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Hej!
Roligt att just ni vill vara med i Textiljakten och bidra till att leta
textilier och låta dem få leva längre!
Detta material är tänkt att inspirera och bidra till ökad kunskap om
en väldigt viktig framtidsfråga - textilkonsumtion.
Materialet innheåller följande:
Information om Textiljakten
Snabbfakta om våra kläder
Läslänkar
Frågesport
Materialbingo
Syslöjdstips
Tips för hållbar garderobsrensning*
Poster med lite fakta*
Svarstalong
Bingobrickor fyra olika
* Kan med fördel skrivas ut och sättas upp under tiden Textiljakten pågår.

Vi ser fram emot tre fartfyllda veckor där massor av textilier
jagas upp av era elever!

Materialet i detta häfte är framtaget att fungera som inspiration och belysa
fördelarna med att samla in uttjänta textilier och vill på ett lustfullt sätt uppmana
till diskussioner i samband med Textiljakten. Materialet kan och FÅR INTE räknas
som pedagogiskt undervisningsmaterial, hur det används är upp till varje enskild
skola och dess pedagoger.

Textiljakten info
När: Genomförs under veckorna 46-48.
För vem: Mellanstadieklasser i de tre kommunerna Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan.
Bakgrund
Textiljakten startade 2019 med väldigt god respons från omvärlden. Parollen har sedan start
varit ”3 kommuner, 3 veckor och 30 ton”. De deltagande mellanstadieklasserna tillsammans
med familj och vänner spelar en avgörande roll för att nå målet och att samla in textilier som
inte längre används för att förhindra att de hamnar i soporna.
Syfte
Textiljakten sätter ljuset på den viktiga frågan om hur vår klädkonsumtion påverkar miljön.
Det krävs stora mängder energi, vatten och kemikalier för att ta fram nya textilier och långt
ifrån alla uttjänta textilier samlas in. Syftet med initiativet är att väcka medvetenheten samt
öka insamlandet av textilier. Idag hamnar stora mängder textilier i våra hushållssopor och går
till förbränning istället för att återanvändas genom second hand eller återvinnas och bli en
materialtillgång.
Vad händer med textilierna som samlas in
Textilierna som samlas in underTextiljakten hämtas av ansvariga i respektive kommun och
transporteras till Wargön Innovation där det vägs och delvis sorteras. Den idéburna organisationen Björkåfrihet, tar sedan hand om och sorterar de andra delarna av textilierna och ser
till att de går till återbruk, redesign eller återvinning beroende av kvalitet.
De insamlade textilierna kan användas på tre olika sätt:
Återbruk, genom att säljas via second hand.
Redesign, att de förändras och designas om till ett nytt plagg eller användningsområde.
Återvinning, när textilierna materialåtervinns och används som råvara i nya produkter.
Vilka står bakom
Textiljakten är ett samarbete mellan Wargön Innovation, Vänersborgs kommun, Trollhättan
Energi och Uddevalla Energi och genomförs inom ramen för projektet WargoTex Development där också Björkåfrihet är en part. Projektet verkar för att utveckla sorteringstekniker
för textilier och tittar på hela kedjan från insamling, via sortering – återbruk – redesign –
återvinning, till slutkund. Projektet WargoTex Development finansieras av RE:source.

Kontaktuppgifter för frågor om textilinsamlingens genomförande i respektive kommun:
Uddevalla Energi
Cecilia Selander, kommunikatör tel 0522-58 07 32
Vänersborgs kommun Thomas Fridén, kommunikatör
tel 0521-71 11 12
Trollhättan Energi
Kenneth Wilson, kommunikatör tel 0520-49 75 43
Kontaktuppgifter om inspirationsmaterialet:
Wargön Innovation
Frida Jonson, kommunikatör

