
TIL LÆRER: 
UNDERVISNINGSOPPLEGG – 5.TRINN – STOPP: IKKEVOLD 
Folkehelse & Livsmestring: Verdivalg og betydningen av Meningen med livet. 
 
I dette stoppepunktet skal elevene lære om ikkevold, sammenhengen mellom livet i 
fattigdom i favelaen og vold og kriminalitet, og hvordan kjente historiske personer har brukt 
ikkevold for å løse konflikter. Opplegget handler også om dialogisk metode, en metode som 
brukes av Kolibri for å lære barn om konfliktløsning uten vold. 
 
 
Gjennomføring:   
 

- Introduksjon: Fortell om FNs Bærekraftmål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende 
institusjoner 

 
- Fortell om Kolibri – Children At Risk Foundation og arbeidet blant barn som vokser 

opp i slummen i São Paulo. 
o Se videoen: Kolibri Brasil. Den gir et bilde av aktivitetene på sentrene. 
 

- Video: Se videoen «Voksne skal aldri slå»: https://tv.nrk.no/serie/tema-vold/sesong/4/episode/1/avspiller  
o Snakk om at det aldri er barnas feil, når voksne slår.  

 
- Lydfil: Djalmas historie. Denne historien kan kanskje være tøff for noen, så lytt 

igjennom før dere hører den i fellesskap. Teksten til lydfilen finner dere nedenfor. 
 
- Kunstneriske aktiviteter mot vold:  

o Gå igjennom stoffet og videoen «Aktiviteter i Kolibri Brasil».  
 

- Digital billedbok: «Vold og slum henger sammen» 
o Billedboken inneholder kunnskapsstoff:  

§ om favela, vold og kriminalitet.  
§ om dialog – metode mot vold. 

o Hvis dere har lyst å finne ut mer om dialogisk metode, finner dere ideer her: 
https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/kunnskapsbase/elevaktive-arbeidsformer/dialog-i-klasserommet/  

o eller her: https://martinjohannessen.blogspot.com/2021/08/hva-er-dialogisk-pedagogikk.html. 

 
- Bli kjent med personer som bruker ikkevold 

o Dramatisere – presentasjon av kjente personer. Dette er et forslag til 
gruppeoppgave, men kan også gjøres som individuelt arbeid der kjente 
personer fordeles på elevene. 

o På lenken «IKKEVOLD - Kjente personer» finner dere bakgrunnsstoff og 
informasjon om de seks personene vi har valgt ut. Dere står selvfølgelig fritt til 
å velge andre. Oppgaven og videre arbeid krever en viss forberedelse, blant 
annet ved å undersøke på bibliotek om bøkene vi har foreslått. 

 
 
 



Kompetansemål fra læreplanen 
 
Ved å gjennomføre dette undervisningsopplegget vil elevene få dekket kompetansemål i 
samfunnsfag og norsk. Elevene vil også reflektere over spørsmål knyttet til det tverrfaglige 
emnet folkehelse og livsmestring, blant annet ved at elevene diskuterer egne og andres 
muligheter for å ta ansvarlige livsvalg. Gjennom å lære mer om kjente personligheter som 
har brukt ikkevoldsmetoder i sin kamp for rettferdighet og menneskerettigheter vil også 
elevene jobbe med temaer innenfor det tverrfaglige emnet demokrati og medborgerskap. 
 
Samfunnsfag etter 7. trinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 

- reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn 
kan handtere konfliktar 

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

Norsk etter 7. trinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 

- lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler 
- presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser 

 
 
 
Djalmas historie 
Intervjuet er laget av Bjarte Storesund  

Til vanlig er Djalma en energisk og humørfylt person som brenner av entusiasme når han gir 
sine leksjoner i perkusjon (tromming). Men når han åpner seg og forteller om hvordan han 
hadde det som barn, siger tungsinnet over ham. Hans fortelling om oppveksten er en 
historie om narkotika, alkohol, vold og bunnløs fattigdom. Den er en historie der barn vokser 
opp uten beskyttelse mot de voksnes ugjerninger. Men Djalma sin oppvekst handler også om 
et barn som holdt ut i kampen mot sin egen skjebne og til slutt vant. Mange av hans 
barndomsvenner overlevde ikke.  

Djalma forteller: Historien under er spilt inn på en lydfil. 

