
TVERRFAGLIG TEMA: BÆREKRAFTIG UTVIKLING.
Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt. 

Gjennom arbeid med temaet skal elevene utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å 
ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst. 

6.trinn – stopp 1

OM SULT, FEILERNÆRING OG 
MATSIKKERHET
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Verden er ikke i rute til å nå målet om å utrydde sult innen 2030, 
tallene går feil vei.

• I 2019 led ca 690 millioner mennesker av sult. Dette er 8,9 % av 
verdens befolkning.

• Antall mennesker som sulter har økt de siste årene.
• Ca to milliarder mennesker har ikke tilgang til sikker, næringsrik 

eller nok mat (i 2019).
• Koronapandemien har påvirket folks matsikkerhet og 

transportsystemene for handel med mat. Mange mennesker 
mistet også jobbene og inntekten sin. Koronapandemien har skapt 
større forskjeller og mer usikkerhet.

OM SULT: 



Det positive er at verden inneholder mer enn nok mat til 
at alle skal kunne spise seg mette.

For å få til det må vi fordele ressursene og ta vare på maten 
vi produserer på en bedre måte enn i dag. Dette kan blant 
annet gjøres ved mer lokal matproduksjon, å produsere 
maten mer bærekraftig samt å utnytte ressursene våre i 
jordbruk, skog og fiske på en bedre måte. Videre er det 
viktig at vi ikke kaster mat.

Kilde: FN-sambandets nettsider

Men hvorfor blir det sult?

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-sult


Hva er sult? SE VIDEOEN:
Hva er sult? https://youtu.be/RGfsvuVoyZc

Urix - NRK

https://youtu.be/RGfsvuVoyZc


OM FEILERNÆRING / UNDERERNÆRING - 1:

Krig, ekstremvær og økonomiske nedgangstider er 
hovedårsakene til at mennesker lider av akutt sult. Sult og 
feilernærnæring er den største helsetrusselen på verdensbasis.



Mennesker som sulter har mindre krefter og orker ikke arbeide så mye 
og har derfor store utfordringer med å tjene nok til familien sin. De blir 
også lettere syke og har større problemer med å komme seg etter 
sykdom.

Barn er spesielt sårbare for feilernæring. Sult kan føre til at de ikke 
utvikler seg fysisk og mentalt som de skal. Nesten halvparten av alle 
barnedødsfall skjer på grunn av feil- og underernæring.

• 144 millioner barn under fem år led av veksthemming i 2019.

OM FEILERNÆRING / UNDERERNÆRING - 2:

Kilde: FN-sambandets nettsider

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/utrydde-sult


MATSIKKERHET:
Matsikkerhet er å ha tilgang til nok mat, trygg mat og næringsrik mat, 
for å kunne leve et aktivt og sunt liv.

Matsikkerhet handler både om hvor mye mat som er tilgjengelig i et 
samfunn og i hvilken grad mennesker har tilgang til den. 

En husholdning har matsikkerhet dersom ingen går sultne eller lever i 
frykt for kronisk sult.

Tørke, flom, økonomisk ustabilitet eller konflikt kan true 
matsikkerheten.

Koronapandemien gjorde at mange mistet tilgang til nok, trygg og 
næringsrik mat.

OM MATSIKKERHET:



Kolibri arbeider for barn i 
Brasil.

www.carf.no


