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Nytt samarbete på gång mellan Peder Skrivares 
skola och forskare på Chalmers 
 
Sedan en tid tillbaka har PS-skolan i Varberg stort fokus kring hållbarhet och 
Cirkulär ekonomi.  
Nu vill PS gå ett steg längre, och tillsammans med forskare som driver ett projekt 
på Chalmers, vara delaktig i hur omvärlden kan bli än mer cirkulär. 
 
Idag hamnar många fullt fungerande produkter i garderober, förråd och garage där 
de samlar damm istället för att vara en resurs för andra. En stor orsak till detta är 
det krångel det ofta innebär att se till så att dessa produkter kan gå vidare till andra 
människor. Att se till så att detta händer, men också att acceptera att använda 
produkter någon annan nyttjat, är centralt för ett skifte mot en mer hållbar 
konsumtion och en cirkulär ekonomi.  
 
Flera utbildningar på Peder Skrivares Skola kommer under läsåret att jobba med 
detta tema tillsammans med forskare på avdelningen Design & Human Factors på 
Chalmers. Där bedrivs ett forskningsprojekt, Use2Use, som undersöker hur 
produkter kan designas så att de enklare ska kunna cirkuleras från användning till 
användning. Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors från Chalmers kommer i 
samarbete med Peder Skrivares Skola att utmana eleverna och lärarna på skolan 
att testa på cirkulär konsumtion på olika sätt. Det kan t.ex. handla om att endast 
ha lånade kläder på sig i skolan eller att hitta människor som har nytta av 
produkter man själv inte använder längre. 
 
I första hand handlar samarbetet om att eleverna ska få en ökad förståelse för vad 
cirkulär ekonomi innebär för konsumenter i praktiken, och dess drivkrafter och 
hinder. En sådan förståelse är inte minst viktig om man vill syssla med 
företagsamhet kopplad till en cirkulär ekonomi. Eleverna kommer också aktivt 
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bidra till forskningsfronten inom detta område, genom att deras erfarenheter av 
utmaningarna analyseras av forskarna. 
 
 
Mer info:  
www.use2use.se 
http://www.pederskrivaresskola.se/templates/visa_sida.php?pageid=655&groupid=77 
 
Kontakt: 
Oskar Rexfelt 
Design & Human Factors, Chalmers 
rex@chalmers.se 
031-772 36 39 
 
Pär Wiik 
Skola-Arbetslivsutvecklare, Peder Skrivares Skola, Varbergs Kommun 
par.wiik@varberg.se 
0702-513244 
 


