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Eleverne vil med afsæt i multimodale cases fra
den københavnske bydel Sydhavnen lære om
den danske velfærdsstat og dens forskellige
socialklasser og segmenter. Bydelen er udpeget
som den mest ulige bydel i hele Danmark.
Sydhavnen er groft sagt delt op i to – den gamle
bydel og den nyopførte del af kvarteret. Den
nye del – kaldet Sluseholmen – er nybyggeri
ved havnen med kanaler, der giver en stemning
af Amsterdam. Her bor indbyggere med
økonomisk overskud. De er oftest veluddannede
og ressourcestærke og bor i ejerboliger. Det
gamle og oprindelige Sydhavnen er et gammelt
arbejderkvarter, som ligger på den anden side
af Sydhavnsgade. Det er i dag i høj grad præget
af arbejdsløshed og fattigdom, lave indkomster
og almene boligbyggerier. Samtidig bosætter
stadig flere unge købekraftige indbyggere sig
i andelslejligheder i den gamle del og blander
sig med de indfødte sydhavnere. Resten af
København og dens cafe-latte-cafeer rykker
dermed tættere og tættere på. Som en ekstra lille
krølle på det gamle Sydhavnen, så rummer det
også en række haveforeninger, hvor der blandt
andet bor en række kulturpersonligheder.
Sydhavnskvarteret er blevet et billede på en
voksende ulighed, som præger den danske
velfærdsstat, fordi uligheden er meget synlig
i den opdelte bydel. Materialet bruger dette
meget konkrete afsæt til at sætte fokus på
konsekvenserne af social og økonomisk opdeling.
Hvad betyder det for den tillid, man udviser over
for hinanden? Og hvilken rolle spiller opdelingen
for den sammenhængskraft, som er fundamentet
for vores velfærdssamfund?

Elevernes egen sociale arv sættes også i spil
Gennem forløbet bliver eleverne konfronteret
med ulighed – både i andres, klassekammeraters
og egne liv. Det er vigtigt at understrege og
minde om følgende: Vi lever alle forskellige liv,
vi har forskellige værdier, vi tilhører forskellige
sociale klasser osv. Pointen med forløbet er at
reflektere over denne forskellighed (eller lighed)
UDEN at dømme eller slavisk sammenligne os
med hinanden, da vi er forskellige.
Forløbet har til formål at skabe en refleksion
over de forskellige måder, vi vokser op på. Vi
mennesker tager forskellige ting med os fra
vores barndomshjem og opvækst, der er med til
at forme os. Den sociale arv, som vi får med os
(social, kulturel og økonomisk kapital) vil være
forskellig, men er ikke endegyldigt afgørende
for, hvem du er som menneske, og hvordan dit
liv vil og kan forme sig. Det er derfor vigtigt, at
man i forløbet får en snak om, hvordan vi taler
om ulighed – at der ikke tales nedsættende
eller fordømmende om mennesker, der mangler
en eller anden form for kapital, samt hvordan
vi undgår at udtrykke os fordømmende om
mennesker, der mangler penge eller måske har et
udfordrende familieliv (uanset hvilken socialklasse
man måtte tilhøre). Formålet med forløbet er
også netop at skabe en samtale på tværs af
sociale lag i vores fælles velfærdsstat. Vi må i den
forbindelse minde vores elever om, at det kan
give erfaringer, læring og kompetencer at vokse
op med eller støde på udfordringer af forskellig
art, som man kan tage med sig i sit videre liv.
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INDHOLD
Materialet består af denne lærervejledning og det
multimodale website stemmerfrasydhavnen.dk

FAG
Materialet retter sig mod undervisningen i udskolingen (8.-9. klassetrin) og opfylder
grundlæggende krav i følgende fag, hvorfor der opfordres til, at materialet bruges i et
tværfagligt forløb.
Følgende fag og tværgående emner er i spil:





Dansk
Samfundsfag
Understøttende undervisning

DANSK
Gennem forløbet er der mulighed for at arbejde med følgende genrer i dansk:








Podcast
Artikel
Essay
Kommentar
Brev
Foto

Forløbet byder på opinionstekster samt argumenterende fremstillingsformer. Videre skal
eleverne arbejde med ekspressive jeg-orienterede tekster (og billeder) i arbejdet med breve,
essays samt dagbøger i form af billeder. Dette giver eleverne mulighed for at reflektere over
deres egen livssituation, tanker og forestillinger.
Desuden skal eleverne fordybe sig i en multimodal produktion i form af hjemmesiden
‘Stemmer fra Sydhavnen’. Forløbet vil dermed også skabe mulighed for at arbejde med
billeder, formidling af billeder, billeddeling på nettet og ikke mindst færden og erfaringer på
sociale medier (Instagram). Eleverne skal her inddrage egne erfaringer og arbejde med digital
(og etisk) kommunikation.

SAMFUNDSFAG
Gennem forløbet skal eleverne opnå en forståelse af velfærdsstaten, dens betydning,
opbygning og udfordringer. Der skal arbejdes med forskellige politiske holdninger til både
velfærdsstaten, og hvad ulighed kan betyde for et samfund.
Videre skal eleverne udforske forskellige socialklasser med udgangspunkt i forskellige
indbyggertyper fra Sydhavnen: Hvad er social arv for en størrelse? Hvad tager vi med os i
vores videre liv? Og ikke mindst en diskussion om, hvad et godt liv indebærer.
Eleverne vil også gennem forløbet skulle tage stilling til, hvad et fair samfund er og
vigtigheden i en demokratisk samtale på tværs af kulturelle, økonomiske og sociale skel.
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Samfundsfaglige metoder, som materialet tager i brug:





		

Eleven skal tolke og forstå statistikker
Eleven skal finde relevante kilder
Eleven skal lære og opnå viden om samfundsfaglige fagord og begreber
Eleven skal forholde sig til samfundsfaglige problemstillinger, gennemføre 		
enkle undersøgelser af disse samt formidle resultatet for klassen

UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING
Der findes ikke selvstændige mål for den understøttende undervisning. Den understøttende
undervisning har til formål at supplere og understøtte undervisningen i fagene. Dermed kan
den understøttende undervisning anvendes bredt. Derfor anbefales det at inddrage nogle af
disse timer, så vidt muligt, i forløbet.

LÆRINGSM
ÅL
		
		
		
		
		
		
		

Eleven opnår en viden om de forskellige slags borgere (socialklasser), der
lever i bydelen Sydhavnen.
Eleven opnår viden om og kan gøre rede for begreberne; Velfærdsstat,
økonomisk og social ulighed, socialklasser og sammenhængskraft.
Eleven kan med afsæt i viden fra elevmaterialet diskutere, hvad økonomisk
ulighed og sociale forskelle betyder for det danske velfærdssamfund.
Eleven opnår en viden om konsekvenserne ved en stor ulighed og manglende
sammenhængskraft i et samfund.
Eleven kan diskutere vigtigheden i at skabe en demokratisk samtale på tværs
af kulturelle og sociale skel.
Eleven bliver bevidst om forskellige kildetyper (fotos, grafer, statistikker
og interviews).
Igennem elevens egen undersøgelse kan eleven diskutere kulturelle og sociale
forskellige i sit eget lokalsamfund.

LEKTIONE
R OG TIDS
FORBRUG
1. INTRODUKTION
A)
B)
C)

Præsentation af emnet (10 min.)
Brainstorm + stjæl idéer (15-20 min.)
Præsenter klassen for materialet (10 min.)

2. VELKOMMEN TIL SYDHAVNEN – HVOR TO VERDENER MØDES
A)
B)
C)

Introduktion til Sydhavnen – hvorfor er bydelen interessant? (10 min.)
Forstå Sydhavnen på 5 minutter (25 min.)
Gå på kildejagt (15-20 min.)
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3. DANSKFAGLIGE AKTIVITETER – ESSAY OG PODCAST
A)
B)

Essay-analyse: Hvem er Sydhavnen? (90 min.)
Podcasten som genre: ‘Set fra Sydhavnen’ (90 min.)

4. TEORI – FÅ STYR PÅ DET SAMFUNDSFAGLIGE: VELFÆRDSSTAT,
ULIGHED, SOCIALKLASSER
A)
Hvad er en velfærdsstat? (45 min.)
B)
Lighed vs. ulighed (60 min.)
C)
Hvad mener de politiske partier? (90 min.)*
*Kræver hjemmearbejde for eleverne

5. KENDER DU TYPEN? STEMMER FRA SYDHAVNEN
A)
B)
C)
D)
E)

Mød Josefine (30 min.)
Mød Steen (30 min.)
Mød Klaus (30 min.)
Flere stemmer fra Sydhavnen (60 min.)
Et slør af uvidenhed (45 min.)

6. AFSLUTTENDE OPGAVER: KENDER DU DIN BY?
A)
Hvad med dig selv? Undersøg dit eget liv (60 min.)*
B)
#Stemmerframinby: Undersøg jeres nabolag og by (ca. 8 lektioner)*
*Kræver hjemmearbejde for eleverne

7. EVALUERING
A)
Skriv en kommentar (30 min.)*
B)
Evaluering af læringsmål: Hvad har jeg lært? (15 min.)
C)
Brainstorm: Problemstillinger til afgangsprøven (45 min.)
* Kræver hjemmearbejde for eleverne
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FORSLAG
MATERIAL TIL SUPPLEREND
ER
E
DOKUMENTARFILM
En vej – to verdener
Dokumentarserie i fire afsnit produceret af DR. Her skildres familieliv i Brabrand vest for
Aarhus, hvor der opleves en lignende opdeling af befolkningsgrupper.
Find den på mitcfu.dk

PODCAST
Københavns Sydhavn (55 min.)
radio24syv.dk/programmer/mikrofonholder/18626924/kobenhavns-sydhavn

ARTIKLER
b.dk/nationalt/i-dag-taenker-jeg-at-sydhavnen-er-koebenhavns		fedeste-bydel

politiken.dk/indland/kobenhavn/art5630969/%C2%BBDer-vil-ske-det		samme-som-skete-p%C3%A5-Vesterbro-for-15-20-%C3%A5r-siden%C2%AB



INSPIRATIO
LÆRERST N TIL
PRØVESPØILLEDE
(SAMFUND RGSMÅL
SFAG)


Hvilke udfordringer står den danske velfærdsstat overfor nu og i fremtiden – og hvorfor?



