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I. DEN GENERELLE DEL 

1. LANDETS KARAKTERISTIKA 

1.1 GEOGRAFI 
 
Danmark spænder over et meget fladt område på 44.000 km2. Det højeste 

man kan komme op er 170,86m ved Møllehøj, som er 9 cm højere end det 

næsthøjeste punkt i Danmark, Yding Skovhøj på 170,77m. 

Danmark, som det er vist på kortet, består af 1.419 øer, som alle er større 

end 100m2. Ud af disse øer har 443 et navn og 72 er beboet. Tilsammen har 

den del af Danmark, som vises på dette kort næsten 7.000km kystlinje.  

Den eneste grænse på land som Danmark har, er i det sydlige Danmark hvor 

den forbinder Danmark til Europa via Tyskland. 

Faktisk er Danmark et af de største lande i verden. Vi er meget større end de 

44.000m2 vist på det første kort. Grønland og Færøerne er også del af det 

danske kongerige. Grønland er 2.166.000km2 og Færøerne er 1.399km2 og 

består af 18 øer.  

                   

 

            Danmark, sammen med Sverige og Norge udgør de skandinaviske 

lande og sammen med Finland, Island, Sverige og Norge udgør Danmark de 

nordiske lande. Danmarks hovedstad er København.  

      

https://openstreetmap.cz/
https://openstreetmap.cz/


 

1.2 STATSLIG OG TERRITORIEL ORGANISERING 

Danmark er et konstitutionelt monarki. Dronning Margrethe 2., som er 

statsoverhoved, repræsenterer monarkiet. Danmark har været et kongerige 

siden midten af det 9. århundrede.  

Kongerne og dronningernes slægtslinje har bestået af mange forskellige 

generationer, men de stammer alle fra den første konge i slægtslinjen: Gorm 

den Gamle. (Dog var nordmanden Magnus den Gode (Dansk konge 1042-

1047) ikke kendt som en efterkommer af Gorm den Gamle). 

 
 

Det første billede viser dronning Margrethe der besøger befolkningen i Grønland og i det 

andet besøger hun Færøerne, som ligger nord for Skotland.  

 

 

 

5. juni 1849 skrev kong Frederik 7. under på Danmarks første demokratiske 

grundlov. Denne grundlov erstattede grundloven af 1665 og markerede 

overgangen fra enevælde til konstitutionelt monarki og et mere demokratisk 

retstatsprincip – om end kun 8% af befolkningen opnåede retten til at stemme. 

Baggrunden for denne lov skal ses i lyset af de revolutionære, demokratiske 

og nationalpolitiske strømninger, som karakteriserede det meste af Europa i 

den første del af det 19. århundrede. Danmark opnåede først fuldt demokrati i 

den nye grundlov i 1915, da kvinder, tjenestefolk og fattige fik ret til at stemme 

og til at blive valgt ind i folketinget. Danmark har et Folketing bestående af 179 

medlemmer, med 2 pladser garanteret til medlemmer der repræsenterer 

Færøerne og 2 pladser garanteret til medlemmer der repræsenterer Grønland.  
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1.3 TIDS- OG KLIMAZONER 

Vores tidszone er den mellemeuropæiske tidszone, som er UTC +1:00, 1 time 

foran England og 1 time bag Israel og Grækenland. Mellem slutningen af 

marts og slutningen af oktober har Danmark sommertid – hvilket betyder at 

uret stilles en time frem.  

Danmarks placering mod nord resulterer i kølige somre med en 

gennemsnitstemperatur på cirka 16° C og ikke særligt kolde vintre med en 

gennemsnitstemperatur på cirka 0,5° C. Danmark befinder sig altså i en 

tempereret klimazone. Der er meget blæsende, stærkest om vinteren og 

svagest om sommeren.   

Dog har det ændret sig og det bliver mere og mere tydeligt. Det bliver varmere 

og dette medfører kraftigere regn. Danmark har systematisk målt sit klima 

siden midten af 1850erne. Sommeren i 2018 har sat nye rekorder når det 

kommer til varme og antal solskinstimer, antallet af dage med en temperatur 

på over 30° C og længden af en tørkeperiode. 

 

 

         

 

 

 

 
Imidlertid, som kortet viser, er Danmark et af de lande, som er mest og bedst 
forberedt på at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. 
 
