
GIV BØRN VIDEN OM: 

forbrug 
miljø 
klima 
etik 
sundhed

DET SKAL 
VÆRE SJOVT 
AT BLIVE 
KLOGERE

Udvalg af skolematerialer fra

Skolekontakten
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2 Verden handler 
– etisk og fair?
Verden har handlet i flere tusind år. Men handlen er ikke altid 
retværdig. Det er ofte den rige, uddannede eller stærke 
part, der får mest ud af det. Med ’etisk handel’ forsøger flere 
virksomheder og organisationer nu at ændre på den dagsorden. 

Er det fx bedre helt at forbyde børnearbejde el. lade børn arbejde, blot de 
også har tid til deres skole? Eller er det ok, at vi skal betale mere for en 
vare, for at bønder i u-landene kan få penge til at bygge sundhedscentre? 

‘Verden handler - etisk og fair’ sætter fokus på nogle af disse dilemmaer.

Professor Vita og skrotrobotterne 
Vita er professor i skrald. Hun elsker skrald og skrot. Hun synes, genbrug er 
magi. At noget gammelt kan blive til noget nyt. Vita bygger robotter af skrot. 
Hun drømmer om, at de måske bliver levende en dag.

I fortællingen lærer professor Vita blandt andet sine skrotrobotterne om: 
Hvad er emballage? Hvorfor er mælkekartonen firkantet? Hvad er genbrug? 
Hvordan stopper du madspild? Hvordan sorterer du affald? Hvad er plastik? 

Klassetrin og fag
Velegnet til 8.-10. klasse
/gymnasiet til samfundsfag 
el. geografi.

Samarbejdspartnere
Materialet er lavet med støtte fra 
Danida. 

Klassetrin og fag
Materialet er velegnet til elever 
i 1.-3. klasse og kan bruges i 
fagene: dansk, natur & teknologi 
samt tværfagligt. 

VERDEN
handler
– ETISK OG FAIR?

P e t e r  B e j d e r  &  K a a r e  Ø s t e r  

Skolekontakten

Din T-shirt kommer fra Cambodja, familiens fladskærm er fra

Sydkorea, vaniljen i din is er fra Uganda, kaffen er fra El Salva-

dor, og dine smarte sneakers er produceret i Indonesien. Selv om

verden med 193 lande og syv milliarder mennesker er gigantisk, 

er den også lille. Vi handler mere og mere med andre lande,

og mad, elektronik og andre varer kommer ofte langvejs fra.

Men kommer det dig ved, hvor din mad og dit tøj er fra? 

Det gør det i allerhøjeste grad. For hvad med bønder og arbej-

dere, der producerer de varer, du, dine venner og din familie

køber? Har de det godt nok? Eller er din mobiltelefon så billig, at

arbejderne får sulteløn, og børnearbejdere graver metaller op i Den

Demokratiske Republik Congo? Som forbruger er du med dine valg

med til at bestemme, hvordan folk i især u-lande lever. Og du kan

være med til at sikre, at børn går i skole i stedet for at arbejde.

Bogen har fokus på etisk handel. Etisk handel er, når et firma

◗ tænker på fremtiden og ikke kun på at tjene penge her og nu

◗ behandler ansatte ordentligt

◗ tager hensyn til natur og miljø

I bogen besøger du en lang række mennesker og virksomheder i

hele verden. Nogle er med i ordninger for etisk handel, mens andre

er økologiske.

På etisk-handel.dk er der mange flere oplysninger, så du kan 

arbejde videre med etisk handel. Lige noget for dig!

Målgruppen for bog & site (etisk-handel.dk) er de ældste klasser i

grundskolen. Især til fagene samfundsfag og geografi, men også til

tværfagligt arbejde. Bogen er oplagt at bruge til emnearbejde og faglig

læsning. På sitet er der gratis elevaktiviteter og lærervejledning, lige-

som der er dilemmaer, fotos og mere information.

ISBN: 978-87-642-0542-8
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• 93 % af lærerne mener, at GoCook giver eleverne større 
lyst til at prøve nye retter, råvarer og ingredienser.
• 84 % af lærerne mener, at GoCook giver eleverne større 
glæde ved at lave mad.
• 83 % af lærerne mener, at GoCook giver eleverne køkken-
faglige kompetencer.
  (Coops Ansvarlighedsrapport)

GoCook Smagekassen 
– Danmarks største skoleaktivitet
Flere end 150.000 børn er hvert år tilmeldt GoCook Smagekassen.

