av 

bland annat dem. De har ett uppdrag att kontinuerligt uppdatera information om 

hur det ser ut, ur miljösynpunkt, gällande områdena luft, vatten och avfall. På 

SMED:s hemsida har jag plockat denna beskrivning av dem själva: 

  

En viktig uppgift för SMED är att långsiktigt säkerställa framtagandet 

av underlag till Sveriges internationella rapportering inom områdena 

utsläpp till luft och vatten samt inom avfallsområdet 

(MiljöEmmisionsData, 2015:1). 

Detta specifika uppdrag ska utföras från år 2015 och åtta år framåt. 

     För att återgå och än en gång se över hur konsumtionen ser ut i dagsläget och 

för att stärka tidigare nämnd fakta, kan vi också jämföra dessa siffror med siffror 

och fakta som presenterats i en rapport från 2016. Rapporten är gjord i SMEDS 

regim och är ett resultat av en plockanalys, det vill säga en analys där man samlat 

in avfall, sorterat det insamlade avfallet för att sedan gå igenom det och se vad 

som slängts. Man sammanställer informationen och gör en summering. Rapporten 

baseras på resultatet av en plockanalys som utfördes i 391 kommuner i Sverige 

mellan åren 2012-2014. Rapporten utvidgades under oktober 2015 med ännu en 

plockanalys. Den senare var en betydligt mindre och mer specifik plockanalys där 

endast 14 plockanalyser gjorts (Hultén, et al., 2016).  

     Det resultat som presenterades gällande de 391 kommunernas avfall är lika de 

siffror som nämnts redan så de egentligt nya fakta som jag hittat och som kan vara 

intressanta är det resultat man presenterar utifrån de senare utförda 14 

plockanalyserna. Här har en tydligare sortering gjorts, man har delat in avfallet i 

grupper. Först som skor och kläder och därefter har man sorterat in grupperna i 

mindre grupper. Speciellt farligt avfall finns i en grupp, sorteringen hemtextilier 

och läder bildar en grupp. Hur avfallet ser ut, är det oslitet/helt eller slitet/trasigt är 

en av grupperna och sist en sortering där materialet varit i fokus, det vill säga om 
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det är rena material, blandade eller övriga. Det går att finna en mer detaljerad 

beskrivning i rapporten Plockanalyser av textilier i hushållens restavfall- En 

kartläggning av mängder och typ av kläder, hemtextilier och skor (Hultén, et al., 

2016). Genom den mer detaljerade sorteringen fick man fram ett resultat som 

visar att hela 58 % av materialen som sorterats var ren bomull och att 59 % var 

kläder och skor som fortfarande ansågs brukbara.  

     Mot bakgrund av den forskningen jag har tittat på kan man se att bomull finns i 

mer än hälften av det textila material vi konsumerar idag och siffrorna framtagna 

av David Palm och co. bekräftar detta antagande.   

 

2:3 Produktion -Bomullshandeln 

Textilier är inget nytt och idag produceras bomullsmaterial i stora mängder runt 

om i världen. Genom att utgå från den rapport som SMED gav ut (Hultén, et al., 

2016) så drar jag slutsatsen att ungefär hälften av allt textilt material som 

produceras och konsumeras är tillverkat av bomullsfibrer. På dagens skolor är 

bomullstyger troligtvis det mest förekommande materialet eftersom det finns i så 

stor variation både då det gäller kvaliteten på tygerna men också gällande 

funktion. Bomullstyger varierar också mycket i priser och är, till skolors fördel, 

ofta mycket prisvänliga. Jag utgår från egen erfarenhet, vad jag läst och vad jag 

sett då jag vikarierat och gjort min praktik på skolor i min kommun. 

     Världsnaturfonden är en ideell förening med omkring fem miljoner frivilla 

supportrar och finns etablerade runt om i hela världen. Liksom Naturvårdsverket 

bedriver även Världsnaturfonden forskning gällande världens miljö. De arbetar för 

en bättre miljö för både människor och djur här på jorden (Världsnaturfonden, 

2016). 

     Då man söker information i form av rapporter och forskning som rör bomull så 

hamnar man ofta hos Världsnaturfonden, vilket blir synligt i och med mina 

hänvisningar, och för den här typen av undersökning som jag är ute efter till min 

empiriska undersökning så är deras utgivna fakta tillräcklig. Det finns mängder av 

informationsrika rapporter utgivna och utredningar kring miljöfrågor i samband 

med textilier, om odlingarna och vad de gör mot människa, djur och natur.  

     En av de rapporter som använts som underlag till denna uppsats är Bomull- En 

ren naturprodukt? (2005). I den finns information som berör kombinationen 

bomull och priser som nämndes i där föregående stycke. I rapporten står det bland 

annat att en bidragande faktor till att stor del av bomullsmaterialen är prisvänliga 

kan grunda sig i hur handeln kring bomull ser ut. Ett problem på 

handelsmarknaden är att det är så många intressenter av olika slag som vill vara 

med och handla. Intressenterna vet inte alla gånger var bomullen kommer från 

eller hur bomullen odlats. Det som blir avgörande för hur handeln av bomullen 

som råvara ser ut är säljarens pris på bomullen och också kvaliteten.  

     Bristen på ekologiskt odlad bomull är också ett problem. Endast 1 % av den 

bomull som odlas är odlad som ekologisk bomull. Varför odlar inte fler än 1 % 

ekologiskt kan man fråga sig? Och ett svar till det är enligt rapporten, Bomull- En 

ren naturprodukt (2005), att de som odlar bomullen har bristande kunskaper i hur 
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ekologisk odling går till. De bristande kunskaperna ger i sin tur ett bristande 

engagemang. Om det är brist på kunskap eller om det är mer kostsamt att odla 

ekologiskt på grund av olika orsaker som bidrar till att det odlas så förhållande lite 

ekologisk bomull står det inget om i den rapporten. Generellt kan jag tänka att en 

sak leder till en annan och då något är mer sällsynt så stiger också priserna. 

Ekologiskt producerade bomullstyger är dyrare än icke ekologiska. Priset på 

bomull är, som informationen ovan visar, en tung faktor för handeln av bomull 

och bristen på kunskaper håller nere den ekologiska marknaden. 

 

2:4 Bomullsodlingen -direkt och indirekt negativ påverkan 

Bomullen kräver mängder av vatten, 29 000liter vatten för 1 kg bomull 

(Världsnaturfonden, 2013) och måste konstbevattnas på grund av de långa 

torrperioderna i länderna där det odlas. Konstbevattningen bidrar till bristen på 

både grundvattnet och ytvattnet. Hela 70 % av all världens odling konstbevattnas 

(Världsnaturfonden, 2005). Detta innebär att mer än hälften av alla 

bomullsodlingar konstbevattnas, de övriga 30 % vattnas med hjälp av regnvatten.  

     Ett stort problem för närmiljön och de människor och djur som är bofasta vid 

bomullsodlingarna och fabrikerna är att utsläpp från fabrikerna hamnar i 

sötvattnet som finns i närheten. Det finns inte tillräckliga resurser för att rena 

vattnet från utsläppen. De kemikalier som används för att bereda bomull, ge färg 

till materialet och ge materialet diverse egenskaper kommer ut med utsläppen och 

påverkar livet i sjöarna och markerna runt omkring negativt. Det ekosystem som 

ligger i närheten av odlingar och fabriker rubbas och utarmas. En vidare påföljd är 

att dricksvattnet, som är sötvatten, inte heller är fri från den förstöring som blir vid 

utsläppen (Världsnaturfonden, 2013).  

     Förutom giftiga utsläpp i vattnet kommer det även ner gifter i marken från 

luften framförallt genom besprutning av bomullsplantagen. Besprutning av 

bomullsfält sker manuellt av människor eller med hjälp av flygplan som släpper 

ner bekämpningsmedel. Besprutningen är kemikalier som ska förhindra att bland 

annat insekter och andra skadedjur ska angripa odlingarna. Bomull är viktig för de 

jordbrukare som ska exportera och det är inte ovanligt att jordbrukarna blir 

skuldsatta och att barnen måste arbeta för att hjälpa till ekonomiskt. De som 

arbetar på odlingar och i fabriker påverkas av besprutningarna och detta visar sig 

främst genom illamående och huvudvärk, men även genom andra åkommor 

(Världsnaturfonden, 2013). 

 

2:5 Avfallshantering 

2:5:1 Bilen, Biffen, Bostaden 

Pär Holmgren som tituleras författare, meteorolog och klimatexpert skriver i sin 

bok, Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt, (Holmgren, 2014) om ”de 

tre stora E:na” som leder oss fram till ”de tre stora B”. Han refererar till President 

George Bush vid en miljökonferens i Rio år 1992, att de miljöproblem vi ser idag 

härstammar utifrån källorna Ekonomi, Energi och Ekologi. Detta är något som 
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biologen och författaren Stefan Edman år 2005 beskriver som ”Bilen, Biffen och 

Bostaden”. Vidare förklarar Pär Holmgren i boken att detta betyder att det är våra 

transporter, vad vi äter och hur vi bor som är grundorsaken till hur vår miljö 

påverkas. Han drar det vidare och förklarar att desto mer pengar vi har desto 

större möjligheter har vi att aktivt göra val. Indirekt är våra val av inköp och 

aktivitet en möjlighet för oss att påverka miljön (Holmgren, 2014).  

     Även David Palm talar om de tre stora B i sin föreläsning, men han vill lägga 

till ett fjärde stort B till dessa tre vilket är ett B för Bomull (David Palm om 

forskning kring klädåtervinning, 2011). Min tanke är att han vill addera bomull till 

listan över grundorsakerna till dagens miljöproblem eftersom just 

bomullsproduktionen och det som rör denna råvara har stor negativ 

miljöpåverkan.  

 

2:5:2 Producentansvar och växthuseffekt 

”Genom att köpa miljömärkt och ekologisk textil som håller länge, och genom att 

köpa och sälja second hand, kan den enskilde konsumenten bidra till att minimera 

miljöpåverkan” (Augustsson, 2015). Idag slängs textilier utan att sorteras, det går 

som brännbart, det finns inga regler eller lagar som säger hur vi ska sortera de 

textilier vi slänger. (Tekie, et al., 2013a). Den avsaknad vi har idag av regler för 

textil avfallshantering kan ha att göra med det faktum det inte finns något 

producentansvar som rör materialet. Med producentansvar menas att de som 

producerar en produkt också bär ansvar för avfallet. Detta skulle, då det kommer 

till textilier, ha en stor miljönytta, enligt rapporten Samhällsekonomisk analys av 

etappmål för textil och textilavfall (Tekie, et al., 2013a). Även denna rapport är ett 

arbete utfört av forskare från IVL varav två redan finns presenterade tidigare, 

David Palm och Tomas Ekvall.  

     Vad som på lång sikt sker med vår miljö/klimatet då textilier förbränns är inte 

relevant för min undersökning att reda ut i detalj. Relevant är att förbränningen, 

precis som vid annan avfallsförbränning, påverkar miljön negativt och enligt IVL 

år 2013, gäller det faktum att ungefär tre procent av de växthusgaser Sverige 

släpper ut är relaterade till textilt avfall:  

 

Trots att textilavfall utgör mindre än en procent av det totala avfallet 

från hushåll i Sverige så står konsumtionen av textilier för 2-3 procent 

av svenskarnas utsläpp av växthusgaser, sett ur ett 

konsumtionsperspektiv (Augustsson, 2015).  

 

     Växthuseffekt och stora klimatförändringar är ord vi kan stöta på till vardags 

och det är ord jag stött på då jag sökt faktaunderlag för min uppsats. De referenser 

jag hittat och som på enkla och intressanta sätt beskrivit innebörden är i första 

hand Pär Holmgren (Holmgren, 2014) men också en forskare vid namn Markku 

Rummukainen och den statliga myndigheten SMHI, Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut. Markku Rummukainen som är forskare vid Centrum för 

miljö- och klimatforskning (CEC), har gett ut avhandlingen, Växthuseffekten 
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(2005). I avhandlingen beskrivs vad som menas med växthuseffekten. En 

beskrivning av hur människan påverkar den naturliga växthuseffekten samt hur 

den förstärkta växthuseffekten påverkar jorden (Rummukainen, 2005). 

