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Returkraftskolen: 

Sirkulær økonomi 
 

Alle våre besøksopplegg starter med en introduksjon i auditoriet som forteller om 

bakgrunnen for Returkrafts eksistens, samt hvordan anlegget virker. Videre har 

vi en omvisning i selve prosessen. I tillegg tilbyr vi ulike undervisningsopplegg 

med ca. 30 minutters varighet som passer både ungdomsskole og videregående 

skole. Dette dokumentet beskriver opplegget «Sirkulær økonomi» og viser hvilke 

mål i læreplanen det er forankret i. 

I dette opplegget tar vi for oss sirkulær økonomi i praksis. Gjennom en 

gruppeoppgave hvor hver elev får sin rolle i den sirkulære økonomien finner vi 

sammen ut forskjellen på en lineær og en sirkulær økonomi. Hvordan kan økonomi 

og avfall høre sammen? Hva er poenget med å sortere avfall og gjenvinne? 

Opplegget legger til rette for diskusjoner og refleksjon over hvordan vi som 

forbrukere er med på å påvirke en bærekraftig utvikling gjennom sirkulær 

økonomi.   

Gode legobyggings-egenskaper kan være nyttig i dette opplegget. 
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Forankring i læreplanen: 
«Sirkulær økonomi» henger tett sammen med «Bærekraftig utvikling». 

Bærekraftig utvikling er et tverrfaglig tema som omtales i den. Elevene skal få 

forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning. Temaet 

rommer problemstillinger knyttet til miljø og klima, fattigdom og fordeling av 

ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning. Elevene skal lære 

om sammenhengen mellom de ulike aspektene ved bærekraftig utvikling. 

Læreplanen i naturfag 

Etter Vg1 

• Bærekraftig utvikling 

o kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for 

egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster 

Læreplan i samfunnsfag  

Etter 10. årssteget 

• Geografi 

o undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, 

andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og 

drøfte premissar for berekraftig utvikling 

o undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, 

konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det 

kan skape lokalt og globalt 

Etter Vg1 

• Politikk og demokrati 

o diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og 

berekraftig utvikling og forholdet mellom dei 

Læreplanen i norsk 

Etter 10. årstrinn 
• Muntlig kommunikasjon 

o delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig 

argumentasjon 

Læreplanen i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 

Etter 10. årstrinn 

• Filosofi og etikk 

o gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med 

utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter 

o drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: 

sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid 

og demokrati 


