
ESSAY

Kapitlene i del 2 innledes med en tekst skrevet av 
kjente norske skribenter. De har selv valgt et 
emne innenfor kapitlet som de synes er ekstra 
spennende.

OVERSIKT

Til hvert emne finner du oppslag der vi har samlet 
det viktigste du trenger å vite.

Slik bruker du Pilot
Pilot er en bok for samfunnskunnskap i videregående skole. Verket er delt i fire deler.  
I tillegg har Pilot en omfattende nettressurs i Skolestudio og finnes som Smartbok.

Del 1: Å lykkes med samfunnskunnskap

«Alt du lærte på ungdomsskolen, er feil!». Slik starter del 1 av Pilot, og målet med denne delen er at du 
skal få et innblikk i hva samfunns kunnskap er, og hva du kan gjøre for å lykkes med faget. Helt til slutt i 
delen finner du også tips til ulike måter å arbeide med faget på.

Del 2: Undring og utforskning

Dette er hoveddelen i boka, og her finner du i alt åtte kapitler som tar for seg alle emnene fra læreplanen. 
Kapitlene er satt sammen slik at du først får den informasjonen du trenger, deretter finner du eksempler 
på hvordan du møter det samme i samfunnet rundt deg, og så avsluttes kapitlet med en omfattende 
oppgavedel. Nedenfor ser du hvordan du kan bruke denne delen.
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I dette kapitlet kan du lære mer om hvorfor mennesker lever 
sammen i samfunn, og hvordan samfunnet bidrar til å forme oss 
som mennesker. Du vil dessuten bli litt bedre kjent med deg selv, 
få et mer bevisst forhold til alle reglene som omgir deg, og 
kanskje forstå litt mer av hvorfor du er den du er. 

1  Hvordan 
samfunnet lager 
mennesker som 
deg
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HARALD EIA (født 1966) er en norsk tekstforfatter, programleder, skuespiller og 
komiker, kjent blant annet for en rekke radio- og tv-program på NRK og TVNorge. 
Eia er utdannet sosiolog og har gitt ut flere bøker om emner tilknyttet faget, blant 
annet Født sånn eller blitt sånn? (2001). 

Det var da som svarte svingende
Jeg husker fortsatt øyeblikket da jeg skjønte at mye av det jeg hadde lært på 
studiene om sosialisering, var riv ruskende galt. Det var en kveld i november 1998, 
etter en lang dag med skriving av sketsjer på NRK, og jeg ble umiddelbart kvalm. 
Sånn som man blir når man innser at man har kastet bort masse tid på tull.

Jeg burde jo egentlig ikke bli kvalm av tanken på å drive med tull. For det å lage 
tull hadde blitt jobben min. Jeg var 32 år, hadde jobbet i fire år med å lage humor 
på TV og hadde for lengst forlatt karrieren som sosiolog og samfunnsforsker. Men 
jeg hadde bevart kunnskapen fra studietiden som en slags skatt. Når jeg traff folk 
gjennom jobben, statister for eksempel, eller regissører, og merket hvordan de var, 
tenkte jeg på hvordan omgivelsene hadde formet dem.

Møtte jeg en pratsom og utadvendt person, tenkte jeg: Hun har nok vokst opp i 
et hjem hvor foreldrene snakket mye og ofte hadde besøk, slik at hun selv ble 
omgjengelig og sosial. Kom jeg borti en nerdete person som leste mye, tenkte jeg: 
Han kommer nok fra et hjem med mye bøker og har sikkert selv en far eller mor 
som har overført sin leseinteresse til sønnen. Hvis jeg så en som røyket: Han har 
nok røykende foreldre og har blitt påvirket av deres røykevaner. En mobbete type 
med lite empati: Foreldrene er nok selv kalde og har ikke lært sin sønn medfølelse.
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Hva er kultur?
En klassisk definisjon på kultur er Edward Burnett  
Tylors definisjon fra 1871: «Kultur er den komplekse 
helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, 
moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter 
og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av 
et samfunn.»

En enklere måte å si det på kan være at kultur er de 
verdiene, kunnskapene og ferdighetene som overføres 
fra generasjon til generasjon. Det betyr at kulturen i et 

samfunn vil forandre seg litt fra generasjon til genera-
sjon, både fordi nye ting dukker opp, og fordi vi ikke 
lærer oss alt den forrige generasjonen kunne.
• Hovedkultur: Den dominerende kulturen i  

sam funnet, flertallets kultur.
• Subkultur: Mindre delkultur som skiller seg tydelig 

fra hovedkulturen i samfunnet.
• Motkultur: Kultur som står i motsetning til hoved-

kulturen og fungerer som et alternativ.

KULTUR og flerkultur

F  Er dataspill kultur?

Hvorfor lærer du om litteraturhistorie på skolen? Hvorfor hører du på musikk, følger med på 
YouTube eller spiller spill? Og hvorfor feirer vi jul? Jo, fordi det er en del av kulturen i Norge  
i dag.
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Minoriteter i Norge
Minoritet betyr mindretall og brukes om en folkegrup-
pe som utgjør et mindretall av et lands befolkning.  
Minoritet er det motsatte av majoritet, som beskriver 
et flertall. Det finnes mange etniske minoriteter i Norge, 
men de kan deles grovt i tre: nasjonale minoriteter,  
urfolk og innvandrere.
• Nasjonale minoriteter: Minoritetsgrupper som har 

bodd lenge i Norge, og som har fått spesiell 
beskyttelse. Kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, 
rom (sigøynere) og romanifolk/tatere er nasjonale 
minoriteter i Norge.
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KULTUR og flerkultur

Kulturmøter
I dagens globaliserte verden møter vi fremmede 
kulturer oftere enn noen gang før. Det betyr at vi 
får anledning til å sammenligne vår egen kultur 
med andre kulturer og reflektere over forskjelle-
ne. Det finnes to helt forskjellige måter å møte 
andre kulturer på: kulturrelativistisk og etno-
sentrisk.
• Kulturrelativistisk syn: Vi ser alle kulturer som 

forskjellige, men likeverdige.
• Etnosentrisk syn: Vi setter vår egen kultur i 

sentrum og bruker den som målestokk for 
alle andre.

