
Bærekraftig utvikling 

gjennom tverrfaglig arbeid

MONICA BERNTSEN OG INGVILD VIKINGSEN SKOGESTAD

KNAPPSKOG SKULE



Å legge til rette for tverrfagleg arbeid

 Årsplansarbeid

 Temaplanar på alle trinn

 Året delt inn i dei tre tverrfaglege emna i 

fagfornyinga

 Alle fagplanar er delt inn i desse emna og 

kompetansemåla er sortert inn der dei passar

 Både tverrfagleg og fagets eigenart

 Fokus på omgrep 

 Omgrep: oftast klart avgrensa og 
allmenngjeldande førestilling om noko



Temaårsplan småtrinn 



Temaårsplan mellomtrinn









Prosjekt om 

økologi

2. og 3. trinn



Økologi



Økologi

Prosjektet 

er 

tverrfagleg



Økologi



Økologi

Faktaskriving om 

insekt på Creaza og 

koding av lego



Økologi

Bievennleg verd på 

Minecraft.



Økologi

Avskrift av The 

Very Hungry 

Caterpillar på

BookCreator



Økologi



FN sine berekraftsmål

 Minecraftprosjekt 

 KRLE, norsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag

https://www.unicef.no/skole/junior/barekraftsmal

Kriterium
 Berekraft og klima
 Minst 3 berekraftsmål

 Kunne gjere greie for kvifor dei har valt
 Minst ei bygning/ hus

 Kunne gjere greie for kvifor dei har valt
 Jobbe med læringsvenn
 Skrive valte berekraftsmål på skilt

 Presentere for klassa til slutt

https://www.unicef.no/skole/junior/barekraftsmal


Elevdøme
 Desse måla har vi valt:

 1)Byer og samfunn. 

 2)Liv under havet.

 3)Liv på land.

 Vi har valt dei fordi: 

 Vi valgte byer og samfunn fordi vi vil byge en miljøvenlig 
fremtids by.

 Vi valgte liv under havet fordi vi må rense havet sånn at 
havdyr kan leve.

 Vi valgte liv på land fordi vi vil ha et klimarenset miljø på land.

 Vi skal bygge:

 by hav og land i byen så skal vi ha hotell, Skole, Hus og L biler.

 Vi skal bygge dette fordi:

 Vi er opptat av miljøtet.



Elevdøme

 Desse måla har vi valt:

 1)God utdanning

 2)utrydde sult

 3)Bærekraft byer og samfunn

 Vi har valt dei fordi:

 Vi vill ikkje at sult skal fortsete å vere ein ting og all trenger 
ein god utdanning alle må få lov til å gå på skule og ha 
sine egne meninger. Og alle skal ha nok penger til mat og 
drikke og ting dei treng. 

 Vi skal bygge:

 Eit sykehus ein skole ein by og banken og skule.

 Vi skal bygge dette fordi:

 fordi vi vill at alle skal få lov til å gå på skule og at alle skal 
ha penger til mat og drikke og vis dei er syke har dei eit 
sykehus.



Berekraft

og

ubrukelege

robotar
BAKLENGS-SKJEMA



Podkast



Ubrukelege robotar



Berekraftig by – prosjekt på 6.trinn

 Elevstyrt prosjekt

 Skaparverkstad: Koding, 3-printing og fysisk bygging

https://www.thinglink.com/scene/1577597410526363649




Pengeby

 Pengeby sitt formål: lære barn om pengar, 
matematikk og berekraft.

 Elevane spelar og gjer vala sine i spelet

 Refleksjonsspørsmål om både økonomi og 
berekraft til å bruke i etterarbeid til spelinga.

 Utvinne ressursar, bl.a. fisk fra sjøen eller egg fra 
hønsegarden.

 Kan velge å spare opp pengar og investere i ein
grønare og meir berekraftig by. For forblir byen 
grøn, får dei fleire pengar.



Vassprosjekt

Vatnet sitt krinsløp

Vatnet sine eigenskapar

Vatn som energi

Vatn som ressurs

Vatnet si betyding for kropp og helse 

Vasskrevjande matproduksjon, 

Vassmangel

https://vannkunnskap.no/undervisnings

opplegg/

https://vannkunnskap.no/undervisningsopplegg/


Nedbryting og resirkulering

 Nedbryting – grave ned og finne igjen. 

 Avfall som ressurs

 Fuglen som forsvann 

https://miljoskole.loop.no/ressurser/kaia-

og-karim-fuglen-som-forsvant/

 Plast i naturen

https://miljoskole.loop.no/ressurser/kaia-og-karim-fuglen-som-forsvant/


Kontakt

 Ingvild  @DiggLaering

 Monca @BerntsenMonica

 Mail Ingvild: ingvild.skogestad@oygarden.kommune.no

 Mail Monica: monica.berntsen@oygarden.kommune.no

 Nettside:  www.digglaring.no

 Digg Læring

 Digg Læring

 Elev-matblogg: www.diggnaering.no

https://twitter.com/DiggLaering
https://twitter.com/BerntsenMonica
mailto:ingvild.skogestad@fjell.kommune.no
mailto:monica.berntsen@oygarden.kommune.no
http://www.digglaring.no/
https://www.facebook.com/digglaring/
https://www.youtube.com/channel/UCWxLa_pn57LMqibRMWomFZA
http://www.diggnaering.no/

