
TIL LÆRER: 
UNDERVISNINGSOPPLEGG – 6.TRINN STOPP 2: MAGISKE SMAKER 
Tverrfaglig emne: Bærekraftig utvikling - Menneskehetens levesett og ressursbruk har 
konsekvenser lokalt, regionalt og globalt.  
 
MÅL 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig 
landbruk. Utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige, tilgang til nok, trygg og sunn 
mat hele året, samt utrydde alle former for feilernæring. 
 
I dette stoppepunktet fokuserer vi på at barn og unge som vokser opp i slummen rundt de 
store byene, i mange tilfeller viser tegn på feilernæring. Fattigdommen fører til at det alltid 
kjøpes inn den billigste maten. Det er mat som gir metthetsfølelse, men har lite sunne 
næringsstoffer. Barn er 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:  

- FNs Bærekraftmål nr 2: Tilpass etter hvor mye dere har arbeidet med temaet 
tidligere. 

- Hva gjør barna på skolekjøkkensenteret i Brasil?  
o Om kjøkkensjefen Guilherme Quero 
o Se video fra skolekjøkkenet : videoen har portugisisk tale – husk å sette på 

engelske undertekster, klikk på   
 

- Fra barna i Brasil: 
o  Informasjon fra barna på skolekjøkkenet oversatt fra portugisisk. 

Informasjonen inneholder også litt ernæringsfagstoff. Blant annet om 
ernæringspyramiden og spisevaner. 

- De gode feene: Kokeboken er delt inn i tre, representert ved Tre feer; Proteinka 
(proteinrik mat). Regulerika (regulerende mat) og Energilda (energirik mat) 

 
- Kokebok fra Brasil: Last ned.  

 
OPPGAVER: 

- Hovedoppgave: Velg ut noen retter fra Kokeboken eller lag alle på skolekjøkkenet. 
 
- Lag plakat av avsnittet «Sunne spisevaner – enkle regler». Plakaten kan henges i 

klasserommet eller elevene utformer hver sin plakat med farger og maling eller 
digitalt. Husk at designen skal fremheve teksten. Er det flere regler dere vil ha 
med? 

 
- Utveksling av oppskrifter:  

Gi tilbakemelding på kokeboken og send gjerne eksempler på norske sunne og 
næringsrike oppskrifter til barna i Brasil (se kontaktkanaler nedenfor) 

CC 



Kompetansemål fra læreplanen 
 
Mat og helse  
Kompetansemål etter 7. trinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

- bruke redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og 
bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse 

- vise sammenhenger mellom matvaregrupper og næringsstoffer som er viktige for 
god helse 

- bruke matmerking og kostmodeller til å sette sammen et sunt, variert og bærekraftig 
kosthold og reflektere over valgene sine 

- lage måltider fra ulike kulturer og fortelle om og utforske hvordan sosialt fellesskap 
og samhandling kan være med på å styrke god helse 

 
 
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 
 
 
 

 