Danmark har  

 5.8 millioner indbyggere der bor i Danmark 

 66.000 mennesker der bor på Grønland  

 49.200 der bor på Færøerne 
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2. LANDETS HISTORIE 

De første mennesker i Danmark 

De første mennesker der kom til Danmark, var rensdyrjægerne fra 

Hamburgkulturen. En af rensdyrenes trækruter passerede Slotseng i den 

sydlige den af Danmark, tæt på den nuværende grænse med Tyskland. 

Jægerne havde deres bosted på en bakketop med et godt udsyn over 

området. En efterårsdag for 14.200 år siden dræbte jægerne 11 

fuldvoksne rensdyr, som blev slagtet ved bredden af en lille sø. Knogler 

og gevirer blev smidt i vandet og de blev derfor bevaret i mudderet. De 

senere klimaforandringer mellem varme og kolde perioder ses i de 

forskellige lag, der blev fundet i løbet af den arkæologiske udgravning.   

 

For mange mennesker er Danmark kendt som vikingernes land. Officielt 

er vikingetiden defineret til at vare fra år 800 til år 1050. I løbet af denne 

periode blev Danmark etableret som et land.  

Navnet Danmark nævnes første gang på Jellingestenen fra 985. Ordet 

Denamearc blev nævnt omkring år 890 af nordmanden Ottar i den 

angelsaksiske krønike Orosius og man mener at det henviser til det 

samme område som Harald Blåtand henviste til på Jellingestenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han skrev: 
Harald Konge bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyre 
sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark, og Norge, og gjorde 
Danerne kristne 
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3. LANDETS POLITIK 

3.1 POLITISK SITUATION 

Danmark er et demokrati og det har det været siden 1848, som nævnt 

tidligere. Det potentielle antal vælgere ved kommune- og regionalvalg er 

4.145.321.  

Det er valgfrit for danskere om de vil stemme til valg, men normalt deltager 

danskerne i stor udstrækning. I november 2017 var valgdeltagelsen på 

85,5%.  

Den danske måde at afholde valg på siges at være en af det mest 

retfærdige i verden. På den anden side er den også en af de mest 

komplekse. 

Vi synes det er godt at dele vores system med andre mennesker/nationer.  

  

I alt 179 medlemmer skal vælges til FOLKETINGET (det danske parlament). 

175 medlemmer kommer fra Danmark, 2 kommer fra Grønland og 2 fra 

Færøerne.  

Pladserne i parlamentet fordeles efter en særlig dansk variant af den 

såkaldte ’forholdstalsmetode’.  

 

Denne metode sikrer at partierne får pladser i parlamentet proportionelt med 

hvor mange stemmer de har modtaget i hele landet. For eksempel, hvis et 

parti modtager 10 procent af stemmerne i landet, skal det også have 10 

procent af pladserne i parlamentet. 
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4. ØKONOMI 

4.1 VALUTA 

Danmark er ikke medlem af Eurozonen. Den nationale valuta kaldes kroner 

(danske kroner) og har en værdi på cirka 7,49 DKK. hvilket svarer til 1 euro.  

Danmark er vurderet til at have den højeste, AAA, kreditvurdering.   

Danmarks økonomiske frihedsscore er på 76,6 hvilket betyder at Danmarks 

økonomi er den 12. frieste økonomi i indekset udgivet af verdensbanken i 

2018.  

Den samlede score er steget med 1,5 point på grund af forbedringer i den 

retslige effektivitet, skattebyrden og indikatorer for offentlige udgifter. 

Danmark rangerer som nummer 6 ud af 44 lande i den europæiske region 

og den samlede score er over både regional- og verdensgennemsnittet.  

Danmarks økonomi klarer sig særligt godt når det kommer til regulatorisk 

effektivitet. Åben-marked politik opretholder fleksibilitet, 

konkurrencedygtighed og store handels- og investeringsstrømme og det 

gennemsigtige og effektive lovgivningsmæssige og juridiske miljø tilskynder 

til robust iværksætteraktivitet.  

