
 
svar på forståelsesspørgsmål 

1) Cirka en tredjedel af indkomsten.

2)  Læger, hospitaler, skoler, børnehaver, busser, uddannelse, politi, militær med 
mere. 

3) At hun kan dække sine udgifter til mad og bolig.

4) Cirka 5.000 kroner om måneden efter skat.

5) At hun har penge til at leve for, mens hun søger arbejde.

6) Cirka 10.000 kroner om måneden efter skat. 

7) Skolefritidsordning, børnehave og vuggestue. 

8) Cirka 5.000 kroner om måneden.

9) At det kan betale sig for hende og hendes mand at gå på arbejde. 
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svar på quiz

1) Kommunen

2) Regionen

3) Staten

4) Kommunen

5) Kommunen

6) Kommunen.

svar på forståelsesspørgsmål 

1)  Folketinget vedtager landets love og bestemmer, hvor mange penge der skal 
gå til hospitaler, uddannelse, forsvar og så videre. Folketinget bestemmer også, 
hvor meget borgerne skal betale i skat, og hvad der skal være gratis, og hvad 
borgerne selv skal betale for.

2) Borgerne i landet.

3)  Staten bestemmer, hvilke opgaver regionerne og kommunerne skal tage sig af. 
Staten har også ansvar for politiet, retsvæsenet og forsvaret.

4) Der er fem regioner. 

5) At styre det danske sundhedsvæsen. 

6) De politikere, som tager beslutninger for regionen.

7) Borgerne i regionen.

8) Der er 98 kommuner.  

9)  Vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, ældre, arbejdsløse, grønne områder, ved-
ligholdelse af veje, busser, hjælp til borgere, der har det svært for eksempel på 
grund af misbrug eller vold i hjemmet.

10)  De politikere, som tager beslutninger for kommunen. Kommunalbestyrelsen 
kaldes også for byrådet eller borgerrepræsentationen. 

11) Borgerne i kommunen.

film 2
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svar på forståelsesspørgsmål 

1) Cirka 1.800 kroner pr. borger om året

2) Biblioteker, museer, teatre, aftenskoler, foreninger, sport med mere. 

3)  Hvis man skal betale for kultur- og fritidslivet, vil det kun være dem, der har 
mange penge, som deltager i det. Kultur- og fritidslivet er godt for samfundet, 
fordi det bringer folk sammen, mener han.

4)  Folk, der har bestemte interesser, har også råd til selv at betale for det. Pengene 
kunne bruges bedre på andre ting som for eksempel ældre borgere, folkeskoler 
og service for borgerne, mener hun. 
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svar på forståelsesspørgsmål 

1)  Ca. 18.000 kroner.

2) At man ikke skal betale for at gå til lægen og ligge på hospitalet. 

3)  At man ikke behøver ringe for at få en tid, men bare kan tage afsted og vente 
højst en halv time på at komme til behandling.

4) At det er dyrt at betale for sygeforsikringer.

5)  Private sygeforsikringer.

6)  Fordi folk selv vil tage ansvar for deres sundhed og måske holde op med at 
ryge, fordi de så kan få en billigere forsikring, mener han. 
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svar på forståelsesspørgsmål 

1)  Penge, man kan få af samfundet, hvis man er arbejdsløs og medlem af en 
A-kasse.

2)  Cirka 10.000 kr. om måneden efter skat. 

3)  Man kan få kontanthjælp, hvis man ikke kan gå på arbejde og ikke kan få dag-
penge. 

4)  Fordi det ikke altid er ens eget ansvar, at man ikke har et job. Samfundet har 
ansvar for, at borgerne har penge til at leve for, mener hun.  

5)  Fordi alle er i stand til at få et arbejde i Danmark. Hvis ikke de er det, kan de 
tage en uddannelse, så de bliver i stand til det, mener hun. 
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‘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.  
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