
GABRIEL, VITOR OG BESTEMOR 
 
Folkehelse & Livsmestring:  

  
Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å 
kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører hjemme under dette temaet. 
I norsk handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å utvikle elevenes evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. 
Dette gir elevene grunnlag for å kunne gi uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer, noe som er viktig for å håndtere relasjoner 
og delta i et sosialt fellesskap. 
Samfunnsfaget skal bidra til å skape forståing, respekt og toleranse for mangfald og andre sine verdiar og livsval, og gi perspektiv 
på kva eit godt liv kan vere. Gjennom faget skal elevane kunne identifisere område der menneskeverdet blir utfordra. 
 
 

 
 
FN’s Bærekraftsmål og Barnas Rettigheter: 
FNS BÆREKRAFTMÅL 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden. 
BARNAS RETTIGHETER: Alle barn har rett til trygghet og omsorg. Barn har rett til å vokse 
opp i trygghet med trygge voksne omsorgspersoner. 
 
 
Beskrivelse: 
Dere får se en billedfortelling om en familie som bor i en favela (slum) i São Paulo, Brasil. 
De lever i fattigdom og dere får et visst innblikk i hvordan livet deres er.  
Etterpå kan dere gjøre noen øvelser som vil gi dere enda bedre innsikt, forståelse og håp for 
fremtiden. 
 
Forfatter: SF - KolibriCARF 
 
Trinn:  
Mellomtrinn i grunnskolen, men kan brukes på småtrinnet med tilpasning. 
 
Fag: 
 
Norsk, Samfunnsfag. 
 
Skoletimer: 
2 timer Norsk, 2 timer samfunnsfag  
 
Kompetansemål.: 

Norsk:  
I norsk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes 
muntlige og skriftlige retoriske ferdigheter, slik at de kan gi uttrykk for egne tanker og 
meninger og delta i samfunnsliv og demokratiske prosesser. Gjennom kritisk arbeid med 
tekster og ytringer øver elevene opp evnen til kritisk tenkning og lærer seg å håndtere 
meningsbrytninger gjennom refleksjon, dialog og diskusjon.  

Kjerneelementer:  

Elevene skal lese tekster for å oppleve, bli engasjert, undre seg, lære og få innsikt i andre 
menneskers tanker og livsbetingelser. 



 
 
Kompetansemål.: 
Samfunnsfag. 

• presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved 
brot på desse rettane 

• samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og 
blir varetekne i ulike land. 

• utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til 
kvarandre 

• reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis 
menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte. 

 

Kjerneelementer: elevane skal kunne innhente og bruke informasjon frå ulike typar 
historiske, geografiske og samfunnskunnskaplege kjelder for å kaste lys over forhold i ulike 
samfunn, til ulike tider, og i sitt eige liv. Dei skal òg kunne vurdere kritisk om kjeldene er 
pålitelege og relevante. 
Elevane skal forstå samanhengar mellom geografiske, historiske og notidige forhold og 
korleis desse forholda kvar for seg og saman har påverka og påverkar menneske og samfunn. 
 
 

 
 
GJENNOMFØRING:  
 
1.og2. time: 
Vis billedhistorien om «Gabriel, Vitor og bestemor» sammen med elevene. På vedlagte 
tekstark er det en tekst til hvert bilde. 
 

Paulo Freires pedagogikk 
Paulo Freire var en brasiliansk pedagog som hadde en drøm om at utdanning skulle bidra til at 
elevene skulle bli demokratiske borgere som engasjerte seg for sitt samfunn og sine 
medmennesker. Han mente blant annet at pedagogisk praksis skulle preges av en universell etikk, 
basert på kjærlighet til mennesket og verden. Han vektla at mennesker trenger et håp og mente 
at det var viktig å lære elevene å håpe. Undervisning blir en slags utdanning i håp. 
 
Vi tror dette er spesielt viktig i dag. Freires drøm var at skolen skulle bidra til at elevene vokste 
opp med håp, ønske og evne til å gjøre verden til et bedre sted.  
 
Dagens elever vil møte en svært krevende fremtid. De trenger både kunnskap, bevisstgjøring og 
tro på seg selv, for å møte denne fremtiden. Startstedet for denne læringen må være eleven selv. 
På den måten kan vi skape framtidsberedskap.  
Freire vektla dialog som verktøy. Vi har prøvd å tenke dialog i den måten dette emne 
gjennomføres på, og håper dere pedagoger kan ta denne dialogen videre og tilpasse den til deres 
elever. 



KORONAPANDEMIEN OG FATTIGDOM - GRUPPEOPPGAVE 

Utfordring:  
 
Øvelse 1 
En matkasse i Brasil koster (omgitt i norske kroner) ca kr 300,-. 
Inneholdet i kassen kan se i den vedlagte listen (se listen vedlagt). 
 
Gjøre (gruppeoppgaver) 

o Hva vil en slik matkasse koste i Norge? Finn priser i matbutikk på nett eller oppsøk en 
matbutikk og skriv ned prisene. 

o Se på innholdet i kassen. Det er beregnet at familie på to voksne og 3-4 barn skal 
klare seg med denne matkassen i 4 uker. Ville en norsk familie klart seg med dette? 
Savner du noe? 

o Gjennomgang av gruppeoppgavene gjennom dialog med elevene. 
 
