
 

Lærerveiledning for 5. til 10.trinn – grunnskolen: Undervisningsopplegg om 
bærekraftig utvikling i et miljø og klimaperspektiv. 

Klikk her for å komme til online-undervisningsopplegg med tilgang til 
oppdarterte spill og informasjon. 

Hvordan jobbe med bærekraftig utvikling i 
undervisningen? 

 

 

Lærere skal nå bidra til at elevene videreutvikler sin miljøbevissthet, og gjøre 
dem rustet for fremtidens klima- og miljøspørsmål. 

På hvilken måte kan du som lærer integrere det tverrfaglige temaet, 
bærekraftig utvikling, som en naturlig del av skolehverdagen? Barn og unge er 
i dag allerede særdeles engasjerte når det kommer til spørsmål om klima og 
miljø, og bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema åpner opp for mange 
spennende undervisningsopplegg på tvers av fagene. 

Målsetting med undervisningsopplegget til Moss Havn er at elevene skal ta til seg 
læring gjennom å knytte begreper til hvordan det i praksis er i det virkelige liv i 
lokalsamfunnet. Gjennom kunnskap om Moss havn ønsker vi å bidra til å litt 
tettere bånd mellom skolene og en havna som aktør i lokalsamfunnet. 
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Tett samarbeid mellom lokalsamfunn og skole kan styrke elevenes innsikt i 
klimaspørsmål og løsninger for fremtidens grønne samfunn. Mer praktisk 
samfunnsarbeid inn i skolen gir elevene bedre ballast og kan være med på å 
utjevne forskjeller mellom elever. Moss havn ønsker å være med på å involvere 
lokalsamfunnet inn i utdanningen, samtidig som vi også ønske å bidra med 
kunnskap om Moss havn sin rolle i samfunnet som eier og drifter av vital 
infrastruktur. Derfor er målet med undervisningsopplegget, at ved å bruke 
lokalsamfunnet aktivt i undervisningen kan vi bidra til å gjøre den mer 
virkelighetsnær og konkret for elevene. 

Vi har utarbeidet oversikt over hvordan skolene kan bruke Moss Havn, som et 
tema til å jobbe tverrfaglig med kompetansemålene i de nye læreplanene. I denne 
veilederen «Moss Havn – Bærekraftig utvikling» beskriver vi også hvordan tema 
Moss Havn kan brukes som et verktøy i arbeidet med et av de tre tverrfaglige 
temaer i Fagfornyelsen. 

 

Bærekraftig utvikling som overordnet 
tverrfaglig tema. 
Skolen legger til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og 
livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. 
 
Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i læreplanene 
der de er en sentral del av kompetansen i faget. 

Bærekraftig utvikling tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som 
krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i 
lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt. Elevene utvikler kompetanse knyttet til 
bærekraftig utvikling gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag. Elevene 
skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer innenfor tema. De skal forstå hvordan 
vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om 
sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser. 

 

 

 

 

 



 

Fakta om bærekraftig utvikling 
I entreprenørskap og bedriftsutvikling handler det tverrfaglige temaet bærekraftig 
utvikling om virksomheters ansvar i et sosialt, økonomisk og miljømessig 
perspektiv. Bærekraftig utvikling handler også om å reflektere over hvordan 
innovasjoner og utvikling av virksomheter påvirker samfunnet og bidrar til 
bærekraftig utvikling lokalt og globalt. 
 

Klimaendringene må stanses for å skape 
bærekraftig utvikling 
Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og 
klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.   

Menneskenes livsgrunnlag er helt avhengig av naturen. Måten vi bruker naturen 
på i dag, har store konsekvenser for både natur og mennesker. 
Klimagassutslippene våre varmer opp havet og lufta, ødelegger hele økosystemer 
og bidrar til at arter utryddes for godt. Det gjør oss mer sårbare for 
naturkatastrofer, truer vårt levebrød og kan gi grobunn for konflikter i kampen om 
naturressurser. 

