
Undervisningsvejledning til Krisetid i Europa 
”Fri bevægelighed - god samfundsøkonomi eller løntrykkeri” 

 

Teaser:  
Arbejdskraftens frie bevægelsehed er en af grundpillerne i EU samarbejdet. Når arbejdskraften kan søge 

der hen hvor efterspørgslen er størst, mindsker det arbejdsløsheden og øger den økonomiske vækst i 

samfundene. Men samtidig betyder det at den lokale arbejdskraft får konkurrence hvilket kan påvirker 

lønniveauet og beskæftigelsessituationen i negativ retning for lønmodtagerne. Filmen belyser dette 

sagsforhold fra de involverede parter.  

Tidsforbrug: 
Et til to modul a 60-100 min 

Formål i forhold til læreplanen og elevernes læring. 
Følgende faglige mål i samfundsfag på A-niveau STX bliver omfattet i disse undervisningshandlinger 

undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold 

undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere 

løsninger herpå 

forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks 

handlemuligheder i forbindelse hermed. 

 

Følgende faglige mål i samfundsfag på B-niveau STX, HTX og HF bliver omfattet i disse 

undervisningshandlinger 

undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold 

undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og EU og diskutere løsninger herpå 

påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, diagrammer og enkle 

modeller samt egne beregninger og diagrammer med brug af digitale hjælpemidler. 

 

Følgende faglige mål i samfundsfag på C-niveau STX og HF bliver omfattet i disse 

undervisningshandlinger 

Eleverne opnår en forståelse af de udfordringer som EU-reglerne omkring ”arbejdskraftens frie 

bevægelighed” skaber og de forskellige vurderinger der er af dens fordele og ulemper. 

 

Forberedelse af elever og lærer inden lektionens start 
Eleverne:  

Som lærere kan vælge at eleverne får filmen for som lektie.  

En anden mulighed er at læreren udvælger noget af det vedhæftede materiale, som eleverne så skal 

sætte sig ind i.  

En tredje mulighed er at tage afsnittet ”EU’s politikområder” i H.Banner (”Det politiske Europa”, Columbus) 

eller fra en tilsvarende lærebog.  

Eleverne skal læse en frisk og ny artikel vedr. arbejdskraftens fri bevægelighed eller en analyse (fx en AE-

analysen) 

Endelig kan læreren given en aktuel avisartikel, der belyser en aktuel case omkring den vandrende 

arbejdskraft i Europa. 

 

 

Læreren: 

Læreren skal planlægge hvordan lektionen skal forløbe og hvilke af de taksonomiske niveauer (se skal 

være fokus på i lektionen. Der er mulighed for at botanisere i opgaverne og selv vælge til og fra og evt. 

bygge videre på dele af det. 

 

1. Fri bevægelighed 

https://www.ae.dk/analyser
https://www.ae.dk/analyser


2. Formål i forhold til læreplanen og elevernes læring 

 

3. Forberedelse af elever og lærer inden lektionens start 

Eleverne skal læse en frisk og ny artikel vedr. arbejdskraftens fri bevægelighed eller en analyse (fx 

AE-analysen). 

 

4. Gennemførelsen af lektionen: dvs. sekvenser, opgaver 

 

Eksempel ud fra filmen ”Fri bevægelighed”. 

Redegørelse Undersøgelse Debat 

Spørgsmål til filmen Opgaver i forlængelse af filmen Diskussion af 5 dilemmaer og 
udfordringer 

Jacob Mathiasen - jord og 
betonarbejder 
- Hvad er det for et projekt Jacob 
Mathiasen arbejder på?  
- Hvad kendetegnede jord og beton 
arbejdspladsen før 2004? (løn, 
arbejdspladskultur, fagbevægelsens 
rolle). 
- Hvordan har arbejdspladsen ændret 
karakter siden 2004? 
- Hvordan ser Jacob Mathiasen på at 
der er udenlandsk arbejdskraft på 
den arbejdsplads han også arbejder 
på?  
- Hvorfor hyrer firmaerne udenlandsk 
arbejdskraft ifølge Jacob Mathiasen? 
- Hvad mener Jacob Mathiasen ville 
være den rigtig måde at løsning 
udfordringerne med den fri 
bevægelighed i forhold til store 
byggeprojekter. 
- Hvilke overenskomstforhold er 
gældende på Jacob Mathiasens 
arbejdsplads 
- Hvilke udfordringer og trusler udgør 
den fremmede arbejdskraft? 
 

