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SLIK MISBRUKES OG BRUKES DYR AV 
SAMFUNNET 

3RS LÆRINGSSCENARIO 

Forfattere 

Ismail Ali Gago og Jonathan González Viñas 

Oppsummering 

I dette læringsscenarioet blir studenter klar over de forskjellige måtene dyr blir «brukt og 

misbrukt» på i samfunnene våre. Eksempler inkluderer bruken av dyr til å produsere mat og 

klær, for religiøse og kulturelle tradisjoner, innen underholdning, til kjæledyrterapi, osv. Målet 

med dette kurset er å berike studentenes kunnskap og trene forskjellige læreferdigheter. 

Nøkkelelementer 

Nøkkelelementer Forslag 

Fag Biologi, matte, vitenskapelig kultur, etikk, miljøvitenskap  

Emne Dyrevelferd – Dyr i samfunnet  

Alderen til 
studenter 

15–17 år 

Forberedelsestid Den anslåtte tiden tildelt for forberedelsen av lærere av oppretterne 
av dette læringsscenarioet er 2 uker. 

Undervisningstid Den anslåtte tiden for bruk av dette læringsscenarioet i 
klasserommet er fem perioder på 55 minutter hver. Dette 
læringsscenarioet kan implementeres med den prosjektbaserte 
læringsmetoden.  

Undervisningsmat
erialer på nettet 

• Google Dokumenter (https://www.google.com/docs/about/) 

• Virtuelle klasserom  

• Moodle-basert (https://moodle.org/) 

• Virtuelle nettskyer (Google Disk, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Regneark 

• Tekstbehandlere 

• Forfatterverktøy (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Presentasjonsverktøy 

Undervisningsmat
erialer utenfor 
nettet 

Bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett og projektorer 

Ressurser som 
brukes 

En viktig del av denne undervisningen er at studenter blir introdusert 
til undersøkelsesmetoder. Derfor gir bruken av nettbaserte verktøy 
og skjemaer spørsmålene lærere kan bruke til å utføre en 
undersøkelse om bruken av dyr. Eksempler på slike verktøy 
inkluderer: 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Nøkkelelementer Forslag 

• Google Skjemaer: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

For å utføre undersøkelsen kan lærerne bruke spørsmålene i Bilag 
1. 

Andre ressurser: 

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

EU consumer habits regarding fishery and aquaculture 
products 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (PDF-fil på nettet) 

Food Safety in the EU 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(PDF-fil på nettet) 

Students' Attitudes to Animal Welfare and Rights in Europe and 
Asia 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Attitudes of Europeans towards Animal Welfare 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

The Pet Report 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Sustainable Hunting and Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Creative Value Rubric (se Google Disk-lenken) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

Lisenser 
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Kommisjonens retningslinjer om gjenbruk er implementert av Kommisjonsavgjørelse 

2011/833/EU fra 12. desember 2011 om gjenbruk av kommisjonens dokumenter (OJ L 330, 

14.12.2011, s. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Med mindre annet er oppgitt, er gjenbruken av dette dokumentet autorisert i henhold til 

Creative Commons Attribution 4.0 International-lisensen (CC BY 4.0) 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dette betyr at gjenbruk er tillatt, gitt at 

passende kildeangivelse gis og eventuelle endringer indikeres. 

For bruk eller reproduksjon av elementer som ikke eies av EU, kan det være nødvendig å be 

om tillatelse direkte fra de respektive rettighetsinnehavere. 

Målet med undervisningen 

• Identifiser vanlig bruk av dyr i samfunnet vårt. 

• Innhent forskjellige meninger blant studentene. 

• Utvikle kritisk tenking om dette emnet. 

Trender 

• Prosjektbasert læring 

• Samarbeidslæring 

• Omvendt klasserom 

• STEM-undervisning 

• Utendørs undervisning 

• Mobil læring 

• Åpen kilde-læring 

• BYOD 

• Sosiale medier-læring 

• Læringsmaterialer 

• Fagfellelæring 

Ferdigheter for det 21. århundret 

• Kreativitet og innovasjon 

• Kritisk tenking og problemløsing 

• Kommunikasjon 

• Samarbeid 

• IKT-kompetanse (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) 

• Sosiale og krysskulturelle ferdigheter 

Undervisningsplan 

Navn på 
aktivitet 

Prosedyre Tid 

Undersøke
lse 

Lærere presenterer og forklarer målet med undersøkelsen. 

De kan velge å bruke spørsmålene i Bilag 1 og enten opprette en 
undersøkelse i EU Survey, Google Skjemaer eller et annet verktøy 
eller skrive ut og dele ut undersøkelsen. 