Hvordan bliver vores velfærdsstat påvirket af globaliseringen? Og kan det have
negative effekter?



Hvilke holdninger har de forskellige politiske fløje til velfærdsstaten, økonomisk lighed 		
og dennes udfordringer? Hvor står du selv (argumenter for din sag)?



Et af velfærdsstatens mål er at skabe en øget lighed i samfundet – hvordan skaber vi et
øget lighed i velfærdssamfundet? Og kan lighed nogensinde være et problem?



Økonomisk lighed og ulighed og disses konsekvenser har altid været en central del
af den offentlige politiske debat i Danmark. Men hvilke politiske positioner er
fremherskende herhjemme? Og hvor står du selv (argumenter for din sag)?



Hvilke konsekvenser kan det have, at vi danskere bor opdelt i parallelsamfund
blandt andre, der minder om os selv (økonomisk og socialt set)? Og hvad kan man
som samfund gøre for, at folk bor mere blandet?
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INSPIRATIO
FORDYBEL N TIL
I DANSK (P SESOMRÅDER
RØVEFORM
B)







Storbymennesker
Om at høre til
Når kulturer mødes
Essay-genren
Ikke-fiktion: Sagprosa, avisartikler
Ikke-fiktion: Multimodalitet (podcast, foto og Instagram)

9/

NER
LEKTIO
TEMAET

TIL
ODUKTION
R
T
IN
:
1
E
EMN

1. INTRODUKTION
TIDSFORBRUG: A) 10 min. B) 15-20 min. og C) 10 min.
MATERIALER: Kopiark 1 og 2
FORSLAG TIL WEB-VÆRKTØJER: padlet.com, Mindmeister (app)
FAG: Samfundsfag
BESKRIVELSE:
Denne indledende refleksionsopgave har til formål at kickstarte elevernes forforståelse, tanker
og allerede eksisterende viden om emnet: Stemmer fra Sydhavnen – et fokus på velfærdsstat,
socialklasser og ulighed.
I forløbet vil eleverne med afsæt i multimodale cases fra Sydhavnen lære om den danske
velfærdsstat og dens forskellige socialklasser og segmenter.
Sydhavnen er groft sagt delt op i to – den gamle bydel og den nyopførte del af kvarteret. Den nye
del – kaldet Sluseholmen – er nybyggeri ved havnen med kanaler, der giver en stemning af
Amsterdam. Her bor indbyggere med økonomisk overskud. De er oftest veluddannede og ressourcestærke og bor oftest i ejerboliger. Det gamle og oprindelige Sydhavnen er et gammelt
arbejderkvarter, som ligger på den anden side af Sydhavnsgade. Det er i dag i høj grad præget af
arbejdsløshed og fattigdom, lave indkomster og almene boligbyggerier.
Sydhavnskvarteret er blevet et billede på en voksende ulighed, som præger den danske
velfærdsstat, fordi uligheden er meget synlig i bydelen. Materialet bruger dette meget konkrete afsæt til at sætte fokus på konsekvenserne af social og økonomisk opdeling. Hvad betyder det for den
tillid, man udviser over for hinanden? Og hvilken rolle spiller opdelingen for den sammenhængskraft,
som er fundamentet for vores velfærdssamfund?

DU
R
Ø
G
N
A
D
SÅ
A)

Præsentation af emnet: I samles i plenum, og du skriver ordene ‘velfærdsstat,
socialklasser og ulighed’ på tavlen. Herefter spørger du klassen, hvad de umiddelbart
kommer til at tænke på. Lad dem skrive stikord ned på post-its. Saml derefter op på
elevernes umiddelbare tanker.

B)

Brainstorm + ‘stjæl idéer’: Udlever kopiark 1 (eller benyt dig af et webværktøj fx
Mindmeister), der består af en mindmap, som eleverne udfylder to og to.





Eleverne går derefter rundt imellem hinanden i klassen. Når de møder en,
fortæller de om deres ideer til jeres brainstorm, og lytter derefter til den
andens. Hvis de støder på gode ideer, så skriver de den ned under ‘stjæl’ på dit
papir. Forsæt øvelsen, indtil der ikke er mere plads på papiret.
Eleverne vender nu tilbage til den oprindelige makker, hvor der tales om de
ideer, begge parter har ‘stjålet’.
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Nu rettes blikket mod tavlen, hvor klassen i fællesskab kommer med bud på,
hvad begreberne og temaet betyder og indebærer. Du eller en elev skriver
stikord op på tavlen til en fælles mindmap, mens diskussionen finder sted. Brug
evt. også padlet.com til dette (dermed kan I gemme jeres noter).



C)

Præsenter klassen for materialet og læringsmål



		
		



Udlever kopiark 2, som består af en række vigtige samfundsfaglige fokusord, som
eleverne igennem forløbet løbende skal udfylde til eget brug. Disse fokusord
fungerer som et leksikon med elevernes egne formuleringer.
Mål for forløbet: Præsenter derefter de overordnede læringsmål for eleverne.

OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL FOR

‘STEMMER FRA SYDHAVNEN’
		
		
		

		
		
		



		
		
		

Du opnår en viden om de forskellige slags borgere (socialklasser), der
lever i bydelen Sydhavnen.
Du opnår viden om og kan gøre rede for begreberne; Velfærdsstat,
økonomisk og social ulighed, socialklasser og sammenhængskraft.
Du kan med afsæt i viden fra elevmaterialet diskutere, hvad økonomisk
ulighed og sociale forskelle betyder for det danske velfærdssamfund.
Du opnår en viden om konsekvenserne ved en stor ulighed og manglende 		
sammenhængskraft i et samfund.
Du kan diskutere vigtigheden i at skabe en demokratisk samtale på
tværs af kulturelle og sociale skel.
Du bliver bevidst om forskellige kildetyper (fotos, grafer, statistikker
og interviews).
Igennem din egen undersøgelse kan du diskutere kulturelle og
sociale forskellige i dit eget lokalsamfund.

Præsenter eleverne for hjemmesiden, som I skal bruge i arbejdet med dette
emne. Lad dem udforske billeder og kilder, som I senere skal meget mere i
dybden med. Tilgangen til dette emne er ikke lange tekster, men derimod kilder
i form af lydfiler, fotos og grafer.
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2. VELKOMMEN TIL SYDHAVNEN
– HVOR TO VERDENER MØDES
TIDSFORBRUG: A) 10 min., B) 25 min. og C) 15-20 min.
MATERIALER: Kopiark 3 , smartboard og tablet/computer
FAG: Samfundsfag
BESKRIVELSE:
Sociologen Anja Jørgensen har i dagbladet Politiken forklaret problematikken om Sydhavnen
således:
“I almindelig tale snakker vi om ‘Sydhavnen’ som ét begreb. Sådan er det ikke længere. Nu
er der opstået et subsamfund, hvor man lever sammen med mennesker, man kan identificere
sig med. Kort derfra er der så et andet subsamfund med nogle helt andre mennesker. Skal
man vurdere dem som nogen, man skal være mistroisk eller fjendtlig over for? Det kan let
ske. Manglende tillid mellem befolkningsgrupper kan på længere sigt blive en trussel mod
velfærdssamfundet – fordi vi ikke oplever, hvordan ‘de andre’ er, og ikke føler solidaritet med
dem”.
I de følgende opgaver skal eleverne undersøge, hvad Sydhavnen er for en størrelse. På
stemmerfrasydhavnen.dk finder du og dine elever diverse kilder, der belyser den sociale og
økonomiske ulighed og store kontraster, som findes i Sydhavnen bl.a. her:
stemmerfrasydhavnen.dk/tallene-bag
Desuden skal eleverne forholde sig til, hvordan befolkningsgrupper og socialklasser ofte bor
og lever i segregerede enklaver – ikke blot i Sydhavnen men generelt.
På forsiden af websitet ligger videoen ‘Forstå Sydhavnen på 5 minutter’. Her forklarer
sociolog Anja Jørgensen om den opdelte bydel. Læs evt. mere i følgende artikel: politiken.
dk/indland/kobenhavn/art5630969/%C2%BBDer-vil-ske-det-samme-som-skete-p%C3%A5Vesterbro-for-15-20-%C3%A5r-siden%C2%AB

R DU
SÅDAN GØ
A)

Introduktion til Sydhavnen (læreroplæg): Introducer kort for eleverne, hvilken type bydel
Sydhavnen er, hvor den er placeret, og hvorfor den er interessant at undersøge nærmere
(se evt. beskrivelse under introduktion i lærervejledningen)?

Find bydelen på et kort og tal med eleverne om, hvor Sydhavnen er placeret
		rent geografisk.
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B)

Forstå Sydhavnen på 5 minutter: På stemmerfrasydhavnen.dk finder du en video om
Sydhavnen, hvor sociolog Anja Jørgensen fra Aalborg Universitet fortæller om de
udfordringer, hun ser i den københavnske bydel. Se videoen i fællesskab og lad derefter
eleverne gense den i mindre grupper, hvor de arbejder med spørgsmålene nedenfor:

VIGTIGE FOKUSORD TIL VIDEOEN
Det kan være en fordel at gennemgå disse begreber med klassen,
inden du viser videoen:
Sociolog

Middelklasse

Socialklasser

Tolerance

Solidaritet

Segregation

Parallelsamfund


ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL VIDEOEN:
1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
7.
		
		
8.
9.
		

C)

Hvilken slags bydel var Sydhavnen tidligere (før byfornyelsen)?
Hvordan beskriver Anja Jørgensen de to dele af Sydhavnen?
Er det ifølge Anja Jørgensen et problem, at bydelen er delt
i forskellige socialklasser?
Hvad betyder opdelingen af Sydhavnen?
Hvad kan vi gøre ved situationen i Sydhavnen?
Er det kun folk i Sydhavnen, der bor opdelt?
Hvilke konsekvenser kan det have, at vi danskere bor
segregeret og omgiver os med mennesker, der minder om
os selv (økonomisk og socialt set)?
Hvad kan man gøre for, at folk bor mere blandet?
Hvilken type by/område bor du selv i? Hvilken type mennesker bor
der i din by/område?