tel 0520-28 93 44

Snabbfakta om våra kläder
Mer än 60 procent av alla textilier består av fossil råvara och den andra stora textilråvaran,
bomull, är extremt resurskrävande att odla. Det krävs stora mängder energi, kemikalier och
vatten för att ta fram nya textilier. Bomullsproduktionen i världen kräver bland annat vattenmängder som motsvarar att tömma Vänern två gånger per år.
Att vi köper så mycket kläder i Sverige bidrar till problem i andra delar av världen. Det finns
exempel på utsläpp som bidrar till övergödning och förorenat vatten i exempelvis Kina och
Indien. Det har till och med blivit brist på färskvatten till människor på grund av textilindustrin.
Våra utsläpp från textilkonsumtionen ökar stadigt.
En annan stor utmaning är att hitta bra användningsområden för uttjänta material, till exempel textilier av olika slag. Idag eldas stora mängder textilier upp, textilier som skulle kunna
återanvändas eller materialåtervinnas.
En genomsnittsperson i Sverige idag köper 15 kilo textil per år. Tre kilo lämnas till välgörenhet, fyra kilo hamnar i våra garderober och förråd medan nästan åtta kilo slängs. Och det är
framförallt den sista kategorin som hade kunnat återvinnas för att bli ny textil.
Vad kan man göra?
- Använd plaggen längre.
- Återanvänd kläder, byt med kompisar eller handla second hand.
- Hitta nya användningsområden för kläder, t.ex en kudde eller väska.
- Lämna in kläder och textilier som inte används längre så att de kan återanvändas. Det går
att göra via Textiljakten eller när som helst på året i containrar vid återvinningscentralen i din kommun.
Källor till information och fakta i detta material är hämtat från: Textilsmart, Wargön Innovation och Naturvårdsverket.

Läslänkar
Här är våra tips på bra länkar för att få mer information om textilier, vad man kan
göra som konsument och vad som görs inom forskning och utveckling.
(Länkarna finns även på www.textiljakten.se)
Hallå konsument #textilsmart https://textilsmart.hallakonsument.se/
Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Textilier/
RISE https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/amnesomraden/textil
Textilhögskolan i Borås https://www.hb.se/textilhogskolan/
Wargön Innovation www.wargoninnovation.se

Frågesport
Tävla i mindre grupper om 3-4 personer. Varje fråga diskuteras gemensamt i gruppen.
Svarstalonger hittar ni längre bak i detta material.

Hur mycket vatten behövs det för att ta
fram ett par nya jeans?

1.
Rätt svar: 2.
12 000 liter vatten kan krävas, det
är lika mycket vatten som ryms i 80
badkar. Vattnet behövs när man odlar
bomull och i fabriken när jeansen framställs. Det krävs också massa energi
och kemikalier för att ta fram ett par
nya jeans. Men jeans är också slitstarkt
och kan hålla många år. Därför är det
bra att använda sina kläder länge.

1. 100 liter vatten
X. Det behövs inget vatten
2. 12 000 liter vatten
Extrapoäng:
Vad man kan göra av avlagda jeans?
Låt eleverna tänka innovativt och fundera
på nya möjliga nya användningsområden
för materialet. Gruppen med den bästa idén
får ett extra poäng. Illustrera gärna.

Varje år köper vi i Sverige 15 kilo textilier
och kläder per person. Hur mycket textilier
och kläder tror ni att vi slänger varje år per
person i Sverige?
1. Vi slänger inget
X. Halva den mängden
2. 10 kg
Frågor att prata om: Varför tror ni att vi slänger så mycket kläder? Vad kan vi göra istället för
att slänga textilier?
Om möjligt - illustrera gärna mängden genom
att låta elever fylla en flyttkartong med textilier
- en flyttkartong med textilier väger ca. 15 kg.

2.
Rätt svar: X.
8 kilo textilier slänger vi i soporna varje
år per person, alltså ungefär halva
mängden av vad vi köper varje år.
Även trasiga kläder och det man själv
tycker är fult går att lämna in så får
proffsen sortera ut det. Någon annan
kan tycka att den fula tröjan faktiskt är
snygg.

Varför ska man inte slänga kläder?
1.
		
X.
2.

3.

För att de kan säljas på second hand till
någon annan som kan använda dem
Det sparar på miljön
Tyget kan användas till nya saker

Rätt svar: 1, X och 2.
Alla svar är rätt. Kläder kan användas
igen genom att någon annan kan använda dem eller att det blir nya kläder
eller plagg. Och det sparar på miljön
eftersom kläderna kan användas om
och om igen och inte behöver tas fram
på nytt. Därför är det också smart att
handla second hand.

Frågor att prata om:
Brukar ni handla på second hand?
Diskutera gärna vilka för- och nackdelar som
eleverna upplever med att handla begagnade
kläder.

