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Sammendrag

dan han bringer sitt lokalsamfunn sammen for å
finne nytt håp og felles løsninger i møte med et
klima i endring. Med bakgrunn i filmen belyser
undervisningsopplegget hvordan endring kan
skapes på ulike nivåer. Flere kompetansemål blir
utforsket i flere forskjellige fag, og satt i sammen
heng, for å skape dybdelæring. Undervisnings
opplegget legger opp til bruk av sosiale medier,
samt det digitale verktøyet Ducky, som elevene kan
bruke for å registrere egne klimatiltak. Dette for
å motivere elevene i sin utforskning, samt gi dem
verktøy for å se effekten av individuelle handlinger.

I 2017 fikk Spire innvilget midler fra Den naturlige
skolesekken og Miljødirektoratet for å utvikle en
pilot for et undervisningsopplegg om bærekraftig
utvikling med fokus på klimaendringene, i sam
arbeid med Asker videregående skole (Asker vgs).
I løpet av skoleåret 2017/2018 gjennomførte to
Vg1-klasser på Asker vgs piloten i fagene naturfag
og geografi. Basert på dette har Spire nå videre
utviklet et forslag til undervisningsopplegg som
kan gjennomføres i Vg1-fagene naturfag, geografi,
samfunnsfag og norsk.
Klimaendringene oppleves av mange som
fjernt, og vanskelig å gjøre noe med. Debatten
rundt klima må endres – fra å skape apati – til
å inspirere til engasjement og handlingskraft.
Klimaendringene er et sammensatt tema, og i
samfunnets møte med klimaendringer må både
økonomiske, sosiale og miljømessige avveininger
gjøres. Utdanning for bærekraftig utvikling hand
ler om å legge til rette for at elevene skal kunne
gjøre disse avveiningene, og handle på bak
grunn av dem. Da er det viktig at elevene utvikler
kompetanser slik som: kunnskap om for eksempel
klima, ressurser og demokrati; ferdigheter som
empati, problemløsning og systemforståelse; samt
holdninger som håp og visjoner for framtiden.

Dette er et fleksibelt undervisningsopplegg som
kan tilpasses en rekke vgs-fag. Det er ment som et
forslag til hvordan en kan tematisere bærekrafts
pørsmål på ulike nivåer, og det er opp til en hver
skole og lærer å gjøre opplegget til sitt eget. Etter
ønske og behov kan Spire blant annet tilby opp
startsverksted for lærere og ledelse på skolen,
faglige foredrag og verksted for elever, samt forslag
på og rådgiving i utvikling av undervisning i de
ulike fagene.
For visningslisens for filmen, og eventuell bruker
lisens for Ducky, samt for å kompensere for tids
bruk og reiser, ber Spire samarbeidsskoler om et
honorar. Honoraret avhenger av undervisnings
oppleggets omfang og graden av Spires involve
ring, og fastsettes i dialog med den enkelte skole.

Med dette undervisningsopplegget ønsker vi å
gjøre nettopp dette – og vi håper din skole har lyst
å være med!

Ta kontakt for en uforpliktende samtale på e-post,
post@spireorg.no, eller telefon, 23 10 95 93. Sjekk
også ut Spires nettsider om skolesamarbeid på
www.spireorg.no/skole.

Spires undervisningsopplegg tar i bruk den pris
belønte og engasjerende dokumentarfilmen
Thank You For The Rain (2017). Filmen handler om
den kenyanske småbonden Kisilu Musya og hvor
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Innledning

Spire fikk i 2017 innvilget midler fra Den naturlige
skolesekken for å utvikle en pilot for et under
visningsopplegg om bærekraftig utvikling med
fokus på klimaendringene, i samarbeid med Asker
videregående skole (Asker vgs). I løpet av skoleåret
2017/2018 gjennomførte to Vg1-klasser på Asker
vgs denne piloten i fagene naturfag og geografi.
Det er basert på dette Spire nå har videreutviklet
et forslag til et undervisningsopplegg som kan
gjennomføres i Vg1-fagene naturfag, geografi,
samfunnsfag og norsk.
I den første delen av denne brosjyren presente
res Spire som organisasjon og hvilke mål Spire
jobber for. Videre gis leseren en forklaring på
hva utdanning for bærekraftig utvikling er, og
på hvilken måte eksterne aktører i skolen (slik
som Spire) er viktige for elevers utdannelse. For
å vise sammenhengen mellom Spires arbeid
og utdanning for bærekraftig utvikling, presen
teres hvordan Spire ønsker å fremme elever med
handlingskraft. Leseren blir så introdusert for bak
grunnen til undervisningsopplegget, samt selve
undervisningsopplegget om bærekraftig utvikling
med fokus på klimaendringene. I siste delen av
brosjyren finnes også en oversikt over utvalgte
kompetansemål som er relevante for undervis
ningen, samt forslag til undervisningsressurser.
Spire håper brosjyren inspirerer, og ser frem til
framtidige samarbeid med skoler.
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Om Spire

Spire er en landsdekkende miljø- og utviklings
organisasjon for unge voksne, som jobber for en
bærekraftig forvaltning og rettferdig fordeling
av verdens ressurser. Dette gjør Spire gjennom
informasjonsarbeid og politisk påvirkning innen
arbeidsområdene miljø og klima, matsikkerhet,
internasjonal handel og byutvikling. Spire er opp
tatt av å utforske de store sammenhengene, og ser
alltid på norsk politikk i et internasjonalt perspek
tiv. Spire peker både på problemer i samfunnet
og kommer med løsninger. Spire ser mennesker
og miljø i sammenheng, og ønsker å sikre at alle
mennesker, både nå og i framtiden, får mulighet
til å leve et godt og fullverdig liv innenfor klodens
tålegrenser. Mesteparten av Spires aktivitet dreier
seg om å skape større oppmerksomhet og økt
kunnskap blant folk i Norge om globale miljø- og
utviklingsspørsmål, slik at flere kan engasjere seg
og være med å endre politikken og de urettferdige
strukturene i verden.

«Mesteparten av Spires
aktivitet dreier seg om å
skape større oppmerksomhet
og økt kunnskap blant folk i
Norge om globale miljø- og
utviklingsspørsmål, slik at
flere kan engasjere seg og
være med å endre politikken
og de urettferdige strukturene
i verden.»
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Spire jobber med informasjon og politikk innenfor temaene klima/miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og
bærekraftig byutvikling.
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Utdanning for
bærekraftig utvikling
Hva er bærekraftig utvikling?

FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling handler om å skape et
samfunn som imøtekommer dagens behov uten å
ødelegge mulighetene for at kommende genera
sjoner skal få dekket sine behov.1 Bærekraftig ut
vikling illustreres ofte som bestående av tre hoved
dimensjoner: den sosiale, den miljømessige, og
den økonomiske. For å oppnå bærekraftig utvikling
må hensyn til disse tre dimensjonene tas samtidig
(se illustrasjon på neste side).

Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland
17 mål og 169 delmål for bærekraftig
utvikling frem mot 2030. Bærekrafts
målene ser miljø, økonomi og sosial
utvikling i sammenheng. De er et veikart
for den globale innsatsen for en bære
kraftig utvikling, både for stater, nærings
liv og sivilsamfunn. I motsetning til sin
forgjenger – tusenårsmålene – gjelder
bærekraftsmålene for alle land i verden.
Også de rike. Det betyr at Norge er forplik
tet til å jobbe for å oppnå disse målene.
Mange av målene er allerede oppfylt i
Norge, men ikke alle. Målene ble laget på
en demokratisk måte gjennom innspill
fra land over hele verden og nesten ti
millioner mennesker fikk sagt sin mening
gjennom en spørreundersøkelse. Et av
hovedprinsippene i bærekraftsmålene
er at ingen skal utelates (Leaving no one
behind). De mest sårbare menneskene
må derfor prioriteres.

Utdanning for bærekraftig utvikling
er viktig
Ny overordnet del av læreplanverket ble fastsatt
1. september 2017. Denne slår fast at skolen skal
legge til rette for læring innenfor tre tverrfaglige
temaer; bærekraftig utvikling er ett av disse.2 I
tillegg er også utdanning for bærekraftig utvikling
sentralt i FNs bærekraftsmål, som er verdens felles
arbeidsplan for å blant annet å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene
innen 2030 (se boks). Bærekraftsmål nr. 4 om god
utdanning, sier at man må sikre at alle elever og
studenter tilegner seg den kompetanse som er
nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling.
Dette skal gjøres blant annet gjennom utdanning
for bærekraftig utvikling og livsstil, menneske
rettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en
ikke-voldskultur, globalt borgerskap og verdsetting
av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bære
kraftig utvikling.3

Hentet fra www.regjeringen.no og www.
fn.no

I tråd med både FNs bærekraftsmål og ny over
ordnet del av læreplanverket er følgende å finne
på Naturfagsenterets hjemmesider: Bærekraftig ut
vikling handler om å tenke og handle både lokalt,
nasjonalt og globalt. Realisering av en bærekraftig
utvikling krever aktiv deltakelse fra samfunns
borgere med handlingskompetanse. For å oppnå
dette, er det helt nødvendig at vi integrerer ut
danning for bærekraftig utvikling i utdannings
systemet.4

1 Brundtlandkommisjonen (1987). Vår felles framtid.
2 Utdanningsdirektoratet (2017). Ny generell del av læreplanverket. Hentet fra:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ny-gene
rell-del-av-lareplanen/?fref=gc&dti=487251687975735
3 FN-sambandet (2018). FNs bærekraftsmål. Hentet fra: https://www.fn.no/OmFN/FNs-baerekraftsmaal
4 Naturfagsenteret (2015). Utdanning og undervisning for bærekraftig utvik
ling. Hentet fra: https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?
tid=2102114
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«Realisering av en bærekraftig utvikling
krever aktiv deltakelse fra samfunnsborgere
med handlingskompetanse. For å oppnå
dette, er det helt nødvendig at vi integrerer
utdanning for bærekraftig utvikling i
utdanningssystemet.»

De tre dimensjonene i bærekraftig utvikling må ivaretas
på en helhetlig måte.
Illustrasjonene er hentet fra
www.natursekken.no
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Handlingskompetanse er nøkkelen til
bærekraftig utvikling

Den naturlige skolesekken

I regjeringens Stortingsmelding «Fag – Fordypning
– Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet»,
som kom i 2016, legges det vekt på at i utdanning
for bærekraftig utvikling trenger elever kompe
tanser som fører til handlingskompetanse. Dette
er f.eks: kunnskap om klima, ressurser og demo
krati; ferdigheter som empati, problemløsning,
og systemforståelse; samt holdninger som håp og
visjoner for framtiden.5 Den naturlige skolesekken
(se boks) legger vekt på at handlingskompetanse
for en bærekraftig utvikling ikke er noe som
direkte kan overføres fra lærer til elev, men er «noe
som kan utvikles gjennom variert, flerfaglig og
utforskende undervisning.»6 De legger også vekt
på at for å være relevant og motiverende så bør
«undervisningen (...) varieres med bruk av ekstern
kompetanse samt ta i bruk andre læringsarenaer
(nærmiljø og lokalsamfunn)».7

Den naturlige skolesekken er en
ordning som skal stimulere grunnskoler
og videregående skoler til å utvikle
undervisningsopplegg som fremmer
undervisning for bærekraftig utvikling.
Ordningen er et samarbeidsprosjekt
mellom Kunnskapsdepartementet og
Klima- og miljødepartementet. Opp
leggene må være tverrfaglige. I tillegg
til økonomisk støtte, får skolene faglig
støtte og blir fulgt opp av regionale
kontakter fra ulike lærerutdanninger.
Det arrangeres regionale samlinger for
skolene i hver region og en årlig nasjonal
konferanse for alle deltakerskolene.
Hentet fra: www.natursekken.no

Skoleundervisningen har tradisjonelt sett fokusert
på fagkunnskap og teori. I utdanning for bære
kraftig utvikling er i tillegg til fagkunnskap både
holdninger og ferdigheter helt sentrale (se illustra
sjon).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klima
Energi
Forbruk og ressurser
Interessekonflikter
Deltakelse og demokrati
Biologisk mangfold
Naturområder
Helse
Avfall og gjenvinning

•
•
•
•
•
•

Kritisk tenking
System forståelse
Evne til samarbeid
Kommunikasjon
Problemløsing
Kreativitet

• Tro på muligheter og evner til å
påvirke omgivelsene
• Håp og visjoner for framtiden
• Motivasjon for å agere innen
miljøspørsmål

I utdanning for bærekraftig utvikling er kompetanser som kunnskap,
ferdigheter og holdninger viktige, som samlet sett fører til handlingskompetanse hos eleven. Bildet er hentet fra natursekken.no.
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Hvorfor er aktører utenfor skolen viktig
for handlingskompetanse?

Spire som ekstern aktør i skolen – for å
fremme elever med handlingskraft

En viktig faktor i undervisning for bærekraftig
utvikling er, i tråd med ovenstående, økt sam
arbeid mellom ulike aktører, for å bringe folk med
ulik bakgrunn, verdier, perspektiver og kunnskap
sammen. Dette er spesielt viktig for å drøfte
sammensatte problemstillinger som ikke har et
gitt svar. Dette gjenspeiles også i at ett av fire mål
i regjeringens strategi «Kunnskap for en felles
framtid»(2012–2015)8 som er å «stimulere til å
utvikle nettverk og samarbeidsrelasjoner mellom
barnehager, skoler, aktuelle etater, frivillige organ
isasjoner og forskningsinstitusjoner på nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå».9 Slikt samarbeid er også
noe som oppfordres til av Den naturlige skole
sekken.

