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Ágrip		

	

Sjálfbærni	í	textíliðnaði	er	vanmetið	hugtak.	Aðeins	lítil	prósenta	heimsins	vinnur	hörðum	

höndum	í	að	stuðla	að	bættri	sjálbærni.	Töluvert	meira	er	af	mengandi	fjöldaframleiðslu	

sem	mun	ekki	skilja	neitt	eftir	 fyrir	komandi	kynslóðir.	 Í	þessarri	heimildarritgerð	verður	

fjallað	um	textíliðnaðinn,	jákvæðu	og	neikvæðu	áhrifaþætti	hans.	Fjöldaframleiðsla	hefur	

tekið	 yfir	 heiminn	 og	 er	 slík	 textílframleiðsla	 eitt	 af	 menguðust	 iðnuðum	 heims.	

Neyslumynstrið	virðist	ekki	 fara	minnkandi	hjá	 slíkum	 fyrirtækjum	þrátt	 fyrir	ófá	 slys	og	

ábendingar.	Í	okkar	nútímasamfélagi	hafa	þó	breytingar	átt	sér	stað	og	hefur	endurnýting	

orðið	vinsælli.	Tilgangur	þessarar	fræðilegu	úttektar	er	að	skoða	hversu	mikilvæg	þekking	

um	sjálfbærni	í	textíl	sé	í	raun	og	veru.	Erum	við	búin	að	átta	okkur	á	alvarleika	málsins	og	

sitjum	 aðgerðarlaus	 eða	 erum	 við	 orðin	 of	 sein	 til	 að	 breyta	 rétt.	 Fagleg	 þekking	 og	

heildarsýn	textílkennara	henta	vel	í	fræðslu	um	sjálfbærni	í	textíl.	Leitast	var	eftir	því	við	

skoðun	þessa	viðfangsefnis	að	notast	við	erlendar	og	 íslenskar	heimildir,	bækur,	útgefið	

efni	og	greinar.		
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Formáli	

Textíll	er	í	öllu	umhverfinu	og	því	mikilvægur	hluti	af	daglegu	lífi	okkur	og	snertir	okkur	öll.	

Fræðsla	um	efni	sem	notuð	eru	í	textíl	er	mikilvæg	á	öllum	skólastigum	hvort	sem	notuð	

eru	 endurnýtt	 efni	 eða	 efni	 sem	 skaða	 umhverfið.	 Textílframleiðsla	 er	 hvað	 mest	

mengandi	 iðnaður	 í	 heimi	 og	 er	 það	mat	 höfundar	 að	 það	 þurfi	 að	 vekja	 nemendur	 á	

öllum	 skólastigum	 til	 umhugsunar	 hvað	 stór	 hluti	 af	 textílhráefnum	 getur	 haft	 skaðleg	

áhrif	 á	 umhverfið	 og	 að	 huga	 þurfi	 að	 aðbúnaði	 og	 launum	 þeirra	 sem	 vinna	 við	

framleiðsluna.	 Almenningur	 þarf	 einnig	 að	 vera	 betur	meðvitaður	 um	 hvað	 hann	 er	 að	

kaupa	og	borga	fyrir.		

Ekki	 eru	 öll	 efni	 umhverfisvæn	 og	 því	 er	 mikilvægt	 að	 fræða	 nemendur	 strax	 á	

skólaaldri	um	hvað	framleiðslan	getur	verið	skaðleg	fyrir	okkur	sjálf	og	náttúruna.	Einnig	

þarf	 að	hvetja	nemendur	 til	 þess	 að	nýta	betur	 eigin	 fatnað	og	 kenna	þeim	að	 fara	 vel	

með	 fötin	 og	 viðhalda	 þeim	 með	 því	 að	 fara	 eftir	 þvottaleiðbeiningum	 og	 nýta	

umhverfisvæn	 þvottaefni	 og	 að	 þau	 séu	 fær	 um	 að	 gera	 við	 fatnað	 í	 saumavél	 eða	 í	

höndum.	 Mikilvægt	 er	 einnig	 að	 kenna	 nemendum	 á	 öllum	 skólastigum	 að	 endurnýta	

fatnað	 og	 annan	 textíl	 og	 þannig	 að	 þau	 geti	 verið	mikilvægir	 þátttakendur	 í	 sjálfbærri	

þróun	samfélagsins.		

Ég	vil	 sérstaklega	þakka	 leiðbeinanda	mínum	henni	Ásdísi	 Jóelsdóttir	 fyrir	 frábæra	

leiðsögn	og	aðstoð.	Einnig	vil	ég	þakka	móðir	minni	henni	Guðrúnu	M.	Guðmundsdóttir	

fyrir	þann	gífurlega	stuðning	sem	hún	sýndi	mér.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirrituðum.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	

Íslands	 (2003,	 7.	 nóvember,	 http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	 og	 fylgt	 þeim	

samkvæmt	bestu	 vitund.	 Ég	 vísa	 til	 alls	 efnis	 sem	ég	 hef	 sótt	 til	 annarra	 eða	 fyrri	 eigin	

verka,	 hvort	 sem	um	er	 að	 ræða	ábendingar,	myndir,	 efni	 eða	orðalag.	 Ég	þakka	öllum	

sem	 lagt	 hafa	 mér	 lið	 með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti	 en	 ber	 sjálf(ur)	 ábyrgð	 á	 því	 sem	

missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

Reykjavík,	9.Maí	2017	

Hrafntinna	Grettisdóttir	
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1 	Inngangur		

	

Markmið	sjálfbærrar	þróunar	er	að	reyna	uppfylla	þarfir	nútímans	án	þess	að	eyðileggja	

fyrir	 komandi	 kynslóð	 svo	 hún	 geti	 gert	 slíkt	 hið	 sama.	 Samkvæmt	 grein	 Ásthildur	 B.	

Jónsdóttir	(2011)	hafa	listamenn,	hönnuðir	og	handverksfólk	á	undanförnum	árum	orðið	

mun	meðvitaðara	um	þau	tækifæri	sem	liggja	í	nýtingu	náttrúrulegra	og	endurvinnanlegra	

efna.	 Einnig	 er	 almenningur	 að	 átta	 sig	 betur	 á	 því	 hversu	 verðmæt	 þekking	 okkar	 er	 í	

nýtingu	 þessara	 auðlinda.	 Viðhald	 á	 menningararfleið	 telst	 afar	 mikilvæg	 á	 tækni	 og	

efnisþekkingu	 sem	 liggur	 fyrir	 á	 þessu	 sviði	 sem	 annars	 myndi	 glatast	 (Ásthildur	 B.	

Jónsdóttir,	2011).	

Markmið	ritgerðarinnar	er	að	vekja	athygli	á	umhverfisáhrifum	í	textíliðnaðnum	og	

af	hverju	þekking	í	sjálfbærni	í	textíl	sé	mikilvæg	til	að	aukna	umhverfisvitund	nemenda	í	

grunnskólum.	 Mikilvægt	 er	 einnig	 að	 nemendur	 verði	 meðvitaðir	 neytendur	 á	 fatnað	

vegna	þess	að	fatnaður	skiptir	miklu	máli	fyrir	börn	á	grunnskólalaldri.	Til	þess	að	svo	geti	

orðið	 þarf	 að	 leggja	 aukna	 áherslu	 á	 viðhald	 á	 fatnaði	 og	 endurnýtingu	 fatnaðar	 og	

annarra	textíla	í	textílmennt	á	grunnskólastigi.		

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	undir	hæfniviðmiðum	textílmenntar	kemur	fram	hversu	

mikilvægt	sé	að	nemendur	hafi	góða	þekkingu	um	greinina	og	geti	sett	textíl	 í	samhengi	

við	umhverfið,	 listir,	nýsköpun,	menningu	og	hagnýtingu	þekkingar.	Einnig	er	bent	á	þau	

fjölbreyttu	efni	sem	unnið	er	með	sem	bæði	eru	umhverfisvæn	og	mengandi	og	því	gott	

að	 stuðla	 að	 umhverfisvitund,	 endurnýtingu	 og	 sjálfbærni	 (Mennta-	 og	

menningamálaráðuneytið,	2013,	bls.	158).	

Fatnaður	er	 stór	hluti	 af	umhverfi	 okkar	og	ef	það	er	einhvers	 staðar	hægt	að	

endurnýta	 þá	 er	 það	 í	 tengslum	 við	 fatnað.	 	Allir	 þurfa	 föt	 og	 til	 eru	 ótalmargar	

fataverslanir	enda	offramleiðslu	af	fatnaði,	einnig	má	segja	að	líf	margra	snúist	um	tísku.	Í	

dag	er	tískuiðnaðurinn	að	nota	fleiri	auðlindir	en	jörðin	leyfir.	Með	því	að	eiga	fötin	lengur	

eða	endurvinna	eldri	fatnað	þá	hjálpum	við	til	að	draga	úr	því	magni	af	náttúruauðlindum	

sem	þarf	til	að	framleiða	nýjan	fatnað.	Við	erum	skuldbundin	til	að	breyta	því	hvernig	við	



7	

búum	til,	notum	og	 förgum	fatnaði.	Framboð	af	 fatnaði	er	nær	óendanlegur	og	 leiðir	 til	

þess	að	kaupa	fatnað	er	mun	algengari,	meðal	annars	í	gegnum	netið,	sem	leiðir	til	þess	

að	 fólk	 kaupir	meira	 en	 nokkru	 sinni	 fyrr.	 Afleiðingar	 þess	 er	 að	 alltof	 stór	 fjöldi	 textíls	

endar	 sem	 landfylling	 ár	 hvert	 og	 þúsundir	 tonna	 af	 textíl	 er	 hent,	 jafnvel	 með	

heimilissorpinu	(H&M,	e.d.).	

Einnig	 þarf	 að	 hafa	 í	 huga	 hverjir	 standa	 á	 bakvið	 þessa	 ódýru	 framleiðslu?	

Framleiðslukostnaður	 á	 fatnaði	 er	 lágur	 vegna	 þess	 að	 framleiðslan	 er	 i	 þriðja	

heimslöndum	 þar	 sem	 starfsfólkið	 er	 með	 mjög	 lág	 laun	 fyrir	 mikla	 vinnu	 og	 eru	 þau	

meðal	lægst	launuðu	starfa	í	heiminum	(Green,	2016).	

Hráefni	 og	 efnin	 sem	 unnið	 er	 með	 í	 textíliðnaðinum	 geta	 haft	 slæm	 áhrif	 á	

umhverfið	 og	 þá	 starfsmenn	 sem	 vinna	með	 efnin.	 Textílhráefnin	 eru	 eins	 fjölbreytt	 og	

þau	 eru	 mörg	 og	 hafa	 þau	 mismunandi	 áhrif	 á	 umhverfið,	 sum	 eru	 umhverfisvæn	 en	

önnur	mjög	mengandi.	Þannig	er	einnig	mikilvægt	að	vera	meðvitaður	um	mismuninn	á	

náttúrulegum	efnum	og	gerviefnum.		

Burtséð	 frá	 neikvæðum	 áhrifum	 textíliðnaðar	 í	 heiminum	 er	 endurnýting	 að	

aukast	og	jafnvel	farið	að	tengja	það	við	tísku.	Áberandi	þróun	er	meðal	annars	hér	á	landi	

þar	sem	bæði	second-hand	verslanir	eru	orðnar	vinsælar,	auk	þess	eru	sumir	hönnuðir	að	

endurnýja	 gamlan	 fatnað	 og	 gefa	 honum	 nýtt	 útlit.	 Tískan	 í	 dag	 snýst	 því	 orðið	 um	

endurnýtingu	gamals	fatnaðar	ólíkt	því	sem	áður	var.	Sjálfur	ólst	höfundur	upp	við	alsnekt	

og	þekkti	lítið	endurnýtingu	fatnaðar	og	því	fylgdi	lítill	sem	enginn	hagvöxtur	á	heimilinu	

varðveita	eða	endurnýta	fatnað.	Tímarnir	hafa	þó	breyst,	því	í	dag	er	endurnýting	eitthvað	

sem	við	og	nýjar	kynslóðir	verða	að	horfast	í	augu	við.	Í	okkar	nútímasamfélagi	höfum	við	

val	 um	 að	 klæðast	 gömlum	 og	 notuðum	 fötum	 og	 þurfa	 fötin	meira	 á	 okkur	 að	 halda	

heldur	en	við	á	þeim.	

