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Undervisningsbeskrivelse  
 
 

Termin December-januar 20/21 

 

Institution KBH Syd VUC og HF 

Uddannelse Hfe 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Anna Stautz 

Hold 4hfhe410 og 4soc410 

 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Køn og ligestilling 

Titel 2 Dansk økonomi, corona og velfærd 

Titel 3 Dansk politik og medborgerskab 

Titel 4 Ulighed og racisme 
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Titel 1 

 

Køn og ligestilling 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Brøndum & Hansen: Luk samfundet op!, - Columbus I-bog 2020: 

 

- Kapitel 1 ”Samfundsfag og ligestilling mellem kønnene” (hele kapitlet) 

- Kapitel 2 ”Identitet i forandring” (afsnit 2.1-2.2) 

- Kapitel 3 ”Samfund og individ” (afsnit 3.1-3.4) 

- Kapitel 5 ”Politiske ideologier” (afsnit 5.1) 

 

Storr-Hansen, Ditlevsen og Studstrup: Køn og ligestilling - Columbus 2017:  

- ”Definition: Lighedsbegreber” (Ultrakort uddrag) 

 

Supplerende stof:  

”Biologi eller social konstruktion?” - Deadline, 10. juni 2009 

https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50bed625860d9a242ca87960  

 

”Fordeling af barselsorloven mellem mænd og kvinder” - Luk samfundet op! (2017) 

https://vimeo.com/220603895  

 

Kronik: ”Det er ikke længere samfundets skyld” – Information 9. november 2011 

https://www.information.dk/debat/2011/11/laengere-samfundets-skyld  

 

Køn og ligestilling: Løn (2017) 

https://vimeo.com/216802494  

 

Sange fra musikquiz (match en sang med en ideologi) 

Dolly Parton - 9 to 5: https://youtu.be/X94Jhliskn0?t=67  

Britney Spears – Work Bitch: https://www.youtube.com/watch?v=MPharU5r778  

Sound of Music – 16 going on 17: https://youtu.be/6-jGRWb1Chs?t=118  

 

Omfang 

 

7 x 150 minutter 

Særlige fo-

kuspunkter 

Læringsmål - Formålet med forløbet er at du: 

- Får kendskab til samfundsfagets tre delområder sociologi, politologi og økonomi 

- Får kendskab til hvordan vi arbejder i samfundsfag med teorier/begreber, aktuel 

viden, artikler og statistik 

 

Desuden at du kan undersøge følgende spørgsmål vha. samfundsfaglig viden: 

- Hvordan skabes kønsroller? 

- Hvordan har kønsrollerne ændret sig over tid? 

- Hvilke udfordringer kan der være ift. identitetsdannelse i det senmoderne samfund? 

- Er der ligestilling i Danmark? 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, gruppearbejde med fremlæggelser om forskellige samfundsformer, 

eksamenstræning med mundtlige oplæg. Musikquiz (match en popsang med en ideologi + 

kønsforståelse) 

 

https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50bed625860d9a242ca87960
https://vimeo.com/220603895
https://www.information.dk/debat/2011/11/laengere-samfundets-skyld
https://vimeo.com/216802494
https://youtu.be/X94Jhliskn0?t=67
https://www.youtube.com/watch?v=MPharU5r778
https://youtu.be/6-jGRWb1Chs?t=118
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Titel 2 

 

Dansk økonomi, corona og velfærd 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Brøndum & Hansen: Luk samfundet op!, - Columbus I-bog 2020: 

- Kapitel 8 ”Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark” (afsnit 8.1-8.5) 

- Kapitel 9 ”Velfærdsstat eller konkurrence” (hele kapitlet) 

 

Supplerende stof:  

”Skillinger fra skyerne” – Carl Barks, Anders And & co 

https://drive.google.com/file/d/1JCtOLQmd_C-

LqsneReTwm3RC9UZazDkW/view?usp=sharing  

 

Kort klip om lønkompensation fra tv-avisen – DR d. 1. september 2020 

https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-12_00_-udloebet-loenkompensation-foerer-

til-fyringer-i-en-raekke-virksomheder_207355  

 

Statistikker analyseret i undervisningen: 

https://docs.google.com/document/d/1SuwDgyU4PfSMoJw0oQs8 

_hEdtNBi0lHF21E6aVmN1Qc/edit?usp=sharing  

 

Artikel: ”Regeringen vil sikre en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk 

økonomi” – Finansministeriet d. 31. august 2020 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/august/regeringen-vil-sikre-en-groen-

retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  

 

Artikel: ”Topøkonomer: Feriepenge lander på det helt rette tidspunkt” – dr.dk d. 

