
Fátækt á heimsvísu þarfnast svæðisbundinna lausna | Bls. 1 
 

 

 

 

 
 

 
„Öll höfum við siðferðislegum skyldum að gegna gagnvart 

samfélaginu.  Ábyrgðarhlutverk okkar sem kennarar er að  

innræta ungmennum þessi siðferðislegu gildi, því það eru þau  

sem munu stuðla að betra alþjóðlegu hagkerfi í framtíðinni.“ Kanaka Durga 
Oakridge, alþjóðlegur skóli á Indlandi 

 
 

Fátækt á heimsvísu þarfnast svæðisbundinna lausna 
 

Námsgreinar 

Samfélagsfræði, hagfræði 

Markmið 
• Að skilja betur hvers vegna það er 

fátækt á Indlandi og í Hyderabad 

• Að átta sig á mikilvægi hæfni og 

menntunar þegar draga á úr fátækt 

• Að leita leiða til að auka tekjur fólks í 

Hyderabad, sem lifir á 3000 rúpíum (u.þ.b. 

5000 ISK) á mánuði 

 

Undirbúningur 
• Prentið út myndir á bls. 5 - 15 (viðauki 2) 

eða hafið til sýnis á annan hátt.  

 

• Prentið út dæmisögur á bls. 16 - 17 (viðauki 3) 

eða notið vefslóðir. 

Til kennara 
Þessi kennsluáætlun fjallar um fátækt, skilgreinir 

hugtakið „fátækt“ og kynnir mögulegar lausnir á 

vandanum með áherslu á gildi menntunnar. 

Höfundur þessarar kennsluáætlunar býr í borginni 

Hyderabad á Indlandi og er hún því notuð sem 

dæmi. Þessa áætlun má nota fyrir hvaða borg sem 

er í heiminum þar sem fátækt og ójöfnuð er að 

finna. Við mælum með því að nærliggjandi svæði 

og borgir sem nemendur þekkja til séu höfð til 

samanburðar í kennslustundinni. 

 
Heildartími: 

 

 

Aldursbil: 
 

 

11-14 
ára 

60 
     mínútur 
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Heimsins stærsta kennslustund (World‘s Largest Lesson) er samstarfsverkefni um menntun ætlað til  
stuðnings við kynningu og innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra 
þróun.  Verkefnið sjálft sýnir fram á mikilvægi heimsmarkmiðs 17 sem fjallar um alþjóðlega 
samvinnu um markmiðin og hefði það ekki verið framkvæmanlegt án samstarfs, bæði okkar við 
okkar samstarfsaðila sem og þeirra á milli.   

 
 

Með þökkum til stofnendahóps okkar: 
 

 

 

 
 

 

 

 
Bakhjarl: Dreifingaraðili: Þýðing: 

 

 

 
Sérstakar þakkir til samstarfsaðila úti um allan heim: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kennsluáætlanir eru unnar í samstarfi við Think Global www.think-global.org.uk. Think Global eflir nám til að 

stuðla að sanngjörnum og sjálfbærum heimi. 

http://www.think-global.org.uk/
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Verkefni 10 
mín
útur 

 

 
 
 
 

Byrjið á að skilgreina fátækt, t.d. „það að eiga ekki nóg í sig og á“. Sýnið nemendum skilgreininguna 

og/eða lesið hana upphátt. Útskýrið fyrir nemendum að þið munið skoða orsakir fátæktar á Íslandi og 

pæla í mögulegum lausnum. 

Kynnið fyrir nemendum upplýsingar og tölur um fátækt á Indlandi. Hægt væri að biðja nemendur að 

para saman upplýsingar eða setja þær fram sem staðhæfingar og láta nemendur velja „rétt“ eða 

„rangt“. 

Á Indlandi búa 25,7% íbúa á landsbyggðinni og 13,7% íbúa í þéttbýli í fátækt. Af heildarfjölda íbúa í öllu 

landinu búa 21,9% undir fátæktarmörkum. 

Heimild: http://indiamicrofinance.com/poverty-in-india-2014-facts-report-pdf.html 
 

Yfir 32% Indverja lifa á minna en 1,25 Bandaríkjadal á dag (í sárafátækt) og er Indland 3ja fátækasta 

landið í heimi. 

