Det danske velfærdssystem
film 5
arbejdsløshed – skal samfundet betale til folk uden arbejde?

Inden filmen

opgave 1) Samtalespørgsmål
1) H
 ar du fået penge fra det danske samfund, mens du var arbejdsløs, eller kender
du nogle, der har?
2) Hvad synes du om systemet?
Snak sammen to og to om spørgsmålene.

?

Dit land

Hvilke muligheder har man
som arbejdsløs i
det land, du kommer fra?
Kan man
få penge som
arbejdsløs i det
land, du kommer
fra?

opgave 2) Ordet Rundt
Denne øvelse kan evt. laves som alternativ til samtalespørgsmålene.
1) K
 lassen deles op i grupper á tre-fire kursister.
2) Vælg et brainstorm-emne (for eksempel arbejdsløshed). Skriv alle de ord om
emnet, I kan komme i tanke om, i hvert jeres hjørne af brainstorm-papiret på
næste side.
3) Del nu jeres ord med hinanden i gruppen på følgende måde:
- A fortæller om sit første ord, og hvorfor og hvordan han/hun forbinder ordet
med emnet.
- B fortæller om sit første ord, og hvorfor og hvordan han/hun forbinder ordet
med emnet.
- Fortsæt til alle har fortalt om deres første ord. Tag dernæst en runde med jeres
ord nummer to. Fortsæt på denne måde til alle har fortalt om alle deres ord.
4) Til sidst skal jeres gruppe diskutere og blive enige om, hvilke ti ord ud af alle jeres ord på papiret, som I synes bedst kendetegner/repræsenterer emnet. Disse
ti ord skal I skrive i det midterste felt på brainstorm-papiret.
5) Vælg en kursist I gruppen, som præsenterer jeres ti ord for resten af klassen.
Husk at fortælle, hvorfor I har valgt ordene.
6) Indtal eventuelt ordene på jeres mobiltelefoner, så I kan træne udtalen.
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opgave 3) Resumé af filmen
Hvis man ikke har et arbejde, kan man få penge af samfundet til at leve for – enten dagpenge eller kontanthjælp.
Er det en god idé, at samfundet betaler penge til borgere
uden arbejde? Eller ville det være bedre at afskaffe hjælpen, så flere måske ville forsøge at få et arbejde?

Personer du vil
møde i filmen

Læs og forstå resumeet. Tal om ordene i kursiv.
se filmen ‘Arbejdsløshed – skal samfundet betale til folk
uden arbejde?’
EFTER FILMEN

opgave 4) forståelsesspørgsmål
1) Hvad er dagpenge, og hvem kan få det?

Katrine Porsild
er skolelærer.
Hun synes, det
er godt, at man
kan få penge af
samfundet, hvis
man ikke har et
arbejde.

2) Hvor mange penge får man i dagpenge som arbejdsløs i Danmark?
3) H
 vis man er arbejdsløs og ikke kan få dagpenge, har man så andre muligheder
for at få penge fra staten?
4) H
 vorfor synes Katrine Porsild, at det er samfundets ansvar at betale til borgere
uden arbejde?
5) Hvorfor synes Christel Dreyer, at man skal afskaffe kontanthjælpen?
Snak sammen to og to om spørgsmålene. Se filmen igen og tjek svarene.

Christel Dreyer
er administrationschef. Hun
synes, det er folks
eget ansvar at
finde et arbejde,
og derfor skal
samfundet ikke
betale til arbejdsløse.
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OPGAVE 5) Find flere argumenter
Snak om og skriv flere argumenter for og imod, at man kan få penge fra samfundet til at leve for, hvis man er arbejdsløs:
For:

Vigtige ord
Til gengæld
Arbejdsløs
Sikkerhedsnet
At afskaffe
At være doven
At være i
stand til
At tvinge
Snak sammen to
og to om ordene,
inden I ser filmen.

Imod:

Hvad synes du?
Er det fornuftigt, at man kan få
penge fra samfundet til at leve for,
når man er arbejdsløs? Eller burde
man afskaffe hjælpen?

Hvis I er for enige, kan I vælge at bringe holdninger på banen, som ikke er jeres egne.
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opgave 6) Skrivning
Par-/gruppearbejde eller enkeltvis. Vælg enten opgave A, B eller C.
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 snart får et arbejde. Jeg har hørt, at man
i Danmark kan få penge fra samfundet til at leve for, mens man søger arbejde. Får
du også det? Kan alle borgere få dagpenge i Danmark? Synes du, at det er et godt
system?
Jeg glæder mig til at se dig igen.
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 arbejdsløshedssystem. Hvorfor er det godt/dårligt, at man kan få dagpenge eller kontanthjælp, hvis man ikke har noget arbejde?
Opgave C) Skriv en tekst for et politisk parti
I har stiftet et nyt politisk parti. I er imod, at arbejdsløse kan få penge af staten og
vil gerne afskaffe dagpengene/kontanthjælpen. Skriv en tekst til partiets hjemmeside om denne del af det politiske program.
eller
I har stiftet et nyt politisk parti. I synes, at beløbet til
dagpenge/kontanthjælp skal sættes op. Skriv en
tekst til partiets hjemmeside om denne del af
det politiske program.

Hvad har du lært?
Skriv nye ord og udtryk
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