55’ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Navn på 
aktivitet 

Prosedyre Tid 

Lærere kan kopiere spørsmålene i dette skjemaet (finnes også i Bilag 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Resultater 
og 
gruppering 

Etter implementeringen av undersøkelsene, presenterer lærere 
resultatene og forklarer de forskjellige rollene og grupperingene av 
studentene i de forskjellige nøkkelområdene i de kommende 
aktivitetene. Emnene som blir diskutert, er bruken av dyr som 
kjæledyr, innen underholdning, for mat, bruken av dyr i prosessen 
for å finne miljøløsninger og bruken av dyr i religiøse og kulturelle 
tradisjoner (15´). 

Studentene deles inn i grupper på fire eller fem (avhengig av totalt 
antall studenter) og hver av dem har en forskjellig rolle. 

Dette er nøkkelrollene: 

• Føring av en læredagbok: den utpekte studenten er ansvarlig 
for å ta notater, bilder eller videoer og registrere aktiviteten (i 
Google Dokumenter, tekstredigeringsprogrammer eller blogger). 
Vedkommende blir også gruppens representant. I de siste fem–
ti minutter av undervisningen spør vedkommende medelevene 
sine disse spørsmålene:  

o Hva gjorde du? 

o Hvilke verktøy brukte du? 

o Hadde du problemer? 

o Hvor mye tid brukte du? 

• Presentatør: den utpekte studenten er ansvarlig for gruppens 
endelige presentasjon. Alle studentene i gruppen må bidra, og 
presentatøren samler inn alle materialene og utfører den 
endelige presentasjonen for gruppen. 

• Undersøker: Den utpekte studenten er ansvarlig for 
informasjonskildene, lisensene og opphavsretten. 

• Kartindikator: Den utpekte studenten bruker et kart (enten et 
digitalt eller analogt kart, så lenge det har etiketter eller evnen til 
å merke en posisjon) og sette punkter på det der informasjonen 
ble funnet, noe som knytter kartet til ressursene som ble brukt i 
undervisningen. Studentene bestemmer hvilken rolle hver av 
dem skal ha, og så distribuerer de undersøkelsesarbeidet (10´). 

Når studentene er ferdig, starter de undersøkelsen (85´). 

110’ 

Gruppeop
pgave 

 

Når studentene har fullført undersøkelsen om det tildelte emnet, 
forberedelsen av læredagboken (15´) og diskusjonen om den (15´), 
fokuserer de på forberedelsen av presentasjonen og kartet som blir 
delt med hovedgruppen (25´). 

55’ 

Hovedgrup
pe 

De forskjellige gruppene presenterer presentasjonene og 
konklusjonene sine til hverandre (15´). 

Deretter kommer en debatt om de forskjellige emnene i 
hovedgruppen, og studentene trekker konklusjonene som skal 
publiseres (20´). 

55’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Navn på 
aktivitet 

Prosedyre Tid 

De forskjellige personene som er utpekt for forskjellige oppgaver og 
ansvar, grupperes sammen for å lage en felles læredagbok, 
presentasjon og kartindikator og sikre at kildene og opphavsrett 
respekteres (10´). 

Studentene tar undersøkelsen på nytt og sammenligner resultatene 
med den første undersøkelsen (10´). 

Evaluering 

Her inkluderer vi som et eksempel bildet av en veiledning som lærere kan bruke for å evaluere 

studentene. 

Kvaliteten til 
informasjonen 

Ingen svar 
(0 poeng) 

Informasjonen 
har lite eller 
ingenting å 
gjøre med 
spørsmålene 
som ble stilt 
(1 poeng) 

Informasjonen gir 
og besvarer 
hovedspørsmålene, 
men gir ingen 
detaljer og/eller 
eksempler  
(2 poeng) 

Informasjonen 
besvarer 
hovedspørsmålene 
og gir 1–2 
sekundære ideer 
og/eller eksempler 
(4 poeng) 

Informasjonen 
er klart knyttet 
til 
hovedemnet 
og gir flere 
sekundære 
ideer og/eller 
eksempler  
(6 poeng) 

Kvantiteten til 
informasjonen 

Ingen svar 
(0 poeng) 

Ett eller flere 
emner ble ikke 
dekket 
(1 poeng) 

Alle emnene ble 
dekket, og de fleste 
spørsmålene ble 
besvart med 1 
setning 
(2 poeng) 

Alle emnene ble 
dekket, og de 
fleste spørsmålene 
ble besvart med 
minst 2 setninger 
(4 poeng) 