Heimild: http://apecsec.org/poverty-in-india-statistics/ 

 

 

Eins er hægt að hengja upp eða hafa til sýnis á einhvern hátt um alla kennslustofu fleiri hugtök og 

skilgreiningar á fátækt (t.d. „sárafátækt“, „afstæð fátækt“). Látið nemendur ganga um kennslustofuna og 

lesa skilgreiningarnar. Safnið nemendum saman aftur og biðjið nokkra nemendur að lesa upphátt hverja 

skilgreiningu fyrir sig. Biðjið nemendur að ræða hver munurinn er á milli skilgreininga og hvers vegna 

það eru til mismunandi hugtök. Sjá viðauka 1. 

 
 
 

 

Sýnið nemendum myndir af fólki sem býr í eldri hluta borgarinnar Hyderabad og myndir af 

verslunarmiðstöðvum, skyndibitastöðum og fasteignum í nýja og tæknivædda hluta borgarinnar 

(viðauki 2).  

Hlekkir á myndir: 
 

Gamla Hyderabad: 
 

https://www.flickr.com/photos/50732394@N02/8158207924 

https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/6896867445 

https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/9470586297 

https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/15355987635 

https://www.flickr.com/photos/pherrari/5722854256 

https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/9473365526 

Verslunarmiðstöðvar og nýja tæknivædda Hyderabad: 
 

https://www.flickr.com/photos/abhiomkar/6718775877 

https://www.flickr.com/photos/adityakolli/5654448428 

https://www.flickr.com/photos/listenersvision/5782124788 

https://www.flickr.com/photos/rahulgod/5302861636 

https://www.flickr.com/photos/kalyan3/2079888937 

Myndirnar eru að finna í viðauka 2. 

Aðrar útfærslur 

Verkefni 

mín
útur 

5 

http://indiamicrofinance.com/poverty-in-india-2014-facts-report-pdf.html
http://apecsec.org/poverty-in-india-statistics/
https://www.flickr.com/photos/50732394@N02/8158207924
https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/6896867445
https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/9470586297
https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/15355987635
http://www.flickr.com/photos/pherrari/5722854256
http://www.flickr.com/photos/pherrari/5722854256
https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/9473365526
http://www.flickr.com/photos/abhiomkar/6718775877
http://www.flickr.com/photos/abhiomkar/6718775877
http://www.flickr.com/photos/adityakolli/5654448428
http://www.flickr.com/photos/adityakolli/5654448428
http://www.flickr.com/photos/listenersvision/5782124788
http://www.flickr.com/photos/listenersvision/5782124788
http://www.flickr.com/photos/rahulgod/5302861636
http://www.flickr.com/photos/rahulgod/5302861636
http://www.flickr.com/photos/kalyan3/2079888937
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Verkefni 30 
mín
útur 

 

Parið nemendur saman og gefið þeim nokkrar mínútur til að ræða eftirfarandi spurningu. Allir deila svo 

sínum hugmyndum með bekknum. 

Spurning: Hverjar haldið þið að séu ástæður fyrir muninum á milli gamla og nýja hluta Hyderabad borgar? 
 

T.d. menntun, íbúafjöldi, menning, kyn, samgöngur, húsakynni, slæm vinnuskilyrði, slæm atvinnuskilyrði, tegund 

atvinnu, innviðir. 

 

 

Að öðrum kosti er hægt að byrja á að láta nemendur skoða myndirnar í pörum og ræða hvað er líkt og hvað 

er ólíkt með mismunandi hlutum borgarinnar. Einnig má biðja nemendur um að skrifa niður eina spurningu 

um hverja mynd. 

Ef um yngri eða nemendur með minni getu er að ræða er hægt að gefa stikkorð eða myndir til 

að hjálpa þeim við að móta umræðu. 

 
 
 

 

Biðjið nemendur að hugsa um og reyna að finna mögulegar lausnir sem gætu bætt lífskjör þeirra sem 

búa í fátækt. Biðjið nemendur að leita lausna á þeim ástæðum sem þeir nefndu í verkefninu á undan. 

Skrifið hugmyndirnar að lausnum þar sem allir nemendur geta séð þær. 
 

Fáið nemendur til að velta fyrir sér hvernig stjórnvöld, frjáls félagasamtök og fyrirtæki geta tekið þátt í breytingum.  
 

Dreifið upplýsingum um staðbundin verkefni sem snúast um að hjálpa fólki að vinna sig upp úr fátækt 

með því að auka menntunar- og hæfnistig þess. Nemendur fá 5 mínútur til að lesa yfir upplýsingarnar og 

velja eitt atriði til að deila með bekknum. 