Den rike delen av verden har stått for rundt to tredjedeler av klimagassutslippene 
i atmosfæren. De største utslippene av klimagasser kommer fra forbrenning av 
olje, kull og gass. Disse ressursene er ikke fornybare. For å stanse 
klimaendringene og bidra til en bærekraftig utvikling, må verdens land derfor 
satse mer på fornybare ressurser som vannkraft, vindkraft og solkraft. 

Utslippene rike land som Norge har hatt, har bidratt til økonomisk vekst og 
velstand for oss. I land som ikke har hatt den samme økonomiske utviklingen, har 
mengden utslipp vært betraktelig mindre, men konsekvensene desto større. Det er 
land med stor andel fattige som ofte blir rammet hardt av klimaendringer som 
flom og tørke. I de internasjonale klimaforhandlingene argumenterer derfor 
flere utviklingsland for at de rike landene med størst ansvar for dagens klimakrise, 
bør betale regningen til utviklingslandene, for at de skal kunne tilpasse seg 
klimaendringene, kutte egne utslipp og få erstatning for tap og skader som har 
kommet som følge av klimaendringene. 

Les mer om klimaendringer her: 

https://www.fn.no/tema/klima-og-miljoe/klimaendringer 

https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg?keyword=37886 

 



 

 

Fagfornyelsen og læreplaner 

 

Naturfag:  

Fagets relevans og sentrale verdier: 

Faget skal bidra til at elevene får naturopplevelser og et faglig grunnlag for å 
verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold og bidra til en bærekraftig 
utvikling. 

I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal 
få kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i 
sammenheng med lokale og globale miljø- og klimautfordringer. 

Kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn kan fremme 
elevenes evne til kritisk tenkning og bidra til at de tar bevisste valg i hverdagen. 
Elevene skal få innsikt i hvordan menneskets levesett og handlinger påvirker livet 
på jorda. 

Naturfaglig kompetanse kan bidra til at vi finner løsninger for å begrense 
klimautfordringene. 

 



 

Kjerneelementer: 

Teknologi - Elevene skal forstå teknologiske prinsipper og virkemåter. De skal 
vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye 
utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et 
bærekraftsperspektiv. 

Jorda og livet på jorda - Kunnskap om jorda som system og hvordan menneskene 
påvirker dette systemet, skal gi elevene grunnlag til å ta bærekraftige valg. 

 

Kompetansemål etter 7.trinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne reflektere over hvordan teknologi kan 
løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer. 

 

Kompetansemål etter 10.trinn 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake 
globale klimaendringer 

• gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å 
omdanne, transportere og lagre energi på 

 
• drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt 

og globalt 
Underveisvurdering: Læreren skal legge til rette for elevmedvirkning og stimulere 
til lærelyst gjennom å legge til rette for varierte, praktiske og utforskende 
arbeidsmåter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Samfunnsfag 
 

Fagets relevans og sentrale verdier: 

I samfunnsfag skal elevane få høve til å utforske sin eigen identitet, 
lokalsamfunnet dei lever i, og nasjonale og globale problemstillingar. 

Gjennom arbeidet med faget skal elevane forstå korleis geografiske, historiske og 
notidige forhold legg føresetnader for korleis menneske dekkjer behova sine, og 
for korleis makt og ressursar blir fordelte.  

 

Kjerneelementer: 

Berekraftige samfunn - Elevane skal forstå korleis geografiske, historiske og 
notidige forhold har lagt og legg føresetnader for korleis menneska har dekt og 
dekkjer behova sine. 

Elevane skal få innsikt i dei økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjonane 
ved berekraftig utvikling, og samanhengen mellom desse. 

Elevane skal sjå at ressursbruken til menneska har hatt og har konsekvensar, og 
kunne vurdere handlingsalternativ for berekraftig utvikling på individuelt, 
nasjonalt og globalt nivå. Berekraftig utvikling i samfunnsfag skal sjåast i lys av 
ulike perspektiv, frå det lokale til det globale, og i urfolks- og minoritetsperspektiv, 
med vekt på fortid, notid og framtid. 