 

 

 

 

 

I Danmark har vi „Kroner“ og de mindre kaldes „Ører“  

4.2 LØN OG LØNFORHOLD 

Danmark er et af landene med den største ligestilling når det kommer til løn 

og indkomst. Størstedelen af befolkningen hører til middelindkomstgruppen.  
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4.3 SOCIAL STØTTE, PENSION 

 

Danmark har ret høje satser for social støtte og folk kan modtage støtte fra 

de bliver 18 år. Pensionsalderen fra arbejdsmarkedet har været 65 år i 

mange år men den er nu langsomt stigende i overensstemmelse med folks 

fødselsår. Det forventes at yngre mennesker vil blive nødt til at blive på 

arbejdsmarkedet til de er 70/71 år. Årsagen for denne stigning er den positive 

udvikling i den gennemsnitslige levetid.  

4.4 PRISER 

De fleste udlændinge der kommer til Danmark som turister eller for korte 

ophold oplever at Danmark er et dyrt land. Når du bor i Danmark, opvejes de 

høje priser selvfølgelig af de relativt høje lønninger. I supermarkeder svarer 

priserne til priserne i mange andre lande, men priserne på transport, 

restaurantbesøg og turistattraktioner er ret høje. På grund af prisniveauet 

kører mange danskere på biltur til Tyskland for at købe specifikke varer – 

men på den anden side kommer svenskerne ofte til Danmark for at købe 

bestemte varer. 

 

o 1 liter mælk - 5,95 DKK /0,80 euro 

o 1 kg laks - 274 DKK pr. kg. /36 euro 

o 1,5 liter Coca Cola - 2,5 euro 

o 1 liter benzin 11 DKK /1,50 euro 

Biler er ret dyre I Danmark i forhold til andre lande, da skatten på dem er ret 

høj.  

 

 

En Polo GTI har normalt en pris på 38.000 euro 
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4.5 TYPISKE DANSKE PRODUKTER 

Danmark er et landbrugsland. Vi opdrætter omkring 20 millioner grise hvert 

år – næsten 3x så mange som der er mennesker i Danmark. 

Slagterivirksomheden Danish Crown er den største kødeksportør i Europa 

og blandt de 5 største slagterivirksomheder i verden.  

Ligeledes er mange mennesker stødt på og har måske smagt ARLAs 

mælkeprodukter da ARLA er den 5. største mejerivirksomheder i verden.  

 

 

 

 

 

Danmark var det første land der fokuserede på grøn elektricitet produceret 

af vindmøller. Virksomheden Vestas har, i mange år, været den største 

virksomhed i verden, som producerer vindmøller.   

 

 

 

Mange diabetikere rundt om i verden bruger insulin fra Novo Nordisk. 

Novo har i mange år været en førende virksomhed indenfor 

diabetesområdet, hovedsagelig på grund af kvaliteten af deres insulin, men 

også i høj grad på grund af deres fokus på at udvikle brugervenlige 

værktøjer og udstyr. Ligeledes kender mange børn LEGO. LEGO er den 

andenstørste producent af legetøj for børn i verden. Alt sammen på grund 

af en lille mursten, som har været en del af mange mennesker over hele 

verdens barndom. LEGO har i mange år fokuseret på sammenhængen 

mellem leg/sjov, læring og udvikling.  
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5. RELIGIONER, ETNICITETER, MINORITETER 

Det er fastsat i grundloven at alle mennesker i Danmark har religionsfrihed.  

Et trossamfund skal bestå af mindst 150 officielle medlemmer for at blive 

godkendt.  

En menighed skal bestå af mindst 50 officielle medlemmer for at blive 

godkendt. Dog kan en kirke tilhørende en af verdensreligionerne blive 

godkendt på trods af at lavere antal medlemmer hvis den ligger i et 

sparsomt befolket område, for eksempel Grønland.  

Danmark er et evangelisk-luthersk protestantisk samfund.  

Lutherdom er en kristen tradition, mere specifikt en protestantisk retning, 

baseret på Martin Luthers reformation og teologi. På verdensplan er cirka 

70 millioner af de 2 billioner kristne lutheranere.  

Der er cirka 300.000 muslimer i Danmark og cirka 140 moskeer. 

 

Spredt over vores 44.000 km2 har vi mere end 1.900 af disse typiske 

danske kirkebygninger som du kan se nedenfor. Det svarer til at der er en 

for hver 5 x 5 km. Hvis du står det rigtige sted, kan du se op til 19 kirketårne 

på en gang. De fleste af kirkerne blev bygget mellem det 11. og 12. 

århundrede.  

