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Vejledning og elevopgave til film 8  

”SØM - en socialøkonomisk investeringsmodel” 

 Udkast dato 28122019 - mangler stadig noget 

Formålet 

I et forsøg på at måle socialøkonomiske indsatser har socialstyrelsen udviklet SØM; altså en model der 

forsøger at måle effekten af de velfærdsaktiviteter som er svære at måle. Eksempelvis mentorordninger til 

hjemløse og Cool Kids projekter for børn med Angst. Eleverne bliver her bedt om at arbejde med SØM.  

Kernestof 

Samfundsfag/Internationaløkonomi 

• Velfærdsstaten og de udfordringer den står overfor i det senmoderne samfund.  

• Effekten af velfærdsinvesteringer 

 

Matematik 

• Matematisk modellering, herunder styrker og svagheder med matematiske modeller 

Omfang 

Opgaven kan med fordel gives til elever der har særlig lyst til at dyrke matematik i økonomi eller økonomi i 

matematik. Der skal afsættes 6 timer til løsning af opgaven 

 

Produktet 

Eleverne kommer helt ned i et projekt, hvis effekt er blevet beregnet med SØM. De skal være kritiske 

overfor den SocioØkonomiske Regnemodel. De dygtigste elever skal arbejde med nobelprismodtageren 

James Heckmanns model og vurdere om de projekter, som SØM behandler, kan være løsningen på de 

udfordringer, som Heckmann ser for danske universielle model. 
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Opgavetekst 

 

A) Helt generelt beregnes effekten af SØM udfra nedenstående model: 

 

Kilde:  Socialstyrelsen 

Forklar hvordan modellen er opstillet og hvilke styrker og svagheder den har. Overvej 

ligeledes hvilke type af opdateringer, som kunne komme fremover på socialstyrelsens 

hjemmeside.  

 

B) Kan det betale sig at gøre noget for børn, der har angst? 

Med udgangspunkt i den ovenstående model skal du skrive et notat til formanden for 

socialudvalget i din kommune, hvor du kommer med en anbefaling om det kan betale sig at 

etablere et cool kids projekt i kommunen. Du skal inddrage både kvalitative og kvantitative 

data. 

Du skal inddrage bilag A og B. 

 

Til A+ eleven 

      C)  Heckmann kurven er udviklet økonomen, juristen og nobelprismodtageren James Heckman 

 i 2013? Tjeck tidspunkt 

Redegør for Heckmanns model (bilag C) 

Undersøg i bilag D, hvilke udfordringer mener Heckmann den danske velfærdsstat                     

står overfor 

Vurder om projekter ala Cool Kids er en løsning på de udfordringer, som den danske                 

velfærdstat står overfor ifølge Heckmann. 

 

Jeg skal lige genlæse den for at få den til at blive til en opgave 
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Bilag A 

Præsentation af dokumentaren Børn i Angstens greb 

https://www.facebook.com/watch/?v=498245280378880 

 

Præsentation af Cool Kids programmet 

https://cool-kids.dk/cool-kids-program/ 

 

Bilag 2 Udvalgte figurer fra Økonomisk analyse af behandlingsprogrammet Cool Kids udgivet af 

Socialstyrelsen Oktober 2019 
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Kilde: Økonomisk analyse af behandlingsprogrammet Cool Kids udgivet af Socialstyrelsen Oktober 

2019 
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Bilag C 

https://heckmanequation.org/www/assets/2014/05/F_Heckman_Brochure_041515.pdf 

 

Bilag D 

Interview med James Heckmann i magasinet Børn&Unge  år 2018 af Helle Bjerre Christensen 

http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/520A53EEA6860A59C12582C1003186C

6?opendocument 
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