Vad är smartast att göra med kläder man
har vuxit ur?
1.
X.
		
2.
		

4.
Rätt svar: 2.
Sälja, lämna till klädinsamling eller ge
bort. När kläder har blivit för små eller
är slitna kan de lämnas i insamlingscontainrar för textilavfall på återvinningscentralerna.

Bränn upp dem
Släng i soporna tillsammans med
vanligt skräp
Sälja, lämna till klädinsamling eller
ge bort

Frågor att prata om:
Vad gör ni med era kläder när de har blivit
för små?

Ofta är kläder gjorda av bomull eller så
kallade syntetfibrer, men det går att göra
textilier på fler sätt. Vilket då?
1. Trä
X. Stål
2. Gräs
Extrapoäng: Det finns något som kallas
naturfiber, som kommer från växt- eller
djurriket. Kan ni räkna upp så många som
möjligt?
Här finns det möjlighet för varje grupp att få
åtta extrapoäng.
Växtfiber: bomull, bambu, lin och hampa
Djurfiber: ull, kashmir, siden och silke

5.
Rätt svar: 1.
Trä. Cellulosa. Det går faktiskt att ta
fram kläder gjorda av material från
skogen.
Viskos, lyocell och modal är exempel på
regenatfiber, eller semi-naturliga fibrer.
Regenatfibrer görs av den naturliga
råvaran cellolusa som finns i princip alla
växter, så som eukalyptus, björk, bambu
och bomull.

BINGO
Vilka material innehåller era kläder?

Varje grupp får titta igenom sina tröjor efter lappar med information vad tröjan är gjord
av. Den grupp som först får BINGO får tre extra poäng, gruppen efter får två poäng och
den tredje gruppen ett poäng. Om någon elev inte hittar sin lapp får du som pedagog ge
den gruppen ett material, förslagsvis polyester eller bomull. Det finns två tomma rutor
på varje bricka, där kan eleverna fylla i ett valfritt material om det är något material de
har i sina kläder men som saknas i brickan.
Fyra olika bingobrickor finns längst bak i häftet.

SYSLÖJDSTIPS
Vad kan man göra av en sliten tröja?
Uppgift: Hitta nya användningsområden för kläder som inte längre används eller
är för slitna. Låt eleverna inspireras och välja en lagom utmaning att genomföra. Gärna
med plagg som samlats in under Textiljakten.
En gammal t-shirt som man gillar kan få nytt liv genom att göra om den!

Inspirationslänkar: (länkarna finns även på www.textiljakten.se)
Väska avancerad https://m.youtube.com/watch?v=YHd8XyEz96Y
Väska enkel https://m.youtube.com/watch?v=wL_WTojWG9M
Kudde: https://www.youtube.com/watch?v=QXp61u72kHM
13 saker att göra med gamla kläder, lite mer kreativa:
https://www.youtube.com/watch?v=0BLf621yiQg

TIPS FÖR HÅLLBAR
GARDEROBSRENSNING
Textilier är en resurs oavsett om de går att spara, laga, skänka eller återvinnas.
Här kommer några tips på hur du kan tänka när du rensar ur din garderob.
Börja med att dela upp det du inte längre tänker använda i fyra högar.

1. Spara

I denna hög lägger du till exempel barnkläder som ett yngre syskon kan
växa i, eller kläder med särskild betydelse som du vill behålla men inte
längre använder. Lägg högen i en låda och märk med innehåll och spara.

2. Gör om/laga

Det är alltid bättre för miljön att förlänga plaggens livslängd genom att
laga eller göra om dem. Det finns många fina tips på nätet hur du kan gå
tillväga på www.textiljakten.se hittar du några länkar.

3. Sälja/skänka

För textilier som kan säljas/skänkas finns det många alternativ, från lokala
marknader och idéburna organisationer till olika säljgrupper och sajter på
nätet.

4. Kassera/återvinna

För de textilier som är slitna och trasiga finns flera insamlingsplatser som
tar emot även icke säljbara textilier. Det är viktigt att alla textilier lämnas
till insamling. Det du ser som omodernt, tråkigt, söndrigt eller fläckigt
kan textilsorteringsproffs se andra värden i.