Spire ønsker å bidra til at elever på Vg1 får enga
sjement for globale spørsmål samtidig som de
utvikler kompetanser som de trenger for å delta
i samfunnsendring. Vi vil utvikle kompetente,
engasjerte og samfunnsbevisste medborgere og
beslutningstakere. Spire har førstehåndserfaring
fra å jobbe med samfunnsendring, både på individ
nivå, lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi
tror at vi både kan inspirere elevene til å få håp
om at endring er mulig, og hjelpe til å sette fag
kunnskapen de får fra skolen inn i en større kon
tekst hvor de ser at det er mulig å påvirke og skape
endring på flere ulike nivåer. Slik ønsker vi å bidra
til positive, bærekraftige samfunnsendringer.
Spires arbeid er drevet av frivillig innsats fra Spires
aktive medlemmer. Kompetansen vår springer
ut av at et stort antall av våre frivillige er nåvæ
rende eller tidligere studenter som er kjent med
fagområder som er relevant for vårt arbeid. Spire
har også siden oppstarten hatt tett kontakt med
relevante fagmiljøer og universiteter som holder
oss oppdatert på den nyeste kunnskap. I tillegg er
det viktig for oss at vi har et godt fagfundament
i utviklingen av vårt informasjonsarbeid. Derfor
pleier vi å hente inn egen informasjon gjennom
feltarbeid eller andre undersøkelser, i tillegg til å
undersøke eksisterende kunnskap innenfor feltet.
Dette gir oss førstehåndserfaring som vi kan
formidle på en engasjerende måte. Faglig etter
rettelighet er et viktig prinsipp i organisasjonen. Vi
deltar også på mange internasjonale konferanser,
utvekslinger og annet arbeid som gir oss både god
kunnskap, men også troverdighet når vi snakker
om våre temaer.

I undervisning for bærekraftig utvikling er det
ifølge Den naturlige skolesekken viktig at «under
visningen knyttes til reelle problemstillinger,
settes i kontekst, [er] lokalt relevant og gi[r] barn
og unge mulighet til å delta i konkret arbeid for
bærekraftige løsninger.»10 Det legges også vekt
på at elever må oppnå kunnskap, ferdigheter og
holdninger for å «vekke deres tro på at solidarisk
handling og felles innsats kan løse de store globale
problemene». 11

5 Kunnskapsdepartementet (2016). Meld. St. 28 (2015–2016): Fag – Fordypning
– Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. Hentet fra: https://www.regjerin
gen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

9 Naturfagsenteret (2014). Samarbeid mellom skole og eksterne aktører. Hentet
fra: https://www.natursekken.no/c2102092/artikkel/vis.html?tid=2097227
10 Naturfagsenteret (2014). Samarbeid mellom skole og eksterne aktører. Hentet
fra: https://www.natursekken.no/c2102092/artikkel/vis.html?tid=2097227

6 Naturfagsenteret (2015). Utdanning og undervisning for bærekraftig utvik
ling. Hentet fra: https://www.natursekken.no/c1187995/artikkel/vis.html?
tid=2102114

11 ibid

7 ibid
8 Regjeringen (2012). Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling
2012-2015. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kunnskapfor-en-felles-framtid/id696562/
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Undervisningsopplegg om bærekraftig
utvikling med fokus på klima

Spires forslag til undervisningsopplegg kombinerer
fagkunnskap med utvikling av holdninger og
ferdigheter, og gir mulighet for elevene å initiere
og delta konkret for å påvirke sine lokalsamfunn.
Målet er å stimulere til debatt og innsikt om klima
rettferdighet (se boks), hvordan klimaendringene
rammer nå, og hvordan ungdom har potensiale til
å skape endring på både individnivå, lokalt nivå
og globalt nivå. Dette for å skape handlekraft i
møte med klimaendringene. Forslag til undervis
ningsopplegg presenteres i neste del av brosjyren.
Denne delen gir en innføring i elementer i under
visningen.

Klimarettferdighet
Klimarettferdighet er et begrep som tar
for seg klimaendringene fra et etisk og et
politisk ståsted. Med begrepet anerkjen
nes det at de som har bidratt aller minst
til å skape klimaendringene, er de som
blir hardest rammet av konsekvensene.
Med klimarettferdighet anerkjennes
også at de som har det største historiske
ansvaret for klimagassutslipp, også har
det største ansvaret for å løse proble
mene de fører med seg.
Et nærliggende begrep er prinsippet om
«felles, men ulikt ansvar»som er et gjeld
ende prinsipp i FNs klimakonvensjon
fra 1992 og i internasjonal klimapolitikk.
Dette prinsippet slår fast at alle verdens
land har et felles ansvar for å stoppe
skadelig miljøpåvirkning, samtidig
som det må tas hensyn til faktorer som
historisk ansvar og økonomisk kapasitet.

«Spires forslag til undervisningsopplegg kombinerer fagkunnskap
med utvikling av holdninger og
ferdigheter, og gir mulighet for
elevene å initiere og delta konkret
for å påvirke sine lokalsamfunn.»

Kilde: www.spireorg.no og FNs klima
konvensjon (1992).
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Kisilu Musya er hovedperson i dokumentarfilmen Thank You For The Rain. Bilder av Julie Lillesæter. Copyright Banyak
Films & Differ Media 2017.

Fra apati til engasjement

Klimaendringene handler om
mennesker

Siden 90-tallet har nordmenn fått mindre tro på
at vi selv kan gjøre noe for å bedre miljøet, og vi
er også mindre villige til å kutte i eget forbruk.12
Studier viser også at klimaendringene blir opp
fattet som fjernt, og at folk kun er villige til å
handle dersom de oppfatter å bli direkte påvirket.13
I skolen uttrykker elever med høy fagkunnskap
om klimaendringene «Jeg kan masse om klima
endringene, men det føles ut som om jeg ikke kan
gjøre noe med det».14

For å løfte frem det menneskelige perspektivet
av klimaendringene inkluderer undervisnings
opplegget den prisbelønte dokumentaren Thank
You For the Rain (2017), som forteller en personlig
historie om liv, kamp og kjærlighet på frontlinjen
av klimaendringene. Dokumentaren er laget av
det norske produksjonsselskapet Differ Media16,
og følger den kenyanske småbonden Kisilu Musya,
som bringer sitt lokalsamfunn sammen for å finne
nytt håp og felles løsninger i møte med et klima
i endring. Kisilu blir en lokal leder og bringer sitt
budskap om håp hele veien til Norge og FNs klima
forhandlinger i Paris i 2015, som resulterte i den
historiske Paris-avtalen. I filmen ser vi både hvor
dan Kisilu inspirerer, men også blir inspirert, blant
annet i møte med norsk frivillig ungdom.