Gå på kildejagt: I følgende opgave skal eleverne undersøge og forholde
sig til kilderne ‘Tallene bag’ på hjemmesiden.



		
		



		

Del eleverne ud i par og lad dem sammen undersøge kilderne på hjemmesiden.
Udlever kopiark 3, der kan hjælpe eleverne med at systematisere de kilder samt
informationer, de bliver præsenteret for.
Saml til sidst op i plenum, og lad de forskellige elevpar på skift redegøre for de
informationer og viden, de har tilegnet sig.
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3. DANSKFAGLIGE AKTIVITETER
– ESSAY OG PODCAST
A) ESSAY-ANALYSE: HVEM ER SYDHAVNEN?
TIDSFORBRUG: 90 min.
MATERIALER: Essay om Sydhavnen (find det enten her danskforfatterforening.dk/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-16_Valby_Bladet-Kgs-_Enghave_-_Uge_33_print.pdf eller i bilag 1) og kopiark 4
FAG: Dansk

BESKRIVELSE:
I følgende opgave skal eleverne læse og analysere sagprosateksten* ‘Sydhavn’. Det er et essay
skrevet af forfatteren Victor Boy Lindholm. I essayet bliver vi inviteret med på en tankerejse,
hvor vi oplever Sydhavnen og kulturkampen mellem ‘det nye og gamle, ‘dem og os’ gennem
forfatterens øjne.
*Forslag til fordybelsesområde til prøveform B: Sagprosa

R DU
Ø
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N
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D
Å
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Essayet som genre – hvad ved du? Genopfrisk sammen med klassen, hvad der kendetegner essaygenren. Om nødvendigt lad eleverne researche og indsamle viden på nettet. Lad dernæst eleverne
formulere genrekendetegn i punktform.

ESSAYETS GENRETRÆK
Essayet er en ikke-fiktions-tekst, hvor der også er træk, som kendes fra

		fiktionen.
Essayet er et tankeforløb, hvor idéer og synspunkter opstår undervejs.

Essayet er personligt og subjektivt. Forfatteren er engageret i sit emne på

		
en søgende og undrende måde.
Forfatteren
tager udgangspunkt i noget konkret, en beskrivelse af situationer

		
fra hverdagen eller erindringer, og bevæger sig derfra over i refleksioner.
Kilde: Martin Jørgensen/Else Waitz Mosegaard: Byggesten til danskundervisningen, 2008

Læs: Læs i fællesskab Victor Boy Lindholms essay ‘Sydhavn’. Del dernæst
		
eleverne ud i grupper, og lad dem genlæse essayet inden analysedelen. Bed dem
		
understrege og markere vigtige passager og/eller sætninger undervejs ved
		anden læsning.
Analyse (se også kopiark 4): Lad eleverne arbejde med analysedelen i grupper og

		
saml til sidst op i plenum, hvor du sammen med klassen gennemgår deres svar på
		analysen.
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B) PODCASTEN SOM GENRE: ‘SET FRA SYDHAVNEN’
TIDSFORBRUG: 90 min.
MATERIALER: Kopiark 5, smartboard, høretelefoner og tablet/smartphone
FAG: Dansk
BESKRIVELSE:
I denne opgave bliver eleverne præsenteret for podcasten som en kilde og genre.
VINK står bag følgende podcastserie og skriver følgende:
“I en kort podcastserie sætter VINK LYD fokus på Københavns Sydhavn. Området, hvor
både den tunge industri og havnearbejderne er næsten forsvundet. Hvor metrobyggeri, nye
moderne caféer og akademikertyperne begynder at dukke op hist og her. Men også hvor
Sydhavnens lokalmiljø, historie og særpræg lever videre. Dette er prologen, hvor VINKs Leif
Pedersen starter fortællingen midt i Sydhavnen – midt i sin egen stue.”
1.
2.

3.

Prolog: vinkkbh.dk/podcast/podcastserie-set-sydhavnen-prolog (6.02 min.)
Afsnit 1: Morten Madøre: vinkkbh.dk/podcast/set-sydhavnen-afsnit-1-morten-madoere
(23.35 min.):“Efter sidste uges prolog, hvor vi placerede miniserien om Sydhavnen
midt i kvarteret og midt i byudviklingen, er det nu blevet tid til første afsnit. Her taler
vi med Sydhavnens pølsemand “Morten Madøre”, som serverer en herlig blanding af
røde pølser, røverhistorier og kontante holdninger til bydelens udvikling.”
Afsnit 2: Hula: vinkkbh.dk/podcast/set-sydhavnen-hula-afsnit-2 (13.12 mi.)
“Byvandringen gennem Sydhavnen fortsætter i andet afsnit af vores miniserie. Denne
uge er vi nået til kaffebaren Hula, der lugter lidt af Vesterbro, og som er populær blandt
de “nye” i bydelen.”

Find evt. også afsnit 3 af serien samt følgende podcast fra Radio 24syv: radio24syv.dk/programmer/
mikrofonholder/18626924/kobenhavns-sydhavn

R DU
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Introduktion: Tal med eleverne om, hvad en podcast er. Læs VINKs beskrivelse af denne
podcastserie højt for eleverne, inden I lytter til den.
Udlever kopiark 5: Det skal eleverne bruge, mens de lytter. Kopiarket består af en
analysemodel samt arbejdsspørgsmål til podcastserien.
Lyt til podcasten: Du kan evt. også downloade podcasten via din smartphone (VINK LYD).
Lad eleverne skrive noter ned undervejs – stop evt. podcasten undervejs, hvis der er
behov for opklarende spørgsmål.
Gruppearbejde: Lad eleverne arbejde med podcastanalysen i mindre grupper, hvor de
har mulighed for at genlytte podcasten og diskutere mulige svar. Saml til sidst op på
elevernes svar i plenum.
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4. TEORI – FÅ STYR PÅ DET SAMFUNDSFAGLIGE:
VELFÆRDSSTAT, ULIGHED, SOCIALKLASSER
TIDSFORBRUG: A) 45 min., B) 60 min. og C) 90 min.*
*Kræver hjemmearbejde for eleverne.

FAG: Samfundsfag og understøttende undervisning
BESKRIVELSE:
I følgende afsnit skal eleverne klædes på med samfundsfaglig teori. Har I tidligere været
omkring nogle af disse emner, kan du naturligvis nøjes med at vælge den type opgaver ud, som
passer til din klasse. Der vil være opgaver, der lægger op til at undersøge følgende:
1.
2.
		
3.
4.
		

Hvad er en velfærdsstat, og hvordan hænger den sammen?
Hvad er lighed og ulighed, og hvordan hænger dette sammen med tanken
om en velfærdsstat?
Hvilke socialklasser findes i det danske velfærdssamfund?
Hvilke holdninger har den politiske venstre- og højrefløj til velfærdsstat,
ulighed og socialklasser?

Det anbefales, at du som lærer forbereder et kort oplæg om velfærdsstaten, der passer
niveaumæssigt til lige præcis din klasse.

FOKUSORD






Velfærdsstat
Velfærdsstatsmodeller
Velfærdsklemmer
Ulighed
Gini-koefficienten
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A) VELFÆRDSMODELLER: HVAD ER EN VELFÆRDSSTAT?
TIDSFORBRUG: 45 min.
MATERIALER: Kopiark 6 og tablet/computer
FORSLAG TIL SUPPLERENDE KILDER: faktalink.dk/titelliste/velfaerdsstaten og
dr.dk/skole/samfundsfag/samfund. Suppler evt. med et kapitel i jeres fagbog og/eller fagportal
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Brainstorm: Udlever et par post-its til hver elev, og bed dem nu brainstorme over, hvad
et velfærdssamfund er: Hvad får vi retur for vores skat? Derefter hænger I alle post-its
op på en væg, hvorefter der tages en åben samtale om emnet.
Gruppearbejde: Del eleverne ud i mindre grupper. De skal nu via nettet og jeres egne
fagbøger og/eller netbaserede fagportaler undersøge, hvilke typer velfærdsstater,
der findes, og hvad de hver især indebærer og finansieres. Udlever kopiark 6, som
eleverne kan støtte sig op ad i processen.
Undersøgelse: Herefter skal eleverne undersøge, hvordan den universelle
velfærdsmodel i Danmark hænger sammen, samt hvilke udfordringer den står over
for i fremtiden.
Opsamling i plenum: Lad eleverne fremlægge og uddybe deres indsamlede viden.
Slut af med en diskussion om, hvilken forventninger I hver især har til velfærdsstaten
samt til hinanden som medborgere.

FORSLAG TIL EKSTRA AKTIVITET
Lad eleverne i grupper udarbejde en videofremlæggelse om velfærdsstatsmodellerne,
som uploades på skoletube.dk.
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B) LIGHED VS. ULIGHED
TIDSFORBRUG: 60 min.
MATERIALER: Kopiark 7, smartboard og tablet/computer
FORSLAG TIL SUPPLERENDE KILDER: faktalink.dk/titelliste/velfaerdsstaten og
dr.dk/skole/samfundsfag/samfund. Suppler evt. med et kapitel i jeres fagbog og/eller fagportal

BESKRIVELSE:
Opgaven har til formål at introducere eleverne for følgende spørgsmål:
1.
2.

Hvad er lighed og ulighed, og hvordan hænger dette sammen med tanken
om en velfærdsstat?
Hvilke socialklasser findes i det danske velfærdssamfund?

Det anbefales, at du som lærer forbereder et kort introducerende oplæg om begreberne lighed
og ulighed (Gini-koefficienten) og socialklasser, der passer niveaumæssigt til lige præcis din
klasse.
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Brainstorm: Bed eleverne om at rejse sig op og finde en makker. Lad dem skifte makker
ca. hvert andet minut efter hvert spørgsmål:

		1.
Hvad drejer lighed og ulighed sig om?
		2.
Hvad har I indtil videre lært om ulighed og lighed i forbindelse med
			bydelen Sydhavnen?
		3.
Hvad vil det sige at være rig/velhavende i Danmark?
		4.
Hvordan lever de velhavende i jeres kommune?
		5.
Hvordan lever de mere socialt udsatte i jeres kommune?
		6.
Mener du, at Danmark er et lige eller et ulige samfund? Uddyb dit svar,
			
så godt som du kan.





