
Det Danske velfærDssystem 
 
lærervejleDning 

‘Det danske velfærdssystem’ henvender sig til danskundervisningen på de sidste to 
moduler på danskuddannelse 2 og 3. 

Materialet handler om, hvad borgernes skattepenge går til, og hvilke opgaver stat, 
regioner og kommuner hver især har ansvar for. Det lægger op til en debat om 
nogle af de ydelser, som betales over skatten (kultur- og fritidsaktiviteter, læge- 
behandling samt dagpenge/kontanthjælp). I undervisningsforløbet kommer di-
mensionerne læsning, lytning, samtale og skriftlighed i spil.

‘Det danske velfærdssystem’ består af fem film:
1) Hvorfor betaler vi så høj skat i Danmark? Og hvad går pengene til?
2) Hvad er Folketinget? Og hvad laver stat, regioner og kommuner?
3) Kultur- og fritidsliv – skal kommunen bruge penge på det?
4) Læge og hospitaler – skal det være gratis eller mod betaling?
5) Arbejdsløshed – skal samfundet betale til folk uden arbejde?

Til hver film er udarbejdet følgende:

FØR FILMEN VISES
�Samtalespørgsmål, som kursisterne kan tale om to og to for at bringe deres 

forforståelse i spil.  
Kort resumé af filmen.
Præsentation af de personer, man møder i filmen.  
�Oversigt over vigtige ord, som kursisterne kan tale om to og to.

EFTER FILMEN ER VIST
 Forståelsesspørgsmål, som kursisterne kan tale om to og to. Spørgsmålene har 

fokus på kursisternes forståelse af filmen, hvilke holdninger interviewpersonerne 
har, og hvorfor de mener, som de gør. 
 ’Dit land’ (spørgsmål til kursisterne om forholdene i deres hjemland).
’Hvad synes du?’ (spørgsmål til kursisterne om deres egen holdning til emnet).
�Skriftlige opgaver, hvor kursisterne enten skal skrive et brev, et blogindlæg eller 

en tekst for et politisk parti om emnet.

Alternative opgaver
Til alle film er der desuden udarbejdet nogle alternative opgaver, som læreren frit 
kan vælge, om eleverne skal arbejde med.

Alfabetisk ordliste
Relevante ord fra alle fem film er samlet i en fælles alfabetisk ordliste. 

Svar på forståelsesspørgsmål 
Svarene på forståelsesspørgsmål til alle fem film er samlet i ét særskilt dokument.    

‘Det danske vel-
færdssystem’ er 
udviklet af forenin-
gen YouGlobe med 
støtte fra Ministeriet 
for Børn, Undervis-
ning og Ligestillings 
Udlodningsmidler.

Didaktiske konsulen-
ter: Leila Al-Zagheer 
Solgaard og Knud 
Øllgaard fra Køben-
havns Sprogcenter.  

om filmene
De fem film og 
det tilhørende  
materiale funge-
rer uahængigt af 
hinanden. Man 
kan derfor vælge 
at arbejde med 
en eller flere af 
filmene.  

tiDsforbrug
Foreslag til tidsfor-
brug: 1-2 timer pr. 
film.


