
TIL LÆRER: 
UNDERVISNINGSOPPLEGG – 3.TRINN - STOPP 1: GUARANI-INDIANERNE I BRASIL 
Tverrfaglig emne: Bærekraftig utvikling – Urbefolkning, regnskog, klima. 
 
Dette stoppepunktet handler om Guarani-indianerne i Brasil. De holder til langs 
Atlanterhavskysten og det sørlige Brasil, samt i Bolivia, Argentina, Uruguai og i Paraguai. 
Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i urfolket som bor i områdene mellom storbyen 
São Paulo og Rio de Janeiro på Atlanterhavskysten. Kolibriprosjektet har hatt samarbeid med 
disse guaraniene i mange år. 
 
 
Gjennomføring: 
 
Dette stoppepunktet er tredelt. Her møter dere blant annet indianergutten Jeguaká Mirim 
som er 10 år.  
Første del er en digital billedbok om Guarani – indianerne i Brasil. Andre del er et Guarani-
eventyr, laget av indianergutten Jeguaká. Tredje del er et video-eventyr fra Brasil. 
 

- Innledning:  
o Les den digitale billedboken om Guarani-indianerne sammen med elevene. 

Lastes ned fra nettsiden. 
§ Fordypning: På nettsiden er det en link til Guarani-indianerne sin egen 

nettside, på norsk. Her er det mye godt tilrettelagt stoff hvis der vil 
fordype dere i dette tema. 

- Eventyr på lydfil:  
o Lytt på eventyret «Treet i ørkenen». Lastes ned fra nettsiden. 
o Dere kan også laste ned teksten som pdf-fil (nettsiden). 

 
SAMTALE/OPPGAVER: Plukk ut oppgaver etter behov.  
 

- Video-eventyr: Jungelmonsteret 
o Informere og vis videoen «Jungelmonsteret». 
o Samtale: Se forslag til samtaletema. 
o Gjøre: Dersom dere vil dramatisere et norsk eventyr, kan dere f.eks velge 

eventyret «De tre bukkene Bruse». De fleste elevene kjenner eventyret og her 
får elevene en utfordring med å dramatisere eventyret kun med miming (uten 
dialog) slik at barna i Brasil skjønner eventyret kun med miming. Del klassen i 
to eller tre grupper. Fordel roller (skuespillere, regisør, sceneografer og 
fotograf). Videoopptak kan gjerne gjøres med mobilkamera. 

 
- Send gjerne videoen til Kolibri CARF, så sender vi den til Kolibri i Brasil 

som vil ta kontakt med Guaraniene. 
o Kontakt:  

Fredrik Raadal-Simonsen 
Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig  
Mob: +47 478 40 238 
Mail: fredrik.raadal.simonsen@carf.no 
 



 
Fagfornyelsen - tema: 
Bærekraftig utvikling – Urbefolkning, regnskog, klima 
 
Kompetansemål  
Fag: Læreplanens Tverrfaglige emner - Samfunnsfag, Norsk, Kunst&Håndverk 
 
Tverrfaglige emner – Bærekraftig utvikling 

• forstår samanhengen mellom dei sosiale, økonomiske og miljømessige forholda ved 
berekraft.  

• Kunnskap om samanhengar mellom natur og samfunn, om korleis menneska 
påverkar klima og miljø, og om korleis levekår, levesett og demografi heng saman, 
bidreg til denne forståinga.  

• I samfunnsfag skal elevane reflektere over og drøfte dilemma og spenningsforhold 
knytte til dei ulike dimensjonane ved berekraftig utvikling og sjå at handlingar på 
både individ- og samfunnsnivå har betydning. 

 
Norsk: 

• Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på 
bokmål og nynorsk  

• samtale om forskjellen mellom meninger og fakta i tekster 
• holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser 

 
Samfunnsfag:  

• utforske samfunnsfaglege spørsmål, bruke informasjon fra ulike kjelder og vurdere 
kor nyttig informasjonen er til å belyse tema 

• Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane 
finst. 

• Utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling 
• Presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg. Kva er urfolk. 
• Utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling 

 
 
 
 
Emneknagger  
Klima og regnskog - urbefolkning. Minoriteter og urbefolkning. Eventyr. 
 

 

Stoffet i de)e temaet er kny)et 0l FNs Bærekra+mål 15: 
Besky&e, gjenoppre&e og fremme bærekra4ig bruk av økosystemer, sikre bærekra4ig 
skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt 
stanse tap av artsmangfold. 

I 0llegg er FNs barnekonvensjon sentral:
Art 30: Minoriteter og urbefolkning har re& Cl særskilt besky&else. 

Samtale med elevene om FNs Bærekra+mål, og -lpass de0e e0er hvor mye 
dere har arbeidet med temaet -dligere.



Her kan dere se en video om FNs Bærekraftmål: 
https://www.youtube.com/watch?v=CI18b2xzkF4&t=280s 
 
 
 


