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2 Forbruk og etikk 

Introduksjon – forbrukersamfunn 
Den høye levestandarden vi har i Norge gjør at vi kjøper mye, og da kaster vi også mye som 

fortsatt er brukbart. Avfallet skaper miljøproblemer. Søppelbergene vokser for hvert år. Hvis alle 

i hele verden skulle leve på samme måte som oss i Norge måtte vi hatt mer enn 3 jordkloder for 

å få nok ressurser. Varer blir produsert raskere og rimeligere i dag enn tidligere. Billigere varer 

fører til at vi kjøper enda mer enn før. 

Norge har blitt et forbrukersamfunn. En forbruker er en som kjøper varer og tjenester fra andre. 

I Norge handler vi mye mer enn det vi trenger for å overleve. I stedet for å reparere ting som er 

ødelagte blir de ofte kastet. Vi kjøper nye klær bare fordi de andre ikke er moderne lenger. 

Norge har blitt et bruk-og-kast-samfunn.  

Noen typer forbruk er nødvendig forbruk, f.eks. mat og klær. Andre typer forbruk er 

unødvendige i den form av at vi ikke trenger dem for å overleve. Den type forbruk handler mer 

om at vi ønsker å ha det behagelig og lettvint.  

Mange mennesker har de siste årene blitt mer opptatt av å kjøpe varer som er miljøvennlige 

fordi de ønsker mindre forurensing. Mange er også opptatt av at maten vi spiser skal være så 

naturlig som mulig. Dette kalles økologiske matvarer.  

Enkelte er opptatt av statussymboler. Statussymboler kan være når man skal ha det dyreste eller 

nyeste, f.eks. den siste mobiltelefonen eller jakka – selv om man har både mobiltelefon og jakke 

fra før. Da er det merket som er avgjørende, ikke hva slags bruksfunksjon den har. En dyr 

motejakke har akkurat samme bruksfunksjon som en rimeligere jakke. Begge skal holde deg 

varm. Det kan være kvalitetsforskjeller, men ofte ser man at merkevarenavnet er det viktigste 

for de som er opptatt av statussymboler. 

Vi blir påvirket av reklame rundt oss og av mennesker vi omgås. Dette kan føre til kjøpepress. 

Kjøpepress betyr at vi føler at vi må kjøpe en bestemt vare eller tjeneste uten at vi egentlig har 

behov.  

Læringsmål 
Elevene skal: 

 Vite at de er globale innbyggere med globalt ansvar 

 Kunne forklare hva som menes med forbruk og forbrukersamfunn 

 Kunne forklare hva som menes med etisk produksjon 

 Vite hva som menes med fairtrade 

 Vite at all produksjon har skjulte kostnader i form av forbruk av ressurser 

 Kunne reflektere over eget forbruk 

 Kunne reflektere over forbrukerens etiske ansvar 
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Bilde fra nettstedet til Kahoot 

Oppgave 1 - kartlegging 
Den første oppgaven handler om kartlegging av elevenes praksis og holdninger. Her skal du få 

reflektere over din egen praksis, og se 

hva andre tenker om de samme 

spørsmålene. Det er derfor viktig at du 

svarer ærlig, framfor å svare det du 

tror er «riktig». Bruk resultatene til å 

diskutere påstandene. 

Lenke som du skal bruke for å spille 

Kahoot: https://kahoot.it . Pinkode får 

du av lærer, deretter skriver du inn 

navnet ditt (eventuelt et kallenavn 

eller nick). Lærer bruker denne lenka. 

Oppgave 2 – video WWF 
Se denne videoen laget for World Wildlife Fund (WWF) som handler om bomull og t-skjorter. 

Omtrent 1 av 6 jobber er innenfor klesproduksjon i verden, og det er den nest mest 

forurensende bransjen i verden (etter oljeindustrien)1.   

Diskusjonsspørsmål 

 Hvor overrasket ble dere av den skjulte 

kostnaden som ligger bak hver t-skjorte? 

 Vil denne informasjonen gjøre at dere kjøper 

færre klesplagg i framtiden? Hvorfor/hvorfor 

ikke? 

 Vil dere tenke over hvor ofte dere vasker klær 

etter å ha sett denne korte videoen? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Det blir tatt i bruk mange giftige kjemikalier i 

produksjonen, og disse blir ofte sluppet rett ut i 

naturen hvor de forurenser miljøet og skader 

innbyggerne. Hvilket ansvar har vi som forbrukere for slike forhold? 