Stereotypier og fordommer
Mangel på kunnskap om andre kulturer kan gjøre 
at vi lager oss enkle og feilaktige forestillinger om 
hvordan de er. Slike forestillinger kalles stereo-
typier eller fordommer.
• Stereotypi: Overforenklet og ensidig oppfat-

ning om en gruppe mennesker, for eksempel 
«alle nordmenn er fiskere med blondt hår og 
blå øyne» eller «alle samer er reineiere med 
lasso og snøskuter».

• Fordom: Forutinntatt holdning, ofte med 
negativt innhold, som blir brukt til å under-
trykke eller diskriminere en gruppe. For 
eksempel har fordommer om at bestemte 
menneskegrupper er dummere og mindre 
verdt enn andre, blitt brukt som unnskyldning 
for slavehandel og kolonisering.

• Urfolk: Folkegrupper med eget språk og kultur, 
som levde i et område før det ble en del av en 
moderne stat. Samene oppfyller kravene til status 
som nasjonal minoritet, men er allerede etablert 
som urfolk og velger selv å legge vekt på dette.

• Innvandrere: Den største minoritetsgruppen i 
Norge er innvandrere, altså mennesker som har 
flyttet til Norge og bosatt seg her. Ca. 1/5 av den 
norske befolkningen er i dag innvandrere eller barn 
av innvandrere. De største gruppene av innvandre-
re kommer fra Polen, Litauen, Somalia, Sverige, 
Pakistan og Syria.

Flerkulturelt og homogent?
Det har alltid vært kulturforskjeller i det norske 
samfunnet, mellom byer og distrikter, og mel-
lom ulike landsdeler. Likevel ble det norske 
samfunnet regnet for å være ganske homo-
gent. Det vil si at medlemmene av samfunnet 
har mange tydelige fellestrekk.

De senere årene har innvandring brakt et 
helt spekter av nye delkulturer inn i det norske 
samfunnet, som gradvis har blitt stadig mer 
flerkulturelt. Det er imidlertid den norske  
hovedkulturen som dominerer, og som videre-
føres i barnehager og gjennom hele skole-
systemet. Her lærer nye generasjoner om nor-
ske tradisjoner, kunnskaper og verdier, noe 
som gjør at samfunnet kan være både flerkul-
turelt og ganske homogent på samme tid.
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EKSEMPELTEKST

Til alle emnene i kapitlene er det eksempeltekster 
som synliggjør hvordan du møter dette emnet i 
samfunnet rundt deg. Eksempeltekstene har 
oppgaver knyttet til seg.

Å GJØRE

Til slutt i alle kapitlene finner du en større 
oppgavebank med oppgaver  
i fire kategorier:
1 Har du fått med deg dette?
2 Sammenhenger
3 Perspektiver
4 I dybden

Del 3: Kurs

Her finner du forslag til oppskrifter du kan følge når du arbeider med sentrale ferdigheter i 
samfunnskunnskap. Det finnes kurs i disse emnene:

• å gjennomføre et større skriftlig eller  
muntlig prosjekt

• å skrive en fagartikkel
• å drøfte i samfunnskunnskap
• å holde en muntlig presentasjon
• å bruke fagbegreper

• å bruke kilder
• å lage en god problemstilling
• å bruke søkemotorer
• å lykkes med fagsamtalen

I Pilot Skolestudio finner du flere kurs.

Del 4: Klar for eksamen?

Mot slutten av skoleåret venter muntlig eksamen, 
og i del 4 finner du tips til hvordan du kan stille 
best mulig forberedt. Her finner du også 
eksempler på eksamensoppgaver og noen råd 
det kan være lurt å ta med seg til selve 
eksaminasjonen.

Oppslagsdel – fagbegreper og 
stikkordregister

På side 241 finner du et register over sentrale 
fagbegreper fra samfunnskunnskap. 
Fagbegrepene er de ordene som står i kursiv 
i kapitlene, og disse begrepene bør du lære deg. 
Bruk registret om du er usikker på hva et begrep 
betyr. I oppslagsdelen finner du også 
stikkordregister for hele verket.

«Det er dine øyne jeg ser»
av Knut Storberget

Det nærmer seg jul en dag i slutten av 1980-årene. Det ligger an til å bli en ganske vanlig dag  
i Postbanken, en koselig og trygg arbeidsplass.

Plutselig rives dørene opp, og tre maskerte menn ikledd kjeledresser stormer inn. 
Gjennom hullene i finlandshettene ser kvinnene øyne. Med det som ser ut som våpen, fektes 
det, og det trues. Ransmennene skriker i munnen på hverandre:

– Få pengene! Få pengene!
Kvinnene fomler med å finne fram sedlene, og ranerne er utålmodige. Igjen trues og 

skrikes det. Kvinnene fomler ikke fordi de nøler med å adlyde ordre fra desperate ranere, 
men fordi de er livredde.

Etter å ha lenket sammen to av kvinene med håndjern og låst dem inne i hvelvet løper 
ransmennene ut av banken med et utbytte på over 600 000 kroner og flykter i en bil. Etter  
en lang flukt havner ranerne til slutt i København. Der pågripes de på et hotellrom etter 
iherdig politiarbeid.

En av ranerne var Trond Henriksen. Han var 23 år gammel. Han ble dømt til sju år og 
seks måneders fengsel for ranet samt en rekke andre forhold. Det var ikke hans første dom, 
men nummer elleve. Opptakten til ranet var en rømning fra Oslo fengsel samme måned, og 
ranet ble beskrevet som godt planlagt og svært brutalt. Det rammet flere mennesker. For slik 
samfunnsskadelig virksomhet finnes det ikke alternativer til streng fengselsstraff. Samfunnet 
har et klart beskyttelsesbehov når det gjelder så alvorlige straffbare handlinger, og her var det 
ingen grunn til å se bort fra gjentakelsesfaren.

Det ble altså en lang fengselsstraff for Trond. Dommen tok på riktig vis ikke hensyn til at  
de bar med seg «liksomvåpen». Disse hadde uansett sin grufulle virkning. I frykt for egne og 
andres liv ga de bankansatte fra seg mye penger. Den angsten ransmennene forårsaket, satte 
dype spor. For ofrene ble det en opplevelse som skulle prege dem dag og natt i lang tid fram-
over, ja, kanskje hele livet. Og for Trond innebar fengselsdommen ytterligere år bak murene.

To år etter ranet fikk Trond en telefon fra en av etterforskerne i saken. Han spurte om en 
av de ansatte i Postbanken som hadde vært til stede under selve ranet denne desember-
morgenen, kunne få komme og besøke ham i fengselet.

