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Opfordring 
Udvikler du aktiviteter eller øvelser, du tænker andre lærere kan have fornøjel-
se af, er du velkommen til at sende dem til info@gryclasen.dk, hvorefter der er 
mulighed for, at de bliver lagt på forlagets hjemmeside. 

mailto:info@gryclasen.dk
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Forord til læreren

Familiebilleder er skrevet med det formål at vise den sociale opstigen, som fandt sted 

fra begyndelsen af det sidste århundrede til begyndelsen af dette, oplevet gennem en 

families historie.  

 Der er seks fortællinger. En fra hver generation og to fra de sidste 25 år. 

Generationerne bliver generelt rigere og mere veluddannede. Flere får bedre uddannel-

ser.  

 Folk er mere mobile, der sker flere og flere skift i folks liv. Både i forhold til bolig, 

arbejde og partnere. 

 De sidste 50 år er mange rejst ud for at opleve verden. Og mange arbejder eller stu-

derer i andre lande.  

 Samtidig er verden blevet mindre. Den teknologiske udvikling gør, at folk kan være 

i kontakt med hinanden og hele verden dag og nat. 

 Nu er den sociale opstigen ikke længere så tydelig. Det er ikke længere givet, at man 

bliver rigere og rigere eller bedre og bedre uddannet end generationen før. Ligesom det 

heller ikke er sikkert, at uddannelse altid er vejen til arbejde.

For at lette læsningen er der ordforklaringer i marginen – også med det formål at undgå 
overdreven brug af opslag af ord på mobilen. Der er gode erfaringer med at indføre mobiltid, hvor 
kursisterne slår ord op, som de gerne vil have præciseret. Fx 5-10 minutter af hver time. 

Målgrupper 
Familiebilleder har en bred målgruppe. 

 Den er dog skrevet til tosprogede unge og voksne på danskuddannelse 2 modul 

5-6 og danskuddannelse 3 modul 3-6 – enten som frilæsning eller til undervisning på 

hold. 

 Familiebilleder kan også bruges i udslusningen i folkeskolen, til undervisning af 

læsesvage og på FVU. 

 

Inspirationshæftet rummer indledningsvist afsnit med forslag til pædagogisk prak-

sis. For eksempel hvordan man arbejder med forforståelse, gråzonesprog og kontekst. 

For at få det fulde udbytte af opgaverne er det en god ide, at læreren læser disse afsnit 

før arbejdet med opgaverne.

 Inspirationshæftet er et katalog, hvor man kan plukke passende opgaver og/eller 

lade sig inspirere.

 Bruger man Familiebilleder i undervisningen, kan man i inspirationshæftet finde 

aktiviteter, der på baggrund af familiens historier trækker tråde til samfundets udvik-

ling gennem de sidste 100 år.
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 Der er opgaver i forskellige sværhedsgrader til de enkelte fortællinger og på tværs 

af fortællingerne. Endelig er der billeder som inspiration til skriftligt eller mundtligt 

arbejde.  

 Brugbarheden i forhold til det enkelte hold er det op til læreren at vurdere. 

 Til hver fortælling er der forforståelsesspørgsmål. De kan følges op af et kort læ-

reroplæg eller et arbejde med informationssøgning med udgangspunkt i spørgsmålene 

eller med nogle, kursisterne selv stiller. 

 I hæftet findes også en illustreret tidslinje med nogle af de vigtigste historiske begi-

venheder.

 Hæftet afsluttes med en tidslinje over vigtige historiske begivenheder, nationalt og 

globalt, samt en link-, film- og litteraturliste, hvor læreren kan finde inspiration til det 

videre arbejde med temaerne. 
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Pædagogisk praksis og arbejdsmetoder

Arbejdet med forforståelse og gråzonesprog
Før I tager fat på emnet/læser fortællingen  

Samtale om teksten – teksttypen – genren 

Før læsningen kan læreren: Før læsningen kan kursisterne:  

• Give et resumé af teksten 

• Pege på vigtig information 

• Fortælle ud fra handlingen 

• Bruge lyd og billeder til at gøre historien 

tydeligere

• Vise, hvordan man kan læse en tekst 

• Forklare gråzoneord og -begreber med 

hverdagsord. Man kan evt. give kursister-

ne ordlister og lade dem slå ord op på 

Google Translate. 