Dette indikerer at dagens debatt om klima
endringer har skapt apati og en følelse av håp
løshet. Spires undervisningsopplegg ønsker å
motvirke følelsen av apati ved å inspirere til en
gasjement. Dette oppnås blant annet ved å løfte
frem det menneskelige perspektivet ved klima
endringene. Dette gir økt forståelse og nærhet til
klimautfordringene og engasjerer langt mer enn
statistikk og tall.15

12 SIFO (2015). Forbrukerbevissthet: Miljø og teknologioptimisme. Hentet fra:
http://www.sifo.no/page/Nyheter//10178/80175.html

15 Climate Outreach (2018). Principles for effective communication and public en
gagement on climate change. Hentet fra: https://wg1.ipcc.ch/AR6/documents/
Climate-Outreach-IPCC-communications-handbook.pdf

13 Lorenzoni & Hulme (2009); Lorenzoni, Nicholson-Cole, & Whitmarsh (2007);
Lorenzoni & Pidgeon (2006); Leiserowitz (2005)

16 www.differmedia.com

14 Personlig kommunikasjon med elev, Asker vgs (2015)
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«Fra et klimapsykologisk ståsted er en
positiv tilnærming mer motiverende,
og bidrar til engasjement og handling
fremfor apati og skyldfølelse.»

Engasjerende verktøy
Et annet viktig element i undervisningsopplegget
er bruken av sosiale medier, og det digitale verk
tøyet Ducky17, hvor elever kan kartlegge og følge
effekten av endringer i egne forbruksmønstre.
Gjennom å bruke Ducky sin klimakalkulator blir
elevene bevisstgjort om de positive effektene
av egne handlinger. Gjennom å publisere egne
handlinger på sosiale medier, samt følge andres
og gi hverandre tilbakemeldinger, kan elevene
bli inspirert i fellesskap. Fra et klimapsykologisk
ståsted er en positiv tilnærming mer motiverende,
og bidrar til engasjement og handling fremfor apati
og skyldfølelse. Når elevene ser enkelthandlinger
bli satt i et fellesskapsperspektiv, vil de i tillegg
få muligheten til å forstå at endring i atferd på
individnivå – i samarbeid – er en viktig forutsetning
for en faktisk bærekraftig utvikling.
Skolen eller klassen kan også benytte Duckys
Klimamesterskap hvor elevene konkurrerer med
andre elever, klasser og/eller skoler om å kartlegge
og registrere effekten av individuelle handlinger.
Dette skaper spenning rundt undervisningsopp
legget. Samtidig gir det å se aggregerte utslipps
reduksjoner fra en klasse eller skole, elevene en
bedre forståelse av individets påvirkningskraft og
rolle.

Med hjelp av Ducky får elevene undersøke sitt personlig
fotavtrykk, og kan se effekten av nye vaner i en interaktiv
klimakalkulator. Bilder fra Ducky.

Deltakelse i samfunnet
Undervisningsopplegget inkluderer også at
elevene planlegger og gjennomfører en konkret
aktivitet for å påvirke sitt lokalsamfunn. Det kan for
eksempel handle om å arrangere en byttedag for
å inspirere til mer ombruk, gjennomføre en mini-
informasjonskampanje på skolen for å sette fokus
på et tema som engasjerer elevene, eller skrive et
leserinnlegg til lokalavisen eller invitere til et møte
med lokalpolitikerne.

17 www.ducky.eco/no
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Forslag til undervisningsopplegg for Vg1

I neste avsnitt følger et konkret eksempel på
hvordan Spires undervisningsopplegg kan tas i
bruk på deres skole – enten slik det er, eller ved å
tilpasse det slik at det passer dere. Undervisnings
opplegget er utviklet av geolog og lektor Emilie
Kolstø Strømøy, i samarbeid med Bent Alkan,
realfagslærer på Asker videregående skole, med
hjelp av innspill fra Tine Holte (som har vært med
på et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i
Oslo og Asker videregående skole som universitets
skole (ledet av Elin Sæther)), og er delvis inspirert
av undervisningsopplegg utviklet av FN-sam
bandet. I utvikling av undervisningsopplegget er
5E-modellen18 benyttet.

s kolen ønsker det. Utbyttet hos eleven vil være
størst når undervisningsopplegget gjennomføres
i flere fag. Det enkelte deltakende fags egenart
avgjør hva som er fokus i undervisningen, som
igjen er knyttet til konkrete kompetansemål. Dette
fastsettes av den enkelte lærer.
Hver av de seks delene av undervisningsopplegget
avsluttes med at eleven produserer en tekst hvor
vedkommende viser sin faglige forståelse, samt
vurdering av læringsutbytte (egenvurdering). Det
er også ønskelig at elevene vurderer hverandres
arbeid, samt at lærere gir underveisvurdering.
Til slutt skal elevene sette sammen alle sine deltekster i en rapport. Det er da mulig å forbedre
tekstene basert på underveisvurderingene. Den
endelige rapporten vil det bli gitt karakter på i alle
deltakende fag.

Undervisningsopplegget inkluderer naturfag,
geografi, samfunnsfag og norsk. Det er høyst mulig
å inkludere andre fag. Undervisningsopplegget er
estimert til å vare over seks uker. Undervisnings
opplegget kan tilpasses og endres akkurat slik

18 Naturfagsenteret (2017). 5E-modellen i utforskende undervisning. Hentet fra:
https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=2049135
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DEL 1:
Hva er greia med bærekraftig
utvikling og klimaendringene?
I første uke av undervisningsopplegget settes
det fokus på hva bærekraftig utvikling er og hva
klimaendringer er. Fagene som er involvert tar opp
viktige begreper og fagteori som legger grunn
laget for de neste ukenes arbeid. Uken resulterer
i at elevene skriver et lite litteraturstudie i hvert
deltakende fag.

Viktige relevante spørsmål:
• Hva er bærekraftig utvikling? Hvordan
kan bærekraftig utvikling vurderes ut
ifra aspektene økonomi, samfunn og
miljø, samt FNs bærekraftsmål?
• Hva menes med økonomisk vekst,
levestandard, og livskvalitet? Hva er
forholdet mellom dem og bærekraftig
utvikling?
• Hva er drivhuseffekten? Hva er forskjel
len mellom vær og klima? Hva menes
med naturlige og menneskeskapte
klimaendringer? Hvilke konsekvenser
har klimaendringer for samfunn, øko
nomi og miljø?

HANDLING: Elevene skriver et lite litteraturstudie
i hvert deltakende fag. Innholdet i litteraturstudiet,
læringsmål samt vurderingskriterier bestemmes
av hver faglærer. Dette er typisk knyttet opp mot
aktuelle kompetansemål, samt spørsmålene over.
Det er viktig at elevene får veiledning og tilbake
melding i hvordan å gjennomføre og skrive et
litteraturstudie med korrekt henvisning til fag
litteratur. Dette vil være naturlig å ha fokus på i
norskundervisning.
FORMÅL: Formidle fagstoff, la elevene kommu
nisere kunnskap, bruke fagbegreper, la eleven
vurdere informasjon, faglige argumenter og for
klaringer, utfordre elevenes forklaringer ved å stille
åpne spørsmål, la elevene diskutere og gi tilbake
melding på hverandres kompetanse i forhold til
kompetansemålene.