 

http://www.pewres

earch.org/fact-

tank/2017/06/19/un

like-their-central-

and-eastern-

european-

neighbors-most-

czechs-dont-

believe-in-god/ 10 
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6. LANDETS HELLIGDAGE OG TRADITIONER 

Danmark har 10 officielle helligdage og 6 ugers ferie. Skoler og 

uddannelsesinstitutioner har op til 8 til 10 ugers ferie.  

 

En af de mest værdsatte traditioner er FASTELAVN men i de seneste 10 

år har færre og færre børn fejret, og taget aktiv del i, den traditionelle 

FASTELAVN. Næsten alle børn fejrer Halloween i oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

Midsommerbålet er en anden værdsat tradition I Danmark. Folk mødes 

rundt omkring i hele landet omkring et kæmpe bål for at fejre årets 

længste dag og den mørkes tids tilbagevenden. Det er en tradition at 

sende en dukke der forestiller en heks til Bloksbjerg eller Hekkenfeldt i 

Tyskland ved at brænde den.  

 

 

 

 

Påske er en anden tradition med mange forskellige tilknyttede vaner og ting 

der skal gøres, en af disse ting er at male æg. Til jul tager vi et træ ind I 

vores huse.  

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimvP7gpvTeAhUB1iwKHbHMBOsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/p%C3%A5ske-p%C3%A5ske%C3%A6g-malet-farverige-gr%C3%A6s-654769/&psig=AOvVaw13v0kQ4tbu7tqKOAMjziPM&ust=1543398805211454


 

12 

7. FAMILIE 

7.1 TRADITIONEL FAMILIE, STATSLIG STØTTE 

Ifølge Danmarks Statistik er der 37 forskelige måder at være familie på i 

Danmark. Hovedparten er stadig den klassiske ‚far, mor og børn‘-

konstellation. Men da flere og flere bliver skilt nu til dags, dukker nye 

familiekonstellationer op. 

En familie defineres som ‘en eller flere personer, der bor på samme adresse, 

og som har visse indbyrdes relationer’. Mens børnefamilier defineres som 

familier med hjemmeboende børn.  

Den mest almindelige familieform ud af de 37, som Danmarks Statistik bruger, 

er par med børn, men det er næsten lige så almindeligt at være enlig forælder 

med børn. Danmark var det første land til at acceptere registrerede 

partnerskaber mellem to mennesker af samme køn. Det skete den 26. Maj 

1989.  

7.2 ÆGTESKAB, SKILSMISSE, REGISTRERET PARTNERSKAB 

Man kan blive gift der hvor man udøver sin religion – for kristne gælder det 

også kvinde/kvinde og mand/mand ægteskaber. Alle skal registrere deres 

ægteskab ved de offentlige myndigheder. I Danmark kan folk blive skilt 

elektronisk. Man skal bare gå på internettet og finde det rigtige dokument, 

udfylde formularen – og så er man skilt. Antallet af skilsmisser var 15.265 I 

2017, hvilket er 11% færre end året før og det laveste siden 2012. Derudover 

er det på niveau med årene før ændringen af reglerne i 2013, som tillod at 

man kunne blive skilt uden en separation inden. 

7.3 ADAPTION AF BØRN 

Ved anonym adoption bliver barnet adopteret af en ukendt familie, hvis 

identitet holdes skjult for de biologiske forældre. Gennem de sidste 20-30 år 

har anonyme adoptioner udviklet sig til en international social opgave, hvilket 

kan ses af, at 19 ud af 20 anonyme adoptioner i Danmark omhandler børn 

født i udlandet. I alt kommer der over 500 børn fra mange forskellige lande 

hvert år, imens der kun er 20-30 danske børn der kan adopteres.  

 



8. LIVSSTILEN I LANDET 

8.1 GENERELT 

En egenskab som mange udlændinge hæfter sig ved, er danskernes 

uformelle forhold til hinanden. Dette gælder mellem ledere og ansatte, 

mellem rige og fattige og mellem lærere og studerende samt studerende 

imellem.  

Man skilter ikke med sin indkomst og det er mindre vigtigt hvem man er 

sammen med. Dette skyldes sandsynligvis danskernes fascination med at 

etablere fagforeninger og foreninger. Vi mødes af interesse, ikke af socialt 

niveau.  

