


 

”Plads til os alle” (1998) udfolder arbejderbevægelsens historie fra 1870erne og med tråde 

frem til slut 1990erne. Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek & Arkiv har 

desuden udarbejdet en række artikler, som uddyber de temaer, der præsenteres i hvert 

enkelt dokumentarafsnit. Disse kan bruges sammen med eller uafhængigt af dokumentaren. 

 

Målgrupper:  

Materialet og arbejdsspørgsmålene herunder kan tilpasses grundskolens ældste klasser 

samt STX, HF og EUD.  

 

Læringsmål (grundskole): 

Materialet understøtter to af folkeskolens kanonpunkter: Slaget på Fælleden (afsnit 1: Med 

eller uden loven) samt Kvinders valgret (afsnit 2: Det lange seje træk). Materialet 

understøtter desuden de fælles mål om kronologi og sammenhæng samt kildearbejde. 

 

Læringsmål (STX): 

Materialet understøtter bl.a. kernestofområderne demokrati, menneskerettigheder og 

ligestilling samt politiske og sociale revolutioner.  

Materialet understøtter desuden de faglige mål om at kunne redegøre for centrale 

udviklingslinjer i Danmarks historie samt skelne mellem forskellige typer forklaringer på 

samfundsmæssige forandringer. 

 

Omsatte læringsmål:  

Eleverne får indsigt i arbejderbevægelsens betydning for udviklingen i Danmark fra 

slutningen af 1800-tallet og op gennem 1900-tallet. På baggrund af historiske eksempler om 

arbejderbevægelsens kampe for rettigheder, kan eleverne perspektivere til problemstillinger i 

nutiden, samt opnå en forståelse for hvilke muligheder der er for at handle på nutidige og 

fremtidige udfordringer. 

  



 

1: Med loven eller uden 
 

Om arbejderbevægelsens politiske udvikling før Anden Verdenskrig - og om valget mellem 

reform eller revolution. 

Følgende problemstillinger kan diskuteres i klassen: 

• Hvad fik Louis Pio til at skrive 'Socialistiske Blade' - og hvad ville han med disse 

blade? 

• Hvordan var levevilkårene i 1870ernes arbejderkvarterer? 

• Hvad var effekten af Slaget på Fælleden i 1872? 

• Hvordan gik det arbejderbevægelsens stifter, Louis Pio? 

• Hvilken forklaring får vi på, at bondepartiet Venstre og Socialdemokratiet fandt 

sammen i kampen for demokrati op til århundredeskiftet 1900? 

• Hvordan forestillede den danske arbejderbevægelse sig, at socialismen skulle 

indføres? 

• Hvordan adskilte syndikalisterne sig fra socialdemokraterne, og hvad kom 

syndikalisterne til at hedde fra 1920? 

• Hvordan forløb 'påskekrisen' efter Første Verdenskrig? 

• Hvordan vurderes statminister Staunings rolle i 1930erne? 

• Hvordan var Stauning og Socialdemokratiets forhold til nazismen og besættelsen af 

Danmark?  

Fokus på begreber: Revolution, borgerskab, socialisme, diktatur, klassekamp, reformpolitik, 

opposition, fagbevægelse, strejke/lockout og voldgiftsdomstol. 

Perspektivér til nutiden: Den tidlige arbejderbevægelse ville forandre samfundet og stod 

overfor valget mellem forandring gennem reform eller forsøge med revolution. Hvordan sker 

politisk og samfundsmæssig forandring i dag? Hvem driver disse processer, og hvilke 

virkemidler tages i brug? Tænk på fx Alt-right, klimabevægelsen, Brexit? 

  



 

2: Det lange seje træk 
 

Arbejderne organiserer sig. Om opbygningen af fagforeningerne og forholdet mellem 

fagbevægelsen og Socialdemokratiet. 

Følgende problemstillinger kan diskuteres i klassen: 

• Hvilke problemer havde fagbevægelsen i sine spæde år i 1870'erne? 

• Hvordan blev arbejderne rundt om i landet oplyste om at organisere sig i 

arbejderbevægelsen? 

• Hvad provokerede Marie Christensen til at danne Københavns Tjenstepigeforening? 

• Hvordan skildres agitatorernes arbejdsvilkår? 

• Hvilken forklaring gives der på, at statsminister Stauning havde opbakning blandt den 

brede befolkning i 1930'erne? 

• Hvordan løste arbejderbevægelsen problemet med arbejdsløshed under den tyske 

besættelse? 

• Hvorfor var kommunisterne populære i befolkningen efter krigen, og hvorfor mistede 

de igen deres popularitet? 

• Hvad gik godt og hvad gik skidt for arbejderne op gennem 1960'erne? 

• Hvorfor ændrede det politiske billede sig efter 1973? 

• Hvad var årsagen til, at Socialdemokratiet og fagbevægelsen (LO) fjernede sig fra 

hinanden? 

