
Av Leo 

Sjokolade 
prosjektet 
En repetisjon av alt vi 
har lært.



Fra skoleåret begynte var den store 
overaskelsen noe kalt «sjokoladeprosjektet».  
Klassen skulle jobbe med dette i hele året og 
sette nesten alle fagene i sammenheng.   
Målet var å lage et kakaotre for å lage vår 
eget sjokolade. Også å lære mest mulig om 
alt som har å gjøre med sjokolade. Dessverre 
fikk vi ikke jobbe med engelsk eller musikk. 

Vi er veldig rar klasse som består av ni 
gutter (Selim, Michael, Lukas, Marcos, 
Kajus, Jørgen, Kristian, Kristoffer og meg, 
Leo). Vi har vært de heldige å få jobbe med 
den første pilotprosjekt som har vært i hele 
skoleåret. Jeg hadde ikke noen store 
forventninger til dette men jeg synes vi 
klarte det bra for å være en pilotprosjekt. 

 Jeg tror at lærerne valgte den måten å lære 
for at det skulle være mer interessant og 
spennende å jobbe. Fordi mye folk jobber 
bedre med noe de liker. For å komme fram 
til målet måtte vi ha prosjektet i mange fag, 
derfor valgte lærerne og sette fagene i 
sammenheng, noe de og styret syns det er 
veldig viktig. I tilleg brukte vi Instagram og 
en blogg til å gjøre prosjektet mer berømt i 
skolen. Jeg mener er at vi burde ha satt 
myemindre mål og mindre forventninger til 
et stor pilotprosjekt som dette. Mål som vi 
var helt sikre vi skulle komme fram til.

Hva er 
Sjokolade 
prosjektet?

Hva er Sjokolade Prosjektet
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En sju-minutters film av kapittelet i samfunnsfag «Kart og Globus». Dette er ikke en del av sjokolade prosjektet men jeg hadde lyst å vise det. 

Hva er kart til? Kart har alltid vært viktig 
for mennesket. Den har hjulpet til å kunne 
vite hvor vi er og hva som er rundt oss. 

I denne videoen skal du se hvordan har 
utviklet seg kartene fra 7000 år siden og 
hvordan fungerer tidssonene.

Kart og Globus
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Den informasjonsbrosjyre lagde jeg for å vite 
hvordan vi utnytter regnskogen. Her kan du se 
hvor er det regnskog i verden, hvordan vi 
bruker palmeolje, tre og soya fra regnskogen og 
noen råd til hvordan du kan beskytte 
regnskogen.

Regnskogen 
blir borte! 
Vit mer om regnskogen med 
informasjonsbrosjyren.

Informasjonsbrosjyre 
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Visste du at en regnskog har 

ikke bare fuktig klima? 

Det finnes også tempererte 
regnskoger. De ligger i den 
tempererte sonen av verden. 
Det regner også mindre men 
fortsatt mye som i de tropiske 
regnskogene, men det er ikke så 
fuktig å varmt.
Kysten i Vest-Norge er en 
temperert regnskog. Også i Galicia 
som er i Nord-Vest Spania. 

L E S  M E R  I :  
regnskog.no 

h t t p s ://w w w . r e g n s k o g .n o /n o /o m -

regnskogfondet/dette-mener-regnskogfondet/

problemet-med-soya 

https://no.m.wikipedia.org/wiki/Regnskog 

Det er mange måter du kan spre 
temaet at regnskogen forsvinner, 
disse er noen av tingene du kan 
gjøre:

•  Dele artikler via sosiale medier. 
• Donere penger til organisasjoner 

som jobber for å redde regnskogen 
(som Regnskogfondet) 

• Fortelle fakta om regnskogen til 
familien din.

H VA  K A N  D U  
G J Ø R E ?

Regnskogen forsvinner fordi  de store 

selskapene kommer til regnskogen for å 

produsere o!e palmeolje. Mye av 

maten vi spiser inneholder palmeolje. 

De trenger plass til palmene (e#er 

hvilken som helst ting), derfor må de 

ho%e ned trærne. 

REGNSKOGEN 
BLIR BORTE!
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Den skriverammen lagde jeg når jeg drev 
med tema: Hvor kommer sjokoladen fra? 