 

 

8.2 UDDANNELSE 

Uddannelse er gratis i Danmark, hele vejen fra folkeskole til man har enten 

en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Studerende 

modtager enten løn som studerende på mange erhvervsuddannelser eller 

støttes af staten med et månedligt beløb på cirka 800 euro.  

Generelt drives uddannelsesinstitutioner af de offentlige myndigheder men 

der er et stigende antal “uafhængige grundskoler” og private grundskoler i 

Danmark.  

Du kan uddanne dig i Danmark uanset din alder. Det er dog usædvanligt at 

folk over 40 begynder på en ny uddannelse.  
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8.3 FOLKETS OPTRÆDEN 

Mange danskere mener, og tror, at vores land er beboet af et venligt, 

muntert humoristisk, generøst hjælpsomt og afslappet folk.  

Undersøgelser viser at danskerne har et helt andet ry, både i vores 

nabolande og hinsides i den store verden.  

 

En undersøgelse viser, at udlændinge betragter danskerne som skamløse, 

rå og unødvendigt uhøflige og ærlige. Vi er ligeglade med at tabe ansigt 

eller at grine. Vores lettere uformelle opførsel, afslappede tøj og fri 

handlemåde kan vække angst og giver ofte problemer under 

forretningsforhandlinger. 

 

8.4 KOMMUNIKATION, ETIKETTE 

I gamle dage, når folk mødtes, startede de med udtrykket “Goddag“. I dag 

siger de fleste „Hej“.  

I nogle dele af befolkningen er kram en almindelig måde at hilse på 

hinanden på – men de fleste synes det er for meget hvis det er første gang 

man mødes. Anden eller tredje gang vil være okay for mange mennesker.    

For de fleste mennesker er det nok, og forventet, at give hånd.  

 

8.5 MENTALITET 

Det er svært at beskrive en “dansk mentalitet” da vi er et mere og mere 

multikulturelt land. Dybest set er danskerne et hårdtarbejdende folk og nogle 

ville sige at de er nemme at være sammen med, men svære at lære at 

kende i dybden. Nogle ville også kategorisere danskerne som et meget 

uafhængigt og selvstyrende folk, som kan lide at træffe deres egne 

beslutninger og have stor indflydelse på deres egen dagligdag og levevis. 
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8.6 MAD 

Når det kommer til mad, er Danmark blevet international i løbet af de 

sidste 30 til 50 år, hovedsageligt fordi flere og flere, begyndende i 

1960erne, har råd til og mulighed for at rejse og besøge fremmede lande 

og derved blive inspireret af de lokale madvaner.   

Maden påvirkes delvist af tilstrømningen af udlændinge til Danmark, som 

begyndte i slutningen af 1960erne og nu svarer til næsten 13% af den 

danske befolkning, som nævnt tidligere. 

 

Danmark er traditionelt set et landbrugsland. Grøntsager og grød har 

været en stor del af de normale retter for de ældre. Senere blev 

svineretter økonomisk overkommelige for alle og essentielle for mange, 

hvilket de stadig er i dag.  

 

Omgivet af hav og vand har Danmark været, og er stadig, en fiskerination. 

Fisk var i mange år en ret for den fattige mand, særligt i de fattige og 

landlige områder. Nu til dags anses det for at være en vigtig ret på grund 

af dens sundhedsmæssige fordele. Fisk er dyrt og derfor er det ikke alle 

der har råd til at inkludere det i deres daglige eller ugentlige måltider.   

 

Der er nogle specialiteter, som er tæt knyttet til Danmark. 

RUGBRØD er en af dem og den fører til nummer to, SMØRREBRØD.  

 

En HOT DOG er også tæt knyttet til Danmark og derudover det vi kalder 

BRUN SOVS.  

Disse fire ting er alle gode grunde til at komme til Danmark.  
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8.7 SPORT, FRITID 

Folk arbejder normalt 7,4 timer om dagen og bruger deres fritid på mange 

forskellige måder. Nogle er meget aktive men statistikkerne viser at mange 

bruger mere og mere tid på at se på deres iPad, computer eller fjernsyn.   

Fodbold er stadig den mest populære sport i Danmark efterfulgt af håndbold 

og badminton. Men i løbet af de sidste 10 eller 15 år er løb blevet en ny måde 

at slappe af og tage sig af sit helbred. Cyklen er også vigtig for mange 

mennesker. Efter hollænderne er danskerne det folk der cykler mest i 

Europa. 
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