24. september 2020 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/topoekonomer-feriepengene-lander-paa-det-

helt-rette-tidspunkt  

 

En fisks lange rejse – Det Danske Filminstitut, 2009 

https://vimeo.com/7896250  

 

Twittersamtale mellem Rasmus Jarlov, Özlem Cekic m.fl. : 

https://twitter.com/rasmusjarlov/status/983711337602867201  

 

Artikel “Erhvervslivet frygter pensionsalder ved 70 år: Dødbringende og gambling med velfærds-

samfundet”, dr.dk – d. 17. august 2020. 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/erhvervslivet-frygter-pensionsalder-ved-70-

aar-doedbringende-og-gambling-med  

 

Omfang 9 x 150 minutter 

 

Særlige fokus-

punkter 

Læringsmål - Formålet med forløbet er: 

- At kunne forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge 

- At kunne forstå og anvende det økonomiske kredsløb i konkrete sager 

- At kunne forstå, analysere og diskutere, hvordan man politisk kan påvirke 

https://drive.google.com/file/d/1JCtOLQmd_C-LqsneReTwm3RC9UZazDkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JCtOLQmd_C-LqsneReTwm3RC9UZazDkW/view?usp=sharing
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-12_00_-udloebet-loenkompensation-foerer-til-fyringer-i-en-raekke-virksomheder_207355
https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-12_00_-udloebet-loenkompensation-foerer-til-fyringer-i-en-raekke-virksomheder_207355
https://docs.google.com/document/d/1SuwDgyU4PfSMoJw0oQs8
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/august/regeringen-vil-sikre-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/august/regeringen-vil-sikre-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.dr.dk/nyheder/penge/topoekonomer-feriepengene-lander-paa-det-helt-rette-tidspunkt
https://www.dr.dk/nyheder/penge/topoekonomer-feriepengene-lander-paa-det-helt-rette-tidspunkt
https://vimeo.com/7896250
https://twitter.com/rasmusjarlov/status/983711337602867201
https://www.dr.dk/nyheder/penge/erhvervslivet-frygter-pensionsalder-ved-70-aar-doedbringende-og-gambling-med
https://www.dr.dk/nyheder/penge/erhvervslivet-frygter-pensionsalder-ved-70-aar-doedbringende-og-gambling-med
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økonomien i Danmark og globalt 

- At få indblik i, hvordan Coronapandemien også er en økonomisk krise 

- Du har kendskab til forskellige velfærdsmodeller og udfordringer for den 

danske velfærdsstat 

-  

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning, virtuelt arbejde (grundet COVID-smitte på holdet) eksamens-

træning med mundtlige oplæg, visuel fremstilling af velfærdsstatens udvikling. 
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Titel 3 

 

Dansk politik og medborgerskab 

Indhold Grundbog/kernestof: 

Brøndum & Hansen: Luk samfundet op!, - Columbus I-bog 2020: 

- Kapitel 5 ”Politiske ideologier” (hele kapitlet) 

- Kapitel 6 ”Det politiske system i Danmark” (hele kapitlet minus afsnit 6.9) 

 

Supplerende stof:  

 

Artikel: “Forskerne har talt: Ja, det blev et klimavalg”, DR.DK 12. JUN 2019  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-blev-

et-klimavalg  

 

Statistik: Valgresultat 2019, ft. D. 6. juni 2019   

https://www.ft.dk/aktuelt/nyheder/2019/06/valgresultat  

 

Artikel: “Klimaminister: Afgifter på flyrejser og kød vil ramme socialt skævt”, Jyl-

lands-Posten, 17. september 2020  

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12412126/klimaminister-afgifter-paa-

flyrejser-og-koed-vil-ramme-socialt-skaevt/  

 

Kort klip om det amerikanske valgsystem – DR d. 19. oktober 2016 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/kandidaterne/videografik-

forstaa-usas-forvirrende-valgsystem#!/ 

 

Omfang 

 

6 x 150 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Læringsmål - Formålet med forløbet er: 

- Du får en grundlæggende forståelse af forskellige politiske styreformer, 

herunder forskellige idealer og former for demokrati. 

- Du kan redegøre for hvordan det politiske system i Danmark fungerer 

- Du kan forklare sammenhænge mellem ideologier, danske partier og deres 

adfærd/indtagelse af politiske standpunkter. 

- Du har viden om forskellige typer af politiske aktører og muligheden for at 

påvirke politiske beslutningsprocesser. 

- Du kan forklare hvad medborgerskab går ud på og har viden om hvordan 

man som medborger selv kan deltage i beslutninger der har indflydelse på 

ens hverdag. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Klasseundervisning, eksamenstræning med fokus på struktur i mundtlige oplæg. 