Opsamling: Saml op på elevernes makkerdiskussioner i plenum.
Læreroplæg: Det anbefales, at du kort introducerer eleverne for følgende begreber:
Gini-koefficienten, progressivt skattesystem samt socialklasser.
Begreber: Del eleverne ud i mindre grupper, og lad dem nu via nettet og jeres egne
fagbøger og/eller netbaserede fagportaler selv undersøge begreberne (brug kopiark 7).

		1.
		2.
		3.
		4.

Omfordeling af samfundets goder: Det progressive skattesystem
Gini-indekset
Socialklasser
Social, økonomisk og kulturel kapital (herunder fokus på social arv)
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Opsamling i klassen: Saml i plenum op på elevernes svar og diskussioner:

		1.
Hvad er lighed og ulighed, og hvordan hænger det sammen med
			
tanken om en velfærdsstat?
		2.
Hvad er Gini-indekset, og hvordan kan man med dette redskab måle
			ulighed?
		3.
Hvilke socialklasser findes i det danske velfærdssamfund?
		4.
Mener I, at Danmark er et lige eller et ulige samfund?



Ulighed i Danmark? Se evt. følgende videokilde fra tænketanken Cevea, der beretter
om en stigende ulighed i Danmark: youtube.com/watch?v=8aC9_v-AbS4



Spørgsmål til videoen:

		1.
Hvordan TROR danskerne, at formuefordelingen er fordelt?
		2.
Hvordan MENER danskerne, at formuefordelingen BURDE være fordelt?
		3.
Hvordan er formuefordelingen rent faktisk fordelt?
		4.
Er ulighed et problem eller er det positivt, at det giver folk noget at
			stræbe efter?



Line of decision: Eleverne stiller sig op i et spektrum fra helt enig til helt uenig på
baggrund af dine spørgsmål. Under øvelsen er det fint, hvis der stilles opklarende
spørgsmål, eller at du som lærer differentierer spørgsmålene alt efter det faglige niveau
i din klasse. Det er også vigtigt at fortælle eleverne, at man selvfølgelig kan ændre
mening, eller ikke have lyst til at sige sin mening. På den måde holdes de ikke personligt
ansvarlige for deres valg af ståsted.

		1.
Alle skal have lige adgang til job og sundheds- og uddannelsessystemet.
		2.
Økonomisk ulighed giver den enkelte noget at stræbe efter, fordi en stor
			
indsats kan og skal betyde succes og rigdom.
		3.
Ulighed kan være med til at give dynamik og økonomisk vækst i
			
samfundet. Den skal belønne dem, der kan og gør noget særligt.
		4.
Det er moralsk forkert at tage penge (via afgifter og skat) fra den, der
			
har tjent dem, for at give dem til andre.
		5.
Det er moralsk forkert ikke at bidrage til fællesskabet (samfundet) via
			
afgifter og skat. Dem, der klarer sig godt økonomisk, har ansvar for
			lavere socialklasser.
		6.
Lighed er vigtig for sammenhængskraften i vores samfund. Uden
			
økonomisk lighed bliver vores samfund opdelt, og så kan det blive
			
svært at finde løsninger på problemer, der vedrører os alle sammen.
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C) HVAD MENER DE POLITISKE PARTIER?
- UNDERSØG, FREMLÆG OG DEBATTER!
TIDSFORBRUG: 90 min.*
*opgaven kræver evt. hjemmearbejde for eleverne
MATERIALER: Kopiark 8, smartboard og tablet/computer

BESKRIVELSE:
Følgende opgave har til formål at skabe et overblik over det politiske landskab. Opgaven lægger
op til, at eleverne får repeteret, hvilke politiske partier der lige nu er repræsenteret i Folketinget
samt hvilke partier, der læner sig op ad hvilke ideologier osv.
Derudover er målet med opgaven, at eleverne trænes i at indsamle forskellige typer kilder med
kildekritiske øjne.
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Politiske holdninger undersøges: Del eleverne ud i mindre grupper og tildel hver gruppe
et politisk parti. De skal nu kort undersøge og redegøre for, hvilken holdning de forskellige
partier har til velfærdsstatens rolle i Danmark samt holdninger til og løsninger på lighed
og ulighed. Der må søges kilder på nettet – herunder partiernes hjemmesider.
Strukturer viden: Udlever kopiark 8, som kan hjælpe eleverne med at strukturere den
viden, som de indsamler. Lad gerne eleverne inddrage et visuelt element fx en Prezi,
Keynote, PowerPoint eller lignende.
Præsentation: Eleverne forbereder og fremlægger en kort præsentation af partiernes
holdninger.
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5. KENDER DU TYPEN?
STEMMER FRA SYDHAVNEN
TIDSFORBRUG: A) 30 min., B) 30 min., C) 30 min., D) 60 min. og E) 45 min.
MATERIALER: Kopiark 9 og 10 samt smartboard, høretelefoner og tablet/computer
FAG: Dansk, samfundsfag og understøttende undervisning
BESKRIVELSE:
Følgende afsnit indeholder opgaver til de cases, som du finder på stemmerfrasydhavnen.dk. Her
møder vi otte forskellige indbyggere, der bor i de forskelle dele af Sydhavnen.
I casene hører vi deres stemmer. De fortæller om deres forhold til og forskellige perspektiver på
Sydhavnen, deres bolig, billeder fra deres hverdagsliv samt deres liv. De forskellige cases skildrer
dermed tydelige sociale og kulturelle skel, da eleverne både møder kontanthjælpsmodtagere, studerende og velhavere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Josefine: 18-årig gymnasieelev
Jan: 38-årig arbejdsløs
Helle: 57-årig arbejdsløs
Steen: 58-årig arbejdsløs
Farkhondeh: 61-årig førtidspensionist
Ellen: 23-årig universitetsstuderende
Tina: 42-årig forfatter
Klaus: 57-årig selvstændig entreprenør

Opgaverne består af et tværfagligt mix af dansk- og samfundsfaglige tilgange, og eleverne skal
her bl.a. kaste et sociologisk blik på de otte forskellige stemmer: Hvem og hvad præger os? Hvilke
socialklasser tilhører disse borgere? Sker der en demokratisk samtale på tværs af disse forskellige
grupperinger? Og er det ene slags liv i grunden bedre end det andet?

A) MØD JOSEFINE
TIDSFORBRUG: 30 min.
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Analyse af fortælling: Lad eleverne analysere Josefines fortælling sammen med en
makker. Lad dem orientere sig i, hvilken type informationer de får i casen (gennem
billeder, lyd og Josefines brev).
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Billedanalyse: Eleverne skal nu vælge ét billede, som de går i dybden med:
		1.
Hvad forestiller billedet?
		2.
Hvad er der i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden?
		3.
Hvilke personer er med på billedet? Beskriv disse personer, så godt
			
du kan: Hvad kan du se (påklædning, alder, køn, kropssprog, udseende,
			
ansigtsudtryk, hvor befinder personen sig og hvad foretager personen
			sig)?
		4.
Er der andre vigtige ting på billedet? Giv en grundig beskrivelse.
		5.
Farver: Hvilke farver ser du? Hvordan er de: Glade, triste, varme,
			mørke, lyse?
		6.
Hvad fortæller billedet os?



Eleverne skal nu støvsuge siden for informationer om Josefine:
		1.
		2.
			
		3.
			
		4.
		5.
			
		6.



Hvilken del af Sydhavnen bor Josefine i?
Se godt på ALLE billederne: Hvad fortæller de dig om Josefines liv,
person og socialklasse? Find eksempler.
Hvilken form for social, økonomisk og kulturel kapital (social arv) får
Josefine fra sit hjem og familie?
Hvem og hvad præger os i vores barndom og liv generelt?
Hvordan ser Josefines hjem ud sammenlignet med dit? Er der
nogen ligheder og/eller forskelle?
Hvilket forhold har Josefine til sin bydel, Sydhavnen (lyt og læs)?

Gennemgang: Gennemgå elevernes svar i plenum.

B) MØD STEEN
TIDSFORBRUG: 30 min.

R DU
SÅDAN GØ



Analyse af fortælling: Lad eleverne analysere Steens fortælling sammen med en
makker. Lad dem orientere sig i, hvilken type informationer de får i casen (gennem
billeder, lyd og Steens brev).



Billedanalyse: Eleverne skal nu vælge ét billede, som de går i dybden med:

		1.
Hvad forestiller billedet?
		2.
Hvad er der i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden?
		3.
Hvilke personer er med på billedet? Beskriv disse personer, så godt du
			
kan: Hvad kan du se (påklædning, alder, køn, kropssprog, udseende, 		
			
ansigtsudtryk, hvor befinder personen sig og hvad foretager personen
			sig)?
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		4.
Er der andre vigtige ting på billedet? Giv en grundig beskrivelse.
		5.
Farver: Hvilke farver ser du? Hvordan er de: Glade, triste, varme, mørke,
			lyse?
		6.
Hvad fortæller billedet os?



Info om Steen: Eleverne skal nu støvsuge siden for informationer om Steen:

		1.
Hvilken del af Sydhavnen bor Steen i?
		2.
Se godt på ALLE billederne: Hvad fortæller de dig om Steens liv, person
			
og socialklasse? Find eksempler.
		3.
Hvilken form for social, økonomisk og kulturel kapital (social arv) har
			
Steen taget med sig gennem sit liv og familie?
		4.
Hvem og hvad præger os i vores barndom og liv generelt?
		5.
Hvordan ser Steens hjem ud sammenlignet med dit? Er der nogen
			ligheder og/eller forskelle?
		6.
Hvilket forhold har Steen til sin bydel, Sydhavnen (lyt og læs)?



Gennemgang: Gennemgå elevernes svar i plenum.

B) MØD KLAUS
TIDSFORBRUG: 30 min.
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Analyse af fortælling: Lad eleverne analysere Klaus’ fortælling sammen med en makker.
Lad dem orientere sig i, hvilken type informationer de får (gennem billeder og lyd).



