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Prøv-lykken-kort 
 

 
Du har svært ved at koncentrere dig i timen, 

fordi du er bange for, at din lærer slår dig 
 

Ryk 1 felt tilbage 

 
Strømmen er gået i dit hus om aftenen, 

så du kan ikke lave lektier 
 

Ryk 1 felt tilbage 

 
Din far har brug for hjælp i marken, 

så du kan ikke komme i skole i denne uge 
 

Ryk 2 felter tilbage 

 
Du forstår ikke den skoleopgave, du skal lave, men 
du må ikke stille spørgsmål, så du skriver af fra din 

sidemand 
 

Ryk 2 felter tilbage 

 
Floden er gået over sine bredder og har 

oversvømmet vejen til skolen 
 

Ryk 2 felter tilbage 

 
Din lærer underviser på portugisisk, men du taler 

selv changane (dit lokalsprog),  
så du forstår ikke, hvad han siger 

 
Ryk 3 felter tilbage 

 
De penge, du tjener ved at arbejde på markedet, 

bliver brugt til at  
sende din fætter i skole 

 
Ryk 3 felter tilbage 

 
Din skole stopper efter 5. klasse. Der er for langt 

til en skole med flere klassetrin,  
så du kan ikke rykke op i 6. klasse 

 
Ryk 3 felter tilbage 

 
Du har gået i skole i tre år 

men kan stadig ikke læse og skrive 
 

Ryk 4 felter tilbage 

 
Du er forældreløs og bor hos din onkel, som ikke 

synes, det er nødvendigt, du går i skole 
 

Ryk 4 felter tilbage 



 
Din lærer er flyttet fra landsbyen, og du må vente 

på, der kommer en ny lærer 
 

Vent en omgang 

 
Du falder i søvn i en skoletime,  

fordi du har været oppe siden klokken 5  
for at arbejde i marken 

 
Vent en omgang 

 
Du har fået solgt dine varer på markedet, så nu kan 

du få råd til mad de næste 2 dage 
 

Ryk 1 felt frem 

 
 

Du er kommet med i skolens elevråd 
 

Ryk 1 felt frem 

 
Din familie har haft en god høst, så der er penge til 

at købe skolematerialer til dig 
 

Ryk 2 felter frem 

 
Din far har tjent lidt ekstra penge, så han kan købe 

en skoleuniform til dig 
 

Ryk 2 felter frem 

 
Der er blevet bygget en brønd i nærheden  

af dit hus, så du skal ikke længere gå så langt for at 
hente vand 

 
Ryk 2 felter frem 

 
Din skole har fået doneret læsebøger,  
så alle elever kan få en gratis læsebog 

 
Ryk 2 felter frem 

 
Der er kommet en ny lærer til landsbyen,  

som har overbevist din far om, at det er vigtigt, du 
kommer i skole 

 
Ryk 3 felter frem 

 
Din far har fået et godt job, så du og din familie 

skal flytte til en større by,  
hvor der er en skole  

 
Ryk 3 felter frem 

 
Din svigerinde har tilbudt at passe dit barn, 

så du kan komme i skole igen 
 

Ryk 3 felter frem 

 
Din familie har fået en cykel, så du har nu mulighed 

for både at komme i skole og  
hjælpe til i marken 

 
Ryk 4 felter frem 

 
 

Der er blevet bygget en skole i din landsby 
 

Slå igen 

 
Du er blevet rask efter et malariaudbrud og 

kan igen komme i skole 
 

Slå igen 

 
 
 

       