Der fant vi ut hvordan barn jobber i 
plantasjer og hva de gjør med sjokoladen før 
den kommer til fabrikken. Vi også så noen 
dokumentarer om fairtrade sjokolade.

Barn eller 
sjokolade? 
Et spørsmål uten et klar 
svar

Den mørke siden av sjokolade

Informasjon om landet: 

Mexico  
Amerika 
124 millioner (2018) 
Mexico City (CDMX) 
Regnskog i sør-vest. Mat: tortilla 
Økonomi og levekår 

Mange barn i Afrika arbeider flere timer om dagen og får lite mat. Det er noen som blir 
kidnappet eller lurt, men det er også noen som  jobber for å hjelpe familien deres. 

Hvem har ansvaret? Det er staten og politikerne i det landet som har ansvaret. Alt er en mafia. 
De fra mafiaen er knyttet sammen med staten. Derfor selger de kakao billig og ikke nok dyrt til 
og kunne gi god arbeidsforhold. 

Hva kan du gjøre? Det er veldig lite vi kan gjøre. En boikott (f.eks ikke kjøpe mer sjokolade) 
ville ikke ha virket fordi da ville disse barna gjøre mye verre ting som å lete etter diamanter i 
gruver. Dette mener jeg det er en sak politikerne burde tenke seg om. 

Kan vi vite hvor kakaoen kommer fra? Ja, hvis vi spør de som selger sjokolade, om 

Utforskeren 

Ferrero Rocher


Kakaobønnene kommer fra 
Elfenbenkysten og Ghana. 

En forsking fra Mighty Earth sier å ha 
funnet ut at deler av kakaoen vokser 
ulovlig i nasjonalparker, men det er 
jeg ikke helt sikker på.
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Klimasoner
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Klimasoner 

I denne artikkelen skal jeg skrive om klimasonene. Det finnes fire klimasoner i 
verden. Den tropiske, de subtropiske, de tempererte og de polare. 

De tropiske sonene 
De tropiske sonene er den tropiske og den 

subtropiske. Den tropiske sonen er den som er 
nærmest ekvator og de subtropiske er de som er 

over og under den. Disse sonene er der hvor det er 
mest varmt i verden. I den tropiske sonen finner vi 
de fleste fuktige klimaer og regnskoger, mens i den 

subtropiske finner vi de fleste ørkener.

De kalde klimasonene 
De kalde klimasonene er de tempererte 
soner og de polare sonene. De polare 

sonene er de sonene som er veldig nær 
polarsirklene. Tempererte soner er mellom 
de subtropiske og polare. I polare sonene 

er det der hvor det er kaldere i verden. 
Vi ser i bildet nede at den nordlige delen 

av Norge er i den polar sonen. Det er 
mulig å bo der på grunn av de varme 

havstrømmene fra Mexico-Golfen.

Oppsummering 

I denne teksten har jeg fortalt om de fire 
forskjellige type klimasonene. De tropiske sonene 
er de som er nærmest ekvator mens de kalde og 
tempererte soner er de som er nærmest polene.

Kaldt og 
varmt 
De forskjellige klimasoner

Dette er en tekst om klimasoner. Vi lagde 
det for å kunne lage oss en ide om hvor 
varmt, kaldt det er i verden. Det hjalp oss til 
å vite i hvilken klima kakao vokser og 
hvordan vi skal justere drivhuset vårt  her i 
Spania.  

Dette har vært en  av de beste oppgavene i 
samfunnsfag.



For noen måneder siden dro klassen til Mijas 
Pueblo for å besøke en sjokoladefabrikk. Der 
lærte vi hvor og hvordan sjokolade kommer 
og hvordan man lager den.  

Den første gangen var det teori og litt smak 
av kakao og forskjellig sjokolade og den 
andre lagde vi våres egne sjokolade.

Sjokolade i 
Mijas Pueblo 
Vi lærer hvordan å lage 
sjokolade

Besøk til sjokoladefabrikk
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Norsk



Dybbdelæring på skolen 
Jeg skal skrive om dybdelæring. Det er fordi det er noe jeg 
lærer nå på skolen. Det er en måte å lære der hvor jeg 
bruker det jeg har lært før.  