 

 

 

 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-blev-et-klimavalg
https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-blev-et-klimavalg
https://www.ft.dk/aktuelt/nyheder/2019/06/valgresultat
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12412126/klimaminister-afgifter-paa-flyrejser-og-koed-vil-ramme-socialt-skaevt/
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE12412126/klimaminister-afgifter-paa-flyrejser-og-koed-vil-ramme-socialt-skaevt/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/kandidaterne/videografik-forstaa-usas-forvirrende-valgsystem#!/
https://www.dr.dk/nyheder/udland/valg-i-usa-2016/kandidaterne/videografik-forstaa-usas-forvirrende-valgsystem#!/
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Titel 4 

 

Ulighed og racisme 

Indhold Kernestof: 

Brøndum & Hansen: Luk samfundet op!, - Columbus I-bog 2020: 

- Kapitel 4.3  ”Levevilkår” 

- Kapitel 2.5 ”Kulturelle forskelle og identitet” 

 

Blinkenberg & Breindahl: Samfundsfag til HF – Systime I-bog 2020: 

- Kapitel 5.3 ”Pierre Bourdieus teori om kapitaler” 

- Kapitel 5.4 ”Symbolsk vold og social reproduktion” 

 

Supplerende stof:  

 

Tegneserie: ”On a plate”: https://digitalsynopsis.com/inspiration/privileged-

kids-on-a-plate-pencilsword-toby-morris/   

 

Dokumentar: ”Barndom på bistand”: https://www.dr.dk/drtv/se/barndom-

paa-bistand_48865  

 

Analyse: “De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv”, 2. juli 2018, 

ae.dk  

https://www.ae.dk/analyser/de-fattigste-har-svaerere-ved-at-bryde-den-sociale-

arv  

 

Podcast: ”Mere end mursten – Hvordan får man en ghettopakke?” 

https://www.responsmedie.dk/podcast-ghettopakken/  

 

Artikel: ” Racismen i Danmark er ikke bare strukturel – den er lovfæstet”, Af 

Saeid Imani Lasaki, d. 17. november 2018, respons.community 

https://respons.community/samfund/racismen-i-danmark-er-ikke-bare-

strukturel-den-er-lovf%C3%A6stet/   

 

Artikel: ” Mette F.: Indvandrerdrenge må ikke gøre det utrygt at tage S-tog”, d. 

19. august dr.dk 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-f-indvandrerdrenge-ma-ikke-gore-

det-utrygt-tage-s-tog  

 

Omfang 

 

6 x 150 minutter 

Særlige fokus-

punkter 

Læringsmål - Formålet med forløbet er: 

- Du kan redegøre og anvende Pierre Bourdieus begreber til at forklare 

ulighed, forskelle i livsstile og social arv 

- Du kan redegøre for begreberne social mobilitet, social arv og mønster-

brud og forklare årsager hertil 

- Du kan skelne mellem forskellige forståelser og udregninger af fattigdom 

- Du har forståelse for sammenhænge mellem marginalisering og anerken-

delse 

- Du kan forstå sammenhænge mellem ulighed, integration og racisme 

https://digitalsynopsis.com/inspiration/privileged-kids-on-a-plate-pencilsword-toby-morris/
https://digitalsynopsis.com/inspiration/privileged-kids-on-a-plate-pencilsword-toby-morris/
https://www.dr.dk/drtv/se/barndom-paa-bistand_48865
https://www.dr.dk/drtv/se/barndom-paa-bistand_48865
https://www.ae.dk/analyser/de-fattigste-har-svaerere-ved-at-bryde-den-sociale-arv
https://www.ae.dk/analyser/de-fattigste-har-svaerere-ved-at-bryde-den-sociale-arv
https://www.responsmedie.dk/podcast-ghettopakken/
https://respons.community/samfund/racismen-i-danmark-er-ikke-bare-strukturel-den-er-lovf%C3%A6stet/
https://respons.community/samfund/racismen-i-danmark-er-ikke-bare-strukturel-den-er-lovf%C3%A6stet/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-f-indvandrerdrenge-ma-ikke-gore-det-utrygt-tage-s-tog
https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-f-indvandrerdrenge-ma-ikke-gore-det-utrygt-tage-s-tog
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med udgangspunkt i Danmark 

- Du kan diskutere hvorvidt ghettopakken er med til at udligne eller skabe 

mere ulighed i samfundet. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning, eksamenstræning med fokus på struktur i mundtlige oplæg, 

dokumentar. 

 

 