Eksempler på kompetanser for
bærekraftig utvikling:
Kunnskap: Bærekraftig utvikling, klima og
klimaendringer

PRODUKT: Elevene utarbeider minimum ½ side
litteraturstudie for hvert deltakende fag, med unn
tak av i norsk.

Ferdigheter: Litteraturstudie som studie
teknikk. Kildebruk og korrekt kildehenvisning.
Holdninger: Tro på egen fagkompetanse.

VURDERING: Tilbakemelding fra medelever og
faglærere på litteraturstudiet.

16

Side fra powerpoint utviklet av Spire.

Side fra powerpoint utviklet av Spire.
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DEL 2:
Klimarettferdighet:
Hvorfor skal vi bry oss?
I andre uke av undervisningsopplegget ønsker vi
å engasjere elevene til å handle i møte med klima
endringene ved å utforske spørsmålet «Hvorfor
skal vi bry oss om klimaendringene?». Ved å
benytte filmen Thank You For The Rain belyses
hvordan mennesker blir påvirket av og påvirker
klimaendringene ulikt, og gjennom refleksjon
og diskusjon med elevene skal begrepet klima
rettferdighet gis innhold.

Viktige relevante spørsmål:
• Hvordan påvirker naturkatastrofer Kisilu,
hans familie og hans lokalsamfunn?
• Hvilke konsekvenser av klima
endringene vises i filmen Thank You For
The Rain, og hvilke individuelle, lokale
og nasjonale/globale tiltak vises?
• Kan klimaendringene kategoriseres
som en global interessekonflikt? På
hvilken måte argumenterer forskjellige
interessenter i filmen Thank You For
The Rain?
• Er det greit at noen land slipper ut mye
mer klimagasser enn andre? Hvem skal
ta størst ansvar for å gjøre noe med
klimaendringene?
• Er det greit at det er globale forskjeller
i fordeling av ressurser og levevilkår?
Hvordan oppstår disse forskjellene og
hvordan kan forskjeller mellom land
jevnes ut?
• Hvilke tiltak kan vi - du og jeg, og
Norge gjøre, for å stoppe klima
endringene? Kan man, og burde man,
påvirke det politiske systemet? Hva er
klimarettferdighet?

HANDLING: Elevene ser Thank You For The Rain.19
For å aktivisere elevene er det nyttig å gi dem i
oppgave å notere under filmen. Dette kan være
svar på spørsmålene over eller lignende spørsmål
(se eksempel fra powerpoint utviklet av Spire
under). Etter at man har sett filmen diskuterer man
spørsmålene i plenum, samt utforsker forskjeller
mellom land på fn.no20. Start med Kenya og Norge.
Til slutt, få elevene til å reflektere over om temaet
klimaendringer og klimarettferdighet nå engasjerer
dem, og i hvilken grad det å handle for å stoppe
klimaendringene engasjerer dem - eventuelt om
det ikke gjør det.
FORMÅL: Vise relasjoner til verden utenfor klasse
rommet, vekke undring og engasjement ved å av
dekke behov for forklaring på urettferdig fordeling
i verden, refleksjon rundt hva slags aktiviteter som
engasjerer og motiverer for læring/handling.
PRODUKT: Elevene utarbeider minimum ½ side
refleksjonsnotat. Hva er klimarettferdighet? Hvorfor
skal vi bry oss? Hvordan engasjerte dette meg /
eventuelt ikke? Elevene kan gjerne ta utgangs
punkt i refleksjonsspørsmålene over. Begrunnes i
fag og i egne opplevelser.

Eksempler på kompetanser for
bærekraftig utvikling:
Kunnskap: Klimaendringer, naturkatastrofer,
interessekonflikter, deltakelse og demokrati

VURDERING: Tilbakemelding fra medelever og
faglærere.

Ferdigheter: Systemforståelse, empati,
argumentasjon, kommunikasjon
Holdninger: Motivasjon for å agere innen
miljøspørsmål/klimaendringene

19 http://thankyoufortherain.com/trailer/
20 www.fn.no/statistikk

18

Side fra powerpoint utviklet av Spire.

Side fra powerpoint utviklet av Spire.
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DEL 3:
Klimautfordring: Hva kan jeg gjøre
og hvordan påvirker dette meg?
I andre og tredje uke av undervisningsopplegget
vil elevene få mulighet til å handle/agere for å
stoppe klimaendringene. Elevene kartlegger sitt
eget karbonfotavtrykk, og blir kjent med hvordan
deres eget forbruk bidrar til utslipp av klimagasser,
og hva de selv kan gjøre for å redusere disse.
Gjennom en to ukers klimautfordring viser elevene
sine tiltak på sosiale medier, samt vurderer hvordan
dette påvirker dem.

Viktige relevante spørsmål:
• Hva er en ressurs, og hva er bære
kraftig ressursutnytting?
• Hvilke rettigheter og etisk ansvar har vi
som forbrukere?
• Hvordan kan forbruksvalg bidra til et
bærekraftig forbruksmønster?
• Hvilke tiltak kan vi - du og jeg, og
Norge - gjøre, for å stoppe klima
endringene?
• Hvordan påvirker det meg økono
misk, sosialt, og miljømessig å ta
forbruksvalg som vil bidra til å stoppe
klimaendringene?
• Hvordan kan man påvirke ved å
bruke sosiale medier? Hvordan kan
man vurdere sin egen forståelse av
forbruksvalg gjennom sosiale medier?

HANDLING: Elevene kartlegger sitt eget klima
avtrykk21, og ser på video22 om hvordan ens eget
forbruk bidrar til klimagassutslipp. Elevene velger
seg en eller flere handlinger som bidrar til å stoppe
klimaendringene eller et mer bærekraftig forbruks
mønster. Gjennom en to ukers klimautfordring
reflekterer elevene over hvordan handlingen(e)
påvirker en selv økonomisk, sosialt og miljømessig.
Dette kan gjøres sammen med Duckys klima
mesterskap23. Elevene publiserer bilder i sosiale
medier (eventuelt sender til lærer) av handlinger
eller med refleksjoner, med egen emneknagg som
klassen eller skolen blir enige om. For eksempel
#meretisk, #klimasmart, #stoppeklimaendringene
eller #14dagerendring.

Eksempler på kompetanser for
bærekraftig utvikling:

FORMÅL: Gjøre nye erfaringer gjennom utforsking,
kommunisere, diskutere og vurdere observasjoner,
gi elevene retning i læringsaktiviteten, veilede
elevene i å utvikle ny kunnskap og eventuelt gi
avkall på gamle oppfatninger, la elevene vurdere
egen læringsprosess.

Kunnskap: Forbruk og ressurser, deltakelse
og demokrati
Ferdigheter: Kommunikasjon, problem
løsning, kreativitet

PRODUKT: Refleksjonsnotat. Hva gjorde jeg for å
stoppe klimaendringene, hvorfor valgte jeg denne
handlingen(e), og hvordan påvirket dette meg
sosialt, økonomisk og miljømessig? Begrunnes i fag
og egne opplevelser.