• Overblikslæse – skimme

• Gætte indhold ud fra overskrifter

• Stille spørgsmål ud fra formodninger 

• Arbejde med nye ord, slå op, gætte  

betydning 

• Lave ordlister, f.eks. med gråzoneord

• Tage udgangspunkt i oplevelser og egne 

iagttagelser og erfaringer

Under læsningen kan kursisterne: Efter læsningen kan kursisterne:

• Nærlæse

• Markere nøgleord og vigtige passager 

• Notere nøgleord, vigtigt stof 

• Stoppe op og formulere (evt. skrive, 

hvad man nu ved/undrer sig over) 

• Markere udtryk og skrive ordforklaringer  

• Genlæse udvalgte steder 

• Have par- eller gruppesamtaler om ind-

hold/ afklare tvivlsspørgsmål

• Arbejde med logbog

• Udarbejde lister over fagudtryk 

• Kigge på noter, udvikle eget notesystem 

• Skrive resumé 

• Skrive oversigter, modeller (støtter det 

grafisk visuelle udtryk) 

• Udarbejde præsentationer

Kilde: Birgit Faber og Lisbeth Mulvad samt Mads Vesterager Madsen. Find dem på EMU.
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Konkret kan man før læsningen spørge: 

• Hvad ved I? 

• Hvordan så verden ud på det givne tidspunkt? Lav et mindmap på tavlen.

• Man kan også se billeder (dr.dk eller Danmarkshistorien.dk), film eller serier (Barn-

dommens gade, Matador, Krøniken etc.) fra den givne periode.

• Derudover kan man gennemgå svære ord fra fortællingen og sætte dem i en ny kontekst. 

• Se desuden spørgsmål og forslag ved de enkelte historier.

http://www.dr.dk
http://danmarkshistorien.dk
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Forstå konteksten og gråzonesprog  

For mennesker, der skal lære at forstå en ny kultur og et nyt sprog, er kontekstforståel-

se ofte en udfordring. Det kan være i en samtale, eller når man læser. Derudover er det 

for mange en udfordring at følge med, når folk snakker sammen.

Forslag
Man kan: 
• have fokus på konteksten/sammenhængen fremfor på de enkelte ord

• arbejde med begreber (gråzonesprog) (se ovenfor, eller find inspiration på EMU.dk)

• finde ord og udtryk i fortællingerne og ud fra dem arbejde med hele udtrykket/hele 

sætningen

• arbejde med at udvikle en kultur i klassen, hvor kursisterne argumenterer og forkla-

rer på dansk – i stedet for at oversætte ord og udtryk for hinanden eller bruge Google 

translate

• arbejde målrettet med verber og adverbier i konteksten

 
Gråzonesprog
”Jeg kan forstå hvert ord, men hvad betyder sætningen?” siger en kursist.

Det er tit fagord og før-faglige ord, der driller.

Et eksempel:  

Du skal forklare et kvadrat. 

Du siger: ”Det er en firkant med lige sider.“  

Det hjælper bare ikke så meget, hvis kursisterne ikke forstår, hvad en firkant er, eller 

hvad er det lige lige betyder?

Selvfølgelig kan firkanten tegnes, men med lige kommer det an på konteksten.

Gråzonesprog er også adverbier – tider og steder.  

Tag for eksempel mon. Hvordan forklarer man det? 

Eller talemåder. Det er konkrete beskrivelser, der betyder noget abstrakt. 

For eksempel: Han jokkede i spinaten.