Alle emnene 
ble dekket, og 
alle 
spørsmålene 
ble besvart 
med minst 2 
setninger 
(6 poeng) 

Redaksjon Ingen svar 
(0 poeng) 

Mange feil i 
grammatikk, 
rettskriving eller 
tegnsetting 
(1 poeng) 

Noen feil i 
grammatikk, 
rettskriving eller 
tegnsetting 
(2 poeng) 

Nesten ingen feil i 
grammatikk, 
rettskriving eller 
tegnsetting 
(3 poeng) 

Det finnes 
ingen feil i 
grammatikk, 
rettskriving 
eller 
tegnsetting 
(4 poeng) 

Språk En 
blanding 
(0 poeng) 

Morsmål 
(2 poeng) 

Engelsk 
(4 poeng) 

  
 

Studentenes og lærernes tilbakemelding etter implementeringen av læringsscenarioet 
under pilotfasen av prosjektet 

Studenttilbakemelding 

• Dette læringsscenarioet var mer utfordrende for studenter under 14 og mindre 

vanskelig for studenter på ungdomsskole og videregående skoler, men fremdeles 

utfordrende.  

• Det foretrekkes å gi studentene grunnen til å ha en undersøkelse i klassen. Fortsett 

deretter med opprettelsen av en undersøkelse. 

Lærerens bemerkninger 

• Gitt variasjonen av diskusjonsemnene og aktivitetene i læringsscenarioet, men også 

muligheten til å implementere scenarioet med den prosjektbaserte læringsmetoden, 
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kan lærere velge mellom å bruke tid i etterfølgende dager i én uke eller avsette 

spesifikk tid for hver aktivitet i løpet av semesteret. Den første økten kan for eksempel 

brukes til undersøkelsen og bruken av den samt testing av forskjellige verktøy. Etter 

dette kan lærere introdusere studentene for de forskjellige emnene (dyr i samfunnet, 

kultur, underholdning) og improvisere ved å tilpasse innholdet og aktivitetene (for 

eksempel fokusere på etikk og deretter tildele en aktivitet om etikken til jakt og nylige 

bestemmelser). 

• Ta hensyn til at materialene for læringsscenarioet kan være sterke. Lærere anbefales 

å tilpasse dem etter alderen og den tidligere kunnskapen til studentene. 

• I tillegg må de ta hensyn til at emnene i dette læringsscenarioet kan føre til 

interessante, men intense debatter i klassen. Tildel spesifikk tid for hver aktivitet, 

inkludert debatt, slik at implementeringen er fullstendig og meningsfull. 

• Dette læringsscenarioet kan implementeres på en tverrfaglig måte i forbindelse med 

emner som biologi, anatomi, etikk, filosofi og miljøvitenskap. 

• Lærere anbefales på det sterkeste å forberede spørsmål for alle emnene som 

diskuteres (materialer finnes i Bilag 2). 

• Lærere kan proaktivt finne og introdusere flere ressurser om emnet (f.eks. UNESCOs 

verdenserklæring om dyrs rettigheter: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Om 3Rs-prosjektet 

Dette læringsscenarioet er skapt innenfor rammeverket til 3Rs-prosjektet. 3Rs-prosjektet er 

opprettelse av læringsaktiviteter for ungdomsskoler for å introdusere prinsippene med de tre 

R-ene – Replacement (utskiftning), Reduction (reduksjon) og Refinement (foredling) – for 

dyrebruk innen vitenskap. Studentene utvikler kritisk tenking og vitenskapskompetansen sin 

ved å utforske emner som etikk i vitenskap, hvordan EU beskytter velferden til laboratoriedyr 

og hvilke høyteknologiske ikke-dyrebaserte verktøy som er tilgjengelige som alternativer. 

Læringsaktivitetene er tilgjengelige for lærere i et Massive Open Online Course (MOOC) som 

organiseres av European Schoolnet Academy. 

3Rs-prosjektet er finansiert av Europakommisjonens Det felles forskningssenter under et 

pilotprosjekt fra Europaparlamentet. Dette dokumentet er forberedt av European Schoolnet 

(et nettverk av 34 europeiske utdanningsdepartementer som har mål om å fremme innovasjon 

innen undervisning og læring) i samarbeid med ECORYS (et internasjonalt selskap som 

leverer forsknings-, konsulent- og administreringstjenester) og SYRCLE (Systematic Review 

Center for Laboratory Animal Experimentation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Bilag 1  

Undersøkelse om forskjellige emner angående bruken og misbruken av dyr i samfunnet. Du 
kan tilpasse spørsmålene og svaralternativene avhengig av hvordan du organiserer 
undersøkelsen.  