	 	 Í	fyrsta	kafla	er	farið	hnitmiðað	yfir	það	efni	sem	á	að	koma	fram	í	ritgerðinni	og	

spurt	er	að	hvort	þekking	um	sjálfbærni	í	textíl	sé	mikilvæg.	Í	öðrum	kafla	er	byrjað	á	að	

fara	 yfir	 megináherslur	 hugtaksins	 sjálfbærni	 og	 sjálfbær	 þróun,	 ásamt	 áherslum	 og	

mikilvægi	textílmenntar		í	sambandi	við	menntun	til	sjálfbærni	í	Aðalnámskrá	grunnskóla.	Í	

kaflanum	 er	 einnig	 greint	 frá	 helstu	 textílhráefnunum	 og	 mikilvægi	 þeirrar	 þekkingar	 í	

tengslum	við	sjálfbærni.	 Í	þriðja	kafla	er	 lagt	áherslu	á	 framleiðsluiðnaðinn	og	greint	 frá	
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fjöldaframleiðslu	tískuiðnaðarins	ásamt	mengandi	áhrifum	textílefna.	Sagt	er	frá	sjálfbærri	

tískuframleiðslu	 þar	 sem	 fyrirtæki	 huga	 að	 umhverfinu	 ásamt	 lífskjörum	 vinnufólks.		

Einnig	 er	 sagt	 frá	 fyrirtækjum	 sem	 stunda	 siðræna	 framleiðslu	 ásamt	 fyrirtækjum	 sem	

hafa	meira	 fyrir	því	 að	 sýnast	 vera	umhverfisvæn	 í	 stað	þess	að	 stuðla	 raunverulega	að	

vistvænni	framleiðslu.	Í	fjórða	kafla	er	farið	í	endurnýtingu	og	helstu	fyrirtæki	sem	stuðla	

að	endurnýtingu	ásamt	sjálfbærni.	Einnig	er	fjallað	um	svokallaðar	second-hand	verslanir	

hér	á	landi	sem	selja	gamlan	og	notaðan	fatnað.	Fimmti	kafli	fjallar	um	meginatriðin	sem	

komu	 fram	 í	 ritgerðinni	 ásamt	 skoðun	höfundar	á	hvernig	hægt	 væri	 að	 stuðla	að	betri	

umhverfisvitund.	
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2 Hvað	er	sjálfbærni	og	sjálfbær	þróun?	

	

Samkvæmt	íslenskri	orðabók	er	sjálfbærni	það	að	uppfylla	skilyrði	sjálfbærrar	þróunar.	Að	

vera	 sjálfbær	er	 sá	 sem	er	 sjálfum	sér	nægur,	 sem	ekki	 skaðar	aðra.	 „Sjálfbær	þróun	er	

auðlindanýting	 sem	 fullnægir	 samtímaþörfum	 án	 þess	 að	 ganga	 á	 möguleika	 komandi	

kynslóða	til	að	nýta	auðlindirnar.”	(Íslensk	orðabók,	e.d.).	Sjálfbærni	og	sjálfbær	þróun	eru	

hugtök	sem	eru	algeng	í	okkar	huga	í	dag.	Sjálfbærni	lýsir	getu	til	þess	að	halda	ferli	eða	

ástandi	 í	 ákveðnu	 standi	 en	 sjálfbær	 þróun	 er	 breytiferlið	 þegar	 samfélagið	 er	 að	 taka	

breytungum	 í	átt	að	sjálfbærni	 (Ásthildur	 Jónsdóttir,	2011).	Hugtakið	sjálfbærni	 spannar	

vítt	svið	og	er	mismunandi	eftir	aðstæðum	í	hverju	landi	fyrir	sig.	Í	Brundtlandsskýrslunni	

sem	kom	út	á	vegum	Sameinuðu	þjóðanna	árið	1987	undir	stjórn	Gro	Harlem	Brundtland	

og	 fjallar	 um	 framtíðarstefnu	 í	 umhverfismálum	 er	 hugtakið	 sjálfbær	 þróun	 skilgreint	 á	

eftirfarandi	hátt:	„Sjálfbær	þróun	er	þróun	sem	mætir	þörfum	nútíðar	án	þess	að	skerða	

möguleika	komandi	kynslóða	til	að	fullnægja	þörfum	sínum.”	(UNESCO,	1987).	

Samkvæmt	 Aðalnámskrá	 grunnskóla	 snýst	 sjálfbærni	 um	 að	 hugsa	 um	 samspil	

umhverfis,	 efnahags,	 samfélags	 og	 velferðar.	 Mikilvægt	 er	 að	 bera	 virðingu	 fyrir	

umhverfinu	og	sýna	ábyrgð	og	tileinka	okkur	lýðræðisleg	og	réttlæt	vinnubrögð	fyrir	okkur	

sjálf	 og	 fyrir	 komandi	 kynslóðir.	 Einnig	 kemur	 fram	 að	 framleiðsla	 og	 neysla	 séu	 þættir	

sem	 eru	 óhjákvæmilegir	 hverju	 samfélaginu	 og	 því	mikilvægt	 að	 stuðla	 að	 jafnvægi	 og	

þekkingu	 á	 verndun	 umhverfisins	 og	 efnahagslegrar	 afkomu	 þannig	 að	 okkur	 takist	 að	

vinna	út	frá	hugmyndafræði	sjálfbærrar	þróunar	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	

2013,	bls.	17-20).	

Í	 námskránni	 er	 einnig	 bent	 á	 að	 sjálfbærni	 sé	 ekki	 nýtt	 hugtak	 heldur	 sé	 það	 sú	

hugsun	 sem	 hefur	 verið	 samþætt	menningu	 og	 siðum	 þjóða	 frá	 upphafi.	 Þau	markmið	

sem	koma	fyrir	í	sjálfbærni	er	eitthvað	sem	Íslendingar	hafa	lært	í	gegnum	þjóðsögur	og	í	

fyrstu	 lögum	 þjóðarinnar.	 Í	 Grágás	 má	 meðal	 annars	 finna	 fyrirmæli	 um	 skynsamlega	

nýtingu	lands	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.7).	
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2.1 Menntun	til	sjálfbærni	

Samspil	 umhverfis,	 efnahags	 og	 velferðar	 í	 samfélaginu	 snýr	 að	 þáttum	

sjálfbærnismenntunar.	Samkvæmt	Aðalnámskrá	grunnskóla	er	markmiðið	með	menntun	

til	 sjálfbærnis	að	við	 skilum	umhverfinu	 til	 komandi	 kynslóða	helst	 í	 betra	 standi	en	við	

tókum	við	því.	Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið	ákvað	að	sérstaklega	yrði	hugað	að	

uppbyggingu	 samfélagsins	 og	 að	 menntun	 til	 sjálfbærni	 yrði	 einn	 af	 grunnþáttum	

Aðalnámskrá	 grunnskóla	 árið	 2011.	 Katrín	 Jakobsdóttir,	 þáverandi	 mennta-	 og	

menningarmálaráðherra,	 lagði	 áherslu	 á	 að	 styrkja	hlutverk	 skólakerfisins	 í	 endurmótun	

og	 uppbyggingu	 samfélagsins	 eftir	 hrunið.	 Samfélagsmiðuð	 og	 einstaklingsmiðuð	

menntagildi	 urðu	 þannig	 að	 grunnþáttum	 á	 öllum	 skólastigum.	Mikilvægt	 var	 að	 fræða	

börn	og	ungmenni	um	samfélagið	og	efla	skilning	þeirra	á	þróun	þess	þannig	að	þau	gætu	

verið	 virkir	 þátttakendur	 í	 mótun	 samfélagsins	 og	 hefðu	 gagnrýna	 sýn	 á	 framtíðina	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	e.d.).		

Samkvæmt	 aðalnámskrá	 kemur	 fram	 að	 menntun	 til	 sjálfbærni	 á	 að	 gefa	 fólki	

tækifæri	 á	að	 takast	á	 við	viðfangsefni	 sem	 tengjast	umhvefinu,	 félagslegum	þáttum	og	

efnahag	í	þróun	samfélagsins.	Það	sem	menntun	til	sjálfbærni	á	að	ganga	út	á	er	að	búa	til	

ábyrgt	samfélag	þar	sem	hver	og	einn	er	meðvitaður	um	gildi,	tilfinningar	og	viðhorf	sín	

gagnvart	 náttúrunni	 og	 jafnræðis	 jarðarbúa.	 Einnig	 þarf	 samfélagið	 að	 vinna	 saman	 og	

hafa	í	huga	lýðræði,	mannréttindi	og	réttlæti.	Fjölmenning	og	jafnrétti,	heilbrigi	og	velferð	

ásamt	 efnahagsþróun	og	 almenna	 framtíðarsýn	þarf	 einnig	 að	hafa	 í	 huga.	Menntun	 til	

sjálfbærni	nær	yfir	það	breitt	svið	að	það	getur	verið	erfitt	fyrir	nemendur	og	kennarar	að	

ná	heildaryfirsýn	á	viðfangsefninu.	Mikilvægt	er	að	vekja	nemendur	til	umhugsunar	hvers	

vegna	 og	 hvernig	 þeir	 geti	 látið	 sig	 málefnið	 varða	 (Mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	20).	

Kennarastarfið	er	ákveðið	leiðtogahlutverk	og	samkvæmt	Aðalnámskrá	grunnskóla	

(2011)	eiga	þeir	að	stunda	kennslu-	og	uppeldisfræðilegt	starf	með	nemendum.	Einnig	er	

ætlast	til	að	þeir	vekji	og	viðhaldi	áhuga	nemenda	í	náminu,	hjálpi	þeim	á	fjölbreyttan	hátt	

og	 stuðli	 að	 góðum	 starfsanda	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	 2011,	 bls.	 42).	

Mikilvægt	 er	 fyrir	 list-	 og	 verkgreinakennara	 að	 velta	 fyrir	 sér	 hvernig	 greinarnar	 geta	

hjálpað	 nemendum	 að	 túlka,	 skynja	 og	 skilja	 hugmyndir	 um	 sjálfbærni.	 Samkvæmt	
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Kristínu	Nordahl	(2009)	er	mikilvægt	að	list-	og	verkgreinakennarar	aðstoði	nemendur	við	

að	túlka,	skynja	og	skilja	hugmyndir	um	sjálfbærni	þannig	að	nemendur	verði	meðvitaðir	

um	og	viti	að	hverju	sé	verið	stefna	þegar	barist	er	fyrir	sjálfbærni	(Kristín	Nordahl,	2009).		

	 Reynsla	er	stór	þáttur	í	menntun	og	mikilvægt	að	nemendur	finni	tengls	við	eigin	

reynslu	 líkt	 og	 í	 öðru	 námi.	 Þegar	 reynslu	 hugtakið	 er	 skoðað	 út	 frá	 hugmyndum	

fræðimannsins	Dewey	má	tengja	hugtakið	virkni	við	athafnir	og	afleiðingar.	Það	að	virkja	

samspil	manneskjunnar	við	umhverfið	 tengist	 líka	á	augljósan	hátt	 reynslu.	Dewey	segir	

að	reynslan	tengist	því	að	prófa	sig	áfram,	gera	tilraunir,	breyta	hinu	þekkta	með	því	einu	

að	nálgast	hið	óþekkta	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2010,	bls.	57-73).	

Í	 grein	 Ásthildar	 B.	 Jónsdóttir	 (2011)	 Listir	 og	 sjálfbærni:	 áhrifamáttur	 sjónlista	 í	

menntun	til	 sjálfbærnis,	 telur	hún	að	mögulegt	sé	að	nota	skapandi	nálgun	 í	að	kynnast	

málefnum	sjálfbærni	og	nýta	 listsköpun	 sem	 tæki	 til	 að	hafa	áhrif	 í	 samfélaginu.	Bendir	

hún	 á	 að	mikilvægt	 sé	 að	 nemendur	 öðlist	 færni	 í	 aðgerðum	 þegar	 nýta	 á	 listsköpun	 í	

tengslum	 við	 sjálfbærnismenntun.	 Vekja	 þarf	 nemendur	 til	 umhugsunar	 og	 varpa	 fram	

spurningum	um	þetta	mikilvæga	málefni	 sem	ekki	einungis	ég	eða	þú	verðum	að	hugsa	

um,	 heldur	 allir	 verða	 láta	 sig	 varða.	 Hún	 bendir	 einnig	 á	 að	 listir	 geti	 haft	 áhrif	 á	

tilfinningar	 nemenda	 sem	 getur	 opnað	 fyrir	 nýjar	 og	 skapandi	 hugmyndir.	 Á	 sama	 tíma	

getur	listsköpunin	haft	áhrif	á	áhorfendur	sem	gæti	vakið	upp	samkennd.	Mikilvægt	er	að	

námið	nýtist	 nemendum	 í	 framtíðinni	 og	hlutverk	 list-	 og	 verkgreinakennara	 er	 að	 vera	

leiðandi	 og	 hjálpa	 nemendum	 að	 skilja	 hversu	 mikilvægt	 sé	 að	 viðhalda	 hefðum	

menningar	og	virða	umhverfið.	Listsköpun	býður	upp	á	svo	fjölbreytta	möguleika	til	að	tjá	

sig	á	sinn	eigin	hátt	(Ásthildur	B.	Jónsdóttir,	2011).	