Undervisning i kontekstforståelse og gråzonesprog er også undervisning i kultur og 
kulturforståelse. 

http://www.EMU.dk
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Yderligere inspiration 

www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/ 

Paedagogik-og-undervisning/Graazonesprog

http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/ Paedagogik-og-undervisning/Gra
http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/ Paedagogik-og-undervisning/Gra
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Opgaver til de enkelte fortællinger
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Hårde tider 
(begyndelsen af det 19. århundrede)

Hans Peter og Regine

Før I læser

• Hvad ved I?

• Hvad ved I om Danmark og Europa i begyndelsen af sidste århundrede?

• Hvordan var folks livsvilkår? 

• Hvordan tror I, folk levede?

• Hvad levede de af?

• Hvor ligger Nakskov?

Læreroplæg 

Kort om vilkårene i begyndelsen af århundredet. Evt. illustreret med filmklip.

Pararbejde: Hvad fortæller billedet?

Læs fortællingen, og svar

• Hvad synes Kirstine om sine forældres liv?

• Hvordan vil hun gerne selv leve, når hun bliver voksen?

• Debattér: Hvorfor blev nogle af Kirstines søstre aldrig gift?

Læs fortællingen, og beskriv

• Kirstine 12 år. Beskriv hendes dag, fra hun står op, til hun går i seng.
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Når I har læst

• Undersøg den teknologiske udvikling – brug Danmarkshistorien.dk.

• Undersøg, hvilke store og vigtige opfindelser der blev gjort i begyndelsen af 1900-tallet.

• Find en tidslinje her.

Skriv en historie i fire trin 

(se her: Skriv en historie i fire trin).

1. Se på billedet

• Skriv historien om maleriet.

L.A. Ring (1854-1933), Kalkemanden. Det gamle hus bliver pudset op, 1908. 

www.smk.dk, public domain.

2. Introduktion i klassen

• Skriv stikord på tavlen.

• Spørg til det, man umiddelbart kan læse ud af billedet og teksten under billedet.  

3. Pararbejde 

• Hvor er billedet fra?

• Hvilken årstid er det? Hvordan kan man se det?

• Hvad laver menneskene?

• Hvem er de?

• Hvorfor er de der?

• Spørg, hvad historien kan/skal handle om?  

• Spørg til slutningen.

4. Skriv historien

file:http://danmarkshistorien.dk
https://teknologihistorie.systime.dk/index.php?id=305
http://www.smk.dk/
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Hvad husker du fra fortællingen?
Sæt kryds ved de rigtige svar.

Hans Peter og 

Regine havde

En søn og otte 

døtre

To sønner og fire 

døtre

Ni døtre

Hvad lavede 

Hans Peter?

Han var bager. Han var murer. Han var drejer.

Hvad ville Kirsti-

ne ikke?

Have et liv som 

sine forældres

Have børn Giftes

Hvad er fugle-

skydning?

Man skyder fugle. Man skyder fugle 

lavet af træ.

Man holder en 

fest.

Hvordan var 

forholdene for 

kvinder i 1905?

 

Kvinder havde 

ikke stemmeret.

Kvinder havde 

stemmeret.

Kvinder måtte 

ikke arbejde.

Børnene sov På loftet I stuen I køkkenet
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Vækst 
(1930’erne)

Carl og Kirstine

Før I læser

Pararbejde

• Fortæl historien bag billedet.

 

Diskutér og del viden: Hvad ved I om 1930’erne?

 

Læreroplæg

Danmark og Europa i 1930’ernes krise. Hvad sker der, og hvordan kommer Danmark 

igennem den? Hvad sker der teknologisk? Levevilkår for folk, det politiske landskab. 

Hvordan præger udviklingen i Tyskland Danmark?

Læs fortællingen, og svar

• Hvem bestemmer i familien?

• Hvordan reagerer Carl på Inges ønske om uddannelse?

