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Cirkulær Økonomi - ideer til undervisning
Skriv ideer og forslag til hvordan emnet bruges i undervisningen - og gerne forslag til forsøg. Dobbelklik for at skrive.

NIELS VINTHER 26. FEB 2021, 11.47

Tilføjet fra FIP 26/3
Lea Kamille Drescher Rønnest 
Dr2 �nder guld 45 min �lm : https://www.dr.dk/drtv/se/dr2-�nder-guld_220356Mere i
mobilen Se også artiklen og den lille �lm der er i artiklen om minedrift efter kobolt til din
mobil. https://www.information.dk/udland/2017/09/elbilens-oemme-punkt-boernearbejde-
koboltminer 6 min http://mima.geus.dk/videoer/ 20 min om mineraler og forbrug Blod i
mobilen 83 min Verdensmål, hvilke er vi i kon�ikt med

3) Bogen ligger på hylden og skal læses - ellers er kendskabet
til materialet begrænset i gruppen.
4) Bæredygtig tøjproduktion, som var i fokus under innovations-snakken, kunne sagtens
tilrettelægges under implementering af LCA. 

Gruppe 2
1) Problematikken med at adskille mineraler, - og designe produkter, så de kan adskilles. 
Oplysning (bl.a. til elever) om at man må ofre noget i design for at få et mere bæredygtigt
produkt. 

2) Vi har arbejdet med cirkulær økonomi på et mere overordnet plan. Ex. mangel på sand. 

3) Ingen kendskab og erfaring med øvelsesmaterialet, men det ser spændende ud.

Gruppe 5

1) Udfordring af tilvejebringe data 
 

Gruppe 4 : Ole, Klavs og Marita
1: økonomien spænder ben. Innovative krafer kører ud af tangenter (se kaffelatte eksemplet)
man skal ikke altid tænke cirkulært - måske er andre måder mere oplagte - f.eks. sharing.
Mange af de cirkulære løsninger kan ikke energimæssigt betale sig - der er masser af
energitab. Systemisk udfordring: vores samfund er afhængigt af forbrug. Hvad med at bruge et
sejlskib. Vi har masser af overskudsenergi - på visse tider er energi næsten gratis.  
2) coronaudfordring har affødt forløb om den antropocæne tidsalder. bruger også gerne
økologisk rygsæk: https://www.ressourcen-rechner.de/

Gruppe 3
1) 
-Kompleksitet 
-Forstå bjergartsdannelse (tidskrævende og tungt for eleverne) 
2) 
Nogle i gruppen har arbejdet med cirkulær økonomi ifm. mineralske råstoffer (fx
mobiltelefoner) 
3) 
Nogle få af os havde kendskab til materialet (og anvendt det) 
4) 
Kigge på tal over brug af sand og grus fra grusgrave - regne på hvornår det er "brugt op"...

Grp. 6
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※※※※※※

 1) Udfordringer Kulturelle og livssstilsmæssige strukturer 

2) "Løber vi tør for mineralske råstoffer i fremtiden?" - innovativt og relateret til elevernes
egen hverdag og forbrug.  
Metodiske tilgange: Eleverne kortlægger egne "ressourcestrømme" (Inspireret af regneopgave
med fokus på biomasse).  

3) - håber på "hands-on" og håndterbare problemer 

4) Faktachek-opgaver hvor eleverne selv får lov til (abduktivt) at gå til de påstande der lever i
SOME-sfæren (undren skal være autentisk).  

Til spørgsmål 1)
"- Alle revolutioner har hidtil bevist én ting,nemlig at meget lader sig forandre, bare ikke
menneskerne"

Spørgsmål I kan diskutere:
1) Diskutér hvilke udfordringer I mener, som er størst for at indarbejde den cirkulære økonomi,
og i hvilken grad vi kommer til at opnå cirkulære materialekredsløb.      
2) Arbejder I med cirkulær økonomi ift. mineralske råstoffer i jeres undervisningsforløb?
3) MiMa har udarbejdet øvelsesmateriale ifm. undervisningsmaterialet Mineralske råstoffer,
bæredygtighed og innovation http://mima.geus.dk/geo-gym/. Øvelsesmaterialet om cirkulær
økonomi og ressourcer i affaldet omhandler bl.a. livcyklusvurderinger for vindmøller og el- vs.
benzinbiler og opgave omkring, hvilke materialer på genbrugspladsen der kan genbruges og
hvordan. Er der kendskab til undervisningsmaterialet og erfaringer med disse øvelser? 
4) Har I andre temaer eller ideer til opgaver, der kan indarbejdes til øvelser i undervisningen,
som behandler emnet?

http://mima.geus.dk/geo-gym/

