
 

NRK - FORBRUKSVALG 

Episode 4 : Live redder verden – litt.  Forbruk 

 
https://tv.nrk.no/serie/live-redder-verden-litt/sesong/1/episode/4 

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

Hva jeg tenker om dette?  

b) Gå sammen i makkergruppene og del raskt hva dere har notert 

under pkt a) 

c) Velg deg det temaet som interesserer deg mest og dann gruppe 

med andre i klassen som har valgt samme tema som deg.  

Bruk gjerne responsteknologi for å finne hvem som ønsker hva. https://www.mentimeter.com/ 

d) Del kort hva dere har notert om gruppas tema fra kolonnen Hva jeg tenker om dette?  

Gjør i felleskap oppgavene i kolonnen under Hva kan vi gjøre?.   

 Tema Hva jeg tenker om dette? Hva kan vi gjøre? 
(Gruppearbeid) 

1 Black 
Friday  
 
 

Hva er det?  
Når, hvor og for hvem? 
 
Hva er din mening? For eller imot? 
Argumenter (stikkord)! 
 
 
 

Skriv en artikkel, leserinnlegg, 
blogginnlegg eller annet der 
dere får fram gruppas mening 
om Black Friday. 

2 Elektronisk 
utstyr 

Hvor mange mobiltelefoner har du hatt?  
Ønsker du deg en ny? 
 
Ta et standpunkt: Hvor lenge greier du å vente til neste gang 
du kjøper deg ny?  
 
Hva påvirker valget ditt om hvor lenge du kan vente? 
 
 
Les dette innlegget om energibruk og mobiltelefoner fra 
tek.no. Påvirker denne artikkelen ditt valg? Hvorfor/hvorfor 
ikke? 
 
 
 

Finn argumenter og 
motivasjonsord som dere vil 
bruke dersom noen spør om 
hvorfor dere velger å ha en 
gammel mobil…  
 
Lag  en plakat/bilde som dere 
kan henge opp/dele ut for å 
motivere andre til å gjøre det 
samme. 

3 Kjøpestopp 
 

Har du mye klær?  
 
Hva med de andre i familien, har de for mye? 
 
Greier du å la vær å handle i 1, 3, 6 eller 12 måneder? 
 
Bestem deg for om du vil ha kjøpestopp. 
 
Hva påvirker valget ditt om hvor lenge du eventuelt kan ha 
kjøpestopp? 
 
 
 
 
 

Finn argumenter og 
motivasjonsord som dere kan 
gi til dere selv og andre for å 
greie å la være og kjøpe deg 
nye ting. 
 
Lag  en plakat/bilde som dere 
kan henge opp/dele ut for å 
motivere andre til å gjøre det 
samme. 
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4 Ønskeliste 
 

Hvor lenge siden er det at du IKKE fikk det du ønsket deg?  
 
 
Lag en prioritert ønskeliste som du kan gi til dine 
foreldre/søsken til jul. 
 
 
 
 
 

Lag en liste med argumenter 
for dere selv som skal hjelpe 
dere til å holde ut til jul med å 
få det dere ønsker dere.  
 
Lag  en plakat/bilde som dere 
kan henge opp/dele ut for å 
motivere andre til å gjøre det 
samme. 

5 Byttekveld 
 

Hva tenker du om å gå med brukte klær? 
Hva er dine argumenter for eller imot? 
 
 
Kunne du tenke deg å planlegge en byttekveld? 
 
Hvem ville du eventuelt lage denne byttekvelden for? 
 
Skisser noen idéer for en slik kveld/dag. 
 

Skisser en plan for hvordan 
dere kan gå fram for å lage en 
byttekveld.  
 
Lag  en plakat/bilde som dere 
kan henge opp/dele ut for å 
motivere andre til å gjøre det 
samme. 

6 Trade Day 
 

Besøk facebooksiden (eller andre nettsider med Trade Day): 
https://www.facebook.com/tradedaynorway/ 
 
Finner du noen arrangementer? 
 
 
 

Sjekk opp hva Trade Day er og 
skriv et lite «foredrag» for å 
innvie de uvitende om hva det 
er.  
 
Lag  en plakat/bilde som dere 
kan henge opp/dele ut for å 
motivere andre til å gjøre det 
samme. 

7 Giftig 
søppel 
 

Hva er giftig søppel?  
 
Hva med deg, er du en kilde til forgiftning av naturen?  
 
Med hvilke varer forgifter du? 
 
Hvordan kaster du/familien din giftig søppelet? 
 
 
 

Lag en liste over de vanligste 
tingene du og jeg bruker i 
hverdagen som blir til giftig 
avfall når vi kaster det.  
 
Lag  en plakat/bilde som dere 
kan henge opp/dele ut for å 
vise hva dere fant ut. 

8 Bitraf Har du elektronisk utstyr som kunne blitt reparert eller 
omgjort til noe annet? 
 
Har du noe som tilsvarer Bitraf i din by/sted? 
 
Sjekk opp sidene for Maker Faire, 
http://www.trondheimmakerfaire.no/forsiden/. Kjenner du 
til konseptet?  
 
 
Er dette noe som vil interessere deg og dine venner å delta 
på? 
 

 
 

Sett dere inn i konseptet om 
«gjenbruk» av elektronisk 
utstyr og finn argumenter 
for/imot for at dette kan være 
noe for unge og voksne i ditt 
område. 
 
Lag  en plakat/bilde som dere 
kan henge opp/dele ut for å 
motivere andre til å benytte 
seg av for eksempel Bitraf. 
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