
Forløb: Det gode samfund (velfærd i fremtiden?)   
 
Fag: samfundsfag (KS) 
 
Klasse: 2.hf 
 
Omfang: 8-10 lektioner af 90 minutter 
 
Faglige mål (indhold)  

- formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes 
kernestof  

- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede 
problemstillinger  

- redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel 
sammenhæng  

- anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i 
Danmark i samspil med omverdenen  

- undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  
 
Faglige mål (metode)   

- kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale 
- formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  
- argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog  
- kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter.  

 
Kernestof (fra samfundsfag): 

- politiske partier i Danmark og politiske ideologier (opsummering)  
- politiske beslutninger i Danmark i en global sammenhæng  
- velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund  
- det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter  

 
 
(fortsættes næste side)  
 



Enkeltfagligt/flerfagligt 
Forløbet er tænkt som enkeltfagligt forløb, men det kunne med små ændringer indgå i et flerfagligt forløb med historie og religion, fx om ”Det gode 
samfund”  
 
Problemformulering/-stillinger til forløbet  

1. Hvilke problemer står den danske velfærdsstat over for nu og i fremtiden?  
2. Hvordan kan disse problemer forklares?  
3. Hvilke løsninger opstiller forskellige partier på problemerne?  
4. Hvilken løsning tror du virker? Hvorfor?  

 
 
  



 

Forløbsoversigt: Velfærd i fremtiden?/det gode samfund  
Lektion Indhold Materiale  
1 Hvad er det gode samfund? 

 
 

2 Ideologierne (opsummering)  
 

 

3  Hvad er økonomi? 
 

 

4 Samfundsøkonomi og privatøkonomi  
 

 

5 De tre velfærdsmodeller  
 

 

6 Velfærdsstatens udfordringer  
 

 

7 Velfærdsreformer – løsninger  
 

 

8 De økonomiske politikker – forskellige løsninger  
 

 

9 Strukturpolitik og konkurrencestat  
 

 

10 DK i globaliseringen  
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Lektion 1 – Hvad er det gode samfund?  Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   
Problemet:  
Hvad betyder ens opfattelse af ”det gode 
samfund” for ens opfattelse af de problemer, 
som vi står overfor?  

Formål:  
Introduktion til forløbet gennem intuitiv forståelse af det politiske landskab  
 
Indhold:  
Diskussion og metarefleksion over egne politiske holdninger i gennem et ”gå til ekstremerne” og 
find dine holdninger i et kompas, der udspændes i et større lokale. Dvs. der laves højre-venstre 
skala, så eleverne skal bevæge sig nærmest den holdning, som de mener at indtage. Ud for deres 
placering findes citater, avisuddrag, mærkesager fra partiernes hjemmesider fra politikere med 
lignende holdninger, som eleverne skal tage stilling til. 
 
Materialer  
Citater fra politikere fra hhv. højre og venstrefløjen om nogle af de vigtigste spørgsmål, når man skal 
indrette samfundet fx 

- Har jeg generelt tiltro til mennesker eller er jeg mere skeptisk, når jeg møder nye 
mennesker? (her testes menneskesyn for hhv. liberal/socialist versus konservativ) 

- Kan jeg tolerere mange forskellige mennesker, deres livsstile og kulturer eller foretrækker 
jeg at være sammen med personer, som jeg kender? Er jeg fx tilhænger af homoseksuelles 
rettigheder, retten til at bære tatoveringer og tørklæder eller skal mennesker indpasse sig i 
samfundets normer her i Danmark fx danske traditioner, dansk sprog etc? (her testes 
tolerance versus ikke-tolerance) 

- Skal vi have mere overvågning, politi og kontrol af mennesker eller klarer mennesker, 
grupperinger og konflikter sig uden alt for meget indblanding fra staten? 

- Skal skatten i Danmark sættes op og dermed gives flere penge til velfærd fx sygehuse, ældre 
og uddannelse? Eller skal vi sætte skatten ned og lade virksomheder og arbejdende 
mennesker i landet beholde mere til sig selv? 

- Skal Danmark satse på det globale marked, eller skal vi ”passe os selv”?  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  

1. Opstilling af ”spillet”. Eleverne stiller sig i midten af lokalet og får instrukser om hvordan 
spillet fungerer (10 min). 

 



Lektion 2 – Ideologierne   
 

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilke problemer står det danske samfund 
overfor? Og hvordan kan problemerne løses 
ifølge de forskellige ideologier?  
 
