Evaluering av skoleforedrag om klima
Oppdragsgiver
Natur og Ungdom og Naturvernforbundet
Kontaktinformasjon
Naturvernforbundet: Audun Randen Johnson, 97 59 32 78, arj@naturvernforbundet.no
Natur og Ungdom: Solveig Skaugvoll Foss, 412 21 466, orgsek@nu.no
Budsjett
35 000,- som skal dekke alle utgifter, herunder honorar, sosiale avgifter og reise- og andre utlegg.
Tidsplan
Hva
Frist anbud
Signere kontrakt/avtale gjennomføring
Gjennomføre evaluering
Skrive rapport og presentere
resultatene i møte med oppdragsgivere

Når
23. november
30. november
Desember
Desember-januar
Evalueringen må gjennomføres før jul. Rapporten
kan ferdigstilles i løpet av januar.

Anbud
Vi ønsker tilbud om gjennomføring av evalueringen innen 23. november sendt på e-post til
arj@naturvernforbundet.no. Tilbudet skal være på ca. to sider og inneholde informasjon om
kvalifikasjoner ved den/de som skal gjennomføre evalueringen og forslag til gjennomføring. Vi vil
vektlegge at forslaget kan gjennomføres innenfor tidsrammen.
Om foredraget
Natur og Ungdom holder foredrag på skoler om klima og miljø. Gjennom støtte fra Norad har det
vært mulig for Natur og Ungdom og Naturvernforbundet å tilby opplæring av foredragsholdere,
oppdatering av foredrag og flere foredrag. Natur og Ungdom har de siste årene holdt over 200
foredrag for ca. 8000 elever i året. Skolebesøkene gjennomføres hovedsakelig av regionssekretærer
og kampanjesekretærer i Natur og Ungdom.
Mål med foredrag
Gjennom prosjektet «Klimagenerasjonen» vil Natur og Ungdom og Naturvernforbundet øke
klimaengasjementet blant unge. Personer i alderen 15-35 skal få ny og oppdatert kunnskap om
Norges ansvar for å løse klimaproblemet. Foredrag på skoler er en del av prosjektet som også
inkluderer kurs, debattmøter, klimaseminar for studenter, informasjon på nettsider og sosiale medier
og påvirkning av beslutningstakere.
Tiltakene rettet mot elever skal også bidra til FNs bærekraftsmål 4.7 om kompetanse for å fremme
bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling.
Det er personer fra Natur og Ungdom som holder foredragene. Vi tror det er viktig og riktig at
ungdom snakker direkte til ungdom og at dette er med å øke sannsynligheten for å utløse

engasjement hos elevene. Naturvernforbundet samarbeider med Natur og Ungdom om det faglige
innholdet i foredragene og bidrar med skolering av foredragsholderne.
Foredraget tilbys ungdomsskoler og videregående skoler og er relevant for flere fag.
Om evalueringen
Natur og Ungdom og Naturvernforbundet mottar informasjonsstøtte fra Norad i perioden 20172019. Evalueringen skal gi tilbakemelding til Norad på resultatene av foredragene og innspill til
hvordan Natur og Ungdoms arbeid med foredragene kan forbedres.
Vi vil gjennomføre en ekstern evaluering av innholdet i skoleforedraget og opplegget rundt
foredragene (kontakt med skolen/lærere, for og etterarbeid, oppfølgingsmøter).
Det skal gjennomføres en enkel, ekstern evaluering.
Hovedspørsmål: Bidrar Natur og Ungdoms skoleforedrag til økt klimaengasjementet blant unge?
Spørsmål om resultater umiddelbart:
- Gir foredraget økt kunnskap om klima i et nord-sør perspektiv og klimaløsninger?
- Gir foredraget økt inspirasjon til handling for å løse problemet?
Spørsmål om resultater etter tid:
- Hvilket budskap sitter igjen etter foredraget?
- Har elevene gjort noe som viser økt klimaengasjement i tråd med resultatrammeverket i prosjektet?
- Unge som har bidratt med minst en times frivillig innsats hver uke
- Grupper/lokallag med unge som arbeider med klimasaken der de bor
- Unge som har reagert på sosiale medier (likt/delt/kommentert) per måned
Spørsmål til lærere:
- I hvilken grad var foredraget relevant og nyttig i forhold til læreplanen og egen undervisning?
- Hvordan var informasjonen i forkant og den praktiske gjennomføringen?
Metode
Evalueringen kan gjennomføres ved bruk av flere metoder. Det kan være intervjuer med elever i
ettertid av foredrag, intervjuer i forkant og etterkant av besøk og/eller tilstedeværelse og
observasjon av foredragene med påfølgende undersøkelse blant elever. Det viktigste er
tilbakemelding på foredragets effekt på elevene. Det er også aktuelt med indirekte tilbakemelding fra
lærere. Undersøkelsen kan gjennomføres med et stort utvalg av elever og/eller kvalitative intervjuer
med et mindre utvalg elever, eventuelt en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder. For
Natur og Ungdom er det mulig å se på om foredraget gir flere medlemmer/aktive og/eller deltakere
på aktiviteter i organisasjonen.
Natur og Ungdom holder foredrag på skoler i desember og vi ønsker at et utvalg av foredragene
danner grunnlaget for evalueringen. Det er nødvendig å supplere med en undersøkelse blant klasser
som er besøkt tidligere. Det er også tidligere år gjennomført en enkel spørreundersøkelse av
foredraget blant lærere og elever på noen få skoler.
Tidsbruk
Vi anslår ca. 2-3 ukers arbeid med forberedelser, gjennomføring og skriving av rapporten. Summen
på 35 000 skal dekke alle utgifter herunder honorar, sosiale avgifter og reise- og andre utlegg.
Den/de som gjennomfører evalueringen bør besøke 2-3 skoler.

Rapport
Rapporten kan være på 5-10 sider med en kort oppsummering (uten vedlegg).
Hvem kan gjennomføre evalueringen?
Evalueringen kan gjennomføres av studenter eller forskere som en del av en oppgave de skriver, eller
helt uavhengig av oppgave eller av en institusjon.
Ønsket kompetanse:
- Høyere utdanning innenfor samfunnsvitenskap, pedagogikk e.l.
- Erfaring fra evalueringer
- Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
- Erfaring med miljøspørsmål er en fordel