• Hvordan får hun sin drøm opfyldt?

• Hvordan hjælper Kirstine Inge?

Pararbejde 

• Lav fem spørgsmål til fortællingen. Byt spørgsmål med et andet par, og svar på dem.

Læs, beskriv, og lav et oplæg

• Beskriv ligheder og forskelle på første og anden generation.

• Hvilke dilemmaer findes i de to generationer.

• Sammenlign med din families udvikling.

• Lav et oplæg for klassen.



15

Når I har læst

Undersøg den teknologiske udvikling (find inspiration i tema om telefonen).

Undersøg, hvordan radioer, film, fotos, telefoner, cykler, biler og fly vandt frem  

i 1930’erne. 

Brug Danmarkshistorien.dk.

 

Pararbejde

• Skriv om familien på fotoet.

• Spørg til det, man kan læse ud af billedet. 

• Hvor er billedet fra?

• Hvilken årstid er det? 

• Hvad laver menneskene?

• Hvem er de?

• Hvorfor er de der?

 

Individuelt 
Skriv historien om fotoet

file:http://danmarkshistorien.dk
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Forandringer 
(efterkrigstiden)

Ole og Inger

Før I læser

Hvad ved I?

• Hvor ligger Lyngby?

• Diskutér og del viden: Hvad ved I om perioden?

• Hvis I ikke ved noget om perioden, så læs på Danmarkshistiorien.dk.

• Del med klassen, hvad I finder ud af. 

Pararbejde: Hvad foregår der?  

• Læs konteksten, og fortæl historien.

Læreroplæg 

• Danmark og Europa i 1950’erne

• efterkrigstid med Marshallhjælp, og hvordan den påvirker Danmark

• den politiske udvikling

• den teknologiske udvikling

• levevilkår for folk, velstandsstigning

Skriv om billedet i syv minutter, redigér, og læs op

file:http://danmarkshistorien.dk
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Læs og debattér 

Læs nedenstående afsnit (side 41 i bogen), og diskutér, hvad der sker, når et menneske 

taber ansigt. Når et menneske må vælge mellem sin stolthed og sin kærlighed.

• Er det det samme til alle tider og i dag? 

Inge fortsætter:

”Min far kan hjælpe. Han kan trække i nogle tråde, så ordner det sig nok.“

Ole retter sig op. 

Han ser vredt på hende:

”Jeg tror ikke mine egne ører. Tror du, at jeg nogensinde kunne finde på at benytte 

mig af, jeg er bagermester Kristoffersens svigersøn? 

Og tror du, jeg vil kunne se folk i øjnene, hvis han hjælper mig? 

Jeg ville skamme mig og komme til at snige mig langs husmurene. 

Hvad tænker du på? 

Nej, hvis jeg bliver nødt til at lukke, er der kun en mulighed, og det er, at jeg flytter 

fra Nakskov. Så må du tage stilling til, om du vil med.“

Inge ser forfærdet på ham:

”Vil du da skilles?“

”Nej, det er det sidste, jeg vil.“ 

Ole lægger armene om hende. 

”Du ved da, jeg elsker dig. Men jeg har også min stolthed.“

Drømme – dilemmaer – løsninger

• Hvad drømmer Ole om?

• Hvad drømmer Inge om?

• Hvad er Oles dilemma?

• Hvad er Inges?

• Hvordan bliver problemerne løst?

• Hvor ender de med at flytte hen?
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Hvad husker du fra fortællingen?
Sæt kryds ved de rigtige svar.

Hvad er Inge og 

Oles situation? 

De er ved at gå 

fallit.

De er meget rige. De er hverken rige 

eller fattige.

Hvorfor vil Inge 

ikke flytte til Ca-

nada?

Hun tør ikke flytte 

så langt væk.

Hun vil ikke væk 

fra sin familie.

Hun vil hellere 

skilles.

Vil Ole skilles? Ja Nej

Hvor flytter fa-

milien hen?

