FULA JEANS OCH FALSKA PENGAR
-Verkstad om livscykeltänkande
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MÅL:
Förstå grundtanken för nyttoanvändning av avfall, begreppet livscykeltänkande och kopplingen till den cirkulära ekonomin.
Lokaler och rekvisita samt längd:
Tre bordsgrupper. Svart tavla, videoprojektor eller ett stort papper fäst på väggen för att
anteckna gruppernas slutresultat. En bunt falska pengar, till exempel utskriven från den bifogade bilden. En övergiven nallebjörn, en söndrig ficklampa och fula jeans från exempelvis ett
lopptorg.
Längd cirka 45 minuter, passar elever i årskurs 7–9 och vuxna. En bra gruppstorlek är 12–25
personer.
Verkstadens förlopp:
Deltagarna som är indelade i tre grupper läser Introduktion till livscykeltänkande-texten ELLER
den kortare Miljögärningar-texten.
Efter detta ber ledaren grupperna hitta på ett roligt namn på 20 sekunder. Sedan får gruppmedlemmarna tre minuter på sig att presentera sig, och efter detta väljer man på 20 sekunder ut
en person i gruppen som för gruppens talan. För att höja energinivån får gruppen endast lite tid
på sig eftersom tidspress ofta även väcker munterhet.
De valda personerna i varje grupp utses till överdomare. Varje grupp får ett eget föremål och
anvisningar för att presentera föremålet i varje grupp: ”Hej, här är ett par fula jeans. Hur skulle
man kunna göra dem – eller hur borde de ha gjorts mer hållbara från början?” Domarna instrueras att se till att den som först kommit på en idé och markerat svarar sist.
Domarna får även en bunt falska pengar att dela ut som de själva vill som pris för idéerna.
Domarna har bråttom, eftersom tiden är knapp – domarna byter grupp efter sju minuter. Avslutningsvis får domarna berätta inför de andra om de bästa och vildaste idéerna och grupperna
räknar sina pengar. Vinnarna får applåder.
Introduktion till livscykeltänkande:
En persons skräp är en annan persons skatt. Skräp är egentligen någonting som duger att
användas, men befinner sig på fel plats. Man måste bara hitta dess rätta plats,
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nyttoanvändning av avfall. Exempelvis kospillning blir blandat med mull ett utmärkt växtunderlag – och det finns tillräckligt för även stora åkrar. Fosfor som eutrofierar sjöar och hav fungerar
även utmärkt som gödsel då det tas till vara innan det hamnar i vattendragen. Av avfallsplast
kan man tillverka nya plastprodukter eller exempelvis bränsle, vilket innebär att plasten inte
hamnar i havet och blir till farlig mikroplast.
Trots detta slösar man utan att tänka med råvaror så som gödselfosfor och plastskräp. För att
detta inte ska ske måste man hitta ett fungerande samarbete mellan olika aktörer. Producenter
av gödselfosfor måste hitta rengöringsverk eller filtreringsverk för avloppsvatten för att få råvaran. En fabrik som tillverkar produkter av återvunnen plast måste hitta ett system för att ta till
vara plastskräp från hushåll och få det till fabriken. Man talar om biströmmar: hur sådant som
man tidigare såg som avfall som är dyrt att göra sig av med blir en värdefull råvara som säljs till
en annan produktionsanläggning.
Av samarbete och kompetens inom olika branscher uppkommer den cirkulära ekonomin, ett
sätt att hålla energiförbrukningen i schack och låta råvarorna cirkulera effektivt. För detta krävs
förutom insamling och insamlingsstationer även planering av packning, transport och logistik
i anslutning till insamlingen. Det är även viktigt att man redan då produkten planeras funderar
över hur detta görs på ett sätt som sparar energi, vatten och råvaror samt är skonsamt mot
naturen. Man sparar även pengar.
Att undvika att slösa resurser är lika viktigt på industriell skala som för vilken enskild person
som helst. Man talar om en hållbar livsstil, där produkterna har en lång livscykel. Om det blir mat
över hemma tas den till vara och äts till exempel nästa dag. Man konsumerat med eftertanke.
Man köper inte onödiga produkter. Söndriga jeans kan repareras, apparater underhållas och
även det egna hemmet hållas i skick.
För produkternas del lönar det sig att fundera över hur produkten kan få ett nytt liv efter att
ha tjänat sitt första användningssyfte. Största delen av avfallet i Finland hamnar slutligen i
ett avfallsförbränningsverk. Det är bra om man får energi av avfall, men detta får inte ske i ett
alltför tidigt skede. Om ett par fula jeans inte längre duger år dig, hör de ändå inte hemma bland
avfallet. Kan de uppdateras? Och om jeansen är helt slutanvända innehåller de fortfarande bra
material för ett annat ändamål eller för återvinning. Återvinning kan underlätta vardagen, spara
pengar och skona naturen – och genom detta skänka stor glädje.
I framtiden uppkommer inget avfall överhuvudtaget, då jordklotets begränsade råvaror återvinns för olika användningsändamål. Slöseri är inte en del av jordklotets framtid. Detta är viktigt
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även eftersom avfall som hanteras på ett felaktigt sätt blir en miljörisk som luktar, förstör närområden och skadar naturen. Därför får exempelvis inte fosfor i framtiden släppas ut i
vattendragen, utan bör bevaras på åkrarna där det fungerar som gödsel. Jeans slängs inte
bort utan man skapar någonting nytt av dem. Detta är vad livscykeltänkande innebär.
Man bör tänka på produkter som råvaror. Jeans innehåller tyg, dragkedja, knapp, nitar och färgmedel. Kan dessa på något vis tas till vara och återanvändas, om produkten från början planerades för detta? Det viktigaste är att produkten används i sitt ursprungliga användningssyfte
så länge som möjligt. Det är även viktigt att se till att reparera produkten så att den fortsättningsvis kan användas. Först efter detta återvinns produkten. På engelska kan man uttrycka
det ännu bättre: reuse, repair, recycle!
För livscykeltänkande krävs även kunskap och forskning. Om bland annat fosfor används för
att tillverka batterier, vad kunde man göra av använda batterier? Vilken slags produktionsanläggning skulle krävas, hur skulle insamlingen anordnas och vilka produktionsmängder kunde
uppnås exempelvis i Finland? Och hur skulle den återvunna fosforprodukten slutligen hitta en
köpare till ett pris som gör produktionen lönsam? Nätverk av aktörer som stöder den cirkulära
ekonomin är fascinerande och visar att personer med kunskap om den cirkulära ekonomin
behövs inom många olika branscher.
Miljögärningar
Våra egna vardagliga val är viktiga. Det är lätt att komma ihåg en enkel utmaning: skräpa inte
ner. Detta innebär miljögärningar i vardagen, exempelvis följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortera ditt skräp.
Ta inte mer mat på tallriken än du tänker äta.
Ät hellre grönsaker än kött och undvik i synnerhet nöt- och griskött.
Köp inte fler nya kläder, om du redan klarar dig med de kläder du har.
Besök lopptorg, köp använda föremål i gott skick.
Reparera och uppdatera.
Ge bort eller sälj saker du inte längre behöver.
Låna eller hyr dyra saker som du sällan använder hellre än att köpa dem.
Använd kollektiva transportmedel och cykla eller gå.
Undvik långa resor.
Ge samvaro och avkoppling i gåva istället för saker.

Verkstaden har koppling till Heurekas tema den cirkulära ekonomin och har utarbetats i samarbete med HRM.
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