
Fremtidsfrø  

Heisan!  

Endelig er det din klasse sin tur til å gjennomføre Fremtidsfrø; et engasjerende, interaktivt 

og tverrfaglig undervisningstilbud forankret i kjerneelementene og kompetansemål i 

læreplanen. Fremtidsfrø tar sikte på å gi elevene et innblikk i noe av kompleksiteten ved å 

leve i en verden der klimaendringer, sosiale- og politiske forhold påvirker oss som 

mennesker direkte og indirekte. Fremtidsfrø gir elevene anledning til å reflektere rundt og 

uttrykke holdninger og meninger knyttet til disse temaene. Undervisningstilbudet fremmer 

læring ved å tilby et interaktivt, engasjerende og annerledes undervisningsløp.  

I Fremtidsfrø følger vi Sara, en politisk engasjert jente som bor med faren Jonas på 

Fagervang gård der de hovedsakelig dyrker bygg. Historien starter med at en ung Sara 

holder appell på skolen sin der hun gir eksempler på hvordan klimaendringene påvirker 

verden. Ikke minst appellerer hun til ungdommens engasjement rundt sjokoladekrisen 

#ChocLost; butikkhyllene er nemlig tomme for sjokolade på grunn av ødelagte 

kakaobønneavlinger verden over. Krise! 

Leserne får være med inn i en verden der Sara og kompisen Sebastian undersøker hvordan 

klimaendringer påvirker naturen, eksemplifisert gjennom Fagervangs bygg-avling. Gjennom 

en engasjerende historie der vi møter Sara på flere punkter i livet får elevene lære og leke 

seg gjennom digitale spill, en app-løype med spennende oppgaver i sitt nærmiljø, filosofiske 

spørsmål, og fordypningsoppgaver.  

Lærerveiledningen for Fremtidsfrø er delt inn i fire deler:  

• I første del av Fremtidsfrø gjennomføres en forarbeidsoppgave. Oppgavens 

hensikt er å setter i gang tankeprosesser rundt noen av temaene som dukker opp i 

Fremtidsfrø. Samme oppgave gjennomføres også som del av etterarbeidet. Det gir 

læreren et innblikk i hvor kjent elevene er med temaene før og etter arbeidet med 

Fremtidsfrø 

• I andre del av Fremtidsfrø får elevene får lese seg gjennom en digital novelle med 

flott grafikk, spill og videoklipp designet for å gi elevene en bedre forståelse av noen 

av begrepene som er sentrale for å forstå hvordan natur og politikk henger sammen. 

Denne delen gjennomføres på PC i klasserommet eller hjemme, avhengig av hva som 

passer for din klasse og deres situasjon.  

• I tredje del får elevene bevege seg ut av klasserommet og gjennomføre oppgaver 

i deres nærmiljø via Vitenparkens egen Xplore-app. Du som lærer får plassere ut 

oppgavene hvor som helst i deres nærmiljø, elevene laster ned appen og 

gjennomfører oppgavene i små grupper. 

• I fjerde del av Fremtidsfrø har vi utarbeidet etterarbeidsoppgaver som 

oppsummerer og repeterer temaer fra de to øvrige delene, og gir elevene anledning 



til å fordype seg i det de er mest interessert i å lære mer om. Oppgavene gir deg som 

lærer en god mulighet til å vurdere elevenes faglige ståsted. 

 

Aktuelle kompetansemål for Fremtidsfrø fra læreplanen for 

Naturbruk vg1 : 

• prøve ut driftsmetoder og vurdere dem opp mot tradisjon, etikk, kvalitetskrav og 

miljøkonsekvenser 

• klassifisere og presentere et utvalg av arter og materialer og velge  

materialer ut fra arbeidsoppdrag og materialenes egenskaper 

• velge og bruke analoge og digitale verktøy til planlegging og  

gjennomføring av arbeidsoppgaver 

• foreta enkle beregninger av råvare- og materialforbruk, innsatsfaktorer  

og utbytte 

• samle, tolke og bruke data tilknyttet arbeidsoppgaver i naturbruk og  

tolke kilder og observasjoner kritisk 

• reflektere over hvilke krav og forventninger som blir stilt til en  

profesjonell yrkesutøver knyttet til samhandling og deltakelse i  

samfunnsdebatten om natur, ressursbruk og forvaltning 

• drøfte hvordan naturbaserte produkter og tjenester kan utvikles innenfor rammen 

av bærekraftig utvikling og ressursforvaltning 

• orientere seg i naturen ved hjelp av tradisjonelle og moderne metoder  

og hjelpemidler 

Fremtidsfrø er aktuelt når dere skal arbeide med de tre tverrfaglige temaene folkehelse og 

livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. 