Dæmi um slík verkefni (sjá viðauka 3):  

Upplýsum fátækt - rannsóknarfyrirtæki: http://www.plf.org.in/vision.html 

Námsstyrkir Kriti stofnunarinnar: http://www.kriti.org.in/scholarships.html 

Mahita eflingarverkefnið: http://www.mahita.org/projects.html  

Fáið nemendur til að ræða eftirfarandi spurningar: 

• Hvernig getur menntun og aukin hæfnigeta hækkað tekjustig fólks? 

• Hvaða skoðun hafa nemendur á því að gefa fátæku fólki peninga beint? 

• Látið nemendur skrifa svar við þessari spurningu. Svörin eiga að innihalda dæmi þeim til stuðnings. 
 

 

Gefið nemendum dæmi um lausnir (þær gætu verið í formi einfaldra setninga, mynda, greina eða 

dæmisaga) og biðjið þá um að útskýra hvernig hver lausn myndi draga úr fátækt.  

Aðrar útfærslur 

Aðrar útfærslur 

http://www.plf.org.in/vision.html
http://www.kriti.org.in/scholarships.html
http://www.mahita.org/projects.html
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Biðjið nemendur að hugsa um hverfi eða svæði á Íslandi þar sem fátækt er að finna. 

 

Látið nemendur ræða eftirfarandi í pörum: 
 

• Búa allir við sömu lífskjör á því svæði sem nemendur hugsa um? 

• Ef ekki, hvers vegna er ójöfnuður til staðar? 

• Þekkja nemendur til leiða sem geta bætt lífskjör þeirra sem búa við fátækt á staðnum/svæðinu sem 

þeir hafa í huga? (Hér gætu nemendur þurft að fá meiri upplýsingar eða aðgang að veraldarvefnum.) 

Fáið nemendur til að ræða saman um þessar spurningar. 

 

 

Nemendur gætu skoðað mismunandi verkefni sem vinna að því að draga úr fátækt, staðbundin, landsbundin og á 
heimsvísu, og borið þau saman. 

 

 

Vinnum að heimsmarkmiðunum - grípum til aðgerða 

Sem kennari, hefur þú tækifæri til að gefa jákvæðri orku 
nemenda farveg, styrkja þá í þeirri trú að þeir geti gert 
eitthvað, að breytingar eru mögulegar og þeir geta stuðlað 
að þeim. „Ég get“, skólaverkefni samtakanna Design for 
Change, hvetur börn til að taka til aðgerða, breyta 
aðstæðum sínum og umhverfi og deila reynslu sinni svo 
með öðrum börnum úti um allan heim. 

Byrjið á að skoða vefsíðuna www.dfcworld.com 
Á vefslóðinni www.globalgoals.org/ worldslargestlesson  
má finna og hlaða niður bæði kennsluáætlunum 
 Design for Change og bæklingum með  
heilræðum fyrir börn og ungmenni sem vilja  
grípa til aðgerða. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Verkefni 15 
mín
útur 

Aðrar útfærslur 

http://www.dfcworld.com/
http://www.globalgoals.org/
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Myndir frá eldri hluta borgarinnar, Hyderabad, Indlandi 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/50732394@N02/ 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/50732394@N02/
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Myndir frá eldri hluta borgarinnar, Hyderabad, Indlandi 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/pamnani/ 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/pamnani/
http://www.flickr.com/photos/pamnani/
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Myndir frá eldri hluta borgarinnar, Hyderabad, Indlandi 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/pamnani/ Götumatur - Samosa (Charminar) 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/pamnani/
http://www.flickr.com/photos/pamnani/
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Myndir frá eldri hluta borgarinnar, Hyderabad, Indlandi 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/15355987635 Haleem-kássa elduð 
(2012) 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/15355987635
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Myndir frá eldri hluta borgarinnar, Hyderabad, Indlandi 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/pherrari/5722854256 Mozamjahi markaðurinn 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/pherrari/5722854256
http://www.flickr.com/photos/pherrari/5722854256
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Myndir frá eldri hluta borgarinnar, Hyderabad, Indlandi 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/9473365526 Bonalu skrúðgangan 
(2013) 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/74821492@N00/9473365526
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Myndir frá nýja hluta Hyderabad og verslunarmiðstöðvum þar 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/abhiomkar/6718775877 Hyderabad 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/abhiomkar/6718775877
http://www.flickr.com/photos/abhiomkar/6718775877
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Myndir frá nýja hluta Hyderabad og verslunarmiðstöðvum þar 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/adityakolli/5654448428 
.com/photos/adityakolli/5654448428 