– Hvorfor det? spurte Trond politimannen.
– Fordi hun har vært sykmeldt siden ranet. Hver eneste natt vandrer hun rundt i sitt eget 

hjem for å sjekke at vinduene er låst. Hun drømmer om et par øyne bak en finlandshette. 
Hun vil så gjerne snakke med deg for å finne ut om det kan hjelpe henne ut av denne 
umenneskelige angsten hun hadde lidd under etter ranet, sa etterforskeren.

Vel, tenkte Trond. Hvis det kunne hjelpe henne, så hvorfor ikke? En uke senere kom 
politimannen sammen med kvinnen til besøksrommet på Ullersmo. Da Trond kom inn i 
rommet, knakk hun sammen.

– Det er dine øyne, det er dine øyne jeg ser! gråt hun, og la armene rundt Trond.

Utdrag fra boka Det er dine øyne jeg ser. Om forbrytelse, straff og forsoning (2012)

Knut Storberget 
er tidligere 
justisminister 
(2005–2011).  
Fra 2019 arbeider 
han som fylkes-
mann i Innlandet.
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1 Hvilke konsekvenser fikk bankranet for gjerningspersonen og offeret i denne 
historien?

2 Hvorfor tror du Storberget valgte å bruke sitatet «Det er dine øyne jeg ser» som 
tittel på boka si om forbrytelse, straff og forsoning? Forklar hva historien om Trond 
Henriksen forteller oss om disse temaene.

skrikes det. Kvinnene fomler ikke fordi de nøler med å adlyde ordre fra desperate ranere, 
men fordi de er livredde.

ransmennene ut av banken med et utbytte på over 600 000 kroner og flykter i en bil. Etter  
en lang flukt havner ranerne til slutt i København. Der pågripes de på et hotellrom etter 
iherdig politiarbeid.

seks måneders fengsel for ranet samt en rekke andre forhold. Det var ikke hans første dom, 
men nummer elleve. Opptakten til ranet var en rømning fra Oslo fengsel samme måned, og 
ranet ble beskrevet som godt planlagt og svært brutalt. Det rammet flere mennesker. For slik 
samfunnsskadelig virksomhet finnes det ikke alternativer til streng fengselsstraff. Samfunnet 
har et klart beskyttelsesbehov når det gjelder så alvorlige straffbare handlinger, og her var det 
ingen grunn til å se bort fra gjentakelsesfaren.
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Har du fått med deg dette?
1 Lag en begrepsliste med egne definisjoner av 

følgende begreper: bærekraftig utvikling, 
bærekraftsmålene, internasjonalt samarbeid, 
statsledere, næringslivet, forbrukere, 
organisasjoner, ressurspolitikk, jordens 
overforbruksdag, forbrukersamfunn og etisk 
forbruk.

2 Bærekraftsmålene dekker de tre dimensjonene 
miljø, økonomi og sosiale forhold. Forklar med 
egne ord hva dette betyr.

3 Lag tre spørsmål med tre svaralternativer om 
det viktigste du har lært i dette kapitlet.

4 Nevn tre årsaker til at klimapolitikk er 
utfordrende. 

5 Lag en liste med fem kjennetegn på en etisk 
forbruker.

6 En gjennomsnittsnordmann kaster 42,5 kg mat 
per år.

a Hva er de tre største årsakene til matsvinn?

b Lag en liste med de tre beste tipsene til 
hvordan man kan redusere matsvinn. Begrunn 
rekkefølgen på lista.

7 Fullfør setningene nedenfor:

a Det er viktig at Initiativ for etisk handel legger 
vekt på samarbeid mellom bedrifter, 
organisasjoner og offentlige virksomheter …

b Et tips for å bli mer lykkelig er å gi tid og 
omsorg i gave. Fem gaver du kan gi, er …

c «Fast fashion» er lite bærekraftig fordi …
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Perspektiver
1 Finn tre positive og tre negative konsekvenser 

av den internasjonale klesindustrien, både på 
individs- og samfunnsnivå.

2 Drøft denne påstanden: «På grunn av klima-
utfordringene må vi hindre at de fattige landene i 
verden får den samme velstanden som europeiske 
land.»

a Finn to argumenter for og to argumenter mot 
påstanden.

b Skriv ned og begrunn din egen mening.

3 Nordmenn har høy kjøpekraft.

a Finn to positive og to negative konsekvenser 
dette har hatt for den bærekraftige utviklingen.

b Kan vi ivareta framtidige generasjoners behov 
med dagens forbruk?

c Er du villig til å endre ditt forbruk for å stoppe 
klimaendringene?

4 Norske myndigheter anerkjenner at vi står 
overfor klimautfordringer, og politikerne har 
forpliktet seg til å jobbe mot FNs bærekraftsmål. 
Miljøbevegelsen mener likevel at Norge ikke vil nå 
bærekraftsmålene med den politikken som føres i 
dag.

a Finn tre konkrete eksempler på politikk 
miljøbevegelsen kritiserer.

b Finn tre tiltak og argumenter regjeringen 
bruker for å vise at de gjør nok.

5 Utbygging av vindkraft i enkelte deler av landet 
har skapt sterk motstand hos Naturvernforbundet.

a Hvorfor er Naturvernforbundet imot utbygging 
av vindkraft?

b Miljøstiftelsen Zero støtter utbyggingen. Hva 
mener de?

c Hvem er du mest enig med, og hvorfor?
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«Altfor milde straffer i Norge!»
Kriminalitet og straff debatteres ofte i forum og kommentarfelt på internett. 
Nedenfor kan du lese et utdrag fra et slikt kommentarfelt.

Truthprovider: Leste en sak i VG om en kar som ble 
dømt til 10 års fengsel for drap. Flere enn meg som 
mener dette er en ALTFOR MILD STRAFF?! Kjenner 
jeg det norske straffesystemet rett, skal han sikkert 
kose seg i et hotellignende fengsel med alle 
rettigheter!

Max: Enig! Det er totalt respektløst mot offeret og 
offerets familie! Det burde være «øye for øye, tann 
for tann»! Har du tatt en annen persons øye, skal du 
miste ditt eget som straff. Det samme burde gjelde 
når man tar et annet menneskes liv!

Tempus: Du vil ha dødsstraff i Norge?