Det er fakta at dybdelæring er en måte å lære der elever bruker kunnskapen til fra før til å lære nye ideer og 
begreper. Min påstand er at vi prøver å gjøre det på skolen, men jeg synes ikke vi er helt i mål. Dette mener jeg fordi 
jeg har hatt mange timer som er en del av “sjokoladeprosjektet». Sjokoladeprosjektet er et prosjekt hvor målet vårt 
er å kunne plante et kakaotre for å lage sjokolade etterpå. Vi lærer om hvordan sjokolade produseres, hvordan å 
tegne og snekke et drivhus og hvordan man planter kakaotre (hvilket klima, temperatur, osv). En artig og 
spennende ting som jeg ikke hadde gjort på skolen før. Men arbeidet i fagene er ikke så mye i sammenheng, det er 
bare forskjellige deler for å komme i målet. Det er rart å kalle det «dybdelæring» når vi ikke går mye i dybden. 

En annen ting er det som mange sier det motsatte av dybdelæring, overflatelæring. Overflatelæring er den vanligste 
måte å lære, hvor elever jobber bare det grunnleggende av temaet eller i kort tid. Jeg synes overflatelæring er noen 
ganger dårlig fordi det er lett å glemme. Til dette mener jeg skolen burde ha variasjon mellom hva vi skal gå i 
dybden og hva skal vi gjøre i kort tid (og i hvilke fag) eller bare det grunnleggende. 

Dybbdelæring tekst
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Det er noen ganger hvor vi i klassen blir ferdig sent med et 
tema og vi må stresse for å bli ferdig med alle de andre, det 
liker jeg ikke. Jeg mener at dybdelæring kan bare være i få 
eller ett fag, fordi det hadde vært veldig vanskelig å gå i 
dybden på alt. Alle har høye forventninger for hva vi får til. 
Jeg synes vi har fått mye bra, men vi har jobbet med 3D 
design i 5 uker! Vi burde slutte snart. 

Konklusjonen min er at er at vi burde fortsette med dette 
prosjektet, selv om vi kanskje tenker feil om vi «dybdelærer» 
eller ikke. I fremtiden (kanskje neste år) bør vi ha et annet 
gøy flerfaglig tema.
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«Kunsten å overvise»

Apell

Mitt første 
appell
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Mange synes sjokolade er usunt. Det kan hende at de sier at sjokolade 
inneholder mye sukker, fett, melk og mange kunstige kjemikalier. Der er 
sant, men faktisk er det ikke helt slik. 
For det første må vi vite forskjellen mellom kakao og sjokolade; Kakao blir 
tatt ut rett fra frøene, den har et bittert smak og brukes når man lager kaker 
og desserter. Kakao har også teobromin, et stoff som gjør at blodet ditt 
strømmer bedre gjennom kroppen. Teobromin er også et vanndrivende 
middel som hjelper avslapping av musklene.  

I forskjell til kakao, er sjokolade et godteri som blir laget av kakao, men 
som i tillegg har sukker, fett, melk og noen ganger avhengig av typen av 
sjokoladen, syltetøy, tørr frukt og kjeks. Hvis du misbruker sjokolade, kan 
du få noen problemer av overvekt, fedme og i verste fall diabetes type 2.

Fagartikkel om sjokolade

Sjokoladens opprinnelse

Er sjokolade usunt?

Vår fagartikkel handler om ulike temaer om sjokolade. Hvorfor kan sjokolade være usunt, 
hvordan man produserer sjokolade steg for steg og hvor vokser det mest kakaobønner i verden.

Fagartikkel om sjokolade

Når kakaofrukten er moden og klar for høsting, har den en farge som variere mellom rødbrun og gul. Fargen kan minne om melon. 
Hver frukt inneholder 30-50 kakaobønner (frø) som ligner mandler.

Kakao dyrkes i tropiske klimaer over hele verden, vest-Afrika har størstedelen av kakaoproduksjonen i verden. Frukten vokser direkte 
på treet og de tykkeste grenene på kakaotreet.