Það	er	hlutverk	skólanna	að	fræða	og	upplýsa	nemendur	um	sjálfbærni	og	fræðimenn	

hafa	séð	sterk	tengsl	milli	menntunar	og	sjálfbærra	gilda.	Menntakerfið	verður	að	standa	

sig	í	slíkri	fræðslu	og	eftir	því	sem	það	er	betra	verður	umhverfisvitund	sterkari.	Með	því	

að	vinna	með	tilfinningar	varðandi	umhverfið	 fær	það	okkur	 til	að	þykja	vænna	um	það	

sem	 styrkir	 einnig	 viðhorf	 okkar	 hnattrænt.	 Mikilvægt	 er	 þess	 vegna	 að	 rækta	

ábyrgðarkennd	og	virðingu	með	börnum	fyrir	 lífinu	og	náttúrunni.	Þetta	eitt	og	sér	mun	

ekki	breyta	umhverfisáhrifum	í	heiminum	en	fræðsluna	taka	þau	með	sem	veganesti	út	í	

lífið	og	vonandi	smitar	það	út	frá	sér	(Forrand	og	Silka,	2006).		
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2.2 Sjálfbærni	í	textíl	

Orðið	„textíll”	þýðir	að	flétta	eða	vefa	og	kemur	af	latneska	orðinu	„texere”.	Textílverk	er	

hönnun,	handverk	og	 list	 sem	samanstendur	af	 vefnaði,	útsaum,	þrykk,	 fatagerð,	prjón,	

fatahönnun	ofl.	Textíll	 er	afurð	 sem	búin	er	 til	úr	þræði	 sem	getur	verið	úr	margskonar	

hráefnum.	Efnin	eru	eins	misjöfn	og	þau	eru	mörg	og	er	ekki	alltaf	hægt	að	finna	hvaða	

hráefni	sé	um	að	ræða	aðeins	með	að	þreifa	eða	horfa.	Oftast	eru	gerviefnin	að	reyna	að	

ná	 upp	 eiginleikum	 frá	 náttúrulegu	 efnunum	 og	 því	 auðvelt	 að	 ruglast	 á	 þeim	 (Ásdís	

Jóelsdóttir,	2013,	bls.	43).		

Í	 námskránni	 er	 tekið	 fram	 að	 nemendur	 eigi	 að	 fá	 fræðslu	 um	 fjölbreytileika	

hráefna	sem	unnið	er	með	í	textílmennt,	en	einnig	að	vinna	með	þau	á	áþreifanlegan	hátt.	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	160).	Hægt	er	að	skipta	textílhráefnum	

gróflega	 í	 flokkana	 náttúrulegar	 trefjar	 og	 framleiddar	 trefjar.	 Undir	 náttúrulega	

trefjaflokkinn	tilheyra	jurtatrefjar	eins	og	bómull	og	hör	og	undir	dýratrefjar	eru	það	ull	og	

silki.	 Undir	 framleidda	 trefjaflokkinn	 sem	 eru	 þá	 gerviefni	 tilheyra	 hálftrefjar	 eins	 og	

viskós,	modal	og	undir	algervitrefjar	eru	það	pólýakrýl,	polyester,	polyamide	 (nælon)	og	

síðan	koma	ólífræn	efni	sem	er	gler	og	málmur	(Ásdís	Jóelsdóttir,	2005,	bls.	58).			

Jurtatrefjar	 eru	 að	mestu	byggðar	úr	 sellulósa	 ásamt	 jurtahlutum.	 Skipta	má	þeim	 í	

tvo	meginflokka,	fræ-	og	ávaxtatrefjar	og	stöngultrefjar.	Hör	tilheyrir	stöngultrefjunum	og	

samanstendur	 af	 trefjum	 úr	 stöngli	 hörjurtarinnar.	 Framleiðsla	 hörtrefja	 er	 flókin	 og	

tímafrek	og	þess	vegna	geta	hörefni	 verið	 frekar	dýrt.	Efnið	hefur	 sína	kosti	og	galla	og	

meðal	annars	þolir	það	illa	þvottavélar	þrátt	fyrir	mikið	togþol.	Hörefnið	krumpast	mikið	

vegna	óteygjanlegra	trefja	en	þolir	vel	sólarljós	og	rafmagnast	ekki.	Bómull	tilheyrir	hins	

vegar	 ávaxtatrefjunum	 og	 er	 lávaxinn	 runni	 um	 einn	 metri	 á	 hæð.	 Trefjarnar	 eru	

bómullarhnoðrinn	og	eru	þeir	tíndir	í	vélum	eða	með	höndum.	Bómull	slitnar	sjaldan	því	

hann	 er	mjög	 sterkur	 og	 er	 hann	 oftast	 notaður	 í	 efni	 sem	 þurfa	 þola	mikla	 notkun	 til	

dæmis	áklæði	eða	vinnuföt.	Meðhöndlun	á	bómullarefnum	þarf	að	vera	góð	því	annars	

hleypur	það	í	þvotti	og	krumpast	mikið.	Hann	dregur	vel	í	sig	raka	og	hentar	það	vel	fyrir	

fatnað.	Einnig	þolir	hann	vel	 sólarljós	 líkt	og	hörefnið	og	er	ekki	 rafmögnuð.	Bæði	efnin	
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eru	hins	vegar	mjög	eldfim	og	brennur	hörið	hratt	líkt	og	pappír	(Ásdís	Jóelsdóttir,	2005,	

bls.	58).	

Dýratrefjar	koma	síðan	af	hárum	dýra	sem	byggjast	að	mestu	leyti	úr	próteini.	Ullin	er	

ein	 af	 þeim	og	er	mikið	notuð	hér	 á	 landi.	Hárin	eru	hrokkin	og	þess	 vegna	er	ullin	 vel	

einangruð	og	veitir	hlýju,	einnig	dregur	hún	í	sig	raka	án	þess	að	verða	blaut	viðkomu	sem	

er	sérstakur	hæfileiki.	Hægt	er	að	vinna	með	ullina	á	marga	vegu	og	er	hún	til	dæmis	ofin	í	

áklæði,	 fataefni,	 golfteppi	 og	 einnig	 notuð	 sem	 garn	 í	 prjónavörur.	 Silki	 tilheyrir	 einnig	

dýratrefjunum	 og	 er	 hún	 úr	 þræði	 sem	 kemur	 úr	 fiðrildapúpu.	 Silki	 er	 á	meðal	 fínustu	

trefjaefna	sem	til	eru	og	hefur	einstaklega	 fallegan	gljáa.	Trefjar	silkisins	eru	viðkvæmar	

fyrir	 þvotti	 og	 þola	 ílla	 sólarljós,	 hins	 vegar	 krumpast	 lítið	 og	 dregur	 í	 sig	 raka	 þannig	

þægilegt	er	að	klæðast	því.	Við	silkivinnslu	er	púpan	tekið	áður	en	fiðrildið	nær	að	brjótast	

út	með	því	 að	 dýfa	 ofan	 í	 heitan	 vökva.	 Fiðrildið	 lifir	 ekki	 af	 en	 þráðurinn	 er	 undinn	 af	

púpunni.	Bæði	ullin	og	silki	eru	búin	til	úr	eggjahvítuefni	og	hafa	því	sömu	eiginleika	við	

bruna,	sviðna	eins	og	mannshár	hægt	og	lyktar	ílla	(Ásdís	Jóelsdóttir,	2005,	bls.	59).	

Gerviefni	eru	búin	til	með	fjölbreyttri	meðhöndlun	efnisblandna,	auk	þess	sem	nýttir	

eru	 vélvæddir	 tæknimöguleikar.	 Hálfgervitrefjar	 eru	 unnin	 úr	 greni	 eða	 birki	 og	 eru	

endurmyndaðar	 sellulósatrefjar	 sem	 hafa	 þá	 eiginleika	 að	 vera	 sterkari	 þegar	 þær	 er	

þurrar	 en	 missa	 síðan	 þann	 eiginleika	 ef	 þær	 blotna.	 Viskós	 og	 módal	 eru	 helstu	

hálfgerviefnin	sem	notuð	eru	og	hafa	þau	svipaða	eiginleika	og	bómull.	Í	algervitrefjar	eru	

notuð	 hráefni	 eins	 og	 jarðgas,	 olíu,	 súrefni,	 köfnunarefni	 og	 vetni	 sem	 síðan	 eru	 sett	

saman	og	framleitt	á	vélvæddan	hátt.	Markmiðið	er	að	reyna	líkja	sem	mest	eftir	kostum	

náttúrulegu	 efnanna	 sem	 einnig	 eru	 notuð	 í	 bland	 við	 gerviefnin	 til	 að	 skapa	 ákveðna	

áferð	 eða	 til	 að	 auka	 styrkleika.	 Algerviefnin	 eru	 jafn	 sterk	 bæði	 þurr	 og	 blaut,	 þau	

krumpast	 lítið	en	eru	 töluvert	 rafmagnaðari	en	aðrar	 trefjar.	Ólífræn	efni	er	 síðan	þriðji	

flokkur	 framleiddratrefja	 og	 eru	 þessi	 textílhráefni	 frekar	 til	 skrauts	 eða	 styrktar	 líkt	 og	

gler	og	málmur	sem	kom	fram	hér	að	ofan	(Ásdís	Jóelsdóttir,	2005,	bls.	59-60).	

Textílmennt	er	víðamikil	grein	og	fjölbreytt	og	rík	af	alskyns	textílaðferðum	og	er	það	

mismunandi	eftir	löndum.	Í	grunninn	á	greinin	líka	sér	langa	sögu	í	okkar	eigin	menningu	

og	 á	 það	 bæði	 við	 um	 verkmenningu	 og	 listum	 eins	 og	 fram	 kemur	 í	 Aðalnámskrá	

grunnskóla,	 greinasvið	 2013.	 Frá	 seinni	 hluta	 nítjándu	 aldar	 hefur	 ullariðnaður	 á	 Íslandi	
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verið	í	þróun	og	er	sá	iðnaður	gott	dæmi	um	sjálfbærni	í	textíliðnaði.	Sjálfbær	framleiðsla	í	

ullariðnaði	hefur	verið	á	Íslandi	nær	alla	tíð	meðal	annars	voru	verksmiðjur	ullariðnaðarins	

knúnar	af	vatnsafli	 í	byrjun.	(Magnús	Guðmundson,	1988).	Á	Íslandi	er	algengt	að	kunna	

að	 prjóna	 auk	 þess	 sem	 kennt	 er	 að	 prjóna	 í	 grunnskólum	 og	 stuðlar	 það	 einnig	 að	

sjálfbjargarviðleitni.	 Íslenska	kindin	gengur	 frjáls	um	 landið	og	borðar	það	sem	náttúran	

býður	 uppá,	 ullin	 og	 kjötið	 eru	 því	 lífrænar	 afurðir.	 Ullarframleiðsla	 á	 Íslandi	 er	 því	

umhverfisvæn	og	sjálfbær	og	mikilvægt	að	halda	þeim	áherslum	og	þekkingu	til	haga	í	allri	

menntun	hér	á	landi.	Í	námskránni	er	tekið	fram	að	í	textílmennt	sé	unnið	með	fjölbreytt	

efni	sem	ekki	eru	öll	umhverfisvæn,	en	með	því	að	stuðla	að	endurnýtingu	og	sjálfbærni	

þá	 sé	 hægt	 að	 efla	 umhverfisvitund	 nemenda	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	

2013,	bls.	158).		
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3 Fataframleiðsluiðnaður		

	

Á	síðustu	öld	urðu	verulegar	tæknibreytingar	 í	 framleiðslu	fatnaðar	sem	urðu	til	þess	að	

endurnýting	 á	 fötum	 varð	 í	 rauninni	 óþörf.	 Fatnaður	 var	 fjöldaframleiddur	með	 aðstoð	

fullkominn	 véla	 og	 ódýrs	 vinnuafls	 sem	 gerði	 framleiðsluna	 ódýra	 og	 það	 skilaði	 sér	 til	

neytenda.	Það	mótaðist	nýtt	 samfélag	á	þessum	árum	þar	 sem	ekki	þótti	 lengur	 fínt	að	

endurnýta	fatnað,	litið	var	á	það	sem	einkenni	hinna	fátæku.	Yngri	kynslóðin	í	dag	hefur	

lítið	sem	ekkert	kynnst	endurnýtingu	á	fatnaði	og	 lifað	 í	alsnekt.	Fyrir	þeim	hefur	ekkert	

verið	 eðlilegra	 en	 að	 hlaupa	 út	 í	 búð	 og	 kaupa	 nýtt	 þegar	 gamla	 er	 orðið	 lúið	 (Ásdís	

Jóelsdóttir,	2015,	bls.	47).	