Billedanalyse: Eleverne skal nu vælge ét billede, som de går i dybden med:

		1.
Hvad forestiller billedet?
		2.
Hvad er der i forgrunden, mellemgrunden og baggrunden?
		3.
Hvilke personer er med på billedet? Beskriv disse personer, så godt du
			
kan: Hvad kan du se (påklædning, alder, køn, kropssprog, udseende, 		
			
ansigtsudtryk, hvor befinder personen sig og hvad foretager personen
			sig)?
		4.
Er der andre vigtige ting på billedet? Giv en grundig beskrivelse.
		5.
Farver: Hvilke farver ser du? Hvordan er de: Glade, triste, varme, mørke,
			lyse?
		6.
Hvad fortæller billedet os?
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Info om Klaus: Eleverne skal nu støvsuge siden for informationer om Klaus:

		1.
Hvilken del af Sydhavnen bor Klaus i?
		2.
Se godt på ALLE billederne: Hvad fortæller de dig om Klaus' liv, person
			
og socialklasse? Find eksempler.
		3.
Hvilken form for social, økonomisk og kulturel kapital (social arv) har
			
Klaus, som han kan give videre til sine børn?
		4.
Hvordan ser Klaus’ hjem ud sammenlignet med dit? Er der nogen
			ligheder og/eller forskelle?
		5.
Hvilket forhold har Klaus til sin bydel, Sydhavnen (lyt)?



Venn-diagram: Hvilke forskelle og ligheder er der i Josefines, Steens og Klaus’
fortællinger og liv? Udlever kopiark 9, som består af et Venn-diagram. Nu skal eleverne
se nærmere på, hvad de tre indbyggere har tilfælles. De skal også undersøge, hvor de er
forskellige. Efterfølgende kan der sammenlignes med sidemakkeren.



Gennemgang: Gennemgå elevernes svar i plenum.

D) FLERE STEMMER FRA SYDHAVNEN
TIDSFORBRUG: 60 min.






Helle
Jan
Farkhondeh
Ellen
Tina



Lad eleverne gå på opdagelse i de øvrige fortællinger fra Sydhavnen – de
kender nu opbygningen af fortællingerne.



Del elever op i par, og udlever kopiark 10, som eleverne kan støtte sig op af.



Gennemgå elevernes svar (kopiark 10) i plenum.

Diskussion:
		1.
		2.
			
		3.



R DU
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Er det ene slags liv bedre end det andet? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvilke problemstillinger og konsekvenser følger med, at disse
mennesker lever i to forskellige parallelsamfund side om side?
I hvilken del af Sydhavnen ville I helst selv bo?
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E) ET SLØR AF UVIDENHED*
TIDSFORBRUG: Tidsforbrug: 45 min.
MATERIALER: Kopiark 11 og en saks
BESKRIVELSE:
Følgende opgave har til formål at samle op på den samfundsfaglige teori om velfærdsstat og
(u)lighed, som eleverne har tilegnet sig samt de otte forskellige stemmer fra Sydhavnen. Det
anbefales, at eleverne skriver eller indtaler deres svar på nedenstående spørgsmål, så de senere har
nogle noter at støtte sig til.
* Opgaven kræver, at du har arbejdet med opgaverne under afsnit 4, eller at eleverne har kendskab til de forskellige velfærdsmodeller samt begrebet
’progressivt skattesystem’.

VIDEN OM: SLØR AF UVIDENHED
De to amerikanske filosoffer John Rawls og Robert Nozick diskuterede i 1970’erne, hvorvidt lighed i samfundet er en positiv størrelse, vi som samfund bør stræbe efter eller ej.
Robert Nozick var af den overbevisning, at lighed ikke betyder, at alle skal eller bør have
det samme. Han fandt det vigtigt, at man som borger i et samfund får mulighed for at
beholde de penge, som man selv har tjent. Nozick mente, at staten ligefrem krænker
borgernes rettigheder ved beskatning af deres arbejdsindtægt.
John Rawls var af en anden overbevisning og mente derimod, at principperne for retfærdighed er valgt bag et slør af uvidenhed. Med dette menes der, at den eller de, der skal
opstille principper og regler for et samfund, bør befinde sig bag ‘et slør af uvidenhed’,
hvor man ikke er bevidst om, hvilken position man selv vil få i samfundet (køn, religion,
sygdom, alder, socialgruppe osv.). Kender man ikke til denne plads, er man i stand til objektivt og retfærdigt at formulere nogle grundlæggende principper for alle i et samfund.
Eksempel: Alle skal have så stor frihed som muligt, hvis og når det kan forenes med en
lige så stor portion frihed til alle andre.
Kilder: Denstoredanske.dk og Britannica.com
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Individuelt: Lad eleverne bruge 10 minutter på at reflektere skriftligt over følgende spørgsmål:
1.
		

Er det mest fair, at alle i et samfund betaler den samme procent i skat
af deres indkomst, eller bør skatten være progressiv?
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2.
		
		
		
3.
		
4.
		
		

Mener du, at skatteprocenten bør være så høj, at samfundet kan omfordele og 		
betale for velfærdsydelser (uddannelse, sundhed, infrastruktur, kontanthjælp
osv.)? Eller bør skatteprocenten være lav, så den enkelte borger selv kan
beslutte, hvad pengene bruges til?
Er det fair, at alle borgere har adgang til statens velfærdsydelser? Eller bør det
kun være til dem, der ikke er i stand til at klare sig selv?
Hvor store skal de økonomiske ydelser være, fx SU, kontanthjælp, folkepension
og børnefamilieydelse (hvis disse ydelser er høje, bliver skatteprocenten også
nødt til at være det)?



Grupper: Del nu eleverne ud i grupper, hvor de medbringer deres individuelle
overvejelser, som de præsenterer for gruppen. Her diskuterer de, hvilken type 			
velfærdsmodel de hver især hælder mest til.



Kobl det til Sydhavnen: Du skal nu trække 2 kort (kopiark 11). Her kan du som lærer evt. 		
nuancere billedet ved at give dem to meget forskellige cases. Hvert kort indeholder en 		
beskrivelse af en indbygger fra ‘Stemmer fra Sydhavnen’. Lad eleverne skrive i
fem minutter om hver person og om, hvordan disse personer ville have det i det
velfærdsstat, som eleven hælder mest til.



Gruppepræsentation: Præsenter jeres to personer i gruppen, og fortæl hvordan
personen ville have det i den velfærdsmodel, som du valgte. I gruppen diskuterer I
nu, hvorvidt andre velfærdsmodeller havde været bedre for jeres personer.



Retfærdighed i plenum: Diskuter, hvilken slags velfærdsmodel I finder mest retfærdig,
og hvad I mener er et retfærdigt samfund. Har vi i Danmark et retfærdigt samfund?
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6. REFLEKSIONSOPGAVER: KENDER DU DIN BY?
TIDSFORBRUG: A) 60 min.* og B) ca. 8 lektioner*
MATERIALER: Smartphones/tablet
FAG: Dansk, samfundsfag og understøttende undervisning
*Kræver hjemmearbejde for eleverne

A) HVAD MED DIG SELV? UNDERSØG DIT EGET LIV
BESKRIVELSE:
I følgende opgave skal eleverne undersøge deres eget liv. De har nu oplevet forskellige måder at leve
sit liv på i fortællingerne fra Sydhavnen. Vi lever alle forskellige liv, vi har forskellige værdier, vi tilhører
forskellige sociale klasser osv.
Pointen med følgende opgaver er at overveje denne forskellighed (eller lighed) UDEN at dømme
eller slavisk sammenligne os med hinanden. Derimod har opgaven til formål at skabe en refleksion over de forskellige måder, vi vokser op på. Vi mennesker tager forskellige ting med os fra vores
barndoms-hjem og opvækst, der er med til at forme os. Den sociale arv, vi får med os (social, kulturel
og økonomisk kapital), vil være forskellig, men er ikke endegyldigt afgørende for, hvem du er som
menneske, og hvordan dit liv vil og kan forme sig. Det er derfor vigtigt, at man i forløbet har en snak
om, hvordan vi taler om ulighed – at der ikke tales nedsættende eller fordømmende om mennesker,
der mangler en eller anden form for kapital, samt hvordan vi undgår at udtrykke os fordømmende om
mennesker, der mangler penge eller måske har et udfordrende familieliv (uanset hvilken socialklasse
man måtte tilhøre).
Vi må minde vores elever om, at det kan give erfaringer, læring og kompetencer at vokse op med eller
støde på udfordringer af forskellig art, som man kan tage med sig i sit videre liv.
Det er tillige vigtigt at minde eleverne om, at vi mennesker nærmest per automatik sammenligner os
med hinanden og vokser op med forestillinger om, hvad der er godt og bedre end noget andet,
men at disse forestillinger ikke nødvendigvis er sande, hvilket er noget både børn, unge og voksne
konstant skal lære at forholde sig til og reflektere over.

OVERVEJELSER INDEN OPGAVEN
Det er vigtigt, at du som lærer inden denne øvelse reflekterer over, hvorvidt denne øvelse
er egnet til din klasse eller ej. Og i så fald hvordan du så ønsker at gribe den an.
Eleverne vil med denne øvelse blive bevidste om lighed og ulighed hos klassekammerater
og hos dem selv. Derfor er det vigtigt at stille sig selv følgende spørgsmål: Hvordan er din
klasse skruet sammen? Er der stor lighed eller ulighed i klassen?
Når man træder ind i et privat hjem, så træder man samtidigt ind i en privatzone, som
ikke altid er kønt og fredeligt. Vær derfor opmærksom på elever med socialt belastede
baggrunde eller elever, der af forskellige årsager er udfordrede. Det er her vigtigt at
respektere elevens privatliv samtidig med, at de får skabt en refleksion over deres eget liv
i arbejdet med emnet.
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Du kan enten vælge at udføre øvelsen som:




En privat øvelse
En gruppeøvelse i mindre grupper

Det er op til dig som lærer at vurdere, hvad der vil fungere bedst i lige præcis din klasse, da du
kender din klasse og dens dynamik bedst.
Individuelt: Hver enkelt elev skal nu udarbejde en form for planche, hvor de undersøger og
dokumenterer (vha. kamera på en smartphone) følgende:




Elevens gade eller vej
Elevens hjem – eksempelvis:

		1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.