Jeg vil helst ha minst mulig å gjøre med min far etter det han gjorde mot meg og resten av 
familien min i barndommen. Min far var avhengig av narkotika og alkohol. Han ble etterhvert 
mer og mer opptatt av å skaffe penger til mer narkotika. Han rundjulte min mor, mens jeg og 
de små søstrene mine så på, fordi hun ikke klarte å tjene mer penger til ham. Som oftest var 
det min mor det gikk ut over, men noen ganger gikk han også løs på meg og mine yngre 
søstre. Jeg tror ikke søstrene var mer enn to-tre år, da min far begynte å slå dem. Min far var 
en fattig bossplukker som brukte mesteparten av pengene sine på narkotika og alkohol. 
Noen ganger måtte jeg tigge på gaten, for min far. Hvis han ikke var fornøyd med resultatet, 
ble jeg slått. 



–Det skjedde aldri at det ble kjøpt klær til mine søstre og meg. Vi fikk brukte klær fra andre 
fattige barn. Når det gjaldt mat, klarte vi som oftest å skaffe oss det. Min farfar pleide å 
hjelpe oss hvis det var krise, men det hendte vi måtte legge oss sultne.  

I vår familie stod min far sitt behov for narkotika og alkohol over alt. For å få penger til rusen 
sin, måtte han etter hvert selge TV-apparatet, kjøleskapet og til slutt sengen min som jeg 
delte med mine tre små søsken. Vi ble nødt til å sove på gulvet. Det mest traumatisk skjedde 
da jeg var åtte år gammel. Min far hadde havnet i narkotikagjeld og var desperat etter en 
utvei. Han solgte huset vårt, slik at min mor og alle vi barna ble satt på gaten. -Jeg var åtte år 
og min yngste søster var tre år. Min far solgte huset vårt, tok pengene og forsvant.  

Den brutale faren vår forsvant heldigvis ut av familien, men problemene stoppet ikke der. -Vi 
fikk oss etter hvert et nytt sted å bo, men i tiårsalderen drev jeg gatelangs mesteparten av 
tiden. Hjemme var nemlig min mor sammen med vennene sine. Og de var ikke noen gode 
venner. De satt i rommet der vi sov og brukte narkotika eller drakk alkohol, både min mor og 
vennene. Jeg klarte ikke å være hjemme når det skjedde. Jeg holdt meg på gaten så lenge 
som mulig utover kvelden, jeg ville helst ikke hjem så lenge de var der. Jeg var full av angst 
og visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. 

- Da jeg drev rundt i gatene som barn, oppdaget jeg at der var det mye samba musikk i 
gatene. Jeg ble dratt mot denne musikken. Jeg var kun seks år da jeg lærte meg å tromme. 
Det var en trommeskole som synes synd på meg og tok meg inn. Trommen ble min lidenskap 
og det holdt meg unna andre farlige aktiviteter på gaten.  

Jeg har aldri prøvd narkotika, og alkohol har jeg ikke smakt noe særlig av, den har påført meg 
altfor mye vondt. Mange av vennene mine fra barndommen har jeg mistet. De ble dratt inn i 
narkotikahandelen. De begynte med ran eller tyveri og ble enten skutt eller døde på andre 
måter, forteller han.  

 

 
 
Temaet relateres til 
FNs Bærekraftsmål nr 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner  

• Redusere alle former for vold og dødelighet knyttet til vold i hele verden. 
• Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn.  
• Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre likhet for loven, rettsikkerhet og rettsvern for 

alle. 
FNs Barnekonvensjon:  
Artikkel 19: Staten skal beskytte barnet mot fysisk og psykisk mishandling, forsømmelse eller utnytting. 

Stoffet i de)e temaet er kny)et 0l FNs Bærekra+mål 16: 
Fred, re'erdighet og velfungerende ins3tusjoner. 
Redusere alle former for vold og dødelighet kny<et 3l vold i hele verden. Stanse overgrep, 
utny?ng, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn. Sikre likhet for 
loven, re<sikkerhet og re<svern for alle.
I 0llegg er FNs barnekonvensjon sentral:
Ar3kkel 19: Staten skal besky<e barnet mot fysisk og psykisk mishandling, forsømmelse 
eller utny?ng.

Samtale med elevene om FNs Bærekra=mål, og 3lpass de<e e<er hvor mye dere har 
arbeidet med temaet 3dligere.

FRED, RETTFERDIGHET 
OG VELFUNGERENDE 
INSTITUSJONER