Fermentering og høsting 

Fruktkjøttet og bønnene, fjernes fra det tykke skallet og dekkes av 
bananblader. Så tildekkes kakaobønnene og settes til gjæring i 3-4 
dager.  
Gjæringen kalles fermentering og er det første leddet i smaksutviklingen. 
Fermenteringen gjør også at spireevnen i bønnene ødelegges. Då 
tørkes kakaobønnene i solen for 8-12 døgn og etter det så blir 
kakaobønnene fraktet til kakaomarkedet og blir eksportert til fabrikken. 

I fabrikkene blir kakaobønnene brukt til å lage kakaopulver, 
kakaomasse, kakaosmør og sjokolade. 

Hvor vokser det mest kakaobønner? 

For at kakaobønnene skal vokste trengs det et veldig varmt og fuktig 
klima.  
70% av verdens kakaobønner kommer fra vestafrikanske land; 
Elfenbenkysten, Ghana, Nigeria og Kamerun. Kakao vokser i de 
landene på grunn av regnskogen. 

Vi fant ut at sjokolade er ikke så usunt som vi trodde. Egentlig er det 
bare kakao med sukker, melk og fett.  

Vi også lærte hva inneholder en kakaofrukt og hvordan er prosessen fra 
kakaobønner til sjokolade. Det er også interessant og vite hvor vokser 
det mest kakaobønner og hvordan er klimaet der. 

Kilder 

https://www.vitonica.com/alimentos/alimentos-a-debate-es-sano-o-no-es-sano-el-
chocolate 
https://mejorconsalud.com/el-chocolate-amargo-y-sus-10-mejores-beneficios/ 
https://www.freia.no/om-freia/slik-lages-sjokolade
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https://www.vitonica.com/alimentos/alimentos-a-debate-es-sano-o-no-es-sano-el-chocolate
https://mejorconsalud.com/el-chocolate-amargo-y-sus-10-mejores-beneficios/
https://www.freia.no/om-freia/slik-lages-sjokolade
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Naturfag 



Vil du prøve å plante et kakaotre? I 
denne lille presentasjon skal du få se hva du 
trenger for å kunne vokse et kakaofrø. Det 
prosjektet er knyttet til micro bit prosjektet. 
Vi skulle vite hva som trengte kakaofrøene 

før vi skulle lage vannsystemet vårt. 
Vannsystemet burde være veldig likt som 
regnskogen. Dessverre fikk vi ikke nok tid til 
å bli ferdig med prosjektet, vi hadde noen 
problemer med micro bit underveis.

Kakao frø (med Lukas)

Trykk på pilene på sidene for å gå fremover/bak.
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Apell tentamen (redigert)

Hei politikere, dette er til dere! Der er mange regnskoger som 
alle vi må redde. Vi kan ikke bare la gå inn alt det kommersielle. 
Hvis vi deler det i sosiale medier kan vi nokså engasjere. 

Regnskogen tok 60 millioner år for å være her, og det bare 
tar 60 sekunder å kutte 50 trær. Det er 260 millioner 
mennesker som er avhengige av trær. Bulldoser, drill og 
mennesker kan ikke leve nær.  

Det er 300 arter papegøyer og over 50% av dyr, 80% insekter, 
men alt kommer til å synke som i en myr. 

Dere må stoppe gruver, dere må stoppe gass, dere å stoppe trusler, dere må 
stoppe olje palm. 

Når vi går på skole lærer vi om regnskogen, hvorfor er den viktig og hvorfor vi må redde den. Nå er det min tur å snakke, 
jeg har lyttet nok: 

Hvorfor redder dere ikke da regnskogen? Hvorfor er det fortsatt selskaper som hogger ned trær? Hvorfor får dere penger 
av selskapene istedenfor å redde liv? Og hva er det dere gjør egentlig?  

Jeg vil vite det, men ikke bare meg, mine foreldre, min familie, mitt nabolag, mitt fylke og mitt land. Det er nok med 
lyver, det er nok med hemmeligheter.

Det er hver dag mer avskoging i hele verden

«Kunsten å overvise»
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Dere må stoppe kjøtt, dere må stoppe tømmer, dere må stoppe å lage veier, ellers blir regnskogen borte.. 

Hvorfor redder dere ikke da regnskogen? Hvorfor er det fortsatt selskaper som hogger ned trær? Hvorfor får 
dere penger av selskapene istedenfor å redde liv? Og hva er det dere gjør egentlig?  