Fjöldaframleiðsla	á	fatnaði	þarfnast	neytenda	sem	vilja	kaupa	ódýrar	flíkur	og	nýta	

sér	 ekki	 endurnýtingu.	 Kaupendur	 eru	 tældir	með	 auglýsingum	 og	 það	 sem	 ekki	 selst	 í	

fyrstu	sendingu	er	oftast	sett	á	niðursett	verð	eða	selt	á	útsölu	áður	eða	 jafnvel	á	sama	

tíma	og	en	næsta	sending	er	kominn	á	markað.	Neytendur	virðast	henda	allri	rökhugsun	

út	um	gluggan	þegar	um	útsölur	er	að	ræða	og	hugsa	ekki	hvað	liggur	á	bak	við	verðið	og	

framleiðsluna	 (Cline,	 2012).	 Mikilvægt	 er	 að	 huga	 að	 því	 hvernig	 unnið	 er	 að	

framleiðslunni	og	hver	það	er	sem	hefur	unnið	við	verkin	og	hvort	sá	einstaklingurinn	njóti	

mannsæmandi	lífskjara,	vinnuaðstöðu	og	launa.	

	

3.1 Tískan	og	framleiðslan	

Þrátt	fyrir	áminningar	 í	þá	veru,	sem	minnst	var	á	hér	á	undan,	þá	virðist	það	samt	sem	

áður	 að	 það	 skipti	 mestu	mestu	máli	 hvað	 varan	 kostar	 og	 hvað	 hún	 sé	 ódýr,	 en	 ekki	

hvernig	 lífskjör	vinnufólks	sé	 í	 löndum	þriðja	heimsins.	Mikilvægt	er	að	vera	meðvitaður	

um	 viðskiptaheiminn	 í	 kringum	 tískuna.	 Samkvæmt	 námskránni	 þá	 eiga	 nemendur	 við	

loka	10.	bekkjar	að	geta	útskýrt	tísku	í	tengslum	við	stíla,	áferð	og	efniskennd.	Tíska	er	sá	

stíll	 sem	 er	 það	 nýjasta	 og	 vinsælasta	 á	 markaðnum	 hverju	 sinni	 og	 eru	 breytingar	 á	

tískunni	 örar.	 Tíska	 er	 stórveldi	 í	 hagkerfi	 heimsins	 og	 mikilvæg	 tekjulind	 hjá	 mörgum	
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þjóðum.	 Hátískan	 sameinast	 af	 hágæða	 tískuhönnun	 og	 er	 árangursríkasta	

markaðssetningin	þar	 sem	 lifandi	 fyrirsætur	 ganga	um	 í	 rándýrum	 fatnaði	 á	 glæsilegum	

tískusýningum	helstu	 stórborganna.	Þó	er	 sá	 fatnaður	aðeins	 lítill	 hluti	 af	heildartekjum	

tískuhúsanna.	 Þannig	 eru	 tískuhúsin	 einnig	 að	 framleiða	 dýran	 tískufatnað	 innan	

fjöldaframleiðslunnar,	því	þá	er	hægt	að	selja	tískuvöruna	aðeins	ódýrari	og	höfða	til	fleiri	

kaupenda,	enda	ekki	margir	sem	hafa	efni	á	hátískufatnaðinum.	Ýmsar	merkjavörur	geta	

afmarkað	einstaka	hópa	því	slíkar	vörur	eru	oftast	dýrari	og	framleiddar	sérstaklega	fyrir	

þá	sem	hafa	nóg	milli	handanna.	Slík	 fjöldaframleiðsla	skilar	miklum	tekjum	en	að	sama	

skapi	verður	varan	einfaldari	og	missir	þetta	listræna	yfirbragð	sem	hátískan	gegnur	fyrir.	

Þó	það	sjáist	ekki	alltaf	áberandi	munur	á	þessum	tveimur	ólíku	vörum	(Ásdís	Jóeldsdóttir,	

2015,	bls.	46).		

Fjöldaframleiðsla	 á	 ódýrari	 fatnaði	 sem	 seldur	 er	 í	 stærri	 verslunum	 eða	 í	

vöruhúsum	jókst	til	muna	eftir	seinni	heimstyrjöldin,	slík	framleiðsla	höfðar	til	fjöldans	og	

þarf	 á	 stórum	 markaði	 að	 halda.	 Smám	 saman	 var	 farið	 að	 beina	 sjónum	 að	 nýjum	

markhópi,	unglingum.	Þeir	eru	nýjunagjarnir	og	eru	tilbúnir	að	skipta	reglulega	um	fatnað	

allt	eftir	því	hvað	tískan	býður	upp	á	hverju	sinni.	Með	fatnaðinum	telja	unglingarnir	sig	

einnig	 vera	 félagslega	 sjálfstæða;	 allir	 eins	 klæddir,	 hlusta	 á	 sömu	 tónlist	 og	 hugsa	 því	

eins.	Áður	fyrr	þurfti	fólk	nauðsynlega	á	vörunum	að	halda	til	að	komast	af,	en	eftir	miðja	

síðustu	öld	voru	það	vörurnar	og	markaðurinn	sem	þurfti	á	neytendum	að	halda	og	smám	

saman	 varð	 til	 nýtt	 neyslusamfélag.	 Þegar	 leið	 á	 sjöunda	 áratuginn	 var	 ekki	

meginmarkmið	að	fatnaður	ætti	að	endast	(Ásdís	Jóelsdóttir,	2015,	bls.	47).		

Tískustraumar	hafa	 komið	og	 farið	og	 í	 sama	 takti	hefur	 viðskiptavinurinn	hegðað	

sér.	Auðveld	og	 fljótvirk	viðskipti	 við	þróunarríkin	á	 síðari	hluta	20.	aldar	 fóru	einnig	að	

gefa	möguleika	á	enn	ódýrari	fjöldaframleiddum	fatnaði.	Vörur	voru	af	minni	gæðum	og	

því	 var	 hennt	 og	 keypt	 nýtt	 samkvæmt	 nýjustu	 tísku	 (Ásdís	 Jóelsdóttir,	 2015,	 bls.	 48).	

Fjöldaframleiðsla	 á	 fatnaði	 hefur	 einnig	 stækkað	 gríðarlega	 á	 síðustu	 tveimur	 áratugum	

vegna	þess	að	við	erum	að	kaupa	400%	meira	en	fyrir	þann	tíma.	Hugmyndir	og	nýjungar	

á	bakvið	kaup	á	fatnaði	hafa	breyst	hratt	á	síðustu	árum	og	aðeins	örfáir	hafa	staldrað	við	

og	velt	því	fyrir	sér	hvaða	áhrif	þessi	neysla	hefur	haft	og	muni	hafa	á	umhverfið	(Andrew	

Morgan,	2015).	
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Í	dag	eru	helstu	markmið	fyrirtækja	að	skila	sem	mestum	hagnaði	og	meiri	sölu	sem	

þýðir	einfaldlega	aukna	framleiðslu	sem	síðan	leiðir	til	meiri	umhverfisáhrifa.	Stórfyrirtæki	

í	fataframleiðslu	eru	að	skila	miklum	hagnaði	og	er	almenningur	sem	kaupir	vörurnar	stór	

hluti	 af	 þeim	 gróða.	 Það	 er	 áleitin	 spurning	 hvers	 vegna	 stórfyrirtæki	 sem	 skila	miklum	

hagnaði	hugi	ekki	betur	að	því	starfsfólki	sem	kemur	að	framleiðslu	vörunnar.	Augljóst	er	

að	 þessi	 fjöldaframleiðsla	 er	 ekki	 að	 hjálpa	 til	 með	 þann	 umhverfisvanda	 sem	 hrjáir	

heiminn.	Á	meðan	við	höldum	áfram	að	 kaupa	okkur	 fatnað	þá	heldur	 vandinn	áfram	 í	

löndum	 þriðjaheimsins	 er	 varðar	 umhverfisspillingu	 við	 framleiðsluna,	 lélegan	 aðbúnað	

starfsfólks	og	launakjör.		

Við	sem	neytendur	höfum	öll	völd	í	okkar	höndum,	en	virðumst	ekki	sjá	vandamálin,	

ef	til	vill	vegna	þess	að	þau	eru	svo	fjarri	okkur	eða	einfaldlega	að	við	viljum	ekki	horfast	í	

augu	 við	 þau.	 Staðreyndin	 er	 að	 í	 dag	 einkennist	 tískuiðnaðurinn	 af	 mengun,	

vinnuþrælkun,	eiturefnanotkun	og	mikilli	neyslu.	Innan	iðnaðarins	er	vandamálið	þó	orðið	

viðurkennt	 og	 almennt	 samþykki	 fyrir	 því	 að	 sjálfbærni	 verði	 eitt	 af	 forgangsverkefnum	

21.	aldarinnar	(Fletcher	o.fl.,	2012).	

Matthew	Green	(2016)	höfundur	greinarinnar	The	high	cost	of	cheap	fashion	bendir	

á	að	allir	elska	góð	tilboð	og	þá	sérstaklega	yfir	helstu	hátíðir	og	árstíðir	ársins.	Fatnaður	

er	orðinn	það	ódýr	að	þú	hefur	varla	efni	á	því	að	kaupa	þau	ekki.	Þessum	tilboðum	fylgja	

einnig	afleiðingar	og	því	til	staðfestingar	féll	árið	2013	átta	hæða	fataverksmiðja	til	jarðar	í	

Bangladesh	 og	 1100	 starfsmenn	 létu	 lífið.	 Þrátt	 fyrir	 viðvörun	 um	 hættulegt	

vinnuumhverfi	 þá	 hunsuðu	 yfirmenn	 það	 og	 skipuðu	 áframhaldandi	 vinnu.	 	 Þarna	

störfuðu	 fjöldi	 kvenna	 sem	 voru	með	meðal	 lægstlaunuðu	 starfa	 í	 heiminum.	 Þetta	 var	

mannskæðasta	 hörmung	 í	 iðnaðarsögu	Bangladesh.	 Árinu	 áður	 hafði	 annað	mannskætt	

slys	átt	sér	stað	þar	sem	fólk	vann	við	bágar	aðstæður	við	framleiðslu	á	fatnaði.	Þar	létu	

112	manns	lífið	í	eldsvoða	af	því	að	yfirmenn	höfðu	hunsað	brunavarnarkerfið	og	komu	í	

veg	 fyrir	 að	 fólk	 fengi	 að	 fara	 frá	 saumavélunum	 (Green,	 2016,	 e.d.).	 Eftir	 svona	

hörmungar	 ætti	 að	 vera	 eðlilegt	 að	 hugsa	 sig	 tvisvar	 sinnum	 um	 áður	 en	 keyptur	 er	

fjöldaframleiddur	og	ódýr	fatnaður.	
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3.2 Megnandi	áhrif	textíliðnaðarins		

Mikilvægt	er	að	vera	meðvitaður	um	mismuninn	á	náttúrulegum	trefjum	og	framleiddum	

trefjum	eða	gerviefnum.	Náttúrulegu	hráefnin,	eins	og	ull,	bómull,	hör	og	silki,	eru	sjaldan	

skaðleg	náttúrunni.	Annað	er	um	gerviefnin,	en	þau	efni	 tekst	náttúrunni	ekki	að	brjóta	

niður	og	þannig	verða	þau	aldrei	hluti	af	hringrás	jarðar.	

Samkvæmt	 hæfniviðmiðunartöflu	 í	 textílmennt	 undir	 flokknum	 Menning	 og	

umhverfi	kemur	meðal	annars	fram	að	við	loka	4.	bekkjar	eigi	nemendur	að	geta	sagt	frá	

nokkrum	 tegundum	 textílefna	 og	 notað	 ný	 og	 endurunnin	 efni	 í	 textílvinnu.	 Við	 lok	 7.	

bekkjar	 eiga	 nemendur	 að	 geta	 gert	 grein	 fyrir	 helstu	 eiginleikum	 náttúruefna	 og	

gerviefna	 og	 að	 geta	 gert	 grein	 fyrir	 endurnýtingu	 og	 efnisveitum.	 Í	 tveimur	 síðustu	

punktunum	 við	 lok	 10.	 bekkjar	 kemur	 fram	 að	 nemendur	 eigi	 að	 geta	 sagt	 frá	 vinnslu	

textílefna	við	mismunandi	aðstæður	og	sett	í	samhengi	við	sjálfbærni	og	umhverfisvernd	

(Mennta-ogmenningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	160).		

Bómullarplantan	 er	 vatnsfrek	 og	 mikil	 efnanotkun	 er	 í	 kringum	 ræktun	 hennar.	

Eftirspurn	eftir	bómul	jóks	til	muna	þegar	iðnbyltingin	hófst	í	Bretlandi	við	lok	18.	aldar.	Í	

Suður-Ameríku	 voru	 ræktunarskilyrðin	 góð	 en	 það	 vantaði	 vinnuafl	 og	 vegna	 þess	 er	

þrælahald	 einnig	 partur	 af	 sögu	bómullarræktunar.	 Þrælarnir	 voru	 látnir	 tína	 bómullinn	

með	höndum	úr	skörðóttum	hylkjum	sem	voru	utan	um	bómullinn,	en	um	síðir	var	fundin	

upp	 bómullarhreinsivél	 sem	 jók	 framleiðsluna	 frá	 0.5%	 í	 65%	 um	 miðja	 19.	 öld	 (Ásdís	

Jóelsdóttir,	2005,	bls.	58).	