Hvilke bøger står på din/jeres bogreol?
Hvad er der i dit køleskab?
Hvordan ser et eller flere af dine måltider ud?
Holder din familie avis og i så fald hvilken?
Hvordan ser din stue ud?
Hvad ser du fra dit vindue?
Tag et billede af et øjeblik med din familie.

Fremlæggelser i grupper eller i plenum:
Hver elev fortæller om sine billeder og undersøgelser.
Afsluttende gruppe- og plenumdiskussion:
		1.
		2.
		3.
		4.
		5.

Hvorfor er vi, som vi er? Hvem og hvad præger os?
Hvad har DU fået med hjemmefra?
Hvad er lykke?
Hvad er lykken for dig i dit hjem?
Hvilke værdier er vigtige i dit hjem?
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B) #STEMMERFRAMINBY: UNDERSØG JERES NABOLAG OG BY

TIDSFORBRUG: Dette er vejledende alt efter, hvordan du vælger at gå til opgaven. Det anbefales, at
du tænker understøttende undervisning samt hjemmearbejde ind i opgaven.
Fase 1: 15 min.
Fase 2: 45 min.
Fase 3: 15 min.
Fase 4: 2-3 lektioner
Fase 5: 1-2 lektioner samt hjemmearbejde
Fase 6: 90 min.

MATERIALER: Smartphones og evt. pc/tablet.
FAG: Dansk, samfundsfag og understøttende undervisning
BESKRIVELSE:
I følgende opgave skal eleverne selv undersøge sociale og kulturelle skel i deres egen by under
#stemmerframinby. Eleverne skal i den forbindelse producere billeder, videoer og interviews.
I den afsluttende del af forløbet skal eleverne enten producere en video eller skrive en baggrundsartikel. Du kan her som lærer overveje, om der skal etableres et samarbejde med en lokal avis/
nyhedsmedie, som kunne trykke elevernes baggrundsartikel. Det kan skabe en stor motivation,
at ‘den virkelige verden’ viser interesse for 8.-9. klasseselevers arbejde.
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Opret en klasseprofil på Instagram, som alle elever får adgang til:
instagram.com eller download siden som en app (dette er naturligvis
blot et forslag).

GUIDE TIL INSTAGRAM
Kender du ikke til Instagram, så kan du finde en vejledning her (husk også, at de bedste eksperter er
dine elever) samvirke.dk/artikler/sadan-kommer-du-i-gang-med-instagram

ALDERSGRÆNSE
“Man skal være 13 år for at oprette en profil på Facebook, Instagram eller Twitter. Grunden er, at det
er amerikanske tjenester. I USA er der en lov, som kort fortalt siger, at man ikke må vise reklamer til
og indsamle oplysninger fra personer under 13 år. Når man har fx en Facebookprofil, får man ofte vist
reklamer ud fra det, som man har skrevet på sin profil eller de sider, som man har trykket ‘synes godt
om’. Fx hvis man synes godt om et spil, så får man også reklamer om at købe ting, der handler om
det spil.”
Kilde: Redbarnet.dk



Fase 1: Tag en indledende plenumsamtale om ansvar, adfærd og færden på sociale medier. I skal i denne opgave løbende dokumentere og dele billeder via Instagram. Det kræver
derfor en forventningsafstemning klassen imellem i forhold til, hvad der deles, hvorfor det
deles, og hvad der ikke skal deles. Formålet med opgaven er netop, at billederne skal in-
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spirere og vise andre danske skoleelever, hvordan lighed og/eller ulighed kan se ud. I kan
også lade jer inspirere af, hvordan andre skoleelever har løst opgaven, da alle der bruger
undervisningsmaterialet opfordres til at bruge #stemmerframinby. Her ligger i forvejen
flere af de indbyggere fra Sydhavnen, som er med i undervisningsmaterialet.



Fase 2: Del eleverne ud i grupper og find i hver gruppe en ‘social media-ansvarlig’, der
får til ansvar at være den i gruppen, som deler gruppens billeder/videoer på klassens
Instagram-profil. Eleverne skal derefter i gang med at planlægge, hvordan de vil løse
følgende opgave: Undersøg ulighed i dit eget lokalsamfund: Hvor ser I tegn på sociale,
økonomiske og kulturelle skel. Tag billeder og/eller videoer af jeres nabolag/bydel/by
samt dens borgere.
Eleverne skal nu brainstorme over og derefter planlægge gruppens undersøgelse: Hvor,
hvad og hvem kan der tales med samt tages billeder af?
Det er vigtigt med en klar plan, inden de kaster sig ud i undersøgelsen. Eleverne skal
også allerede nu tage stilling til, om deres slutprodukt skal være:

		
1.
		
2.

En video/fotos med billedtekster
En baggrundsartikel

Eleverne bestemmer selv dette, men det er vigtigt, at de tænker over hvorfor, så de
kan begrunde deres valg over for dig. Derudover skal eleverne også samle op på deres
undersøgelse i en endelig fremlæggelse for klassen, hvor deres produkt og billeder
(#tags) inddrages.



Fase 3: Hvad må man dele på nettet? Det anbefales, at I tager en plenumsnak om
reglerne vedrørende billeddeling på nettet – her er det særligt vigtigt at være opmærksom på den nye persondatalov. Eleverne skal spørge om lov, inden de tager billeder og
forklare, hvad billederne skal bruges til!

PERSONDATALOVEN
Et billede, hvor man kan se en genkendelig person, vil ofte være omfattet af persondataloven. Hvis
man lægger et billede ud på internettet i strid med persondatalovens regler, kan man straffes for det.



Fase 4: Når elevernes plan er godkendt af dig eller en anden lærer, skal de udforske
deres lokalområde. Husk at bruge #hashtags samt jeres eget klassehashtag.



Fase 5: Udarbejd en video/foto(s) eller baggrundsartikel samt fremlæggelse.



Fase 6: Fremlæggelser samt en afsluttende diskussion:

		
1.
			
		
2.
			

Blev I overraskede over, hvordan vores by er skruet sammen?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvordan sikrer vi en demokratisk samtale på tværs af sociale,
økonomiske og kulturelle skel i vores lokalsamfund?
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7. EVALUERING AF FORLØBET
TIDSFORBRUG: A) 30 min.*, B) 15 min. og C) 45 min.
A) SKRIV EN KOMMENTAR
TIDSFORBRUG: 30 min.
MATERIALER: Kopiark 12
FAG: Dansk og understøttende undervisning
BESKRIVELSE:
Som en afslutning på emnet kan eleverne skrive en argumenterende tekst i form af en kommentar, hvori
de tager aktivt stilling til emnet ‘Sydhavnen – den mest ulige bydel i Danmark’. Hermed får de individuelt
mulighed for at få sat deres viden fra forløbet i spil.

R DU
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Genren præsenteres: Præsenter eleverne for opgaven samt kommentargenren,
såfremt de ikke tidligere er blevet præsenteret for genren.



Disposition: Udlever kopiark 12. Lad hver elev skrive sin egen disposition over opgaven: 		
Hvad skal med, og hvordan skal opbygningen af kommentaren se ud? Hvad indeholder en
argumenterende tekst (her kommentar)?



Deadline: Aftal en deadline med eleverne: Hvornår skal opgaven afleveres? Gør dem også
opmærksomme på, at de gerne må researche videre på nettet, og at de skal huske at 		
gemme deres kilder.

KOMMENTAREN SOM GENRE
En kommentar er en navngiven persons holdning og mening til et aktuelt emne (ulighed i Danmark).
I en kommentar forholder skribenten sig kritisk til andres holdning til et aktuelt emne. Videre giver
skribenten udtryk for sin personlige holdning til emnet og argumenterer for den.
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B) OPSAMLING PÅ LÆRINGSMÅL
TIDSFORBRUG: 15 min.
MATERIALER: Kopiark 13
FAG: Dansk, samfundsfag og understøttende undervisning
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Ud på gulvet: Lad eleverne tale om følgende udsagn (skriv dem evt. på tavlen) og
lad dem diskutere dem med en makker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.




Hvad husker du bedst og hvorfor?
Det, der forbavsede mig mest, var …
Det mest interessante var …
Det sværeste var …
Min præstation var …
Det forstår jeg stadigvæk ikke …

Opsamling: Saml op på elevernes gruppesnak i plenum.
Skriftlig besvarelse: Udlever derefter kopiark 13. Her får eleverne mulighed for at svare
skriftligt på læringsmålene for forløbet. Der skal sættes kryds i et af felterne til hvert mål.

C) BRAINSTORM: PROBLEMSTILLINGER TIL AFGANGSPRØVEN
TIDSFORBRUG: 45 min.
FAG: Samfundsfag
MATERIALER: Kopiark 14 og 15
FORSLAG TIL WEB-VÆRKTØJER: Mindmeister og padlet.com

R DU
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Individuelt: Udlever kopiark 14 til eleverne og lad dem fortælle på egen vis, hvad de synes,
at de har lært gennem forløbet. Hvad har de fx lært om den københavnske bydel 		
Sydhavnen, ulighed i den danske velfærdsstat, sammenhængskraft og tolerance mellem
socialklasser osv.?
Mindmap i grupper: Del eleverne ud i grupper a 3-4. De skal nu bruge deres noter og
minileksikon over fagbegreber fra forløbet. Sammen laver de nu en mindmap over emnet/
hele forløbet. Hver gruppe præsenterer kort deres mindmaps.
Problemstillinger til afgangsprøve: Grupperne skal nu diskutere og udarbejde 1-3
potentielle problemstillinger til emnet, som ville kun bruges i forbindelse med
afgangsprøven i samfundsfag. Udlever kopiark 15.
NB! En god og gennemtænkt problemstilling tager naturligvis længere tid at udarbejde:
Dette er blot ideer og forslag til problemstillinger!
Plenum: Grupperne skriver deres problemstillinger ind på en fælles padlet
(padlet.com), som klassen kan bruge som en slags fælles notesbog til afgangsprøven.

KOPIARK 1
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LYSE
ESSAYANA

		1.
			

