
Forløb: Kulturmødet i ghettoen  
 
Fag: samfundsfag (KS) 
 
Klasse: 2.hf 
 
Omfang: 8-9 lektioner af 90 minutter (der kan kobles en ”ideologitime” ekstra på i mellem lektion 6 og 7)  
 
Faglige mål (indhold)  

- Formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes 
kernestof  

- Reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur  
- Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier 
- ̶ undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.  

 
Faglige mål (metode)   

- Kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale  
- Formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi  

 
Kernestof (fra samfundsfag): 

- Identitetsdannelse og socialisering 
- Sociale og kulturelle forskelle 
- Politiske partier og ideologier 
- Kvantitativ og kvalitativ metode.  

 
Enkeltfagligt/flerfagligt 
Forløbet er afviklet som enkeltfagligt forløb, men kan også bruges som flerfagligt forløb 
 
Problemformulering/-stillinger til forløbet  

1. Hvilke problemer er det ved at eksisterer ghettoer/parallelsamfund i Danmark? 
2. Hvilke strategier findes for, hvordan forskellige kultur kan leve sammen? 
3. Hvordan kan samfundet løse udfordringerne i ghettoerne?  

 
 
  



 

Forløbsoversigt: Kulturmødet i ghettoen 
Lektion Indhold Materiale  
1 Hvad er en ghetto? Og hvilken kultur hersker i ghettoen? Musikvideo: AMRO feat Gilli ”Korrupt” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ztgr7quKZjA 
KS-bogen s. 83-85 om den kulturelle kode og socialisering 

2 Hvordan er det at vokse op i en ghetto? Og hvilken identitet 
får man? 

KS-bogen s. 83-85 (repetition fra første lektion) 
DR Dokumentar om ”Ali og hans brødre” (ca. 59 min) via CFU Hval 

3  Hvilke kulturer hersker i ghettoen? KS-bogen s. 85-86 + 94-97 
Kulturanalyse på Geert Hofstedes hjemmeside: https://www.hofstede-
insights.com/product/compare-countries/ 

4 Hvilken identitet kan unge indvandrere have i det danske 
samfund? 

KS-bogen s. 94-97 
Artikel fra Berlingske 7. september 2013 ”Rockstjerne og indvandrer - 
den er jo helt gal” (interview med Isam B – i uddrag) 
Artikel fra BT 8. juni 2014 ”En rod finder sine rødder” (interview med 
Yahya Hassan – i uddrag) 

5 Tabel læsning: Kulturmødet i ghettoen KS-bogen s. 87-89 
Forskellige statistikker fra Økonomisk analyse 29: ”Opvækst i ghettoen” 
fra Regeringen https://www.regeringen.dk/nyheder/boern-i-
ghettoomraader-faar-en-for-daarlig-start-paa-livet/ 

6 Ghettoen som subkultur? 
 

Sociologi ABC s. 117-119 + 177-178 + 182-183  
 

 Evt. lektion om de tre ideologier  
7 Hvilke løsninger har politikerne på problemerne i ghettoerne? 

 
TV-klip fra LLR nytårstale 2018 
Regeringens ghettoudspil 
https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/ 
KS-bogen s. 89-92 til repetition/ introduktion af de tre grundideologier  
KS-bogen s. 92-94m 

8 Opsamling med eksamensøvelse   
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ztgr7quKZjA
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
https://www.regeringen.dk/nyheder/boern-i-ghettoomraader-faar-en-for-daarlig-start-paa-livet/
https://www.regeringen.dk/nyheder/boern-i-ghettoomraader-faar-en-for-daarlig-start-paa-livet/
https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lektion 1 – Introduktion og kulturel 
kode 

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilken kultur hersker i ghettoen? 

Formål:  
Introduktion til forløbet  
 
Indhold:  
Kulturelle koder – i ghettoen og andre steder 
 
Materialer  
Musikvideo: AMRO feat Gilli ”Korrupt” https://www.youtube.com/watch?v=Ztgr7quKZjA 
KS-bogen s. 83-85 om den kulturelle kode og socialisering 
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Fælles introduktion til forløbet (10 minutter)  
2. Diskussion: Hvad er en ghetto? Hvilken kultur hersker i ghettoen ifølge AMRO? Fælles kort oprids 
af forestillinger om ghettoen samt afkodning af livsstil og kultur i musikvideo (20 min) 
3. Gruppearbejde med at redegøre for og analysere kulturelle koder 
(40 minutter) 
4. Små fremlæggelser og afrunding med spørgsmålet ”hvilke problemer kan det give den unge at 
have en så markant anderledes kultur end den vi kender fra fx Tønder?” (20 min)  
 
Evaluering  
Hver grupper fremlægger kort deres analyse af en kulturel kode. Derudover ”kontrolleres” det ved 
hver gruppe, at de kan anvende Scheins kulturmøde model.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ztgr7quKZjA


 
Lektion 2 – Opvækst i ghettoen  
 

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilken problemer giver en opvækst i 
ghettoen i forhold til at passe ind i det 
danske samfund? 
 