Flest	viljum	við	að	bómullarflíkurnar	sem	við	kaupum	séu	mjúkar	og	að	við	höfum	

val	um	fjölbreytta	liti.	Það	sem	ekki	allir	gera	sér	grein	fyrir	er	til	þess	að	uppfylla	kröfur	

neytenda	þarf	að	notast	við	kemísk	 litunarefni.	Þessi	efni	dreifast	með	vatni	og	mengar	

nærumhverfið.	Mengandi	 áburðarnotkun	 er	 mikil	 í	 bómullarrækt	 og	 ein	 sú	mesta	 sem	

gerist	 í	 landbúnaði.	 Þetta	 sem	 á	 undan	 er	 nefnt	 segir	 okkur	 að	 aukin	 notkun	 á	

endurunnum	 eða	 endurnýttum	 bómullarefnum	 getur	 dregið	 verulega	 úr	

umhverfisáhrifum	(Flint,	2011,	bls.	43).	Mikilvægt	er	að	vekja	nemendur	 til	umhugsunar	

um	hvað	textílhráefni	geta	haft	slæm	áhrif,	sérstaklega	hjá	þeim	einstaklingum	sem	koma	

að	framleiðslu	sjálfra	efnanna,	eins	og	ræktun,	þvotti	og	litun.	Við	gerum	okkur	ekki	alltaf	
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grein	fyrir	ferli	vörunnar	því	það	er	okkur	svo	fjarlægt,	haf	og	heimsálfur	á	milli	(Ingólfur	

Ásgeir	Jóhannsson	og	fl.,	2008).	

Þó	bómull	sé	náttúrulegt	efni	þá	er	það	eitt	skaðlegasta	hráefnið	fyrir	umhverfið	

vegna	mikillar	eiturefnanotkunar	við	framleiðsluna.	Fyrir	hvert	kíló	af	bómull	þarf	eitt	kíló	

af	 eiturefnum	 (Guðrún	 Arndís	 Tryggvadóttir,	 2007).	 Í	 Neytendablaðinu	 (2007)	 greinir	

Kathrine	Hamnett	frá	því	hvernig	hún	rannsakaði	umhverfisáhrifin	sem	textílhráefni	og	þá	

sérstaklega	bómull	hafa	á	umhverfið.	Þar	kemur	fram	að	í	framleiðslu,	sem	ekki	er	lífræn,	

er	notast	við	mikið	magn	eiturefna	og	samkvæmt	rannsókn	hennar	þá	er	sú	 framleiðsla	

talin	vera	það	óumhverfisvæn	að	hún	hafi	valdið	að	minnsta	kosti	dauða	20.000	manns	á	

ári.	 Kathrine	 vinnur	 mikið	 að	 því	 að	 upplýsa	 iðnaðarfólk	 um	 skaðlegu	 áhrif	

bómullarframleiðslunnar,	bæði	á	heilsuna	og	fyrir	umhverfið	(Neytendablaðið,	2007,	bls.	

14-16).		

Fatnaður	er	ómissandi	og	nauðsynlegur	fyrir	okkur	mannfólkið,	en	húð	okkar	getur	

verið	viðkvæm	fyrir	snertingu	við	efni	og	því	er	mikilvægt	að	íhuga	hverju	við	klæðumst.	Í	

framleiðsluferlinu,	eins	og	áður	hefur	komið	fram,	er	notast	við	ýmis	eiturefni,	sum	þeirra	

geta	 jafnvel	 haft	 skaðleg	 áhrif	 á	 heilsu	 okkar,	 framleiðslan	 sjálf	 er	 því	 oft	 uppspretta	

alvarlegra	 umhverfisáhrifa	 og	 heilsufars	 (Guðrún	 Arndís	 Tryggvadóttir,	 2007).	 Í	

heimildarmyndinni	The	true	cost	er	rætt	við	lækni	sem	hefur	rannsakað	áhrif	eiturefnanna	

sem	 sett	 eru	 sem	 áburður	 á	 bómullarakrana	 í	 Punjab	 á	 Indlandi.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	

dramatískar	 hækkanir	 í	 fæðingarfötlun,	 krabbameini	 og	 sjúkdómum.	 Fyrirtækin	 sem	

framleiða	 eiturefnin	 á	 akrana	 þvertaka	 fyrir	 að	 efnin	 hafi	 haft	 þessar	 afleiðingar	 fyrir	

fólkið.	Læknirinn	segir	að	fleiri	hundruð	manns	séu	að	berjast	við	krabbamein	og	yfir	sjötíu	

börn	séu	með	óskýrða	sjúkdóma	eða	fötlun	(Andrew	Morgan,	2015).		

Textílframleiðsla	er	hvað	mest	mengandi	iðnaður	í	heimi	og	er	það	mat	höfundar	að	

það	þurfi	að	vekja	nemendur	til	umhugsunar	hvað	stór	hluti	af	textílhráefnum	getur	haft	

skaðleg	áhrif	á	umhverfið	og	að	huga	þurfi	að	aðbúnaði	og	launum	þeirra	sem	vinna	við	

framleiðsluna.	Textílhráefni	snerta	okkur	öll	og	þekking	á	þessu	sviði	er	mikilvæg	því	textíll	

er	mikill	hluti	af	okkar	daglega	lífi.	Ekki	eru	öll	efnin	umhverfisvæn	og	þarf	almenningur	því	

að	vera	meira	meðvitaður	um	hvað	hann	er	að	kaupa	og	borga	fyrir.	Fræðsla	um	efni	sem	

notuð	eru	í	textílmennt	er	mikilvæg	á	öllum	skólastigum	hvort	sem	notuð	eru	endurnýtt	
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efni	eða	efni	sem	skaða	umhverfið.	Mengun	efnanna	getur	verið	gríðarleg	og	ættum	við	

ekki	að	ýta	undir	slíka	framleiðslu	með	kaupum	á	ódýrum	og	óumhverfisvænum	fatnaði.	

Frekar	að	halda	uppi	fyrirtækjum	sem	eru	að	hugsa	um	umhverfisáhrifin	og	hafa	það	að	

markmiði	að	skaða	ekki	náttúruna	og	umhverfið	fyrir	komandi	kynslóðir.	

	

3.3 Sjálfbær	tískufatnaður	

Erfitt	getur	verið	að	ákveða	fataval	í	samræmi	við	sjálfbæra	hugsun,	þar	sem	hver	einstök	

ákvörðun	hefur	áhrif	á	umhverfið,	félags-	og	efnahagslega	þætti	á	einhvern	hátt.	Vitað	er	

að	næstum	öll	 framleiðsla	 í	heiminum	hefur	áhrif	á	umhverfið,	en	þrátt	 fyrir	það	getum	

við	reynt	að	vera	meðvituð	og	aflað	okkur	þekkingar	á	því	sem	við	veljum	að	kaupa	sem	

neytendur	(Flint,	2011,	bls.	71).		

Oft	er	talað	um	„slow”	og	„fast”	í	tengslum	við	tískuna	í	tískuheiminum.	„Fast	fashion”	

segir	 til	 um	 fjöldaframleiddan	 fatnað	 sem	er	 ekki	 eins	 vandaður	og	endist	 styttra.	 Þessi	

svokallaða	hraða	 tíska	hefur	vaxið	 til	muna	á	undanförnum	árum	og	 ræðst	það	helst	af	

hegðun	neytenda.	Fyrirtæki	 sem	eru	með	 fjöldaframleiðslu	á	 fatnaði	eru	alltaf	að	koma	

með	eitthvað	nýtt	á	markað	og	fólk	varla	búið	að	sleppa	krítarkortinu	þegar	komin	er	nýrri	

og	 flottari	 fatalína.	 Í	 skugga	 þessara	 vaxandi	 velgengni	 fyrirtækjanna	 hefur	 komið	 fram	

umræða	 innan	 tískuiðnaðarins	 um	þær	 grundvallabreytingar	 sem	þurfa	 eiga	 sér	 stað	 ef	

iðnaðurinn	ætlar	að	verða	meira	ábyrgur	bæði	félagslega	og	umhverfislega.		

„Slow	fashion”	snýst	ekki	aðeins	um	að	hægja	á	tískuferlinu	heldur	um	að	skilgreina	

lífstíl	og	mismunandi	sýn	á	heiminn.	Slow	fashion	snýst	um	að	hanna,	framleiða	og	búa	til	

betra.	 Sameina	 hugmyndir	 um	 tilfinningu	 náttúrunnar,	 endurnýjun	 hringrásar	 og	 þróun	

jarðar,	 ásamt	 verðmæti	 hefða	 og	 auk	 algengra	 tímaramma	 tískunnar.	 	 Áherslur	 eru	 á	

meðal	 annars	 gæði,	 umhverfi,	 samfélag	 og	 vinnuskilyrði	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt	 (Donna	

Sgro,	2012,	e.d.).			

Vörur	sem	falla	undir	„Fairtrade”	eru	byggðar	á	samstarfi	framleiðenda	og	neytenda	

og	 þeirrar	 verslanna	 sem	 selja	 vörurnar.	 Vörur	 og	 fatnaður	 sem	 hafa	 fengið	 Fairtrade-

merkið	 eru	 líklegri	 til	 að	 nýta	 sér	 sjálfbæra	 framleiðslu.	 Fairtrade	 tryggir	 einnig	 að	

neytendur	 séu	 að	 fjárfesta	 í	menntun,	 efnahagslegri	 sjálfbærni,	 félagslegri	 uppbyggingu	
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og	 náttúruvernd.	 Áherslur	 snúast	 einnig	 um	 það	 að	 takast	 á	 við	 ójafnvægi	 valds	 í	

viðskiptum,	óstöðuga	markaði	og	óréttlæti	hefðbundinna	viðskipta.	Fairtrade	gætir	þess	

að	 allir	 fái	 sanngjarna	 greiðslu	 hvort	 sem	 það	 sé	 textílframleiðendur,	 smábændur	 eða	

fataframleiðendur.	 Árið	 2009	 samþykktu,	 Fairtrade	 international	 og	 World	 Fair	 Trade	

organization,	 skipulagsskrá	 sem	 veitir	 alþjóðlegt	 viðmið	 fyrir	 Fairtrade,	 sem	 auðvelda	 á	

fyrirtækjum	að	 setja	 fram	upplýsingar	á	netið	 svo	neytandinn	geti	 séð	hvað	hann	er	að	

borg	 fyrir.	 Fairtrade-staðallinn	 býður	 neytendum	 öfluga	 leið	 til	 að	 draga	 úr	 fátækt	 í	

gegnum	daglega	verslun	(Fairtrade,	2011,	e.d.).	

Stóra	 fjöldaframleiðslufyrirtækið	 H&M	 hefur	 verið	 að	 gera	 jákvæðar	 breytingar	

varðandi	sjálfbæran	tískufatnað.	Þeir	byrjuðu	herferð	árið	2013	sem	einkennist	af	því	að	

fólk	skili	inn	gömlum	fötum	til	endurnotkunar	eða	endurvinnslu.	Fötunum	er	skipt	í	nokkra	

flokka:	second-hand	fatnaður,	endurnotkun,	föt	sem	fá	nýtt	líf	og	síðan	endurvinnsla,	en	

þá	eru	textílefnin	nýtt	í	til	dæmis	uppfyllingu.	Frá	því	að	fyrirtækið	byrjaði	herferðina	hafa	

þau	náð	að	 safna	meira	en	32.000	 tonnum	af	 fatnaði.	 Fyrirtækið	 stefnir	 svo	á	að	 reyna	

finna	 tæknilegar	 lausnir	 til	 að	 geta	 nýtt	 og	 endurnotað	 allar	 textíltrefjar	 til	 fulls	 (H&M,	

e.d.).	

Erfitt	getur	verið	að	átta	sig	á	öllum	þeim	umhverfismerkjum	sem	segja	til	um	gæði	og	

umhverfisvöndun	 enda	 eru	 þau	 ótal	 mörg	 og	 ólík.	 Hins	 vegar	 eru	 áreiðanlegu	

umhverfismerkin	ekki	mörg	og	því	 ekki	 erfitt	 að	 leggja	þau	á	minnið.	Þau	 sem	 talin	eru	

meðal	 hæðstu	 í	 gæðaflokki	 umhverfismerkjanna	 eru	 Svanurinn,	 Evrópublómið	 og	 Blái	

Engillinn.	 Neytendur	 eiga	 að	 geta	 treyst	 þeim	 merkjum	 þegar	 þeir	 kaupa	 vöru	 eða	

þjónustu	merkta	þessum	eða	sambærilegum	merkjum	og	að	þeir	séu	að	velja	það	besta	

fyrir	umhverfi	og	heilsu	(Umhverfisstofnun,	e.d.).	