Genretræk: Hvordan kan I se, at teksten er et essay? Find eksempler på
essayets genretræk i ‘Sydhavn’.

		2.

Komposition og handling: Lav en handlingslinje over essayet; hvor bevæger fortælleren sig hen?

		3.
			

Sproget: Hvordan er sproget og de sproglige virkemidler i essayet (associationer, billedsprog, beskrivelser,
beretninger, sætningslængder, hverdagsagtigt eller kompliceret og fremmedartet sprog)?

		4.

Fortælleren: Beskriv fortællerstemmen.

		5.

Forfætterjagt: Gå på jagt efter forfatterens tanker, holdninger og følelser.

		6.

Tema: Hvilke temaer tager forfatteren op i essayet?

		7.

Budskab og fortolkning: Hvad fortæller teksten os, og hvilket budskab sender den os?

		8.
Perspektivering: Perspektiver evt. til andre essays eller sagprosatekster (der udtrykker en holdning), som I
			
har gennemgået i undervisningen. Perspektiver og inddrag også gerne din allerede eksisterende viden
			om Sydhavnen.

ESSAYETS GENRETRÆK




		



		

Essayet er en ikke-fiktions-tekst, hvor der også er træk, som kendes fra fiktionen.
Essayet er et tankeforløb, hvor idéer og synspunkter opstår undervejs.
Essayet er personligt og subjektivt. Forfatteren er engageret i sit emne på en
søgende og undrende måde.
Forfatteren tager udgangspunkt i noget konkret, en beskrivelse af situationer fra
hverdagen eller erindringer, og bevæger sig derfra over i refleksioner.

Kilde: Martin Jørgensen/Else Waitz Mosegaard: Byggesten til danskundervisningen, 2008

a
KOPIARK 5
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AFSNIT 1: MORTEN MADØRE

ANALYSE AF PODCASTSERIEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Hvad er podcastens titel?
Hvordan passer titlen til podcasten?
Hvem er afsenderen af podcasten?
Hvad er årstallet for udgivelsen?
Hvad er podcastens grundidé og indhold?
Giv her et resumé og tal kort om temaer og
budskab.
Er der tale om fiktion eller nonfiktion? Hvordan kan
vi skelne mellem fakta og fiktion?
Hvilke fortælleform(er) anvendes (fx interview med
de medvirkende/nøglepersonerne, reportage på
stedet, voice over?
Hvordan gøres der brug af reallyd, effektlyd
og musik?

SPØRGSMÅL TIL AFSNIT 1
Sydhavnen set med en indfødts øjne:
1.
Hvem er Morten Madøre? Hvilke informationer får
vi om ham?
2.
Hvad fortæller Morten Madøre om Sydhavnens fortid,
nutid og fremtid?
3.
Hvad frygter Morten Madøre?
4.
Hvad er Morten Madøres syn på ‘de andre (rige)’ i
den anden ende af Sydhavnen samt de nye tilflyttere
i den gamle ende?
5.
Hvad fortæller Morten Madøre om ‘social kontakt’
i samfundet?
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AFSNIT 2: HULA

SPØRGSMÅL TIL AFSNIT 2
Sydhavnen set med en tilflytters øjne:
1.
Hvad er Hula for et sted?
2.
Rasmus og Michael – hvem er de, og hvilke
informationer får vi om dem?
3.
Hvad fortæller de om Sydhavnen og dens udvikling?
4.
Hvorfor startede Rasmus og Michael Hula? Hvad
fortæller dette os om udviklingen i Sydhavnen og
dens tilflyttere?
5.
Hvad fortæller de om befolkningen i Sydhavnen
(den gamle del)?

TEMA, BUDSKAB OG VURDERING
1.
2.

3.

TEMA, BUDSKAB OG VURDERING

4.

Hvad er hensigten med podcasten?
Hvilke problemstillinger rejser podcasten? Er
problemstillingerne vedkommende, og kan de relateres
til andre historier og sammenhænge?
Giver podcasten lytteren mulighed for at:
- give svar (en lukket beretning)?
- stille spørgsmål (en åben beretning)?
Er podcasten forudindtaget i sin holdning, eller viser
den forskellige synspunkter?
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STATER
ller
VELFÆRDS
lfærdsmode
på de tre ve
rskellene

Undersøg fo

1. DEN
UNIVERSELLE
MODEL

2. FORSIKRINGSMODELLEN

3. DEN
LIBERALE
MODEL

LANDE

HVEM
BETALER?

HVEM FÅR
YDELSER?

ANDRE
FORSKELLE

DISKUTER MED EN MAKKER
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige
velfærdsmodeller?
Hvilke velfærdsgoder får vi via vores skat i et
samfund som Danmark?
Undersøg de tre typer af klemmer, som
velfærdsstaten står over for: Forventningsklemmen,
popularitetsklemmen og omkostningsklemmen.
Hvorfor har vi overhovedet et velfærdssamfund?
Overvej, på hvilken måde tilliden og solidariteten er
vigtig for et velfærdssamfund.
Hvilke konsekvenser kan det få for velfærdssamfundet,
hvis de forskellige socialklasser ikke mødes og interagerer
med hinanden i det danske samfund?

FORVENTNINGSKLEMMEN

POPULARITETSKLEMMEN

DEN KLEMTE
VELFÆRDSSTAT

OMKOSTNINGSKLEMMEN
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. ULIGHED
LIGHED VS

1.

Undersøg, hvad Gini-koefficienten er. I kan se en graf her: cepos.dk/abcepos/danmark_har_den_4_laveste_
ulighed_blandt_oecd_landene. Forklar begrebet med dine egne ord:

2.

Omfordeling af samfundets goder: Undersøg, hvad det progressive skattesystem er.
Forklar begrebet med jeres egne ord:

3.

Undersøg begrebet ‘social arv’ og herunder ‘social, økonomisk og kulturel kapital’.
Kom gerne med eksempler:

4.

Hvad er lighed og ulighed, og hvordan hænger dette sammen med tanken om en velfærdsstat?
Mener I, at Danmark er et lige eller et ulige samfund? Uddyb jeres svar.

OPDELING AF DANSKERE I KLASSER
Hvilke socialklasser findes der i det danske
velfærdssamfund?
Du kan få styr på hvilke klasser, der er i det danske
samfund, og hvad der kendetegner dem her:
klassesamfund.dk

KOPIARK 8
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VORES PARTI:
1.

Tilhører partiet venstre- eller højrefløjen?

2.

Hvilken ideologisk linje læner partiet sig op ad?

3.

Hvilke typer kilder bruger vi?
Hvorfor?

4.

Hvad står der i kilderne?



Kilde 1: Partiets hjemmeside:



Kilde 2:



Kilde 3:



Kilde 4:



Kilde 5:
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N
SYDHAVNE
A
R
F
R
E
M
STEM
HELLE

JAN

FARKHONDEH

ELLEN

TINA

HVILKEN DEL
AF SYDHAVNEN
BOR PERSONEN I?

BESKRIV
PERSONENS
HJEM

HVILKEN
SOCIALKLASSE
TILHØRER
PERSONEN
(SKRIV
EKSEMPLER)
1.

Afslut følgende sætninger, når du har set, læst
og hørt alle stemmerne fra Sydhavnen:



Jeg synes, at det er mærkeligt at….



Jeg var ikke klar over, at ….



Jeg blev trist, da….



Jeg forstod ikke, at….



Jeg kunne godt lide, at…



Jeg synes, det er interessant at…

2.

Hvilke tegn ser du på ulighed i Sydhavnen?

3.

Hvordan er det synligt, at vi har at gøre med
forskellige socialklasser?

1
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D
UVIDENHE


JOSEFINE OVERBYE
Familie: Bor sammen med sin mor og far
Alder: 18 år
Job: Gymnasieelev og deltidsbarista
Bor: I den nye del
Sydhavnen hvor længe: 2 år

STEEN THOMSEN
Familie: Bor alene (har 3 børn)
Alder: 58 år
Job: Arbejdsløs (i aktivering)
Bor: I den gamle del
Sydhavnen hvor længe: 6 år

JAN FØNNS

HELLE SEIDENFADEN

Familie: Bor alene
Alder: 38 år
Job: Arbejdsløs
Bor: I den gamle del af Sydhavnen
Sydhavnen hvor længe: 19 år

Familie: Bor alene (har to voksne børn)
Alder: 57 år
Job: Arbejdsløs (uddannet laborant)
Bor: I den gamle del
Sydhavnen hvor længe: 3 år

FARKHONDEH BAZEGHY
KISOMY ‘FIRI’

ELLEN STAMPE KRUSAA

Familie: Bor alene
(har en voksen søn)
Alder: 61 år
Job: Førtidspensionist
(uddannet lærer og tolk)
Bor: I den gamle del
Sydhavnen hvor længe:
Kan hun ikke huske

TINA SAKURA BESTLE

KLAUS SCHEUER

Familie: Bor sammen med sin søn Louis
på 8 år
Alder: 42 år
Job: Forfatter
Bor: I den gamle del
Sydhavnen hvor længe: 2 år

Familie: Med sin kone (har to
voksne børn)
Alder: 57 år
Job: Selvstændig (entreprenør)
Bor: I den nye del
Sydhavnen hvor længe: 4 år

Familie: Bor alene
Alder: 23 år
Job: Studerende, Roskilde
Universitetscenter og deltidsansat
hos optiker
Bor: I den nye del
Sydhavnen hvor længe: 1 år

1.

Er det mest fair, at alle i et samfund betaler den
samme procent i skat af deres indkomst, eller bør
skatten være progressiv?

3.

Er det fair, at alle borgere har adgang til statens
velfærdsydelser? Eller bør det kun være til dem, der
ikke er i stand til at klare sig selv?

2.

Mener du, at skatteprocenten bør være så høj, at
samfundet kan omfordele og betale for velfærdsydelser (uddannelse, sundhed, infrastruktur,
kontanthjælp osv.)? Eller bør skatteprocenten være
lav, så den enkelte borger selv kan beslutte, hvad
pengene bruges til?

4.