Rummukainen förklarar växthuseffekten kort att ”stora utsläpp från användningen 

av fossila bränslen (energi, transporter, industri, hushåll), jordbruket, boskap och 

soptippar ökar växthusgasmängderna i atmosfären” (Rummukainen, 2005)  

     Rummukainens förklarande ord ovan passar bra tillsammans med och 

förenklas genom fakta jag fann på SMHI:s hemsida, det vill säga att 

växthuseffekten kort beskrivet är gasers påverkan på klimatet. Det vi slänger och 

förbränner påverkar den naturliga växthuseffekten negativt, det blir en ökning av 

gaser i atmosfären vilket gör att vi får en förstärkt växthuseffekt. Vi har rubbat 

den naturliga mängden gaser (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, 

2015b).  

     Förutom att informera allmänheten om väder och vind med endagsprognoser 

eller tiodagarsprognoser så arbetar alltså SMHI med klimatfrågor och har omkring 

100 forskare som bedriver forskning inom områden som bland annat meteorologi, 

hydrologi, oceanografi. (Sveriges Metereologiska och Hydrologiska Institut, 

2015a). Ett något mer beskrivande textutdrag, se citat nedan, från SMHI visar att 

växthuseffekten uppkommer på grund av överflödiga gaser i atmosfären som följd 

påverkar jordens klimat negativt.  

 

Med större andel växthusgaser i atmosfären hindras en större andel av 

den utgående värmestrålningen. Återstrålningen till jordytan ökar, 

vilket leder till att temperaturen stiger där / ... /  Konsekvensen av 

detta är en högre temperatur vid jordytan (Sveriges Meteorologiska 

och Hydrologiska Institut, 2015b). 

 

2:5:3 Hållbar utveckling 

Till sist återkommer vi till författaren, meteorologen och klimatexperten Pär 

Holmgren och hans bok Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt (2014). 

Det är som det står skrivet tidigare i texten inte endast tillverkningsprocessen 

inom bomullsindustrin som bidrar till naturens succesiva nedbrytning, det finns 

många andra faktorer och då hamnar vi tillbaka till de tre stora E:na eller B:na. 

Pär Holmgren skriver i boken att:  
 

Vi kan inte blunda för att kortsiktigheten i vårt nuvarande ekonomiska 

system, tillsammans med vår materialism och överkonsumtion är 

grundläggande orsaker till det globala ekologiska utmaningar vi ser nu 

allt tydligare (Holmgren, 2014:72) 

 

Han menar på att det inte är hållbart att leva som vi gör i dag på lång sikt, våra 

naturresurser räcker inte till. Vi som idag övertrasserar våra resurser är också den 

generation som måste ta tag i problemen. Samhället måste sluta tillåta att 

människans ”livsstil överförbrukar naturens resurser” (2014:73). Alla som arbetar 
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med barn och ungdomar på daglig basis på skolorna i världen har ett ansvar. På 

våra skolor i Sverige finns tydliga riktlinjer och regler, mål och syften 

genomtänkta och dokumenterade.  

 

2:6 Undervisning– Lindström & Pennlert 

Att ha ämneskompetens kan ha flera olika betydelser. Det innebär bland annat att 

man har så pass mycket kunskaper kring ett ämne att man klarar av att föra 

diskussioner kring ämnet och reflektera över innehållet. Att ha ämneskunskaper 

innebär också att man kan ”se kopplingar mellan ämnesområden / ... /  liksom 

förmågan att integrera ämnen i undervisningen” (Lindström & Pennlert, 2012:11). 

Jag avser, i den empiriska delen, undersöka om läraren anser sig ha ett tydligt 

syfte med undervisningen av arbetsområdet återbruk, detta utan att göra en 

fördjupad undersökning. Innehållet i Lindström och Pennlerts bok Undervisning i 

teori och praktik- en introduktion i didaktik ger stöd för den diskussion som 

kommer längre fram i uppsatsen.  

     Hur en lärare väljer att bygga upp och planera sin undervisning varierar och 

förutom en lärares egna erfarenheter, personlighet och kunskaper så påverkas 

undervisningen även av yttre faktorer. Ramfaktorer kan vara utformningen av ett 

klassrum, det kan vara elevantalet, tiden, hur samhället ser ut där eleverna 

befinner sig och bor, kultur, föräldrar. En ramfaktor kan vara skolans ekonomi 

(Lindström & Pennlert, 2012:45-49) 

     Vad ska undervisningen handla om och vilket innehåll ska undervisningen ha? 

All undervisning leder framåt mot ett mål, menar Lindström och Pennlert, 

”undervisning handlar om att sätta kunskaper i rörelse, att starta och utveckla 

lärprocesser, där olika ämnesinnehåll bearbetas” (2012:29). Då man väljer ett 

innehåll för undervisningen ska man som lärare se till frågan om vad som kan 

väcka intresse hos eleverna. Innehållet ska väcka elevernas lust att vilja lära 

(2012:30). 

     Lindström och Pennlert pratar om didaktik och vad det innebär. En mycket 

kort beskrivning säger att ”Didaktiken intresserar sig för frågan hur 

undervisningen kan utformas” (2012:20). Vidare skriver de att det innehåll som 

läraren väljer att ha med i undervisningen ”framkallar känslor / ... / dessa kan 

lyftas fram och bearbetas / ... / beskrivas och gestaltas i estetiska former 

exempelvis i bilder, musik eller drama” (2012:31).  

 

2:7 Forskning om undervisning för hållbar utveckling 

Inger Björneloo, har forskat och gett ut sin avhandling Innebörder av hållbar 

utveckling - En studie av lärares utsagor om undervisning vi Göteborgs 

Universitet (2007). Avhandlingen handlar mycket kortfattat beskrivet om hur 

lärare undervisar mot det som kallas hållbar utveckling. Hennes huvudsyfte har 

varit att synliggöra och förstå det hon i sin sammanfattning kallar fenomenet 

hållbar utveckling. Ett begrepp som lärare ska ta till sig och förväntas utveckla till 

något användbart i sin undervisning (Björneloo, 2007).  
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     Formuleringen undervisning om hållbar utveckling har, enligt Björneloo, under 

åren ändrat riktning till att benämnas undervisning för hållbar utveckling. Hon 

förklarar skillnaden så att det förstnämnda, om, är en passiv inlärning där eleverna 

undervisas utan att själv agera, medan det andra, för, handlar om att både lärare 

och elever måste vara mer aktiva i sin roll (Björneloo, 2007:30). Vad som ingår i 

en undervisning för hållbar utveckling beskriver Björneloo som ”inte direkt 

uttalat”(2007:30), ” innehållsligt stort och diffust undervisningsfält / ... / lärare 

behöver göra sig en bild av vad det är” (2007:43). Men hon skriver också att man, 

då man arbetar med undervisning för hållbar utveckling ska lära eleverna att förstå 

att begreppet inte bara rör det som finns på skolan exempelvis, utan också handlar 

om världen utanför klassrummet. ”Värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, 

delaktighet, genus, jämställdhet, etnicitet och samhälleliga intressekonflikter” 

(2007:45) är ord som Björneloo radar upp i samband med begreppet hållbar 

utveckling. Begrepp som hon vidare beskriver som centrala i undervisningen är 

”självständighet, kritiskt tänkande, deltagande och konsekvenstänkande” 

(2007:67). Alla dessa ord och begrepp tyder på att hållbar utveckling inte handlar 

om något litet utan att det som lärs ut i undervisningen kommer att påverka både 

lokalt och globalt. Allt från det lilla som kan tänkas vara egen självständighet, att 

kunna göra aktiva val och förstå att det man gör får konsekvenser, till det stora 

hela så som medmänsklighet, att inte diskriminera, se alla likas värde. Hon skriver 

”inget lärande-inget hållbart samhälle” (2007:67), ”lärande är själva hjärtat av 

hållbarheten” (2007:67).  

     I avhandlingen kan man läsa om integrerad undervisning och att det är bra att 

se förbi sitt eget ämnesområde. Det ska, vid en integrering, finnas något som 

binder ihop ämnena som ska integreras. Hon tar livscykelanalys och 

klimatförändring som exempel (2007:51). Det man binder ihop ska bilda ”en 

helhet som är något mer och annorlunda än summan av delarna” (2007:52). 

Fortsatt skriver Björneloo att det som binder ihop och blir en gemensam nämnare 

kan vara något som sker utanför klassrummet, ute i samhället, ett verkligt problem 

som är förknippat med begreppet hållbar utveckling. Något hon också poängterar i 

sin avhandling är att miljöutveckling och även den sociala utvecklingen är att den 

ständigt är föränderlig, saker händer som påverkar hur världen ser ut, mer eller 

mindre under vissa perioder och mer eller mindre beroende plats (2007:66). 

Utifrån den tanken skulle man kunna säga att en lärare som undervisar för hållbar 

utveckling måste hålla sig uppdaterad. Björneloos avhandling är så mycket mer 

detaljerad och djupgående än den korta sammanfattning som presenteras i min 

uppsats och avslutas med detta utdrag som hon i sin tur citerat från Runesson. 
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Det kan ligga en problematik i om lärare tar mål och innehåll i 

undervisningen för givna, alltså som självklara och ej nödvändiga att 

diskutera eller reflektera kring. Om en individ ska lära sig något så 

måste innebörden i det innehåll som är i fokus få en betydelse för 

individen. Denna innebörd kan uppnås genom att innehållet eller 

begreppen, får prövas i skilda sammanhang och då kännas igen även 

om situationen varierar” (Runesson citerad i Björneloo, 2007:42) 

 

2:8 Nationell ämnesutvärdering av bild, musik och slöjd, NÄU13 

Utvärderingen, NÄU13, är utförd av Skolverket tillsammans med ett forskarteam. 

Det är forskarna som sammanställt och tolkat det material som samlats in och har, 

förutom enkätundersökning, även utfört mer ingående studier av lärare rektorer 

och elever i berörda ämnen. ”Syftet med Skolverkets utvärdering / ... / är att ge en 

nationell bild av undervisningens förutsättningar och genomförande samt av 

elevernas kunskaper och resultat i de tre ämnena” (Skolverket, 2015a:10). 

     Skolor i Sverige ska arbeta för en hållbar utveckling, detta finns skrivet i de 

styrdokument Skolverket skapat (Skolverket, 2011a). I NÄU13 står det att  

 

Genom att betona de samhälleliga aspekterna av slöjdverksamhet vill 

kursplaneskrivningarna undvika att elevernas skapande i olika 

material enbart uppfattas som en privat eller individuell angelägenhet  

/ ... /  I de samhälleliga aspekterna av slöjd som uttrycks i Lgr 11:s 

centrala innehåll inkluderas också slöjdundervisningens betydelse för 

ett hållbart samhälle och utvecklingen av ett miljömedvetet 

förhållningssätt hos eleverna. (Skolverket, 2015a:29) 

 

Genom att slöjden arbetar för en hållbar utveckling ger man ämnet en större plats i 

samhället. Att styra slöjden utanför klassrummet och in i samhället är ett sätt att 

visa slöjdens insats till att utveckla en bättre miljö och ett i längden hållbart 

samhälle, ”Kunskapsområdet har alltså tillkommit för att förtydliga slöjdens 

betydelse för företeelser utanför skolan” (Skolverket, 2015a:29). 

     Det står att ”koppling mellan slöjden och resurs-, samhälls- och 

utvecklingsfrågor” (Skolverket, 2015a:30) är tydligare idag än var den var i den 

föregående kursplanen. För att knyta ihop fakta som presenterats i uppsatsen 

gällande rådande miljöproblematik kring bomullsframställning, konsumtion och 

textil avfallshantering med arbetsområdet återbruk, väljer jag att avrunda 

litteraturgenomgången med detta utdrag ur NÄU13:  

 

Resurshushållning i form av återbruk, kunskap om olika materials 

framställning och miljöpåverkan kopplas i kursplanen och 

kommentarmaterialet till slöjdämnets betydelse utanför skolan / ... /  

Det centrala innehållets kunskapsområde slöjden i samhället ger stora 

möjligheter att i undervisningen ta upp slöjdens betydelse i och för 

samhället, att arbeta tillsammans och diskutera såväl egna som andras 

slöjdarbeten från idéutveckling till värdering (Skolverket, 2015a:30).  
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3. Metod 

Uppsatsen innehåller både en litteraturgenomgång och en empirisk undersökning, 

kvalitativa intervjuer. Fakta jag hämtat har jag valt att presentera i min 

Litteraturgenomgång. Den empiriska undersökningen presenteras under rubriken 

Resultatredovisning. Uppsatsen är en hermeneutisk bearbetad process där jag i 

utgått från en helhet för att sedan dela upp allt i delar och tillbaka till helheten 

igen (Ödman, 2007). Tolkningen/analys sker också på samma sätt. Jag har delat in 

kapitlet i fyra delar där jag först summerar resultatet för att sedan stycka upp 

resultatet i tre delar där jag analyserar materialet i riktning mot mina 

frågeställningar och syfte. Jag avslutar kapitlet i en slutsats.  