Durgam Cheruvu vatn 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/adityakolli/5654448428
http://www.flickr.com/photos/adityakolli/5654448428
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Myndir frá nýja hluta Hyderabad og verslunarmiðstöðvum þar 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/listenersvision/5782124788 Skrifstofa HSBC banka í nýja hluta Hyderabad borgar 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/listenersvision/5782124788
http://www.flickr.com/photos/listenersvision/5782124788
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Myndir frá nýja hluta Hyderabad og verslunarmiðstöðvum þar 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/rahulgod/5302861636 Verslunarmiðstöð í Hyderabad 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/rahulgod/5302861636
http://www.flickr.com/photos/rahulgod/5302861636
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Myndir frá nýja hluta Hyderabad og verslunarmiðstöðvum þar 

Mynd: https://www.flickr.com/photos/kalyan3/2079888937 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/kalyan3/2079888937
http://www.flickr.com/photos/kalyan3/2079888937
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Upplýsum fátækt - rannsóknarfyrirtæki 
http://www.plf.org.in/vision.html 

 

 
Upplýsum fátækt - rannsóknarfyrirtæki (Poverty Learning Foundation) er sjálfstætt fyrirtæki, staðsett í 

Andhra Pradesh fylki á Indlandi, sem aðstoðar bæði einstaklinga og samtök við að kanna möguleika, 

hugmyndir og aðgerðir sem miða að því að draga úr fátækt til frambúðar. Fyrirtækið vinnur undir þeim 

formerkjum að heimurinn tekur sífelldum breytingum og endurskoðar því stöðugt aðgerðir til að draga 

úr fátækt.  

Um er að ræða hóp sérfræðinga með reynslu af því að stýra skapandi verkefnum, sem miða við að 

draga úr fátækt, um allt Indland. Fyrirtækið var stofnað til að mæta þörf á að upplýsa fólk um 

stefnumál og aðferðir við að draga úr fátækt. 

Stór hluti starfsemi þess snýst um starfendarannsóknir, m.a. á lífsviðurværum í fylkinu. Einnig 

reynir það að vera í samskiptum við yfirvöld, einkageirann, fjölmiðla og þjóðfélagið sjálft. 

 
 

Námsstyrkir Kriti stofnunarinnar 
http://www.kriti.org.in/scholarships.html 

 

 
 

Kriti er stofnun sem ekki er rekin í hagnaðarskyni og hefur frá árinu 2009 unnið í fátækrahverfinu 

Filmnagar í Hyderabad. Þar eru um 4000 heimili. Það voru sérfræðingar í einkageiranum sem 

stofnuðu hana upphaflega og er sérstök áhersla lögð á að vinna með konum í ýmsum verkefnum sem 

tengjast lífsviðurværum kvenna, menntun barna og kynjamálum. 

Námsstyrkir eru nýttir til að halda börnum í fátækrahverfum í skólum sem annars þyrftu að hætta námi 

vegna peningaskorts. Eins og er styrkir stofnunin 175 börn til náms í einkaskólum, sem staðsettir eru 

ýmist innan fátækrahverfanna eða rétt fyrir utan þau. Flest barnanna eru þau fyrstu úr þeirra 

fjölskyldum sem hljóta menntun og er það hluti af vinnu Kriti stofnunarinnar að upplýsa foreldra um 

mikilvægi menntunar. Verkefnið byrjaði smátt og náði í upphafi eingöngu til starfsfólks stofnunarinnar 

sjálfrar. En smám saman tóku að berast umsóknir frá fleiri og fleiri fjölskyldum í fátækrahverfunum, 

sem og frá skólum með áhyggjur af því að nemendur flosni upp úr skóla vegna fjárskorts. 

http://www.plf.org.in/vision.html
http://www.kriti.org.in/scholarships.html
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Mahita eflingarverkefni 
http://www.mahita.org/projects.html 

 

 

 
Orðið „mahita“ þýðir endurreisn og markmið samtakanna er að stuðla að þróun innan fátækrahverfa í 

Hyderabad. Eitt verkefna Mahita kallast „Menntun eflir“ (Empowerment through Education) og snýst 

um að koma börnum sem eru í vinnu, og öðrum sem hafa hætt í skóla, aftur í nám. Samtökin vinna 

að þessu í samvinnu við ýmsa aðila, á borð við borgar/bæjarstjórnir, samtök kennara, 

góðgerðarsamtök, kennara sjálfa, alls konar samfélög og börnin sjálf. 

Til að auðvelda börnunum að sækja sér menntun hafa námsmiðstöðvar verið stofnaðar í nágrenni við 

heimili þeirra. Samkvæmt samtökunum hefur þessi aðferð reynst vel í að koma börnum aftur til náms. 

http://www.mahita.org/projects.html