 
Opgave 1.  
Undersøg udviklingen (2011-2016) i antallet 
af udenlandske arbejdskraft på det danske 
arbejdsmarked jævnfør RUT-registret. På 
følgende områder 
a) Udenlands arbejdskraft inden for byggeri, 
hotel, landbrug og vidensområdet 
b) Undersøg tilsvarende udviklingen i 
antallet af udenlandske virksomheder der 
arbejder i Danmark. 
c) Opstil en hypotese der kan forklare 
årsagen til den udvikling I kan aflæse i 
tabeller og grafik. 
 
http://www.jobindsats.dk/jobindsats/db/Data
bankViewer/ChooseMeasure?BenefitGroup
Id=Y24 
 
Opgave 2.  
Sammenlign de to følgende analyser af 
udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Hvori 
består forskellene i det fokus de to analyser 
lægger på emnet? Hvilke konklusioner 
omkring udenlandsk arbejdskraft i Danmark 
lægger de to analyse op til? Hvad er 
forklaringen på denne forskel?   
 
Nr.1  
Chefanalytiker Jonas Schytz Juul.  
Arbejderbevægelsens erhvervsråd 2013: 
Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i 
Danmark 
 
Nr.2 
Dansk arbejdsgiverforening (DA)  
”UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I 
DANMARK 2012” s.31-35 

- I hvor høj grad er Jacob 
Mathiasens case historie 
repræsentativ for situationen på 
visse danske arbejdspladser? 
 
 

Marco Scipioni 
… 
Redegørelsesspørgsmål 
Osv 

Opgave 3. 
Nr.1 Undersøg hvilke store offentlige 
byggeprojekter der er i gang i Danmark lige 
nu og hvilke projekter der skal til at gå i 
gang. 

Diskuter hvad konsekvenser 
kunne være af at tempoet 
omkring byggeriet blev sat ned 
og at man fik flere lærlinge ind 
på de enkelte byggerier. 

http://www.jobindsats.dk/jobindsats/db/DatabankViewer/ChooseMeasure?BenefitGroupId=Y24
http://www.jobindsats.dk/jobindsats/db/DatabankViewer/ChooseMeasure?BenefitGroupId=Y24
http://www.jobindsats.dk/jobindsats/db/DatabankViewer/ChooseMeasure?BenefitGroupId=Y24
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3gPezz_3SAhWqAJoKHfdSAXsQFggeMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ae.dk%2Ffiles%2Fdokumenter%2Fanalyse%2Fae_stigning-i-osteuropaeisk-arbejdskraft-i-danmark.pdf&usg=AFQjCNHKA1D8BJnnc6YoKlWoQPwCNZ_a1g
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3gPezz_3SAhWqAJoKHfdSAXsQFggeMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.ae.dk%2Ffiles%2Fdokumenter%2Fanalyse%2Fae_stigning-i-osteuropaeisk-arbejdskraft-i-danmark.pdf&usg=AFQjCNHKA1D8BJnnc6YoKlWoQPwCNZ_a1g
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3gPezz_3SAhWqAJoKHfdSAXsQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.da.dk%2Fbilag%2FUdenlandsk_arbejdskraft_i_Danmark.pdf&usg=AFQjCNFXyLMzterAaZHFN8ZXqoem0e7aRQ
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3gPezz_3SAhWqAJoKHfdSAXsQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.da.dk%2Fbilag%2FUdenlandsk_arbejdskraft_i_Danmark.pdf&usg=AFQjCNFXyLMzterAaZHFN8ZXqoem0e7aRQ


 
Nr.2 Undersøg antallet af ledige inden for 
de A-kasser som er relaterede til 
byggebranchen. Brug Danmarks statistik 
(www.dst.dk) - gå ind på ”Statistikbanken” - 
vælg ”Arbejde, indkomst og formue” - vælg 
tabel: ”AUF01: FULDTIDSLEDIGE 
(FORELØBIG OPGØRELSE) EFTER 
OMRÅDE, YDELSESTYPE, A-KASSE, 
ALDER OG KØN”.  
Når I har lavet en tabel over tid og ledighed 
i de relevante akasser  generere i et 
kurvediagram og analysere udviklingen. 

 
Diskuter Marco Scipionis 
påstand om at bygge og anlægs 
virksomhederne er i hård 
national og international 
konkurrence om arbejdskraften.  

EU-direktiver 
 

Undersøgelse af EU-lovgivning omkring 
arbejdskraftens frie bevægelighed. 