 Hva kan være løsninger på utfordringer med denne type ressursforbruk – hvordan skal 

vi minske slikt forbruk? 

Her kan dere finne ut hva vannavtrykket (hvor mye vann som brukes for å produsere en vare) er 

for noen andre vanlige produkter og matvarer: 

http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/  

                                                           

1 Kilde: dokumentaren «The true cost» 

https://kahoot.it/
https://play.kahoot.it/#/k/e51111da-97b4-4c0a-95a4-53bcd75fcc2d
https://youtu.be/10ypcpbWIFo
http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/
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Oppgave – idemyldring og tankekart 

Ha en idemyldring, gjør søk og prøv å fylle ut tankekartet nedenfor med hvilke ressurser som 

brukes for å lage bomullsklær, og hvilke konsekvenser dette har – både positive og negative. 

 Hvor mye vet dere om punktene som er nevnt, og er det punkter dere mener mangler?  

 Hva er det viktigste dere har lært av denne øvelsen? Hvorfor mener dere at dette er 

viktig? 

Oppgave 3 – Bruk og forbruk 
I forbrukersamfunnet kjøper og kaster vi varer ikke bare fordi de er ødelagte, men kanskje også 

fordi de har blitt umoderne. Varer kan deles inn i to hovedgrupper; de som brukes og de som 

forbrukes (som brukes opp) – eller man kan tenke det som varer som er ment å vare i lang eller 

kort tid.  

Diskusjonsspørsmål – bruk og forbruk 

 Hva slags varer kjøper dere som kan være typisk noe som blir forbrukt (blir brukt opp 

eller har kort levetid) og noe som blir brukt (ment å vare i lang tid)? 

 Hva tror dere tidligere kan ha blitt betraktet som noe som skal vare lenge (bli brukt), 

som i dag har kort levetid (blir forbrukt)? 

 Tror dere det er noe i at varer tidligere ble laget for å vare, mens i dag lager man varer 

som er ment å gå i stykker i løpet av relativt kort tid (f.eks. at kjøleskap før kunne vare i 
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40-50 år, mens i dag regner man ikke lenger varighet enn 10 år)? Hvis ja, hvorfor tror 

dere at det er slik? 

En forbruker er en som kjøper varer og tjenester fra andre, men kanskje vi kan gjøre noen valg i 

forhold til om vi ønsker å kun forbruke uten hensyn til produksjon eller avfall – eller om vi 

ønsker å være mer bevisst i hva vi kjøper, hvor mye vi kjøper og hvor mye vi kaster.  

Diskusjonsspørsmål – forbruker eller kunde 

 Mener dere at det er en forskjell på en forbruker og en kunde – eller er dette samme 

sak? Hvorfor mener dere dette? 

 Hvis man er opptatt av å kjøpe og eie så mange ting som mulig er man materialistisk. 

Mange tror at penger gjør oss lykkeligere fordi vi kan kjøpe det vi har lyst på. Tror dere 

man blir mer lykkelig av å ha mange penger? Hvorfor? 

Oppgave 4 – tekstilindustrien 
Mange av varene du finner i Norge kommer fra andre 

land, f.eks. klær. I disse landene kan arbeiderne ha 

veldig dårlige arbeidsforhold og tjene lite. Fordi 

utgiftene til arbeidskraft blir lave har vi kunnet kjøpe 

varene billigere enn vi kunne lage dem selv.  

En av de største ulykkene innenfor tekstilindustrien 

var kollapsen av bygningen Rana Plaza i Bangladesh i 

2013. Dere kan lese mer om denne ulykken her 

Denne ulykken har ført til et økt fokus på 

tekstilarbeidernes rettigheter, og ansvaret 

tekstilindustrien – og vi som forbrukere – har.  

Likevel er det mange som fortsatt blir utnyttet, med 

dårlig lønn, lange arbeidsdager, lite rettigheter og 

som må jobbe med farlige kjemikalier og i utrygge 

bygninger. Enkelte steder vil man også finne bruk av 

barnearbeid. 

Caseoppgave – tekstilfabrikk 

Eiere av tekstilfabrikkene sier at de blir presset av 

markedet til å holde kostnadene nede fordi de store 

selskapene konkurrerer prismessig med hverandre. 