Fremtidsfrø inkluderer arbeid knyttet opp mot alle de fem grunnleggende ferdighetene.  

 

 

 

 

 

 

 

Del 1: Forarbeid 

Til læreren:  



I denne aktiviteten skal elevene ta stilling til ulike påstander, og dermed øve seg på å 

uttrykke sin mening, ta inn over seg og respektere andre perspektiver og kanskje endre 

mening underveis. I øvelsen arbeider vi med påstander der det ikke er ett riktig “svar” eller 

mening. Dette er det viktig at elevene får beskjed om før aktiviteten setter i gang. Når elever 

vet at det ikke er ett riktig svar læreren er ute etter senkes terskelen for å tørre å delta 

aktivt i timen.  

Når vi arbeider med en slik filosofisk tilnærming til påstander ønsker vi at elevene skal 

samarbeide om tenkingen, og bygge på hverandres tanker som byggeklosser. Vi ønsker å 

formidle til elevene en opplevelse av at det er spennende å endre mening underveis i en 

samtale, og at målet i disse samtalene ikke er å ha rett, men å sammen som gruppe finne 

det beste svaret vi klarer. Dette er ofte en litt ny måte å samtale på for elever, så det er en 

god ide å forklare også dette for elevene i forkant av øvelsen. 

I akkurat denne øvelsen har ikke elevene lov til å kritisere hverandres meninger, men de kan 

og bør oppfordres til å komme med sin egen mening formulert nettopp som sin mening – 

ikke som en kritikk av det den andre mente. Dette er for at elevene skal føle seg 

komfortable med å øve seg på å uttrykke sin mening uten å være redde for å bli ydmyket. En 

startsetning elevene godt kan bruke under øvelsen er enkelt og greit “Min mening er....” 

eventuelt “Noen kan mene...”.   

Forberedelser for læreren:  

- 5 ulike ark der det står én av følgende: “Helt enig” på det første, “Litt enig” på det 

andre, “Vet ikke”, “Litt uenig” og “Helt uenig” på de resterende 3. 

- En åpen plass der alle kan bevege seg. 

- Best gjennomført i en mindre elevgruppe, med maks 15 elever, gjerne færre. 

- Som første påstand er det lurt å velge et “lett” spørsmål for å gjøre elevene kjent 

med hvordan aktiviteten fungerer og lage litt engasjement før man hiver seg ut i de 

mer komplekse påstandene. Forslag til enkle påstander: “Alle musikksjangere er like 

bra”, “Ananas på pizza er ekkelt”, “Tik Tok er en bra app” eller “Alle burde være 

vegetarianere”. 

- Fordi dette er en forarbeidsoppgave er det ikke sikkert at elevene vet hva alle 

begrepene i påstandene betyr, eller at de har noen særlig mening om dem. Det er 

helt greit, og de kan gjerne stille seg på “vet ikke”. Elevene skal ta stilling til de 

samme påstandene som etterarbeidsoppgave, så det er spennende å notere seg og 

diskutere i etterarbeids-versjonen av aktiviteten om det er noen som har endret 

mening. 

Forslag til påstander: 

- Klimaendringene påvirker ikke meg direkte. 

- Bruk av god matjord til annet enn landbruk burde vært regulert strengere av 

myndighetene. 

- Det er greit å kjøpe en vare når man vet at det er en sannsynlighet for at det har 

vært brukt barnearbeid i produksjonen av varen. 

- Vi forbrukere kan ikke ta ansvar for at varer produseres på en uetisk måte. 



- Norge bør ta imot mange klimaflyktninger hvis det blir nødvendig. 