 

3.1 Verktyg 

3:1:1 Dator 

Datorn har jag använt för att finna information/fakta kring de frågor jag sökt svar 

på. Genom användandet av dator har jag tillgång till internet och därtill större 

delen av det forskningsmaterial som berör mina ämnen och jag har en bra 

sökmotor för att finna alternativa källor. Via dator och internet har jag letat fram 

de lärare jag valt att intervjua. Urvalet av lärare har skett helt slumpmässigt men 

två av dem visade sig ha koppling till varandra, handledare och student på tidigare 

lärarutbildning. Mail, inkluderas i materialet dator och har varit uppstarten för att 

komma igång med min empiriska undersökning. Mail har också varit mitt första 

tillvägagångssätt att komma i kontakt med de lärare jag valt att framföra en 

intervjuförfrågan till. Via mail har jag även haft den större delen av min 

kommunikation med min handledare på universitetet.  

 

3:1:2 Övrigt material 

Mobiltelefonen har jag använt för att kontakta de lärare jag skulle intervjua då jag 

efterhand fått ett besvarat mail från de tillfrågade. Jag har då ringt upp för att 

bestämma tid och plats. Mobiltelefonen har också använts vid intervjutillfällena 

för att spela in samtalen med. Den kom även att användas till en av intervjuerna. 

En av deltagarna valde jag att intervjua via videosamtal, det vill säga ett 

telefonsamtal där parterna talar med varandra via bilduppkoppling. Vid detta 

tillfälle utnyttjade jag en läsplatta för att göra ljudinspelningen av intervjun med. 

 

3:2 Litteratur 

För att ge uppsatsens empiriska undersökning en bra grund att stå på så har jag 

valt att läsa på och finna information om hur miljösituationen kopplat till 

textilindustrin ser ut i dagsläget. Bomullsproduktionen, konsumtionen av textilier 

och avfallshantering av textilier är den information jag fokuserat på. Jag har också 

granskat skolans styrdokument och letat upp de avsnitt av skolans styrdokument, 

som ger stöd för lärare på Sveriges skolor att belysa och synliggöra 
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miljöproblematiken. Den forskning som finns presenterad i uppsatsen är vald för 

att den tar upp undervisningsperspektivet.  

     Litteraturen har jag använt till att försöka koppla ihop den svenska skolans 

skrivna ansvar och mål med den miljöproblematik(se inledning samt 

avgränsningar) som finns, samt till att uppnå uppsatsen skrivna syfte. Vald 

litteratur ligger då som grund för de frågor jag lyft fram och önskat finna svar på i 

mina frågeställningar och då jag planerat och övergått från att söka fakta till den 

empiriska undersökningen. 

  

3:2:1 Val av litteratur 

Min metod för att på ett effektivt sätt välja vilken typ av litteratur som är relevant 

var att strukturera tankarna till en hanterbar summa punkter som ringar in 

området, dessa finns presenterade under rubriken Litteraturgenomgång. Tanken 

kring strukturen har varit att minimera den fakta jag söker efter. Miljöfrågan är 

stor och även om jag ramat in området miljö och textil och till och med dragit åt 

ramen till området miljö och bomull så blir det ofantliga mängder information att 

bearbeta. Valet av litteratur ska stödja och stärka förståelsen för läsaren om varför 

min empiriska undersökning ser ut som den gör, varför jag ställer de frågor jag 

gör. Fakta som skrivs i uppsatsen ska ses ur ett stort perspektiv och jag har skrivit 

på så vis, inte på en detaljnivå.  

 

3:3 Empirisk undersökning 

3:3:1 Urval 

Den empiriska undersökningen har skett i form av kvalitativa intervjuer, utförda 

med fyra slumpmässigt utvalda lärare från fyra olika skolor i en kommun i 

Norrbottens län. En kvalitativ intervju är en intervju som går ut på att man har 

färdiga frågeområden men där frågorna kan komma att variera beroende av vilka 

svar deltagarna anger. Den som intervjuar kan ställa följdfrågor. Genom att låta 

den intervjuade ha uttömmande svar så får intervjuaren ett brett informationsfält, 

bredden på svaren gör att det är nödvändigt med att spela in samtalen för att efter 

transkribera dem (Johansson & Svedner, 2010).  

     Jag har sökt på internet för att först finna högstadieskolor sedan har jag sökt på 

respektive skolas hemsida efter den lärare som undervisar textilslöjd. Jag har 

kontaktat lärarna via mail och mailadresserna har jag funnit på skolornas 

hemsidor. Jag har skrivit en intervjuförfrågan samt en presentation av mig själv, 

vem jag är, vad jag studerar och varför jag vill ha kontakt med dem, därefter en 

kort förklaring av mitt syfte med intervjun och ungefär beräknad tid för mötet. Då 

jag fått respons har jag tagit vidare kontakt genom ett telefonsamtal där tid och 

plats bestämts för möte. Intervjuerna har bestått av 14 frågor varav tre 

intervjufrågor delades ut före mötesdagen. Dessa tre frågor var allmänna och gav 

svaren på vilken utbildning de har, hur många år de varit verksamma som lärare i 

aktuellt ämne samt vilka årskurser de undervisar i. Frågorna var mer för min del, 

en bild av vem jag skulle intervjua. De frågor jag valde att ta med mig var 
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genomarbetade och omarbetade, både antalet frågor som togs med och innehåll av 

text. Fullständigt intervjuunderlag, mina 14 frågor, finns att finna i bilaga ett.  De 

frågor som ligger till grund för intervjun och som resultatdelen ska kopplas 

samman med de inledande forskningsfrågorna (s.7) 

     Resultatet har jag valt att dela in efter uppsatsens frågeställningar. Jag har lagt 

ut citat från intervjuerna men också sammanfattat det som kommit fram. Metoden 

finns beskriven i Bo Johansson och Per-Olov Svedners bok Examensarbetet i 

lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 2010). De fyra deltagarna har relativt 

likvärdig utbildning i bagaget trots att en av dem hade ett intagningskrav på sin 

utbildning som skiljde sig från de övriga tre. Tre lärare arbetar på kommunala 

skolor och en av lärarna på en friskola i kommunen, oavsett detta arbetar de efter 

samma läroplan och följer samma regler och skollagar som finns hos skolverket 

och som är gällande för alla Sveriges skolor.  

 

3:3:2 Etiska överväganden 

Genom att informera alla deltagare av de kvalitativa intervjuerna både vid min 

förfrågan om att göra en intervju samt mer detaljerat förklarat mitt syfte av 

intervjun då de tackat ja. Det vill säga att undersöka om och hur ett begränsat 

antal lärare förmedlar miljöproblematik kring textilier då de introducerar elever i 

arbetsområdet återbruk, om de relaterar till och tar stöd av skolans styrdokument. 

Jag anser att jag gett deltagarna god information om vad som kommer ske. Jag har 

upprepat allt muntligt vid intervjutillfället. Jag har utgått från Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, en publikation av 

Vetenskapsrådet. (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har förklarat att deltagarna inte 

kommer nämnas vid namn, det vill säga de förblir anonyma. Inga skolor kommer 

namnges och inte heller vilken kommun deltagarnas skolor hör hemma i. Ingen 

text i min uppsats kan på något vis kopplas till dem. Jag har frågat var och en av 

deltagarna och fått ett godkännande att spela in intervjuerna och att transkribera 

dem i efterhand. Jag har informerat deltagarna om att alla inspelningar kommer att 

raderas då transkriberingen är klar. Deltagandet kan avbrytas när helst de vill och 

om någon av de intervjuade ångrar sin medverkan så tas intervjun bort utan frågor 

om varför. Varje deltagare har fått ett erbjudande om att få se transkriberingen om 

de vill men alla har tackat nej. De har alla fått erbjudande om att få ett exemplar 

av uppsatsen före publikation men alla har avböjt. Alla kommer få se resultatet av 

uppsatsen efter publikation.  

     Jag fick omedelbar positiv respons från fem av de tillfrågade, dessvärre 

hoppade två av dessa av. En på grund av tidsbrist och en utan att meddela en 

orsak till avhoppet. Hon tackade ja först men valde att inte svara mer då det blev 

dags för intervju. Jag mailade ännu en omgång till tidigare tillfrågade men utan 

resultat. Jag mailade två till varav en tackade ja omedelbart och den andra nej.  
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4. Resultatredovisning 
Min avsikt är inte att jämföra svaren mellan lärarna i detta avsnitt utan 

sammanfattar endast de svar jag fått fram genom intervjuerna som genomförts. 

4:1 Återbruk- tillfrågade lärares definition 

I huvudsak står återbruket för att skapa nytt av gammalt. Det handlar om att 

återanvända material från en sak till att göra en annan, att laga och lappa, göra om 

och göra nytt. Svaren på frågan om återbruk drar mina tankar till det David Palm 

talar om i den föreläsning som Konsumtionsföreningen Stockholm publicerade år 

2011 (David Palm om forskning kring klädåtervinning, 2011). Palm talar om 

klädåtervinning men benämner det klädåteranvändning. Han säger att ordvalet 

beror på att man ännu inte riktigt kan återvinna textilier till att göra nya textilier 

med, att man gör något annat istället. Lärarnas svar att göra om och göra nytt 

ingår enligt mig i det konceptet eller i David Palms ordval, klädåteranvändning 

vilket också i min mening kan kortas ned till ordet återbruk.  

     Utifrån de intervjuer som gjorts visar resultatet, som ovan nämnts, bland annat 

att återbruket på skolorna handlar om att göra om gamla saker till nya. Några 

kommentarer var: ”Vi får handla på kommunbutiken, så där har vi köpt 

material… virkade dukar och så… Det handlar om det, återanvändning” (Lärare 

1), ”Att göra nya saker av gamla tänker jag… eh… mmm” (Lärare 4), ” Jag har 

haft på elevens val… ta hemifrån grejer så fixar vi och gör något nytt av det” 

(Lärare 3).  

     Det handlar också om att ge föremålen nytt liv med helt nya egenskaper, ”Jag 

har slipsar, jag har kaffepaket, jag har tuggummipåsar… eh, vi gör badväskor av 

tuggummipåsar och chipspåsar och o´boypåsar och såna saker… jätte slitstarkt, 

sånt som vi annars kastar, tål vatten” (Lärare 2). 

     En till vinkel av återbrukets syfte lyfter lärare 2 fram, hon tar upp 

konsumtionen som ett tydligt exempel på varför man ska återanvända kläder. Hon 

brukar be eleverna uppskatta mängden kläder de använder i förhållande till 

mängden kläder de äger. ”Dom brukar komma fram till runt tio till tjugo 

procent… så det är väldigt mycket som ligger”.  

     Tittar vi tillbaka på det som är nämnts tidigare i uppsatsen gällande 

konsumtionen så bekräftas hennes, eller elevernas, uppskattning men siffrorna i 

litteraturgenomgången säger att konsumtionen idag ser något mer ut, vi använder 

drygt 30 % av det vi köper in men i den beräkningen är även hemtextilier 

inräknade vilket det inte var i skolexemplet.  

     Vidare anser alla fyra lärarna att återbruket är ett sätt att spara på resurser och 

att spara på ekonomin på. Att återbruka är också ett sätt att öva och att bli 

uppfinningsrik och att lära sig kombinera olika material på. Återbruket handlar 

enligt de fyra deltagarna om att eleverna ska lära sig att man inte alltid behöver 

köpa nytt, att det gamla också kan fungera om de gör något av det. 

     Sammanfattningsvis menar lärarna att vad återbruk i huvudsak handlar om är 

att göra om och att göra nytt men även att spara på naturens resurser samt att 

återbruka ur ett ekonomiskt perspektiv. De två sistnämnda, spara på naturens 
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resurser och ekonomi, betonas inte för eleverna lika tydligt som grundtanke för 

återbruket som att idén om att göra om och göra nytt. Endast en av de fyra lärarna 

använde sig av dessa inriktningar som märkbar grund för återbruket på skolan.  

 

4:2 Återbrukets roll i slöjdsalen 

Intressant för mig är att se vilka kunskaper som finns hos tillfrågade lärare 

gällande de miljöfrågor som kan kopplas till undervisningsämnet textilslöjd, samt 

om lärarna inkluderar eleverna i dessa miljöfrågor. Jag har också försökt få en bild 

av hur tillfrågade lärare arbetar mot det som finns att hitta och som rör 

miljöperspektivet i Lgr11 och skolans styrdokument.  

