
 

NRK - ET GRØNNERE LIV 

Episode 1: Live redder verden – litt.  Et grønnere liv 

a) Se episoden om forbruk og svar først kort på spørsmålene i 

kolonnen Dine resultater?  

b) Gå sammen i grupper på 3-4 stk og del raskt hva dere har 

notert under pkt a) 

c) Diskuter i gruppa og finn gode idéer for hvordan gruppa kan få 

et grønnere liv. Hvilke valg må dere ta? Diskuter hvordan dere 

kan støtte hverandre til å få et grønnere liv. 

d) Velg det punktet som engasjerer gruppa mest. Del deres resultat/idéer med de andre i klassen. (maks 1 min) 

e) Spør klassen om de ønsker å vite noe mer om tema gruppa har valgt. Finn svar på eventuelle spørsmål og del 

svarene i en ny delingsrunde (maks 1 min) 

 

 Tema/Oppgave Dine resultater Gruppas valg for et 
grønnere liv 

1 Hva med ditt utslipp?  
Måleenheten er tonn CO2  per år. 

− Tror du du/dere ligger over eller under 
gjennomsnittsnormannen på 11, tonn CO2  i året?  
 
Gjett en verdi ☺ 

  

2 Ta en klimatest! 
Gå inn på sidene til Ducky og finn ditt fotavtrykk: 
https://footprint.ducky.eco/ 
 

− Hva ble resultatene? Ble de som forventet? 
 

  

3 Spise mindre kjøtt? 
Sjekk ut alle varianter av å spise mindre kjøtt. 
 

− Finner du andre varianter enn vegetarianer og 
veganer? 

 

− Kan du/dere spise mindre kjøtt?  
Hvordan og hvor ofte? 

 

  

4 How to Dumpster Dive: 15 Steps 
Gå inn på siden: http://www.wikihow.com/Dumpster-
Dive 
 

− Hvilken av de 15 punktene hindrer deg mest i å 
drive Dumpster Diving? 

 

− Hva kan motivere deg mest til å prøve Dumpster 
Diving? 
 

  

5 Kaster du mat? 

− Hvilken mat er typisk for deg at dere kaster? 

− Kan du endre på dette? 

− Har du noen gode idéer for å kaste mindre du kan 
dele med andre? Kanskje du kan bli inspirert av 
Stine til å redusere ALT avfall? 
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http://www.wikihow.com/Dumpster-Dive
http://www.wikihow.com/Dumpster-Dive
https://www.nrk.no/norge/stine-_26_-testet-_zero-waste_-livsstilen_-disse-triksene-tok-hun-med-seg-videre-1.14718472
https://www.nrk.no/norge/stine-_26_-testet-_zero-waste_-livsstilen_-disse-triksene-tok-hun-med-seg-videre-1.14718472