De må derfor få kjøpt varene billigere for å selge dem 

billigere. Alternativet er at de går til en annen fabrikk 

for å få kjøpt varen rimeligst mulig.  

 Bangladesh er verdens største tekstil-

eksportør etter Kina. Landet fremste 

konkurransefortrinn er billig arbeidskraft. 

 Tekstilindustrien utgjør nær 80 prosent av 

eksporten i Bangladesh. Veksten har vært 

formidabel de siste 30 årene. 

 Rundt fire millioner arbeidere syr klær på 

fabrikkene, det store flertallet er kvinner. 

Tekstilindustrien sysselsetter over 40 

prosent av industriarbeiderne i landet. 

 En vanlig tekstilarbeider tjener i 

gjennomsnitt 260 kroner i måneden og 

arbeider ti timer om dagen seks dager i 

uken. 

 Siden 2005 har minst 1800 tekstilarbeidere 

i Bangladesh mistet livet. 

 Bangladesh er et av de det mest korrupte 

landet av de ti største 

tekstileksportørlandene, viser tall fra 

Transparency International. 

 En tredjedel av befolkningen lever under 

fattigdomsgrensen, ifølge tall som 

Bangladesh har oppgitt til Verdensbanken. 

Det reelle antallet fattige antas å være 

langt høyere. 

Kilde: FN-sambandet 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Bygningskollapsen_i_Savar_i_Bangladesh_2013
http://www.fn.no/Aktuelt/Nyheter/Ett-aar-etter-Rana-Plaza
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 Med tanke på stor arbeidsledighet i disse landene; hva ville du gjort hvis du var eier av 

en tekstilfabrikk; sagt at du ikke kunne produsere billigere fordi det ville bety at du 

måtte sette ned lønningene eller ha mindre sikkerhet (kjemikalier, bygninger) eller 

godta betingelsene for at du og dine ansatte fortsatt skulle ha arbeid? 

 Kleskjedene mener at de ikke er ansvarlig for arbeiderne fordi de kun kjøper en vare og 

ikke ansetter folk. De mener at det er tekstilfabrikkeieren som har hovedansvar. Er dere 

enige eller uenige i en slik påstand? Hvorfor? 

 Kleskjedene mener at det egentlig er forbrukerne som har ansvaret fordi de krever 

billige varer.  

o Hva mener dere; har vi som forbrukere noen makt over kleskjedene – i så fall 

hva slags?  

o Har vi, forbrukere, ansvar for arbeidernes arbeidsvilkår (lønn, lokaler, 

arbeidstider, sikkerhet? 

Oppgave – ord og uttrykk tekstiler 

Her er noen faste ord og uttrykk som handler om tekstiler, men som har en forklaring ut over 

den rent bokstavelige. Sett strek mellom ord og riktig forklaring.  

 

Oppgave 5 – fairtrade 

Det er mange produsenter som får en veldig liten andel av hva 

varen omsettes for, og fairtrade er en reaksjon på dette.  

Oppgave 

 Finn ut hva som menes med fairtrade 

 Gi eksempler på produkter hvor man finner fairtrade 

 Ville dere være villige til å betale mer for fairtradevarer 

enn andre varer? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Bilde: Shutterstock 
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Bilde: Shutterstock 

Oppgave 6 – matproduksjon 
Det er store skjevheter i hvordan maten på kloden 

er fordelt. Noen har i overflod, mens andre sulter. 

Mange mener at det egentlig er nok mat til alle. Det 

er ikke at befolkningen øker som er problemet, 

men hva vi spiser. Produksjon av kjøtt gjør at vi 

forbruker mye av jordas ressurser, f.eks. at vi 

bruker mye dyrkingsjord til fôr til dyr enn mat til 

mennesker. Mange planter blir også brukt til 

drivstoff framfor til mat.  

I tillegg til at mye potensiell matjord blir brukt til 

beiter og produsere fôr, står storfedrift for mer 

utslipp av klimagasser enn en samlet 

transportindustri – i tillegg til at bransjen forbruker 

store vannressurser. Det blir hevdet at dersom alle 

amerikanere sløyfet ett kjøttmåltid i uka tilsvarer 

utslipp fra 7.600.000 biler. Å produsere 1 kg med 

biffkjøtt «koster» over 15.000 liter med vann.2 

Diskusjonsspørsmål matproduksjon 
Med en stadig økende befolkning er det å produsere nok mat til alle en stor global utfordring, 
spesielt fordi stadig flere spiser mye proteinrik mat. For å produsere 1 kg storfekjøtt, kreves det 
7 kg korn. Mange mener derfor at vi bør spise mindre kjøtt og mer korn og grønnsaker. 

