
 
 
 
 

VELFÆRDSSAMFUNDET 
 

Lærervejledning 
 
 
Læringsmål:  

• Eleven har kendskab til det danske velfærdssystem. 

• Eleven kan reflektere over og diskutere betydningen af det danske velfærdssamfund 

for det danske samfund. 

• Eleven kan reflektere over, hvordan den danske velfærdsstat bidrager til 

integrationen af flygtninge og indvandrere. 

 
Klassetrin: 4.-6. Klasse. 

Fag: Dansk.  

Tid: 4-6 lektioner.  

 

Opgave 1: Se videoen om kanonværdien ’Velfærdssamfundet’  

Eleverne kan stille undre spørgsmål til videoen. Var der noget i videoen som overraskede 

dem eller fik dem til at reflektere? Er eleverne enige i, at velfærdssamfundet er en vigtig 

dansk værdi? 

 

Opgave 2: Hvad er et velfærdssamfund? 

I Danmark har vi et velfærdssamfund. Eleverne skal i denne opgave komme med eksempler 

på, hvad det betyder for Danmark og danskerne at vi har et velfærdssamfund. 

• Danmark har en universel velfærdsstat. Eleverne skal på klassen komme med bud på, 

hvad det betyder. Betyder det, at den gælder for ALLE eller kun dem, der har behov? 

• Eleverne skal komme med tre eksempler på velfærdsgoder, vi har i Danmark.   

• Eleverne skal svare på, hvem der betaler for, at de kan gå i skole og komme på 

sygehuset, når de er kommet til skade.  

 

 

 



Opgave 3: Velfærdsstatens værdier 

Den danske velfærdsstat bygger på nogle grundlæggende danske værdier. Det er: 

• Solidaritet 

• Lighed  

• Tillid  

• Fællesskab.  

 

I skal i klassen diskutere, hvordan disse værdier er vigtige for velfærdsstaten. Læreren kan 

styre diskussion ved at stille følgende spørgsmål til eleverne:  

• Hvorfor er det vigtig både at vise tillid og være solidarisk i en dansk velfærdsstat?  

• Hvordan bliver disse værdier skabt igennem velfærdsstaten? 

•  Kunne en velfærdsstat som den danske eksistere uden disse værdier?  

• Bidrager det til en følelse af fællesskab, når alle betaler til det samme formål om at 

skabe lighed og tryghed for alle?  

 

Opgave 4: Fordele og ulemper  

I videoen hører eleverne om, at det er familien, der passer de gamle i Syrien, i stedet for at 

de kommer på plejehjem ligesom i Danmark. På samme måde er det helt normalt, at børn 

kommer i dagpleje og børnehave i en tidlig alder i Danmark, fordi at forældrene skal ud og 

arbejde og tjene penge igen. I denne opgave skal eleverne reflektere og diskutere fordelene 

og ulemperne ved et velfærdssamfund som det danske. Eleverne kan sidde sammen i grupper 

og komme med eksempler.  

• Eleverne skal nævne tre gode ting ved den danske velfærdsstat (Ex. gratis skolegang, 

folk kan få hjælp, hvis de er syge eller ikke kan arbejde, børn kan blive passet). 

• Eleverne skal nævne tre dårlige ting ved den danske velfærdsstat (Ex. Man betaler 

mange penge til skat, som man måske ikke får brug for, fremmede skal passe vores 

bedsteforældre og børn i stedet for os selv).  

 

Gennemgå svarene på klassen til slut. 

 

 Opgave 5: Flygtninge og integration i et velfærdssamfund 

Når Danmark modtager flygtninge, så skal det danske samfund hjælpe dem med at få en god 

start på deres nye liv i Danmark. Eleverne skal give eksempler på, hvad den danske stat 

hjælper flygtninge med i starten og diskutere, om det er vigtigt at det danske samfund 

hjælper flygtninge og indvandrere i gang med deres nye liv i Danmark.  



Klassediskussion: 

• Eleverne skal nævne områder, hvor flygtninge skal have hjælp i starten af deres nye i 

liv i Danmark. (Sprogskole, uddannelse, lægehjælp, integrationsydelse, bolig, 

børnehave eller folkeskole). 

• Eleverne skal overveje, hvad der ville ske, hvis flygtningene IKKE fik denne hjælp af 

den danske stat i starten. (Ville ikke lære dansk, ikke få arbejde, ikke komme i skole, 

biddrage eller blive uddannede). 

 
Opgave 6: Er velfærdsstaten fair? 

I den danske velfærdsstat er der nogle mennesker som arbejder mere, får mere i løn og 

betaler mere i skat end andre. Samtidig er der nogle, der ikke kan arbejde pga. sygdom eller 

andre ting, og som derfor får kontanthjælp eller andet hjælp fra staten for at kunne leve et 

ordentligt liv. Er det fair, at nogle bidrager mere til samfundet end andre, eller burde det 

være hver mand for sig selv? 

 
Til at diskutere dette, skal læreren lave en værdilinje på gulvet, hvor den ene side 

repræsenterer ”helt enig” og den anden side repræsenterer ”helt uenig”. 

Eleverne skal tage stilling til følgende udsagn, der omhandler velfærdssamfundet.  

Eleverne skal argumentere for deres valg. 

 
• Det er godt, at de der har muligheden for det betaler mere i skat, så alle i Danmark 

kan have det godt. 

• Det er til alles bedste, hvis flygtninge får en god start på deres nye liv i Danmark og 

lærer at tale dansk og får et arbejde. 

• Alle burde betale ligeså meget i skat, uanset hvor meget man tjener. 

• Vi bør lette skatten, og lade alle selv betale for skole, sygehus og plejehjem. 

• Det er godt, at de der tjener mest også betaler mest i skat. 

• Det er godt at vi har plejehjem og børnehaver, så danskerne ikke behøver passe deres 

børn og forældre, men kan arbejde og tjene penge i stedet for. 

• Hvis nogle snyder og ikke betaler skat, så ødelægger man følelsen af fællesskab og 

solidaritet i det danske samfund.  

• Det er ikke Danmark og danskernes ansvar at betale for at flygtninge kan få en god 

start på deres nye liv i Danmark.  

• Det ville være bedre, hvis alle passede deres bedsteforældre, i stedet for at vi betaler 

staten for at gøre det. 

 



 

 

Fælles Mål 

Dansk  

Kompetenceområde: Efter 6. Klassetrin.  

Læsning Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge 

Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer 

Fortolkning: Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af 

litteratur og andre æstetiske tekster 

Kommunikation Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i 

overskuelige formelle og sociale situationer 

 