Max: Gjerne!!! Men de ubrukelige politikrne i Norge 
klarer aldri å fikse det! Straffen bør være jævelig 
nok til at folk aldri gjør det samme igjen!!! hva skal 
hindrre denne drapsmannen fra å gjøre det samme 
igjen når han slipper ut om 10 år? Se til USA der 
knerter de drapsmenn og så er man kvitt dem for 
alltid.

Tempus: Hvilken planet er du fra? Det amerikanske 
systemet funker jo ikke i det hele tatt!!! Det er jo 
mye mer kriminalitet der enn i Norge. Og tilbake-
falls raten (noe du sikkert aldri har hørt om!) er MYE 
høyere enn i norge. Og kanskje du burde få inn i 
løkhuet ditt at amerikanske fengsler er som en 
kriminalitetsfabrikk der man blir mer kriminell av å 
sitte i fengsel!

Lizzie: Enig med Tempus! Fengsel koster sinnsykt 
mye for staten. Burde vi ikke heller bruke penger på 
tiltak som kan forebygge kriminalitet som bedre 
skoler og fritidstilbud for ungdom?

Dark_knight: ikke rart fengsle kåster mye når alt 
scumet skal ha egne PC dusj og føkkings playstation 
Gitter vann og brød Trenger ikke kåsste så mye

Tempus: Din ubrukelige rumpeklut! Ingen ønsker å 
bli kriminell! Folk bryter loven fordi samfunnet har 
føkka dem opp. Da må samfunnet ha straffer som 
fikser dem og ikke føkker de opp mer!

Dark_knight: idiot folk Har da fri vilje og kan gjøre 
som de vil ingen tvinger noen til å bryte loven 
spreng deg

Tempus: Dorullnisse! Det finns jo land som kapper 
hendene av folk som stjeler et brød. Tror du de 
stjeler det brødet fordi de ikke er gira på å ha 
hender? De stjeler brød fordi de holder på og sulte 
i hjel eller så er det familien som gjør det.

Max: kapper man hender stjeler de i vertfall ikke 
igjen. Haha!

Truthprovider: svina i norske fengsler behandles 
mye bedre enn de eldre på gamlehjem. Drapsmenn 
og tjuvpakk bor på store enerom med eget bad og 
TV, de har bibliotek, treningsrom, musikkstudio og 
you name it. Gamlingene blir stuet sammen på små 
rom og får shitty mat og dårlig omsorg. I Norge blir 
mann belønnet for å bryte loven!

1 Denne diskusjonen handler om hvilke hensyn som burde veie tyngst når man 
straffer kriminalitet. Hvilke ulike hensyn er det snakk om?

2 Hvem er du mest enig og uenig med i diskusjonen? Begrunn svaret.

3 Hjelp debattantene: Skriv om innleggene, slik at debatten blir mer saklig og 
informativ. Hjelp gjerne debattantene med fagbegreper, eksempler og kilder.  
Fjern alt du mener ikke hører hjemme i en saklig debatt.

Å GJØRE
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Sammenhenger
1 Forklar hvordan de tre dimensjonene, miljø, 

økonomi og sosiale forhold henger sammen om 
man skal finne en bærekraftig løsning på følgende 
bærekraftsmål:

a god utdanning

b rent vann og gode sanitærforhold

c anstendig arbeid og økonomisk vekst

d liv under vann

2 Hvordan kan det å bo i et forbrukersamfunn 
påvirke innbyggerne og storsamfunnet negativt?

3 Fattigdom er både en årsak til og en konse-
kvens av befolkningsvekst. Forklar grunnen til det. 
Kom med konkrete eksempler.

4 Påstand: «Penger gjør deg lykkelig».

a Er du enig eller uenig? Begrunn meningen din.

b Finn ut og forklar hva forskning sier om penger 
og lykke. Stemmer det med det du har tenkt?

c Skriv ned tre egne påstander om penger og 
lykke.
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I dybden
1 Greta Thunberg har på kort tid blitt en hel 

generasjons klimaaktivist og inspirert ungdom over 
hele verden til å engasjere seg i klimakampen.

a Finn ut hvorfor og hvordan hun startet dette 
engasjementet.

b Finn fire andre eksempler på personer eller 
organisasjoner som har vært engasjert i og hatt 
betydning for klimakampen. Forklar hvordan  
de har jobbet for å påvirke politikken og 
samfunns utviklingen.

c Mange har reagert på både innholdet i det 
Thunberg sier, og måten hun framfører 
budskapet sitt på. Undersøk hvem som har 
reagert negativt, og hvorfor.

2 Verdens politikere og ledere har vært klar over 
at veksten i klimagassutslipp trolig ville føre til 
global oppvarming siden midten av 1980-årene. 
Undersøk påstandene nedenfor om hvorfor 
utfordringene med klimaendringene enda ikke er 
løst. Drøft om de er riktige, delvis riktige eller helt 
feil. Bruk konkrete eksempler når du begrunner 
svaret, og husk å vise til kilder.

a Det finnes ikke nok forskning som kan 
bekrefte klimaendringene, og derfor er det ikke 
noe poeng i å endre måten vi lever på.

b Politikerne har prioritert andre områder og vist 
at de ikke er i stand til å løse problemene.

3 En av de store utfordringene for Norge er 
utvinning av olje. På den ene siden mener 
miljøbevegelsen og de grønne partiene at vi må 
stoppe utvinningen av olje og skape nye klima-
vennlige jobber i Norge. På den andre siden mener 
de fleste tradisjonelle partiene og oljeindustrien at 
å kutte i, eller legge ned, oljeindustrien vil bety et 
stort tap for det norske samfunnet uten at det vil 
gjøre noe godt for klimaet. Når to sider forteller 
helt motsatte fortellinger, er det naturlig å gå ut fra 
at den ene siden enten tar feil eller lyver. 
Problemet er at i dette tilfellet har begge sider 
langt på vei rett. Hvordan kan de ha det?

Finn argumenter fra begge sider og forklar 
hvorfor de ulike sidene mener at de har rett.

4 Skriv en tekst som heter «Komplisert 
klimakamp» hvor du forklarer hvorfor arbeidet for 
en mer bærekraftig verden er utfordrende. Pek på 
de ulike aktørene, sidene og meningene i 
klimadebatten. Kom med konkrete eksempler. 
Bruk relevante fagbegreper. Vurder og begrunn til 
slutt hva du selv mener.
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ESSAY

Kapitlene i del 2 innledes med en tekst skrevet av 
kjente norske skribenter. De har selv valgt et 
emne innenfor kapitlet som de synes er ekstra 
spennende.