Samtidig som det i mange land er vanskelig å brødfø befolkningen, preges den vestlige verden 
av at stadig flere mennesker blir overvektige. Et paradoks i denne sammenhengen er at vi i den 
vestlige verden derfor går på slankekurer som bruker mye av matvareressursene.  

Mange av disse diettene er basert på et inntak av lite karbohydrater og store mengder protein 
og fettholdig mat som kjøtt, ost og egg. 

 Har dere noen gang tenkt over at det krever mye dyrket mark for å få kjøttprodukter? 
Hvilke tanker har dere rundt dette temaet? 

 Hva tenker dere om at dietter gjør at man bruker mye av matvareproduksjonen for å bli 
tynne, ikke for å bli mette? 

 Bør vi tenke på den globale matvaresituasjonen i vårt kosthold, eller synes dere vi bør 
kunne spise hva vi vil så lenge vi har råd til å betale hva det koster? Hvorfor mener dere 
dette? 

Diskusjonsspørsmål stamcelleburger 

Forskere i Nederland har funnet en ny måte å skaffe kjøtt på. De dyrker det i et laboratorium, og 

oppdagelsen kan få mye å si i kampen for å skaffe nok mat til en voksende verdensbefolkning. 

                                                           

2 http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/  

http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/
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Her bruker man stamceller som er hentet fra ei levende ku, og cellene er også levende. 

Stamcellen deler seg i to, så deler de seg i to osv – og til slutt har det blitt et kjøttstykke. 

 Kunne dere tenke dere å spise hamburgere eller andre kjøttprodukter som er dyrket 

fram i et laboratorium framfor at det kommer fra dyr som er slaktet? Hvorfor/hvorfor 

ikke?  

 Tror dere at en slik oppdagelse vil føre til at vi slutter med husdyrhold? Hvorfor/hvorfor 

ikke? 

 

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) sier at slik produksjon kan få slutt på sulten i 

verden, redusere karbondioksidutslippene, gjør at dyrene behandles med mer omtanke og  gjør 

matproduksjonen tryggere.  

 Hvorfor mener de at karbondioksidutslippene vil minske? 

 Vil dere si at vi kan stole mer på slikt kjøtt siden det er dyrket under kliniske forhold 

framfor at det kommer fra ei ku på en gård hvor vi ikke vet hvordan forholdene er eller 

hva kua er borti i løpet av et liv? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 Tror dere at dette vil få slutt på sulten i verden? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Gruppeoppgave – fra råstoff til avfall 

Oppgaven er hentet fra www.miljolare.no og er noe forkortet i forhold til originaloppgaven. 

Dere skal velge en vanlig vare som dere finner i dagligvarebutikken (f.eks melk, kaffefilter, 

vaskemiddel, grønnsaker osv) og prøve å finne svar på spørsmålene under.  

 

 Hvor kommer råvarene fra (sted)? 

 Hvordan er råvarene produsert og bearbeidet? (dyrket eller kunstig framstilt, hva gjør 

man med råvarene for at det skal bli den varen dere har valgt) 

 Har produksjon av varen medført miljøbelastninger (forurensing)? Hvilke? 

 Hvor er varen produsert og under hvilke forhold (i Norge eller i andre land, hvem har 

laget den – f.eks. er det barnearbeid, har de som har jobbet med produksjonen fått 

rimelig lønn i forhold til innsats, arbeidsforhold)? 

Produktet som er undersøkt Ja Nei Vet ikke 

Er laget av nedbrytbare naturmaterialer    

Er produsert på en måte som ikke forurenser (uten 
bruk av sprøytemidler, kjemikalier og lignende) 

   

Er laget lokalt og krever ikke mye transport    

Inneholder ikke helse- og miljøskadelige stoffer (klor, 
PVC, tungmetaller) 

   

Kan repareres, gjenbrukes eller resirkuleres    

Har ikke unødvendig emballasje    

http://www.miljolare.no/aktiviteter/land/ressurs/lr10/?vis=veiledning
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 Hvor langt er varen transportert (kortreist eller langreist)? 