Holdninger: Tro på muligheter og evner til å
påvirke omgivelsene

VURDERING: Elever gir hverandre fortløpende
tilbakemelding på sosiale medier (skal gi positiv
tilbakemelding, positive kommentarer, ideér til
handling og så videre i tillegg til eventuelt liker
trykk). Tilbakemelding fra medelever og faglærere
på refleksjonsnotat.

21 https://footprint.ducky.eco/no/
22 https://vimeo.com/231675528
23 https://www.ducky.eco/no/ducky-for-education

20

Side fra powerpoint utviklet av Spire.

Side fra powerpoint utviklet av Spire.
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DEL 4:
Hva gjør andre, og hvordan påvirker
dette lokalt, nasjonalt og globalt?
I uke 3-4 settes systemforståelse i fokus. Klima
endringene er et lokalt, nasjonalt og globalt
problem. Hva skal egentlig til for å stoppe klima
endringene? Elevene utforsker dette gjennom
å drøfte hvordan arbeidet med å stoppe klima
endringene blir påvirket på flere plan (bærekrafts
aspektene) og nivåer (individ, lokalt, nasjonalt/
globalt). Elevene argumenterer for sine funn i en
drøftende tekst, med presis bruk av fagbegrep, som
inkorporerer alle deltakende fag.

Viktige relevante spørsmål:
• Hvilke konsekvenser har økt drivhus
effekt forskjellige steder på jorden
- slik som i arktiske og lavtliggende
områder? Hvordan kan din handling
være et aktuelt klimatiltak?
• På hvilken måte er klimaendringene
årsaken til flere naturkatastrofer i
verden, og hvordan påvirker disse
naturkatastrofene samfunnene som
blir rammet?
• Hvordan kan man legge til rette for å
ta bærekraftige valg slik at vi stopper
klimaendringene? Hvilke tiltak kan
gjøres på lokalt, nasjonalt og globalt
nivå? Kan man påvirke det politiske
systemet?
• Hva tror du skal til for å stoppe klima
endringene?

HANDLING: Elevene ser på bildene som en selv
og andre har lagt ut i sosiale medier, og disku
terer med hverandre tiltak og hvordan disse
påvirker en selv og andre. Læreren har videre en
viktig støttende og veiledende rolle i undervis
ningen i drøfting av spørsmålene over. Elevene
gjør litteratursøk på nett og får tid og hjelp til å
utarbeide en drøftende tekst. Det er bl.a. viktig
at elevene får veiledning i å formulere problem
stilling, bruke fagbegrep, argumentasjon, variert
kildebruk og kildehenvisninger.
FORMÅL: Utdype temaet og bygge bro til andre
deler av faget, samt andre fag. Utvikle dypere
og bredere forståelse, finne problemstillinger
og anvende nyervervet kunnskap sammen med
eksisterende fagferdighet. Gi tilbakemelding på og
vurdere fagforståelse.

Eksempler på kompetanser for
bærekraftig utvikling:
Kunnskap: bærekraftig utvikling, klima
endringer, interessekonflikter, deltakelse og
demokrati

PRODUKT: Elevene skriver en faglig tekst som
inkorporerer deltakende fag, og egne refleksjoner
over hvordan klimaendringene påvirker lokalt,
nasjonalt og globalt, med fokus på elevens egne
valgte handling og bærekraftsaspektene.

Ferdigheter: Systemforståelse, kritisk
tenkning, problemløsning, kreativitet
Holdninger: Tro på egne kompetanser og
evne til å vurdere og påvirke omgivelsene

VURDERING: Tilbakemelding fra medelever og
faglærere på den faglige teksten.

22

Bilde lagt ut av @grytli på Instagram som en del av en utfordring i å redusere plastforbruket sitt. Hentet
fra: https://www.instagram.com/p/Bgbo3rclHQf/?tagged=spireplasticchallenge2018
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DEL 5:
Hva kan vi gjøre? Handling!

For å videreføre lærdommen i uken før skal ord
gjøres til handling. Nå skal elevene agere for å på
virke lokalt, nasjonalt og/eller globalt, med mål om
å stoppe klimaendringene!

Viktige relevante spørsmål:
• Hvordan kan man legge til rette for å ta
bærekraftige valg (bl.a. forbruksvalg)
slik at vi stopper klimaendringene?
• Hva skal til for å skape handling/end
ring hos andre? Hvordan kan man
bruke forskjellige retoriske appell
former til å overbevise andre?
• Hvilke tiltak kan gjøres på lokalt,
nasjonalt og globalt nivå?
• Hvordan kan man være med i, og på
virke det politiske systemet gjennom å
bruke ulike kanaler for påvirkning?
• Hva tror du skal til for å stoppe klima
endringene?

HANDLING: Elevene velger en handling som skal
påvirke andre til å ta bærekraftige valg med mål
i å stoppe klimaendringene. De kan arrangere en
byttedag, skrive en kronikk eller et leserinnlegg
til en avis, kontakte lokalpolitikere med en sak for
lokalmiljøet, invitere til bærekraftig tapas (hvor alle
får i utfordring å lage bærekraftig mat), starte en
kampanje på skolen, undersøke om skolen kan for
bedre seg med tanke på kildesortering/produkter
i kantinen/strømforbruk eller lignende, presentere
hvilket parti som de selv mener fører den beste
klimapolitikken, og så videre. Bare fantasien setter
grenser.
FORMÅL: La eleven kommunisere sin kunnskap,
«bygge bro»mellom naturfaglig språk og hverdags
språk, og reflektere over andres argumenter og
innspill.

Eksempler på kompetanser for
bærekraftig utvikling:

PRODUKT: minimum ½ side med tekst som
beskriver aksjonen/handlingen. Gjerne med bilder.
Elevene reflekterer over hvordan det har vært å
gjennomføre denne aksjonen.

Kunnskap: deltakelse og demokrati, klima,
forbruk og ressurser, bærekraftig utvikling
Ferdigheter: Evne til samarbeid, kommunika
sjon, problemløsning, kreativitet

VURDERING: Tilbakemelding fra medelever og
faglærere på teksten og handling.

Holdninger: Tro på muligheter og evner til
å påvirke omgivelsene. Håp og visjoner for
framtiden.
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Eksempel på gjennomføring av kampanje for ansvarlig forbruk og produksjon.

Spire tilbyr opplæring i politisk påvirkning, inspirasjon til
kampanjer og eventer, og masse masse mer!
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DEL 6:
Rapport «Bærekraftsprosjekt
– å stoppe klimaendringene!»
Etter gjennomført bærekraftsprosjekt vil elevene
få tid til å vurdere prosjektet og sitt eget lærings
utbytte. Elevene vil få mulighet til å vurdere sine
tekster, revidere dem, og sette dem sammen til en
rapport (e.l.). I tillegg skriver de et refleksjonsnotat
hvor de vurderer prosjektet. Rapporten vil de få
karakter på i alle deltakende fag. Dette er dermed
vurderingsgrunnlaget for gjennomført prosjekt.