Í	 dag	 hafa	margir	 framleiðendur	 tískuiðnaðarins	 tekið	 upp	 á	 því	 að	 framleiða	 undir	

siðrænum	 formerkjum.	 Fyrirtækin	 eru	 þá	 að	 tryggja	 starfsfólki	 sínu	 góða	 vinnu	 með	

mannsæmandi	launum	og	nota	umhverfisvæn	efni	við	framleiðsluna.	Fyrirtæki	sem	eru	í	

slíkri	framleiðslu	fá	vottun	frá	aðilum	líkt	og	Fairtrade	sem	gefur	neytendum	völdin	til	að	

breyta	rétt	(Neytendablaðið,	2007,	bls.	14-16).	

Neytendur	 er	 mjög	 stór	 hluti	 af	 textíliðnaðnum	 og	 hefur	 almenningur	 ákveðin	

lágmarksréttindi	sem	neytandi.	Með	árunum	hefur	verið	aukið	við	þessar	kröfur	og	í	dag	
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er	 talað	 um	 átta	 lágmarkskröfur,	 réttur	 til	 að	 fá	 grunnþörfum	mætt,	 réttur	 til	 öryggis,	

réttur	 til	 upplýsinga,	 réttur	 til	 að	 velja,	 réttur	 til	 áheyrnar,	 réttur	 til	 úrlausna,	 réttur	 til	

fræðslu	 og	 réttur	 til	 heilbrigð	 umhverfis.	 Þessar	 lágmarkskröfur	 er	 grunnur	 að	 vinnu	

neytendasamtaka	um	heim	allan	(Neytendasamtökin,	e.d.).		

Að	 mati	 höfundar	 er	 almenningur	 ekki	 nógu	 meðvitaður	 um	 hvaða	 áhrif	

fjöldaframleiðsla	 hefur	 á	 umhverfi	 okkar.	 Við	 sem	 neytendur	 höfum	 ákveðið	 vald	 sem	

okkur	 ber	 að	 nota	 það	 til	 góðs	 fyrir	 okkur	 sjálf	 og	 umhverfið	 og	 ekki	 síst	 fyrir	 komandi	

kynslóðir.		

	
3.4 Grænþvottur	(e.	Greenwash)	

	
Flestir	 hafa	 heyrt	 um	 „whitewashing”,	 það	 að	 hvítþvo	 eitthvað,	 en	 þá	 er	 talað	 um	

meðvitaða	tilraun	til	að	fela	óþægilega	staðreyndir	sérstaklega	í	pólitísku	samhengi.	Síðan	

þegar	talað	er	um	„grænþvott”	er	það	sama	forsendan	nema	í	umhverfislegu	samhengi.	

Grænþvottur	 er	 þegar	 fyrirtæki	 auglýsa	 sig	 umhverfisvænni	 en	 þau	 eru	 í	 raun	 og	 veru.	

Vegna	 hækkandi	 vinsælda	 á	 vistvænni	 framleiðslu	 eiga	 mörg	 fyrirtæki	 það	 til	 að	 ýkja	

umhverfisvænu	hliðar	framleiðslunnar	á	meðan	sú	óumhverfisvæna	er	falinn.	Til	að	selja	

betur	 hafa	 	 „grænu”	 fyrirtækin	 verið	 töluvert	 meira	 áberandi	 bæði	 í	 auglýsingum	 og	 í	

vörumerkingum.	

Mörg	fyrirtækin	eyða	meiri	tíma	í	að	telja	öllum	trú	um	að	þeir	séu	umhverfisvænir	í	

stað	þess	að	reyna	innleiða	viðskiptahætti	sem	draga	raunverulega	úr	umhverfisáhrifum.	

Neytendur	 þurfa	 því	 að	 vera	meðvitaðir	 og	 afla	 sér	 betri	 þekkingar	 á	 vörunni	 sem	þeir	

hafa	 hug	 á	 að	 festa	 kaup	 á.	 Til	 að	 komast	 betur	 að	 því	 hvort	 fyrirtæki	 eru	 að	 stunda	

grænþvott	geta	neytendur	til	dæmis	skoðað	hvort	hægt	sé	að	finna	frekari	upplýsingar	um	

sjálfbær	 viðskipti	 þeirra	 á	 heimasíðum	 fyrirtækjanna.	 Mun	 erfiðara	 er	 orðið	 fyrir	

neytendur	að	nota	kaupmátt	sinn	með	góðri	samvisku	því	endalaust	er	verið	að	villa	fyrir	

(Greenwashingindex,	e.d.).		

3.5 Siðræn	framleiðsla	

Fyrirtæki	 sem	 stunda	 siðræna	 framleiðslu	 fatnaðar	 og	 annarra	 textílafurða	 hafa	 hlotið	

vottun	frá	umhverfisstofnunum,	líkt	og	er	með	Fairtrade.	Slík	vottun	tryggir	að	neytandinn	
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sé	að	kaupa	af	 framleiðslufyrirtæki	sem	fjárfestir	 í	menntun,	efnahagslegri	sjálfbærni	og	

náttúruvernd.	Með	 siðrænni	 framleiðslu	 er	 tekið	 tillit	 til	 umhverfisins	 og	 lagt	 er	 upp	úr	

mannsæmandi	vinnu-	og	lífskjörum	starfsmanna	og	verð	vörunnar	þar	af	leiðandi	dýrari.		

Stóru	 og	 þekktu	 framleiðslufyrirtækin	 Top	 Shop,	 Marks	 and	 Spencer,	 Stella	

Mccartney,	Nike	og	H&M	eru	að	vinna	í	 litlum	skrefum	í	átt	að	sjálfbærni	og	hafa	sett	á	

markað	 sérstaka	 línu	 með	 fatnaði	 úr	 lífrænt	 ræktuðum	 bómull.	 Þannig	 framleiðsla	 er	

vissulega	það	sem	neytandinn	vill,	en	ekki	má	horfa	 framhjá	því	að	það	er	einungis	 lítill	

hluti	framleiðslunnar	sem	er	umhverfisvænn	(Neytendablaðið,	2007,	bls.	14-16).		

People	 Tree	 er	 breskt	 fyrirtæki	 sem	 vinnur	 með	 70	 Fairtrade-hópum	 í	 tuttugu	

þróunarlöndum.	 Fyrirtækið	 selur	 fatnað,	 skartgripi,	 töskur,	 rúmföt	 og	 ýmislegt	 fleira.	

Fatnaðurinn	 er	 úr	 umhverfisvænum	 efnum	 eins	 og	 meðal	 annars	 lífrænum	 bómull.	

Vörurnar	eru	seldar	í	rúmlega	þrjátíu	Fairtrade-verslunum	og	víðar	í	Evrópu.	Fatnaðurinn	

hefur	 einnig	 verið	 seldur	 í	 tískufataversluninni	 Top	 Shop	 við	 Oxfordstræti	 í	 London	

(Peopletree,	 e.d.).	 Kuyichi	 er	 fyrirtæki	 sem	 stofnað	 var	 árið	 2000	 af	 hollensku	

góðgerðarsamtökunum	 Solidaridad.	 Fyrirtækið	 framleiðir	 gallabuxur	 ásamt	 öðrum	

tískuvarningi	og	á	síðustu	árum	hefur	fyrirtækið	náð	mikilli	útbreiðslu,	mest	í	Mið-Evrópu	

og	Suður-Evrópu.	Flest	allur	fatnaðurinn	er	unnin	úr	 lífrænum	bómull	sem	er	ræktaður	 í	

Perú	(Kuyichi,	e.d.).	

Nude	 Jeans	 er	 fatamerki	 frá	 Svíþjóð	 sem	 fengið	 hefur	 mikla	 umfjöllun	 ásamt	

viðurkenningum	 fyrir	 umhverfisvæna	 þætti	 fyrirtækisins.	 Fyrirtækið	 stuðlar	 að	

endurnýtingu	og	býður	upp	á	að	fólk	komið	með	gamlar	gallabuxur	í	verslun	þeirra	og	fái	

þá	20%	afslátt	af	nýjum	buxum.	Gömlu	buxurnar	verða	endurnýttar	og	seldar	sem	notuð	

vara	í	versluninni.	Einnig	hvetur	fyrirtækið	fólk	að	koma	í	verslanir	þeirra	til	að	laga	gömlu	

gallabuxurnar	að	kostnaðarlausu.	Fatnaður	sem	ekki	er	hægt	að	endurnýta	er	brotin	niður	

og	efnatrefjarnar	notaðar	í	gerð	tepa	og	fleiri	afurða	(Nude	jeans,	e.d.).	

	 Edun	 er	 fyrirtæki	 staðsett	 í	 Afríku	 og	 í	 eigu	 Ali	 Hewson	 og	 eiginmanns	 hennar,	

Bono.	 Þau	 leggja	 áherslu	 á	 að	 frameiða	 varning	 í	 verksmiðjum	 í	 Afríku	 með	 hagsmuni	

starfsmanna	að	leiðarljósi,	meðal	annars	að	gefa	þeim	möguleika	á	menntun.	Flest	efnin	

sem	unnið	er	með	í	framleiðslunni	koma	frá	Afríku,	einnig	um	30%	framleiðslunnar	unnin	

úr	 lífrænum	 bómull.	 Einn	 þriðji	 af	 starfsfólki	 verksmiðjunnar	 er	 eyðnismitað	 og	 til	 að	
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styrkja	það	málefni	þá	leggur	fyrirtækið	upp	úr	því	að	styrkja	það	málefni	með	því	að	selja	

Edun	One-boli	og	10	dollara	af	söluandvirði	hvers	bols	fer	í	sjóð	til	styrktar	eyðnismitaðra	

(Neytendablaðið,	2007,	bls.	14-16).	

Af	 þessu	 má	 ráða	 að	 mikilvægt	 að	 vera	 meðvitaður	 neytandi	 og	 afla	 sér	 betri	

þekkingar	á	vörunni	sem	viðkomandi	hefur	hug	á	að	festa	kaup	á	(Ásdís	Jóelsdóttir,	2015,	

bls.	3).	Við	þurfum	einnig	að	afla	okkur	þekkingar	um	framleiðsluhætti	á	vörunum	sem	við	

veljum	 sem	 neytendur.	 Sjálfbærni	 hefur	 augljóslega	 jákvæð	 áhrif	 á	 náttúruna	 og	 þegar	

lengra	er	litið	þurfum	við	að	horfa	á	heildarmyndina.	Við	viljum	ekki	að	börnin	okkar	eða	

barnabörn	þurfi	að	lifa	í	menguðu	samfélagi	vegna	eigin	kæruleysis.	
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4 Endurnýting	á	fatnaði	

	

Endurnýting	á	fatnaði	er	að	verða	vinsælli	með	árunum	og	eru	hönnuðir	farnir	að	nýta	sér	

meira	 þann	 fatnað	 sem	 er	 til	 staðar	 í	 umhverfinu.	 Einnig	má	 nefna	 sem	 dæmi	 second-

hand	fatnað	sem	hefur	farið	vaxandi	í	vinsældum,	en	þar	er	um	að	ræða	notaðan	fatnað	

sem	er	endurseldur	 í	 því	 ástandi	 sem	hann	er.	 Sumir	hönnuðir	 eru	að	nýta	 sér	 second-

hand	fatnað	sem	myndi	þá	falla	undir	notaðan	fatnað	til	að	gefa	honum	nýtt	líf.	Einnig	eru	

hönnuðir	 að	 nýta	 lagerfatnað	 frá	 Rauða	 krossinum	 til	 að	 endurnýta.	 Í	 öllum	 þessum	

tilvikum	er	verið	að	vikja	umhverfisvæna	hugsun	í	verki.		

Flest	textílefni	 fara	 í	gegnum	langt	 ferli,	margar	hendur	koma	að	framleiðslu	og	ef	

almenningur	nýtir	flíkina	lengur	og	jafnvel	selur	hana	aftur	eða	gefur	til	Rauða	krossins	þá	

er	 sá	 hinn	 sami	 búinn	 að	 draga	 úr	 neyslu	 í	 hagkerfinu	 og	 orðinn	 þátttakandi	 í	

umhverfisvænum	 aðgerðum.	 Í	 hæfniviðmiðunartöflunni	 í	 textílmennt	 er	 lögð	 áhersla	 á	

umhverfisvitund	með	því	að	 stuðla	að	og	 leggja	áhersla	á	 sjálfbærni	bæði	 í	hugsun	og	 í	

verki.	Þar	kemur	fram	að	strax	við	lok	4.	bekkjar	eigi	nemendur	að	geta	notað	endurunnin	

efni	 í	 textílvinnu	 og	 í	 7.	 bekk	 eiga	 þau	 að	 geta	 fjallað	 um	 efnisfræði	 og	 unnið	 úr	

fjölbreyttum	 textílefnum	 og	 gert	 grein	 fyrir	 endurnýtingu	 og	 efnisveitum.	 Við	 lok	

grunnskólagöngu	eiga	nemendur	síðan	að	geta	sett	textílefni	í	samhengi	við	sjálfbærni	og	

umhverfisvernd	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	159-160).	

	

4.1 Sorpa	

Frá	 aldamótum	 hafa	 orðið	miklar	 breytingar	 á	 fataframleiðslu	 í	 hinum	 vestræna	 heimi.	

