
Kompetansemål
Undervisningsopplegget til filmene «Ingrids grønne tips», 
om forbruk og om matsvinn, er tilpasset de nye kompe-
tansemålene for grunnskolen og vgs, der bærekraftig 
utvikling er et av tre nye tverrfaglige temaer.

Samfunnsfag
10. trinn
• 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

VG1
• Drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell 

påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, 
grupper og samfunnet

• Utforske og presentere dagsaktuelle tema 
eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege 
metodar, kjelder og digitale ressursar, og 
argumentere for sine eigne og andre sine 
meiningar og verdiar

• Utforske ei utfordring eller ein konflikt på 
lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte 
korleis utfordringa eller konflikten påverkar 
forskjellige grupper

• Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, 
levestandard og livskvalitet i eit globalt og 
berekraftig perspektiv

VG2
• Utforske ei utfordring eller ein konflikt på 

lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte 
korleis utfordringa eller konflikten påverkar 
forskjellige grupper

• Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, 
levestandard og livskvalitet i eit globalt og 
berekraftig perspektiv 

Geografi
VG1/VG2
• Reflektere over eigen ressursbruk og 

ressursbruken i Noreg i eit globalt og 
berekraftig perspektiv

KRLE
10. trinn
• Identifisere og drøfte aktuelle etiske problem-

stillinger knyttet til menneskerettigheter, 
bærekraft og fattigdom

• Utforske andres perspektiv og håndtere 
uenighet og meningsbrytning

• Reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet 
til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og 
globalt samfun

Kunst- og håndverk
10. trinn
• Vurdere materialers holdbarhet og muligheter 

for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike 
verktøy og materialer på en hensiktsmessig og 
miljøbevisst måte

Naturfag
10. trinn
• Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer 

knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap 
av biologisk mangfold

• Analysere og bruke innsamlede data til å 
lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av 
relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og 
andres utforskinge

Norsk
10. trinn
• Bruke fagspråk og argumentere saklig i 

diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner 
og skriftlige framstillinger om norskfaglige og 
tverrfaglige temaer

• Greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverr-
faglige temaer muntlig

VG1
• Bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og 

etterrettelig måte