 Hvor lang levetid har produktet (hvor lenge skal/kan det brukes)? 

 Fører produktet i seg selv til miljøbelastninger (forurenser produktet under bruk)? Hvis 

ja, hvilke miljøbelastninger? 

 Hva skjer med produktet når det blir kastet?  

Oppgave 7 – statistikk forbruk 
Våre forbruksvaner har endret seg 

gjennom årene. I 2012 brukte en 

gjennomsnittshusholdning 436.000 

kroner. Hvis man sammenligner med 

1958, og regner om beløpet til 2012-

kroner, var forbruket på knapt 129.000. 

Det har derfor vært en kraftig vekst i 

forbruket.  

Det er to hovedtendenser; vi bruker 

mer på bolig og mindre på mat enn 

tidligere. I 1958 utgjorde utgifter til mat 

og alkoholfrie drikkevarer i underkant 

av 40 % av de totale utgiftene, mens i 

2012 brukte vi ca. 12 %. Bolig utgjorde i 

2012 31 % av totalutgiftene, og det er mer enn en dobling siden 1960-tallet. 

I 1958 brukte vi litt mer enn 13 % til klær og sko, mens i 2012 brukte vi bare 4 %. I realverdi 
bruker vi likevel mer på klær og sko enn i 1958, og tatt i betraktning at klær og sko også har blitt 
billigere betyr dette at vi stadig kjøper mer av dette.   

Dere kan lese mer statistikk i brosjyren «Dette er Norge – 2015. Hva tallene forteller.» 

Diskusjonsspørsmål forbruk 

 Hva er det som kan ha ført til at vi bruker mindre av totalkostnaden på mat i våre dager? 

Hva har endret seg? 

 Hvorfor tror dere vi bruker mer på bolig nå enn tidligere? 

 Som dere ser av tabellen utgjør matvarer, bolig og transport rundt 60 % av 

totalkostnadene. Hva kan de siste 40 % bestå av (varer og tjenester) – og hvordan tror 

dere fordelingen er mellom de ulike varene og tjenestene? Sjekk antakelser mot 

statistikk dere finner hos Statistisk sentralbyrå. Lag gjerne en informasjonsplakat som 

kan belyse dette. 

Diskusjonsspørsmål reklame 
Reklamens makt er stor, og det betyr at vi som forbrukere må forholde oss kritisk til det vi blir 

presentert for – det er vår rolle som kritiske, og etiske, forbrukere.  

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/234757?_ts=1516c743d80
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 Hvordan vil dere forklare begrepet reklame? 

 Ordet reklamere, kan ha to helt ulike betydninger (reklamere for noe, reklamere på noe) 

– hva er forskjellen? 

 Hva betyr uttrykket "reklamens makt"? Er reklame positivt eller negativt? Finn 

argumenter. 

 Vi kan dele reklame inn i direkte og indirekte reklame. Finn eksempler på direkte og 

indirekte reklame. 

Retorikk brukes som grep også i reklame. Innenfor retorikken brukes begrepene etos, logos og 

patos.  

o Etos handler om taleren, personens moraloppfatning, moralsk vilje eller livsholdning – 

og roller personen har. Er taleren anerkjent på sitt område har han høyere etos enn hvis 

den som snakker ikke har f.eks. formell kompetanse. 

o Logos angår saken, og tar utgangspunkt i fornuft og argumentasjon. 

o Patos angår tilhørernes følelser, f.eks. at man bruker overdrevne eller melodramatisk 

bruk av følelsesmessige virkemidler for å skape engasjement hos tilhørerne. 

 

 Kan dere gi eksempler på nyheter eller reklame hvor dere har sett uttrykk for etos, logos 

eller patos? 

 Et utsagn enkelte bruker om reklame er: "Reklame er kunsten å selge det unyttige til 

den dumme." Hvor enige eller uenige er dere i et slikt utsagn? 

 En god selger kan bli omtalt som at han/hun "kan selge sand i Sahara".  Hvorfor er man 

en god selger hvis man kan selge sand i Sahara? Synes dere uttrykket er positivt eller 

negativt? Hvorfor? 

i enkelte butikker har de organisert hvordan man skal gå for å bli eksponert for så mange varer 

som mulig. 

 Har dere tenkt over hvordan varer er plassert i forhold til hvordan det er naturlig å gå 

gjennom f.eks. din nærmeste dagligvarebutikk?  Er det tilfeldig hvor de ulike varene er 

plassert? 