Tilmelder du din klasse, modtager I 24 gratis elevhæfter og en lær-
ervejledning. Materialet strækker til 5-8 undervisningsgange. I uge 
43, 44 el. 45 skal du selv hente en gratis smagekasse i din lokale 
Coop-butik med råvarer til 24 elever og 24 opskriftshæfter. Du skal 
selv betale et lille beløb for få ekstra råvarer. 

Klassetrin og fag
Undervisningsmaterialet er 
udarbejdet til 4.-7. klasse primært 
til madkundskab. Tilmeld jer på 
www.skolekontakten.dk  

Forløbet for GoCook Smagekassen 
1. maj: tilmeldingsperioden starter
Uge 39: undervisningsmaterialer 
+ gavekort kommer til din skole
Uge 43-45: hent din smagekasse i 
butikken

TILMELDING 
1. maj -5. september 
på skolekontakten.dk

STOR GRATIS 
SKOLEAKTIVITET 
med mad i uge 43-44-45
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Klassetrin og fag
Bogsystemet er målrettet mad-
kundskab i 4.-7. klasse. Kan også 
bruges i natur/teknologi og i under-
støttende undervisning. 

GoCook – HELE ÅRET
Vores ambition med GoCook er at være med til at skabe den første 
generation af børn, der er bedre til at lave mad end deres forældre.  

GoCook er et undervisningsprogram, der består af forskellige ak-
tiviteter og undervisningstilbud. Mest kendt er GoCook Smagekas-
sen, der hvert efterår giver skolebørn over hele Danmark en 
anderledes madoplevelse. 

GoCook findes bl.a. også i bogform og digitalt, og kan både bruges 
som supplement til undervisningen eller som grundbog hele året. 
GoCook er målrettet madkundskab, men kan også bruges i natur/
teknologi. 

GoCook – Et bogsystem
Du kan bruge GoCook-bogsystemet i din undervisning hele året. 
Bogsystemet består af en grundbog og en kogebog, der dækker 
store dele af de Forenklede Fælles Mål for madkundskab. 

Grundbogen: GoCook 100% din ret – bogen til madkundskab 
Grundbogen giver en kort introduktion til madpyramiden, hy-
giejne, grundsmage og sanser. Dernæst følger ti kapitler opdelt 
efter fødevaregrupperne fyldt med teori, praktiske undersøgelser, 
opgaver og tilhørende opskrifter. 

Kogebogen: GoCook 100% din kogebog 
Kogebogen er til eleverne til at tage med hjem, men den kan også 
bruges i undervisningen. Bogen er opdelt i kapitler efter fødevare-
grupperne med tilhørende opskrifter.

GRATIS!
- du betaler kun porto og 
pakning. 
Se www.skolekontakten.dk
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GRATIS!
Hent app’en til 
smartphone el. iPad 
på www.gocook.dk/app

GoCook 
- En digital kokkeskole
Du kan finde GoCook på gocook.dk og som app til iPhone, An-
droid og iPad. GoCook indeholder opskrifter, et leksikon og en 
kokkeskole. Under fanen ’Opskrifter’ har vi samlet mere end 350 
trin-for-trin, børnevenlige opskrifter med billeder og relevante 
metodevideoer. 

I ’Leksikonet’ er der mere end 500 opslag, hvor eleverne kan finde 
korte forklaringer til råvarer og køkkenredskaber. Fx hvad er en 
fennikel, hvordan opbevarer du den, eller hvad er en kasserolle? 

I ’Kokkeskolen’ ligger der små, korte metodevideoer, som eleverne 
kan bruge til fx at lære, hvordan du skærer peberfrugt ud, deler et 
æg, steger hakkebøffer eller parterer en kylling. 

Brug opskrifterne, videoerne og leksikonet, som en del af elev-
ernes forberedelse eller direkte i undervisningen. Opskrifterne kan 
tilpasses 2-4-6 personer. 