Jeg vil vite det, men ikke bare meg, mine foreldre, min familie, mitt nabolag, mitt fylke og min land. Det er nok 
med lyver, det er nok med hemmeligheter. 

Dere må stoppe gruver, dere må stoppe gass, dere å stoppe trusler,  

Dere må slutte olje palm. dere må stoppe kjøtt, 

Dere må stoppe tømmer, dere må stoppe å lage veier, 

Ellers blir regnskogen BORTE!



Jeg jobbet for flere uker med micro bit. 

Programmer
ing til 
drivhus. 
Vanningssystem til planter

Micro bit
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Mattematikk
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K&H



Lorem ipsum dolor sit amet, l igula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor 
fermentum, enim integer ad vestibulum 
volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, 
congue wisi enim nunc ultricies sit, magna 
tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula 
nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in 
integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis 

Etiam Sit 
Amet Est 
Donec Quis Nunc

Tegning med fusion 360˚
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Kommentarer

Prosjekter og tekster 

Fornøyd med samfunnsfag, både med oppgavene og hvor mye tid. 

Jeg er fornøyd med hva jeg har gjort i samfunnsfag. Vi har jobbet med forskjellige temaer 
og måter, som presentasjoner, rapport, tekst, lesing, osv. Jeg synnes vi har jobbet i en god 
periode i de fleste temaer. Mine favoritt ting var den første prosjektet kart og globus og 
besøket av lillebroren til Hilde, Frode. Det var veldig kult hvordan han kunne gjøre sang 
av ting som matproduksjon.

Programmering med micro bit 

Unødvendig uten ferdig drivhus. 

I flere uker jobbet jeg med micro-bit for å lære 
å lage en vanningsystem. Først så det gøy, men 
jeg fant ut at jeg bare kopierte instruksjoner 
uten ha noe ide om hva som skjer. Det var også 
unødvendig fordi vi hadde ikke drivhus ennå.

Hele norskfaget  

Beste fag på skolen. 

Jeg er kjempefornøyd med alt jeg har gjort. 
Noe jeg tenke det skulle være kjedelig ble 
til den beste faget på skolen. 
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Introduksjon til design 

Kunne det ha vært kjedeligere?  

Daniel begynner å si til oss 
hvordan funker design og hva vi 
må tenke på. Alt gikk greit til 
Daniel tar blyanten sin og tegner 
rare ting om tyngdekraft, masse, 
vekt, osv. Vi hadde ikke engang 
begynt å tegne. 

Han brukte totalt 7 timer, hver 
gang ble det kjedeligere. Det 
eneste han gjør er å snakke og 
snakke. Det er ikke rart at etter 
en halvtime begynner vi å tulle i 
timen. Jeg vet ikke hvorfor dere 
lærere lurer på hvorfor jeg og 
noen andre ikke likte besøket.  

Daniel kan mye om design, men 
han er ikke en lærer. Dere burde 
ha tatt med en noen som kunne 
lære bedre.

Tegning med Fusion 360˚ 

Hadde vi noe annet å gjøre? 

Jeg jobbet i en lang periode med en program med 
Fusion 360˚. Den første timen kom Sander og Adam i 
10 klasse å lære oss litt, de er flinke men de forklarte 
dårlig hvordan vi skulle gjøre ting: - gjør sånn og så 
trykker du der og så sånn.  

Fra der begynte jeg å jobbe nesten 2 måneder! Timene 
ble hver gang  mer slitsomme og jeg ga ikke å gjøre noe. 
Det er veldig kjipt når jeg blir tvunget til å gjøre min 
beste innsats og jeg får ikke printe et eneste gang.



Takk til



Kilder
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https://www.chocolatebysparrow.com/pix-cocoa-pod-health-benefits-of-cacao/

Bilder 8. trinn mappe i Google disk. 

https://bistandsaktuelt.no/nyheter/2019/regnskog-hogges-ned-i-hoyt-tempo/

https://snl.no/regnskog

https://www.instagram.com/sjokoladeprosjektet/?hl=en

Følg sjokoladeprosjektet på Instagram!

https://www.valleyspice.com/cocoa-beans-raw.html

https://snl.no/regnskog
https://snl.no/regnskog
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