
Lærervejledning 
De farlige arbejdere?
Om nudging og politisk opdragelse

Introduktion og formål
De farlige Arbejdere? er et undervisningsforløb målrettet eleverne i udskolingen. Formålet med forløbet 
er at sætte de store politiske udviklinger ind en konkret ramme og se resultatet lokalt lige ude i de store 
kolonihaveforeninger i Ejby. 
Der arbejdes med forskellige holdninger til hvordan arbejdere/fattige opfattes, og hvordan det fra politisk 
side anses som vigtigt at opdrage og ’nudge’ arbejderne i en retning, der anses som mere gavnlig for dem 
selv og for samfundet med oprettelsen af kolonihaver og den sunde interesse, de anses for at være, som 
konkret eksempel på både holdningen til arbejderne og politikken på området. 
 
Når eleverne har gennemført forløbet, kan de således:

• Give konkrete eksempler på samspil mellem ideologi, samfundssyn og konkrete tiltag
• Give konkret eksempel på sampil mellem fortid og nutid

Før forløbet
De farlige arbejdere? kræver, at eleverne har et grundlæggende kendskab til samfundsudviklingen og 
de politiske omvæltninger, det fremvoksende industrisamfund i slutningen af 1800-tallet og starten af 
1900-tallet eksemplevis som konkrete perspektivering på arbejdet med Slaget på Fælleden og Systemskif-
tet, hvor der kan diskuteres politisk nudging både dengang og nu. 

Strukturering af forløbet
Undervisningsforløbet kan foregår i grupper af tre til fire elever med afsluttende diskussion i klassen eller 
på tværs af klassen. Den bedste tilgagn fås hvis alle læser alle kilder, men forløbet kan også struktureres 
så hver grupper læser en kilde og fremlægger det syn, der fremgår af den, og de afsluttende diskutere på 
tværs af grupperne. 

Selve forløbet
Hver gruppe får udleveret kilderne og den indledende introduktion.

Opgaven
Der er uddrag af fem kilder, der alle kredser om opfattelsen af kolonihaver, kolonihave ejere og hvad både 
ejerne og samfundet skal have ud af kolonihaverne

Kilde 1: Om fattighaver og agergemyse (1821)er et uddrag af CArl HEssens første henvendelse til 
Aabenrå om de store fordele ved at oprette fattighaver, ligesom han har gjort det et par år før i Slesvig.
NB: Kilden kan være lidt snørklet at læse - til gengæld er den kort. 

Fokuspunkter: Det skal være et tilbud til fattige eller trængende (ofte vil det være arbejdsløse). Dyrk-
ning af haven er sundt i sig selv. Et økonomisk perspektiv på at man kan spare i fattigforsorg. 
Til diskussion kan der fremhæves: Eksempelvis det opdragende i at give mulighed for, hvad han me-
ner er sunde interesser for fattige og så det rene økonomiske perspektiv. Kilden ligger før man kan tale 
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om en egentlig arbejderklasse, men Carl af Hessens holding kan ses som et grundlag for den senere politik 
på området. 

Kilde 2: Kongebesøg i kolonihaverne (1908) er et uddrag fra en reportage fra Kong frederik 8.s rejse 
gennem Jylland, hvor han blandt andet besøgte landets første egentlig kolonihaverforening der blev oprettet 
i Ålborg i 1865.

Fokuspunkter: Selvgjort er velgjort. Famillielivet har gavn af haven, og deres direkte betydning for mindre 
alkohol fremhæves. Der er også stadig tale om et økonomisk tilskud og decideret salg af egen avl fra haven. 
Til diskussion kan der fremhæves: Eksempelvis den bedrevidende - næsten faderlige - holdning til at 
ville udfylde arbejdernes fritid med beskæftigelse også. Ligeværdighed. 

Kilde 3: En solskinshistorie Landsthingsmand fortæller i bladet ’Kolonihaven’ i 1920.

Fokuspunkter: En moralsk opbyggende historie - der måske/måske ikke er baseret på en rigtigt oplevelse. 
Men den tjener som et klart eksempel på, hvor skidt det kan gå arbejderne i deres fritid, hvis der ikke er 
sunde tilbud, der kan trumfe deres egne lystdrevne tilgang til verden. 
Til diskussion kan der fremhæves: Eksempelvis holdningen til og synet på arbejderklassen og arbejdet 
som disciplinerende. 

Kilde 4: Moralsk opdragelse (1907). Uddrag af Jens Riis: ”Om Kolonihaver og deres betydning for Sam-
fundet”. 

Fokuspunkter: Opdragelse af børnene til lydige samfundsborgere som bi-effekt af havedyrkning.
Til diskussion kan der fremhæves: Eksempelvis hvor langt ind i privatlivet politisk nudging går. 

Kilde 5: Tale 1986. Uddrag af Borgmester i Glostrup Gunner Larsens tale ved Kolonihaveforbundets præ-
mieuddelingsfest i 1986.
Fokuspunkter: Det er arbejdet, der i sig selv gør kolonihaver til et godt sted. Fællesskab fremhæves stadig 
som noget særligt - nu blot mellem kolonihaveejere og ikke internt i familierne. 
Til diskussion kan der fremhæves: Eksempelvis hvad præmiering af haver betyder? At særligt hårdt 
arbejde på den måde fremhæves som det rigtige i en kolonihave. 
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