OVERSIKT

Til hvert emne finner du oppslag der vi har samlet 
det viktigste du trenger å vite.

Slik bruker du Pilot
Pilot er en bok for samfunnskunnskap i videregående skole. Verket er delt i fire deler.  
I tillegg har Pilot en omfattende nettressurs i Skolestudio og finnes som Smartbok.

Del 1: Å lykkes med samfunnskunnskap

«Alt du lærte på ungdomsskolen, er feil!». Slik starter del 1 av Pilot, og målet med denne delen er at du 
skal få et innblikk i hva samfunns kunnskap er, og hva du kan gjøre for å lykkes med faget. Helt til slutt i 
delen finner du også tips til ulike måter å arbeide med faget på.

Del 2: Undring og utforskning

Dette er hoveddelen i boka, og her finner du i alt åtte kapitler som tar for seg alle emnene fra læreplanen. 
Kapitlene er satt sammen slik at du først får den informasjonen du trenger, deretter finner du eksempler 
på hvordan du møter det samme i samfunnet rundt deg, og så avsluttes kapitlet med en omfattende 
oppgavedel. Nedenfor ser du hvordan du kan bruke denne delen.
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I dette kapitlet kan du lære mer om hvorfor mennesker lever 
sammen i samfunn, og hvordan samfunnet bidrar til å forme oss 
som mennesker. Du vil dessuten bli litt bedre kjent med deg selv, 
få et mer bevisst forhold til alle reglene som omgir deg, og 
kanskje forstå litt mer av hvorfor du er den du er. 

1  Hvordan 
samfunnet lager 
mennesker som 
deg

DEL 224 DEL 2DEL 2

HARALD EIA (født 1966) er en norsk tekstforfatter, programleder, skuespiller og 
komiker, kjent blant annet for en rekke radio- og tv-program på NRK og TVNorge. 
Eia er utdannet sosiolog og har gitt ut flere bøker om emner tilknyttet faget, blant 
annet Født sånn eller blitt sånn? (2001). 

Det var da som svarte svingende
Jeg husker fortsatt øyeblikket da jeg skjønte at mye av det jeg hadde lært på 
studiene om sosialisering, var riv ruskende galt. Det var en kveld i november 1998, 
etter en lang dag med skriving av sketsjer på NRK, og jeg ble umiddelbart kvalm. 
Sånn som man blir når man innser at man har kastet bort masse tid på tull.

Jeg burde jo egentlig ikke bli kvalm av tanken på å drive med tull. For det å lage 
tull hadde blitt jobben min. Jeg var 32 år, hadde jobbet i fire år med å lage humor 
på TV og hadde for lengst forlatt karrieren som sosiolog og samfunnsforsker. Men 
jeg hadde bevart kunnskapen fra studietiden som en slags skatt. Når jeg traff folk 
gjennom jobben, statister for eksempel, eller regissører, og merket hvordan de var, 
tenkte jeg på hvordan omgivelsene hadde formet dem.

Møtte jeg en pratsom og utadvendt person, tenkte jeg: Hun har nok vokst opp i 
et hjem hvor foreldrene snakket mye og ofte hadde besøk, slik at hun selv ble 
omgjengelig og sosial. Kom jeg borti en nerdete person som leste mye, tenkte jeg: 
Han kommer nok fra et hjem med mye bøker og har sikkert selv en far eller mor 
som har overført sin leseinteresse til sønnen. Hvis jeg så en som røyket: Han har 
nok røykende foreldre og har blitt påvirket av deres røykevaner. En mobbete type 
med lite empati: Foreldrene er nok selv kalde og har ikke lært sin sønn medfølelse.
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Hva er kultur?
En klassisk definisjon på kultur er Edward Burnett  
Tylors definisjon fra 1871: «Kultur er den komplekse 
helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, 
moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter 
og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av 
et samfunn.»

En enklere måte å si det på kan være at kultur er de 
verdiene, kunnskapene og ferdighetene som overføres 
fra generasjon til generasjon. Det betyr at kulturen i et 

samfunn vil forandre seg litt fra generasjon til genera-
sjon, både fordi nye ting dukker opp, og fordi vi ikke 
lærer oss alt den forrige generasjonen kunne.
• Hovedkultur: Den dominerende kulturen i  

sam funnet, flertallets kultur.
• Subkultur: Mindre delkultur som skiller seg tydelig 

fra hovedkulturen i samfunnet.
• Motkultur: Kultur som står i motsetning til hoved-

kulturen og fungerer som et alternativ.

KULTUR og flerkultur

F  Er dataspill kultur?

Hvorfor lærer du om litteraturhistorie på skolen? Hvorfor hører du på musikk, følger med på 
YouTube eller spiller spill? Og hvorfor feirer vi jul? Jo, fordi det er en del av kulturen i Norge  
i dag.

DEL 236

Minoriteter i Norge
Minoritet betyr mindretall og brukes om en folkegrup-
pe som utgjør et mindretall av et lands befolkning.  
Minoritet er det motsatte av majoritet, som beskriver 
et flertall. Det finnes mange etniske minoriteter i Norge, 
men de kan deles grovt i tre: nasjonale minoriteter,  
urfolk og innvandrere.
• Nasjonale minoriteter: Minoritetsgrupper som har 

bodd lenge i Norge, og som har fått spesiell 
beskyttelse. Kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, 
rom (sigøynere) og romanifolk/tatere er nasjonale 
minoriteter i Norge.
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KULTUR og flerkultur

Kulturmøter
I dagens globaliserte verden møter vi fremmede 
kulturer oftere enn noen gang før. Det betyr at vi 
får anledning til å sammenligne vår egen kultur 
med andre kulturer og reflektere over forskjelle-
ne. Det finnes to helt forskjellige måter å møte 
andre kulturer på: kulturrelativistisk og etno-
sentrisk.
• Kulturrelativistisk syn: Vi ser alle kulturer som 

forskjellige, men likeverdige.
• Etnosentrisk syn: Vi setter vår egen kultur i 

sentrum og bruker den som målestokk for 
alle andre.