- Boycott er en god måte forbrukere kan påvirke selskaper på. 

 

 Gjennomføring med elevene: 

Læreren har plassert ut fem ark på en linje midt på gulvet. Pass på at det er god plass 

mellom arkene. På arkene står det: 

“Helt enig”, “Litt enig”, “Vet ikke”, “Litt uenig” og “Helt uenig” 

Læreren stiller klassen en av påstandene. Gi elevene litt tid i stillhet til å tenke seg om, og 

stille seg ved det arket de føler at best representerer sin mening. Denne delen gjøres uten at 

elevene snakker sammen. 

Når alle elevene har plassert seg langs rekka med svaralternativer starter en 

refleksjonsrunde ledet av læreren. Vi ønsker å oppfordre alle til å fortelle hvorfor de har stilt 

seg der de står, og å formulere sin mening høyt for de andre elevene, men dette kan være 

vanskelig for mange elever og for noen kan det holde å bare si høyt hvor de har plassert seg. 

Du som lærer kjenner din elevgruppe og kan tilpasse, men det er viktig at ingen elever 

presses til å måtte si sin mening høyt. 

Elevene skal endre plassering langs linja underveis hvis de blir overtalt av et argument eller 

endrer mening. Hvis de ønsker å si hvorfor de endrer plassering bør de oppfordres til dette. 

Hvis det er lite variasjon i meninger eller elevene ikke får i gang samtalen lett så kan læreren 

hjelpe til ved å stille spørsmålet “Hvorfor tror du noen kanskje mener det motsatte av 

deg?”. Det kan i noen tilfeller være lettere for elever å si hva de tror noen andre ville mene.  

Når du merker at dere er “ferdige” kan du be elevene gå tilbake til sin nøytrale startposisjon, 

og gjenta øvelsen med et nytt spørsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del 2: Digital novelle i det digitale universet 

VIKTIG! For at du og dine elever skal ha tilgang til det digitale universet er IT-ansvarlig på din skole 

nødt til å godkjenne bruk av Digital Universe på Feide. Ta kontakt med IT-ansvarlig på din skole i god 

tid før du skal anvende Fremtidsfrø med dine elever for å sikre tilgang til plattformen. 

Forberedelser for læreren: 

• Du kan enkelt spille gjennom den digitale novellen selv ved  

o Å logge inn med din Feidebruker på http://digitaluniverse.no 

o Trykke deg inn på Fremtidsfrø 

o Trykke på “play story” 

• Novellen har tre ulike endinger avhengig av hvilke valg elevene tar i det politiske spillet, du 

kan spille deg gjennom og se hva de ulike endingene er. Når klassen har gjennomført den 

digitale novellen får du elevene til å gjenfortelle hvilken ending de fikk på novellen, slik at 

alle vet hva de ulike scenarioene var. 

 

Gjennomføring med elevene: 

• Varighet mellom 45 og 60 minutter.  

• Novellen gjennomføres på en PC eller Mac. 

• Del linken til den digitale novellen med elevene dine: 

o Logg inn med din Feidebruker på http://digitaluniverse.no 

o Ved siden av Fremtidsfrø, helt til høyre finner du en rød knapp der det står “Share”. 

Da får du opp en link du kan dele med elevene som skal spille gjennom novellen. 

o Når elevene mottar linken må de logge inn med sin Feide-bruker, og så kommer de 

rett inn i novellen og kan sette i gang! 

o Elevenes progresjon i den digitale novellen lagres underveis, og de kan dermed logge 

seg inn og ut av novellen uten at det påvirker fremgangen deres. Det betyr f.eks at 

dere kan starte på novellen i en undervisningsøkt, stoppe, og fortsette senere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 3: App-løype i deres nærmiljø 

http://digitaluniverse.no/
http://digitaluniverse.no/


Del 2 av Fremtidsfrø går ut på at elevene skal bruke nærmiljøet rundt skolen for å 

gjennomføre tre ulike oppgaver i Vitenparkens egne Xplore-app. Kort forklart så fungerer 

det slik: Xplore-appen viser eleven et kart av nærområdet. På kartet ser eleven oppgavene 

du har plassert ut som røde prikker med tallene 1, 2 og 3. Eleven går til en av de tre 

punktene, åpner oppgaven, leser/lytter til oppgaveteksten og løser oppgaven.  