 

4:2:1 Kunskap och inkludering 

Två deltagare anser sig vara uppdaterade men endast en av de två väljer att delge 

sina elever om miljöproblematiken. Två av lärarna anser sig inte alls vara 

uppdaterade om miljöfrågan och det som berör materialet bomull. Varför den ena 

av de två ”medvetna” lärarna inte delger sina elever kunskapen fick jag inget 

direkt svar på utan hon övergick i en diskussion som var mer allmän och där 

avsaknaden av intressanta kurser och så vidare kom på tals. Hon berättade också 

att det är upp till läraren själv att uppdatera sig om dessa saker som vi pratar om i 

intervjun, miljöproblem kring bomullsodlingar, framställning och 

avfallshantering. Ytterligare en av de fyra lärarna kom in på ämnet om 

uppdatering och tillgänglig information kring textilier och miljö. 

 

…asså, det är ju då Swelogent som har lite grann om... lite 

materialguider och om det olika miljöproblemen som kan uppstå / ... /  

dom hade en utställning på museet som jag var på med elever, också 

om bomullsproduktionen och om all (pausar)… om all uppodling som 

man gör då (Lärare 1). 

 

     För att kunna arbeta med återbruk där syftet med återbruket är att arbeta mot 

en hållbar utveckling, att arbeta mot de miljöfrågor som berör 

bomullsframställning och avfallshantering så krävs det att lärarna själv bär på 

kunskaper om detta. Hur läraren får denna kunskap ser olika ut på olika skolor 

beroende av vilka förutsättningar som finns.  

     Inger Björneloo skriver i sin avhandling om att undervisning för hållbar 

utveckling kan vara svårt att förstå innehållet i, det är lite ”diffust” (Björneloo, 

2007:43) och innehåller många delar. Bland annat om att lära eleverna vara 

självständiga, utveckla kritiskt tänkande och förstå att det man gör får 

konsekvenser, eleverna ska klara av att göra aktiva val (2007:67). Liknande 

beskrivning finns att hämta i Lgr11 och nedan följer ett textutdrag hämtat från 

Lgr11. Utdraget finns med i de bakgrundsfakta som presenterats i uppsatsen och 

som tar oss tillbaka till frågeställningen gällande bomullsframställning och så 

vidare som finns ovan. 
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Skolan ska ge elever förutsättning att lära sig ”visa respekt för och 

omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” 

(2011a:12) samt se att varje elev ”har fått kunskaper om 

förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” och ”har 

fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan, miljön och samhället, (2011a:13,14). Skolorna ska ge eleverna 

förutsättningar och kunskaper som hjälper dem att på egen hand kunna 

välja och motivera material och hantering av material för att gynna en 

hållbar utveckling. Eleverna ska klara av att motivera sina 

tillvägagångssätt i ett slöjdarbete, att ”utifrån syftet med arbetet och 

utifrån kvalitets- och miljöaspekter (Skolverket, 2011a:217) 

 

Eleven förväntas lära sig hur man visar respekt och omsorg för miljön, veta hur de 

arbetar för en hållbar utveckling och veta varför de ska handla på det ena eller det 

andra sättet för att vara miljövänliga, konsekventtänkande (Björneloo, 2007).  

     En av intervjufrågorna var fördelad i fem delfrågor, alla kopplade till det jag 

just talat om, att läraren har kunskaper och jag intresserar mig för i vilken 

omfattning de berörda lärarna diskuterar dessa kunskaper med eleverna. Pratar 

läraren med eleverna om vad återbruk är? Diskuterar lärare och elever ämnet 

bomullsproduktion och dess påverkan på naturen, hur avfallshantering av textilier 

ser ut? Pratar man om manipulering av material och vad detta innebär för naturen? 

Jag har förtydligat att det främst gäller bomullstygers olika egenskaper och dess 

variationsmöjligheter. Hur skolans struktur ser ut, det vill säga 

undervisningsstruktur, lärarutbildning, läromedel och så vidare, kan påverka såväl 

elever och lärares kunskapsbredd inom alla ämnen och så även i de miljöfrågor 

som presenterats i uppsatsen. Hur diskussioner kring miljöproblematiken ser ut på 

uppsatsens berörda skolor varierar och ovanstående gällande strukturen kan 

såklart vara en potentiell orsak till variationen.  

     Svaren jag har fått från de lärare jag intervjuat har i dessa frågor varit väldigt 

eniga hos tre av dem. Dessa tre diskuterar egentligen inte något som rör de fem 

delfrågorna. Jag vill veta om läraren tillsammans med eleverna bollar tankar kring 

ämnet återbruk. Resultatet visar att lärarna i fråga inte för någon djupare dialog 

med eleverna om vad återbruk är men att de ändå berör frågan och inkluderar dem 

i frågan. Deltagande lärare för inga djupare samtal med eleverna om vare sig 

bomullsproduktionens påverkan på miljön, manipulering av materialet eller 

avfallshanteringen av textilier. En av de tre lärarna nämner klädinsamling i 

samband med avfallshantering. ”mmm… nää… alltså… om man då tänker på det 

här att man lämnar på… det kan man ju nämna att, lämnar ni kläder på myrorna 

eller, jamen såna saker” (Lärare 1).  

     En av de deltagande lärarna agerar precis tvärtemot de tre förstnämnda och 

diskuterar alla delfrågor tillsammans med sina elever. Under intervjun med lärare 

2 så gjorde vi tillsammans redan på plats en snabb sammanställning av svaren på 

dessa delfrågor. Lärare 2 talade flytande genom hela intervjun och gav svar på 

många av frågorna redan före jag ställt dem.  
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     Lärare 2 nämner färgningen, vattenföroreningar, en överkonsumtion av kläder 

och textilier, och färgningen av materialen, samma problem som vi finner i den 

nyligt nämnda rapporten (Världsnaturfonden, 2005). Hon inkluderar eleverna och 

diskuterar den rådande miljöproblematiken som finns kring materialet bomull. 

     Vi kan gå tillbaka till det som står skrivet i Världsnaturfondens rapport, 

Bomull- en ren naturprodukt från 2005 och på många sätt koppla innehållet i den 

texten till det i första hand lärare 2 talar om under intervjuns gång, problematik 

som finns kring bomullsodlingar och fabriker som tillverkar tyger av bomull.  

     Lärare 2 beskriver att hon ställer en öppen fråga till eleverna, en fråga som 

sedan enligt läraren leder till tankar och prat kring frågan och för hur det ser ut i 

verkligheten. ”Varför är dom (läraren syftar i denna diskussion till bomullstyger 

och marknadens billigare kläder) så billiga och hur kan dom vara det och vad står 

det på lapparna?”. Frågan hon ställer till eleverna kan kopplas till 

Världsnaturfonden och det som finns givet i litteraturgenomgången. Här drar jag 

paralleller till handeln, att det finns så många intressenter inblandade i den handel 

som sker av bomull och priset tycks vara avgörande många gånger. Priset och 

kvalitén av bomullen är i första rummet, inte var och hur råvaran är odlad.  

     Att vara uppdaterad i frågor som berör sitt undervisningsämne bör, rimligtvis, 

gå i linje med skolverkets önskan om att utbilda landets barn och ungdomar till att 

klara livet utanför skolans ramar. Redan i början av läroplanen, kapitel ett, 

Skolans värdegrund och uppdrag- grundläggande värden, står det en rad med 

texten ”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö” (2011a:7). Utifrån 

den texten kan man säga att lärare uppmuntras att förmedla kunskaper och 

information som leder fram till att elever får klarhet i vad det innebär att visa 

hänsyn till människors egenvärde och att visa respekt för miljön.  

 

4:2:2 Återbruket- ett delmoment 

Nästa fråga knyter an till funderingarna om i vilken grad lärarna arbetar mot 

läroplanen och med den miljöproblematik som är rådande i dagsläget då det gäller 

bomullen.  

    Resultatet utifrån de svar jag fått av deltagarna gör gällande att arbetsmomentet 

återbruk är ett delmoment inom ämnet textilslöjd. Man arbetar med återbruket en 

kortare period där lärarna presenterar ämnet till eleverna på en mer eller mindre 

detaljerad nivå. Precis som tidigare så visar svaren som framkommer under 

intervjuerna att det ser olika ut på de olika skolorna. 

     En av lärarna arbetar mer genomgående med att uppmuntra och påminna 

eleverna om deras materialval, handlingssätt(klippa tyger ekonomiskt) och så 

vidare. Hon säger att ”vi vill att dom ska ha det med sig genom hela högstadiet, 

för på högstadiet är det väldigt fritt”.  

     Frågan känns relevant i sammanhanget eftersom slöjden är ett ämne där 

eleverna enligt det centrala innehållet för ämnet slöjd i årskurs sju till nio, ska lära 

sig så många varierade saker. Det är allt från olika hantverkstekniker, 
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kombinationsmöjligheter av material, klara av att förstå fackord som hör till 

ämnet, lära sig om materialens olika funktioner och former, till att eleverna ska 

inspireras av arkitektur, design och komma upp med egna idéer, lära sig om 

arbetsmiljö, om ljudnivå, om mode och trender och så vidare (Skolverket, 

2011a:219-220). Kursplanen för slöjd innehåller många kunskapsmål och rent 

krasst kan man se att ingenstans står det något om att materialen ska vara nya och 

att målen ska vara att tillverka produkter med endast det syfte att den färdiga 

produkten ska ha ett så kallat användningsområde. Det här lämnar en öppning till 

varje lärare i ämnet textilslöjd att själv bestämma vilket material som ska 

tillämpas och vilket utrymme återbruket ska få ta i ämnet. 

     Intressant för att se vilket utrymme återbruket har i slöjden är om tillfrågade 

lärare har prov i sitt undervisningsämne och om dessa i så fall berör miljöfrågor 

relaterade till textilier? Ingen av de intervjuade lärarna har prov i sitt ämne. På två 

av skolorna har man ett prov som inkluderar slöjdord men inga som berör miljön, 

i en av skolorna har man inga prov alls utan där är lektionerna och det eleverna 

gör på lektionerna det man bedömer eleven på. Tre av lärarna nämner en skriftlig 

utvärdering som ett slags prov där eleverna ska skriva vad de gjort och hur de 

tänkt kring det som gjorts. En av skolorna inkluderar att eleven ska ha med tankar 

kring hur de arbetat för att vara miljövänliga, då kan det vara ur ett ekonomiskt 

perspektiv, att placering av mönster på tyget minimerar materialåtgång och så 

vidare. Dokumentation finns med i det centrala innehållet för slöjd så det är 

relevant för eleverna att lära sig detta (Skolverket, 2011a:219). 

      

Sammanfattningsvis kan göras gällande att: Kunskaper gällande 

bomullsproduktion, konsumtion och avfallshantering finns hos tillfrågade lärare 

men kunskaperna är förhållandevis små och inger inget djupare engagemang hos 

tre av fyra lärare. Den kunskap som finns delges eleverna på ett tydligt sätt från 

endast av en av de fyra tillfrågade lärarna. Inga omfattande diskussioner kring 

återbruk, bomullsproduktion, textil konsumtion och textil avfallshantering 

förekommer hos tre av fyra tillfrågade lärare. Ingen av de tillfrågade lärarna har 

prov i slöjdämnet utan använder sig av utvärderingar. En av de fyra lärarna har en 

tydlig inriktning mot miljöperspektivet och ekonomiperspektivet i sina elevers 

utvärderingar.  

 

4:3 Presentation av återbruket inför eleverna, perspektiv och 

elevers uppfattning 

Svaren som framkommit under intervjuerna visar på en variation när det kommer 

till introduktionen av arbetsområdet återbruk, hur presenteras arbetsområdet? 