Fokus på begreber: Socialisme, organisering, agitation, faglært/ufaglært, overenskomst, 

tyende, at være fæstet, EF og betalingsbalancen. 

Perspektivér til nutiden: Hvilken rolle spiller fagforeningerne i dag? Undersøg og sammenlign 

3 nutidige fagforeninger: Hvor store er de, hvem organiserer de og hvilke mærkesager har 

de? I visse lande kan der være arbejdsgivere, der forbyder sine ansatte at være medlem af 

en fagforening. Hvilke fordele og ulemper er der for de to parter (arbejdsgiver og 

arbejdstager) ved et sådant forbud? 



 

3: Når bægeret flyder over 
 

Om arbejdskampe og forholdene på arbejdsmarkedet. 

Følgende problemstillinger kan diskuteres i klassen: 

• Hvorfor og af hvem er Arbejdsretten, som afgør konflikter mellem arbejdere og 

arbejdsgivere, blevet kaldt en klassedomstol? 

• Hvilken forklaring gives der på Storlockouten i 1899, og hvad var resultatet af 

storlockouten? 

• Hvad var konsekvenserne for arbejderne, mens Storlockouten stod på? 

• Hvordan skildres vilkårene for strejkebryderne, også kaldet skruebrækkere? 

• Hvad fik arbejdsløshedsbevægelserne på benene, og hvad brugte man de 

arbejdsløse til i 1930’erne? 

• Hvordan beskrives syndikalisternes/kommunisternes roller i arbejskampe? 

• Hvordan vurderes kampene om ligeløn blandt mænd og kvinder og effekten af 

ligelønnens indførelse i 1973? 

• Hvad ligger der i begrebet ’organiseringstvang’? 

• Hvordan er uenighed mellem arbejdere og deres forhandlere kommet til udtryk? 

Fokus på begreber: Overenskomst, voldgift, generalstrejke, skruebrækker, 1. maj, 

undtagelsestilstand, Rigsdagen, Kanslergadeforliget, realløn, mæglingsforslag, Marshall-

hjælp, tidsstudier, rationaliseringer, akkordarbejde og indkomstpolitik. 

Perspektivér til nutiden: Hvilke alvorlige arbejdskonflikter har der været indenfor de seneste 

10 år? Hvad har de handlet om, og hvilke resultater/konsekvenser har de medført? 

  



 

4: Snorens 3. streng 

Om den politiske forbruger og kooperationen. 

Følgende problemstillinger kan diskuteres i klassen: 

• Hvad er forklaringen på, at arbejderne tog initiativ til at oprette egne bagerier, 

fællesbagerierne, tilbage i 1880'erne? 

• Hvad var idéen og målet med kooperationen? 

• Hvad skal man forstå med udtrykket 'kooperationen som snorens tredje streng'? 

• Hvordan kom kooperationens succes til udtryk i 1930'erne? 

• På hvilke områder levede kooperationen ikke op til sine mål? 

• Hvordan oplevede arbejderne at arbejde i deres egne virksomheder? 

• Hvilken forklaring gives der på, at de kooperative virksomheder måtte lukke? 

• Hvordan vurderes kooperationens nytte? 

 Fokus på begreber: Skruebrækker, strejke/lockout, andelsbevægelse, centralisering og 

kapitalisme/socialisme, at tegne aktier. 

Perspektivér til nutiden: Hvordan ser den politiske forbruger ud i dag? Hvilke ligheder og 

forskelle er der med fortidens politiske forbruger? 

  



 

5: Fra baggård til beton 

Om boligbevægelsen fra den spæde begyndelse til nutidens problemer med betonskader og 

”ghettodannelser”. 

Følgende problemstillinger kan diskuteres i klassen: 

• Hvad var baggrunden for at bygge boliger til arbejderne i København og byerne 

omkring århundredeskiftet 1900? 

• Hvad var idéerne med byggeforeningerne? 

• Hvilken forklaring gives der på arbejderbevægelsens modvilje mod, at arbejderne 

selv skulle eje deres boliger? 

• Hvad var årsagen til bolignøden i 1930’erne og 1940’erne? 

• Hvordan bosatte folk sig, når de ikke havde råd til at betale husleje eller der var 

boligmangel? 

• Hvordan gik funktionalismen i spænd med det almennyttige boligbyggeri til 

arbejderne? 

• Hvad var problemet for arbejderfamilierne med 1950’ernes kolletivbyggeri? 

• Hvilke argumenter var der for og imod betonbyggeriet? 

• Hvad var baggrunden for, at politikerne besluttede at sanere bykvartererne, og hvad 

gik protesterne mod saneringen til gengæld ud på? 

• Hvilke typer bolig blev arbejdernes foretrukne op gennem1960'erne og 1970'erne? 