- Undersøg hvad de gælende regler 
på området er. (klik her) 

- Undersøg hvad RUT-registreret er? 
- Undersøg hvad 

udstationeringsdirektivet går ud på. 
- etc 

 

 

 

 

Marco Scipioni 

- hvem er han og hvad repræsenterer han 

- Hvad er baggrunden for at Marco Scipioni kom til Danmark og fik et arbejde på metroprojektet? 

- Hvad får vi at vide i filmen om forskellen mellem danske og Itaienske lønninger (check leveomkostninger - 

Burger index mv) 

- faktacheck kan man ikke leve i italien for den inkomst han nævner? 

- Hvordan skal vi karakterisere Marco Scipioni - indvandre, fremmedarbejder, 

Valerio Violo 

- Hvem er han og hvad repræsenterer han  

- Hvad gå Valerio Violos forklaring på at der er fremmed arbejdskraft på metrobyggeriet ud på? 

- Hvordan ser han på virksomhedens mulighed for at skaffe den rigtige arbejdskraft til projektet. Hvor let er 

det at skaffe arbejdskraft og hvilke udfordringer er der forbundet med at hyrer de rigtige folk? 

- hvordan argumenterer valerio violo på Social dumping 

 

Skema 

Personer - repræsentat for - synspunkter på løn, arbejdsvilkår, udfordringer 

 

Søren Kaj Andersen 

- Hvem er han 

- Hvad går hans analyse ud på? 

http://www.dst.dk/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=da


- Hvad siger han om fordelingen af fremmed arbejdskraft på arbejdsområder. 

- Hvordan vurderer størrelsesforholdet mellem danske og udenlandkse arbejdkraft 

- Hvorfor er udstationeringen en udfordrende problematik? 

- Pendlere / bosatte 

- Hvor er hovedproblemet ifølge ska 

- Udstationeringsdirektivet - hvad er det 

- Hvad er RUT 

- Hvorfor virker det ikke altid? 

Jørn Neergaard Larsen 

- Hvem er han 

- Hvordan ser han på sagen 

- Hvordan forklare han tilstedeværelsen af fremmed arbejdskraft i Danmark 

- Hvem har ansvaret for at  

- Hvilke gevinser peger han på 

 

Sune Gudmundsen 

- Hvilke konklusioner drager han 

 

Rolle spil? 

 

 

b) Filmen er en del af en analyse af arbejdskraftens fri bevægelighed (det grænseløse Europa). Projekt 

orienteret  

 

c) Del af det samlede forløb hvor alle 5 film indgår (EU forløb)  

 

Fakta check på lønudvikling 

Udvikling i antallet af udenlandske arbejder 

Arbejderbevægelse/fagforeningen rolle i sagen 

Arbejdsmarkedet og organiseringen af arbejdsmarkedet 

EU: Den fri bevægelighed 

Lønniveauet i andre eu-landene 

Det danske lønniveau - deklasseringen af den danske håndværker/faglærd. 

FORFATTERE: Jakob Mathiassen & Klaus Buster Jensen 

UDGIVELSESDATO: 5. marts 2014 

FORLAG: Informations Forlag 

SIDER: 311 sider 

ISBN: 978-87-7514-440-2 

 



Det italienske arbejdsmarked - komparativ analyse 

Leveomkostninger i Italien sammenlignet med Italien 

Regler for udenlandsk arbejdskraft i Danmark 

Undersøgelse af et konkret firma 

Arbejdsmiljø og sikkerhed -- antallet af ulykker 

Cases hvor udenlandsk arbejdskraft er blevet unyttet 

3 vinkler - den danske arbejder, den italienske arbejdskraft, forskeren 

Typologi af fremmed arbejdskraft 

Hvor mange er pendlere og hvor mange bliver bofaste 

Det særlige byggeboom i Danmark - de mange offentlige byggerier 

Udstationeringsdirektivet 

Skatteregler 

RUT-registret 

Politikkerne og minister 

Den økonomisk teori og udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i byggeriet, konkurrence innovation,  

Debat om hvis ansvar er forsvarlige arbejdsvilkår og organisering 

Debat er organisering relevant 

Hvad er politikkerne ansvar 

Hvad er arbejdsgivernes ansvar 

Hvad ligger der i udtrykket unfair konkurrence 

Hvor meget bidrager den fremmede arbejdskraft med til dansk økonomi 

 

 

 

 

 

 
Henvisning til filmen online ”Krisetid i Europa” på 
Mediehuset Københavns sider med undervisningsfilm. 
 

 

https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-i-europa/
https://mediehuset-kbh.dk/krisetid-europa-fri-bevaegelighed-god-samfundsoekonomi-loentrykkeri/

