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Ungdomskulturer beskriver ungdomars villkor och roller i samhället. Boken tydliggör hur samhällets
förändrade förhållanden och strukturer synliggörs genom ungdomars kulturella uttryck. Ungdomskulturer
beskriver ungdomars villkor och roller i samhället.

Läs mer
Läromedlet inleds med en ämnesintroduktion till sociologin. Därefter bearbetas begreppen ungdom och kultur,
följt av beskrivningar och analyser av ett antal ungdomskulturella strömningar. Vidare presenteras verktyg för
att studera ungdomars situation och kulturyttringar.
Slutligen behandlas samhällets verksamheter för unga och de ungdomspolitiska målen. I varje kapitel finns
uppgifter som ger möjlighet till analys och reflektion.
Ur innehållet:
Den sociologiska blicken
Samhället - föränderligt och formande
Från barn till vuxen
Vad är kultur?

Stilar och kulturer i urval
Politiska verksamheter och mål
Lärarhandledningen och det centrala innehållet
Lärarhandledningen inleds med en genomgång av Skolverkets beskrivning av sociologiämnet och kursen
ungdomskulturer. Här beskrivs var det centrala innehållet återfinns i boken och hur man kan arbeta med de
centrala begrepp som finns i ämnets syfte. Inledningskapitlet har också ett avsnitt om bedömning och
betygsättning.
Därefter följer lärarhandledningen lärobokens kapitelupplägg. Här finns uppgifter som är anpassade till
innehållet i respektive kapitel. Uppgifterna är av olika omfattning. En del kan användas inom ramen för en
lektion medan andra ger underlag för längre arbetsperioder eller teman. Det finns även uppgifter som täcker in
flera delar av det centrala innehållet, vilket gör att de kan användas i olika sammanhang eller i slutet på kursen
för att se hur eleverna har förstått kursens helhet.

Om författarna
Anne Gloppestad är gymnasielärare och undervisar bland annat i sociologi och psykologi.

Fagstoff: Kort innføring i programfaget Medier og ungdomskultur. - Velkommen til Under samme himmel 1-3
på nett! Under samme himmel 1-3 er et gratis nettsted for Cappelens RLE-verk for ungdomstrinnet. Her finner
du nyttige lenker og. Drøfte, Oppgave: Les artikkelen om ungdomsspråk. Der ser vi at ungdom er mer
tilbøyelig til å bruke slang, og at de er raskere til å ta til seg nye ord enn voksne. Ungdomstiden er perioden
mellom barn og voksen. Ofte er den preget av en løsrivningsprosess fra foreldrene der de unge skal frigjøre
seg og bli selvstendige individer. KRLE/RLE-nett for eleven KRLE/RLE-nett er elevens nettsted og
inneholder: - Fagstoff - Oppgaver med mye bildestoff - KRLE/ RLE-ordbok Oppgavene kan eleven gjøre på.
Rettigheter. Sist oppdatert: 20.08.2007 © Cappelen Damm AS Forskning viser at ungdom i Norge er på
verdenstoppen i fyllekuler (binge drinking). Forskning viser at etnisk norske ungdommer har fyllekuler i langt
større grad. I Poplene på St.
Hanshaugen møter vi tenåringen Elsi Lund som vokser opp i Oslo på begynnelsen av 1950-tallet. På den tiden
var abort ulovlig og prevensjon tabu. På disse sidene finner du informasjon om å bygge og bo i Røros
kommune. Du finner også informasjon om vann og avløp, avfall og renovasjon og brann og feiing Trinn for
trinn opplegg i hvordan komme igang med skriving av fortellinger mm. Du kan med fordel plukke ut deler av
opplegget som du ønsker å vektlegge, f.eks.