Stereotypier og fordommer
Mangel på kunnskap om andre kulturer kan gjøre 
at vi lager oss enkle og feilaktige forestillinger om 
hvordan de er. Slike forestillinger kalles stereo-
typier eller fordommer.
• Stereotypi: Overforenklet og ensidig oppfat-

ning om en gruppe mennesker, for eksempel 
«alle nordmenn er fiskere med blondt hår og 
blå øyne» eller «alle samer er reineiere med 
lasso og snøskuter».

• Fordom: Forutinntatt holdning, ofte med 
negativt innhold, som blir brukt til å under-
trykke eller diskriminere en gruppe. For 
eksempel har fordommer om at bestemte 
menneskegrupper er dummere og mindre 
verdt enn andre, blitt brukt som unnskyldning 
for slavehandel og kolonisering.

• Urfolk: Folkegrupper med eget språk og kultur, 
som levde i et område før det ble en del av en 
moderne stat. Samene oppfyller kravene til status 
som nasjonal minoritet, men er allerede etablert 
som urfolk og velger selv å legge vekt på dette.

• Innvandrere: Den største minoritetsgruppen i 
Norge er innvandrere, altså mennesker som har 
flyttet til Norge og bosatt seg her. Ca. 1/5 av den 
norske befolkningen er i dag innvandrere eller barn 
av innvandrere. De største gruppene av innvandre-
re kommer fra Polen, Litauen, Somalia, Sverige, 
Pakistan og Syria.

Flerkulturelt og homogent?
Det har alltid vært kulturforskjeller i det norske 
samfunnet, mellom byer og distrikter, og mel-
lom ulike landsdeler. Likevel ble det norske 
samfunnet regnet for å være ganske homo-
gent. Det vil si at medlemmene av samfunnet 
har mange tydelige fellestrekk.

De senere årene har innvandring brakt et 
helt spekter av nye delkulturer inn i det norske 
samfunnet, som gradvis har blitt stadig mer 
flerkulturelt. Det er imidlertid den norske  
hovedkulturen som dominerer, og som videre-
føres i barnehager og gjennom hele skole-
systemet. Her lærer nye generasjoner om nor-
ske tradisjoner, kunnskaper og verdier, noe 
som gjør at samfunnet kan være både flerkul-
turelt og ganske homogent på samme tid.
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EKSEMPELTEKST

Til alle emnene i kapitlene er det eksempeltekster 
som synliggjør hvordan du møter dette emnet i 
samfunnet rundt deg. Eksempeltekstene har 
oppgaver knyttet til seg.

Å GJØRE

Til slutt i alle kapitlene finner du en større 
oppgavebank med oppgaver  
i fire kategorier:
1 Har du fått med deg dette?
2 Sammenhenger
3 Perspektiver
4 I dybden

Del 3: Kurs

Her finner du forslag til oppskrifter du kan følge når du arbeider med sentrale ferdigheter i 
samfunnskunnskap. Det finnes kurs i disse emnene:

• å gjennomføre et større skriftlig eller  
muntlig prosjekt

• å skrive en fagartikkel
• å drøfte i samfunnskunnskap
• å holde en muntlig presentasjon
• å bruke fagbegreper

• å bruke kilder
• å lage en god problemstilling
• å bruke søkemotorer
• å lykkes med fagsamtalen

I Pilot Skolestudio finner du flere kurs.

Del 4: Klar for eksamen?

Mot slutten av skoleåret venter muntlig eksamen, 
og i del 4 finner du tips til hvordan du kan stille 
best mulig forberedt. Her finner du også 
eksempler på eksamensoppgaver og noen råd 
det kan være lurt å ta med seg til selve 
eksaminasjonen.

Oppslagsdel – fagbegreper og 
stikkordregister

På side 241 finner du et register over sentrale 
fagbegreper fra samfunnskunnskap. 
Fagbegrepene er de ordene som står i kursiv 
i kapitlene, og disse begrepene bør du lære deg. 
Bruk registret om du er usikker på hva et begrep 
betyr. I oppslagsdelen finner du også 
stikkordregister for hele verket.

«Det er dine øyne jeg ser»
av Knut Storberget

Det nærmer seg jul en dag i slutten av 1980-årene. Det ligger an til å bli en ganske vanlig dag  
i Postbanken, en koselig og trygg arbeidsplass.

Plutselig rives dørene opp, og tre maskerte menn ikledd kjeledresser stormer inn. 
Gjennom hullene i finlandshettene ser kvinnene øyne. Med det som ser ut som våpen, fektes 
det, og det trues. Ransmennene skriker i munnen på hverandre:

– Få pengene! Få pengene!
Kvinnene fomler med å finne fram sedlene, og ranerne er utålmodige. Igjen trues og 

skrikes det. Kvinnene fomler ikke fordi de nøler med å adlyde ordre fra desperate ranere, 
men fordi de er livredde.

Etter å ha lenket sammen to av kvinene med håndjern og låst dem inne i hvelvet løper 
ransmennene ut av banken med et utbytte på over 600 000 kroner og flykter i en bil. Etter  
en lang flukt havner ranerne til slutt i København. Der pågripes de på et hotellrom etter 
iherdig politiarbeid.

En av ranerne var Trond Henriksen. Han var 23 år gammel. Han ble dømt til sju år og 
seks måneders fengsel for ranet samt en rekke andre forhold. Det var ikke hans første dom, 
men nummer elleve. Opptakten til ranet var en rømning fra Oslo fengsel samme måned, og 
ranet ble beskrevet som godt planlagt og svært brutalt. Det rammet flere mennesker. For slik 
samfunnsskadelig virksomhet finnes det ikke alternativer til streng fengselsstraff. Samfunnet 
har et klart beskyttelsesbehov når det gjelder så alvorlige straffbare handlinger, og her var det 
ingen grunn til å se bort fra gjentakelsesfaren.

Det ble altså en lang fengselsstraff for Trond. Dommen tok på riktig vis ikke hensyn til at  
de bar med seg «liksomvåpen». Disse hadde uansett sin grufulle virkning. I frykt for egne og 
andres liv ga de bankansatte fra seg mye penger. Den angsten ransmennene forårsaket, satte 
dype spor. For ofrene ble det en opplevelse som skulle prege dem dag og natt i lang tid fram-
over, ja, kanskje hele livet. Og for Trond innebar fengselsdommen ytterligere år bak murene.

To år etter ranet fikk Trond en telefon fra en av etterforskerne i saken. Han spurte om en 
av de ansatte i Postbanken som hadde vært til stede under selve ranet denne desember-
morgenen, kunne få komme og besøke ham i fengselet.