De sociale medier
GoCook er også på Instagram, Snapchat,  Facebook og YouTube. 
Her deles opskrifter samt lærerige og underholdende billeder og 
oplevelser fra køkkenet – fra ind og udland og i børnehøjde. Vores 
sociale medier er tænkt som et børneunivers, hvor det er børnene, 
der bruger, liker, deler og inspireres, så madglæden kan træde ud 
af klasselokalet og hjem i hverdagen.   

Find GoCook online på:
• gocook.dk
• gocook.dk/app
• Facebook: www.facebook.com/ 
 GoCookDK

• Instagram: #GoCookDK
• YouTube: GoCook DK
• Snapchat: GoCookDK
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FoodLab 
- Brug den åbne skole innovativt!  
Formålet med FoodLab er at skabe et kreativt laboratorium uden for skolen, 
hvor den lokale Coop-butik inddrages som alternativt læringsrum. Eleverne skal ud fra aktuelle 
problemstillinger arbejde innovativt og udvikle konkrete løsninger indenfor temaerne økologi og 
sundhed.

Undervisningsmaterialet ligger på coopfoodlab.dk. Der er skåret ned på tekst og op for digitale 
løsninger og video-vejledninger. Det er gjort ud fra en idé om mindre instruktion – mere kreativitet. 
Materialet er gratis. 

Samvirke CLASSIC 
- Digital madhistorie
Samvirke har samlet hele deres og danskernes madhistorie i et søgbart 
e-arkiv på classic.samvirke.dk. På sitet kan du få et unikt indblik i dansker-
nes forbrug og madhistorie siden 1928. 

GLÆD DIG - Nyt madhistorisk materiale er på vej! 
I samspil med Samvirke Classic udgiver vi i maj 2017 et nyt undervisnings-
materiale. Materialet centrerer sig om fire temaer: Reklamens opståen og 
udvikling, Danskernes madhistorie, Danmarkshistorien set fra dagligvarebutikken og 
Dengang og nu.

Klassetrin og fag 
FoodLab dækker kravet om den åbne skole samt inddrager det tværgående tema innovation og entreprenørskab. 
Forløbet kan bl.a. bruges i madkundskab og dansk og er tiltænkt 6.-9. Klasse. 
Gå ind på coopfoodlab.dk

Klassetrin og fag 
Samvirke CLASSIC er et tværfagligt materiale til ungdomsuddannelser, folkeskolens mellemtrin og udskoling. 
De oplagte fag er dansk, historie og samfundsfag samt madkundskab. 
Undervisningsmaterialet er et samarbejde mellem Industrimuseet, Samvirke og Coop Skolekontakten.
Besøg classic.samvirke.dk og gå på opdagelse i e-arkivet!

FOODLAB



Udforsk klimaet
Hvad er drivhuseffekten? Hvad er CO2? Hvordan bliver klimaet 
fremover? Hvilken betydning har transport, og det vi spiser for 
klimaet? Det er nogle af de spørgsmål, eleverne kan få svar på i 
materialet KlimaNØRD.

Gennem materialet kommer eleverne med på en nysgerrig rejse 
i naturvidenskabelige sammenhænge og kastes ud i forsøg og 
undersøgelser, der rykker ved umiddelbare forestillinger. Formålet 
er at give eleverne viden og forståelse for de naturvidenskabelige 
forklaringer, mekanismer og de mulige løsninger på klimaforan-
dringerne. 

Klassetrin og fag
Undervisningsmaterialet er 
udarbejdet til 5.-6 klasse til 
natur/teknik. Bestil det på
www.skolekontakten.dk. 

Samarbejdspartnere
Materialet er lavet sammen med 
Concito, DR, Tryg Fonden og Tips- 
og Lotto-midlerne i samarbejde 
med Experimentarium og DN. 

Bliv dus med kemien
Vi er overalt i hverdagen omgivet af kemiske stoffer. Mange af dem 
er menneskeskabte og findes i fx computere, shampoo, cowboy-
bukser, føde- og drikkevarer og meget mere. Nogle af stofferne har 
uheldige følgevirkninger.
Med ’Kemien i din hverdag’ vil vi gøre eleverne mere ansvarlige og 
bevidste om brug og misbrug af en række af de kemiske stoffer, 
der omgiver dem i deres dagligdag. Materialet lægger vægt på at 
engagere eleverne og er fuldt af praktiske, eksperimenterende og 
undersøgende opgaver.  

