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Trenger du undervisningsopplegg til naturfag, samfunnsfag og/eller geografi?  
 
Spire og Utviklingsfondet har utarbeidet et undervisningsopplegg knyttet til filmen ‘Uår’ 
som enkelt kan gjennomføres digitalt samtidig som relevante kompetansemål trekkes 
inn. Tematikken i filmen omhandler klimaendringer og matproduksjon, klimarettferdighet 
og bærekraftig utvikling.  
 
I filmen 'Uår' møter vi den tørkerammede melkebonden Einar Kiserud fra Spydeberg. Etter 
en vanskelig sommer ønsker han å lære hvordan han kan tilpasse seg klimaendringene. 
Filmen følger ham på en reise til Malawi, der bønder har levd med konsekvensene av 
klimaendringer i mer enn et tiår. Filmen er en uavhengig dokumentarfillm fra det 
prisvinnende medieselskapet Differ Media.  
 
I denne guiden finner du først en kort introduksjon til tematikken i filmen. Videre finner du 
opplegg på quiz- og diskusjonsspørsmål som kan gjennomgås etter filmvisningen. 
Kildeforslag for utforskning av diskusjonsspørsmålene er lagt ved til slutt.  
 
For å få tilsendt visningslenke til filmen, for spørsmål eller mer informasjon om 
tematikken, ta kontakt med viljar@spireorg.no 
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Klimarettferdighet  

Norge er et av verdens rikeste land, og har godt utbygd infrastruktur og store omstillingsressurser.  

 

Situasjonen er annerledes for verdens fattige. Blant de som rammes hardest av klimaendringer og 

ekstremvær er nemlig fattige småbønder på landsbygden i utviklingsland. Samtidig har de bidratt 

veldig lite til å skape problemene. Hvis de mister hele avlingen sin til tørke eller flom, eller sliter med 

uforutsigbare værmønstre eller nye skadedyr, står de i fare for å miste hele livsgrunnlaget sitt. 

 

Gjennom å fortelle historien til bønder fra Norge og Malawi bidrar ‘Uår’ til å gjøre et tema som kan 

oppfattes stort og vanskelig, til noe nært og konkret. Den viser ikke mennesker som passive ofre, 

men reflekterende og handlingskraftige. Norge og Malawi er to vidt forskjellige land, men filmen 

viser hvordan vi har mer til felles på tvers av landegrenser enn hva vi kanskje tror.  

 

 

Klimaendringer og matproduksjon 

Stadig flere peker på klimaendringene som en stor utfordring for verdens matforsyning. FN er blant 

de som har fastslått at ekstremvær er en avgjørende årsak til matvarekriser. Tørke og flom rammer 

hyppigere enn før, og ødelegger avlinger for bønder verden over. 

 

I 2017 opplevde store deler av Sør- og Vestlandet rekordmye nedbør, og mange bønder fikk ikke 

gjennomført innhøsting eller sluppet dyrene sine på beite fordi det var for gjørmete. Sommeren 2018 

førte rekordvarme og tørke til avlingssvikt og fôrmangel i norsk landbruk. I 2019 fikk vi igjen oppleve 

ekstremvær her hjemme i Norge, når store mengder regn førte til flom i Brumunddal og jordras i 

Jølster, og som gjorde at mennesker både mistet liv og fikk ødelagt veier og hjem. 

 

Disse hendelsene bidrar til en økende bekymring for at vi nå ser noen eksempler på hva 

klimaendringene vil føre til. Ingen andre sektorer er så fundamentalt avhengige av været som 

landbruket. Ikke bare ute i verden, men også for oss her i Norge. 

 

Samtidig som verden må kutte i utslipp for å prøve å stoppe klimaendringene, må vi også ta grep for 

å håndtere konsekvensene som allerede er her: klimatilpasning. Det er mange tiltak som kan gjøre 

mennesker og samfunn bedre rustet i møte med klimaendringene.  

 

I filmen snakker både Einar og Esther om hva de gjør, og kan gjøre for å tilpasse sin gårdsdrift til 

konsekvensene av klimaendringene de opplever.  De tar også opp hvordan de som individer i et 

samfunn har mulighet til å påvirke andre for å skape endring.  

 

 

Om Spire og Utviklingsfondet 

Spire er  en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. Spire 

ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor 

urettferdighet oppstår. Les mer på spireorg.no.  
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Utviklingsfondet er Spires moderorganisasjon. Utviklingsfondet bekjemper sult og fattigdom 

gjennom å bidra til at småbønder på landsbygda i Afrika, Asia og Mellom-Amerika står sterkere når 

klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold. Les mer på utviklingsfondet.no. 

