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Kulturelle og sociale forskelle 
 
I er strandet på Den Øde Ø. I har et fælles problem. Men I er alle samtidig forskellige. I har forskellige værdier. Forskellige 
svagheder og styrker. På samme måde er vi i Danmark alle forskellige – men vi har også en masse til fælles. Vi har en masse 
fællesværdier. 
 
Når man snakker sociale forskelle, snakker man ofte om økonomiske forskelle. Der er forskel på den typiske direktørs eller læge 
med fast jobs løn og den arbejdsløse eller ufaglærtes løn.  
 
Når man snakker om Kulturelle forskelle, vil det ofte handle om ens sprog, religion, musiksmag, og forskellige værdier man har i 
sit liv. 
 

1. Lav tre lister over sociale forskelle… 

• Hos jer (når I er på Den Øde Ø) 

• Nationalt - På danskere 

• Internationalt – Resten af verden 
 

2. Lav tre lister over kulturelle forskelle… 

• Hos jer (når I er på Den Øde Ø) 

• Nationalt - Hos danskere 

• Internationalt – Resten af verden 
 

Kultur 
Kultur er et begreb, som er svært at definere. Én måde, at forstå kultur på, er se på det, som det modsatte af natur. En sten er 
natur. Men en statue, der er hugget i sten, er kultur. Forskellen mellem ”stenen” og ”statuen” er, at et menneske har gjort 
noget ved stenen for at fortælle noget.  
 

1. Kulturpolitik: Læs kulturpolitikken for henholdsvis Dansk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten? 

• Hvordan er deres opfattelser af kultur forskellige? 

• Hvilken opfattelse af kulturbegrebet, syntes I, er vigtigst for Den Øde Ø? 
 
 
Subkultur - Ungdomskultur 
Når man snakker om Kultur, kan man også tale om ungdomskultur eller subkultur. Indenfor sociologien defineres subkulturer 
som: ”… befolkningsgrupper med en levemåde eller livsstil, der afviger fra samfundets dominerende kultur.” Eksempler på 
sådanne ungdomskulturer ses nedenfor: 

• 1970’erne: Hippier, Rockere og Pop 

• 1980’erne: Hippier, Bz’ere, Yuppier, Punkere og Hip-hop 

• 1990’erne: Hippier, Punkere og Grunge 

• 2000-tallet: Hipster og Electronic/Rave 

1. Hvad er forskellen mellem en ungdomskultur og subkultur? 
 

2. Undersøg og beskriv én af de overnævnte ungdomskultur/subkultur? 

• Hvad er den fælles om?  

• Har den nogle særlige værdier?  

• Har den en bestemt stil eller mode? 

• Et godt sted at finde oplysninger ungdomskulturer er YouTube, blogs, Facebook og Twitter – da der her opstår 
fælleskaber omkring kulturerne. 

 

 


