
TIL LÆRER: 
UNDERVISNINGSOPPLEGG – 6.TRINN STOPP 1: SULT OG FEILERNÆRING 
Tverrfaglig emne: Bærekraftig utvikling - Menneskehetens levesett og ressursbruk har 
konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.  
 
 
I dette stoppepunktet fokuserer vi på at barn og unge mennesker som vokser opp i slummen 
rundt de store byene, i mange tilfeller viser tegn på feilernæring, fordi foreldrene har dårlig 
råd og alltid kjøper den billigste maten. Det er ofte mat som gir en metthetsfølelse, men har 
lite sunne næringsstoffer. Barn er helt avhengig av et godt kosthold for å utvikle seg. 
Ved å arbeide med dette tema vil elvene få større forståelse for at sult, feilernæring og 
matsikkerhet er svært aktuelle tema både i rike og fattige land.  Bærekraftig utvikling bygger 
på at alt henger sammen. Vi kan skape en bærekraftig utvikling og løse problemer hvis vi 
skaffer oss kunnskap, er nysgjerrig og ser alt i sammenheng. 
 
 
Gjennomføring:  

- Den billigste maten:  
o I storbyene i Brasil er det få som sulter, men det er et stort 

feilernæringsproblem, særlig blant de fattige. 
- Bærekraftig utvikling 

o Idéer Bærekraftig utvikling.  Her er linker til stoff om bærekraftig utvikling i 
skolen og til «fotavtrykk-kalkulatoren»: 

§ Se Undervisningsplan: 
 https://blogg.undervisningsplan.no/blogg/baerekraftig-utvikling-i-skolen-hva-hvorfor-hvordan  

§ http://www.footprintcalculator.org/home/en 
- Mer om SULT, FEILERNÆRING OG MATSVINN 

o Forklaring og fordypning om disse begrepene. 
- Hva kan vi gjøre? 

o Årsakene til sult 
o Løsningene  

- Vi kan alle gjøre noe 
o I Brasil: Skolekjøkkensenteret og hvordan det ble til. 
o I Norge: Hva kan du gjøre? 

- Matsvinn 
- Mer om matsvinn: Mer om matsvinn på: matvett.no  

o Opplysninger om matsvinn kan du finne mer om her på matvett.no som er en 
webside laget av de som lager, serverer og selger mat i Norge. Disse er jo 
interessert i å selge så mye mat som mulig, men de er også opptatt av at 
maten de selger, skal spises og ikke gå i søppelet. 

 
OPPGAVER: Om matsvinn. 
 

- Tema avsluttes med en video fra Brasil 
 
 
 



Kompetansemål fra læreplanen 
 
Mat og helse etter 7. trinn 

-          utnytte matvarer og restar frå matlaging og reflektere over eige matforbruk 

KRLE etter 7. trinn 

-          reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og 
levekår og klodens framtid 

 

 
 
 
 
Ta gjerne kontakt med Fredrik på CARF-kontoret. Vi kommer gjerne på besøk til skolene for å 
fortelle om arbeidet vårt, både til elevene og til lærerne/foreldre. 
Vi kan også delta på skoleaksjoner med stand og salg av produkter som barna i Brasil har 
laget.  
 
Kontaktkanaler: 
Fredrik Raadal-Simonsen 
Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig 
Children At Risk Foundation (CARF) 
 Phone: +47 478 40 238 
Email: fredrik.raadal.simonsen@carf.no 
   
www.kolibricarf.no 
 
 

Stoffet i de)e temaet er kny)et 0l FNs Bærekra+mål 2: 
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekra9ig landbruk.
Utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fa;ge, <lgang <l nok, trygg og sunn mat hele 
året, samt utrydde alle former for feilernæring.

I 0llegg er FNs barnekonvensjon sentral:
Art. 6. Staten skal så langt som mulig sørge for at barnet overlever og får utvikle seg.
Alle barn har reB <l helsehjelp og nok mat og drikke.

Samtale med elevene om FNs Bærekra=mål, og <lpass deBe eBer hvor mye dere har 
arbeidet med temaet <dligere.


