
VIL DU HA BESØK AV OSS?  
 

 

Vi har utarbeidet et totimers formidlingsopplegg 

for mellom- og ungdomstrinnet, som du kan 

bestille til din klasse. 

 

Mål med tilbudet: 

Sette fokus på fattigdom, en høyst levende og 

voksende utfordring i dagens velferdssamfunn. 

Stille spørsmålstegn ved dagens 
forbruksmentalitet og materielle krav. Medvirke til 

at barn gjennom personhistorier får innsikt, 
berøres og tenker gjennom hvilke verdier som er 

viktige i livet. 
 

Være relevant og ta opp et dagsaktuelt tema til 
refleksjon og ettertanke. 

 
Se fattigdomsutfordringen i dagens samfunn i en 

historisk og internasjonal kontekst. 
 

Opplegget består av: 
En dialogbasert formidlingsøkt der vi lytter til 

informantenes historier og et animasjonsverksted 

gjennomført i et vanlig klasserom eller tilsvarende. 

 

Ta kontakt med: 

Formidlingsleder Gunhild Aaby, tlf. 934 52 031, 

g.aaby@vestagdermuseet.no 

 

 

For mer informasjon:  

www.vestagdermuseet.no/fattigdom 

 

 

"IKKE BARE GREIT?" 

Et formidlingsopplegg… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… om å være  

fattig på Sørlandet 
 

Hvordan er det å ikke ha penger til ordentlig mat? 
Hvordan føles det å ikke kunne være med på 

fritidsaktiviteter og kulturtilbud som kameratene 
kan delta i?  

 
Fattigdom er noe relativt og har mange årsaker, 
men for den det gjelder, dreier det seg ofte om 

skyld, skam og usynlighet.  
 

Formidlingsopplegget Ikke bare greit? Om å være 
fattig på Sørlandet er en kommentar og et 

spørsmål til et aktuelt, nært, men litt usynlig og 
sårt tema. 

 

 

 



 
 

I 2016-2018 viste Vest-Agder-museet  

vandreutstillingen "Ikke bare greit" om fattigdom – 

i fortid og samtid. 

 

Fattigdom i dagens Norge er et svært tabubelagt 

tema, selv om rundt 10 % av befolkningen kan 

være berørt. Barn strever med å delta på 

fritidsaktiviteter eller venners barnebursdager på 

grunn av foreldrenes dårlige økonomi. De fleste 

skammer seg over å ha for lite penger, isolerer seg 

sosialt og prøver å skjule utfordringene for andre, 

ofte til og med for sine nærmeste. 

 

Materialet fra dokumentasjons- og 

utstillingsprosjektet lever videre som pedagogisk 

opplegg for mellom- og ungdomstrinnet. Du kan 

bestille det til din klasse. 

 

 

 
 

Ikke bare greit i gode, gamle dager. Film og fortelling om 

fattigdom på Agder før i tida. Den digitale fortellingen kan 

lastes ned her: http://www.vestagdermuseet.no/ikke-bare-greit-

digital-fortelling/ 

 

 

 

"Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet" er et 

dokumentasjons-, forsknings- og formidlingsprosjekt. 

Resultatene blir formidlet gjennom utstillingen, en publikasjon 

og et opplegg for skoleelever. 
 

Følg med på våre nettsider: 

www.vestagdermuseet.no/fattigdom 

 

 

 
 

Én av ti? Å være fattig i dagens Norge handler ofte om skyld, skam og 

usynlighet. 

 

 
Utstillingen har vært besøkt av rundt 1800 elever på mellomtrinnet og i 

videregående skole i Kristiansand og Mandal.  

 

 

"Du vil jo bare det beste for ungene" (Mann, 31 år). 

 

 
 
Animasjonsverksted med dilemmaoppgaver for skoleklasser:  
- Du er bedt i bursdagsselskap, men har ikke penger til gave. Hva gjør 
du?  

 

http://www.vestagdermuseet.no/

