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katastrofe?
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skolesekken



Det er som om dommedagsklokkene kimer for 
dagens unge: pandemi, katastrofale branner fra 
Amazonas til Sibir, tropiske orkaner på rad og 
rekke, isbreer smelter i rekordtempo og dyre-
livet marsjerer mot undergangen. Skal man lukke 
øynene for problemene, eller brette opp ermene  
og ta opp kampen?



Tidligere FN-direktør 
Svein Tveitdal og forfatter 
Sigbjørn Mostue er i alle  
fall ikke i tvil!
 
Menneskeheten står ifølge FN på 
randen av en krise av et mye større 
omfang enn den vi i dag opplever med 
Covid-19. I kjølvannet av det moderne 
samfunnets fremvekst og suksess, 
følger vissheten om at katastrofale 
klimaendringer er på vei. Samtidig fors-
vinner det ville dyrelivet foran øynene 
på oss, havet fylles med plast og jordas 
befolkning øker med over 80 millioner 
hvert eneste år. For å få bukt med disse 
problemene, er første skritt på veien å 
erkjenne at de eksisterer.

Foredraget «Håp eller Katastrofe?» 
starter med at forfatter Sigbjørn Mos-
tue leser fra sin prisbelønte ungdoms-
boktrilogi ”I morgen er alt mørkt” – en 
nådeløs dystopi som skildrer Norge 
under og etter en apokalypse forår-
saket av en pandemi, sett fra ung-
dommers perspektiv. Parallellene med 
Covid-19 er nesten uhyggelige, som at 
pandemien starter i Asia og brer seg til 
resten av verden, nedstenging av sam-
funnet og ungdommer som blir isolert 
fra omverden. 

Svein Tveitdal, tidligere FN-direktør 
med ansvar for sekretariatet til FNs kli-
mapanel, gir elevene en rask innføring i 
hva global oppvarming er, dets årsaker 
og følger – både de vi allerede ser, og 
hva som venter oss hvis vi ikke gjør 
noe. Sigbjørn Mostue forteller så om 
det stadig flere forskere beskriver som 
«den 6. masseutryddelse”: om arter og 
bio-toper som blir borte som følge av 
menneskelige aktiviteter, og følgene av 
at vi blir stadig flere. 

I siste halvdel av foredraget 
gjøres det rede for at det så defini-

tivt finnes håp. Og hva vi kan gjøre 
om vi setter i gang nå.

Om foredraget



Foredraget har høstet mye 
presseomtale og lovord fra 
både lærere og elever, men 
aller viktigst er at de skaper 
engasjement i klassene. 

Tveitdal og Mostue har i tre år fartet 
land og strand rundt med foredraget 
«Håp eller katastrofe» og møtt nærmere 
20 000 elever på 150 ungdoms- og 
videregående skoler. Foredraget 
oppdateres kontinuerlig med den  
beste og nyeste kunnskap bl.a. fra  
FNs klimapanel og FNs naturpanel. 
På slutten av timen åpnes det opp for 
spørsmål og kommentarer, og som 
oftest blir foredragsholderne stående 
igjen i ettertid for å snakke med både 
inspirerte og bekymrede ungdommer.

Skaper 
engasjement

Avdelingsleder:
«Jeg har snakket med flere av 
lærerne og elevene i etterkant av 
foredraget i dag, og alle er enige 
med meg: Dette var et kjempegodt 
foredrag, og vi vil veldig gjerne ha 
dem tilbake neste år».

Her er noen eksempler på tilbake-
meldinger fra Trøndelag:

«Sett gjerne av tid til VG2 og VG3 
klassene også, dette er eit så viktig 
tema, at VI må engasjere ung-
dommen i alle aldre meir, og vi må 
også vise dei den harde realiteten! 
Ikkje for å være mega dyster, men 
vi holder på å få vår verden til å gå 
under med valg vi tar. Kanskje bør vi 
også bruke meir tid på regnskog.no 
slik at elever kan sjå kass varer dei 
faktisk bruker som har palmeolje!»

