drag 5

Batterijakten - opp

UNDERSØKE VANER OG
HOLDNINGER
DETTE TRENGER DU:
• Penn og papir
• Fargepenner, ev. PC for å sammenstille resultatene
HVA: Å gjennomføre en undersøkelse gjennom å forberede
en spørreundersøkelse eller gjennomføre intervjuer.
HVORFOR: Nordmenn er dessverre langt fra de beste
i verden på å levere inn brukte batterier. Ifølge Miljødirektoratet samles cirka 35 prosent av alle mindre batterier inn
– mens svenskene samler inn hele 65 prosent! Men hva
skjer med resten? Havner de i søpla? Ligger de og slenger
hjemme i folks skuffer? Denne aktiviteten går ut på å gjøre
en egen undersøkelse og finne ut av vaner og holdninger
rundt gjenvinning av batterier.

Kompetansemål:
Utforskeren, samfunnsfag:
• bruke metoder for opptelling og klassifisering i enkle
samfunnsfaglige undersøkinger og presentere enkle uttrykk for mengde og størrelse i diagram og tabeller
• skrive enkle tekster om samfunnsfaglige tema og bruke
grunnleggende fagbegrep
SLIK GJØR DU: La elevene formulere egne spørsmål
om vaner og holdninger rundt gjenvinning, først og fremst
om batterier. Forsøk å finne ut av hvor batteriene som ikke
havner i gjenvinningen blir av. Dere kan velge å gjøre en anonym undersøkelse gjennom å forberede en enkel spørreundersøkelse med svar fra f.eks. foreldre, lærere, folk på gaten
eller å gjøre intervjuer. Sammenstill resultatene deres gjennom å illustrere i et diagram. Var resultatene som forventet?
Var det noe som overrasket dere i resultatene? Har dere fått
klarhet i hvor batteriene som ikke gjenvinnes blir av?
ELLERS: Batteriprodusentene har plikt til å informere
alle brukere av batterier blant annet om miljø- og helserisiko og hvor man skal levere gamle batterier. Hensikten
er å øke innsamlingen av batterier. Ser dere en forskjell
på svarene fra de unge og de eldre? Er det forskjell på
hva gutter og jenter har svart?   

TIPS!
Forslag til spørsmål:
1. Hva gjør du med dine batterier når de ikke fungerer
lengre?
Svaralternativ:
• Leverer på gjenvinnings- eller miljøstasjon (X%)
• Leverer i innsamling der jeg bor (søppelrom, gjenvinningsrom etc.)(X%)
• Leverer i batteriinnsamling i butikk (X%)
• Slenger i søpla (restavfall) (X%)
• Annet (X%)
• Vet ikke (X%)
2. Hender det at du kaster batteriene i søpla, dvs. i restavfallet, iblant?
Svaralternativ:
• Ja
• Nei
• Vet ikke
3. Hvor viktig syns du innsamling av brukte batterier er?
Gi et svar på en skala fra 1-7.