Kunnskap om samanhengar mellom natur og samfunn, om korleis menneska 
påverkar klima og miljø, og om korleis levekår, levesett og demografi heng saman.  

I samfunnsfag skal elevane reflektere over og drøfte dilemma og 
spenningsforhold knytte til dei ulike dimensjonane ved berekraftig utvikling og sjå 
at handlingar på både individ- og samfunnsnivå har betydning. 

 

 

 

 



 

Kompetansemål etter 7.trinn 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva 
for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med 
på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra. 

 
Kompetansemål etter 10.trinn 
 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar 
kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 

 
• vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, 

levestandard og livskvalitet 
 

Bærekraftig utvikling: 

Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at 
elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og 
hvordan de kan håndteres.  

Teknologi har betydelig innvirkning på menneske, miljø og samfunn. Teknologisk 
kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom teknologi og de sosiale, 
økonomiske og miljømessige sidene ved bærekraftig utvikling står derfor sentralt i 
dette temaet. Teknologiutvikling kan bidra til å løse problemer, men kan også 
skape nye. Kunnskap om teknologi innebærer en forståelse av hvilke dilemmaer 
som kan oppstå ved bruk av teknologi, og hvordan disse kan håndteres. 

 

 

 

 

 

 



 

Utfyllende tekst om de ulike temaene i undervisningsopplegget: 

 

Miljøfyrtårn 
Moss havn var i 2008 den første havna i Norge til å oppnå 
Miljøfyrtårnsertifisering. Hittil er det levert 13 årlige klima- og miljørapporter og 
Moss Havn er nå sertifisert frem til april 2024. 

Moss havn er Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt 
verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere havnas 
miljøpåvirkning. Sertifiseringen kontrolleres av uavhengig tredjepart. 

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen 
Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv 
og offentlig forvaltning. Det finnes mye informasjon om ordningen på 
www.miljofyrtarn.no 

 

Transport fra vei til sjø 
Økt fokus på sjøveien som transportvei. 

Mer bruk av sjøveien er et av svarene på hvordan en skal kunne opprettholde 
velstand og samtidig kunne senke utslipp fra transportbransjen. 

Moss havn har en sentral plassering i ytre Oslofjord og er nærmeste havn til de 
største lager og logistikkområder i landet. Moss havn bidrar til å øke andel 
miljøvennlig transport i utvalgte korridorer, og sjøveien mellom Norge, Danmark 
og Sverige åpner for nye transportkorridorer fremtiden som også vil bidra til et 
bedre transporttilbud, lavere utslipp og et bedre miljø. 



 

 

 

Ny miljøvennlig teknologi bringer med seg nye muligheter og blir brukt av dem 
som har et transportbehov. For Moss havn skal dette resultere i at næringslivet i 
vår region får flyttet mer gods fra vei til sjø. 

Å etablere dronehavn for nllutslipp kryssing av Oslofjorden med sjødrone er et 
prosjekt vi gjør med en annen partner (ASKO). Med dette prosjektet kommer også 
elektrisk lastebiltransport til/fra havn. I tillegg arbeider også med muligheter for å 
ro-ro (roll-on/roll off = ferger) fra Moss til Danmark. Begge disse prosjektene vil gi 
en god effekt for prosjekt nullutslipp innen 2030. 

 

Innlandshavna på Vanem 

Fra Moss havn fraktes mange av containerne til innlandshavn på Vanem. Her 
lagres de på areal som er tett på store kunder. Europris er en av dem. For å frakte 
containerne mest mulig effektivt, er det satt inn 25 meter lange modulvogntog 
koblet på trailere. Dette betyr at en kan frakte én 40 fots og én 20 fots container 
på hvert vogntog. Miljøgevinsten er med dagens trafikk til Europris er opp til 1.000 
færre turer mellom Moss havn og Vanem i året. Innlandshavna sørger for økt 
kapasitet og effektivitet knyttet til håndtering av frakt over sjø og vei.  