Før i tiden var det en kjøpmann som stod bak en disk og hentet fram varer til kundene. I dag 

henter vi varene selv, og kan også skanne inn varekodene før vi kommer til kassa – og på den 

måten kan vi spare tid.  

 Mener dere dette er en positiv eller negativ utvikling? Hvorfor? 

 I hvilke andre bransjer kjenner dere til at den personlige betjeningen har blitt 

selvbetjening i dag? 

 Når vi utfører mye av "jobben" selv, bør da varene bli billigere eller bør vi være fornøyd 

med å spare tid? 

Mange "må" kjøpe bare de føler de kan spare penger. Som et eksempel kan man ta en butikk 

hvor det i vinduet henger en stor plakat hvor det står "Inntil 70 % avslag på utvalgte varer". 
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 Hvor godt mener dere et slikt tilbud er? Finn argumenter for at man kan gjøre gode 

kjøp/dårlige kjøp basert på denne type reklame. 

Oppgave 8 - søppelberg 
Til høyre ser du en tabell fra ssb.no som viser 

hvor mye husholdningsavfall hver enkelt av oss – 

i snitt – produserer hvert år.  

Diskusjonsspørsmål husholdningsavfall 

 Hvor overrasket er dere over mengden 

avfall hver enkelt produserer? 

 Tror dere at dere kaster mer eller mindre 

enn snittet? 

 Finn ut hva vi egentlig kaster (type avfall fra husholdningene) og hvor mye vi kaster av 

hver type. Tips: søk på nettstedet ssb.no.  

o Hva tenker dere om resultatet dere finner?  

o Fyll ut skjemaet under med eksempler på avfall i ulike kategorier 

 

Når du tenker på at hver nordmann i gjennomsnitt produserte 438 kg husholdningsavfall i 2014 

blir det 1,2 kg hver dag hele året.  

 Tror du at du produserer nesten 8,5 kg husholdningsavfall pr uke? Tenk gjennom hva du 

kaster i løpet av ei uke og lag en oversikt.  

 Hva slags avfall produserer du mest av i volum? 

 Hva slags avfall produserer du mest av i vekt? 

Diskusjonsspørsmål – hvor blir det av søppelet 

De fleste av oss sorterer søppel for resirkulering, og mange gir bort brukte klær og andre varer 

til bruktbutikker, loppemarkeder eller ulike typer organisasjoner som hjelper fattige i Norge og 

andre land. Noen kaster dessverre fra seg søppel i naturen.  

Type avfall Eksempler på avfall 

Farlig avfall  

Andre materialer  

Glass  

Metall  

Plast  

Våtorganisk  

Papir og papp  

https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/avfkomm/aar/2015-07-07#content
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 Har dere tenkt over hvor det blir av søppelet dere kaster, hva det blir brukt til og hvor 

lenge det er i omløp før det forsvinner? Finn ut hvor søppelet dere kaster blir av. 

 Hva vet eller tror du blir gjenvunnet når det gjelder ditt husholdningsavfall? I 

gjennomsnitt blir 164 kg gjenvunnet pr innbygger pr år – stemmer det med dine funn? 

 Er det noen måter du kan redusere avfallsmengden din på? Forklar hva du vil gjøre. 

Diskusjonsspørsmål– miljøgifter 

Et produkt som skal leveres inn som spesialavfall hos forhandlere eller på miljøstasjoner er 

batterier, og årsaken er at man vil begrense utslipp av miljøgifter i naturen. Selv om noen 

batterier ikke inneholder miljøgifter, vil man at også disse leveres inn.  

 Hvorfor tror dere man vil at alle batterier skal leveres inn, selv om ikke alle inneholder 

miljøgifter?  

 Hvis noen likevel kaster batterier i husholdningsavfallet; bør de straffes – og hva synes 

dere vil være en passende straff? 

 

Mennesker slipper ut miljøgifter fordi vi ønsker en bedre levestandard, f.eks. gjennom at vi har 

batterier som brukes i mange elektroniske artikler.  

 I hvilken grad mener dere at vi har rett til å utsette naturen (og oss selv) for giftstoffer 

for at hverdagen skal bli enklere? Hvorfor? 

 Hvor mange batterier tror dere at dere bruker på ett år? 