Hvor store skal de økonomiske ydelser være fx
SU, kontanthjælp, folkepension, børnefamilieydelse
(hvis disse ydelser er høje, bliver skatteprocenten
også nødt til at være det)?

2
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KOMMENTAREN SOM GENRE
En kommentar er en navngiven persons holdning og mening
til et aktuelt emne (ulighed i Danmark). I en kommentar
forholder skribenten sig kritisk til andres holdning til et aktuelt
emne. Videre giver skribenten udtryk for sin personlige
holdning til emnet og argumenterer for den.

3
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MÅL
Du kender de forskellige
slags borgere (socialklasser), der lever i
bydelen, Sydhavnen.

Du kan gøre rede for
begreberne: Velfærdsstat,
økonomisk og social
ulighed, socialklasser og
sammenhængskraft.

Du kan med afsæt i
viden fra elevmaterialet
diskutere, hvad økonomisk
ulighed og sociale
forskelle betyder for det
danske velfærdssamfund.

Du har opnået en viden
om konsekvenserne ved en
stor ulighed og manglende
sammenhængskraft i et
samfund.
Du kan diskutere
vigtigheden i at skabe
en demokratisk samtale
på tværs af kulturelle og
sociale skel.
Du kan bruge forskellige
kildetyper (fotos, grafer,
statistikker og interviews).

På baggrund af din egen
undersøgelse kan du
diskutere kulturelle og
sociale forskelle i dit eget
lokalsamfund.

KAN

KAN NÆSTEN

KAN IKKE ENDNU

4
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Hvad har du lært
efter at have arbejdet
emnet? Du må skrive
alt det ned, som du
kan komme i tanke om.
Husk, at du skal skrive i
hele sætninger.
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JEG LÆRT
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HVAD ER EN PROBLEMSTILLING?
En problemstilling består af et eller flere spørgsmål, som ikke har et entydigt svar. Tænk på
problemstillingen som noget, der er interessant, og som skal undersøges – noget der undrer jer.
Problemstillingen sætter kursen for en opgave og afgør, hvad det er, I vil undersøge. Derfor er
det vigtigt, at den hverken er for bred eller for smal.
Eksempler på gode formuleringer i problemstillingen:



Hvordan kan det være, at …, når …? Og på hvilken måde påvirker det os, at …?



Hvad er årsagen til, at … sker, når …? Hvilke løsningsforslag kan udvikles for at afhjælpe dette?



Hvordan hænger … sammen med …, hvis …?



Hvorfor sker der …, når …? Hvad kan årsagen være? Hvem skal gøre hvad?



Er det rigtigt, at …? Hvordan kan det ændres, og hvem vil det have konsekvenser for?

For at kunne arbejde med problemstillingen skal I formulere arbejdsspørgsmål. Det er konkrete
spørgsmål, som man kan undersøge, for til sidst at kunne komme med en løsning på sin problemstilling.
Følgende former for spørgsmål kan hjælpe jer:



Videns- og dataspørgsmål (= baggrundsviden: Hvad er …? Hvem er …? Hvor er …? Hvilke …?)



Forklarings- og forståelsesspørgsmål (Hvordan og hvorfor hænger det sammen? Hvorfor …?
Hvordan kan det være at …?)



Holdnings- og vurderingsspørgsmål (Egne/andres holdninger og vurderinger …
Forholder det sig sådan eller sådan …?)



Handlingsspørgsmål (Hvad kan/skal/bør der gøres …? Af hvem? Hvad betyder den tidligere
situation for det, der kan gøres nu og i fremtiden? Hvordan sikres gode løsninger?
Hvordan forholder du dig til problemet)
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eg går i regnen, der falder så tungt
i brystet. Jeg kan intet se. Jeg er
blændet af vandet. Den skyller
igennem mit skelet. Vandet erstatter
mit blod. Jeg kryber på gaden med
mine nye gæller og grimme arme. Alt
er ændret, alt er nyt, og alle kan lide
det nye. Hvem kan ikke det? Fra mit
nye perspektiv flyder jeg med rendestenens vand ned under Sydhavn Station. Jeg er glat og glad, og jeg må sige, at jeg er overrasket: At det er så
nemt at bevæge sig rundt uden ben.
Jeg flyder og flyder, jeg kan komme
hen, hvor andre ikke kan. Jeg dykker ned i kloakken, og dukker op i et
omklædningsrum på Ellebjerg Skole.
Man kan godt se det. Kvaliteten. Det
funklende, det gode, de tilrettelagte
læreplaner, der skal bringe eleverne
trygt igennem skoletiden. Der er ikke
noget at sige til, at jeg her må trække mig selv op. Give mig selv form,
tage mig sammen til at kigge ind i
fremtiden og fortælle hvad jeg ser.
Jeg vandrer rundt som et menneske
med Sydhavnen i blodet, og Vesterbro
er fjenden. Man ser dem hver eneste
dag, hvor de sniger sig over de usynlige grænser, med deres bøllehatte og
påtagede arbejderklasse æstetik, men
vi ser lige igennem dem: De er posh.
De er fake. De har ingenting at gøre
her. Sådan tænker jeg, mens jeg kig-

J

AF VICTOR BOY LINDHOLM

ger ud mod mit rige fra Teglholmen til
Enghavevej, fra Valbyparken til Sjælør Station. Her regerer jeg, her vandrer jeg rundt og hilser på alle. Jeg
sætter mig på Mozarts Plads, og jeg
tænker, at jeg fandme aldrig forlader
det her sted. De må slæbe mig ud af
solen. Aldrig ud af Sydhavnen. Jeg er
skabt til det her. Jeg gisper helt euforisk over at høre til sammen med alle
de andre. Jeg ser Anker Jørgensens
genfærd. Det er så fint og spinkelt,
som det vandrer helt gennemsigtigt
henover pladsen. Fnyser lidt arrogant
over tanken om prestigebyggerierne
på Sluseholmen. IT IS THE FUTURE
ANKER. Men man kan ikke snakke
fornuft med en død. Dette er en regel at leve ved. Snak ikke fornuft med
de døde. På pladsen falder jeg sammen og træder ind i et skyggerige.
Jeg kæmper mig igennem alle de fortabte sjæle, alle de arbejdende og tjenende, der har levet i Sydhavnen. Jeg
ærer arbejderne fra Fordfabrikkerne
og fra B&W, dem der stod i dampene
indtil lungerne kollapsede. Jeg kryber
ind i deres lunger og ser på konsekvenserne af den industrielle revolution. Den langsomme nedbrydning
af vævet i lungerne. Mennesker der
ofrede sig hver eneste dag for familien
og fremskridtet. Slimen de hostede op
om natten, trætheden der trængte ind
i deres celler. Jeg rejser sig mig op, og
forsøger at trænge igennem glemslen.
Sydhavnen vil rejse sig. I tidligere tider lå området så stille og glemt. Her
kunne man være i fred for boligspekulanter og den kreative klasse. Hvad
er det nu jeg ser? Altaner og friværdi der stjæler udsigten til Køge Bugt.
Hvad fuck er det I vil her? Hvem er
I? Hvor er I fra? Nu kommer de snigende, denne nye bølge af stilhedselskende forældre, som ja, jeg ved snart
ikke, en flok fucking white walkers,
der indvandrer til Sydhavnen uden
sans for historien. De vil bare have
priserne til at stige – disse tidligere

universitetsstuderende – så de kan
sælge deres lejlighed, flytte til forstaden og opdrage endnu en generation
af well-to-do-soon-to-be-magtmennesker. Jeg ved snart ikke. Vi kan vist lige så godt sige farvel til Valbyparken.
I stedet for den gamle allé, vil vi se et
endnu et madmarked – en food court
– skyde op, hvor tilflytterne vil mæske sig i alverdens veltillavede madvarer uden sans for prisen. De gamle
træer vil vælte, og deres rødder bliver
flået op af jorden for, at Sydhavnen
kan følge med udviklingen, den nyeste trend, det absolut moderne. IT
IS THE FUTURE dette madmarked,
hvor overborgmesteren og Claus Meyer vil blive inviteret. Man vil give
dem en stor og smuk saks, som de i
fællesskab vil bruge til at klippe det
røde bånd over. Kan I se det for jer?
Hele Sydhavnen vil forsvinde, hele
Sydhavnen vil blive overdækket, så
de resterende københavnere og Sjællands nordlige indbyggere kan få et

Jeg sætter mig på Mozarts Plads, og jeg tænker, at jeg
fandme aldrig forlader det her sted. De må slæbe mig ud af
solen. Aldrig ud af Sydhavnen. Jeg er skabt til det her. Jeg gisper
helt euforisk over at høre til sammen med alle de andre.

Sydhavn

FOTO: MADS JENSEN/SCANPIX

ordentligt sted at købe ind. I et interview vil Claus Meyer argumentere
for deporteringen af Sydhavnens befolkning til Fejø, hvor de vil arbejde
som æbleplukkere til Irmas ufiltrerede æblemost. Han vil sige, at de få
må ofre sig for de mange, at det store
fællesskabs sundhed er langt vigtigere end én enkelt lille befolkningsgruppe. IT IS THE FUTURE. Jeg ser
det i mine knogler. Jeg mærker det i
mine vandfyldte lunger. Det kommer
med regnen. Regnen vil vaske det hele
væk, og det eneste der vil stå tilbage
er denne funklende og skinnende bygning, hvor bagerne vil vågne tidligt,
gøre dejen til friske kanelsnurrerne
og frøsnapperne klar, mens baristaterne møder ind og brænder dagens
friske kaffebønner og kokkene roder
rundt i urtehaverne efter dagens friske ramsløg. Alt vil blive så friskt!
Der er ingen vej tilbage og alle kan
lide det nye. Hvem kan ikke det? På
Fejø vil det stå på et skilt over indgangen til fabrikken. ALLE KAN LIDE DET NYE - IT IS THE FUTURE,
og arbejderne vil hver dag ære dette
skilt, som deres forfædre ærede fremskridtet ved frivilligt at opløse deres
lunger i dampende fra de smeltede
metaller på fabrikkerne. Sådan bliver
det sandt, at man kan tage folket ud
af Sydhavnen, men ikke Sydhavnen
ud af folket.
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(bringes med tilladelse fra forfatteren)