Store næringsområder tett på innlandshavna er ferdig regulert og det bygger flere 
lager og logistikkbygg der. 

 

 

 



 

Dronehavn 

Elektriske og autonome droner skal frakte gods over fjorden, stille og uten utslipp. 
Dronene lastes og losses med elektriske terminaltraktorer. Både lastebiler og 
containere vil i fremtiden bli elektriske. Nullutslipp til og fra havna, og gjennom 
byen, muliggjøres også som en konsekvens av dette prosjektet. 

 

Bastøfergene elektrifiseres 

Selskapet Bastø Fosen er kjent i regionen. Det er de som drifter fergene mellom 
Moss og Horten. Bastø Fosen gjør nå en stor innsats gjennom elektrifisering. I 
løpet av 2022 vil utslippene på Norges travleste fergesamband reduseres med 75 
prosent – tilsvarende om lag 10.000 nye bensinbiler eller 150 tankbiler. 

Bastø Electric er den første av til sammen tre batterielektriske ferger som skal 
betjene Norges mest trafikkerte fergestrekning. 

I dag består sambandet av fem ferger. Det er til de fleste døgnets tider tre skip i 
trafikk hele tiden. 75 prosent av driftstiden vil bli dekket med de elektrisk drevne 
skipene. Vannkjølte batterier gjør det mulig med rekordhøy ladeeffekt og 
reduserer batterikostnaden. 

Frem til i dag ble det til sammen brukt 7,5 millioner liter diesel årlig. Dette 
forbruket vil reduseres med 75 prosent, det vil si en besparelse på 6 millioner liter 
diesel årlig. 

Fergene mellom Moss og Horten frakter hvert år 3,8 millioner passasjerer og 1,8 
millioner kjøretøy, og fergen er den største i verden i sitt slag med helelektrisk drift. 

 

Landstrømanlegg 

Landstrøm har en positiv miljøeffekt fordi skipene kan skru av hjelpemotorene 
som drives av fossilt drivstoff 

Moss havn har installert landstrømanlegg og har bidratt med input til en rapport 
om tilgang på landstrøm i norske havner. Dette er et arbeid som ZERO har 
gjennomført for Grønt Skipsfartsprogram. Moss havn sine biler er også 
elektrifisert. 

 



 

Andre miljørettede tiltak 
Containertrucker 

De nye truckene er blitt mye mer stillegående, og gir mindre utslipp enn tidligere, 
altså mer miljøvennlig, Fremtidens trucker handler om hybrid eller helelektriske 
trucker. I dag er den ene av de to kranene ved Moss havn elektrisk. 

Se videoen om hvordan varer blir fraktet gjennom Moss havn: 

https://www.facebook.com/mosshavn/videos/323506115368285/ 

 

Skipsavfall 

Moss havn KF har etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra fartøy. Alle 
fartøy skal levere avfallet til miljøstasjonene med mindre de ikke har 
dokumentasjon på at avfall leveres til annet godkjent mottaksanlegg. 

For mer info: https://www.moss-havn.no/nb-NO/Havneomradet/skipsavfall 

 

Elfraktebåtene 

El-båter for fritidsmarkedet er på vei. I 2022 blir de miljøvennlige båtene 
tilgjengelig for oss i Moss. Istedenfor å eie egen båt kan du som medlem reservere 
og bruke miljøvennlig elbåt, når det passer deg! Moss havn skal følge med og 
bidra med plass til ladere i fremtiden. 
 
For mer info: https://www.moss-havn.no/nb-NO/nyheter/elektriske-fritidsbater-til-
moss 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wittariospillet: 
Wittario Appen lastes ned fra App Store and Google Play 

En velger selv om en vil spille registrert eller uregistrert: 

 

 