 

 
Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media 
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UÅR - Tilgang til filmen 
Filmen kan sees på NRK nett-tv: https://tv.nrk.no/program/KOID75004919/uaar 
 
Merk at NRK-linken ikke skal brukes til visninger i klasserom, men kun i hjemmeundervisning. Ønsker 
du å bruke filmen på andre måter eller ved et senere tidspunkt, ta kontakt så kan vi gi deg tilgang.  

 
UÅR - Quiz 
 
Majoriteten av svarene til spørsmålene i denne quizen kan elevene finne ved å se filmen ‘Uår’. Noen 

av spørsmålene er knyttet til repetisjon av fagstoff og aktuelle tema knyttet til klimaendringer, 

bærekraftsmålene og globale utslipp. På denne måten legges det   

https://create.kahoot.it/share/uar/04c4478f-11aa-4f59-961e-e36dc54a31a7  

 

 
1) Hvilket land reiste melkebonden Einar til? 

a. Zambia 

b. Malawi 

c. Sør-Afrika 

d. Thailand 

 

2) Hvem har laget filmen UÅR?  

a. Differ Media 

b. Norges Bondelag 

c. David Attenborough 

 

3) Hva lærte Einar av Esther og Collings?  

a. Å stelle med dyr 

b. Bygge melkestall til kyrne   

c. Dyrkingsmetoder  

 

4) Hva ville det si at Esther var inspirasjonsbonde?  

a. Andre bønder i landsbyen kunne forsyne seg av hennes avlinger 

b. Hun lærte bort dyrkingsmetoder til andre bønder 

c. Hun dyrket andre bønder sine avlinger 

 

5) Hvilket av følgende alternativ er gal informasjon om klimaendringer? 

a. Klimaendringer er når gjennomsnittsværet endrer seg over tid  

b. Klima er det samme som vær 

c. Klimaendringer må måles over tid  

d. Klimaet har særlig endret seg de siste 100 årene  

 

6) Siden den industrielle revolusjon har mennesker økt mengden drivhusgasser i atmosfæren 

spesielt gjennom forbrenning av fossile brensler som kull, olje og gass. Hvilken gass bidrar 

mest til den globale oppvarmingen?  

a. Metan 

https://tv.nrk.no/program/KOID75004919/uaar
https://create.kahoot.it/share/uar/04c4478f-11aa-4f59-961e-e36dc54a31a7
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b. Karbondioksid 

c. Lystgass  

 

7) Hvilken av følgende alternativ er den største utslippskilden i Norge? 

a. Transport 

b. Bolig 

c. Mat 

 

8) Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg ble kjent i 2018 for sin «Skolstrejk för 

klimatet». Siden da har skoleungdom over hele verden blitt inspirert til å kreve 

klimahandling gjennom å streike fra skolen. Hva er slagordet som denne internasjonale 

bevegelse bruker? 

a. Thank God It’s Friday 

b. Fridays For Future 

c. Friyay 

 

9) Hva er FNs bærekraftsmål? 

a. 17 mål som verdens fattige land skal oppnå innen 2030 

b. 17 mål som verdens rike land skal oppnå innen 2030 

c. 17 mål som alle verdens land skal oppnå innen 2030, i fellesskap 

 

10) Hvilken av disse alternativene er en effekt av klimaendringer?  

a. Mer ekstremvær 

b. Flere arter dør ut 

c. Matproduksjon blir vanskeligere 

d. Havnivået stiger 

e. Isen smelter 

f. Alle alternativene 

 

11) Hvilke konsekvenser hadde tørkesommeren i 2018 på Einar sitt arbeid som melkebonde i 

Norge? 

a. Han måtte slakte kyr fordi han ikke klarte å dyrke nok fôr til dem 

b. Kyrne produserte ikke melk på grunn av varmen 

c. Han klarte ikke å melke kuene på grunn av varmen 

 

12) Hvilke konsekvenser av klimaendringene opplevde Esther og Collings i filmen? 

a. Tørke og flom gjorde at de måtte flytte  

b. Regnet kom ikke når det skulle, og gjorde at det ble vanskeligere å  dyrke mat 

c. Tørken gjorde at de måtte slakte kyr 

 

13) Hvilke metoder testet Einar når han kom tilbake til gården?  

a. Slapp alle kyrne fri 

b. Han lot være å pløye åkeren, for å bevare fuktigheten i jorda 

c. Sådde alle frøene i skyggelagte områder 
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14)  Hvem er mest utsatt for effektene av klimaendringer?  

