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OPGAVE 1: BRAINSTORM MED POST-IT’S

BROKE
I får 10 minutter til at skrive ord, begreber eller sætninger på post its om emnet fattigdom.
Øvelsen foregår individuelt og jeres lærer tager tid. Efter de 10 minutter er gået, skal I
gennemgå jeres brainstorm kollektivt i klassen ved at læse jeres post its højt for hinanden.
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Materialer: Skriveredskaber, post it’s (alternativt papirlapper og tape).

Inspirationsside
MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE

Fysiske behov
Det første trin i Maslows behovshierarki er de fysiske behov. Det tæller en lang række fysiske ting, som
vi skal have opfyldt for at overleve – i hvert fald i teorien. Det er altså de ting, som vi, helt basalt, har
brug for for at overleve – både som individ og som art. Maslow mente, at før vi overhovedet kan tænke
på andet, er vi nødt til at dække vores primære fysiske behov. Med andre ord; vi er nødt til at overleve.

Tryghedsbehov
At føle sig tryg og sikker i tilværelsen, som kan dække over alt fra et behov for at leve i et land med et
velfungerende retssystem og veldefinerede love, til et behov for at have et job, som man ikke bliver
fyret fra på grund af økonomiske kriser eller lignende. Listen med eksempler på tryghedsbehov bærer
præg af, at vi lever i et moderne samfund. Eksemplerne på tryghed havde set anderledes ud for 200
år siden, på samme måde, som at de ser anderledes ud for afrikanske hyrder eller fattige kinesiske
risbønder, end den gør for de fleste danskere den dag i dag. Man kan altså have forskellige forståelser
af, hvad det indebærer at være tryg og at føle sig sikker.
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Sociale behov
Mennesker er sociale væsener, hvorfor vores sociale behov rangerer højt i pyramiden. På visse måder
hænger de sociale behov og tryghedsbehovet også sammen, da sociale forhold som familie og kærester,
kan være med til at øge vores tryghed. Der er ingen tvivl om, at vi alle har brug for at tilhøre en gruppe
eller et fællesskab.

Egobehov
Her gælder det om at skabe en bedre situation for sig selv og opnå respekt. Trinnet for egobehovet er
blandt andet der, hvor man ønsker at opnå status blandt andre, hvor man ønsker at få ros anerkendelse
for sit arbejde, og hvor man kan føle sig stolt af sig selv og det man har udrettet. Vi har et behov for at
blive anerkendt af andre, såvel som at styrke vores selvtillid, at føle os tilstrækkelige og vide, at vi har
kompetencer. Får man ikke opfyldt sit egobehov kan det lede til en følelse af mindreværd, hjælpeløshed og
utilstrækkelighed.

Behovet for selvrealisering
Har man opfyldt alle de fire første trin på Maslows behovspyramide i en nogenlunde grad, vil man begynde
at søge mod selvrealisering. På dette ypperste behov ønsker man at realisere sine drømme, erhverve sig
nye evner eller udvikle på de medfødte evner. Helt generelt er det et spørgsmål om at tage skridtet videre
fra det mere materialistiske og håndgribelige ved egobehovet, og simpelthen fokusere på det mere spirituelle. Det kan være, at man gerne vil blive bedre til at male, at man gerne vil udføre velgørende arbejde
eller måske man altid har drømt om at bestige Mount Everest. Det er alt sammen noget, som man i teorien
ikke ville kaste sig ud i, hvis man ikke havde samtlige tidligere behov opfyldt.

ABRAHAM MASLOW
Abraham Harold Maslow, Abraham H. Maslow
FØDT 1. april 1908, Brooklyn, New York, USA
DØD 8. juni 1970, Menlo Park, Californien, USA
Maslow var en amerikansk personlighedspsykolog, der sammen med andre regnes for grundlægger af retningen
humanistisk psykologi.
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OPGAVE 2: FATTIGDOM DEFINERET
UD FRA BEHOV
Start med at læse om Maslows behovspyramide!

1. Gennemgå modellen: Måske har I allerede hørt om Maslows behovspyramide, måske hører I om den
for første gang nu. Uanset hvad er det vigtigt, at I sammen med jeres lærer gennemgår modellen grundigt,
så I er godt klædt på til at arbejde videre.
2. Placér jeres post its: Nu skal I tænke over, hvor jeres forskellige post its fra sidste øvelse hører til i
Maslows behovspyramide, og placere jeres post its på modellen, som jeres lærer har tegnet.
Tip: Hvis du er i tvivl om, hvor én af dine post its skal placeres, må du
gerne snakke om det med dine klassekammerater eller din lærer.