De flytter til År-

hus.

De flytter til 

Odense.

De flytter til Lyng-

by.

Får Ole stillin-

gen i Gentofte?

Ja Nej

Hvornår får Inge 

arbejde?

I 1960 I 1950 I 1963
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Nye tider 
(1970’erne)

Margrethe

Før I læser

Hvad ved I?

• Hvad ved I om Danmark i 1960’erne?

• Hvem var rødstrømperne?

• Hvad ved I om 1970’erne i Europa?

• Hvor ligger Aarhus?

Pararbejde 

• Se på billedet. Hvem er kvinderne? 

• Hvornår er de fra? 

• Hvordan kan man se det?

Når I har læst

• Hvordan vil I beskrive Margrethes og Adams forhold? 

• Hvordan vil I beskrive deres dilemmaer?

• Hvad kan man forundres over ved den tid?

• Hvad tænker I om Adams situation? 

• Hvordan er Inge og Oles liv forskelligt fra Margrethes og Adams? Find forskelle og ligheder.

Skriv 

• Skriv om Adam og fårene.

• Skriv om Adams liv to år senere.

Undersøg
1. Kvinder på arbejdsmarkedet 

• Hvordan og hvorfor?

• Hvordan opnår mænd og kvinder ligeværdighed?

• Hvordan fik kvinderne på arbejdsmarkedet betydning for udviklingen i samfundet?
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2. Den teknologiske udvikling

• Undersøg, hvilke store og vigtige opfindelser der blev gjort i slutningen 1970’erne og 

80’erne? Lav en liste.

3. Eller:

• Undersøg, hvad der kom til Europa fra USA i den periode (musikalsk, politisk, tøjstil, 

mad etc.).

Læs uddraget fra historien (side 53-54 i bogen)

Adam synes på sin side, han har prøvet det hele. Alle argumenterne. Spurgt hende, 

hvem der så skulle passe dyrene. 

Spurgt hende, om hun fortrød, at de havde gården? 

Adam taler til hendes ryg: 

”Hvordan vil du have, at jeg skal undvære børnene?“ 

”Vi kommer hjem i weekenderne,“ siger Margrethe, ”og jeg har besluttet mig, jeg 

tager af sted.“ Margrethe vender sig mod Adam. 

Han ligner et tordenvejr. 

Hun lader, som om hun ikke ser hans vrede og fortsætter: 

”Jeg har fået orlov fra skolen. 

Jeg har tilmeldt mig, og jeg har betalt depositum.  

Der er en børnehave, så jeg tager børnene med. 

Kurset varer tre måneder.“ 

”Om jeg fatter det? Hvad skal du på højskole efter?“ 

”Ja, hvad går man på højskole efter?“ vrisser hun. ”For at lære noget selvfølgelig. Jeg 

skal have kvindelitteratur og psykologi. Jeg har villet det længe. Og hvis du mener 

noget med alt det, du har sagt om kvinder og ligestilling, så kan jeg ikke forstå, du 

ikke støtter mig.“

Hvilke argumenter bruger Adam? Og hvilke bruger Margrethe?
• Skriv argumenterne ned.

Kampen for ligestilling

Kilde: www.socialister.dk/avis/visartikel.asp?art=34732

http://www.socialister.dk/avis/visartikel.asp?art=34732
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Hvad husker du fra fortællingen?
Sæt kryds ved de rigtige svar.

Hvor begyndte 

Margrethe at 

studere?

På seminariet På universitetet På handelsskolen

Hvorfor er Mar-

grethe politisk 

aktiv?

Fordi hun ikke har 

andet at lave.

Fordi hun ønsker 

at kæmpe for lige-

stilling.

Fordi hun keder 

sig.

Hvad drømmer 

Adam om?

Om at komme ud 

og sejle

Om at flytte til 

Afrika

Om at studere på 

universitetet

Hvad siger 

Adam til Mar-

grethes ønske 

om at komme på 

højskole?

