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Velfærdsstaten
Teksten: ”Fra fattighjælp til velfærdsstat”
1. Hvad var efter 1849 konsekvenserne af at modtage fattighjælp – og hvad var begrundelsen herfor?
2. Hvordan ændres opfattelsen af fattighjælp mod slutningen af 1800 tallet, og hvilket nyt princip
indføres nu i fattiglovgivning?
3. Forklar begreberne:
a. ’værdigt trængende’
b. ’uværdigt trængende’

4. Hvordan betegnes endnu omkring år 1900 statens rolle i samfundslivet?
5. Hvilke ændringer sker der i socialpolitikken i mellemkrigstiden?
6. Hvilke tre forklaringer gives der på denne ændring i socialpolitikken?
a. …
b. …
c. …
7. Hvad er forskellen på de to principper i socialpolitikken?
a. ’Forsørgelse’ …
b. ’Forsikring’ …
8. Hvem er hovedmanden bag socialreformen i 1933 og hvad ville han sikre med socialreformen?
Hvilken betydning tillægges socialreformen i 1933?

Efterkrigstidens sociale velfærdsstat
9. Hvad er karakteristisk for den økonomiske udvikling i Danmark efter 1956 ?
10. Hvilke synspunkter prægede debatten for og imod velfærdsstaten –
a. For velfærdsstaten ………..
b. Imod velfærdsstaten ………
11. Lav en kronologisk liste over de sociale reformer som teksten omtaler … medtag også reformerne
før 1945 ….
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Velfærdsstaten i krise?
12. Hvad menes der med at velfærdsstaten i 70’erne oplever en legitimitetskrise?
a. Hvad er baggrunden herfor?
b. Hvad er det for synspunkter på velfærdsstaten som fremsættes fra h.h.v
i. De nyliberale…
ii. Venstrefløjen …
13. Hvem har regeringsmagten i 1970’erne ….
a. Hvad menes der med ’traditionelle politiske midler ’ … (står ikke her)
14. Hvornår overtager firkløverregeringen magten…
a. Hvad bliver mål og midler i deres krisepolitik?
b. Hvordan vurderes resultaterne?
15. Hvilke nye emner kommer i slutningen af 1980 ’erne ind i debatten om velfærdsstaten?

Til refleksion
Hvilke demografiske forhold kan i dag udgøre en trussel for velfærdsstaten?

Kanslergadeforliget
…….

Teksten: De glade tressere 1958-1973
16. Kender I begrebet højkonjunktur fra samfundsfag?
17. Hvilke forhold var med til at sætte gang i den økonomiske vækst i perioden?
18. Hvordan vurderes resultaterne / konsekvenserne af højkonjunkturen?
19. Beskriv hvad udviklingen betød for h.h.v.
a. Industrien
b. Landbruget
c. Servicesektoren

Statistik – Danmarks udvikling efter 1950 i tal (s. 14)
20. Hvad fortæller tabellerne om udviklingen inden for følgende tre områder:
a. Økonomien ….
b. Levevilkår …
c. Familien …
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En ufaglært kvinde erindringer
….

Poul Møller: ”Velfærdsstaten sløver modstandskraften” (1956) s.10
21. Hvilke antagelse / ide om mennesket og dets skæbne ligger til grund for velfærdsstaten ifølge Poul
Møller?
22. Hvad menes der med udtrykket ’Det er samfundets skyld”?
23. Hvad er konsekvenserne af denne holdning ifølge Poul Møller?
24. Diskuter i hvilket omfang I er enige / uenige med Poul Møller….

Bent Rold Andersen : Den aktive velfærdsstat
…. Lav 3-4 spørgsmål til teksten . Altså hvilke spørgsmål er det som teksten kan belyse ?

Folketingsvalget 1973
25. Find antal mandater som partierne fik ved valget i 2015 – og indskriv mandattallet i søjlediagrammet
s. 15.
Ved Fremskridtspartiet indskrives mandaterne til DF
26. Hvem er ’De Fire Gamle Partier’ og hvordan klarede disse partier sig ved valget i 1973?
a. …
b. …
c. …
d. …
27. Hvilke partier gik frem ved valget i 1973 – find samtidigt ud af hvornår disse partier blev stiftet og
hvad deres vigtigste politiske mærkesager var i 1973

Parti

Årstal for stiftelse

Politiske program / mærkesager
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28. Hvad tror du er årsagen til:
e. Socialdemokratiets store fald – fra 70 til 46 mandater?
f.

Fremskridtspartiets enorme valgsejr i 1973?

g. Hvorfor tror du man kalder valget i dec. 1973 for et ’Jordskredsvalg’ ?

Fremskridtsvælgeren – Frede Olsen (s. 17-20)
29. Hvordan karakteriserer Frede Olsen Fremskridtspartiet?

30. Hvad er Freds syn på de arbejdsløse og ’måneskinsarbejde’ ?

31. Hvad er det egentlige problem som Frede ser det i forhold til arbejdsløse og sort arbejde?

32. Hvordan vil du beskrive Fredes eget arbejdsliv?
Hvilken erhvervsgruppe tilhører han nu (på tidspunktet for interviewet)
33. Hvad er der galt med tidens socialdemokratiske politikere ifølge Frede?

34. Hvordan beskriver Frede Mogens Glistrup?

35. Hvem udbytter ifølge Frede de danske arbejdere?

36. Hvorfor er Frede ikke socialist?

37. Hvad er hans oplevelse af den offentlige sektor / de offentlig ansatte?

38. Hvad er Fremskridtspartiets rolle i dansk politik ifølge Frede?

Bonus spørgsmål:
39. Hvilke af Frede Olsens synspunkter kan genfindes i vor tids politiske debat i Danmark?
40. Hvilke af vor tids politiske spørgsmål optager tydeligvis ikke Fremskridtspartiets -vælgere i 1977?
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Velfærdsstaten og de socialdemokratiske værdier – af Lotte Bundgård
Spørgsmål:
1. Hvem er Lotte Bundgård…? Tjek på nettet
2. Hvad er de grundlæggende socialdemokratiske værdier?

3. Er velfærdsstaten så et konkret udtryk for disse politiske værdier?
Eller sagt på en anden måde : afspejler velfærdsstaten de socialdemokratiske ønsker og ideer
herom?

4. Hvad var i følge Socialdemokraternes første partiprogram – Gimle-programmet –
a. Årsagen til ulighed og social elendighed?
b. Hvilken løsning foreslog man hertil?
c. Hvilke frihedsrettigheder krævede man i Gimle-programmet?

5. Hvad menes der med at ”Danmark er i dag et samfund med stor social sammenhængskraft”?
(s. 2, th)
6. Hvad mener Lotte Bundgård med at ”Målet er uændret, midlerne har ændret sig ”? (s. 2, th)
7. Hvilke velfærdsreformer omtales s. 3
8. Hvad tror du det er for ”pligter og rettigheder ” der tales om i forbindelse med velfærdsstaten ?
9. Hvad menes der med udtrykket ”de bredeste skuldre skal bære de tungeste læs” ?
Hvordan sker det i praksis i velfærdsstaten?
10. Hvad mener Lotte Bundsgaard mon med at velfærdsstaten er ”et permanent reformprojekt”
Kan du evt. give eksempler herpå fra de sidste års politiske debat

Hvad sker der ved at bryde med velfærdsstatens princip?
11. Hvad er artiklens problemstilling eller formål?
12. Hvordan er artiklen opbygget / disposition …?
Hvad er formålet med 1. del af artiklen …
og hvad er formålet med sidste del?
13. Find artiklens fem argumenter for det universalistiske princip