3. og 4.time: 
Øvelse 2 (gruppeoppgaver) 
Det er pandemi.  Samfunnet stopper opp. Inntektene til din familie stopper også opp. 
Familien din får kun kr 300 i støtte hver måned for å kjøpe mat. Men du har funnet ut at 
dere trenger mat for kr 2500 for å klare dere i en måned. Du må selge noen av tingene dine 
for å skaffe penger for å overleve.  
 

• Hva vil du selge først? 

• Hva vil du selge sist av dine ting? 
 
Gjøre: 

o Sett opp en verdi - liste over de tingene dere eier. Øverst setter dere de tingene 
dere personlig anser som mest verdifull for deg personlig. Sammenligne i gruppen 
hvilken ting som rangeres øverst.  

o Forklar for hverandre hva som blir vanskelig når du må kvitte deg med den mest 
verdifulle tingen. Består vanskelighetene av praktiske vanskeligheter (f.eks: jeg 
må gå mer fordi jeg måtte selge sykkelen) eller av følelsesmessige vanskeligheter 
(f.eks: Jeg ble lei meg fordi jeg måtte selge en ring jeg hadde arvet fra mormor). 

 

• Hvilke problemer kan oppstå når dere skal begynne å selge fellestingene i familien? 
(f.eks TV, pc, møbler, osv)? Skriv ned stikkord. 

• Hvordan løser dere problemer som oppstår? (Bli enig om en oppskrift for hvordan 
dere skal løse problemene) 

• Når dere har solgt alle tingene dere kan selge – hva gjør du da for å skaffe kr 2500,- i 
måneden? Lag liste. 

 
o Gjennomgang av gruppeoppgavene gjennom dialog med elevene. 

− Legg frem resultatene for hverandre. 
 
Hva synes dere om oppgaven? 
 
 



 
Å leve i fattigdom betyr at morgendagen og fremtiden blir veldig vanskelig å planlegge. Det 
er mye som blir usikkert. Fremtiden blir uforutsigbar. Det blir vanskeligere å forberede seg 
på fremtiden.  
Denne oppgaven er likevel en trening i det vi i Kolibri CARF kaller «Fremtidsberedskap».  
 
Fordypning: OM FATTIGDOM 
PÅ VÅR KLODE ER NOEN RIKE OG NOEN FATTIGE. ER DET RETTFERDIG? 
(Samtale med elevene) 
 
MANGE MENER DET ER URETTFERDIG AT: 

− Ikke alle barn kan spise seg mette 

− Ikke alle barn har varme og gode klær 

− Ikke alle barn har skikkelig bolig 

− Noen familier er så fattig at barna ikke får gå på skole, men må jobbe 

− Noen er så fattig at de ikke får helsehjelp når de er syke 

− Noen voksne ikke har jobb og derfor ikke klarer å tjene penger 

− Noen barn er redde og engstelige 
 

 
Fordypning: 
OM FATTIGDOM 
HVORFOR BLIR DET FATTIGDOM? HVA KAN VI GJØRE?  TILTAK/FORSLAG: 
 
Klima: 

• Når det er tørke og planter og dyr dør, vil faren for fattigdom øke. 

• Når det er flom, storm og uvær, kan det ødelegge åkre, veier og hus. I utsatte 
områder vil menneskene bli fattigere. 

Forbruker: 

• Hvis naturen blir ødelagt av menneskers forurensing og aktivitet, kan det 
skade mennesker og ødelegge mulighetene til å komme seg ut av 
fattigdommen. Det kan skape flere fattige i de områdene som rammes. 

 
Utdanning: 

• Hvis ikke mennesker får mulighet til utdanning og skolegang, har de mindre 
sjanse til gode, trygge jobber og mindre mulighet til å tjene penger. 
Fattigdommen øker. 

Helse: 

• Hvis landet ikke gir tilstrekkelig helsetilbud som alle kan få, vil de fattige 
ikke få hjelp når de er syke. De har ikke penger til å betale lege, medisiner 
og sykehus selv. Fattigdommen øker. De fattige blir fattigere. 

Arbeid: 

• I noen land er det stor forskjell på fattige og rike. Grupper av folk blir holdt 
utenfor og får ikke samme mulighet til jobb og utdanning. De fattige forblir 
fattige. 

 
 

Klimatiltak: Gå eller 
sykle mer. Verne om 
naturen...(mer?) 

Stoppe å forurense: 
Ikke kaste plast i 
naturen... (mer?) 

Kjemp for at alle 
barn får gå på 
skole... (mer?)  

Kjemp for at alle 
barn får 
helsetilbud... (mer?)  

Kjemp for at alle har 
mulighet til 
utdanning og    
arbeid... (mer?) 



Bry deg: 

• Si til voksne at de må velge løsninger som bekjemper fattigdom 
Del: 

• Vi lever i et rikt land. Vi har tradisjon for å dele og hjelpe dem som er fattige. Del du 
også – det kan være til stor hjelp for mange mennesker. Hva kan du gjøre?  

 
 