Introduktionen kan vara filmvisning tillsammans med diskussioner som berör 

ämnet återbruk och de miljöfrågor som rör exempelvis bomull. En av fyra 

tillfrågade lärare visar exempel på detta och visar att hon har en tydlig tanke kring 

sin presentation av återbrukets syfte. Hon introducerar eleverna i arbetsmomentet 

genom att bredda området, det vill säga ta in teoretisk kunskap i det praktiska 
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ämnet slöjd. Hon visar film, talar med eleverna kring ämnet bomullsplantage, 

vardagen för människan kring plantagen, vattenproblematiken och färgningen av 

materialet. Det är en relativt grundlig översikt av den miljöproblematik jag funnit 

och som väckte intresset för frågan av presentationen. Presentationen kan också 

vara i stort sett obefintlig, som lärare 3 säger: 

 

Jag smyger nog in det nu mera… att vi kan ju faktiskt fixa det, och vi 

kan ju göra så… har man hemma nånting som man inte använder 

och…eh…/ ... /  det kan bli en kombination och mest är det nog att det 

är nytt och sen kombinera med nånting i återbruk / ... /  … jag har nog 

inte varit sådär, riktigt engagerad inte… 

 

     Intressant för studien och som kopplas till introduktionen är presentationen av 

återbrukets mål eller syfte, är detta tydligt, vet eleverna varför de arbetar med 

arbetsområdet återbruk? Svaren på den frågan ger informationen att två av lärarna 

anser att det är ett svalt intresse för återbruket som arbetsområde och att eleverna 

inte riktigt har koll på innebörden. En av lärarna anser att eleverna har relativt bra 

koll på vad det handlar om och att eleverna har ganska positiv inställning till 

arbetsområdet. Den fjärde lärarenen anser att eleverna har god inblick i vad 

återbruket handlar om och vilket motiv som ligger till grund för arbetsområdet, 

det vill säga att det i första hand handlar om att värna om miljön. Hon pratar också 

om arbetssituationen för de som arbetar med bomull och textiltillverkning. Lärare 

4 betonar att hon upplever att eleverna är positivt inställda och medvetna kring 

ämnet och arbetsområdet.  

     Det mesta går att se ur olika perspektiv och som nämnt så visar presentationen 

variationer. Jag ville i min studie veta om tillfrågade lärare belyser återbruket ur 

olika perspektiv? Lyfter de fram miljöperspektivet och i så fall på vilket sätt? 

Deltagarnas svar ger överlag inte något nytt perspektiv men innehållet i vad de 

säger är inte heller något som stärker miljöperspektivet eller vilka miljöproblem 

som finns kring materialet bomull. Sett ur miljöperspektiv ger resultatet att ett, 

som jag upplever, känt problemområde kom upp hos fler av deltagarna. Man tar 

upp materialet jeans och belyser framställningen av materialet som något av de 

största miljöbovarna, men utan att man går steget vidare och lyfter fram 

information till eleverna om varför jeans anses vara ett stort miljöproblem.  

 

Lärare 4: - Det jag belyser kanske är väl jeans… att jeans till exempel är kanske 

något av det största miljöbovarna / ... /  det kan jag plocka fram sådär… 

 

Karin: - Men då du pratar om jeansen, plockar fram det, nämner du då eller pratar 

du om varför de är så miljövidriga eller?  

 

Lärare 4: - nej, inte mer än att… nej… att innan man har ett par jeans i handen så 

har de ju genomgått en hel del som inte är så bra. 
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      Lärare 2 är inne och nuddar snabbt vid det hon säger ”arbets…”, vilket jag 

ändå vill placera att hon talar om perspektivet sett ur människors arbetssituation. 

Mitt antagande är inte taget ur luften utan har belägg i hennes uttalanden under 

intervjuns gång. Arbetssituationen för de människor som arbetar på och med 

bomullsproduktionen är inte bra. Detta gäller även de som bor och lever i 

närliggande områden (Världsnaturfonden, 2013) 

     Elever ska få förutsättningar att se händelser utifrån olika perspektiv och som 

jag ser det, att se ur ett arbetsmiljöperspektiv är att lära eleven att se till sin egen 

och till andras hälsa och välmående i en arbetssituation, hur arbetsmiljön påverkar 

oss människor. Lärare 2 är den lärare av fyra som belyser ett perspektiv som 

befinner sig i anslutning till men ändå utanför miljöperspektivet. Läroplanen tar 

upp historiskt perspektiv, internationellt perspektiv, etiskt perspektiv och 

miljöperspektiv (Skolverket, 2011a).  

     Lindström och Pennlert talar också om att se ett innehåll ur olika perspektiv. 

De skriver ”att problematisera ett innehåll betyder att försöka väcka undran inför 

något, att väcka frågor, intressen och lust att lära” (2012:30). 

      

     Sammanfattningsvis kan det konstateras att hur presentationen ser ut varierar. 

Presentationen av arbetsområdet återbruk är allt från grundligt genomgången till 

obefintlig. Ur miljöperspektiv finns ingen djupare introducering hos tre av fyra 

deltagande lärare. Inga andra perspektiv, så som arbetsmiljö- och etiskt perspektiv 

blir belysta hos tre av fyra berörda lärare. Man ger inte en förklaring till sina 

påståenden utan lämnar dem hängande i luften, se exemplet gällande jeans.  

 

4:4 Att välja material 

Alla tillfrågade lärare arbetar i samma kommun vilket leder till att alla svarade i 

stort sett samma sak på alla frågor som rörde materialen som handlas in till 

textilen. Kommunen har ett avtal med en större leverantör vilken, enligt lärarna, 

har ett stort utbud av materia. Leverantören kan tillgodose skolorna med det de 

kan tänkas behöva både då det gäller textilier och tillbehör som hör till slöjden. 

     Avtalet har varit pågående i några år och kommer finnas kvar troligtvis något 

år till. Avtalet är skrivet med leverantören på begäran eller utifrån önskemål från 

ett större antal slöjdlärare i kommunen. De har diskuterat fram tillsammans vilken 

leverantör de vill ha och arbetat för detta. Priset på materialinköp har varit 

avgörande för kommunen då de slutit avtalet.  

     På tre av skolorna har lärarna även möjlighet att köpa material från en annan 

leverantör med ett lite annat utbud av produkter men på den fjärde skolan fanns 

inte den möjligheten, inte vad läraren själv visste i dagsläget i alla fall. Lärarna får 

inte välja fritt med andra ord utan är hänvisade till utvalda leverantörer.  

     Gällande inköp av återvunnet material till skolorna så är detta möjligt men då 

ska läraren handla på kommunens återvinningsmarknad, andra secondhandbutiker 

är inte godkända för inköp. På frågan om läraren vet var materialen är tillverkade 

som leverantörerna säljer var svaren blandade, nej från två och ja från två. 
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     Angående om läraren vet om materialen hade någon typ av miljömärkning så 

var svaren fördelade på samma sätt, nej av två, ja av två. Vissa material har 

miljömärkning och är rättvisemärkta medan vissa är omärkta. Det finns 

ekologiska tyger att köpa men endast en av skolorna uppmuntrade och gav 

eleverna valmöjligheten och tillåtelse att köpa in det materialet, orsaken till att 

inte köpa in ekologiska material beror på priset, det är för dyrt.  

     Priset på de ekologiska tygerna ligger enligt tre av lärarna för högt i kurs för 

skolorna att köpa in. ” / ... /  asså vi har ju köpt miljöcertifierade tyger men det är 

ju så dyrt… det är ju jätte dyrt, så att det har vi ju inte råd å köpa inte” (Lärare 1). 

    

     Sammanfattat tyder svaren som lärarna ger, angående materialvalen och de 

förutsättningar som finns kring skolornas materialinköp, på att det kan vara svårt 

att leva upp till det som vi som enskild konsument kan bidra med. Det vill säga, 

att tänka på valet av inköp. Läraren kan däremot bidra med det som skolverkets 

övergripande mål och riktlinjer säger: Att elever, efter de passerat årskurs nio i 

grundskolan ska ha ”fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället” (2011a:14). Utanför skolan har alla ett 

val som görs utifrån allas egna förutsättningar och förstånd.  

     Hur ska skolor i Sverige kunna arbeta aktivt med miljön om de inte ges rätt 

förutsättningar? Om de begränsas på grund av ramfaktorer som ekonomi och 

regelverk? 
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5. Tolkning och analys 
Tolkningen är hermeneutiskt bearbetad (Ödman, 2007). Den inleds med det som 

är den övergripande informationen i uppsatsen. Det kallar jag 5:1 resultatets bas, 

här finns bland annat en summering kring frågeställning ett. Därefter följer tre 

delar 5:2, 5:3 och 5:4 där syfte och övriga frågeställningar reds ut, dessa kallar jag 

byggstenar eftersom de är dessa som tillsammans håller ihop basen. 5:5 är den del 

som avslutar tolkning och analysavsnittet. 5:5 sammanfattar de tre byggstenarna 

igen i den slutsats jag kommit fram till. 

 

5:1 Resultatets bas 

Min inledande frågeställning var På vilket sätt påverkar den textila 

bomullsindustrin miljön? En kort summering, baserad på fakta som skrivits fram i 

uppsatsen, av utvalda delar av litteraturgenomgången gör gällande att: 

bomullsproduktion, konsumtion och avfallshantering påverkar vår miljö lokalt 

och globalt på ett negativt sätt. Utifrån vad Naturvårdsverket samt David Palm 

och hans forskarkollegor från IVL Miljöinstitutet delger i diverse rapporter 

(Augustsson, 2015) konsumerar vår världsbefolkning uppenbart mer än vad som 

behövs, vi lever i ett slit och släng-samhälle. Det slängs mer än vad som är 

nödvändigt, hälften av det vi köper på oss gör vi oss av med och ofta trots att det 

fortfarande är fullt användbart (Palm, et al., 2013). Miljöpåverkan sker i form av 

förorenat dricksvatten, rubbningar i det naturliga växt och djurriket 

(Världsnaturfonden, 2013), förorenad luft, ökade gaser i atmosfären som leder till 

ökad växthuseffekt och så vidare (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 

Institut, 2015b). Det är inte endast djur och växtrike som påverkas av 

bomullsproduktionen, textiltillverkningen, även de människor som arbetar med 

det. Huvudvärk, yrsel och illamående är symtom som nämns i samband med detta 

(Världsnaturfonden, 2013).  

     Skolor ansvarar för att göra elever medvetna om problem som dessa och visa 

hur verkligheten ser ut. I läroplanen står det bland annat att skolan ”ska framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana / ... /  

Undervisningen ska vara saklig och allsidig (2011a:8). Skolan ska alltså ge elever 

kunskaper som hjälper dem att fatta egna beslut. Fakta som delges eleverna ska ge 

dem möjligheten att välja och att välja bort. Skolan ska ge elever förutsättningar 

till att klara av att ha fungerande liv som ansvarsfulla samhällsmedborgare efter 

avslutad grundskola. Skolverkets miljömål och det som står skrivet i skolans 

läroplan, LGR 11, angående hållbar utveckling, att elever ska få ”kunskaper om 

förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” (Skolverket, 

2011a:14) går i direkt linje med vad de svenska miljömålen syftar till. ”De 

svenska miljömålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt 

hållbar på lång sikt (Naturvårdsverket, 2014).  
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5:2 Byggsten ett 

5:2:1 Vilket utrymme ges återbruket? 

Den andra av uppsatsens tre frågeställningar lyder: I vilken grad arbetar 

textilslöjden mot skolverkets miljömål, läroplanen och med den miljöproblematik 

som råder kring bomullsframställning, konsumtion och textil avfallshantering? 

     För att se i vilken grad man arbetar mot detta så måste man först se till vilken 

utgångspunkt deltagarna har. Det är av betydelse att se till frågan om vad 

återbruket handlar om för dem och vilket utrymme arbetsområdet tillåts ta i deras 

undervisning. 

     Återbruk ses som ett delmoment i textilslöjden för tre av fyra intervjuade 

lärare. Det är inte något man väljer att arbeta med genomgående med eleverna 

även om de alla fyra påminner eleverna då och då om att de gärna kan använda 

återvunnet material eller tyg från det så kallade lapplådorna. I en lapplåda finns 

restbitar av tyger, det som blivit över då eleverna klippt ut mönster från stora 

tygbitar. 

     Deltagande lärare arbetar helt i riktning mot de mål som finns i den kursplan 

för slöjd som presenteras i Lgr11. I det centrala innehållet för ämnet slöjd, årskurs 

7-9, står det att elever ska kombinera olika material. ”Metall, textil och trä, deras 

kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel 

nyproducerade och återanvända material” (Skolverket, 2011a:215). Att kombinera 

olika material är något som deltagande lärare också tar upp i intervjuerna. 

     Utifrån de deltagande lärarnas svar på intervjuerna handlar återbruket som 

helhet i skolans textilsalar om att förvandla gammalt till nytt. Det kan vara att 

förändra en färdig produkt genom att tillsätta nya egenskaper till produkten. Det 

handlar om att använda gammalt material till att skapa nya saker av, det kan vara 

allt från gamla tyger till chipspåsar, tomma kaffepaket eller tömda 

tuggummipåsar. Knappar, virkade dukar och gamla smycken kan också 

återanvändas och omformas. I NÄU13 står det, och som tidigare citerats i den 

faktabaserade delen att, ”resurshushållning i form av återbruk, kunskap om olika 

materials framställning och miljöpåverkan kopplas i kursplanen och 

kommentarmaterialet till slöjdämnets betydelse utanför skolan” (Skolverket, 

2015a:29). Resurshushållning, att spara på resurser, ta till vara på vad man har 

och vad som erbjuds, att få ut så mycket som möjligt av det man har att tillgå är 

en kort och enkel beskrivning. Att återbruka genom att laga och lappa är att spara 

på resurser vilket alla fyra deltagarna också gjorde. Det är de övriga orden i 

meningen som varierade mer, det som ramar in syftet till varför eleverna ska 

hushålla med resurserna.  

