
 

 

Opgaver til Smag på Ghana 
 
Opskrifter  
Tal med eleverne om, hvilken slags mad man spiser i Ghana og i Danmark. Måske er der  
også nogle børn i klassen fra andre lande, som kan fortælle om, hvad man spiser  
der, hvor de kommer fra.   
 

• Lad eleverne tegne deres livret og lad dem fortælle resten af klassen om retten. 
Bagefter kan I tale om, hvad der er sundt og usundt med udgangspunkt i elevernes 
tegninger.   

 
• Lav et par af opskrifterne her fra hjemmesiden, og lad eleverne smage på maden. De 

kan også printe opskrifterne ud og tage dem med hjem til deres forældre.   
 
Ressourcefordelingslegen  
Hæld en lille del af en pose slik eller popcorn i en skål og resten af posen i en anden skål.  
To eller tre elever må dele indholdet af den store skål, mens resten af klassen skal deles  
om indholdet i den lille skål. Afvent elevernes reaktion. Når de begynder at tale om, at det  
er uretfærdigt, er der åbnet op for en diskussion om ressourcefordeling.   
I kan for eksempel tale om:  
 

• Er det retfærdigt, at ressourcerne ikke er ligeligt fordelt i verden?  
• Hvem kan gøre noget for en mere retfærdig ressourcefordeling?  
• Bør man give noget til dem, der har mindre end en selv?  
• Gav eleverne med meget slik noget til dem, der ikke havde så meget?  

  
Besøg fra Ghana 
Lad eleverne forestille sig, at de får besøg af en af de ghanesiske børn fra den virtuelle 
julekalender, som ligger på forsiden af sitet.  

• Hvad ville eleverne servere for gæsten?  
• Skulle det være noget særligt dansk mad eller deres livret?  
• Hvad ville eleverne lave sammen med deres gæst, mens han/hun er på besøg?  

Lad eleverne planlægge et program for gæstens besøg i Danmark. Eleverne kan  
fremlægge deres program for resten af klassen og argumentere for, hvorfor de forskellige  
aktiviteter er valgt.  
  
  
  
 

 