(ideen med et ”åbent” problem er, at 
eleverne på timen skal få et indblik i, at 
vores opfattelse af, hvad der er et problem, 
afhænger af ideologi)  

Formål:  
Opsummerer ideologierne (gennemgået i 1.hf)  
Kernestof: politiske partier i Danmark og politiske ideologier  
 
Indhold:  
Ideologierne og synet på ”det gode samfund”  
De danske partier  
 
Materialer: 
KS-bogen s. 89-92 (-94)  
+ artikler om velfærd  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Læreropsummering af ideologierne + finansloven (ca. 15 minutter) 
2. ”Hvem har sagt?” – øvelse med at koble politiske udsagn og ideologi (ca. 15 minutter)  
3. Gruppearbejde: Hvem gruppe får et parti og skal i et lagkagediagram vise, hvor meget I vil give til 
de forskellige poster på finansloven (ca. 20 minutter)  
4. De danske partier og ”det gode samfund” – gruppearbejde med artikler, hvor partierne udtaler sig 
om velfærdsstaten. (ca. 20 minutter) 
5. Skriveøvelse: skriv et partiprogram for et selvskabt parti med fokus på jeres udgave af ”det gode 
samfund” (20 minutter) – andre grupper læser dem igennem og ”gætter” ideologien.  
 
Evaluering: 
Grupperne læser hinandens udgaver af ”det gode samfund” (øvelse 5)  
 

 
 
 
 
 
  



Lektion 3 – Hvad er økonomi?  Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   
Problemet:  
Hvordan ville ”problemet” Dovne Robert 
klare sig på jeres ø?  
 
Målet med timen er at finde ud af, hvad 
økonomi er, og hvordan man som samfund 
kan indrette sig på forskellige måder 
(planøkonomi, blandingsøkonomi, 
markedsøkonomi) – Dovne Robert bruges 
som ”case” i forhold til at diskutere, hvordan 
livet som arbejdsløs vil være i forskellige 
økonomier.  

Formål:  
Begrebsafklaring + introduktion til at tale om velfærdsstaten, økonomi osv.  
 
Indhold:  
Hvad er økonomi 
Planøkonomi, blandingsøkonomi og markedsøkonomi  
 
Materialer  
Økonomibogen, s. 13-16 (+ eventuelt s. 18-20)  
”Aftenshowet” om Dovne Robert: https://www.youtube.com/watch?v=fAtfA9G9hEI  
Økonomibogens side: http://forlagetcolumbus.dk/boeger/oekonomi-og-
eoe/oekonomibogen/kapitler/kapitel-1/opgaver/  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Videoklip m. Dovne Robert. Hvorfor udgør han ”et problem”? (ca. 15 minutter) 
2. Gruppearbejde: Skibbruddet 1 – hvad gør I første dag? (opgave s. 13 i Økonomibogen) 
3. Gruppearbejde: Skibbruddet 2 – hvad gør I efter et år? (opgave fra Økonomibogens hjemmeside)  

- her inddrages Maslow, markeds-, blandings- og planøkonomi  
4. Konklusion på timen: På hvilken ø/i hvilken økonomi vil Robert trives? Og hvor vil han ikke trives?  
 
Evaluering  
Opsamling på klassen med fremlæggelse af de forskellige øers økonomiske modeller  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=fAtfA9G9hEI
http://forlagetcolumbus.dk/boeger/oekonomi-og-eoe/oekonomibogen/kapitler/kapitel-1/opgaver/
http://forlagetcolumbus.dk/boeger/oekonomi-og-eoe/oekonomibogen/kapitler/kapitel-1/opgaver/


Lektion 4 – Samfundsøkonomi og 
privatøkonomi  

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvorfor er det et problem, at hver anden unge 
mangler forståelse for privatøkonomi? Og 
hvordan kan man afhjælpe problemet?  