     Två lärare nämner att återbruket är ett sätt för eleverna att bli uppfinningsrik. I 

kursplanen för slöjd går det att finna raderna ”Undersökande av olika materials 

form, funktion och konstruktionsmöjligheter” (Skolverket, 2011a:215) vilket 

tolkas på skolverkets hemsida med förklaringen att eleverna i årskurs 7-9 nått en 

nivå i sitt slöjdande som innebär att de ska fördjupa sina kunskaper, bredda sig, 

pröva olika möjligheter i sina processer och leta alternativa lösningar (Skolverket, 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/slojd#deras_kombinationsmöjligheter_med_varandra_och_med_andra_material
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/slojd#deras_kombinationsmöjligheter_med_varandra_och_med_andra_material
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2011b). I min tolkning så är innebörden i dessa ord: att fördjupa, bredda och 

pröva, att vara uppfinningsrik. 

     Det står också att eleverna ska klara av att motivera sina tillvägagångssätt i ett 

slöjdarbete, att ”utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och 

miljöaspekter” (2011a:217) beskriva arbetsprocessen. Här närmar sig resultatet 

den kärnfråga som finns och som rör miljön. Lärare två tog upp miljöaspekten i 

sin förklaring om vad återbruket är, hon vill veta hur eleverna arbetar utifrån ett 

miljömedvetet perspektiv. 

 

Hur har du tagit hänsyn till miljön, på vilket sätt har du varit 

miljövänlig i ditt arbete? / ... /  hur tänker du ur ekonomisk synvinkel? 

/ ... /  Att du har tänkt miljömässigt, för det påverkar ju också miljön i 

och med att tyget räcker längre (Lärare 2) 

 

5:2:2 Undervisningens innehåll 

Den främsta orsaken till varför man håller på med återbruk i ämnet textilslöjd 

tycks, baserat på de kvalitativa intervjuerna, vara för att det står i styrdokumenten 

att det ska göras, och man hänvisar till uttrycket hållbar utveckling (Skolverket, 

2011a:8). Hänvisningen är helt korrekt, på skolor i Sverige har begreppet hållbar 

utveckling förts in och det är något alla ämnen ska arbeta med. I NÄU13 står det 

att slöjden genom detta arbete fått en större plats i samhället. Där står det också att 

”kunskapsområdet har alltså tillkommit för att förtydliga slöjdens betydelse för 

företeelser utanför skolan” (Skolverket, 2015a:29). Som jag tolkar det så betyder 

detta att vad som lärs ut i textil slöjd har betydelse och kan bidra till en positiv 

miljöutveckling. Att arbeta med återbruk i slöjden är att arbeta för hållbar 

utveckling och som det står i den nationella ämnesutvärderingen så vill man få 

bort den bilden som så många har idag, av att allt endast handlar om personligt 

skapande, man väljer att lyfta fram de ”samhälleliga aspekterna” (Skolverket, 

2015a:29). 

     Lindström och Pennlert pratar om att väcka intresse hos eleverna, att 

undervisningen ska locka eleverna till att få lusten att viljan att lära (Lindström & 

Pennlert, 2012). Min tolkning av det är att innehållet i undervisningen ska 

inspirera eleverna till arbete. Även Björneloo skriver att ”om en individ ska lära 

sig något så måste innebörden i det innehåll som är i fokus få en betydelse för 

individen” (Björneloo, 2007:42). Att skapa ett tydligt mål (Lindström & Pennlert, 

2012:29) för eleverna eller ett innehåll som bekräftar arbetsområdet kanske?  

     Som jag också nämnt tidigare i uppsatsen så menar Lindström och Pennlert att 

didaktik bland annat handlar om frågan hur undervisningen kan utformas 

(2012:20) och vad undervisningen ska innehålla. De menar att det innehåll läraren 

presenterar för eleverna väcker känslor. Känslorna kan gestaltas genom språket 

men också genom musiken och bilden (2012:31). Textilslöjd är ett estetiskt ämne 

där eleven har förutsättning att gestalta känslor med många uttrycksformer. I 

skolans styrdokument står det skrivet om inspiration och förebilder, hur elever ska 

stimuleras till att ta till sig undervisningen. 
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I det centrala innehållet beskrivs olika typer av inspirationskällor och 

förebilder för eget skapande som ska ingå som en del i 

slöjdundervisningen / ... /  elevernas idéarbete stimuleras genom bilder 

och föremål eller genom att de får lyssna på en berättelse eller utgå 

från något som de varit med om eller känner till (Skolverket, 2011b). 

 

Lindström och Pennlert skriver också om inspiration och att stimulera, om lust att 

lära och känslor. Innehållet i undervisningen ska leda framåt mot ett mål 

(Lindström & Pennlert, 2012).  

     Att lära sig slöjtekniker, material och slöjdredskapens olika 

användningsområden är en självklar grund i ämnet slöjd och finns med i dess 

kursplan, att elever kan inspireras utifrån bilder och föremål och yttre faktorer. 

(Skolverket, 2011a). De lärare som deltagit i undersökningen pratar också om 

detta till viss del även om de har olika utgångspunkter. En av dem tar upp 

museum och utställningar som inspiration, en berättar om återbruket i 

kombination med en auktion, där eleverna säljer det som renoverats eller 

tillverkats i återbruket. En använder informationsfilmer och ren fakta om 

miljöläget kring textilier som utgångspunkt till inspiration. Lärarna upplever att 

eleverna finner/funnit glädje att arbeta med återbruket då yttre inspirationsmaterial 

eller förutsättningar funnits med i bilden. Yttre faktorer spelar med andra ord roll.  

 

5:2:3 Kunskaper 

I vilken grad läraren lyfter miljöproblematiken kring bomullsmaterialet i 

textilslöjden är inte helt oberoende av svaret på frågan, hur stor kunskapen är hos 

berörd lärare? Endast en av fyra lärare ansåg sig ha tillräckligt stor kunskap om 

bomullsproduktion, konsumtion och textil avfallshantering. Endast en av fyra 

pratade med sina elever på en djupare nivå angående detta och en av fyra arbetade 

mer genomgående under elevernas hela högstadienivå med miljöfrågorna 

kopplade mot slöjden. Det var en och samma lärare. Ännu en hade under en 

tidigare period arbetat mot miljöfrågor kring textilier men då endast under ett visst 

projekt, miljökassar. Båda nämnda lärare upplevde att eleverna fick en förståelse 

för återbruket genom kunskapen som delgavs och upplevde att eleverna tyckte det 

var roligt att arbeta med återbruk. Båda dessa upplever samma sak, båda är mer 

eller mindre engagerade i miljöfrågorna idag men båda har varit under en period, 

kan det vara så att en lärares engagemang bidrar till en positivare inställning? 

Björneloo skriver:  

 

/ ... /  huruvida lärare behöver brinna eller inte för att åstadkomma en 

undervisning för hållbar utveckling, men enligt flera studier verkar det 

vara så att ett personligt engagemang för hållbar utveckling gör lärare 

mer benägna att ta upp frågor om vad som händer i världen, så kallade 

real life questions i sin undervisning (Björneloo, 2007:53)  
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     En lärare i ämnet slöjd måste ha breda kunskaper i de hantverkstekniker som 

ska läras ut till eleverna, detta känns som en självklarhet för mig. Ämnet slöjd är 

ett praktiskt estetiskt ämne som baseras på hantverk och utformningen av dessa. 

Det ena behöver, i min mening, inte utesluta det andra. Tvärtom ge stöd eller 

engagemang åt det andra. En textillärares kunskaper kring bomullsproduktion, 

textil framställning och avfallshantering skulle kunna ses som en fördel i den 

undervisningen som berör området återbruk, ett komplement till de tekniker, 

skaparglädje och material som finns redan i klassrummet. 

     Som jag beskrivit så anser sig endast en av de fyra intervjuade lärarna ha 

djupare kunskaper om miljöfrågorna. Den läraren har vad jag tolkar är en breddad 

ämneskompetens. Ämneskompetens i den bemärkelse som Lindström och 

Pennlert talar om innebär bland annat att man har tillräcklig kunskap om ett ämne 

för att klara av att föra en diskussion kring ämnet. Man har så mycket kunskap att 

man kan reflektera över saker som berör ämnets innehåll. Den omtalade läraren 

för diskussioner med eleverna och reflekterar tillsammans med dem kring den 

rådande miljöproblematiken som uppsatsen berör.  

     Ett redan tidigare framfört citat säger att har man ämneskunskap gällande ett 

ämne kan man ”se kopplingar mellan ämnesområden / ... /  liksom förmågan att 

integrera ämnen i undervisningen” (Lindström & Pennlert, 2012:11).  

     Att integrera ämnen kan i detta fall betyda att föra in teoretisk kunskap i form 

av fakta kring det material som eleverna arbetar med i slöjden. Som vi såg utifrån 

SMED:s plockanalys så är bomull ett vanligt förekommande material vilket gäller 

rent allmänt ute i samhället (Hultén, et al., 2016) men även i skolors textilsalar. 

Min erfarenhet säger att integrering av andra ämnen i slöjden inte är något 

främmande. Att ämnet slöjd samarbetar med andra ämnen, tillexempel matematik 

och naturkunskap är vanligt förekommande på de skolor jag varit vikarie på eller 

gjort lärarpraktik på. Att integrera är något som Björneloo också skriver om, 

hennes målgrupp i det avsnittet jag nu hänvisar till handlade om integrering 

mellan olika ämnesdiscipliner och högskoleelever i en miljöfrågesituation 

(Björneloo, 2007:66) men resonemanget fungerar även här. Hon menar att för att 

binda två ämnen tillsammans så måste det finnas något som för ihop dem, något 

gemensamt. Integreringen ska göra så att ämnet blir stärkt, resultatet av 

integrationen ska vara starkare än om ämnena stod var och en för sig (Björneloo, 

2007:66). Det som integreras behöver inte finnas inne på skolan exempelvis, hon 

menar att ett autentiskt problem kan lyftas in. Detta stärker tanken om att föra in 

en mer omfattande miljöinriktad diskussion och ett informativt 

undervisningsunderlag i arbetsområdet återbruk. Det tydliggör syftet till 

arbetsområdet och är helt i linje med NÄU13 och Lgr11:s miljömål.  

     Texten ovan visar på att kunskaper som är relaterade till det ämne en lärare 

undervisar i kan med fördel ta plats och integreras. Efter vad som framkommit i 

textutdragen från skolverkets regler och mål och som finns presenterade i 

uppsatsen, så står det klart att hållbar utvecklig ska finnas med i 

undervisningsinnehållet. Pär Holm skriver i sin bok att: 
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Det står / ... / i skolans läroplan att ett entreprenöriellt tankesätt ska 

genomsyra hela undervisningen. På samma sätt måste ett långsiktigt 

hållbart miljötänkande genomsyra allt- såväl skolan som politiken och 

näringslivet (2014:130) 

 

På frågan om lärarna anser att de har kunskaper kring berört ämne så upplevde, 

som jag tidigare redogjort för, två av lärarna sig vara i stort sett helt utan 

kunskaper och en av lärarna någorlunda uppdaterad men påpekar att det är upp till 

läraren själv att finna information om detta och en ansåg sig vara uppdaterad och 

kunskapsmässigt bra.   

 

5:3 Byggsten två 

Uppsatsens syfte lyder: Syftet med uppsatsen är att söka fakta gällande rådande 

miljöproblematik kring bomullsmaterial och textil avfallshantering, att sedan 

undersöka om och hur ett begränsat antal lärare förmedlar miljöproblematik kring 

textilier då de introducerar elever i arbetsområdet återbruk. Den tredje 

frågeställningen som har legat som grund för uppsatsens innehåll och 

undersökningar är: Hur presenteras arbetsområdet återbruk för eleverna på de 

aktuella skolorna? 

