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Hva er 
sjokoladeprosjektet?  
Sjokoladeprosjektet er laget av 8. Klasses 
elever på DNS Malaga. Det vi i 8 klasse har 
lært i dette året har og skal handle om 
sjokolade.  

Dette året har vært veldig spennende for 
både elever og lærere sammen med 8. 
Klassingene. mange kule forsøk og besøk på 
sjokoladefabrikken. Sammen med Kim 
Slaatsveen og Hilde Rasmussen. Dette har 
vært et helt fantastiskt skole år.  

 

Prosjektet vårt handler om å lære på andre 
måter og smartere metoder å lære på som 
kan gjøre det litt gøyere enn en vanlig skole 
dag. 

I kunst og håndverk lærer vi om forskjellige 
byggemetoder om å holde en bygning solid 
og stabil nok til å ikke rase ned. Lært mye 
om måling og perfeksjon. Dette lærte vi om 
fordi vi laget et drivhus og trenger å vite mye 
av det en byggingeniør og arkitekter gjør.  

I naturfag og samfunnsfag har vi lært mye 
om klima og hvordan vi kan lage et 
automatisk system for vanning av planter, 
måle temperaturen, fuktigheten inne i 
drivhuset osv.  

I matte timene har vi holdt på med koding 
for våre automatiske maskiner, fusion 360 



�9

Hvem er 8. Klasse? 

8. Klasse på DNS 

Malaga er en ren gutte 
klasse på bare 9 elever.


Michael, Selim, Lukas, 
Kristoffer, Kristian, 

marcos, Kajus, Leo og 
meg 
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Kunst og håndverk 
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Denne presentasjonen 
laget jeg og Kajus i kunst 

og håndverk timene. 


I  kunst og håndverk 
timene har vi laget en 

presentasjon om drivhus 
og hvordan hus og klima 
forskjellen er rundt om i 

verden. 


Forklaring 

Drivhus


Byggestil

Naturen påvirker 

bygningene 

Naturen påvirker 

bygningene 2

Slik laget vi drivhuset 


Drivhus prosessen 

Oppsummering 
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Brettspill 


Det brettspillet jeg lagde var 
egentlig 2 spill i en


Stigespillet og Ludo. 

Først må du spille stige spillet. 
Da du har kommet til toppen i 
stigespillet går du over til Ludo 

den som vinner i Ludo får 
sjokolade for å spille dette må du 

være 2-6 


De første 4 som kommer til 
toppen går videre til Ludo mens 

de 2 andre er ute.  Vi brukte 
kanskje 6 uker på å lage 

brettspillet. 


Det var mange kule brettspill som 
de andre i klassen lagde. 
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Drivhus produksjon 
blanding av matte og 

kunst og håndverk 
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Matte 
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I begynnelsen av 
dette skoleåret fikk vi 

besøk av  Rune 
pappaen til Lukas 

som er arkitekt. Rune 
viste oss tegninger 
som han og Lukas 

har tegnet. 

Dette prosjektet var 
mer en blanding av 
matte og kunst og 

håndverk .


Skriv inn en bildetekst.
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Vi har brukt microbit 
til arbeid med 

planteproduksjonen 
med å måle 

fuktighet, vanning 
av plantene, 

temperaturen inne i 
drivhuset og øving 

med koding og 
programmering 

Microbit
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Samfunnsfag / Naturfag 
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Det første besøket på 

sjokoladefabrikken lærte vi om 
sjokoladens opprinnelse og hvilken 

maskiner de bruker til å lage 
sjokolade 


Først da vi kom inn lærte vi at 
kakaoen skulle være modne etter 7 
år fra du først plantet frøet til da det 

er et fult modent kakaotre.

 Vi lærte at fargen på kakaobønnene 

ikke hadde noe å si på smaken. 
Kakao bønene kan komme i mange 
fargerike farger som jeg ikke trodde 

den kunne være. Etter at vi lærte 
mye om sjokoladens opprinnelse  

gikk vi over til å lage sjokolademelk 


Det var veldig enkelt å lage 
sjokolade melk fordi det eneste vi 
gjorde var å putte kakaobønnene 
oppi en maskin som Dora bare 

mindre 
 Dora 

Besøk på Sjokoladefabrikken
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Besøk på sjokoladefabrikken 2


På vårt andre besøk på 
sjokoladefabrikken var vi lært 

mye og klare til å lage 
sjokolade. På dette besøket 

lærte vi om temperering. 


Som dere ser på dette bildet 

Ser vi hvor mange grader du 

må ha for å lage mørk 
sjokolade, brun sjokolade og 
hvit sjokolade.  Først skal du 

varme temperaturen på 
sjokoladen så skal du senke 

temperaturen 


Når vi hadde lært om sjokolade 
og temperering lagde vi tre 

sjokolade plater hver. 
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Dette er min mal for klimasoner 


Norge ligger i to klimasoner. Den tempererte og 
den polare.


