
TIL LÆRER: 
UNDERVISNINGSOPPLEGG – 2.TRINN - STOPP 2: EVELYN I FAVELAEN 
Tverrfaglig emne – Folkehelse og livsmestring. 
 
I dette stoppepunktet møter dere Evelyn. Hun er en jente på 7 år. Hun bor i en favela i Brasil. 
I denne historien blir du kjent med Evelyn og får vite mer om hvordan det er å vokse opp i et 
risiko-område som er et område som er utrygt for barn å vokse opp i. 
Undervisningsopplegget inviterer til refleksjon rundt situasjonen for barn som vokser opp i 
fattigdom, og kan bidra til å øke elevenes bevissthet for hva som skiller livet i favela fra livet 
deres i Norge, samt gi forståelse av at det nytter å kjempe mot fattigdom. 
 
Gjennomføring: 
 
Billedserien om Evelyn i favelaen er sentral i dette stoppepunktet, samt oppgavene som er 
foreslått.  
 

- Innledning: Om fattigdom:  
o Begynn med å snakke kort om fattigdom. I FNs Bærekraftmål er «Utrydde 

fattigdom» det første målet. Det er et viktig mål. Klarer vi å nå dette målet, vil 
det virke positivt inn på de fleste andre bærekraftmålene. Se nederst hva FN-
sambandet skriver om fattigdom. 

 
- Billedserie: Evelyn i favelaen 

o Vis billedserien om Evelyn (lastes ned fra websiden) 
o Til bilde 10 passer det å ha en samtale om helse og smittsomme sykdommer:  

- Hvordan unngår vi smitte?  
- Dere kan også trekke inn insektbitt og slangebitt (f.eks flått- og 

hoggormbitt) 
 
OPPGAVER:  
 
Øvelse: 
De fleste barn i Norge har et eget soverom. Mange favelaskur i Brasil er på størrelse med 
et slikt soverom.  
Tenk deg at fra i dag må hele familien din være i korona-karantene på ubestemt tid på ditt 
soverom. Dere får kun lov å bruke det rommet, men kan gå på toalettet (som nå brukes av 
flere andre familier). 
 
 
GJØRE: 
Rydd plass og tape opp på gulvet i klasserommet en firkant som er 4 x 4 meter. Fortell 
elevene at dette er ditt soverom.  

• Hvilke møbler og ting ville du få plass til fra din egen bolig dersom hele din familie 
måtte bo på dette rommet?  

• Hvorfor har du valgt akkurat disse tingene?  
• Av de tingene du ikke fikk plass til, - hva syns du var vanskeligst å kvitte deg med?  

 



 

La hver elev tenke gjennom svarene individuelt først, før dere lager en liste sammen over hva 
elevene har kommet frem til på spørsmål 1.  

Ha en dialog med elevene om svarene og om hvordan de tenkte. Tenker de annerledes om hva 
fattigdom er, etter denne praktiske øvelsen? 

 
Kompetansemål fra læreplanen 
Ved å gjennomføre dette undervisningsopplegget vil elevene få dekket kompetansemål i 
samfunnsfag, KRLE og naturfag. Elevene vil også reflektere over spørsmål knyttet til det 
tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring. Undervisningsopplegget får elevene til 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  

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

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 

Naturfag etter 2. trinn:  
«Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

- gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å 
verne kroppen mot smittsomme sykdommer» 

 
 
 
Dette stoppepunktet er relatert til følgende bærekraftmål: 

 
 
 

Stoffet i de)e temaet er kny)et 0l FNs Bærekra+mål 1: 
Utrydde alle former for fa-gdom i hele verden innen 2030.

I 0llegg er FNs barnekonvensjon sentral:
Alle barn er født frie og er like mye verdt. Alle barn har re6 7l besky6else.
Konvensjon nr. 27 er sentral: Barnet har re6 7l en levestandard som er 7lstrekkelig på alle 
områder. 

Samtale med elevene om FNs Bærekra+mål, og 8lpass de;e e;er e;er hvor 
mye dere har arbeidet med temaet 8dligere.



 
FN-sambandet skriver om fattigdom: «I 1990 levde 36 prosent av verdens befolkning i 
ekstrem fattigdom. Siden den gang har andelen ekstremt fattige blitt mer enn halvert. 767 
millioner mennesker lever i dag under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar dagen. Ekstrem 
fattigdom skal utryddes innen 2030. 
For å bekjempe fattigdom må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles 
jevnere blant land og befolkning. Den må skape bærekraftige jobber, og gi like muligheter 
til alle.» 
 
Fattigdom har mange og kompliserte årsaker. Det kan være politiske årsaker (f.eks skjev 
fordeling av et lands ressurser). Det kan være naturgitte årsaker (f.eks naturkatastrofer, 
klimaendringer, tørke osv) og det kan være menneskeskapte konflikter (f.eks krig). 
 
Klarer vi å utrydde fattigdom vil mest sannsynlig gatebarnproblemet reduseres kraftig.  
I Brasil er 40 millioner mennesker løftet ut av ekstrem fattigdom de siste 20 årene.  
Det nytter å kjempe mot fattigdom. 