– Hvorfor det? spurte Trond politimannen.
– Fordi hun har vært sykmeldt siden ranet. Hver eneste natt vandrer hun rundt i sitt eget 

hjem for å sjekke at vinduene er låst. Hun drømmer om et par øyne bak en finlandshette. 
Hun vil så gjerne snakke med deg for å finne ut om det kan hjelpe henne ut av denne 
umenneskelige angsten hun hadde lidd under etter ranet, sa etterforskeren.

Vel, tenkte Trond. Hvis det kunne hjelpe henne, så hvorfor ikke? En uke senere kom 
politimannen sammen med kvinnen til besøksrommet på Ullersmo. Da Trond kom inn i 
rommet, knakk hun sammen.

– Det er dine øyne, det er dine øyne jeg ser! gråt hun, og la armene rundt Trond.

Utdrag fra boka Det er dine øyne jeg ser. Om forbrytelse, straff og forsoning (2012)

Knut Storberget 
er tidligere 
justisminister 
(2005–2011).  
Fra 2019 arbeider 
han som fylkes-
mann i Innlandet.
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1 Hvilke konsekvenser fikk bankranet for gjerningspersonen og offeret i denne 
historien?

2 Hvorfor tror du Storberget valgte å bruke sitatet «Det er dine øyne jeg ser» som 
tittel på boka si om forbrytelse, straff og forsoning? Forklar hva historien om Trond 
Henriksen forteller oss om disse temaene.

skrikes det. Kvinnene fomler ikke fordi de nøler med å adlyde ordre fra desperate ranere, 
men fordi de er livredde.

ransmennene ut av banken med et utbytte på over 600 000 kroner og flykter i en bil. Etter  
en lang flukt havner ranerne til slutt i København. Der pågripes de på et hotellrom etter 
iherdig politiarbeid.

seks måneders fengsel for ranet samt en rekke andre forhold. Det var ikke hans første dom, 
men nummer elleve. Opptakten til ranet var en rømning fra Oslo fengsel samme måned, og 
ranet ble beskrevet som godt planlagt og svært brutalt. Det rammet flere mennesker. For slik 
samfunnsskadelig virksomhet finnes det ikke alternativer til streng fengselsstraff. Samfunnet 
har et klart beskyttelsesbehov når det gjelder så alvorlige straffbare handlinger, og her var det 
ingen grunn til å se bort fra gjentakelsesfaren.

DEL 260

Har du fått med deg dette?
1 Lag en begrepsliste med egne definisjoner av 

følgende begreper: bærekraftig utvikling, 
bærekraftsmålene, internasjonalt samarbeid, 
statsledere, næringslivet, forbrukere, 
organisasjoner, ressurspolitikk, jordens 
overforbruksdag, forbrukersamfunn og etisk 
forbruk.

2 Bærekraftsmålene dekker de tre dimensjonene 
miljø, økonomi og sosiale forhold. Forklar med 
egne ord hva dette betyr.

3 Lag tre spørsmål med tre svaralternativer om 
det viktigste du har lært i dette kapitlet.

4 Nevn tre årsaker til at klimapolitikk er 
utfordrende. 

5 Lag en liste med fem kjennetegn på en etisk 
forbruker.

6 En gjennomsnittsnordmann kaster 42,5 kg mat 
per år.

a Hva er de tre største årsakene til matsvinn?

b Lag en liste med de tre beste tipsene til 
hvordan man kan redusere matsvinn. Begrunn 
rekkefølgen på lista.

7 Fullfør setningene nedenfor:

a Det er viktig at Initiativ for etisk handel legger 
vekt på samarbeid mellom bedrifter, 
organisasjoner og offentlige virksomheter …

b Et tips for å bli mer lykkelig er å gi tid og 
omsorg i gave. Fem gaver du kan gi, er …

c «Fast fashion» er lite bærekraftig fordi …
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Perspektiver
1 Finn tre positive og tre negative konsekvenser 

av den internasjonale klesindustrien, både på 
individs- og samfunnsnivå.

2 Drøft denne påstanden: «På grunn av klima-
utfordringene må vi hindre at de fattige landene i 
verden får den samme velstanden som europeiske 
land.»

a Finn to argumenter for og to argumenter mot 
påstanden.

b Skriv ned og begrunn din egen mening.

3 Nordmenn har høy kjøpekraft.

a Finn to positive og to negative konsekvenser 
dette har hatt for den bærekraftige utviklingen.

b Kan vi ivareta framtidige generasjoners behov 
med dagens forbruk?

c Er du villig til å endre ditt forbruk for å stoppe 
klimaendringene?

4 Norske myndigheter anerkjenner at vi står 
overfor klimautfordringer, og politikerne har 
forpliktet seg til å jobbe mot FNs bærekraftsmål. 
Miljøbevegelsen mener likevel at Norge ikke vil nå 
bærekraftsmålene med den politikken som føres i 
dag.

a Finn tre konkrete eksempler på politikk 
miljøbevegelsen kritiserer.

b Finn tre tiltak og argumenter regjeringen 
bruker for å vise at de gjør nok.

5 Utbygging av vindkraft i enkelte deler av landet 
har skapt sterk motstand hos Naturvernforbundet.

a Hvorfor er Naturvernforbundet imot utbygging 
av vindkraft?

b Miljøstiftelsen Zero støtter utbyggingen. Hva 
mener de?

c Hvem er du mest enig med, og hvorfor?
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DEL 2106

«Altfor milde straffer i Norge!»
Kriminalitet og straff debatteres ofte i forum og kommentarfelt på internett. 
Nedenfor kan du lese et utdrag fra et slikt kommentarfelt.

Truthprovider: Leste en sak i VG om en kar som ble 
dømt til 10 års fengsel for drap. Flere enn meg som 
mener dette er en ALTFOR MILD STRAFF?! Kjenner 
jeg det norske straffesystemet rett, skal han sikkert 
kose seg i et hotellignende fengsel med alle 
rettigheter!

Max: Enig! Det er totalt respektløst mot offeret og 
offerets familie! Det burde være «øye for øye, tann 
for tann»! Har du tatt en annen persons øye, skal du 
miste ditt eget som straff. Det samme burde gjelde 
når man tar et annet menneskes liv!

Tempus: Du vil ha dødsstraff i Norge?