Forberedelser for lærer: 

- Du har fått et dokument som forklarer steg for steg hvordan du plasserer ut postene 

i ditt nærmiljø.  

- Elevene leverer sine svar på oppgavene til deg. Disse kan gjennomgås i klassen, og 

anvendes som vurderingsgrunnlag.  

- Utstyr som trengs under gjennomføringen: 

o mobil med internett-tilgang og mulighet til å ta bilder 

o Tommestokker til post nummer 1:Dyrkbar matjord. 

o Et område valgt av deg, f.eks en plen eller et annet område som elevene skal 

måle opp i oppgave 1.  

o Post nummer 3: Arealavrenning krever et kart av nærområdet deres og noe å 

skrive med. Elevene skal tegne inn på kartet hvordan de tror avrenning fra 

jordbruk utført der du har plassert posten vil renne ut i havet. Du skal derfor 

printe ut kart til hver gruppe som viser et stort nok område til at dette er 

mulig å gjennomføre. Tips: bruk Google maps, zoom inn nok, print screen og 

print ut. 

o  Vi foreslår at elevene skriver svarene sine ned på telefonen de bruker( f.eks 

“Notater” på iPhone) og deretter sender svarene sine til deg digitalt. 

Eventuelt kan de svare i kladdebok som leveres til deg etter timen. 

Gjennomføring med elever: 

- Varighet ca to undervisningsøkter på 45 min. 

- Før denne undervisningsøkten gjennomføres må elevene laste ned Xplore-appen. 

Dette gjøres lett ved å søke på “Vitenparken” der de laster ned apper til sin telefon. 

Appen ser slik ut: 

 

- Gå gjennom hvor elevene finner oppgavene de skal løse før dere går ut av 

klasserommet for å løse dem. Hvis mulig foreslår vi å koble din telefon til en skjerm 

og vise dem der hvordan appen fungerer. 

- Før dere går ut og gjennomfører app-oppdraget skal dere se introduksjonsfilmene til 

app-oppdraget sammen i klassen. Det er 3 introduksjonsfilmer, en til hvert av de 3 

avsluttende scenarioene fra den digitale novellen.  

- Oppgavene er tenkt gjennomført I små grupper på 2-3 elever. 

- Du gir elevene beskjed om hvilken post elevene skal gjennomføre som post nummer 

1, 2 og 3. Det vil kunne være flere grupper på samme post samtidig, og for posten 



om "dyrkbar matjord” er det gunstig å be elevene om å ikke røpe hvordan de måler 

opp området. 

- Etter dere har gått app-løypa kan dere se den avsluttende filmen sammen i klassen 

eller elevene kan se den ute på turen, avhengig av hvor du plasserer posten. 

 

 

Del 4: Etterarbeid 

Vi tilbyr et etterarbeid i to deler: 

• Tre skriftlige oppgaver med ulike sjangere. Slik vi har lagt det opp gjennomgås alle 

de tre oppgavene felles i klassen, før elevene velger en av oppgavene å fordype seg i. 

Med alle oppgavene følger eksempler på kilder elevene kan bruke. Du kan selv velge 

om du ønsker å dele disse med elevene, eller ikke.   

• En muntlig aktivitet, den samme som ble gjort i forarbeidet. Denne oppgaven bør 

gjennomføres etter at de skriftlige oppgavene er gjennomgått felles i klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Skriftlige oppgaver: 

 

1 Sjokoladeindustrien 

Les utdraget fra reportasjen om den lille norske sjokoladeprodusenten “Bean to Bar” 

sammen i klassen. Etter at dere har lest teksten skal elevene sette strek under et setning 

som gjorde inntrykk på dem. Deretter skal alle si hvilken setning de valgte, og hvis de ønsker 

noen ord om hvorfor, høyt i klassen uten at noen andre elever kommenterer. 

