
 

Ark 3 – Sociale og kulturelle ligheder og forskelle  
I et lille land som Danmark har vi meget til fælles, men der er alligevel en en række sociale og 

kulturelle forskelle.  

Når man taler om sociale forskelle, handler det oftest om økonomi. Kort sagt - at der er forskel på 

rige og fattiges muligheder.  

Meget forenklet kan man sige, at mennesker med en lang uddannelse har større mulighed for at få 

et vellønnet job. Tjener man mange penge, kan man i højere grad selv vælge, hvor i Danmark man 

gerne vil bo, og hvordan man gerne vil bo, end hvis man har en lav indkomst. 

De familier, der ikke tjener særlig mange penge har ikke så stor valgfrihed. Man har simpelthen 

ikke råd til at bo i store, dyre huse eller bruge mange penge på fritidsaktiviteter, .  

Når man taler om kulturelle forskelle er det svært at lave en fast definition, men det kan fx handle 

om religion, traditioner og hvilke værdier man har i livet. For nogle mennesker er religion 

eksempelvis en vigtig del af deres liv, for andre fylder religiøse spørgsmål ikke meget og atter andre 

tror slet ikke på Gud.  

 

Gruppearbejde – opgaver: 

 Diskuter hvilke sociale forskelle, I oplever, der er i Danmark. - Både lokalt i jeres by og 

nationalt – altså på landsplan. (Lav evt. lister, så I kan huske det hele.) 

 Diskuter herefter, hvad der mon gælder for de nye børn og deres familier, der er flygtet til 

Danmark?  

 Lav en liste over ting, som I synes, er en vigtig del af jeres kultur.  

 Diskuter hvilke kulturelle forskelle, der kan være, hvis man kommer fra et kulturelt 

anderledes land, og hvilken betydning det mon har, hvis man bor i Danmark. 

 Diskuter hvilke muligheder og udfordringer der kan være for et lokalsamfund, hvor der 

flytter familier med flygtningebaggrund til.  

 


