Det danske velfærdssystem
film 1
Hvorfor betaler vi så høj skat i Danmark? Og hvad går pengene til?
Personer du vil
møde i filmen

Inden filmen

opgave 1) Samtalespørgsmål
1) Cirka hvor meget betaler borgerne i skat i Danmark?
2) Hvad bruges pengene for eksempel til?
3) Synes du, at skatten er for høj i Danmark? Hvorfor / hvorfor ikke?
Snak sammen to og to om spørgsmålene.

opgave 2) Resumé af filmen

Olivia Nepper
Winther studerer
på universitetet
og får penge fra
staten, mens hun
læser.

Danmark er et af de lande i verden, hvor man betaler
mest i skat. Til gengæld er der mange ting i Danmark, som
er gratis, for eksempel uddannelse og lægehjælp. Det
betaler man selv for i mange andre lande, hvor skatten til
gengæld er lavere.
Læs og forstå resumeet. Tal om ordene i kursiv.

Se filmen ”hvorfor betaler vi så høj skat i Danmark?
Og hvad går pengene til?”

Diana Lund
Andersen er
færdig med sin
uddannelse og
i gang med at
søge arbejde.

Efter filmen

opgave 3) forståelsesspørgsmål
1) Cirka hvor meget betaler borgerne i skat i Danmark?
2) Hvad bruges pengene for eksempel til?
3) Hvad betyder det for Olivia, at det er gratis at tage en uddannelse?
4) Hvor meget får hun i SU?


Louise HjortJensen er mor
til tre børn, som
bliver passet ude,
mens hun går på
arbejde.
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5) Hvad betyder det for Diana, at hun kan få dagpenge, indtil hun får et arbejde?

Vigtige ord

6) Hvor meget får hun i dagpenge?

Indkomst

7) Hvilke daginstitutioner går Louises børn i?

Udgifter

8) Hvor meget betaler hun om måneden for at få passet sine børn?

Samfundet

9) Hvad betyder det for Louise, at kommunen giver tilskud til, at hun kan få passet
sine børn, så det ikke er så dyrt?

Arbejdsløs/
jobsøgende

Snak sammen to og to om spørgsmålene. Se filmen igen og tjek svarene.

Dagpenge
Vuggestue

opgave 4) Linjeøvelser

Børnehave

A) S til jer op på en linje efter, hvor meget skat man betaler i hvert jeres land. Fortæl bagefter de andre i klassen (mens I står på linjen), hvor høj skatteprocenten
er, og hvad pengene bliver brugt til.

Fritidshjem/
skolefritidsordning

B) S til jer op på en linje efter, hvor tilfredse I er med skattesystemet i hvert jeres
land. Fortæl bagefter de andre i klassen, hvorfor I står, hvor I står.

Borger

C) S til jer op på en linje efter, hvor tilfredse I er med skattesystemet i Danmark.
Fortæl bagefter de andre i klassen, hvorfor I står, hvor I står.

Snak sammen to
og to om ordene
inden I ser filmen.

Vælg en eller flere af linjeøvelserne, som hele klassen laver sammen.

Hvad synes du?
Er det danske system godt, som det
er? Eller skal man betale mindre i
skat, men så til gengæld selv betale
for flere ting i samfundet?
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opgave 5) Skrivning

Dit land

Par-/gruppearbejde eller enkeltvis. Vælg enten opgave A, B eller C.

Hvor meget
betaler man i
skat i det land, du
kommer fra?

Opgave A) Skriv et brev
Du har fået en mail fra en ven i dit hjemland. Hun skriver blandt andet:
Kære ...
Jeg håber, du har det godt i Danmark, og at du er glad for dit nye arbejde. Jeg har
hørt, at man får en høj løn i Danmark. Men jeg har også hørt, at borgerne betaler en
meget høj skat. Hvad synes du om det? Og hvorfor er skatten så høj? Hvad bruges alle
pengene til? Jeg glæder mig, til vi ses, når du kommer hjem på ferie.

Hvad bruges
skattepengene
til i det land, du
kommer fra?

Kærlig hilsen ….
Skriv et svar til din ven.
Opgave B) Skriv et blogindlæg
Skriv et blogindlæg, der handler om, hvad du synes om det danske uddannelsessystem, hvor man får penge fra staten, mens man læser.
Opgave C) Skriv en tekst for et politisk parti
I har stiftet et politisk parti, der synes, at skatten skal sættes ned. Skriv en tekst til
partiets hjemmeside, hvor I argumenterer for denne del af det politiske program.
eller
I har stiftet et politisk parti, som ikke synes, at skatten er for høj. Skriv en tekst til
partiets hjemmeside, hvor I argumenterer for denne del af det politiske program.

Hvad har du lært?
Skriv nye ord og udtryk

‘Det danske velfærdssystem’ er
udviklet af foreningen YouGlobe med
støtte fra Ministeriet for Børn,
Undervisning og
Ligestillings Udlodningsmidler.
Didaktiske konsulenter: Leila AlZagheer Solgaard
og Knud Øllgaard
fra Københavns
Sprogcenter.
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