
TIL LÆRER: 
UNDERVISNINGSOPPLEGG – 7.TRINN STOPP 1: BRASIL 
Tverrfaglig emne: Demokrati og medborgerskap 
 
 
I dette stoppepunktet fokuserer vi på at elevene selv skal finne informasjon om landet Brasil. 
I CARFs undervisningsopplegg har elevene hvert år møtt ulike barn i Brasil. I alle disse 
oppleggene er det små innspill om landet Brasil, men vi har ikke laget noe eget opplegg om 
landet Brasil. Det tror vi nemlig at dere kan gjøre selv. Den beste måten å gjøre det på, er å 
gå på «kildejakt». Da får dere mulighet til å finne god og oppdatert informasjon om BRASIL. 
 
 
 
Gjennomføring:  
 

- FNs Bærekraftmål:  
o FNs Bærekraftmål 16 - 2 og Barnekonvensjonens artikkel 20 og 27. Tilpass 

dette etter hvor mye dere har arbeidet med tema tidligere. 
- Kildejakt om Brasil: 

o Intro om kildejakt  
- Olhar Social:  

o Her er kort informasjon om det «Det Sosiale Øyet» som er et av sentrene til 
Beija-Flor (Kolibri på portugisisk) i Brasil. Hele senteret er et sosialt 
entreprenørprosjekt hvor idé og utvikling av senteret ble i igangsatt av 
ungdommer i prosjektet i 2010. I en tid da etermediene ble allemannseie, selv 
for fattige i slummen, så de nødvendigheten av at også barn og unge som i 
slummen, ble en del av medieutviklingen. Dert var viktig at de ikke bare ble 
passive mottakere, men aktive avsendere. 

- Se video om Olhar Social 
 
INDIVIDUELLE OPPGAVER 

- Elevene står fritt til å søke etter svar på nett.  
- Ekstraoppgaver: Vi har lagt inn en «Knapp» til ekstraoppgaver. Det er her henvist til 

FN-sambandets land sider. 
 
FELLES I KLASSEN 

- Oppsummering av fakta. 
 
GRUPPEARBEID:  

- Her velger dere hvor mye og hvor mange oppgaver dere vil konsentrere dere om.  
- Vi har lagt opp til kort informasjon om bilder og rettighetene til bilder. Pixabay.com 

er en billedplattform med bilder til fri bruk (dersom det ikke er til kommersiell bruk).  
- CARF har en egen billedbase ( https://www.flickr.com/photos/beija-flor/ ) hvor 

bildene kan brukes i forbindelse med aksjoner for CARF og i sammenhenger hvor det 
informeres om CARF. 



Den siste strekoppgaven handler om brasiliansk musikk. Det finnes mye informasjon på nett. 
Her er en webside med “23 Classic Brazilian Songs You Need To Listen To”: 
https://www.buzzfeed.com/gabrielakruschewsky/23-classic-brazilian-songs-you-need-to-listen-to-right-now  

- Dersom dere ønsker kontakt med barna i Brasil angående musikken de lytter til, ta 
kontakt med CARF-kontoret og sjekk muligheten for dette. 

 
 
Kompetansemål fra læreplanen 
 
I dette stoppepunktet skal elevene bruke ulike kilder til å finne informasjon om Brasil og til å 
lage informasjonsmateriell om Brasil. Ved å gjennomføre dette undervisningsopplegget vil 
elevene få dekket kompetansemål i samfunnsfag og norsk. I stoppepunktet er særlig evnen 
til å innhente informasjon fra pålitelige kilder og kildekritikk sentralt, noe som er en viktig 
grunnleggende ferdighet. 
 
Samfunnsfag etter 7. trinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

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

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

• Orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene 
er, og vise til kilder i egne tekster 

• Presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser 
• Utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage 

egne sammensatte tekster 

 
 
 

 
 
Ta gjerne kontakt med Fredrik på CARF-kontoret. Vi kommer gjerne på besøk til skolene for å 
fortelle om arbeidet vårt, både til elevene og til lærerne/foreldre. 
Vi kan også delta på skoleaksjoner med stand og salg av produkter som barna i Brasil har 
laget.  

Stoffet i de)e temaet er kny)et 0l FNs Bærekra+mål 16.2: 
Stanse overgrep, utny0ng, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn.

I 0llegg er FNs barnekonvensjon sentral:
Art. 20: Barn uten omsorg har re> på særlig besky>else. 
Art. 27: Barn har re> Cl Levestandard som er Clstrekkelig.

Samtale med elevene om FNs Bærekra=mål, og Clpass de>e e>er hvor mye dere har 
arbeidet med temaet Cdligere.

FRED, RETTFERDIGHET 
OG VELFUNGERENDE 
INSTITUSJONER



 
Kontaktkanaler:  
Fredrik Raadal-Simonsen 
Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig 
Children At Risk Foundation (CARF) 
 Phone: +47 478 40 238 
Email: fredrik.raadal.simonsen@carf.no 
   
www.kolibricarf.no 
 
 
 
 
 


