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MOJÄNGEN
-VERKSTAD OM ONÖDIGHETER
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MÅL: 
I verkstaden uppfinner man en konstig mojäng, tillverkar en modell för denna av återvinnin-
gsmaterial och funderar samtidigt över vilka slags produkter som är onödiga och vilka som är 
nödvändiga.

Samtidigt
• bekantar man sig mångsidigt med teknologi i vardagen
• testar, uppfinner, bygger och skapar man nytt tillsammans 
• beaktar man kulturellt hållbar utveckling
• fördjupar man kunskapen om principerna för hållbar utveckling, ansvarsfulla val  
 och deras påverkan på miljön

Lokaler och rekvisita samt längd:
Ett stort bord med en övervakad varmlimningsstation i ena änden. Vid det andra bordet skapas 
en lugn vrå för att skriva användningsanvisningar. 
Sax, tång, varmlimningspistoler, tejp, järntråd, rep och band.
Gott om återvinningsmaterial, såsom tillvaratagna och tvättade plastburkar för frukt och 
plåtburkar, yoghurt- och saftburkar, korkar av plåt och använda tand- och diskborstar. Frigolit, 
kartong, rullar för wc-papper och hushållspapper samt delar av hemelektronik, såsom lednin-
gar. Knappar, dragkedjor, tygbitar och klädnypor. Metall- och plastbestick. Leksaker och små 
dekorationsföremål, cd-skivor, nycklar.  På återvinningscentralerna kan man hitta billiga skatter 
för återvinningspyssel.

Verkstadens längd är ungefär 45 minuter och den passar för skolelever och vuxna.

Verkstadens förlopp:
Av återvinningsmaterialen skapas konstiga manicker och mojänger och användningsanvisnin-
gar utarbetas för dessa. Av de färdiga verken kan man sammanställa en utställning.

Förhandsuppgift:
Deltagarna kan uppmanas ta med sig återvinningsmaterial till verkstaden, såsom tvättade 
hushållsförpackningar, leksaker och andra överloppsföremål eller föremål som använts slut och 
kan tas i sär. 
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Verkstadens förlopp:

1) Introduktion
Vad gör ett föremål användningsdugligt och vad gör ett föremål onödigt? Är en äggkokare ett 
onödigt föremål för alla? Ett föremål som är onödigt för en person kan vara användbart för en 
annan. 

En mojäng är ofta skapad att underlätta en viss aktivitet, även om samma aktivitet kunde utfö-
ras med ett mer mångsidigt föremål. En äggkokare har skapats för att koka ägg och kan inte 
användas för något annat syfte, även om en kastrull fungerar bra för detta. Med en kastrull kan 
man även göra mycket annat. 

Produkten som skapats i syfte att spara tid är allt annat än skonsam mot miljön. Mojänger går 
sönder då de används, är i princip engångsföremål eller så är det knepigt att reparera dem. 
I principerna för den cirkulära ekonomin ingår att det är förbjudet att slösa. Man måste alltså 
fundera över produktens hållbarhet och vad som händer med produkten då den inte längre kan 
användas. Kan den tas i sär och återvinnas för något annat syfte?

I den här verkstaden skapas nya mojänger av ratade återvinningsmaterial. Då man letar efter 
återvinningsmaterial för modellerna lönar det sig att beakta både hushållsavfall och exempel-
vis avfall som uppkommer i skolan. Vad ger upphov till mycket skräp?

Vilket slags skräp kan återanvändas – och vad kan inte återanvändas? Vanliga hushållsför-
packningar fungerar utmärkt som material då de tvättats. Smutsigt skräp eller exempelvis 
skräp med vassa kanter kan dock vara farligt att hantera. Vid behov kan bakterier förstöras 
genom att föremålet tvättas, doppas i kokande vatten eller värms i mikrovågsugn.

Den personliga hygienen är viktig. Därför ska man tvätta händerna noga både före och efter 
verkstaden.

2) Uppgifter
Hitta på en konstig eller knäpp mojäng och bygg en modell för denna av återvinningsmaterial. 
Tokiga idéer är välkomna.

Då mojängen är färdig ska du rita eller skriva användningsanvisningar för mojängen.
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3) Efterhandsuppgift
Ordna en Mojäng-utställning med föremålen och deras användningsanvisningar. Rösta fram er 
favorit. Ni kan bjuda in exempelvis barnens föräldrar eller en reporter på lokaltidningen till utstäl-
lningen.

Verkstaden har koppling till Heurekas tema den cirkulära ekonomin och har utarbetats i samar-
bete med miljöministeriet och Business Finland i samband med den internationella konferensen 
European Days for Sustainable Circular Economy.


