
Det globale udviklingsmål:  
Støtte til mennesker, der ikke kan arbejde 

 

En undervisningsvejledning:  

Modulet henvender sig til undervisning i samfundsfag på A – eller B-niveau. Modulet kan både 
bruges i forbindelse med et forløb om velfærd og i et forløb om u-lande.  

 
Formål 

At eleverne bliver bevidste om forskellige ideologiske tilgange til, hvordan der bedst ydes støtte til 
mennesker, der ikke kan/har arbejde 

Eleverne skal ligeledes kunne argumentere for forskellige løsningsforslag 

 
 

Faglige mål: 

 Undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og 
diskutere løsninger 

 Undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder 
samspillet mellem nationale og globale forhold 

 Forklare og diskutere konsekvenser af politisk styring og markedsstyring 
 

Kernestof 

Politik 

 Politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 

Økonomi 

 Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 

International politik 

 Globalisering og samfundsudvikling. 
 

  



Modulets tilrettelæggelse (1-2 moduler) 

Eleverne har som lektie læst introduktionen til målet og set de 2 film. Det er derudover en 
forudsætning, at eleverne har kendskab til de forskellige velfærdsmodeller og de politiske 
ideologier. 

Eleverne skal arbejde med de forskellige velfærdsteoretiske og ideologiske tilgange til, hvordan 
man bedst støtter mennesker, der ikke kan/har arbejde. 

Eleverne inddeles i grupper á 4, der ud fra forskellige ideologiske positioner skal finde på 
løsningsforslag til at støtte mennesker, der ikke kan/har arbejde. Se særskilt opgaveark. 

Til slut fremlægger eleverne resultatet af deres arbejde, og der samles op på centrale pointer. 

 

Forløbet afsluttes med en evaluering, samt med at hver elev går ind og stemmer på de 6 af 16 
globale, som han/hun synes er de vigtigste globale udviklingsmål frem mod 2030. Afstemningen 
skal de gøre på FNs myworld2015-hjemmeside: www.myworld2015.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myworld2015.org/


Opgaveark: 

I skal i grupper arbejde med følgende spørgsmål: 

1. På baggrund af materialet på hjemmesiden skal I redegøre for, hvorfor det konkrete mål er 
vigtigt. 

2. Derefter skal I ud fra ENTEN en socialdemokratisk ELLER liberalistisk ELLER konservativ 
grundholdning give jeres bud på, hvordan vi bedst sikrer de mennesker, der ikke kan/har 
arbejde. 

3. Til slut skal I derefter diskutere – igen ud fra jeres ideologiske position – hvordan det 
internationale samfund bedst hjælper de mennesker i Tanzania, som I er blevet 
præsenteret for i filmen. 

4. I skal kunne fremlægge jeres væsentligste pointer for klassen på 3-5 minutter. 

 

 
 
 