Klassetrin og fag
Undervisningsmaterialet er 
udarbejdet til 5.klasse og opefter 
til natur/teknik. Bestil det på
 www.skolekontakten.dk

Samarbejdspartnere
Materialet er lavet i samarbejde 
med Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn 
Skole og Det økologiske Råd. 

Web
Hele materialet findes også på 
web og opdateres løbende. 
Se: www.kemienidinhverdag.dk.  

kemi
en 

i din hverdag

SKOLEKONTAKTEN

Tænker du nogensinde på, hvilke kemiske stoffer 

du er omgivet af i din hverdag?

Du har nok svært ved at forestille dig et liv uden 

sæbe og rent tøj. De kemiske stoffer er nemlig 

til stor gavn for os på mange måder. Men der kan 

også være kemiske stoffer i din hverdag, 

som du skal være opmærksom på.

Tag med ind i huset. Det kunne være dit …

Besøg de forskellige rum og bliv klogere på, hvordan 

de kemiske stoffer påvirker din sundhed og miljøet. 

Og gå på jagt efter den dårlige kemi 

i dine omgivelser, som en ægte kemi-detektiv!

ISBN 8764204545

9 788764 204544

ISBN 87-642-0454-5
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Helle Houkjær & 

Lone Skafte Jespersen

Kemien i din hverd OMslag.indd   1

16/09/10   10:16:06

GRATIS!
Du skal kun betale 
porto og pakning.
Se www.skolekontakten.dk

Bente Svane Nielsen, Stine Krog-Pedersen 

og Lasse Foghsgaard
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Kan man lave energi af en gammel madpakke? Er drivhus-

effekten godt for noget? Hvorfor stiger havene? Kan man 

bage pizza uden at bruge strøm?

 Med klimaNØRD skolematerialet kan eleverne tage med i     

NØRD laboratoriet og møde Professoren, sønnike og de to 

   klimaNØRDer. Elverne kan med forsøg og eksperimenter    

   finde de naturfaglige forklaringer på, hvad der sker med   

      vores klode og hvorfor. Og afprøve forskernes og egne

                          
           ideer til bæredygtige løsninger. 

        I denne lærervejledning præsenteres ideer til 

            diskussioner i klassen, vejledning til forsøgenes 

gennemførelse og teorien bag de enkelte forsøg. 

  Bagest i lærervejledningen findes elevark, der 

understøtter forsøgsoplæggene i elevbogen.

     Materialet er rettet til natur/teknik   

         faget, og tekster og spørgsmål        

                  tager udgangspunkt i      

     elevernes faglige niveau 

               på grundskolens 

                     mellemtrin.

ISBN 978-8770990202

9 788770 990202

ISBN 978-87-7099-020-2

KLima laerer OM.indd   1

24/02/11   20:54:26
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Om Coop Skolekontakten 
Coop Skolekontakten ønsker at give børn og unge en større viden om 
sundhed, klima, miljø og etisk handel. Det sker med stor faglig indsigt 
og respekt for, at det endelige valg er elevernes eget. 

Besøg www.skolekontakten.dk og læs mere om vores forskellige 
undervisningsforløb, undervisningsmaterialer og tilmeld dig vores 
elektroniske nyhedsbrev med sidste nyt fra Coop Skolekontakten.
 
Alle vores materialer kan bestilles gratis. Du betaler kun for levering.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål 
til undervisningsmaterialet, har gode idéer til nyt materiale eller 
forbedringer af det gamle. 

Web: www.skolekontakten.dk
E-mail: skolekontakten@coop.dk 
Telefon: 2775 7548 (man-fre, kl. 9-16:00)
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Tryk: Johnsen Graphic Solutions, Grenaa
Bæredygtig produktion, baseret på CO2 neutralt grundlag. 

Herunder EMAS og  ISO1401 certificering.
Papiret er FSC og Svane godkendt.

Skolekontakten

Coop Skolekontakten har eksisteret siden 1979. Vi har en lang 
tradition for at udgive undervisningsmaterialer – særligt til 
grundskolen. 

Coop har mere end 1.4 mio. medlemmer. En del af Coops overskud 
giver vi tilbage til samfundet gennem støtte til aktiviteter inden for 
sundhed, klima, miljø og etisk handel.


