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Källa: Sysav.se 

Ateranvända textil 

Att återvinna textilier är svårt men att återanvända är desto lättare 
och bättre för miljön. Återanvända innebär att en produkt som du 
har tröttnat på kan få ett nytt liv genom att någon annan kan an-
vända den eller att du skapar något nytt av den. Stora delar av de 
textilier vi köper hamnar i soporna istället för att återanvändas.  

I den här övningen får eleverna reflektera och påverka hur skolan arbe-
tar med återanvändning av textil men också se hur de själva kan återan-
vända och skapa nya saker med en ny funktion än vad den haft från 
början.  

GENOMFÖRANDE 
Ni ska idag undersöka vad som händer med borttappade kläder på sko-
lan, vara kreativa och skapa nytt av gammalt. Genom att söka tips och 
inspiration på internet får eleverna använda sin kreativa förmåga för att 
komma på nya produkter utav någonting gammalt. Detta är ett sätt att 
uppmärksamma återanvändning och ge eleverna en förståelse för hur 
de kan minska sitt avfall.  

Del 1: Diskussion 

Frågor att diskutera innan ni sätter igång med arbetet: 

 

ÄMNEN 
HKK, SH, SL, SV 
 

Mal 
Målet med övningen är att 
eleverna reflekterar över hur 
de själva kan göra för att 
minska avfallsmängden och 
öka återanvändningen. 
Detta syftar till att eleverna 
utvecklar resurshushållning 
och reflekterar över materi-
alets kretslopp. 
 

NI BEHÖVER 
• Tillgång till datorer och 

internet - eleverna ska 
kunna hitta tips och in-
spiration om återan-
vändning av textil.  

• Textilier som kan återan-
vändas.  

 • 

• 

• Vad innebär ord så som remake, 

redesign, upcycle, återbruk? 

• Hur ser du på återanvändning? 

• Kan du tänka dig att köpa se-

cond hand? 

• Kan du tänka dig att skapa nytt 

av gammalt?  

• Vad kan man återanvända? Kom 

med förslag. 

• Vad händer med borttappade 

kläder på skolan? 
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Del 2: Undersök 
Ni ska nu undersöka vad som händer med de borttappade kläderna på 
skolan.  

1. Finns det något ställe på skolan där man kan leta efter sina bort-
tappade kläder eller saker? 

2. Finns det bättre sätt för att kläderna ska bli hittade igen? 

3. Vad kan ni komma på för lösningar? 

4. Vad händer med det som aldrig hittar ägarna igen? 

5. Kan ni sälja grejerna som aldrig hittar sin ägare på loppis eller 
lämna till en hjälporganisation? 

6. Finns det möjlighet att använda materialet och tygerna på slöj-
den? 

7. Finns det några trasiga kläder? Kan de lagas på slöjden? 

Del 3: Gammalt blir nytt 
Låt eleverna leta efter inspiration till hur man kan göra nytt av gammalt 
på internet, de får välja ett återanvändningstips (eller ännu bättre de 
kanske kommer på något själv) och ska därefter skapa detta.  

Be eleverna leta hemma efter textilier eller andra material de kan 
upcycla och skapa en nya produkt av. Det kan vara söndriga jeans, ur-
växt t-shirt eller varför inte pappas gamla slips.  

De ska sedan sy, klippa eller klistra ihop deras nya kreation.  

Eleverna kan visa upp för varandra i klassen vad de har skapat eller kan 
det hållas en vernissage där föräldrar och närstående bjuds in att titta 
på de ny produkterna.  

   

 

 

 

REDOVISNING OCH  
DOKUMENTATION 
Ställ ut elevernas kreationer 
för klassen, skolan eller för-
äldrarna. Dokumentera med 
bilder och foto och dela i 
klassens blogg. 
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Övergripande kunskapsmal 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter  
genomgången grundskola: 

• kan använda kunskaper från de naturveten-
skapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga,  
humanistiska och estetiska kunskapsområdena 
för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på  

 

 

 

 ett kreativt och ansvarsfullt sätt, 

• har fått kunskaper om förutsättningar för en god 
miljö och en hållbar utveckling, 

• har fått kunskaper om och förståelse för den 
egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 
samhället. 

Utdrag ut läroplan LGR22 

Betygsgrundande förmagor 

Övningen bidrar till utveckling av förmågan att:  

• kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån 
ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv 
på hållbar utveckling (GE),  

• förmågan att värdera val och handlingar som 
förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar 
hälsa, ekonomi och miljö (HKK),  

• förmåga att analysera samhällsfrågor ut olika 
perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i  

 
 

 
 
olika källor (SH),  

• Förmåga att utveckla idéer samt väälja och moti-
vera tillvägagångsätt i slöjdarbetet utifrån syfte 
med arbetet (SL), 

• förmåga att reflektera över arbetsprocesser och 
resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar ut-
veckling (SL).  

Centralt innehall 

Ämnesinnehåll som tas upp i övningen:  

HKK: Resurshushållning av livsmedel och andra för-
brukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i 
närområdet och hur den fungerar.  

KE: Råvarors förädling till produkter, till exempel me-
taller, papper och plast. Hur produkterna ska återan-
vändas eller återvinnas.  

. 

 

 

 

SL: Resurshushållning genom återbruk av material. 

SV: Muntliga presentationer och muntligt berättande 
för olika mottagare. Disposition med inledning, inne-
håll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier 
och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera 
och genomföra en muntlig presentation. Hur gester 
och kroppsspråk kan påverka en presentation.  

• 

• 

• 

Nedan kan du se vilka av de Globala målen övningen kopplar till. 