a. Land i det globale sør, som Malawi 

b. Land i det globale nord, som Norge 

c. Land i det globale vest, som USA og Canada 

 

Fasit: 1) b, 2) a, 3) c, 4) b, 5) b, 6) b, 7) a, 8) b, 9) c, 10) Alle, 11) a, 12) b, 13) b, 14) a 

 

UÅR - Diskusjonsspørsmål  

 

I siste del av opplegget skal klassen deles inn i mindre grupper (4-5 elever). Hver gruppe får utdelt 

diskusjonsspørsmål som de skal samarbeide om å finne svar på. Her er det fint om elevene danner 

egne grupper på teams/zoom og får en tidsfrist for å diskutere svarene i plenum. 

 

Diskusjonsspørsmålene bygger på tematikken i filmen: Klimaendringer og jordbruk, 

klimarettferdighet og bærekraftig utvikling. I noen av spørsmålene må elevene utforske relevante 

kilder på nett for å finne svar utover det som er mulig å finne fra filmen. Hver gruppe leverer et 

dokument med svar på spørsmålene i stikkordsform. For at tiden i mest mulig grad skal brukes til å 

diskutere og finne svar innad i gruppen er det lagt inn forslag til relevante kilder under spørsmålene. 

 

1) I filmen snakker Einar om hva man kan gjøre for å tilpasse seg klimaendringene. Hvilke likheter 

og ulikheter er det for situasjonen for bønder fra nord og sør? Hva kan bøndene lære av 

hverandre? Hva lærer den norske bonden av sine malawiske kollegaer? 

 
2) Hvem er det som har bidratt mest til klimaendringer, Malawi eller Norge? Sammenlign landene 

basert på statistikk fra FN (https://www.fn.no/Land/Sammenlign-land). Hva er forskjellen 

mellom å se på utslipp per land, og utslipp per person? Diskuter i gruppen hvilke faktorer som 

påvirker landenes bidrag til klimaendringer og hvorfor.  

 
3) Det er lett å bli litt motløs ved tanken på klimaendringer. Hvordan kan hver og en av oss bidra til 

å løse klimakrisen? Hva skal til, både på individuelt nivå og på politisk nivå? Hvilke klimatiltak 

kan dere komme på sammen? Etterpå kan dere diskutere og strukturere forslagene etter: 

 

- Hvilket nivå de er aktuelle på (f.eks. gårdsnivå, regionalt nivå eller nasjonalt nivå) 

- Hva som er enkelt å gjennomføre og hva som er mer vanskelig 

- Hva som kan gjøres nå og hva som ligger fremover i tid 

 

4) I filmen ser vi at Esther og Collings har gjort tiltak for å tilpasse seg jordbruket til et klima i 

endring. Hva kan vi gjøre for å sikre nok mat til tross for klimaendringene? Diskuter i gruppen 

hva én bonde eller én privatperson rår over og hva som trenger større samfunnsmessige 

endringer.  

 

5) I filmen ser vi at mennesker som Esther og Collings, som ikke har bidratt mye til verdens 

klimagassutslipp, rammes først og hardest av klimaendringene. Hvorfor tror dere at land med 

https://www.fn.no/Land/Sammenlign-land
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lite klimagassutslipp er de som rammest hardest? Hva slags ansvar har rikere land som har stått 

for større utslipp?  
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Informasjon, filmer og illustrasjoner om klima og klimaendringer 

 

● FN - Sammenlign Land 

https://www.fn.no/Land/Sammenlign-land 

 

● Utviklingsfondet 

https://www.utviklingsfondet.no/slik_jobber_vi/malawi/ 

 

● Klima: tilstand, påvirkning, drivkrefter, konsekvenser og tiltak: 

https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/  

 

● 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/Klimaendringer  

 

● NRK - klima  

https://www.nrk.no/klima/ 

 

● Cicero - senter for klimaforskning:  

https://www.cicero.oslo.no/no  

 
● Miljødirektoratet – Klimatilpasning 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/klimatilpasning-i-

sektorer/landbruk/ 

https://www.fn.no/Land/Sammenlign-land
https://www.utviklingsfondet.no/slik_jobber_vi/malawi/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/klima/
http://www.miljostatus.no/tema/klima/drivhuseffekten/
http://www.cicero.oslo.no/no/posts/klima/Klimavisualiseringer
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal#stoppe-klimaendringene
https://www.fn.no/Tema/Klima-og-miljoe/Klimaendringer
https://www.nrk.no/klima/
https://www.cicero.oslo.no/no
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/landbruk/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/landbruk/