Max: Gjerne!!! Men de ubrukelige politikrne i Norge 
klarer aldri å fikse det! Straffen bør være jævelig 
nok til at folk aldri gjør det samme igjen!!! hva skal 
hindrre denne drapsmannen fra å gjøre det samme 
igjen når han slipper ut om 10 år? Se til USA der 
knerter de drapsmenn og så er man kvitt dem for 
alltid.

Tempus: Hvilken planet er du fra? Det amerikanske 
systemet funker jo ikke i det hele tatt!!! Det er jo 
mye mer kriminalitet der enn i Norge. Og tilbake-
falls raten (noe du sikkert aldri har hørt om!) er MYE 
høyere enn i norge. Og kanskje du burde få inn i 
løkhuet ditt at amerikanske fengsler er som en 
kriminalitetsfabrikk der man blir mer kriminell av å 
sitte i fengsel!

Lizzie: Enig med Tempus! Fengsel koster sinnsykt 
mye for staten. Burde vi ikke heller bruke penger på 
tiltak som kan forebygge kriminalitet som bedre 
skoler og fritidstilbud for ungdom?

Dark_knight: ikke rart fengsle kåster mye når alt 
scumet skal ha egne PC dusj og føkkings playstation 
Gitter vann og brød Trenger ikke kåsste så mye

Tempus: Din ubrukelige rumpeklut! Ingen ønsker å 
bli kriminell! Folk bryter loven fordi samfunnet har 
føkka dem opp. Da må samfunnet ha straffer som 
fikser dem og ikke føkker de opp mer!

Dark_knight: idiot folk Har da fri vilje og kan gjøre 
som de vil ingen tvinger noen til å bryte loven 
spreng deg

Tempus: Dorullnisse! Det finns jo land som kapper 
hendene av folk som stjeler et brød. Tror du de 
stjeler det brødet fordi de ikke er gira på å ha 
hender? De stjeler brød fordi de holder på og sulte 
i hjel eller så er det familien som gjør det.

Max: kapper man hender stjeler de i vertfall ikke 
igjen. Haha!

Truthprovider: svina i norske fengsler behandles 
mye bedre enn de eldre på gamlehjem. Drapsmenn 
og tjuvpakk bor på store enerom med eget bad og 
TV, de har bibliotek, treningsrom, musikkstudio og 
you name it. Gamlingene blir stuet sammen på små 
rom og får shitty mat og dårlig omsorg. I Norge blir 
mann belønnet for å bryte loven!

1 Denne diskusjonen handler om hvilke hensyn som burde veie tyngst når man 
straffer kriminalitet. Hvilke ulike hensyn er det snakk om?

2 Hvem er du mest enig og uenig med i diskusjonen? Begrunn svaret.

3 Hjelp debattantene: Skriv om innleggene, slik at debatten blir mer saklig og 
informativ. Hjelp gjerne debattantene med fagbegreper, eksempler og kilder.  
Fjern alt du mener ikke hører hjemme i en saklig debatt.
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Sammenhenger
1 Forklar hvordan de tre dimensjonene, miljø, 

økonomi og sosiale forhold henger sammen om 
man skal finne en bærekraftig løsning på følgende 
bærekraftsmål:

a god utdanning

b rent vann og gode sanitærforhold

c anstendig arbeid og økonomisk vekst

d liv under vann

2 Hvordan kan det å bo i et forbrukersamfunn 
påvirke innbyggerne og storsamfunnet negativt?

3 Fattigdom er både en årsak til og en konse-
kvens av befolkningsvekst. Forklar grunnen til det. 
Kom med konkrete eksempler.

4 Påstand: «Penger gjør deg lykkelig».

a Er du enig eller uenig? Begrunn meningen din.

b Finn ut og forklar hva forskning sier om penger 
og lykke. Stemmer det med det du har tenkt?

c Skriv ned tre egne påstander om penger og 
lykke.
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I dybden
1 Greta Thunberg har på kort tid blitt en hel 

generasjons klimaaktivist og inspirert ungdom over 
hele verden til å engasjere seg i klimakampen.

a Finn ut hvorfor og hvordan hun startet dette 
engasjementet.

b Finn fire andre eksempler på personer eller 
organisasjoner som har vært engasjert i og hatt 
betydning for klimakampen. Forklar hvordan  
de har jobbet for å påvirke politikken og 
samfunns utviklingen.

c Mange har reagert på både innholdet i det 
Thunberg sier, og måten hun framfører 
budskapet sitt på. Undersøk hvem som har 
reagert negativt, og hvorfor.

2 Verdens politikere og ledere har vært klar over 
at veksten i klimagassutslipp trolig ville føre til 
global oppvarming siden midten av 1980-årene. 
Undersøk påstandene nedenfor om hvorfor 
utfordringene med klimaendringene enda ikke er 
løst. Drøft om de er riktige, delvis riktige eller helt 
feil. Bruk konkrete eksempler når du begrunner 
svaret, og husk å vise til kilder.

a Det finnes ikke nok forskning som kan 
bekrefte klimaendringene, og derfor er det ikke 
noe poeng i å endre måten vi lever på.

b Politikerne har prioritert andre områder og vist 
at de ikke er i stand til å løse problemene.

3 En av de store utfordringene for Norge er 
utvinning av olje. På den ene siden mener 
miljøbevegelsen og de grønne partiene at vi må 
stoppe utvinningen av olje og skape nye klima-
vennlige jobber i Norge. På den andre siden mener 
de fleste tradisjonelle partiene og oljeindustrien at 
å kutte i, eller legge ned, oljeindustrien vil bety et 
stort tap for det norske samfunnet uten at det vil 
gjøre noe godt for klimaet. Når to sider forteller 
helt motsatte fortellinger, er det naturlig å gå ut fra 
at den ene siden enten tar feil eller lyver. 
Problemet er at i dette tilfellet har begge sider 
langt på vei rett. Hvordan kan de ha det?

Finn argumenter fra begge sider og forklar 
hvorfor de ulike sidene mener at de har rett.

4 Skriv en tekst som heter «Komplisert 
klimakamp» hvor du forklarer hvorfor arbeidet for 
en mer bærekraftig verden er utfordrende. Pek på 
de ulike aktørene, sidene og meningene i 
klimadebatten. Kom med konkrete eksempler. 
Bruk relevante fagbegreper. Vurder og begrunn til 
slutt hva du selv mener.
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