 

5:3:1 Att göra verklighet av läroplanen 

”Didaktiken intresserar sig för vad som händer när läroplanen ska realiseras i den 

dagliga undervisningen” (Lindström & Pennlert, 2012:20). Mycket av det som 

står i läroplanerna, i skollagen och de mål som finns hos Skolverket ska bli till en 

verklighet ute på Sveriges skolor. Till detta hör att verkligheten, det vill säga det 

som sker utanför skolans väggar, också ska in på våra skolor och presenteras för 

eleverna i form av fakta. Det står skrivet i nationella ämnesutvärderingen att det 

som finns i dagens kursplan för ämnet slöjd har tydliga riktlinjer om hur 

”koppling mellan slöjden och resurs-, samhälls- och utvecklingsfrågor” 

(Skolverket, 2015a:30) ser ut. Det betyder att det finns en koppling mellan slöjd och 

det som sker utanför skolans väggar och som berör ovan nämnda frågor. Det 

tolkar jag som att man vill ta in samhället i slöjdsalen och tvärtom. Det jag här 

valt att kalla verkligheten.  

     En verklighet är att det råder stora problem kring miljön i världen. I uppsatsen 

är det miljöfrågan bomullsproduktion, tillverkningen av bomullstyger och 

avfallshantering av textilier som står i fokus. Det berör även den arbetsmiljö som 

drabbar dem som arbetar på plantagen och i fabrikerna.  

     Enligt Lgr11 ska den undervisning eleverna ges lära dem att ”visa respekt för 

och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (2011a:12). 

Att arbeta med återbruk i slöjden är ett sätt att uppnå detta. I slöjdens kursplan, 

Lgr11, står det att elever ska kunna motivera varför de valt just det 

tillvägagångssätt de valt. Motiveringen ska inte bara ses ur ett praktiskt perspektiv 

utan även hur de tänkt ur ett miljöperspektiv (2011a:217).  
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     Att realisera läroplanen som Lindström och Pennlert skriver, är som jag ser 

det, att ge eleverna förutsättningarna till att uppnå målen. Jag anser att delar av 

förutsättningarna kan ges redan vid det inledande stadiet av ett arbetsområde. Det 

betyder att göra klart för eleverna vad syftet med arbetsområdet är, att berätta för 

eleverna vaför de ska arbeta med just kommande arbetsområde(Lindström & 

Pennlert, 2012:28).  

 

5:3:2 Presentationens betydelse 

Presentationen av ett innehåll utgör en del av undervisningen. Lindström o 

Pennlert formulerar två frågor som är relevanta för uppsatsens andra och tredje 

frågeställning och innehåll. Den första är ”Hur ska innehållet presenteras för att 

väcka nyfikenhet hos eleven?”(2012:32).  
     Presentationen av ett arbetsområde har, som jag kan tolka det, betydelse för 

undervisningen. Deltagarna i flera intervjuer gav svar som tyder på att de inte över 

huvud taget hade någon djupare presentation om varför eleverna ska hålla på med 

återbruk. Det var endast lärare nummer 2 som utförde en grundligare presentation. 

Hon svarade att hon inleder med film som visar hur det ser ut på plantagen och 

hur det påverkar de som arbetar vid fabrikerna och odlingarna. På hennes skola 

finns temadagar och resultaten från dessa dagar plockar hon fram då det blir dags 

för återbruk. Temadagarna kan innebära att eleverna gruppvis letar fram fakta om 

olika material som förekommer i textilslöjden eller som har med textilier att göra. 

     Lärare nummer 2 realiserar (Lindström & Pennlert, 2012:20) genom att ge 

delar av förutsättningarna till eleverna redan vid presentationen. Hon ger eleverna 

förutsättning att då de slutar grundskolan ”har fått kunskaper om och förståelse för 

den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, (Skolverket, 

2011a:14).  

     Lindström och Pennlerts andra frågan lyder, ”hur kan läraren `ladda´ ett 

ämnesinnehåll så att det blir intressant, spännande och utmanande?”(2012:32).  

Fortfarande är vi kvar vid den inledande fasen till ett arbetsområde. Att skapa 

intresse för arbetsområdet är viktigt och kanske avgörande för hur lusten till att 

arbeta med valt område kommer att se ut för eleverna. Lärare 2 ansåg att hennes 

elever tycker det är roligt att arbeta med återbruk och att eleverna bär med sig de 

kunskaper de fått av henne kring miljöfrågorna under hela sin tid på högstadiet. 

Hon säger att eleverna då de får välja tyger att köpa in själv så väljer de i stort sett 

alltid ekotyger. Med den förutsättningen att det finns att få tag på till det tyget ska 

användas till. Hon uppmuntrar gärna de elever som inte själv kommer på det att 

även de ska se om de hittar likvärdiga tyger bland de miljömärkta ekologiska 

tygerna.  

    Även lärare 1 medger att eleverna ofta tycker att återbruk är kul, speciellt de 

elever hon hade då hon arbetade med miljökassar. Faktum är att då hon arbetade 

med miljökassarna och även då hon arbetade med ett återbruk som benämns Do-

Re-Do, så hade även hon en mer fördjupad presentation och ett tydligare mål med 

arbetsområdet. Hennes elever fick även inspiration och en fördjupad förståelse i 
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arbetsområdet genom de utställningar hon tog dem till. De övriga två lärarna 

ansåg inte att eleverna var roade av återbruk i slöjden. 

 

5:4 Byggsten tre 

5:4:1 Ramfaktorer 
Hur en lärare väljer att bygga upp och planera sin undervisning varierar och 

förutom en lärares egna erfarenheter, personlighet och kunskaper så påverkas 

undervisningen även av yttre faktorer. Dessa yttre faktorer kallas ramfaktorer 

(Lindström & Pennlert, 2012). Ramfaktorer kan vara utformningen av ett 

klassrum, det kan vara elevantalet, tiden, hur samhället ser ut där eleverna 

befinner sig och bor, kultur, föräldrar. En ramfaktor kan vara skolans ekonomi 

(2012:45–49). En ramfaktor som inte finns med i Lindström & Pennlerts bok men 

som framkommit i undersökningen är att kunskap kan vara en ramfaktor. 
     Att arbeta med återbruk och att ha ett miljötänk i slöjden kan innebära 

problem. Detta gäller framförallt om läraren vill ha ett genomgående miljötänk i 

sin undervisning. Det finns inte rätt förutsättningar för lärarna alla gånger. Tre 

ramfaktorer som jag hittat i min undersökning som påverkar ett bra miljötänk i 

dagens slöjdundervisning är ekonomi, möjligheter att handla återvunnet material 

och kunskap.  

 

5:4:2 Ekonomi  

Ekonomi som en ramfaktor är något tre av dessa fyra skolor känner av. Det är för 

dyrt att inhandla ekologiska tyger, material som är miljömärkta. Trots att skolorna 

är placerade i samma kommun så är skillnaden stor då det kommer till en av 

skolorna. Tre är kommunala skolor och den som skiljer sig åt är en friskola. De 

kommunala skolorna har inte samma ekonomiska förutsättningar som den friskola 

jag var till. Inte heller arbetar de kommunala skolorna som helhet på samma sätt 

med miljöfrågor som friskolan. Den lärare som arbetar på friskolan har ett helt 

annat miljötänk med sig då hon undervisar eleverna och detta påverkar innehållet i 

det hon lär ut. Läraren på friskolan uppmuntrar sina elever att välja miljömärkta 

och ekologiskt material då de ska vara med och bestämma inköpen. Lärarna på de 

kommunala skolorna säger alla tre att det inte finns pengar till den valmöjligheten 

då det blir för dyrt. 

 

5:4:3 Att handla återvunnet material 

Valmöjligheten att kunna handla material på återvinningsmarknader och i second 

hand butiker så som Röda Korset, Myrorna och så vidare är mycket begränsad. 

Tre av fyra lärare får handla från kommunens egen återvinningsmarknad men inte 

någon annan stans. En av de fyra hade inte riktigt vetskap om det var tillåtet eller 

inte. Att begränsa möjligheterna till att inhandla återvunnet material ser jag som 

en ramfaktor. Återvunnet material är ofta billigare än nytt material och utbudet av 

varierat material skulle kunna vara en fördel då eleverna ska lära sig att 
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kombinera olika material. Här är det skolornas avtal och bestämmelser som 

begränsar lärarna och eleverna att vara miljömedvetna. 

     En av deltagarna säger att återbruk bland annat handlar om ”att spara på 

resurser och att spara på ekonomi / ... /  att eleverna ska lära sig att man inte alltid 

behöver köpa nytt”. Skolan uppmuntrar elever att tänka miljömedvetet men 

handlar, om man ser på skolornas restriktioner, inte i enighet med vad de lär ut. 

 

5:4:4 Begränsade kunskaper 

Ännu en ramfaktor är i denna undersökning lärarnas brist på kunskap om hur det 

ser ut gällande miljöfrågan kring bomull. Bristande kunskaper kan leda till att 

läraren inte upplever sig ha ett intresse för ämnet, det är svårt att reflektera över 

något om man inte känner sig trygg i. En av de fyra lärarna hade ett påtagligt 

intresse för miljöfrågorna som uppsatsen behandlat. Hon var själv aktiv i sitt 

sökande på kunskaper, att alltid ha färsk information gällande miljöfrågor som 

berör textilier och delgav den informationen till sina elever. En annan av lärarna 

hade ett intresse men var inte direkt uppdaterad och kände sig inte tillräckligt 

kunnig för att föra djupare diskussioner om det. Hon hade tidigare varit betydligt 

mer engagerad, tagit elever till kommunens återvinningsmarknad, utställningar 

och så vidare. Hon medgav att både hon och eleverna tyckte det var inspirerande.  

     Att en lärares kunskaper skulle kunna sätta vissa gränser för undervisningen ter 

sig inte helt märkligt. Om jag går tillbaka till det avsnitt där Björneloo skrev om 

integration så ser vi ett resonemang som får statuera exempel här, ”En av 

orsakerna till ibland bristfällig integration kan ha sin grund i att lärares kompetens 

behöver vidgas och att strama strukturer inom utbildningen hindrar mer än 

underlättar utveckling av en ämnesintegrerad undervisning” (Björneloo, 2007:52).  

Att arbetet, projektet eller i ovanstående citat försök till att stärka något, bygga 

upp en stark helhet från två delar, inte blir så bra som det förväntas bli kan orsakas 

av otillräcklig kunskap eller som hon skriver, kompetens.  

     Som jag tolkar detta resultat så går kunskap och intresse i detta fall hand i hand 

och brist på kunskap kan påverka elevernas inställning till arbetsområdet.  

 

5:5 Slutsats 

På frågan om och hur lärarna förmedlar eventuell miljöproblematik kring textilier 

drar jag slutsatsen att, av fyra intervjuade lärare arbetar endast en med 

arbetsområdet återbruk i egentlig mening med miljö som fokus. Min uppfattning i 

övrigt är att man går igenom detta för att det är något läroplanen säger att man ska 

göra, lärarna hänvisar till uttrycket ”hållbar utveckling” och pratar lite lättare om 

miljön. Alla fyra delger eleverna mer eller mindre att det är onödigt att slänga och 

att återanvända är bra. Trots detta är det endast de elever som undervisas hos 

lärare 2 som får en djupare eller riktig förklaring till varför det är så. 

     Undervisningen i slöjden, då det kommer till miljöfrågorna relaterade till 

materialet bomull och med stöd av skolans styrdokument och Lgr11 är enligt min 

uppfattning mycket begränsad. Även här är det endast en av fyra lärare som 
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arbetar mer genomgående med miljöfrågor i sin undervisning. Alla fyra arbetar 

visserligen med återbruk helt i linje med kursplanen för slöjd men presenterar inte 

samma tydliga bakgrund till arbetsområdets innehåll som lärare 2 gör. Den lärare 

som arbetar mot miljömålen på ett mer miljöfokuserat sätt bär på både kunskaper 

och eget intresse och delger detta till sina elever. Hennes undervisningsinnehåll 

har ett tydligt mål. Hon ger eleverna ett syfte med arbetsområdet och detta 

påverkar eleverna positivt (Lindström & Pennlert, 2012). 

     Lärare 2 arbetar mot de miljömål som Sveriges riksdag tillsammans med 

Naturvårdsverket satt upp, ” Att undervisa med koppling till olika miljömål är ett 

sätt att få in miljödelen i undervisningen om hållbar utveckling” 

(Naturvårdsverket, 2014). Förutsättningarna för hennes elever att själva ta 

ställning då de inhandlar material, sorterar sitt avfall, gör inköp av kläder och så 

vidare är större än för de som inte får bakgrundsinformationen berättad för sig. 

Framförallt handlar det om att dessa elever bättre kan motivera sina 

ställningstaganden. Den lärare som har, det jag tidigare i uppsatsen beskrev som, 

breddad ämneskompetens arbetar mot Lgr11 och skolverkets syftes- och 

målbeskrivningar.  