 

“BEAN TO BAR og «craft chocolate» bevegelsen har ikke bare blomstret fordi vi ønsker 

mer smakfull sjokolade. De harde fakta fra sjokoladeindustrien er vanskelige å svelge; 

barnearbeid, menneskesmugling, lav lønn, dårlige arbeidsforhold, giftige sprøytemidler og 

avskoging av regnskog preger industrien og gir snarere en avsmak. 

I Vest-Afrika produseres omkring 70 prosent av kakaobønnene, hvor Ghana og 

Elfenbenskysten dominerer. Det er også i disse landene det ble rapportert om 2 120 000 

barn som jobbet på kakaoplantasjene i sesongen 2013/14. 96 prosent av tilfellene ble 

kategorisert som farlig arbeid, ifølge en rapport fra Tulane University i 2015. Til tross for at 

det er satt i gang tiltak fra både industri og organisasjoner for å redusere barnearbeid, har 

antall barnearbeidere økt som resultat av etablering av flere kakaoplantasjer for å mette 

etterspørselen etter kakao. Rapporten fant også at barn som var utsatt for giftige 

sprøytemidler hadde økt med 44 prosent. 

I SAMMENHENG MED at den globale etterspørselen etter sjokolade øker, har «skitne 

kakaobønner» fra avskogede nasjonalparker blitt en del av de store forsyningskjedene, skrev 

The Guardian i en reportasje fra Elfenbenskysten i fjor. Regnskogen som en gang dekket 25 

prosent av landet, dekker i dag fire prosent. Kakaobøndene er under press fra industrien 

som ber om større leveranser. Til den engelske avisen fortalte bønder at kakaobønner 

vokser best på avskoget jord. Kakao og sjokoladeindustrien består av så mange ledd at 

kakaoen til slutt ikke er sporbar lenger enn til områder. The Guardian skriver at Mondelez, 

eier av Freia, er en av forhandlerene av kakaobønner dyrket ulovlig på avskoget regnskog. 

Den norske avdelingen av Mondelez hadde ikke mulighet til å gi et direkte tilsvar på dette, 

men forteller at de har investert store ressurser i deres kakaoforsyningskjede, gjennom sitt 

Cocoa Life program, og bærekraft i alle ledd er svært viktig.” 

(Utdrag fra reportasje om “Bean to Bar” i magasinet REN MAT, fra 2019) 

 

Oppgave: 



Skriv en kronikk i din lokalavis om sjokoladeindustrien. Formålet med en kronikk er å skape 

debatt og innsikt i et tema, når du prøver å overbevise dem om at det du sier er viktig. 

Kronikker er subjektive, så du kan skrive i jeg-form og ta stilling til problemet du diskuterer, 

så bruk gjerne argumenter og eksempler som appellerer til lesernes følelser (patos). Det kan 

også være et godt grep å vise til gode kilder for å appellere til leserens fornuft(logos). Tenk 

gjennom hvordan du kan skrive en tekst der du fremstår som troverdig når du 

argumenterer(etos). Skriv 700 – 1000 ord(ca 2 sider).  

 

Kilder: 

Fair Trade Norge sin infoside om kakaobønner: https://www.fairtrade.no/finn-

produkter/produktkategorier/kakao.html 

Freia sitt bærekraftsinitiativ som nevnes i reportasjen: https://www.freia.no/om-

freia/baerekraft 

Reuters-sak fra 2019 om at Elfenbenskysten ikke holder avtale om avskoging: 

https://www.reuters.com/article/uk-cocoa-ivorycoast-deforestation-idUSKBN2AJ0T6 

Mighty Forest, interesseorganisasjon for klima og miljøsaker: https://www.mightyearth.org/ 
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2 Matsikkerhet 

Til lærer: Med illustrasjonsbildet under oppe på tavla ber du elevene bruke noen minutter 

på å skrive ned all mat de kan komme på at de spiser i løpet av en uke. F.eks “brødskive med 

gulost”, “pizza”, “avocadotoast”, “hummus”, “potetgull”. Lag et tankekart på tavla med 

ordene “Norske matvaner” i midten, og be alle elevene lese opp en ting hver som de har 

skrevet ned. Fyll inn maten eleven nevner i tankekartet, slik at dere til slutt har et noe 

representativt inntrykk på tavla av hva elevene i klassen spiser. Velg noe av maten som blir 

nevnt og spør elevene om de tror at dette er dyrket eller produsert i Norge.  