Vi har funnet ut at vis du skal plante kakao frø 
må du bo i den tropiske sonen. Den tropiske 

sonen ligger over ekvator linjen. 
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Film om kart og kompass 
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The darker side of chocolate 
The darker side of chocolate handler om 
barneslaveri og dårlig behandling mot barn 
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Vi har lært mye om sjokolade i dette året. Vi har lært mye om hva sjokoladen trenger for å vokse og 
hvordan man lager sjokoladen fra bunnen av. I en av tekstene som vi har lest handler det om barn og 
slaveri. Det var en organisasjon fra Norge som skulle dra rundt i Afrika og lete etter sjokolade plantasjer 
som har barne slaveri. Organisasjonen fant og reddet mange barn fra 9-13 år. Niger er et av de fattigste 
landene i verden. Du kan finne ut hvilken sjokolade som holder på med barnearbeid på nettet (Hvilken 
plasser de kommer fra)  Du kan prøve å spise mindre sjokolade som er laget i de forskjellige områdene 
fordi det er sikkert noen barn som har laget sjokoladen. Eller prøve å få kontakt med han som eier 
sjokoladen. Eller noen som er tilknyttet til denne sjokolade industrien
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Norsk 
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AIDA modellen brukte 
vi når vi skulle lage 

reklamefilmen


Som du ser på det 
første bilde ser du at 

AIDA står for 
Awerness, interest, 
desire og action.  

AIDA MODEL 
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Dette er en film som jeg, 
marcos og Kristian har 

laget om slaveri og 
barnearbeid


I denne filmen viser vi 
hvordan det var for unger 
på lav alder å jobbe som 

slave på plantasje. 


Dette var en oppgave 
som vi gjorde rett før 

påskeferien. 



�32

Dette er vår reklamefilm 
Laget av Jørgen, Marcos og 

Kristoffer  

Vi laget en reklamefilm som 
skulle handle mest om AIDA 
prosjektet vi hadde en liten 

stund før selve reklame
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I norsken har vi også laget blogg. 


Vi laget blogg og sendte inn bilder 
og skrev hva vi hadde gjort etter 

hver dag.  


Vi laget bloggen nesten rett etter at 
vi lagde vår Instagram bruker.  

Instagram brukeren bruker vi enda 
og legger ut bilder av arbeidet vårt. 


Nå lager vi drivhus som vi skal 
plante kakaobønnene i. 


Vi har kommet ganske langt på 
drivhuset med både vegger og 

grunnmur. 


Du kan følge brukeren vår på 
Instagram @sjokoladeprosjektet  
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Hva er dybdelæring?


Dybdelæring handler 
om elevenes gradvise 
utvikling av forståelse 
av begreper, metoder 

og sammenhenger 
innenfor et fagområde.


Denne teksten laget vi 
nesten i slutten av 

første halvår.  

Dybdelæring 
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Jeg ønsker å skrive om dybdelæring. 
Det er viktig fordi det hjelper elever til å forstå bedre sammenhengen mellom 
forskjellige ting. F.eks i sjokoladeprosjektet bruker vi matematikk som måling 

når vi jobber med drivhus, for å regne ut hvor mye  materialer vi trenger, vi 
koder en fuktighetsmåler. Vi blir flinkere i matematikk når vi jobber sånn. Vi 

gjør ganske vanskelig oppgaver og når vi klarer det forstår vi det bedre. 

Det er et fakta at forskning viser at dybdelæring gir kunnskap som varer over tid.

Min påstand er at det fungerer. Jeg husker hvordan jeg koder og måler.


Dette mener jeg fordi at vi har lært  noe over lengre tid.


En annen ting er at vi får mer kunnskap som vi kanskje kan bruke i fremtiden.

Til dette mener jeg at så kan vi i fremtiden lage mere naturvennlige ting som ikke 

skader naturen. Kanskje dybdelæring får folk til å se på naturen annerledes fordi de 
forstår naturen bedre.


Dette mener jeg fordi det er viktig å ta vare på naturen vår.
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Det tredje jeg vil ta opp er at det er veldig viktig for barn og ungdommer å forstå sammenhengen mellom forskjellige 
ting. Som F.eks at hvis det skjer noe i familien og som du ikke skal misforstå, som hvis foreldrene dine ikke vil være 
sammen mer, så må barna forstå at det er ikke deres feil. Dybdelæring handler ikke bare om skole, det handler om 
livet også. 

Jeg synes at barn lærer mer når de har variasjon i forskjellige fag. Variasjon gjør det gøyere på skolen og hvis det er 
gøyere så lærer vi bedre. Hvis barna blir mer motivert for skolearbeid så lærer de mer. 

Hvis vi jobber med mer teknologi så blir det mer spennende for å lære. 