«Naturfaglærerne er samstemte 
på at dette var veldig bra og at vi 
ønsker dette også neste år!»

Lærere:
«Ønsker dem helt klart tilbake! Bra opplegg som 
skaper engasjement om et veldig viktig tema. 3 klasser 
hadde naturfag senere samme dag, det ble gjennom-
ført gruppediskusjoner med engasjerte elever!»

«Det var eit fantastisk foredrag, 
med flinke foredragsholder og vel 
gjennomført om eit kjempe viktig 
tema»



Sigbjørn Mostue  
er forfatter av en rekke populære barne- 
og ungdomsbøker, som trilogiene Alveteg-
net og Den siste magiker. Han skriver også 
krim og thrillere for voksne. I tillegg har 
Mostue skrevet noveller og drama. Bøkene 
hans er oversatt til flere språk, og Mostue 
har vunnet flere priser, som Uprisen i 2015 
for dystopiserien I morgen er alt mørkt, 
og har vært nominert til både Brage- og 
Rivertonprisen. 
 
Kontakt: sigbjorn.mostue@gmail.com

Svein Tveitdal 
er gründer og tidligere direktør i GRID-
Arendal. Han jobbet i flere år som direktør 
ved FNs miljøprogram (UNEP), blant annet 
med ansvar for sekretariatet til FNs klima-
panel i Geneve. I dag er han en populær 
foredragsholder og med sine mer enn 300 
000 følgere på twitter en av verdens mest 
betydningsfulle influensere på sosiale 
media innen områdene klima, natur og 
fornybar energi.

Kontakt: svein@klima2020.no

Om 
forfatterne



Målgruppe
Ungdomstrinnet, samt 1. –  
3. klasse VGS

Produsent
Sigbjørn Mostue og Svein Tveitdal 
med opprinnelig støtte fra DKS  
Akershus og DKS Buskerud.

Arena
Klasserom/ sal

Teknisk krav
Programlengde 60 minutter. 
Maks to forestillinger pr. dag.

Opprigg / nedrigg
10 minutter

Produksjonsfakta



Foredragsholderne har skrevet 
kronikker om erfaringene sine fra 
møte med elevene som har stått i 
en rekke aviser.

«Av med skolens silkehansker i miljø- 
kampen» i Utdanningsnytt og Aftenposten

«Miljøkrise og en sviktet generasjon»  
i Dagsavisen

Media

https://www.utdanningsnytt.no/global-oppvarming-miljo/av-med-skolens-silkehansker-i-miljokampen/141797
https://www.utdanningsnytt.no/global-oppvarming-miljo/av-med-skolens-silkehansker-i-miljokampen/141797
https://www.dagsavisen.no/debatt/miljokrise-og-en-sviktet-generasjon-1.1390605
https://www.dagsavisen.no/debatt/miljokrise-og-en-sviktet-generasjon-1.1390605


I den nye lærerplanen heter 
det blant annet: 

«Skolen skal bidra til at elevene 
utvikler naturglede, respekt for 
naturen og klima- og miljøbevissthet».
 
«De skal få oppleve naturen og se 
den som en kilde til nytte, glede, 
helse og læring. Elevene skal utvikle 
bevissthet om hvordan menneskets 
levesett påvirker naturen og klimaet, 
og dermed også våre samfunn. Skolen 
skal bidra til at elevene utvikler vilje til 
å ta vare på miljøet»

«Barn og unge skal håndtere dagens 
og morgendagens utfordringer, og 
vår felles framtid avhenger av at 
kommende generasjoner tar vare 
på kloden. Globale klimaendringer, 
forurensning og tap av biologisk 
mangfold er blant de største 
miljøtruslene i verden. Disse 

utfordringene må løses i fellesskap. 
Vi behøver kunnskap, etisk bevissthet 
og teknologisk innovasjon for å 
finne løsninger og gjøre nødvendige 
endringer i levesettet vårt for å ta vare 
på livet på jorda»
 
Foredraget gir grunnleggende 
kunnskap om hva som skal til for  
å oppnå dette.

Relevans
til læreplanen