     Graden av vilken de deltagande lärarna arbetar med miljöfrågorna kopplade till 

de material de serverar eleverna med är varierande. Varierationen kan bero på 

många saker men de ramfaktorer jag nämnt är troliga orsaker. Det handlar om 

ramfaktorer som skolans ekonomi och lärarnas begränsade möjligheter att 

inhandla material som andrahandsprodukt men det handlar också om kunskap som 

en ramfaktor. Begränsad kunskap ger allmänt ett svalare intresse för objektet och 

intresse är ett positivt stimuli för att driva något framåt. Det går hand i hand, 

kunskap, intresse och inspiration.   

     Elevernas intresse för arbetsområdet återbruk, ur ett miljöperspektiv, och deras 

engagemang, upplever jag så jag hör de fyra deltagarna resonera kring frågan om 

hur de tror att eleverna upplever arbetsområdet, vara kopplade till lärarens 

kunskaper gällande miljöfrågorna och den presentation som ges. Tre av de 

intervjuade lärarna hade inte någon egentlig fördjupad presentation för eleverna 

före arbetet med återbruk, tar det med som det kommer med diskussioner kring 

miljön om det faller sig in. De har fokus på andra delar av återbruket, såsom göra 

nytt av gammalt, laga lappa och förklara vikten av det, vilket också är korrekt 

utifrån kursplanen för slöjd.  

     Informationen tycks fungera som inspiration. Att visa film, samtala med 

eleverna kring miljöproblematiken bomullsproduktion, konsumtion och 

avfallshantering fungerade lite som en ”laddning” av innehållet till arbetsområdet 

(Lindström & Pennlert, 2012).  Åtminstone gäller det en av lärarna, hon tog även 

med den viktiga frågan om arbetsmiljön för dem som arbetar med odlingar och 

tillverkning av textilier och allt detta tycks fungera för henne och hennes elever. 

Att gå på utställningar, workshops och studiebesök som lärare 1 gjort tidigare i sin 

undervisning är också ett sätt att göra undervisningsinnehållet intressant och en 

möjlighet att väcka lusten hos eleverna till att arbeta med givet arbetsområde 

(2012:32).  
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     Presentationen och en lärares kunskaper och intresse har betydelse för elevers 

engagemang, detta kan läraren påverka. Ekonomi och begräsningar av 

materialinköp kan läraren inte påverka vilket begränsar utrymmet för ett 

genomgående miljöfokus i textilslöjden.  



44 

6. Diskussion 

Vad ska undervisningen handla om och vilket innehåll ska undervisningen ha? All 

undervisning leder framåt mot ett mål, ”undervisning handlar om att sätta 

kunskaper i rörelse, att starta och utveckla lärprocesser, där olika ämnesinnehåll 

bearbetas”, (2012:29). Målet med återbruk i slöjden handlar om att skapa 

miljömedvetenhet hos eleverna, ge dem kunskaper som ger dem möjligheten att 

göra aktiva val då de kommer ut i samhället, i världen. Miljöpositiva eller inte så 

ska de i skolan ges förutsättningar att kunna motivera sitt val. 

 

6:1 Metoddiskussion 
Resultatet från intervjuerna skulle kunna gruppera lärarna två och två i vissa 

frågor men övervägande så hamnar en av lärarna hela tiden vid sidan av de övriga 

tre i sina svar varför jag ställer dem tre i en grupp och en ensam i den andra 

gruppen. Ett större antal intervjuade hade möjligt gett ett rättvisare resultat men 

samtidigt visar resultatet en tydlig gräns. De kommunala skolorna har samma 

ekonomi i stort sett och arbetar med likvärdiga undervisningsmetoder då det gäller 

arbetsområdet återbruk i slöjden. Läraren från friskolan arbetar med helt andra 

undervisningsmetoder även om målet med undervisningen bör vara likvärdigt och 

det är inom samma arbetsområde.  

     Skulle jag utföra en fortsatt undersökning så skulle tillvägagångssättet bli 

observationer. För att få ett resultat som bättre fokuserar den konkreta 

undervisningssituationen så skulle det bli i kombination med intervju eller enkät. 

Bilden jag har nu är en dikterad verklighet kan man säga, jag får tro på de 

intervjuade lärarnas beskrivning. På frågan  

”i vilken grad” och ”hur presenterar” skulle observationer ge en starkare 

uppfattning, jag skulle även se reaktioner på eleverna, hur uppfattar jag deras 

bemötande av presentationen? Det är inte helt nödvändigt med ett stort antal lärare 

även om jag skulle föredra att ha några fler än fyra vid en ny undersökning. Detta 

för att få en bredare bild, inte djupare. Djupet ligger i observationer och intervjuer. 

Jag är intresserad av att ändra riktning på undersökningen och verkligen bara 

forska kring presentationens påverkan på undervisningen. Jag tycker att frågan, 

hur presentationen av undervisningsinnehållet utformas har blivit högst intressant 

att titta närmre på. Efter jag sammanfattat denna uppsats har min nyfikenhet ökat 

och intresset att undersöka frågor som följande frågor känns mycket angelägna att 

undersöka: Hur påverkar introduktionen av ett ämne elevers intresse för ett ämne? 

Hur inspirerar lärare elever då de sätter igång ett arbete? Hur leder lärare en 

arbetsgång? Jag saknar så mycket jag vill veta.  

 

6:2 Resultatdiskussion 

Naturvårdsverket (Oscarsson, 2016), SMED (MiljöEmmisionsData, 2015), IVL 

(Miljöinstitutet, 2015), Världsnaturfonden (Världsnaturfonden, 2016) och SMHI 

(Sveriges Metereologiska och Hydrologiska Institut, 2015a) arbetar alla på ett 
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eller annat sätt med forskning kring klimat och miljöfrågor. Skolan som institution 

ska också arbeta med miljöfrågor. Skolan ska arbeta mot de 16 miljömål som 

naturvårdsverket satt upp tillsammans med Sveriges riksdag. Elever som går ut 

grundskolan förväntas ha tillräckliga kunskaper om hur samhället ser ut och hur 

världen ser ut. De förväntas klara av att motivera sina ställningstaganden och ta 

ansvarsfulla beslut i olika frågor och val de ställs inför. 

     Precis som Helene Lumholdt skriver (Lumholdt, 2011) så var återbruket 

historiskt sett en ekonomisk nödvändighet. Idag är den främsta orsaken till att vi 

sysslar med återanvändning av material på skolorna, men också privat, ett sätt att 

spara på naturens resurser och på miljön. Miljöperspektivet är uppsatsens 

utgångspunkt.  

     I kursplanen för slöjd finns ämnets syfte förklarat samt vad elever förväntas 

lära sig under grundskolan (i min undersökning årskurs 7-9). Ingenstans står det 

något om att materialen ska vara nya eller att målen ska vara att tillverka 

produkter med endast det syfte att den färdiga produkten ska ha ett så kallat 

användningsområde. Detta lämnar en öppning till varje lärare i ämnet att själv 

besluta vilket material som ska tillämpas och vilket utrymme återbruket ska få ta i 

ämnet. 

     Det jag kommit fram till är att hur stort utrymme miljöfrågan får ha i 

textilsalen är helt beroende av lärarens kunskaper kring arbetsområdets syfte.  

Finns kunskapen så är chansen större att presentationen får ett meningsfullt och ett 

bredare innehåll och ju mer man vet om något desto roligare och intressantare blir 

det att lära ut och desto lättare blir det att inspirera de man ska undervisa. Om 

läraren ges möjlighet att känna sig uppdaterad så ökar chansen för ett djupare 

engagemang i ämnet. 

     Jag har genomfört kvalitativa intervjuer och min uppfattning efter dessa 

intervjuer är att lärarna, med undantag för en, arbetar med återbruket som ett 

delmoment som i första hand utförs för att det står med i kursplanen för slöjd. Det 

som står i Lgr11 om att eleverna ska bli ansvarsfulla medborgare, att de ska få 

kunskaper som hjälper dem att motivera ställningstaganden och kunna se kritiskt 

på saker och ting hamnar vid sidan om då man kommer in i en slöjdsal.  

     Varför ska miljöfrågan presenteras och diskuteras i slöjden? Jag tycker frågan 

ska vara, varför inte? I slöjdsalen arbetar eleverna direkt med material som kan 

kopplas till både klimatförändringar och miljöföroreningar och därtill 

arbetsmiljöfrågor. Att lyfta fram den miljöproblematik som finns kring bomull 

exempelvis är ett sätt att förtydliga arbetsområdets syfte. Inte för att predika eller 

skrämmas utan enbart i syfte att upplysa eleverna om hur det ser ut och ge dem 

möjligheter att välja och välja bort. Jag hänvisar till NÄU13, att slöjdens innehåll 

ska inkluderas i det arbete som förs fram för en hållbar utveckling i samhället och 

det faktum att barn och ungdomar på våra skolor ska få möjligheten att utveckla 

ett miljömedvetet förhållningssätt (Skolverket, 2015a:29). 

     Återbrukets syfte är inte i första hand att lära sig en specifik hantverksteknik 

eller undersöka ett specifikt material, det handlar om att skapa miljömedvetenhet 

hos eleverna och sen blir själva processen såklart ett skapande med material och 
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varierade tekniker, att laga, lappa och göra om och göra nytt. Processen blir ett 

delmål, att resurshushålla. Miljömedvetenhet utvecklas inte genom att bara säga 

”vi arbetar mot Lgr11, att få en hållbar utveckling”, ”det är bra att återbruka för 

miljöns skull” och så vidare. Genom att förklara dessa påståenden skapar vi bra 

förutsättningar till att nå mål som exempelvis att eleven då de gått ur grundskolan 

”har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 

utveckling” (Skolverket, 2011a:13). 

     Idag slängs textilier utan att sorteras, det sorteras som brännbart avfall, det 

finns inga regler eller lagar som säger hur vi ska sortera de textilier vi slänger, det 

finns inget producentansvar. (Tekie, et al., 2013a). Industrier, förbränning av 

avfall och transporter gör att fossila bränslen kommer upp i atmosfären 

(Rummukainen, 2005). Vi är alla med och påverkar det som händer med djur, 

natur och klimat. Vilka besprutningsmedel som använts eller hur stora 

vattenmängder bomullen slukar under odlingstiden tycks inte relevant för handeln, 

inte heller hur de människor som arbetar med skörden eller i fabrikerna mår, hur 

arbetssituationen ser ut för dessa familjer (Världsnaturfonden, 2005). Något som 

också kan vara värt att nämna i detta sammanhang är att många av de länder som 

odlar bomull och som är stora exportörer av bomull är fattiga länder där 

arbetskraften är billig och där bomullsproduktionen står för stora delar av landets 

ekonomi. Elever på skolor i Sverige ska klara av att, eller försöka, sätta sig in i 

andra människors livssituationer. Skolan måste ge rätt förutsättningar för att göra 

det möjligt för eleven.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

1. Vilken årskurs arbetar du med? 

 

2. Hur länge har du varit verksam som textillärare? 

 

3. Vilken utbildning har du? 

 

4. Vad handlar återbruk om, enligt dig? 

 

5. Hur presenterar du arbetsområdet återbruk för dina elever? 

 

6. Belyser du olika perspektiv av återbruket? Lyfter du fram 

miljöperspektivet och i så fall på vilket sätt? 

 

7. Är återbruk ett delmoment inom slöjden eller är det  

något du arbetar med genomgående i ämnet? 

 

8. Är du uppdaterad om miljöfrågan då det rör material i textilsalen, då syftar 

jag främst på bomull? 

 

9. Diskuterar du tillsammans med eleverna:  

 Frågan om vad återbruk är? 

 Ämnet bomullsproduktion? 

 Bomullsproduktionens påverkan på naturen?  

 Manipulering av material och vad detta innebär för naturen?(Jag tänker 

främst på bomullstygers olika egenskaper och dess 

variationsmöjligheter) 

 Avfallshantering av textilier? 

 

10. Var köper ni in materialet till textilslöjden? Har du möjlighet att välja fritt 

var du ska inhandla material? 

 

11. Varför handlas materialet av dessa leverantörer? Har du möjlighet att 

inhandla återvunnet material? 

 

12. Känner du till var är materialen tillverkade och om de har någon form av 

miljömärkning? 

 

13. Har ni prov i slöjden? Berör dessa i så fall miljöfrågor? 

 

14. Upplever du att eleverna vet varför de arbetar med återbruk och om ja, 

motivera kort. 

 

 