 

Miljøgifter kan føre til mange typer skader, og jo høyere opp man er i næringskjeden – jo mer 

miljøgifter vil man kunne få i seg. Det blir hevdet at alle mennesker i dag har miljøgifter i 

kroppen. Miljøgifter kan føre til langtidsskader som kreft, skader på arvestoff og 

reproduksjonsskader. 

 Mange av skadene er irreversible. Hva menes med dette? 

 Hva menes med reproduksjonsskader? 

 Hvis det er riktig at alle mennesker har miljøgifter i kroppen – hva kan det komme av? 

 

Diskusjonsspørsmål – søppelberg og søppelflak 

Når vi kaster fra oss ting i naturen tar det lag tid før de forsvinner. Her er noen eksempler; 
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I havet kastes det mye, og i Stillehavet finnes det et søppelflak er dobbelt så stort som USA. 
Søppelet består av alt fra fotballer og kajakker til legoklosser og bæreposer. Mer enn en million 
sjøfugler og nærmere 100 000 sjødyr skal ha dødd hvert år som følge av det flytende søppelet. 
Alt fra sprøyter til lightere og tannbørster er funnet i magen til døde sjøfugler og søppelet kan 
også vise seg å være farlig for mennesker hvis giftstoffer fra søppelet kommer inn i vår 
matkjede. Det som kommer i havet ender opp i dyrene, og til slutt på din tallerken3. Det er 
funnet et tilsvarende søppelflak i Atlanterhavet også4.  

 Hvor overrasket er dere over disse opplysningene? 

Under ser dere bilder fra noen reklamekampanjer5 som har fokus på at det som vi kaster i 

naturen har konsekvenser for både mennesker og dyr. 

 

 Hva tenker dere om slike kampanjer – har de noen effekt? Hvorfor/hvorfor ikke?  

 Hvilke forslag har dere til kampanjer som skal føre til at folk forsøpler mindre? 

  

                                                           

3 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/stillehavet-rommer-verdens-stoerste-

soeppelfelt/a/503717/  
4 http://natgeo.no/natur/miljoe/enormt-soeppelflak-oppdaget-i-atlanteren  
5 http://www.boredpanda.com/powerful-social-advertisements/  

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/stillehavet-rommer-verdens-stoerste-soeppelfelt/a/503717/
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/stillehavet-rommer-verdens-stoerste-soeppelfelt/a/503717/
http://natgeo.no/natur/miljoe/enormt-soeppelflak-oppdaget-i-atlanteren
http://www.boredpanda.com/powerful-social-advertisements/
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Aktuelle kompetansemål 
Samfunnsfag 8-10 utforskaren;  

 formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking 

og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg 

 Bruke statistiske kjeder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i 

samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon 

 Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan 

prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning 

 Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av ulike digitale og papirbaserte 

kjelder, og diskutere formål og relevans til kjeldene 

Samfunnsfag 8-10 historie; 

 Gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag 

 Gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den 

industrielle revolusjon 

Samfunnsfag 8-10 geografi; 

 Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for 

miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt 

 Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene 

mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling 

Samfunnsfag 8-10 samfunnskunnskap; 

 Beskrive korleis forbruksmønsteret har utvikla seg i Noreg, og gjere greie for rettane til 

forbrukarane 

 Beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale 

økonomien 

Naturfag 8-10 forskerspiren 

 Innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultatet 

grafisk 

Naturfag 8-10 mangfold i naturen 

 Observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et 

naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak 

som kan verne naturen for framtidige generasjoner 

  



 

 

15 Forbruk og etikk 

Naturfag 8-10 teknologi og design 

 Teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og 

vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn 

Matematikk 8-10 statistikk, sannsyn og kombinatorikk 

 Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske 

data og vise kjeldekritikk 

 Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og 

varasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike 

dataframstillingar og kva inntyrkk dei kan gje 

RLE 8-10 filosofi og etikk 

 Gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i 

grunnleggende etiske tenkemåter 

 Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk 

ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati 

Norsk 8—10 muntlig kommunikasjon 

 Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon 

 Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier 

Norsk 8-10 skriftlig kommunikasjon 

 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere 

relevant informasjon i arbeid med faget 

 Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem 

underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst 

 Uttrykke seg med variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding 

 Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og 

sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium 

 Integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er 

hensiktsmessig 

Språk, litteratur og kultur 

 Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere på 

 Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere 

over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder 

 

 