• Hvilke problemer stod de store boligselskaber overfor i 1980'erne? 

Fokus på begreber: Brokvarterer, slum, saneringspolitik, beboerforening, beboeraktion, 

kooperationen. 

Perspektivér til nutiden: Hvilke udfordringer ift. bolig og boligpolitik findes der i dag? Hvilke 

løsninger, bliver der foreslået (fx fra politikere, græsrødder, beboerforeninger)? 

 

  



 

6: Lidt arbejde skader ikke 

Om børn og unge på arbejdsmarkedet før og nu. 

Følgende problemstillinger kan diskuteres i klassen: 

• Hvilke argumenter var der for og imod loven om børnearbejde i 1873? 

• Hvad betød børnearbejde for arbejderfamilierne? 

• Hvordan beskrives børnenes arbejde på landet? 

• Hvad var baggrunden for, at læger og skolefolk var de ledende i kampen mod 

børnearbejde? 

• Hvordan havde børnene det med, at udviklingen gik mod længere skoledage og 

mindre tid til arbejde? 

• Hvordan forklares baggrunden for, at der ikke blev lavet love om børns arbejde i 

landbruget? 

• Hvilke konsekvenser havde det for børn på landet i modsætning til børn fra byen? 

• Hvilken rolle kom Faglig Ungdom samt Lærlingenes og Ungarbejdernes 

Landsorganisation, LLO, til at spille for lærlingene? 

Fokus på begreber: EU-direktiv, den politiske højrefløj/venstrefløj, Indre Mission, A-kasse, 

understøttelse, lærling-svend-mester-hirarkiet. 

Perpektivér til nutiden: Hvordan er situationen med børnearbejde i dag – i Danmark og andre 

steder i verden?  Undersøg nutidens syn på erhvervsuddannelser. Hvor mange vælger en 

erhvervsuddannelse – og hvilke forskellige syn, knytter der sig til erhvervsuddannelser 

versus uddannelsesforberedende ungdomsuddannelser (fx STX, HF, EUX)? 

  



 

7: Lys over land 

Kulturpolitik og arbejderbevægelsens store dannelsesprojekt. 

Følgende problemstillinger kan diskuteres i klassen: 

• Hvordan forklares begrebet solidaritet blandt arbejderne? 

• Hvilke kulturelle foreninger opstod under arbejderbevægelsen? 

• Hvordan beskrives højskolernes betydning for arbejderbevægelsen? 

• Hvilke formål havde kolonihaverne? 

• Hvordan skildres Fagenes Fest? 

• Hvilke intentioner havde arbejderbevægelsen med de nye medier, tv og radio? 

• Hvordan holdninger stod de kulturradikale for? 

• Hvilke ændringer førte ferieloven fra 1938 med sig? 

• Hvordan udviklede ungdomskulturen sig op gennem 1950'erne? 

• Hvordan satte oprøret mod kunststøtten - med Peter Rindal i spidsen - gang i 

kulturdebatten? 

• Hvordan påvirkede unddomsoprøret arbejderbevægelsen? 

Fokus på begreber: Agitation, dannelse, de kulturradikale, Rindalisme, unddomsoprør. 

Perspektivér til nutiden: Hvilke syn er der på dannelse i dag? Hvilke former for kultur er 

identitetsskabende i dag? 

 

  



 

8: Gør din pligt og kræv din ret 

Baggrunden for nutidens velfærdssamfund beskrives gennem udviklingen inden for områder 

som sociale forhold, bolighold, uddannelse, arbejdsforhold og politik. 

Følgende problemstillinger kan diskuteres i klassen: 

• Hvad betyder begrebet 'Gør din pligt og kræv din ret'? 

• Hvorfor ønskede arbejderbevægelsen en enhedsskole 

• Hvordan udviklede forholdene sig på arbejdsmarkedet? 

• Hvilke konsekvenser fik det for familierne? 

• Hvilken forklaring gives der på den økonomiske vækst? 

• Hvilke konsekvenser har den økonomiske vækst haft for miljøet? 

• Hvordan bliver ungdomsoprøret forklaret? 

• Hvilke ændringer skete der i det politiske system fra 1973? 

• Hvordan udviklede forholdene sig i de nye forstæder? 

• Hvordan skildres vilkårene for indvandrerne? 

Fokus på begreber: Overførselsindkomst, ”det offentlige”, almennyttige boliger/socialt 

byggeri, den sociale arv, Klondyke, paria. 

 

Perspektivér til nutiden: Hvad vil det sige at gøre sin pligt? Og hvordan hænger det sammen 

med at kræve sin ret? Er den gamle parole om ”Gør din pligt og kræv din ret” aktuel i dag? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 

 

 

 


	6: Lidt arbejde skader ikke
	Om børn og unge på arbejdsmarkedet før og nu.
	8: Gør din pligt og kræv din ret