Dette mener jeg fordi jeg har opplevde det selv og jeg har blitt motivert når vi jobber med 3D-printing og koding. 

vi jobbet med reklame film og det var veldig gøy. Vi lærte F.eks at vår sjokolade er best og vi lærte hvordan man bruker 
greenscreen ordentlig. Vi har også lært om AIDA - Awarness, Intrest, Desire, Action. Vi måtte bruke det i filmen også 
måtte vi forklare det.  

Konklusjonen min er at dybdelæring er veldig viktig for man lærer det over tid og man husker det bedre når man har 
lært det. Det kan hjelpe oss i forskjellige situasjoner som ikke bare handler om skole. F.eks når vi går tur i Norge så kan 
man gå seg vill men du har flere alternativer for å finne veien igjen. Ungdommer bør ha flere valg for å løse oppgaver.  
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Dette mener jeg fordi jeg har opplevde det selv og jeg har blitt motivert når vi 
jobber med 3D-printing og koding.


vi jobbet med reklame film og det var veldig gøy. Vi lærte F.eks at vår sjokolade er 
best og vi lærte hvordan man bruker greenscreen ordentlig. Vi har også lært om 

AIDA - Awarness, Intrest, Desire, Action. Vi måtte bruke det i filmen også måtte vi 
forklare det. 


Konklusjonen min er at dybdelæring er veldig viktig for man lærer det over tid og 
man husker det bedre når man har lært det. Det kan hjelpe oss i forskjellige 

situasjoner som ikke bare handler om skole. F.eks når vi går tur i Norge så kan 
man gå seg vill men du har flere alternativer for å finne veien igjen. Ungdommer 

bør ha flere valg for å løse oppgaver. 


I fremtiden bør vi bruke det vi har lært for å gjøre noe bra!

Vi kan få folk til å endre tankene til de som har krig så de stopper!


Vi kan stoppe å kaste mye søppel i naturen!

Vi kan utrydde fattigdom! 


Kilder: 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/oa33j/Dybdelaring-er-forutsetning-

for-fremtidens-skole--Sten-Ludvigsen
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Appel fra tentamen 
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Hei mitt navn er Jørgen.  

Jeg har lyst til å informere dere om hva som skjer i regnskogen og hvordan det kan se ut i framtiden. Nå 
kan dere tenke at vi bruker regnskogen for å lage medisiner og lage jordbruks plasser. Dette er jo en bra 
ting at vi får medisiner og begynne med jordbruk, men det er fortsatt folk som bor der. Nå har vi hogget alt 
for mye av regnskogen. Nå har vi ikke trengt på livet og alle disse dyrene i regnskogen. Nå må vi gjøre noe 
med dette.  

Regnskogen er et hjem for både mennesker og dyr. Hvis vi hogger vekk regnskogen kommer det til å 
være mange dyr og plantearter som en gang i fremtiden kommer til å være helt utryddet. Hvis alle kan 
bidra til å  disse folkene og disse dyrene kan vi  

forandre hvordan det kommer til å se ut i fremtiden. I regnskogen er det mye mer enn bare noen planter 
og noen dyr. Vi i Norge bor kanskje langt bort fra regnskogen, men vi kan fortsatt hjelpe til, Hvis alle kan 
bidra.  

Her i regnskogen gråter trærne å tenker at døden snart vil komme. Vi kan redde regnskogen! vi kan redde 
alle disse uskyldige dyrene! Nå må vi bruke hodet å stoppe denne galskapen. Mesteparten av CO2 
utslippet kommer fra regnskogen. Hvis vi hogger ned alt for mye av regnskogen kommer det ikke bare til å 
utrydde mange plante og dyrearter, det kommer også til å ødelegge hvordan du lever denne dagen.  

Tenk hvis du hadde vært en av dyrene i regnskogen hva ville du gjort da? Hva ville du ha gjort da dere ikke 
har mer regnskog? hva ville dere ha gjort hvis dere var en av de som bodde i regnskogen? Hva ville dere 
gjort hvis hjemmet deres var borte? 

Jeg ville brukt regnskogen som et hjem. Jeg ville brukt regnskogen som en opplevelse. Jeg ville brukt 
regnskogen til å lære.  
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Engelsk 
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I engelsk timene gjorde vi 
egentlig ingenting bortsett fra 
å se Charlie and the chocolate 

factory 
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Film anmeldelse 

The main character in this story is Charlie 

The narrator is 3 person he/she is not in the story. the narrator is  

The main character is Charlie. He is around 10 years old. 

He has brown hair. He lives with his mother, father, grandma and grandpa and they are 
very poor. He is short and skinny. To illustrate this: 

«… and especially little Charlie himself -went about from morning to night with a horrible 
empty feeling in their tummies. .» p.5 

He is curious, anxious and kind. 

The Narrator explains with many details examples: twice a day, on his way to and from 
school little Charlie bucket had to walk past the gates of the factory. And every time he 
walked by he started to walk very slowly. 

The house wasn't nearly large enough for so many people, and life was extremely 
uncomfortable for them all.  
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