Formål:  
Koble forståelse for egen økonomi med forståelse af samfundets økonomi 
 
Indhold:  
Mål og prioriteringer i en samfundsøkonomi 
Budgetter og balancer 
 
Materialer  
Basissamf.dk s. 69-73 
Link: https://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/art5567374/Forst%C3%A5elsen-for-
pengesager-er-helt-i-bund-hos-unge  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
0. Intro til timen – ”hver anden unge ved intet om økonomi” 
1. Skab din families økonomi! I gennem nogle simple budgetskabeloner opstiller eleverne individuelt 
deres families økonomi. Her tages inspiration i nogle ”familietyper” fx middelklasse par med to børn 
og det diskuteres, hvad der er indtægter og udgifter. Hvad er gæld og hvordan kan man skabe flere 
penge? (20 min) 
2. Herefter opstilles en ”best practice” over en sund privatøkonomi på tavlen (10 min) 
3. Eleverne læser teori om mål og prioriteringer, som derefter gennemgås (40 min) 
4. Som afrunding præsenteres tre samfundsbudgetter og balancer: 1) De offentlige budgetter 2) 
Betalingsbalancen og 3) Statens gæld til hhv. udland og skatteborgere. Eleverne bedes vurdere, 
hvorvidt Danmark har en god økonomi 
 
Evaluering  
Fælles opsamling  
 

 
 
  

https://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/art5567374/Forst%C3%A5elsen-for-pengesager-er-helt-i-bund-hos-unge
https://politiken.dk/oekonomi/privatoekonomi/art5567374/Forst%C3%A5elsen-for-pengesager-er-helt-i-bund-hos-unge


Lektion 5 – De tre velfærdsmodeller  Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   
Problemet:  

1) Hvilke problemer kan der være ved 
for stor ulighed i et samfund?  

2) Hvordan forsøger en velfærdsmodel 
at løse problemet?  

3) Hvilke forskelle er mellem de tre 
velfærdsmodellers løsningsforslag?  

 

Formål:  
Introducere velfærdsmodellerne + koble dem til ideologierne  
Koble velfærdsmodeller til omfordeling (formålet med velfærd)  
 
Indhold:  
Forskellige mål for fattigdom (absolut og relativ, herunder median)  
Gini-koefficient og ulighed  
Velfærdsmodellerne  
 
Materialer  
Økonomibogen s. 114-118 (om fattigdom og ulighed + omfordeling som politisk mål)  
Basissamf-bogen (4. udgave), s. 46-49 +52-54 + 58-62  
Statistisk materiale om ulighed (Wilkinson og Pickett)  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  

1. Læreroplæg om fattigdom og ulighed (Økonomi-bogen)  
2. Gruppearbejde med statistisk materiale om ”konsekvenserne ved ulighed”  
3. Kort læreroplæg: Hvad er en velfærdsmodel?  
4. Matrix-grupper om velfærdsmodellerne 
5. Skriv selv: Besvar timens tre spørgsmål  

 
Evaluering  
Skriv-selv øvelsen   

 
  



 
Lektion 6 – Velfærdsstatens 
udfordringer   

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilke udfordringer står den danske 
velfærdsmodel over for?  

 Formål:  
Timen arbejder videre med den danske velfærdsmodel og de udfordringer, som den står overfor 
 
Indhold:  
Tabellæsning 
De vigtigste udfordringer 
 
Materialer  
Samfundsfag B & C, Ole Hedegaard Jensen, systime 2010, side 99-103 (uddrag) 
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Læreroplæg om klemmerne på den danske velfærdsstat koblet med læsning af tekst (25 min) 
2. Find problemet! Inddeling i grupper, der får hver en udfordring (en statistik), som de skal 
undersøge (25 min).  Der skrives i fælles google doc. 
3. Fremlæggelse af problemer i matrixgrupper og diskussion af, hvorledes problemerne hænger 
sammen (20 min). 
4. Fælles afslutning, hvor der formuleres en fælles konklusion i google doc. 
 
Evaluering  
Fremlæggelse i matrix grupper + fælles afslutning i google doc 

 
 
 
 
 
 
 
  



Lektion 7 – Velfærdsreformer – en 
løsning på problemet   

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Løsningen:   
Hvilke løsninger opstiller de danske partier 
på de problemer, som velfærdsstaten står 
over for?  
 
I lektion 6 fremgik det, at velfærdsstaten har 
en række problemer. I denne lektion skal der 
derfor mest ses på løsninger. 
 
 

Formål:  
- forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære 
problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger  
- kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter.  
 