Framleiðsla	á	fötum	þarf	að	berast	neytendum	fljótt	og	örugglega	og	samkvæmt	nýjustu	

tísku	á	viðráðanlegu	verði.	Flest	allt	er	síðan	framleitt	á	 fjarlægðum	slóðum	við	oftar	en	

ekki	óásættanleg	vinnu-	og	umhverfisskilyrði.	

Á	heimasíðu	Sorpu	má	sjá	tölur	frá	Hagstofu	Íslands	um	að	Íslendingar	hafa	flutt	um	

3.800	tonn	af	textílvörum	til	landsins	og	það	einungis	á	árinu	2015.	Talsvert	meira	hlutfall	
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er	um	að	 ræða	sem	Hagstofa	nær	ekki	 talningu	á	og	þar	á	meðal	 töluverðu	magni	 sem	

berst	til	 landsins	með	ferðatöskum	landsmanna.		Þegar	nýjar	fllíkur	rata	inn	í	 líf	okkar	er	

eðli	málsins		samkvæmt	að	þær	gömlu	þurfa	að	víkja.	Samkvæmt	Sorpu	er	hægt	að	draga	

heilmikið	 úr	 umhverfisáhrifum	með	 endurnotkun	 og	 endurnýtingu.	 Framleiðsla	 á	 hverri	

flík	 krefst	 orku-	 og	 vatnsnotkunar	 og	 hefur	 í	 för	 með	 sér	 losun	 á	 mengandi	 efnum.	

Framleiðslan	á	aðeins	einum	gallabuxum	þarfnast	 tæplega	1100	 lítra	af	 vatni	þannig	að	

hægt	er	að	 ímynda	sér	hversu	mikil	vatnsnotkun	er	 í	einni	gallabuxnaverksmiðju	(Sorpa,	

e.d.).		

Sorpa	er	í	góðu	samstarfi	við	Rauða	krossinn	og	Íslendingar	afhenda	mikið	magn	af	

notuðum	fatnaði		til	Rauða	krosssins.	Flestir	eru	meðvitaðir	um	notagildi	heils	fatnaðar	en	

ekki	allir	gera	sér	grein	fyrir	að	öll	vefnaðarvara	getur	nýst	í	gegnum	Rauða	krossinn.	Hægt	

er	 að	 skila	 inn	 allt	 Hvort	 sem	 hún	 sé	 heil	 eða	 slitin	 eða	 allt	 frá	 götóttum	 sokkum	 og	

nærfötum	upp	í	handklæði.	Árið	2015	voru	2250	tonn	af	vefnaðarvörum	sem	skiluðu	sér	

til	endurnotkunar	og	endurvinnslu	sem	er	tæp	7	kg	á	hvern	íslending.	Hef	ég	sjálf	nýtt	mér	

farveg	Rauða	krossins	og	mæli	með	að	allir	nýti	sér	þetta	(Sorpa,	e.d.).	

	

4.2 Rauði	krossinn		

Samkvæmt	heimasíðu	Rauða	krossins	standa	þau	fyrir	allskyns	fataverkefnum	bæði	hér	á	

landi	 og	 erlendis:	 „Hreyfing	 Rauða	 krossins	 og	 Rauða	 hálfmánans	 er	 útbreiddasta	 og	

fjölmennasta	 mannúðarhreyfing	 heims	 með	 starfsemi	 í	 flestum	 ríkjum.	 Tilgangur	

hreyfingarinnar	 er	 að	 vernda	 líf	 og	 heilsu	 berskjaldaðra	 hópa	 og	 tryggja	 virðingu	 fyrir	

mannlegu	lífi”	(Rauði	krossinn,	e.d.).	

Fatasöfnunin	er	síðan	ein	sú	mikilvægasta	fjáröflunarverkefni	þeirra	hér	á	 landi	og	

árið	2013	var	afrakstur	ársins	100	milljónir	króna.	Þessarri	upphæð	er	síðan	hlutað	niður	

og	 nýtt	 til	 reksturs	 innan	 Rauða	 krossins	 og	 hluti	 nýtist	 í	 hjálparstörf	 erlendis.	

Fatasöfnunin	snýst	samt		einungis	um	að	afla	tekna,	heldur	er	þetta	frábær	endurnýting	

og	endurvinnsla		á	fatnaði	og	vefnaðarvörum.	Fatnaður,	skór	og	annar	textíll	sem	gefinn	

er	til	Rauða	krossins	er	flokkaður	niður	og	gefin	til	þurfandi	hér	á	landi,	þurfandi	erlendis,	
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selt	 í	 Rauðakross	 búðir	 eða	 seldur	 beint	 til	 útlanda	 og	 ágóðinn	 rennur	 til	 hjálparsjóðs	

Rauða	krossins.		

Eins	og	fram	hefur	komið	hér	á	undan	er	Rauði	krossinn	í	góðu	samstarfi	við	Sorpu	

og	eru	söfnunargámar	á	öllum	endurvinnslustöðum	Sorpu	á	höfuðborgarsvæðinu.	Rauði	

krossinn	 endurnýtir	 það	 sem	 við	 skilum	 inn	 til	 flokkunarstöðva	 og	 í	 hjálparstarf.	Margir	

halda	að	meirihlutinn	þess	fari	í	hjálparstarf	en	það	er	aðeins	lítið	brot.	Samkvæmt	Rauða	

krossinum	fór	um	30	tonn	á	síðasta	ári	af	fatnaði	og	vefnaðarvöru	í	hjálparstarf	til	Hvíta-	

Rússlands	og	 Sierra	 Leone	og	8	 tonnum	var	 úthlutað	hér	 á	 landi	 til	 einstaklingar	 sem	á	

þurftu	 að	 halda.	Nokkur	 tonn	 fara	 síðan	 í	 endursölu	 í	 verslanir	 Rauða	 krossins.	 Yfir	 um	

2000	 tonn	 eru	 síðan	 seld	 til	 flokkunarstöðva	 í	 Þýskalandi	 og	 Hollandi	 og	 þar	 fer	 fram	

umfangsmikil	flokkun	(Rauði	krossinn,	e.d.).	

	

4.3 Verslanir	með	notað	og	endurnýtt	

Í	dag,	og	þar	á	meðal	hér	á	 landi,	er	orðið	mun	meira	um	endurnýtingu	á	 fatnaði	og	er	

töluvert	magn	af	verslunum	sem	selja	gömul	föt	undir	heitinu	„vintage-tíska“.	Sumir	eru	

komnir	með	 nóg	 af	 fjöldaframleiddum	 vörum	 sem	 nýtast	 lítið	 sem	 ekkert	 og	 aðrir	 eru	

orðnir	leiðir	á	að	vera	eins	og	allir	aðrir.	Hér	áður	fyrr	var	lagt	mun	meira	upp	úr	hverri	flík	

og	að	hún	hefði	persónulegt	gildi	fyrir	einstaklinginn.	Helsta	markmið	framleiðenda	er	að	

breyta	tískunni	sem	oftast	til	að	græða	sem	mest	og	neytandinn	fylgir	þessu	eftir	með	því	

að	fylgja	eftir	nýjustu	tískustraumum.	

Í	 óformlegri	 athugun	 höfundar	 eru	 allmargar	 „second-hand“	 verslanir	 starfræktar	 í	

miðbæ	 Reykjavíkur;	 Sputnik,	 Rauði	 krossinn,	 Herrafataverslun	 Kormáks	 og	 Skjaldar,	

Vintage,	 Foxy	Gold,	 Einvera,	Gyllti	 kötturinn	 og	Hjálpræðisherinn	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	

Flestar	þessar	verslanir	eru	að	selja	gömul	ónotuð	og	notuð	föt	í	bland	við	ný.	Skipta	má	

þessum	 verslunum	 niður	 í	 hjálparstofnanir,	 óhefðbundnar	 tískuverslanir	 og	

hönnunarverslanir	 þar	 sem	 hönnuðir	 eru	 að	 endurnýta	 fatnað	 til	 að	 hanna	 „nýjan“	 og	

síðan	má	ekki	gleyma	fatasíðum	á	netinu	sem	selja	notaðan	fatnað.	

Verslunin	Spútnik	hefur	verið	starfandi	í	um	sautján	ár	og	fatnaðurinn	hjá	þeim	kemur	

frá	 heildsölum	 í	 Hollandi,	 Frakklandi,	 Englandi	 og	 New	 York	 sem	 sérhæfa	 sig	 í	 sölu	 á	



28	

notuðum	fatnaði.	Í	viðtali	í	DV	frá	árinu	2002,	kemur	fram	hjá	eiganda	verslunarinnar,	að	á	

fyrstu	árunum	var	hægt	að	þekkja	viðskiptavinina	út	á	götu,	en	núna	er	viðskiptahópurinn	

orðin	 mun	 stærri.	 Í	 viðtalinu	 kemur	 fram	 að	 finna	 megi	 fyrir	 aukinni	 aðsókn	 með	

minnkandi	 góðæri	 því	 verð	 og	 gæði	 spila	 saman	 hjá	 þeim.	 Áður	 fyrr	 þótti	 ekki	 flott	 að	

ganga	í	fötum	sem	aðrir	hefðu	gengið	í,	en	það	viðhorf	hafi	breyst	til	muna	og	fordómar	

gagnvart	 notuðum	 flíkum	 sé	 liðin	 tíð.	 Einnig	 er	 tekið	 fram	að	 áður	 fyrr	 þá	 bar	 á	 því	 að	

foreldrar	kæmu	í	verslunina	alveg	brjálaðir	vegna	þess	að	börnin	höfðu	notað	peninginn	í	

notaða	úlpu	þegar	þau	áttu	að	kaupa	sér	nýja.	Slíkar	uppákomur	heyra	nú	sögunni	til	og	ef	

eitthvað	er	þá	koma	foreldrarnir	með	til	þess	að	kaupa	á	sjálfan	sig	og	unglingurinn	verslar	

á	sig	(DV,	2002).		

Þegar	ég,	höfundur	ritgerðarinnar,	var	barn	að	aldri	var	vinsæll	leikur	að	gramsa	upp	á	

háalofti	 þar	 sem	móðir	mín	 geymdi	 gömlu	 fötin	 sín.	 Ég	 hló	mikið	 af	 asnalegum	 víðum	

buxum,	 marglitum	 samfestingum	 og	 þykkbotna	 skóm	 sem	 mér	 fannst	 fáranlegt	 til	 að	

hugsa	að	móðir	mín	hefði	klæðst	í	eina	tíð.	Fáeinum	árum	síðar	var	ég	farin	að	skoða	þessi	

föt	í	allt	öðru	ljósi,	fannst	þau	mjög	flott	og	óskaði	þess	heitast	að	hafa	ekki	vaxið	móður	

minni	langt	yfir	höfuð	svo	ég	passaði	í	þau.	Löngun	minni	í	vintage-fatnað	var	síðan	svarað	

þegar	verslanir	með	slík	föt	fóru	að	spretta	upp	eins	og	gorkúlur	í	miðborg	Reykjavíkur.		

Það	er	þýðingarmikið	að	kunna	til	verka	og	geta	bjargað	sér	sjálfur,	til	dæmis	að	laga	

fatnað,	 breyta	 eða	 jafnvel	 að	 hanna	 og	 sauma	 nýjan	 frá	 grunni	mögulega	 eingöngu	 úr	

endurnýttum	 fatnaði	 eða	 öðrum	 textílefnum.	 Þannig	 má	 segja	 að	 eitt	 af	 mikilvægum	

markmiðum	textílmenntar	í	grunnskólum	eigi	að	vera	að	mennta	nemendur	til	sjálfbærrar	

hugsunar	og	verka,	það	að	kenna	nemendum	að	hugsa	hagnýtt	og	nýta	það	sem	til	er	og	

að	 þannig	 sé	 einnig	 hægt	 að	 spara	 mikla	 fjármuni.	 Sjálfbærni	 í	 textíl	 gerir	 nemendur	

þannig	að	betri	og	hagsýnni	neytendum.	
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5 Lokaorð	

	

Sjálfbærni	er	mikilvægur	þáttur	 í	samfélaginu	og	með	sjálfbærri	hugsun	og	aðgerðum	er	

mögulegt	 að	 stuðla	 að	 jafnvægi	 og	 aukinni	 þekkingu	 á	 hvernig	 við	 getum	 verndað	

umhverfið	fyrir	ágangi	og	mengun.	Menntun	í	list-	og	verkgreinum	er	góður	grunnur	til	að	

stuðla	að	bættri	umhverfisvitund	hjá	nemendum	og	mikilvægur	vettvangur	til	að	auk	við	

menntun	 til	 sjálfbærni.	 Sjálfbærni	 í	 textíl	 hefur	 augljóslega	 jákvæð	áhrif	 á	umhverfið	og	

mikilvægt	 er	 að	 upplýsa	 nemendur	 um	 þá	mörgu	möguleika	 sem	 við	 höfum	 þar	 úr	 að	

ráða.		