Formål:  
Forklare hvordan identitet opstår som følge af socialiseringsprocessen. 
 
Indhold:  
Socialisering i ghettoen 
 
Materialer  
KS-bogen s. 83-85 (repetition fra første lektion) 
DR Dokumentar om ”Ali og hans brødre” (ca. 59 min) via CFU Hval 
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Kort oprids og opstilling af analyseapparat ud fra første lektion (15 minutter) 
2. Vi ser dokumentaren om Ali og hans brøde (60 min) 
3. Individuel resume skrivning (15 min) 
 
Evaluering  
Eleverne sender deres resumeer over mail som afslutning på timen 
 

 
 
 

Lektion 3 – Kulturen i ghettoen  Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   
Problemet:  
Hvilken problemer giver en opvækst i 
ghettoen i forhold til at passe ind i det 
danske samfund? 
Og hvordan kan vi med viden om kulturelle 
forskelle forklare Alis problemer i det danske 
samfund?  
 
 

Formål:  
Forståelse af kulturelle forskelle 
 
Indhold:  
Kulturel kode, kulturelle forskelle og identiteter 
 
Materialer  
KS-bogen s. 85-86 + 94-97 
Kulturanalyse på Geert Hofstedes hjemmeside: https://www.hofstede-
insights.com/product/compare-countries/ 

https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/


 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Kort oplæsning af gode resumeer fra sidst (10 min) 
2. Analyser af ”Ali og hans brødre”. Fokus på overgang fra redegørende til analyserende niveau med 
begreber om kulturel kode og socialisering (30 min) 
3. Fælles gennemgang af analyser (15 min)  
4. Kort læreroplæg om Hofstede (KS-bogen). Derefter foretager eleverne i par sammenlignede 
undersøgelser af Danmark og typiske indvandrerlande (fx Libanon, Pakistan, Tyrkiet etc.) på 
Hofstedes hjemmeside (20 min) 
4. Afrunding: Par sætter screenshots af deres analyse ind i fælles dokument. Kort forklaring af 
forskelle (5 min). 
 
Evaluering  
Fælles opsamling på timen  

 
 
 
 

Lektion 4– Indvandrer identiteten  
 

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
1. Hvilke problemer præsenterer hhv. Isam 

B og Yahya Hassan i forhold til det at 
være indvandrer i det danske samfund? 

2. Og hvordan kan vi forklare det vha. den 
kulturelle kode, viden om identitetstyper 
og Huntington civilisationer? 
 

Formål:  
Præcisere og forholde sig kritisk til, hvad det vil sige at være indvandrer med anden etnisk baggrund 
 
Indhold:  
At være indvandrer i DK 
De tre identitetstyper 
 
Materialer  
KS-bogen s. 94-97 
Artikel fra Berlingske 7. september 2013 ”Rockstjerne og indvandrer - den er jo helt gal” (interview 
med Isam B – i uddrag) 
Artikel fra BT 8. juni 2014 ”En rod finder sine rødder” (interview med Yahya Hassan – i uddrag) 
 
Arbejdsformer/sekvensering:  



1.Find definitionen! Hvordan defineres hhv. en flygtning, en indvandrer, en efterkommer? Og hvad 
er vestlig og ikke-vestlig baggrund? + Kort lærer afklaring af Huntingtons teori med kort over Vesten 
og de andre 7 civilisationer (10 min) 
3. Ny teori: Hvilke identitetstyper kan den unge indvandrer vælge? (20 min) 
4. Hvilken identitet har Isam B og Yahya Hassan fået? I par læses hhv. om Isam B og Yahya Hassan. 
Fokus på de to mænds baggrund, deres syn på identitet og forskel i aviskilde og interviewform. 
Parrene afklarer deres analyse for hinanden (45 min). 
5. Fælles opstilling af Isam B og Yahya Hassan på tavlen. Alle skriver og vi forsøger sammen at 
ligheder og forskelle i deres opfattelser (15 min) 
 
Evaluering 
Fælles diskussion af forskelle og ligheder 

 
 
 

Lektion 5 – kulturmødet i ghettoen  
 

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilke samfundsmæssige udfordringer, der 
er i forbindelse med ghettodannelse? Og 
hvilke strategier har vi for det? 