  

 

Les/vis teksten for elevene:  

FNs 2. bærekraftsmål handler om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og 

fremme bærekraftig landbruk. Begrepet matsikkerhet handler om å ha tilgang til nok 

næringsrik mat - også i krisetider. I Norge er ca 50% av maten vi spiser importert fra 

utlandet. I den digitale novellen så vi et eksempel på at matvarer vi tar for gitt at vi finner i 

butikkhyllene i dag, som sjokolade, kan bli borte i et fremtidig krisescenario. Hvis det skulle 

skje en krise som gjør at vi ikke lenger får tilgang på disse varene, f.eks en importstopp eller 

en naturkatastrofe, hva skjer da med oss? Vil vi kunne produsere nok mat i Norge til å 

overleve på våre egne produkter? Hvordan står det egentlig til med Norges matsikkerhet?  

Oppgave:  

Skriv en fagartikkel der du gjør rede for hvordan det står til med Norges matsikkerhet i dag, 

og drøfter hvorvidt vi hadde klart oss i en krisesituasjon der import av utenlandske matvarer 

og råvarer ikke var mulig. Gi eksempler på hvilke råvarer Norge har som allerede er en del av 

vårt kosthold i dag, og kom med eksempler på hvordan matvanene våre ville sett annerledes 

ut hvis vi var nødt til å være helt selvforsynte her til lands. Hva hadde vi spist mer av, hva 

hadde vi spist mindre av. Skriv 700 – 1000 ord (ca 2 sider), og bruk minst tre forskjellige 

kilder. 



Kilder: 

Artikkel om matsikkerhet fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-

og-landbruk/mat/innsikt/matsikkerhet/id2357158/ 

Forklaring av selvfrosyningsgradsbegrepet: https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-

egentlig-selvforsyningsgrad/ 

NIBIO om selvforsyning: https://www.nibio.no/nyheter/ferske-tal-om-norsk-sjolvforsyning 

Artikel om nordiske matvaner: https://forskning.no/mat/nordiske-matvaner-de-fleste-av-

oss-spiser-fortsatt-middag-hjemme/1342859 

Artikkel om Norges avhengighet av impoert mat: https://www.landbruk.no/internasjonalt/i-

dag-er-norge-helt-avhengig-av-importert-mat/ 

Interaktiv visualisering av import og eksport: https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-

og-publikasjoner/norges-varehandel-med-utlandet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Klimaflyktninger 

https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/innsikt/matsikkerhet/id2357158/
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/innsikt/matsikkerhet/id2357158/
https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-selvforsyningsgrad/
https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-selvforsyningsgrad/
https://www.nibio.no/nyheter/ferske-tal-om-norsk-sjolvforsyning
https://forskning.no/mat/nordiske-matvaner-de-fleste-av-oss-spiser-fortsatt-middag-hjemme/1342859
https://forskning.no/mat/nordiske-matvaner-de-fleste-av-oss-spiser-fortsatt-middag-hjemme/1342859
https://www.landbruk.no/internasjonalt/i-dag-er-norge-helt-avhengig-av-importert-mat/
https://www.landbruk.no/internasjonalt/i-dag-er-norge-helt-avhengig-av-importert-mat/
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/norges-varehandel-med-utlandet
https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/norges-varehandel-med-utlandet


 

(bilder fra novellen) 

Les/vis teksten for elevene:  

I den digitale novellen hørte vi om #CockLost-krisen og hvordan orkanen Alex traff 

Venezuela og førte til at flere hundre mennesker mistet livet, og flere var nødt til å forlate 

hjemmene sine på grunn av ødeleggelsene fra ekstremværet. Mennesker som tvinges til å 

forlate hjemmene sine på grunn av klimaendringer er ikke juridisk sett flyktninger, men i 

snitt forlater allikevel 25,3 millioner mennesker sine hjem hvert år på grunn av 

klimarelaterte endringer I naturen. Vi hører ofte om ekstremvær som flom eller orkaner I 

media, og at mennesker må legge på flukt. Ofte har disse menneskene tilpasset seg de 

gradvise og mindre synlige endringene I naturen der de lever, og som Sara og Jonas på 

