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Hvad går øvelsen ud på?

sådan gør I:

I gruppen skal I vurdere, om de personer, der er beskrevet i arket, handler i forhold til sig selv, det lokale, 
det nationale eller det globale. I skal altså koble personbeskrivelserne til et af de 4 handleniveauer: 

det individuelle  det lokale  det nationale  det globale 

1) I har fået beskrivelser af forskellige aktive personer. læs først beskrivelserne af de personer, 
 jeres gruppe skal arbejde med. 

2) diskuter hver person i forhold til de 4 handleniveauer. Handler han/hun i forhold til sig selv, 
 det lokale, det nationale eller det globale? For at komme frem til et svar, kan I kan diskutere: 

	 	•		Deltager	personen	i	en	civilsamfundsgruppe	eller	organisation?
	 	•		Hvad	arbejder	civilsamfundsgruppen	eller	organisationen	med?
	 	•		Arbejder	gruppen/organisationen	for	eksempel	med	at	forbedre	den	lokale	sportshal	
   eller for at stoppe klimaforandringerne?
	 	•		Arbejder	gruppen/organisationen	for	at	skabe	en	forandring	for	sig	selv,	i	lokalområdet,	
   nationalt eller globalt?

Går i folkeskole og bor hjemme hos sin mor og hendes nye mand. De bor i Sydhavnen. Når han er hjemme, spiller han PlayStation 
eller er på Facebook. Men det meste af sin fritid bruger han uden for hjemmet. Han er spejder i KFUM. Her er han sammen med andre 
børn og unge. Som spejder lærer han at begå sig i naturen; at tænde bål, bygge teltplads og fiske. Men han har også været med til at 
planlægge en udveksling, hvor en gruppe unge spejdere fra Bhutan kom til Danmark.

Mor til Lukas og Laura på 1 ½ og 3 år. Hun har bevidst valgt selv at passe sine børn, til de skal begynde i skole. Hun er uddannet 
folkeskolelærer, men arbejder ikke. Ida mødes to gange om ugen med andre hjemmegående mødre. Til møderne leger børnene sam-
men. Mødrene snakker, men bytter også tøj og legetøj med hinanden for at mindske udgifter på nyt børnetøj, når deres børn er blevet 
for store. Ida stemmer til folketingsvalg og er passivt medlem af et politisk parti.

Er mor til Adam, Halima og Bilal og arbejder som pædagog i en børnehave på Nørrebro. Hun bor med sin mand, der har egen forret-
ning og sin yngste søn, der går i skole. Hun hjælper ofte sine voksne børn med madlavning og passer tit sine børnebørn. Derudover er 
hun aktiv som bydelsmor. Som bydelsmor mødes hun med kvinder, der er flyttet til Danmark og arrangerer sammen med dem fælles 
aktiviteter;
madlavning, diskussioner, indsamlinger osv. Til Eid arrangerer hun maddonationer og er også selv med til at lave mad og til at tage 
rundt i kvarteret og give lam til de familier, som ikke selv har råd til at lave det store festmåltid. Som pædagog er hun fagligt aktiv i sin 
fagforening BUPL, hvor hun kæmper mod nedskæringer og forringelser af pædagogers arbejdsvilkår.

personbeskrIvelser: 

danIel 14 år.

Ida 34 år.

asIa 54 år.
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Arbejder som selvstændig webudvikler i et firma, som han stiftede med sin ven for fire år siden. Firmaet går godt, og de har i dag tre 
ansatte. Han stemte ikke til sidste folketingsvalg, han er træt af politikerne og systemet. Martin bruger sin fritid i den lokale badmin-
tonklub, hvor han selv har gået, siden han var 14. Blandt andet fungerer han som frivillig træner en uge om året til en årlig idrætsferi-
euge for anbragte børn.

Går i 3. g. Drømmer om at komme ind på statskundskab til sommer, og går meget op i at få en god eksamen. Henrik bor hjemme hos 
sin mor, som er førtidspensionist, med sine to mindre søskende.
Han arbejder i Silvan og får SU og hjælper ofte sin mor med indkøb og madlavning. Han har derfor ikke meget tid til overs. I 1.g var 
han meldt ind i elevrådet og var med til at arrangere debatmøder og dokumentaraftener på gymnasiet, men han måtte droppe det, 
fordi det tog for meget af hans tid. Han møder op til elevrådets arrangementer og har tre gange været med til at demonstrere mod 
indgreb i overførselsindkomster.

Arbejder på en café som barista, men vil tage HF og læse til sygeplejerske. Hen er flyttet sammen med nogle venner i et kollektiv, 
hvor de bruger meget tid sammen. F.eks. har de seriesøndag og tager til debat- og filmarrangementer. Addis er transperson og er 
aktiv i Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, LGBT-Danmark. Addis har de sidste par år spillet basket-
ball i gadebasketklubben Game og er af og til med til at træne yngre spillere i klubben.

Bor alene i en lejlighed i København. Hendes børn er flyttet hjemmefra, og hendes mand er død. Hun er på efterløn, men bruger 
stadig meget af sin fritid i en Baptist kirke, hvor der er herberg og café for hjemløse. Her er hun med til at lave kaffe, bage kage og 
snakke med de hjemløse, som har brug for det. Normalt bruger hun meget tid hjemme eller i kirken, men sidste år involverede hun sig 
personligt i flygtningekrisen. Hun lod mennesker, der ville søge asyl i Sverige bo hos sig og hjalp også selv en familie over grænsen. 
Dermed brød hun dansk lovgivning.

Bor hjemme hos sine forældre, men er mest på sin skole eller sammen med sine venner. Han er lige begyndt på Det frie Gymnasium 
som samfundsvidenskabelig studerende. Her har han været med til at starte en politisk gruppe, som skriver læserbreve, artikler og 
lave korte videoer om ulighed i Danmark og verden, f.eks. har han været med til at lave en kampagne, der har til formål at skabe 
bevidsthed om Palæstina og ende besættelsen.

MartIn 32 år.

HenrIk 19 år.

addIs 17 år.

Ivona 65 år.

sHurjeel 15 år.
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