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Familien Vandgård – de nye danskere 

Tema: Integration   
Fag: Samfundsfag  
Målgruppe:  8. – 10. kl.  

DK4, sendt den 9.10 2013, 45 min. 

Denne vejledning sætter fokus på integrationen i Danmark. Hvad vil det sige at være dansker, hvilke normer 
og værdier skal man tilpasse sig, og hvor meget kan vi forlange af mennesker, der flytter til Danmark af 
forskellige grunde? Der lægges op til at eleverne dels forholder sig til partiernes integrationspolitik, de 
mange udsagn, Peter i udsendelsen kommer med, men også at eleverne beskriver egne holdninger og 
ansvarsfølelse i forhold til mennesker, der kommer til Danmark for at bo.   
 

Faglig relevans / kompetenceområder 
I forenklede nye mål står der under kompetenceområdet ”Sociale og kulturelle forhold”; 
Eleverne skal lære at genkende og forholde sig til harmoni- eller konfliktsyn på samfundet i den politiske 
debat. Der skal også arbejdes med integrationsbegreber og forskellige opfattelser af begreber som 
assimilation og pluralistisk integration, så eleverne lærer at anvende disse i arbejdet med sociale 
problemstillinger. 

 

Ideer til undervisningen 
Familien Vandgård har tilpasset sig det danske samfund i en sådan grad, så de må beskrives som værende 
et skoleeksempel på, hvordan man bliver en del af det danske samfund. De er blevet kristne, har skiftet for- 
og efternavne, taler dansk, holder jul, spiser svinekød, arbejder i Danmark, og har på alle måder søgt at 
tilpasse sig dansk kultur.  

 Undersøg, betydningen af assimilation og pluralistisk integration og find eksempler i udsendelsen 
på at familien Vandgård er henholdsvis assimileret eller integreret i det danske samfund.  

Peter gør i udsendelsen meget ud af, at man selv skal gøre noget aktivt, for at blive accepteret i det danske 
samfund. Han siger, at for at blive en del af det danske samfund, skal man: 

 Følge den danske lovgivning 

 Respektere danske normer og værdier  

 Lære sproget 

 Arbejde og uddanne sig 
 

Forklar, hvad der ligger bag disse præmisser 
 Beskriv danske normer og værdier  
 Hvad vil det sige at respektere de danske normer og værdier?  
 Sæt udsagnene i prioriteret rækkefølge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partiernes integrationspolitik 
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 Beskriv de politiske partiers forskellige holdninger til de mennesker, der kommer til Danmark som 
flygtninge eller indvandrere. Hvilke krav stiller de, hvad synes du er rimelige krav, og har familien Vandgård 
levet op til de fleste partiers krav til nydanskerne? Du kan hurtigt søge på partiernes holdninger på 
Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik.aspx 

Diskuter disse udsagn: 
 Familien har skiftet både for- og efternavne fordi ”det gav så mange problemer i banker, på 

kommunen m.v.” Hvad betyder ens navn for os mennesker? Kunne du selv skifte navn på den 
måde? Burde alle i Danmark have et danskklingende navn? 

 Peter siger, at det ikke er muligt at leve med to kulturer, at man må vælge. Hvad taler for / imod 
dette udsagn? 

 Peter mener ikke, man kan kræve særlig behandling omkring ønsker relateret til ens tro, fx at ens 
barn ikke må få svinekød i børnehaven, da tro er en privatsag. Er du enig i det, og er der områder, 
hvor man bør tage hensyn? Gælder det samme ved allergi, eller mad børn ikke kan lide? 

 Der findes ifølge Peter ikke racister, men kun uvidende mennesker. Det er nemt at give andre 
skylden, da det ikke er danskernes mentalitet at erkende og undskylde deres fejl. Er du enig i det? 

 Peter siger i udsendelsen; ”Jeg er dansk. Bor man i Danmark er man dansk” Enig eller uenig? 
 Da Peter blev ansat spurgte chefen først de andre ansatte om, hvad de ville sige til at han ansatte 

en iraner. Det synes Peter var et svagt træk af chefen, hvad mener du? 
 
 

Adspurgt til hvad danskerne kan gøre for at hjælpe til med integrationen siger Peter: 
 Danskerne skal åbne sig og respektere andre kulturer 

 Problemer opstår, når vi ikke kender hinanden 

 Danskerne har pligt til at åbne sig overfor dem, der kommer til Danmark 

 Danskerne skal ikke kritisere og være negative hele tiden 

 Man skal hjælpe dem, der gerne vil integreres. 
       
      Prøv at lave: 

 En liste over, hvad du synes samfundet bør gøre for integrationen 
 Hvad du selv kan gøre for integrationen  
 Hvad du allerede har prøvet at gøre 

 
Til sidst i udsendelsen siger Peter, at det han savner mest fra Iran er vennerne, familien, klimaet og 
kulturen. Prøv selv at tænke dig selv som flygtning – hvad ville du savne? Prioriter evt. dine udsagn. Hvad 
tror du, de største udfordringer for dig ville være? 

Supplerende materialer 

Der findes flere relevante TV-udsendelser om integration, og med forskellige vinkler. Her præsenteres to, 
der griber emnet an med en anden vinkel end ”Familien Vandgård – de nye danskere”: 

 ”Kvinderne fra Mjølnerparken” – om Mjølnerparken på Nørrebro, der bliver betragtet som en 
ghetto, med store sociale problemer blandt de mange indvandrere. 

 ”Mission integration” en serie på seks dele, hvor en gruppe nydanskere skal prøve at skabe bedre 
vilkår for unge nydanskere.  

http://www.ft.dk/Demokrati/Partier/partiernesPolitik.aspx

