
TIL LÆRER:  
UNDERVISNINGSOPPLEGG – 2.TRINN - STOPP 1: HVORFOR BLIR DET GATEBARN?  
Tverrfaglig emne: Folkehelse og livsmestring 
 
I dette stoppepunktet møter du Marcello og Magali. De er søsken og bor på en jordlapp med 
mor og far, men omstendighetene gjør at de ender som gatebarn. Historien handler om det 
ubegripelige spørsmålet: ”Hvorfor blir det gatebarn?” Fortellingen egner seg godt til 
dramatisering/miming, men kan også brukes som en historie som leses høyt. 
Merk at for noen barn kan historien virke sterk. Alkohol, narkotika og rusmidler er en del av 
realiteten for Marcello og Magali. Vi anbefaler derfor lærer å lese igjennom historien først og 
gjøre en vurdering i forhold til dine elever, eventuelt utelate deler av historien. 
Tekst: Sigve Fjeldtvedt – Alle foto: Gregory John Smith. 
 
 
 
Gjennomføring: 
Hoveddelen i dette stoppepunktet er historien ”Hvorfor blir det gatebarn?”.  

- Forkunnskaper: 
Familien vi møter i denne historien er et eksempel på hvordan det kan gå til at barn 
ender på gaten. Children At Risk Foundation har drevet arbeid med gatebarn og barn 
i faresonen siden 1992. Denne historien er faktisk bakgrunnen til et av barna som var 
i prosjektet 1993-2005. Den er dessverre like aktuell enda og kunne ha skjedd i 
mange av de største byene på kloden. Det er en fordel for lærer å ha litt forkunnskap 
om gatebarn på forhånd.  
Les om gatebarn i Brasil her. 

 
- Fortelling/tablå- dramatisering: Hvorfor blir det gatebarn?  

Fortellingen egner seg godt til dramatisering/miming, men kan også brukes som en 
historie som leses høyt. Historien kan skrives ut på A4 – ark. Hvis du velger 
høytlesing, er det en fordel å dele historien opp i to-tre deler.  
Samtale om problemstillingene + små faktabokser er foreslått/satt opp i høyre marg. 

 
- Video: Etter at historien er gjennomgått kan dere fokusere på historien om Poca (se 

nettsiden), og se videoen Kolbri Brasil som gir et bilde på hvordan sentrene fungerer. 
 
Oppgaver 

- Oppgaver- individuelt: 
o Mal eller tegn et motiv fra historien om Marcello og Magali. 
o Lag en utstilling med bildene klassen har laget. 

 
- Gruppeoppgave: 

o Del klassen i grupper på 5. Lag en dramatisering av hvordan dere tror det går 
med de to gatebarna. 
 
Hjelp til refleksjon, for eksempel: «Hva tror dere skjedde da Marcello kom til 
Kolibriredet første gang? Fikk Marcello og Magali hjelp på Kolibriredet? Fikk 
de gå på skole? Hvor bor de i dag? Har de egne familier?» 



 
Kompetansemål fra læreplanen 
Ved å gjennomføre dette undervisningsopplegget vil elevene få dekket kompetansemål i 
samfunnsfag, norsk, KRLE og kunst og håndverk. Elevene vil også reflektere over spørsmål knyttet til 
det tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring. Undervisningsopplegget får elevene å tenke over 
og diskutere hvordan samfunnet vi vokser opp i kan påvirke oss, på godt og vondt, og bidrar til økt 
refleksjon rundt egne og andres livsvalg og muligheter. 
 
Samfunnsfag etter 2. trinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

- reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val  
- presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved 

brot på desse rettane  
- utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til 

kvarandre 

Norsk etter 2. trinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

- uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative 
aktiviteter 

KRLE etter 4. trinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

- sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer 
- beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn 

Kunst og håndverk etter 2 trinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

- studere form gjennom å tegne, male og fotografere 
- vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling 

 
👀 
Dette stoppepunktet er relatert til følgende bærekraftmål: 
 

 
I tillegg FNs barnekonvensjon: Artikkel 20: Barn uten omsorg har rett på særlig beskyttelse. 
 

GOD 
UTDANNING

FNs Bærekraftmål 3: 
Sikre god helse og 
fremme livskvalitet for 
alle, uansett alder. 

FNs Bærekraftmål 4: Sikre 
inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheten 
for livslang læring for alle. 
 