 

Generell informasjon 

*Skriv navnet og etternavnet ditt her 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Skriv alderen din her 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Skolen din (hvis det kreves) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Skolenivået ditt (hvis det kreves, kan det erstattes av klassetrinnet ditt) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Annet, spesifiser 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………..

.…………………………………................................................................................................... 

 

Om kjæledyr 

*Har du kjæledyr? 

 Ja 

  Nei 

 

Hva slags kjæledyr har du? 

  Hund 

  Katt 

  Fugl 

  Hest 
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  Små dyr 

  Fisk 

  Annet 

 

Her kan du skrive andre typer kjæledyr 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Mener du at vi menneskeliggjør kjæledyr? 

   Ja 

   Nei 

 

* Tror du at folk som har kjæledyr, øker risikoen for å spre smittsomme sykdommer? 

 Ja 

 Nei 

 Jeg vet ikke 

 

* Hvordan kan kjæledyr forbedre atferden din? 

 Øke ansvarsfølelsen din  

 Forbedre karakterene dine 

 Forbedre den emosjonelle intelligensen din  

 Forbedre de sosiale ferdighetene dine 

 Forbedre sportsferdighetene dine  

 Forbedrer ingenting  

 Jeg vet ikke 

 

*Kjenner du til noen prosjekter som bruker dyr til å hjelpe handikappede? 

 Ja 

 Nei 

 Jeg er ikke sikker 

 

Hvis det forrige svaret var «Ja», beskriver du det her 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dyr og underholdning 

*Er du enig i bruken av dyr for underholdning? 

 Ja 

 Nei 

 Jeg er ikke sikker 

 

*Mener du at dyr som brukes for underholdning, lider? 

 Ja 

 Nei 

 Jeg er ikke sikker 

 

*Er nåværende bruk av dyrehager en god måte å beskytte eller undersøke dyr på? 

 Ja 

 Nei 

 Annet 

 

Skriv eventuelt annet svar her 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Er jakt en sport? 

 Ja 

 Nei 

 

*Er jaktaktivitet nødvendig? 

 Ja 
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 Nei 

 

Hvis svaret ditt er ja, forklar hvorfor 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Tror du at dyr i sirkus lider? 

 Ja, alltid 

 Ja, men bare ville dyr som løver eller elefanter 

 Nei, men noen ganger lever de ikke i gode forhold 

 Nei 

 

*Mener du at dyrehager eller akvarium er nødvendige eller kan virtuell teknologi 

muligens erstatte dem? 

 Ja, virtuell teknologi er ikke det samme 

 Ja, men bare for å beskytte ville arter som er utrydningstruet, eller redde dyr fra 

krypskytteri 

 Nei, med nåværende teknolog er de ikke nødvendige 

 

*Kjenner du til tradisjoner for å bruke dyr i populære festligheter eller lokale feiringer? 

 Ja 

 Nei 

 

Hvis svaret er ja, beskriver du det her. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Tror du at noen dyrearter overlever fordi de brukes i menneskeaktiviteter? 
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 Ja 

 Nei 

 

Dyr og miljø 

*Kan dyr endre miljøet vårt? 

 Ja 

 Nei 

 

*Er det mulig at overdreven bruk av husdyr kan bidra til klimaendringer? 

 Ja 

 Nei 

 Jeg vet ikke 

 

*Skriv grunnen her 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Kjenner du til noen nåværende energikilder med dyreopprinnelse? 

 Ja 

 Nei 

 

Dyr og religion 

*Kjenner du til religiøse tradisjoner som inkluderer dyr? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 

 

Hvis svaret er ja, beskriver du det her. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Dyr som mat 

*Er det nødvendig å spise dyr? 

 Ja 

 Nei 

 

*Overforbruker mennesker dyr som mat? 

 Ja 

 Nei 

 Jeg vet ikke 

 

*Har mennesker flere husdyr enn vi trenger? 

 Ja 

 Nei 

 Jeg er ikke sikker 

 

Takk for samarbeidet ditt! 

 

 

 

 

Oversettelsen ble utført av Scientix, finansiert av EUs H2020-program for forskning og 

innovasjon – Scientix 4-prosjekt (tilskuddsavtalenr. 101000063), koordinert av European 

Schoolnet (EUN). Innholdet i dette dokumentet er eneansvaret til organisatoren og 

representerer ikke meningen til Europakommisjonen, som ikke er ansvarlig for noen bruk av 

innholdet som finnes heri. 

 