Viktige relevante spørsmål:
• Alle «viktige relevante spørsmål»gitt
over/tidligere.
• Hvordan har det vært å være del
takende i bærekraftsprosjektet med
mål om å stoppe klimaendringene?
Hvilke aktiviteter har engasjert deg?
Hvilke aktiviteter vurderer du har
gitt deg størst læringsutbytte? Har
du funnet nye måter å tilegne deg
kunnskap på? Hva var bra og hva kan
gjennomføres annerledes?

HANDLING: Elevene setter sammen alle del
tekstene til en rapport/samlet tekst (e.l.) som de vil
få karakter på i alle fag. Elevene har tidligere fått
tilbakemelding på tekstene sine både fra lærere
og elever, og har mulighet til å forbedre tekstene.
I tillegg skriver elevene ca. ½ side om hvordan det
har vært å være deltakende i bærekraftprosjektet
med mål om å stoppe klimaendringene. Vurdering
vil være forskjellig i forskjellige fag.
FORMÅL: La eleven kommunisere sin kunnskap,
diskutere med eleven likheter og forskjeller
mellom det eleven har produsert og gjeldende
kompetansemål/vurderingskriterier, la eleven
vurdere egen kompetanse i forhold til kompetan
semål/vurderingskriterier, og om de er nådd.
PRODUKT: Rapport/samlet tekst eller lignende
basert på gjennomført bærekraftsprosjekt.
VURDERING: Hvert deltakende fag/faglærer må
definere hvilke vurderingskriterier som gjelder
for deltekstene, samt den samlede teksten. Dette
må defineres før prosjektet starter slik at eleve
ne kjenner godt til vurderingskriteriene. Det kan
være greit å ta utgangspunkt i «viktige spørsmål»,
samt aktuelle kompetansemål, som er gitt i denne
brosjyren. Hver deltakende lærer gir karakter på
elevens tekst, som vil være karakteren for bære
kraftsprosjeket for hvert enkelt deltakende fag.
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Foto: Anne Grethe W. Gundersen, Asker vgs.
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Aktuelle kompetansemål
Samfunnsfag

Norsk

Topp 5 relevante kompetansemål

Topp 5 relevante kompetansemål

• utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale
problemer og drøfte ulike løsningsforslag
muntlig og skriftlig med presis bruk av fag
begreper
• diskutere begrepene økonomisk vekst, leve
standard, livskvalitet og bærekraftig utvikling
og forholdet mellom dem
• gjøre rede for rettighetene man har som for
bruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar
• drøfte samfunnsfaglige tema i digitale
diskusjonsforumer og vurdere egne forståelser
i lys av andres innlegg
• utforske og diskutere hvordan man kan
være med i og påvirke det politiske systemet
gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning

• lytte til og vise åpenhet for andres argumenta
sjon og bruke relevante og saklige argumenter
i diskusjoner
• skrive tekster med tema og fagterminologi
som er tilpasset eget utdanningsprogram,
etter mønster av ulike eksempeltekster
• vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige
kriterier
• gjøre rede for argumentasjonen i andres
tekster og skrive egne argumenterende tekster
på hovedmål og sidemål
• bruke kunnskap om retoriske appellformer i
presentasjoner

Andre relevante kompetansemål

• bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget
utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og
presentasjoner om skole, samfunn og arbeids
liv
• mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner,
dramatiseringer og presentasjoner
• tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrive
situasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv
• gjøre rede for et bredt register av språklige
virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
• bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammen
satte tekster
• tolke og vurdere sammenhengen mellom inn
hold, form og formål i sammensatte tekster

Andre relevante kompetansemål

• formulere en aktuell samfunnsfaglig problems
tilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke
fagbegreper, variert kildetilfang og kilde
henvisninger
• bruke varierte digitale søkestrategier for å
finne og sammenligne informasjon som be
skriver problemstillinger fra ulike synsvinkler,
og vurdere kildenes formål og relevanse
• bruke sammenfallende og motstridende infor
masjon fra statistikk til å drøfte en samfunns
faglig problemstilling
• definere begrepet makt og gi eksempler på
hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
• definere begrepet globalisering og vurdere
ulike konsekvenser av globalisering
• gjøre rede for EUs mål og styringsorganer og
diskutere Norges forhold til EU
• finne eksempler på ulike typer konflikter og
menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og
andre internasjonale aktører kan gjøre
• gjøre rede for ulike forklaringer på hvorfor det
finnes fattige og rike land, og diskutere tiltak
for å redusere fattigdommen i verden
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Naturfag

Geografi

Topp 5 relevante kompetansemål

Topp 5 relevante kompetansemål

• gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
• kartlegge egne forbruksvalg og argumentere
faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan
bidra til bærekraftig forbruksmønster
• undersøke en global interessekonflikt knyt
tet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på
argumenter og konklusjoner i debattinnlegg
• forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for
hvordan menneskelig aktivitet endrer energi
balansen i atmosfæren
• gjøre rede for noen mulige konsekvenser av
økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende
områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak

• gjøre rede for globale hav- og luftstrømmer og
forklare hva de har å si for klimaet
• gjøre greie for forhold som bestemmer vær og
klimaforhold i Norge
• drøfte årsaker til naturkatastrofer i verden og
hvilke virkninger de har på samfunn som blir
rammet
• gjøre rede for ressursbegrepet og diskutere
hva som er lagt i begrepet bærekraftig ressurs
utnytting
• gjøre rede for globale forskjeller i fordeling og
levekår, forklare mulige årsaker til de og drøfte
hvordan en kan jevne ut forskjellene mellom
land

Andre relevante kompetansemål

Andre relevante kompetansemål

• skille mellom resultater og påstander og disku
tere kvaliteten på metoder og framstilling av
egne og andres data og tolkninger
• drøfte dagsaktuelle naturfaglige problem
stillinger basert på praktiske undersøkelser
eller systematisert informasjon fra ulike kilder
• bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner
for å illustrere og forklare naturfaglige fenome
ner og teste hypoteser

• gi eksempel på og sammenligne ulike former
for arealbruk i Norge
• gi eksempel på lokaliseringsfaktorer som er
viktige for global økonomisk virksomhet og
internasjonal arbeidsdeling og vurdere hva
dette har å si i dag
• bruke digitale kart og geografiske
informasjonssystem (GIS)
• finne fram til og presentere geografisk
informasjon ved å lese og vurdere tekst, bilde,
stedsnavn og statistiske framstillinger fra
digitale og andre kilder
• diskutere estetiske og økonomiske verdier i
landskap
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Hvordan gjennomføre
dette på deres skole?
Hvordan komme i kontakt med Spire?

Forrige del presenterte et undervisningsopplegg
som går over seks uker i fagene naturfag, geografi,
samfunnsfag og norsk. Den konkrete undervisnin
gen i hvert fag må utvikles av lærerne på skolen,
men med støtte fra Spire hvis ønskelig. Spire har
utviklet presentasjoner for undervisning i naturfag
og geografi som kan benyttes.

