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Hej!  

Læs teksten nedenfor. Den handler om SOCIAL KONTROL. Dernæst, hvis du ikke allerede har set filmen 

ZAPPA (måske sammen med mig på klassen 😊), så følg linket nedenfor, og se filmen. Når du har gjort det, 

er du klar til at løse denne opgave. Nogle af jer er allerede godt i gang, eller næsten færdige. HUSK! Aflever 

din færdige opgave til mig på Google drev: fgunordtanna@gmail.dk  

God fornøjelse! Hilsen Tanna 

 

Har du oplevet, at andre vil bestemme, hvem du må være, hvordan du skal gå klædt, eller hvem du må være 

sammen med? Så er du ikke den eneste! Du skal nu lave en opgave, der handler om social kontrol. Social 

kontrol er i bund og grund alle de ting, vi siger og gør for at få andre til at være på den måde, vi selv mener, 

er mest rigtig. Det findes inden for alle former for grupper og fællesskaber. Det er derfor hverken positivt 

eller negativt i sig selv, selvom vi oftest hører om det i negative sammenhænge på Facebook og i andre 

medier. Ét eksempel på social kontrol kan være forældre, der bestemmer hvilken uddannelse, du skal tage 

eller hvilke venner, du må have. Et andet eksempel kan være en kæreste, der vil bestemme hvilket tøj, du må 

gå i, eller hvad du må lave i din fritid. I bund og grund handler social kontrol derfor om, hvornår noget er i 

orden eller hvornår noget overskrider andres grænser. Nogle gange er social kontrol meget tydelig og 

direkte, andre gange kan den være skjult og sværere at få øje på. Nogle gange går det ud over dig selv, 

andre gange er du selv med til at udøve den. Derfor er det vigtigt, at vi taler om det. Taler om hvad vi hver 

især synes er okay, og ikke er okay, og hvornår vi oplever at noget går over grænsen. På den måde kan du 

blive bedre til at sige, hvad DU synes, og bedre til at gøre det DU synes føles mest rigtigt – også selvom det 

kan være svært. 

 

 

HER ER LINKET TIL FILMEN ZAPPA. Hvis du ikke har set den på klassen sammen med mig, skal du se den nu. 

https://filmcentralen.dk/   - tryk på undervisning – BRUG DIT UNI-LOGIN 😊 

 

Skriv en tekst om social kontrol. Teksten skal være fyldestgørende. Dvs. den skal besvare og 

dække de ting, du bliver bedt om nedenfor. 

 

1. Start med en indledning, hvor du beskriver, hvad social kontrol er. 

- Hvad er Social Kontrol? Lyt evt. til denne podcast på side 4 om Lukas. 

file:///C:/Users/B052928/Downloads/191010-DET-MIT-LIV---ELLER-ER-DET-undervisningsmateriale-

om-social-kontrol--Elevversion-%20(1).pdf 
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2. Dernæst fortæl 

• Hvordan, og i hvilke situationer oplever unge social kontrol?  

• Inkluder mindst 2 eksempler fra filmen Zappa, hvor du beskriver, hvordan social 

kontrol kommer til udtryk. 

• Har du selv været ude for Social Kontrol? Dette punkt er valgfrit at besvare. 

 

3.  Sidst i opgaven  

• Kom med to konkrete bud på, hvordan man kan hjælpe unge, så de selv føler sig stærke 

nok til at sige fra over for gruppe-pres eller social kontrol. 

 

4. Lav en forside 

• Øverst på siden, i sidehovedet, skriv skolens navn, dit hold, dit fag og dit navn.  

• Lav overskrift SOCIAL KONTROL, og sæt et billede om Social Kontrol. 

 

5. FØR du AFLEVERER -  

• læs opgaven igen 

• ret evt. skrive-, stavefejl 

• sørg for at layoutet er i orden; New Times Roman størrelse 12 og 1 ½ linjeafstand. 

•  

AFLEVER på Google drev d. 1.4.20 til fgunordtanna@gmail.com  

HUSK NAVN PÅ DOKUMENTET! 😊 

 

Hvis du bliver i tvivl eller har brug for vejledning, så ring til mig på 25107352. 

 

 

Jeg glæder mig til at læse din opgave. 😊 

Hilsen Tanna Blak 
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