OBS! Tänk på att textilier som lämnas till insamling inte får vara fuktiga eller

nedsmutsade med kemikalier så som olja, målarfärg och dylikt. Om textilierna
är fuktiga finns risken att allt som lämnats in börjar mögla och lukta illa vilket i
sin tur innebär att det går till förbränning istället.

Visste du ...
Att världens bomullsproduktion kräver vattenmängder
som motsvarar att tömma
Vänern två gånger per år?
Att det varje år produceras
och konsumeras 100 miljoner
ton textil globalt?
Att över 90 % av all
klimatpåverkan är kopplad
till inköp av nya varor?
Att 60% av de 8 kilo textil
som vi slänger i våra hushållssopor varje år, skulle
kunna användas igen?

Kom på ett gruppnamn som kopplar till Textiljakten

Svarstalong
1

X

2

1

Extrapoäng:

2
3
4
5

Extrapoäng:

Fråga 1- Extrapoäng: Vad man kan göra av avlagda jeans?

Rita gärna:

Fråga 5 - Extrapoäng: Räkna upp så många naturfiber som möjligt, (max 8 st)
				
			1.			2.			3.
				
			4.			5. 			6.

			
7.			
				

8.

Materialbingo
Kolla på tvättlappen i tröjan och se vad den är gjord av. Är det bomull, kryssa för
bomull i bingot. Är det akryl, kryssa för akryl. I de tomma rutorna fyller ni i om någon
har ett material som inte står med i bingot. Fyra kryss i rad betyder bingo!
Saknar du en tvättlapp i din tröja, prata med din pedagog så får du ett material
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Vad är vad?
Polyester, elastan och akryl är konstgjorda fibrer och framställs oftast
från fossila råvaror, som olja.
Ull produceras av får, men också från getter.
Bomull är ett naturfiber och odlas bl.a i USA, Indien, Ryssland och Kina.
Viskos och modal är seminaturliga fibrer och görs av cellulosa som finns i
växter som eukalyptus, bambu, bomull och björk.

Materialbingo
Kolla på tvättlappen i tröjan och se vad den är gjord av. Är det bomull, kryssa för
bomull i bingot. Är det akryl, kryssa för akryl. I de tomma rutorna fyller ni i om någon
har ett material som inte står med i bingot. Fyra kryss i rad betyder bingo!
Saknar du en tvättlapp i din tröja, prata med din pedagog så får du ett material
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Vad är vad?
Polyester, elastan och akryl är konstgjorda fibrer och framställs oftast
från fossila råvaror, som olja.
Ull produceras av får, men också från getter.
Bomull är ett naturfiber och odlas bl.a i USA, Indien, Ryssland och Kina.
Viskos och modal är seminaturliga fibrer och görs av cellulosa som finns i
växter som eukalyptus, bambu, bomull och björk.

Materialbingo
Kolla på tvättlappen i tröjan och se vad den är gjord av. Är det bomull, kryssa för
bomull i bingot. Är det akryl, kryssa för akryl. I de tomma rutorna fyller ni i om någon
har ett material som inte står med i bingot. Fyra kryss i rad betyder bingo!
Saknar du en tvättlapp i din tröja, prata med din pedagog så får du ett material
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Vad är vad?
Polyester, elastan och akryl är konstgjorda fibrer och framställs oftast
från fossila råvaror, som olja.
Ull produceras av får, men också från getter.
Bomull är ett naturfiber och odlas bl.a i USA, Indien, Ryssland och Kina.
Viskos och modal är seminaturliga fibrer och görs av cellulosa som finns i
växter som eukalyptus, bambu, bomull och björk.

Materialbingo
Kolla på tvättlappen i tröjan och se vad den är gjord av. Är det bomull, kryssa för
bomull i bingot. Är det akryl, kryssa för akryl. I de tomma rutorna fyller ni i om någon
har ett material som inte står med i bingot. Fyra kryss i rad betyder bingo!
Saknar du en tvättlapp i din tröja, prata med din pedagog så får du ett material
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Vad är vad?
Polyester, elastan och akryl är konstgjorda fibrer och framställs oftast
från fossila råvaror, som olja.
Ull produceras av får, men också från getter.
Bomull är ett naturfiber och odlas bl.a i USA, Indien, Ryssland och Kina.
Viskos och modal är seminaturliga fibrer och görs av cellulosa som finns i
växter som eukalyptus, bambu, bomull och björk.