3. Plenumdiskussion: Snak om hvordan jeres post its er fordelt.
● Er der post its på hvert lag i pyramiden?
● Hvilke behov har færrest eksempler? Hvorfor tror I, det hænger sådan sammen?
● Hvad fortæller jeres post its på tavlen jer om, hvordan I som klasse forestiller jer fattigdom?
● Pyramidens øverste lag - behovet for selvrealisering - er i teorien det lag, som mennesker
søger at få opfyldt, når alle andre behov er dækket ind. Kan fattigdom alligevel komme til
udtryk her - og i så fald, hvordan?
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Inspirationsside
“At være fattig er ikke bare et objektivt vilkår, det er også en følelse, der
sætter sig i mange børn og unge. Det viser en etnografisk undersøgelse, som analysebureauet Maple har gennemført til Egmont Rapporten
2021. Den peger på, at mange børn er bekymrede over familiens dårlige
økonomi og lægger bånd på egne ønsker og behov, samt at de savner
gode oplevelser med familien og aktiviteter og afveksling i hverdagen.
Men det tillader familiens økonomi sjældent. Undersøgelsen viser, at en
opvækst i fattigdom kan gøre det sværere for børn og unge at blive en
del af vigtige børnefællesskaber i både skole og fritid”
- “Små kår”, Egmont Rapporten 2021

Definition fra Den Danske Ordbog:  

www

Kilde: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fattigdom

Definition fra Danmarks Statistik:
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DEL 2 - LAD OS SNAKKE OM
UDGANGSPUNKTER!
OPGAVE 1: PRIVILEGIE-LØB
Fremgangsmåde: Læreren inddeler klassen i to hold - I skal nu konkurrere i et løb mod hinanden!
I skal nu konkurrere i et løb mod hinanden! Læreren inddeler klassen i to hold, og markerer hvor de to hold
skal starte løbet fra. Det ene hold et par meter længere fremme end det andet.

Foto: x

Hvem vinder, og er det samme hold, der vinder, hvis I gentager konkurrencen et par gange?
Gentag legen så mange gange, I har behov for.

Plenumdiskussion for klassen:
● Hvorfor klarer det ene hold sig så meget bedre i konkurrencen?
● Hvordan føles det at starte løbet med at stå tæt på målstregen?
● Hvordan føles det at starte løbet med at stå langt længere væk fra målstregen?
● Hvordan kan denne slags privilegier komme til udtryk i hverdagen? (Inddrag inspirationssiden)
● Hvordan kommer denne slags privilegier til udtryk i nogle af de eksempler, I snakkede om i post-it opgaven?
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DEL 3 - PERSONLIGE
FORTÆLLINGER  
OPGAVE 1: FIRE EKSEMPLER PÅ
ØKONOMISK MISTRIVSEL
I denne opgave skal I læse uddrag fra 3 personlige fortællinger.
Fortællingerne er virkelige, og de blev fortalt som en del af C:NTACT
forestillingen BROKE. De handler om økonomisk mistrivsel og om en
følelse af at stå uden for fællesskabet.
Opgaven skal løses i grupper på 3-4 personer.
Start med at læse uddragene i jeres grupper.
Diskuter herefter følgende spørgsmål:  
● Hvad er lighederne mellem de tre fortællinger?
● Hvad er forskellene?
● Hvilke følelser er der på spil hos de forskellige fortællinger?
(Angst, nervøsitet, dårlig selvtillid og selvværd, skam, ensomhed, stress)
● Kan I genkende nogle af følelserne fra jeres eget liv?
● Hvornår har I sidst oplevet at føle jer som en del af et fællesskab?
● Hvornår har I sidst oplevet at føle jer udenfor et fællesskab?
Tip: Husk at gøre brug af de ord og begreber, som I indtil videre har
arbejdet med i klassen, når I snakker om teksterne. I kan både inddrage
pointer fra jeres brainstorm, og I kan inddrage de to inspirationssider!
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BROKE