Spire ønsker å være med å bidra til utdanning
for bærekraftig utvikling i norske skoler. Hvordan
nettopp din skole ønsker å ta i bruk dette under
visningsopplegget er noe vi kommer til enighet
med den enkelte skole om. Dersom din skole er
interessert, ta kontakt for en uforpliktende samtale
på e-post, post@spireorg.no, eller telefon, 23 10
95 93. Sjekk også ut Spires nettsider om skole
samarbeid på www.spireorg.no/skole.

Hva tilbyr Spire?
Det er viktig at skoleelever møter aktører utenfor
skolen, slik at de får muligheter til å sette sin læring
inn i en større kontekst, og se hvordan ferdig
hetene de tilegner seg i skolen er appliserbare på
virkeligheten utenfor. Spire jobber med politisk
påvirkning, setter nye saker på den politiske dags
orden, gjennomfører politiske kampanjer som
fremmer konkrete løsninger, og gir innspill i poli
tiske prosesser. Spire kan dermed være et konkret
eksempel i arbeidet med kompetansemålet om
å «utforske og diskutere hvordan man kan være
med i og påvirke det politiske systemet gjennom å
bruke ulike kanaler for påvirkning»i samfunnsfag.
Spire kan videre tilby «oppstartsverksted»med
lærere og ledelse på skolen, for å forklare og gi
mer detaljert informasjon om undervisnings
opplegget. Spire kan også tilby foredrag for elever
og/eller lærere om relevante problemstillinger, slik
som bærekraftig utvikling, klima, klimapolitikk og
politisk påvirkning, samt bistå med rådgiving i ut
vikling av undervisning i de ulike fagene. Spire kan
også gjennomføre rollespill i klasserommet, som
for eksempel Handelsspillet.24

Hva koster det?
For visninglisens for dokumentarfilmen Thank You
For The Rain og brukerlisens for Ducky, samt for å
kompensere for tidsbruk og reiser, ber Spire sam
arbeidsskoler om et honorar. Honoraret avhenger
av oppleggets omfang og graden av Spires involve
ring, og fastsettes i dialog med den enkelte skolen.

Bilder fra pilotprosjektet på Asker videregående skole våren
2018. Spire deltok i premieutdeling til klassen som vant
klimamesterskapet. Foto: Anne Grethe W. Gundersen,
Asker vgs.

24 «Handelsspillet - et interaktivt spill om det globale handelssystemet.»For mer
info, se https://handelsspillet.no/
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Ressurser og mer informasjon

Mer informasjon:

Spill om klima, klimaforhandlinger og FN

• Spire: www.spireorg.no
• Den naturlige skolesekken: https://www.natursekken.
no/

• Handelsspillet med klimautvidelse: https://handels
spillet.no/
• Rollespill om Klimatoppmøtet: https://klimamote.no/
• Handelsspillet med klimaforhandlinger: https://
www.fn.no/Undervisning/8-10-trinn/Handelsspil
let-med-klimaforhandlinger
• Rollespill om FN: https://www.fn.no/Undervisning/
VGS/FN-rollespill

Informasjon, filmer og illustrasjoner om klima
og klimaendringer:
• Drivhuseffekten: http://www.miljostatus.no/tema/
klima/drivhuseffekten/
• Cicero – Klimavisualisering: http://www.cicero.oslo.
no/no/posts/klima/Klimavisualiseringer
• Om bærekraftsmål nr. 13 «Stoppe klimaendringene»:
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
#stoppe-klimaendringene
• Om klimaendringer inklusive klimarettferdighet:
https://www.fn.no/Tema/Klima-og-miljoe/Klima
endringer
• Om karbonbudsjett og togradersmålet: http://www.
miljostatus.no/tema/klima/internasjonal-klimapoli
tikk/togradersmaalet/
• NRK – klima: https://www.nrk.no/klima/
• Cicero – senter for klimaforskning: http://www.cicero.
oslo.no/no

Andre undervisningsopplegg
• Eksempel på lokal handling – Undervisningsopplegg
«Min lavutslippskommune»: https://www.fn.no/
Undervisning/VGS/Oppgaver-om-baerekraftig-utvik
ling-og-FNs-baerekraftsmaal/Min-lavutslippskommu
ne

Spire-bidrag
• Om klimaendringer og kjønn: http://spireorg.no/
vi-mener/klimakamp-er-kvinnekamp
• Spires kampanje «Made in..?»om klimakostnadene
fra handel: http://spireorg.no/vi-mener/kampanjer/
made-in
• Brosjyre om FNs klimaforhandlinger: http://spireorg.
no/publikasjoner/klima-pa-1-2-3

Film – Thank You For The Rain
• Thank You The Rain hjemmeside: http://thankyou
fortherain.com/
• Om Thank You For The Rain, Impact and outreach re
port av Differ Media (2018): https://drive.google.com/
file/d/1ZBxwzNtAsQvNrt699LfxbZqdiJMUjN0l/view
• Thank You For The Rain – trailer: http://thankyouforth
erain.com/trailer/

Informasjon om Klimasøksmål Arktis:
• Nettsiden til klimasøksmålet: http://www.klimasøks
mål.no/
• Podcast om klimasøksmålet – Unburnable: https://
www.savethearctic.org/en/peoplevsarcticoil/blog/
the-storm-unburnable-episode-1/
• NRK dokumentar om oppstarten til klimasøksmå
let – Motvind: https://tv.nrk.no/serie/motvind/
mddp10001616/sesong-1/episode-6

Ducky.no
• Klimakalkulator: https://footprint.ducky.eco/no/
• Klimamesterskap: https://www.ducky.eco/no/du
cky-for-education
• Video om klimagassutslipp og forbruk: https://www.
youtube.com/watch?v=CIx-1uBLmKw

The story of stuff
• Filmen – The story of Stuff: https://www.youtube.
com/watch?v=9GorqroigqM
• Nettside: https://storyofstuff.org/
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OM SPIRE
Spire er en landsdekkende miljø- og utviklingsorganisasjon for unge voksne
som jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser.
Dette gjør vi gjennom informasjonsarbeid og politisk påvirkning innenfor
arbeidsområdene klima og miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og by
utvikling. Vi arbeider både nasjonalt og internasjonalt, og samarbeider med
organisasjoner i det globale Sør.
Er du under 30 kan du bli medlem i Spire. For å bli medlem sender du en
SMS til 2434 med kodeord <Spire> etterfulgt av inneværende år, din e-post,
fødselsdato og postadresse (50,-). Du kan også Vippse 50,- til 11378 med til
svarende informasjon i meldingsfeltet.
Er du over 30 kan du bli fastgiver. For å bli giver oppretter du en avtale i nett
banken med valgfritt beløp og frekvens til kontonummer 1503.21.17683. Merk
med «Støtte til Spire». Send også navn og adresse til post@spireorg.no. Årlig
gavebeløp over 500 kr gir rett til fradrag.
Tusen takk for din støtte!

www.spireorg.no
www.facebook.com/spireorg
Instagram/Twitter: spireorg