Formål:  
Præcisere hvad en ghetto er og undersøge hvilke samfundsmæssige udfordringer, der er i 
forbindelse med ghettodannelse 
 
Indhold:  
Læse en tabel 
Kulturmøde strategier 
 
Materialer  
KS-bogen s. 87-89 
Forskellige statistikker fra Økonomisk analyse 29: ”Opvækst i ghettoen” fra Regeringen 
https://www.regeringen.dk/nyheder/boern-i-ghettoomraader-faar-en-for-daarlig-start-paa-livet/ 
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Find problemer! Eleverne undersøger 3-4 statistikker fra regeringens økonomiske analyse. Her 
anvendes et generelt ”undersøg en tabel” skema (30 min) 
2. Opsamling på statistikker (15 min) 

https://www.regeringen.dk/nyheder/boern-i-ghettoomraader-faar-en-for-daarlig-start-paa-livet/


3. Ny teori: Hvilke kulturmødestrategier findes der? (15 min) 
4. Hvad er en ghetto? Og er der andre muligheder? (diskussion ud fra undersøgelse, redegørelse og 
billeder fra andre kulturmøder fx apartheid i Sydafrika, smeltedigel i amerikanske storbyer etc). 
 
Evaluering 
Lærerdeltagelse ved tabel læsning   
Fælles opsamling og diskussion om ghettoer 

 
 

Lektion 6 – Ghettoen som subkultur?  
 

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvad er en subkultur? Og hvordan kan vi 
forstå problemerne i ghettoerne med 
sociologi? 

Formål:  
Kan vi forstå udviklingen i ghettoen med hjælp fra sociologiske teorier? 
 
Indhold:  
Mainstreamkultur og subkultur 
Bordieus habitus begreb 
Honneth og anerkendelse 
 
Materialer  
Sociologi ABC s. 117-119 + 177-178 + 182-183  
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Hurtigskrivning: Skriv en beskrivelse af ”livet i ghettoen” (20 min) 
2. Kan vi forstå udviklingen i ghettoen med hjælp fra sociologiske teorier? I 3’er grupper læser hver 
elev en af de tre begrebsemner 1) subkultur 2) Habitus og 3) anerkendelse (45 min).  
3. Fælles afklaring (hurtige grupper skriver på tavlen) (20 min) 
 
Evaluering 
Individuel hurtigskrivning + fælles opsummering ved tavlen 

 

 

 



Lektion 7 – Hvad vil politikerne gøre 
med ghettoerne?   

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet:  
Hvilke løsninger har politikerne på 
problemerne i ghettoerne? 
Hvad er værdipolitik? 

Formål:  
Undersøge LLR’s ghettoplan samt forstå hvilke mulige politiske løsninger, der ellers kunne være 
 
Indhold:  
LLR’s ghettoplan 
Værdipolitik 
 
Materialer  
TV-klip fra LLR nytårstale 2018 
Regeringens ghettoudspil https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/ 
KS-bogen s. 89-92 til repetition/ introduktion af de tre grundideologier  
KS-bogen s. 92-94m 
 
Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Hvad vil LLR? Vi ser nytårstale klip og undersøger ghettoudspil (20 min) 
2. Hvilken politik fører LLR og regeringen? Repetition af de tre ideologier + derefter læsning af 
værdipolitik samt integrationsstrategier (40 min) 
3. Skab en anden politik! I grupper skal I argumentere imod LLR og formuler en anden strategi for 
ghettoerne (med inspiration i enhedslisten og SF) (20 min) 
4. Oplæsning af politiske modstrategier (10 min) 
 
Evaluering  
Eleverne læser deres strategier op 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regeringen.dk/nyheder/ghettoudspil/


Lektion 8 – Opsamling og 
eksamensøvelse  

Formål, indhold, materialer og arbejdsformer   

Problemet: Formuleret med en 
eksamensøvelse 
 

Arbejdsformer/sekvensering:  
1. Introduktion til eksamensformen  
 
2. Udlevering af eksamensopgave (ca. 55 minutter)  
 
3. Fremlæggelse (ca. 30 minutter)  
Der er flere muligheder for fremlæggelse, fx 
• I grupper (2-4)  
• En udvælges og fremlægger foran klassen  
• Læreren fremlægger som elev, mens udvalgte elever er censor  
• Eleverne optager fremlæggelsen  
• Osv.  
 
Evaluering  
Afhænger af fremlæggelsesformen 
• Elevernes opsummering af tabellerne  
• Opsamling ved tavlen  
• Diskussionsøvelser  

 