Fagervang gård gjort endringer for å tilpasse seg disse I lang tid, men når ekstremværet 

treffer er dette dråpen som får begeret til å renne over og tvinger dem til å forlate 

hjemmene sine. Flyktninger fra krig og konflikt kan ha et håp om å komme tilbake til 

hjemmene de forlot da de flyktet, mens hvis du tvinges til å flytte fordi livsgrunnlaget I 

landsbyen din er borte har du ikke den samme muligheten til å returnere. 

Oppgave: 

I denne oppgaven skal du sette deg inn I hvordan livet er for noen som tvinges til å forlate 

hjemmet sitt på grunn av klimaendringer. Du kan selv velge hvor I verden du befinner deg og 

hva som er klimasituasjonen som gjør at du må flykte fra ditt hjem. Du kan velge mellom å 

skrive en novelle, ett eller flere brev til noen du er glad i, eller dagbokinnlegg der du forteller 

om hvordan det er å være klimaflyktning.  Skriv 700 – 1000 ord(ca to sider).  

 

Kilder: 

https://cicero.oslo.no/no/posts/klima/de-usynlige-flyktningene 

CICERO sine nettsider har flere artikler om flyktninger og klima. Ved å bruke linken 

https://cicero.oslo.no/no og søke på ordet “flyktninger” i søkefeltet får man opp flere gode 

ressurser som kan anvendes for å gi inspirasjon til denne oppgaven. 

 

 

 

https://cicero.oslo.no/no/posts/klima/de-usynlige-flyktningene
https://cicero.oslo.no/no


Muntlig oppgave 

(Samme som i forarbeidet) 

Til læreren:  

Her gjennomfører du oppgaven på samme måte som I forarbeidet, men spør under veis om det er 

noen som har endret mening siden forrige gang dere gjorde øvelsen. Det er sannsynligvis enklere for 

deg å legge til egne påstander elevene kan ta stilling til også, ut i fra hvilke temaer dere har snakket 

om under veis. 

Forberedelser for læreren:  

- 5 ulike ark der det står én av følgende: “Helt enig” på det første, “Litt enig” på det 

andre, “Vet ikke”, “Litt uenig” og “Helt uenig” på de resterende 3. 

- En åpen plass der alle kan bevege seg. 

- Best gjennomført i en mindre elevgruppe, med maks 15 elever, gjerne færre. 

- Forbered gjerne noen egne spørsmål basert på diskusjoner dere har hatt rundt 

tematikken fra Fremtidsfrø. 

- Forbered gjerne noen oppfølgingsspørsmål til hver påstand, i tilfelle elevene er 

tilbakeholdne med meningene sine og samtalen stagnerer.  

- Som første påstand er det lurt å velge et “lett” spørsmål for å gjøre elevene kjent 

med hvordan aktiviteten fungerer og lage litt engasjement før man hiver seg ut i de 

mer komplekse påstandene. Forslag til enkle påstander: “Alle musikksjangere er like 

bra”, “Ananas på pizza er ekkelt”, “Tik Tok er en bra app” eller “Alle burde være 

vegetarianere”. 

 

Forslag til påstander: 

- Klimaendringene påvirker ikke meg direkte. 

- Bruk av god matjord til annet enn landbruk burde vært regulert strengere av 

myndighetene. 

- Det er greit å kjøpe en vare når man vet at det er en sannsynlighet for at det har 

vært brukt barnearbeid i produksjonen av varen. 

- Vi forbrukere kan ikke ta ansvar for at varer produseres på en uetisk måte. 

- Norge bør ta imot mange klimaflyktninger hvis det blir nødvendig. 

- Boycott er en god måte forbrukere kan påvirke selskaper på. 

 

 Avsluttende ord 


	Forberedelser for lærer:
	- Du har fått et dokument som forklarer steg for steg hvordan du plasserer ut postene i ditt nærmiljø.
	Gjennomføring med elever:

