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INTRODUKTION TIL EMNET
Kære underviser.
Dette undervisningsmateriale er lavet i forbindelse med C:NTACT-forestillingen BROKE, der handler
om økonomisk mistrivsel og fattigdom blandt børn og unge i Danmark. Økonomisk mistrivsel kan
komme til udtryk på mange forskellige måder - alt fra ikke at kunne komme med på tur med klassen,
ikke at kunne købe pizza sammen med de andre på vej hjem fra skole til ikke at kunne gå til en
fritidsaktivitet. Når børn og unge ikke har råd til være med, begrænser det deres mulighed for at deltage på lige fod med deres kammerater i skole-, fritids-, og hverdagslivet. De negative konsekvenser
ved at vokse op i økonomisk fattigdom er mange. Særligt kan fremhæves, at det at vokse op i hjem,
hvor pengene ikke rækker har negative konsekvenser i forhold til børn og unges læring og deres
egen oplevelse af at stå uden for fællesskabet.
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Go´ fornøjelse!

BROKE

Undervisningsmaterialet er henvendt folkeskolens 7.-10. klasser, samt ungdomsuddannelserne.
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At være i økonomisk mistrivsel er for de fleste ligeledes et tabu. Derfor tales der ikke meget om det,
og vi hører derfor sjældent selv fra dem, der oplever det. Det ønsker vi at ændre på med forestillingen
BROKE og med dette undervisningsmateriale. Gennem en række individuelle- og gruppeøvelser
kommer I derfor til at arbejde med temaerne fattigdom, behovspyramiden og privilegier.

NOTER TIL ØVELSERNE:

DEL 1 - HVAD ER
FATTIGDOM?
OPGAVE 1: BRAINSTORM MED POST-IT’S

Eleverne får 10 minutter til at skrive ord, begreber eller sætninger på post its om emnet fattigdom.
Øvelsen foregår individuelt og du tager tid. Efter de 10 minutter er gået, skal eleverne gennemgå
brainstormen kollektivt i klassen ved at læse deres post its højt for hinanden.
Øvelsen har til formål at åbne op for emnet i klassen. Det er vigtigt, at brainstormen ikke begrænses
- eleverne skal føle sig frie til at tænke fattigdom i en dansk såvel som en global kontekst. Derudover
har brainstormen økonomi som omdrejningspunkt, men det er ikke forkert, hvis eleverne også tænker
over begrebet i en intellektuel, personlig, social, kulturel sågar åndelig kontekst.
Materialer: Til denne opgave skal I bruge skriveredskaber & post its
(alternativt papirlapper & tape).

OPGAVE 2: FATTIGDOM DEFINERET UD FRA BEHOV

Sæt eleverne til at læse ‘inspirationssiden’ om Maslows behovspyramide. Mens de læser, skal du
tegne behovspyramiden - (så stor som mulig) på tavlen. Modellen inddeles i de Maslows overordnede kategorier:
1. Fysiske behov
2. Tryghedsbehov
3. Sociale behov
4. Egobehov
5. Selvrealiseringsbehov
Gennemgå modellen efter behov med eleverne. Dette undervisningsmateriale bliver brugt af mange
forskellige klassetrin, niveauer og uddannelser. Derfor har dine elever muligvis allerede fået en
introduktion til behovspyramiden, mens andre støder på den for første gang i dette materiale.
Opgaven lader eleverne reflektere over deres umiddelbare brainstorm. Derudover har opgaven til
formål at lade eleverne få øje på, at vi har en tendens til at forestille os fattigdom på én bestemt
måde. Ved at inddrage alle 5 behov som defineret af Maslow opfordres eleverne til at udbygge
deres forståelse af, hvad fattigdom er og hvordan fattigdom kan se ud.
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DEL 2 - LAD OS SNAKKE
OM UDGANGSPUNKTER!
OPGAVE 1: PRIVILEGIE-LØB
Til denne øvelse skal I bruge lidt ekstra gulvplads. Måske I skal udenfor? Måske I har en lang gang, som I kan låne et kort øjeblik?

Klassen skal inddeles i to hold vilkårlige hold - de to hold skal nu konkurrere i et løb mod hinanden.
Hold 1 har startposition 25-50 meter fra målstregen.
Hold 2 har startposition 5 meter fra målstregen.
Det præcise antal meter er ikke afgørende, det afgørende er, at hold 1 ikke har en jordisk chance for at vinde
konkurrencen. På denne måde bliver øvelsen en fysisk manifestation af ulige udgangspunkter. Eleverne er ikke
selv herrer over om de starter ‘godt’ eller ‘skidt’, og øvelsen er derfor en oplagt mulighed for at diskutere ord
som uretfærdighed, ulighed, privilegier mm. med eleverne.
Øvelsen er også en god brainbreaker, MEN hvis det er helt umuligt for jer,
at finde ekstra gulvplads, så prøv dette alternativ…

Privilegie-basket
Du har allerede tegnet en trekant på tavlen - denne skal I bruge som mål. Eleverne krøller nogle papirer sammen i en bold, som de på skift skal kaste mod trekanten. De har hver 3 skud, og de får et point for hver gang
de rammer trekanten.
Den eneste regel er, at dine elever ikke må rejse sig fra deres plads.
På samme måde som ved Privilegie-løbet, vil nogle elever være bedre stillet til at vinde legen end andre. Dem,
der tilfældigvis sidder tættest på tavlen, vinder uden egentlig at skulle lægge arbejde eller anstrengelse i det.
Dermed åbner legen op for den samme opsamlende snak som ved privilegie-løbet!   
● Hvorfor rammer nogen hver gang, mens andre ikke rammer en eneste?
● Hvordan føles det at være den, der sidder tættest på trekanten?  
● Hvordan føles det at være den, der sidder længst væk?
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DEL 3 - PERSONLIGE
FORTÆLLINGER  
OPGAVE 2: “GÅ HVIS…”  
Denne øvelse giver eleverne mulighed for at forholde sig personligt til nogle af de refleksioner dagens arbejde med undervisningsmaterialet har igangsat. Desuden har den til hensigt at vise, at de
har mere tilfælles end de måske umiddelbart tror.
Eleverne stiller sig i en rundkreds. Du læser udsagnene højt et ad gangen. Udsagnene forholder sig
alle på en eller anden måde til de følelser, der kan være på spil, når man snakker om økonomisk
mistrivsel. Hvis nogle af eleverne kan genkende situationen eller oplevelsen fra eget liv, skal de
gå tværs igennem cirklen og finde sig en ny plads på den modsatte side. Hvis eleverne ikke kan
genkende sig selv i det oplæste udsagn, bliver de stående på deres plads.
UDSAGN: Gå hvis…
Start med et harmløst eksempel for at være sikker på, at alle eleverne forstår opgaven:
● “Gå hvis du har jeans på i dag”.

●
●
●
●
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Gå hvis du er lidt sulten lige nu
Gå hvis du er glad i dag
Gå hvis du har prøvet at føle dig udenfor
Gå hvis du ofte tænker over hvad andre tænker om dig
Gå hvis du har følt dig anderledes
Gå hvis du måtte blive hjemme fra et arrangement, fordi du ikke havde råd til at være med
Gå hvis du har takket ja til en invitation, på trods af, at du i virkeligheden ikke rigtig havde
råd til at være med
Gå hvis du nogle gange har svært ved at tale med dine forældre om penge
Gå hvis du nogle gange har svært ved at tale med dine venner om penge
Gå hvis du synes det er nemt at sige din mening højt
Gå hvis du har hjulpet en ven, der følte sig udenfor
Gå hvis du kan mærke, at du bekymrer dig, når dine forældre er bekymrede
Gå hvis du synes det nogle gange er svært at sige din mening højt
Gå hvis du ofte sammenligner dig selv med dem, du ser på Instagram
(eller andre sociale medier)
Gå hvis du har følt dig udenfor på sociale medier
Gå hvis du har prøvet at tilbyde din hjælp til én, som havde brug for det
Gå hvis du har prøvet at føle dig alene
Gå hvis du tænker meget over dit tøj og dine sko
Gå hvis det betyder meget for dig hvilken telefon du har
Gå hvis det betyder meget for dig hvilken computer du har
Gå hvis du har prøvet at lyve dig “bedre” for at kunne føle dig som en del af et fællesskab
Gå hvis du har følt dig udenfor, fordi du ikke havde det samme som de andre
Gå hvis du har gjort en ekstra indsats for at en anden ikke skulle føle sig udenfor
BROKE
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OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER OG GODE
RÅD TIL AT PASSE
PÅ DE UNGE
Egmont Fonden har bl.a. arbejdet med ungepaneler i udarbejdelsen
med deres årsrapport “Små kår” fra 2021. I disse paneler har 13
unge delt personlige erfaringer med at vokse op i en økonomisk
fattig familie. Analysebureauet Maple har sammenfattet de unges
udsagn i følgende ti gode råd, der forholder sig til både skole,
fritid og familie.

SKOLE
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Skru ned for egenbetaling, så vi kan være med i fællesskabet.
Sørg for, at vi har redskaber og støtte til at klare os godt i skolen.
Grib fat i problemerne, hvis vi bliver holdt udenfor.
Lyt til os, forvent noget af os, og giv ikke op.

FRITID

Foto: Jón Bjarni Hjartarson

● Støt os til at komme til en fritidsaktivitet.
● Sørg for, at vi har en voksen, vi kan betro os til.
● Giv os rollemodeller, som vi kan spejle os i, som står ved sig selv.

FAMILIE

● Hjælp familien med at fejre årets begivenheder.
● Hjælp os til at få familieoplevelser i hverdagen og ferierne.
● Giv os et frirum til at være os selv.
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INSPIRATION TIL
VIDERE ARBEJDE
DRs dokumentar BARNDOM PÅ BISTAND:
www www.dr.dk/drtv/serie/barndom-paa-bistand_6468

I 2013 blev der indført en officiel fattigdomsgrænse i Danmark
af Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup baseret på
anbefalinger fra et nedsat ekspertudvalg om fattigdom. I 2015,
kun 2 år efter blev den officielle grænse afskaffet af den nye
Socialminister Karen Ellemann.

Oplæg til diskussion: Hvilken forskel gør det, at et land har en
fattigdomsgrænse? Er sådan en grænse vigtig? Hvis ja, hvorfor?
Hvis nej, hvorfor er den i så fald overflødig?
Inddel evt. dine elever i grupper, hvor nogle får til opgave at
forsvare en fattigdomsgrænse i Danmark, mens nogle andre
skal argumentere for dens afskaffelse.

www

FAKTALINK om fattigdom i Danmark

www

NATMUS: Historisk tilbageblik om fattigdom og vældfærdssamfund

Debatindlæg, dine elever kan gå i dybden med!
Hvilke politiske holdninger er dominerende i de forskellige debatindlæg?
Hvilket syn på fattigdom kommer til udtryk?
www POLITIKEN: Et stigende antal børn vokser op i fattigdom, og det berør dem hele livet
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8538953/Et-stigende-antal-b%C3%B8rn-vokser-op-i-fattigdom-ogdet-ber%C3%B8rer-dem-hele-livet
www ALTINGET: Alex Vanopslagh: Tre sandheder om fattigdom og kontanthjælp
www.altinget.dk/artikel/alex-vanopslagh-tre-sandheder-om-fattigdom-og-kontanthjaelp
www MØDREHJÆLPEN (med andre): Ingen børn skal leve i fattigdom i Danmark
https://moedrehjaelpen.dk/forside/nyheder/organisationer-ingen-boern-skal-leve-i-fattigdom/

Egmont Rapporten 2021, “Små kår”

Lærervejledning

L6
BROKE

www

SIDE