Markmiðið	 ætti	 að	 vera	 að	 nemendur	 á	 öllum	 skólastigum	 fái	 fræðslu	 um	

textílhráefni,	fataframleiðslu	og	endurnýtingu.	Mörg	efnanna	sem	framleidd	eru	í	fatnað	

og	aðra	textílmuni	og	seldir	eru	í	verslunum	hafa	gengist	undir	mikla	eiturefnanotkun	við	

framleiðsluna	 og	 sumar	 af	 þessum	 tilbúnu	 vörum	 eru	 hreinlega	 heilsuspillandi,	 meðal	

annars	 húðertandi.	 Slík	 fræðsla	 gæti	 mögulega	 stuðlað	 að	 frekari	 vinsældum	 hjá	

fyrirtækjum	sem	leggja	áherslu	á	umhverfisvæna	framleiðslu.	Einnig	gætu	slíkar	áherslur	

ýtt	undir	það	að	við	séum	að	fara	betur	með	fötin	og	nýta	þau	lengur	og	ef	þau	eru	ónýt	

eða	ónotuð	að	koma	þeim	til	réttra	aðila	sem	geta	endurnýtt	þau	eða	endurunnið	á	annan	

hátt.		

Verksmiðjur	sem	framleiða	vörur	fyrir	stórfyrirtæki	hafa	oftar	en	einu	sinni	þurft	að	

gjalda	fyrir	ódýra	framleiðslu.	Framleiðslan	á	sér	nær	eingöngu	stað	í	fátækustu	löndunum	

og	 komast	 þessi	 stórfyrirtæki	 upp	með	 að	 borga	 lágmarksverð	 fyrir	 vörurnar.	 Eftir	 þau	

stórslys	 sem	 hafa	 orðið	 í	 textílverksmiðjum	 hafa	 fyrirtæki	 fundið	 fyrir	 auknum	 áhuga	 á	

vistvænum	vörum	og	hafa	 reynt	 að	 koma	með	það	 á	markað.	 Slíkar	 vörur	 eru	 almennt	

dýrari	því	 framleiðslan	er	ekki	vinnuþrælkun	og	starfsfólkið	er	að	 fá	mannsæmandi	 laun	

fyrir	heiðarlega	vinnu.		

Hægt	 væri	 að	 stuðla	 að	 aukinni	 fræðslu	 bæði	 í	 skólakerfinu	 og	 út	 á	

vinnumarkaðinum	 og	 vekja	 fólk	 betur	 til	 umhugsunar	 um	 alvarleika	 málsins.	

Nútímasamfélagið	 er	 orðið	 mun	 tæknivæddara	 en	 áður	 fyrr	 og	 hafa	 flestir	 aðgang	 að	
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samfélagsmiðlum.	Hægt	er	að	leita	sér	upplýsinga	um	allt	sem	tengist	textíliðnaðinum	og	

myrkum	hliðum	hans.	Spurningin	er	hvort	við	séum	í	raun	meðvituð	um	vandann	eða	þá	

að	við	viljum	ekki	horfast	í	augu	við	hann.		

Hönnun	á	fatnaði	sem	fellur	undir	siðræna	framleiðslu	er	ekki	ódýr	vara	því	hafa	

þarf	 í	 huga	 alla	 þá	 þætti	 sem	 koma	 að	 framleiðsluferli	 vörunnar	 og	 því	 fjárfrekari	

framleiðsla.	Það	sama	á	við	um	fjöldaframleiðsluna	sjálfa,	ef	við	kaupum	minna	þá	myndi	

verslunin	 minnka	 sem	 minnkaði	 einnig	 framleiðsluna	 og	 gróðann.	 Í	 dag	 lifa	

framleiðslufyrirtækin	 á	 hraðri	 og	 ódýrri	 framleiðslu	 og	 það	 myndi	 aldrei	 ganga	 upp	 ef	

verðhækkun	yrði	á	vörunum	vegna	minnkandi	verslunar.	

Í	 fullkomnum	 heimi	 væri	 umhverfisvæn	 hönnun	 ríkjandi	 og	 hugsað	 væri	 betur	 um	

vinnu	 og	 lífskjör	 starfsfólks	 sem	 vinna	 í	 textíliðnaðnum.	 Mögulega	 með	 áframhaldandi	

fræðslu	og	aukinni	þekkingu	um	sjálfbærni	í	textíl	gæti	eitthvað	breyst	í	komandi	framtíð.	

Að	 mati	 höfundar	 er	 fjöldaframleiðsla	 á	 fatnaði	 augljóslega	 ekki	 að	 hjálpa	 til	 með	

umhverfisvandan	sem	hrjáir	heiminn	og	vantar	því	aukna	fræðslu	því	þetta	málefni	varðar	

okkur	öll.		

Með	verkefni	mínu	vil	ég	sýna	fram	á	mikilvægi	textílmenntar	í	grunnskólum	og	í	raun	

á	 öllum	 skólastigum.	 Samkvæmt	Aðalnámskrá	 grunnskóla	 er	 það	 einungis	 í	 textílmennt	

þar	sem	hugað	er	að	því	að	auka	við	þekkingu	á	gerð	textílefna	og	afleiðingu	textílfram-

leiðslunnar	á	umhverfið.	Sú	þekking	er	einn	af	mikilvægustu	þátttunum	í	sjálfbærri	þróun	

samfélagsins,	því	allir	þurfa	föt	og	textíll	er	í	öllu	umhverfi	okkar.		



31	

6 Heimildaskrá	

Ásdís	Jóelsdóttir.	(2015).	Textíl-	og	neytendafræði.	Námshefti	fyrir	textílkennara	og	

nemendur.	Höfundur.	

Ásdís	Jóelsdóttir.	(2013).	Saga	hönnunar	frá	Egyptum	til	vorra	daga.	Reykjavík:	Iðnú.		

Ásdís	Jóelsdóttir.	(2005).	Tíska	aldanna	Fatnaður	og	textíll	Byggingar,	húsgögn	og	
myndlist.	Reykjavík:	Mál	og	menning.			

Ásthildur	B.	Jónsdóttir.	(2011,	31.	desember).	Listir	og	sjálfbærni:	Áhrifamáttur	
sjónlista	í	menntun	til	sjálfbærni.	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	21.	mars	

2017	af	http://netla.hi.is/menntakvika2011/alm/001.pdf		

Cline,	E.	L.	(2012).	Over	Dressed,	The	shockingly	high	cost	of	cheap	fashion.	New	
York:	Portofolio/Penguin,	Penguin	Group.		

Donna	Sgro.	(2012).	Biomimicry	and	fashion	practice.	Sótt	28.	mars	2017	af	

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31635000/FEF-

prog.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1492445003&Signature=

OQF3xCppI77P1GMQcRypV2I9%2F1Y%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DBiomimicry_Fashion_Practice_pp.61-

70._Fa.pdf#page=61		

DV.	(Fókus	01.11.2002).	Leitar	þess	nýja	í	hinu	gamla.	Sótt	15.	apríl	2017af	

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3038087	

Fairtrade	international.	(2011).	What	is	Fairtrade?	Sótt	12.	apríl	2017	af	

https://www.fairtrade.net/about-fairtrade/what-is-fairtrade.html	

Fletcher,	Kate	og	Grose,	Lynda.	(2012).	Fashion	&	Sustainability:	design	for	change.	

London:	Laurence	King	Publishing	Ltd.	

Flint,	I.	(2011).	Second	Skin:	Choosing	and	Caring	for	Textiles	and	Clothing.	Australia:	
Murdoch	Books.		



32	

Forrant,	R	&	Silka	L.	(2006).	Inside	and	out:	Universities	and	the	sustainable	Regional	

Devolopment.	Baywood	Publishers.	

Ingólfur	Á.	Jóhannesson,	Kristín	Norðdahl,	Auður	Pálsdóttir,	Björg	Pétursdóttir,	

Eygló	Björnsdóttir,	Gunnhildur	Óskarsdóttir	og	Þórunn	Reykdal.	(2008).	Andi	sjálfbærrar	
þróunar	í	námskrám	og	menntastefnu	–	náum	honum	til	jarðar.	Ingólfur	Á	Jóhannesson	
Ritstj..	Reykjavík:	Kennaraskóli	Íslands.	Sótt	16.	febrúar	2017af	

http://skrif.hi.is/geta/files/2008/05/94_300408.pdf		

Jeans	are	meant	to	be	used	-	and	reused.	(e.d.)	Nude	Jeans.	Sótt	2.	maí	2017	af	

http://www.nudiejeans.com/reuse/.		

Jóhanna	Einarsdóttir.	(2010).	Reynsla	og	nám	barna.	Í	Jóhanna	Einarsdóttir	og	

Ólafur	Páll	Jónsson	(ritstjórar).	John	Dewey	í	hugsun	og	verki	–	Menntun,	reynsla	og	
lýðræði.	Reykjavík:	Rannung,	Heimspekistofnun	Háskóla	Íslands	og	Háskólaútgáfan.		

Kristín	Norðdahl.	(2009,	30.	desember).	Menntun	til	sjálfbærrar	þróunar	–	í	hverju	
felst	hún?	Netla	–	Veftímarit	um	uppeldi	og	menntun.	Sótt	10.	mars	2017	af	

http://netla.hi.is/greinar/2009/013/	

Kuyichi.	(e.d.).	About	Kuyichi.	Sótt	25.apríl	2017	af	https://kuyichi.com/about-us/		

Magnús	Guðmundsson.	(2013).	Ullariðnaður	á	Íslandi.	Prjónað	úr	íslenskri	ull.	Í	
Oddný	S.	Jónsdóttir	(ritstjóri).	Reykjavík:	Vaka-Helgafell.	

Matthew,	G.	(2016).	The	high	cost	of	cheap	fashion.	The	Lowdown.	Connecting	

newsroom	to	classroom.	Sótt	15.	apríl	apríl	2017	af	

https://ww2.kqed.org/lowdown/2016/12/20/who-made-your-t-shirt-the-hidden-cost-of-
cheap-fashion/		

Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið.	(2013).	Aðalnámskrá	grunnskóla	almennur	

hluti	2011,	greinasvið	2013.	Reykjavík:	Höfundur.	

Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið.	(2013b).	Aðalnámskrá	grunnskóla,	

greinasvið.	Textílmennt.	Reykjavík:	Höfundur.		



33	

Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið.	(2011).	Ný	menntastefna	–	útgáfa	

aðalnámskrár.	Sótt	24.	febrúar	2017	af	
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/6004			

Morgan,	Andrew.	(2015).	The	true	cost,	DVD.	

Neytendablaðið.	(2007,	53.	árg.,	2.	tbl.).	Siðræn	og	sanngjörn	tíska	vakning	eða	

tískubóla?	Sótt	25.	apríl	2017	af	http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=6262198	

Neytendasamtökin.	(e.d.).	Átta	lágmarkskröfur	neytenda.	Sótt	25.apríl	2017	af	

https://www.ns.is/is/content/atta-lagmarkskrofur-neytenda	

Peopletree.	(e.d.).	Our	mission.	Sótt	25.apríl	2017	af	
http://www.peopletree.co.uk/about-us/mission		

Íslensk	orðabók.	(e.d.).	Sótt	13.apríl	2017	af	https://snara.is		

Rauði	krossinn.	(e.d.).	Fataverkefni.	Sótt	12.	janúar	2017	af	

https://www.raudikrossinn.is/hvad-gerum-vid/fataverkefni/	

Recycle	your	clothes.	(e.d.)	Sótt	28.	apríl	2017	af	

https://about.hm.com/en/sustainability/get-involved/recycle-your-clothes.html		

Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið.	(2010).	Grunnþættir	í	menntun.	Reykjavík:	

Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið.	Sótt	12.	janúar	2017	af	
http://vefir.nams.is/flettibaekur/namsefni/sjalfbaerni/files/assets/basic-

html/index.html#page2	

Sorpa.	(e.d.).	Gamlir	larfar	lifna	við.	Sótt	12.	janúar	2017	af	

http://www.sorpa.is/umhverfismal-og-flokkun/samstarfsverkefni/fatasofnun-rauda-
krossins		

UNESCO	(1987).	Report	of	the	World	Commission	on	Environment	and	

Development:	Our	Common	Future	(rafræn	útgáfa).	Sótt	12.	janúar	2017	af	

http://www.un-documents.net/ocf-02.htm#I		

What	is	Greenwashing?:	It’s	Whitewashing,	but	with	a	green	brush.	(e.d.).	
Greenwashing	Index:	Help	keep	advertising	honest.	Sótt	8.	maí	2017	af	

http://www.greenwashingindex.com/about-	greenwashing/#score.	



34	

Umhverfisstofnun.	(e.d.).		Ýmis	umhverfismerki.	Sótt	3.	maí		2017	af	

http://www.ust.is/einstaklingar/umhverfismerki/ymis-umhverfismerki/	

	

	

	

	