Indhold:  
Opsummering af velfærdsklemmerne  
Opsummering af ideologierne  
Vækstvejen og sparevejen + empowerment 
Arbejde med forskellige politiske løsningsforslag  
 
Materialer  
KS-bogen s. 201-204  
+ selvfundne artikler (af eleverne)  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Opsummering af ”velfærdsstatens problemer” (klemmerne) 
2. Gruppearbejde med løsningerne (KS-bogen) 
3. Læreroplæg om ideologierne (opsummering) og herefter pararbejde: hvilke løsninger passer til 
hvilke partier/ideologier?  
4. Undersøg en reform! I grupper skal eleverne undersøge forskellige reformer (efterløn, dagpenge, 
su osv.) og præsentere: a) indhold i reformen, b) formål med reformen, c) syn på reformen ved de 
forskellige partier  
5. Fremlæggelse af ”reformen” 
6. Opsamling på klassen 
 
Evaluering  
Grupperne fremlægger deres ”reform” (opgave 4)  
  

 
 
  



Lektion 8 – De økonomiske politikker. 
Forskellige løsninger på problemet 

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Løsningen:  
Hvilke løsninger opstiller de danske partier 
på de problemer, som velfærdsstaten står 
over for?  
 
 

Formål:  
Gennem problemløsning præsenteres de politiske fløjes løsningsmuligheder 
 
Indhold:  
De økonomiske politikker primært finanspolitik og til dels pengepolitik og valutapolitik 
EU’s rolle i forhold til dansk økonomi. 
 
Materialer  
Basissamf.dk s. 73-81 
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Introduktion til timens indhold. Klassen inddeles i to hold, som skal repræsentere hhv. højrefløjen 
og venstrefløjen (5 min).  
2. Via PP leveres 4 problemstillinger til Folketingets to fløje, som skal løses med de økonomiske 
politikker fx  
- Den økonomiske udvikling er ikke længere inde i en positiv fase (højkonjunktur). Dvs. statens 
økonomi er langsomt på vej ned som følge af faldende skatteindtægter og forhøjede udgifter til fx 
kontanthjælp. Hvad skal der gøres? Højrefløjen får udleveret en tekst fra liberale partier, der kræver 
reformer af kontanthjælpssystemet og kontraktiv FP. Venstrefløjen får til gengæld en tekst, der 
advokerer for ekspansiv FP. Det er holdenes opgave at omforme budskaberne i den læste tekst til 
udsagn, der kan leveres i en debat. Dvs. ”Vi mener at…” som forklaring af egen politik. Og ”Vi kan 
ikke være med på jeres forslag om…” som opfølgning og kritik af modfløjen. 
3. Læreroplæg og forklaring af de økonomiske politikker, som de står forklaret teoretisk i bogen. 
 
Evaluering  
Vi ser et klip fra en debat i Folketinget  

 
 
  



Lektion 9 – Strukturpolitik og 
konkurrencestaten  

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
1. Hvilke problemer forsøger 

”konkurrencestaten” at løse?  
2. Hvilke redskaber bruger 

konkurrencestaten til at løse 
problemerne?  

3. Hvilke nye problemer skaber 
konkurrencestaten for individet?  

Formål:  
Opsummere tidligere timer, introducere strukturpolitik, samt se på, at løsninger kan skabe nye 
problemer.  
 
Indhold:  
Strukturpolitik, herunder arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik, skattepolitik, uddannelsespolitik  
Konkurrencestaten  
 
Materialer  
B-bogen s. 151- 153  
KS-bogen s. 204-205  
Uddrag af ”konkurrencestaten skaber usympatiske mennesker” https://www.kristeligt-
dagblad.dk/liv-sjael/velkommen-til-danmark (Kr. Dagblad)  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Problemafsæt: ”Hvorfor er vi så fokuserede på, at alle unge skal tage en uddannelse i DK?” og 
”Hvorfor tester vi børn helt fra 0. klasse?”  
2. Læreroplæg: Konkurrencestaten 
3. Gruppearbejde med konkurrencestatens ”redskaber” – strukturpolitik  
4. Pararbejde med artikel: Hvilke problemer medfører konkurrencestaten ifølge artiklen?  
 
Evaluering  
xxx 
 

 
  

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/velkommen-til-danmark
https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/velkommen-til-danmark


Lektion 10 – Danmark i en globaliseret 
verden   

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Er global handel en del af løsningen eller en 
del af problemet for dansk økonomi og den 
danske velfærdsstat? 
 
 

Formål:  
Introducere til begreber om globalisering, samt forstå globaliseringens betydning for DK.  
 
Indhold:  
Globalisering 
Virksomheders konkurrenceevne 
 
Materialer  
Statistikker 
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Globaliseringsspil, hvor man spiller 2 mod 2 og gætter ud fra intuition. 
2. Skriveøvelse til at besvare spørgsmålet  
 
Evaluering  
Fælles diskussion og opsamling på tavlen 

 
 