LINE

Jeg sidder i linje 2A. Jeg har som sædvanligt ikke tjekket ind med mit rejsekort, fordi jeg er på røven.
Jeg skal til fest med nogle veninder i Sigurdsgade - og nu har jeg lige sparet rejseomkostningerne til
en ekstra flaske billig vin. Fedt, tænker jeg. Pludselig stiger der 3 kæmpestore kontrollører ind i bussen. Jeg prøver ikke at panikke og bevæger mig resolut mod udgangen. En af kontrollørerne stopper
mig og presser mig ind til siden.
“Hov hov lille dame, må jeg se din billet”. Jeg forsøger at spille fuld: Jamen… øhm… jeg tror nok,
at jeg skulle ha’ været af her”. Bussen starter igen. ”Det er bare ærgerligt, jeg skal bare lige se din
billet. Øhm… min veninde har den, hun sidder lige deroppe”.
Jeg slingrer op til hende… langsomt. Kontrolløren tjekker nogle andre billetter imens.
Da bussen standser igen, kaster jeg mig ud af døren og begynder at løbe.
(…) Jeg kigger ned af mig selv. Jeg kan ikke holde mig selv ud. Billigt lortetøj.
Wannabe Line. Øv. Orker ikke festen i Sigurdsgade. Jeg går tilbage mod Hovedbanegården.
Jeg tjekker ind med mit Rejsekort for at tage toget tilbage til Vipperød, hvor jeg stadig
bor hjemme, fordi jeg ikke har råd til andet.

ABDALLAH

Vi får 35.000 kr. kontant. De propper cyklerne i varevognen og kører væk. Bagefter inviterer vi
shababs’ene, som hjalp os, til middag på MASH. Hold kæft, det er bare perfekt. Endnu en dag med
lommer fyldt. Vi betaler kontant. 7400 kr.
Jeg er 14 år, og jeg har alt, hvad jeg ønsker... synes jeg. Jeg er på toppen nu… eller hvad?
Jeg har sådan en uro indeni maven. I virkeligheden er jeg bange. For tænk, hvis vi bliver fanget.
Du tænker nok, hvordan er jeg havnet i sådan en situation som 14-15 årig. Altså, jeg er
vokset op på Nørrebro. Vi var 7 børn. Vi sultede ikke, men jeg havde aldrig penge. Gik kun i billigt
tøj fra Føtex eller Kvickly. Det gik elendigt i skolen, og jeg følte mig som en fattig taber.
Fra jeg var 14 til jeg var 16 år svømmede jeg i penge, som jeg brugte til tøj, middage, iPhones,
smøger og piger, men jeg var altid paranoid over at blive afsløret. Så i virkeligheden var jeg aldrig
rigtig tilfreds med mig selv. Jeg var totalt stresset.
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“Ved I hvad, piger? I aften skal vi ha’ dessert til aftensmad!”
Mor ser på os med et påtaget smil. Min søster og jeg skæver til hinanden. Bvadr. Det er tredje
gang i denne uge, vi skal have “dessert til aftensmad”. Desserten, hun lover os, er altid den samme. Øllebrød lavet af pulver rørt rundt i kogt vand med en klat flødeskum på. Vi ved godt begge
to, at det er fordi hun er fuld igen og slet ikke kan overskue at lave mad til os. De fleste
af pengene går til hendes misbrug.
(…)
Jeg er i et virvar af undertrykte følelser. Hypersensitiv. Udvikler angst. I skolen
er jeg det perfekte mobbeoffer. Bange, buttet, brilleabe. Jeg knækker og græder. De kalder mig
tudefjæs. Jeg er fagligt helt til rotterne. Når jeg siger noget forkert starter der altid en grine
lavinegrinelavine med læreren i spidsen. Hjemme er vi fattige. Min mor klager hele tiden over,
at min far ikke hjælper os økonomisk. Jeg er vokset op på øllebrød og medisterpølse.

OPGAVE 2: “GÅ HVIS…”
I denne øvelse skal I stille jer i en rundkreds. Jeres lærer læser nu nogle udsagn højt. Du skal tænke over,
om du kan genkende dig selv i det, din lærer læser højt. Hvis du genkender dig selv i udsagnet, så skal du
gå tværs igennem cirklen og finde en ny plads på den modsatte side.
Hvis flere går samtidig kan det blive lidt trængt i midten - pas på hinanden, så I undgår sammenstødsammestød! Hvis du derimod ikke kan genkende dig selv i det, der bliver læst op, skal du bare blive stående
på din plads og vente på næste udsagn.

Foto: Jón Bjarni Hjartarson

Øvelsen foregår i stilhed, og I skal undgå at kommentere på hvornår jeres kammerater går eller står.
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