Han vil ikke have 

det.

Han bliver ved 

med at sige nej.

I begyndelsen 

er han ikke med 

på det, men så 

ændrer han hold-

ning.

Hvor mange 

børn får Margre-

the?

Et barn To børn Tre børn

Hvad hedder 

Margrethes stør-

ste kærlighed?

Adam Jørgen Peter
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Andre måder 
(slutningen af det 20. århundrede – begyndelsen af det 21.)

Lea og Martin

Før I læser

• Hvad ved I?

• Hvilke familieformer findes der?

• Hvad er barsel, hvor lang er den, og hvem kan få barsel?

Pararbejde 

• Hvem passer børnene og hvorfor?

Læreroplæg

• Velfærdssamfundet

• Familieformer: kernefamilier, storfamilier, regnbuefamilier etc.

Når I har læst

• Lav et resume af historien med fokus på de vigtigste ændringer, der sker for Lea.

Diskutér – hvad er din mening? 

• Skal Lea rejse til Sydafrika?

To skal diskutere – A og B.  

A mener, at hun skal blive hjemme. B mener, at hun skal rejse. 

A og B sidder over for hinanden.

Resten af holdet står og lytter. Hvis de bliver enige med A, stiller de sig bag hende/

ham. Hvis de synes, B har et godt argument, flytter de over bag ved B. 

Diskussionen fortsætter 10-15 minutter. Hvem har flest tilhængere, A eller B?

Efterfølgende kan man diskutere et arguments vægt.
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Diskutér i grupper

• Hvad tænker I om ideen om at bygge et hus i Martins forældres baghave?

• Børneopdragelse: Hvad tænker I om ideen om, at man lærer sine børn at slås?

• Hvad skal børn kalde deres forældre? Hvad gør det ved forholdet mellem forældre og børn?

• Hvad er Leas syn på ægteskabet/parforholdet?

• Hvordan snakker Lea om arrangerede ægteskaber? Hvad synes du?
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Hvad husker du fra fortællingen?
Sæt kryds ved de rigtige svar.

Lea har To halvbrødre Tre halvbrødre En halvbror

Lea rejser ud Som udvekslings-

student

Som au pair Som turist

Martin er Pædagog Murer Lærer

Lea og Martin 

bor sammen 

med

Martins forældre Leas forældre Venner 

Martin og Lea 

har

To sønner To døtre En søn

Martin og Lea 

har hver deres 

interesser

Martin læser bø-

ger, og Lea ordner 

haven.

Martin sejler, og 

Lea spiller musik.

Martin spiller mu-

sik, og Lea sejler.

Hvad betyder 

talemåden:

Hvorfor hænger 

du med næbet?

Personen er ked af 

det.

Personen er lige-

glad.

Personen er glad.

Hvor mange le-

ver alene i Dan-

mark?

Hver tredje voksne 

lever alene.

Hver anden voks-

ne lever alene.

Hver fjerde voksne 

lever alene.

Hvad mener Lea 

om parforhold?

At det handler om 

indstilling og sam-

arbejde.

At det kommer af 

sig selv.

Hun mener ingen-

ting.
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Bjørn og Miriam 
(nutiden)

Før I læser

Hvad ved I?

• Hvor er samfundet i dag?

• Hvad vil det sige at skralde?

Pararbejde 

• Se på billedet. Hvad sker der? 

• Hvad har de gang i?

Læreroplæg

• Det mangfoldige Danmark 

• Prekariatet – hvad er det?

Når I har læst

Undersøg, og diskutér

• Flygtninge/indvandrere – hvor mange kan der komme til Danmark?

Den teknologiske udvikling

• Undersøg, hvilke store og vigtige opfindelser der blev gjort i begyndelsen af dette århundrede.

• Arbejdsliv

• Mænds og kvinders liv

• Tager robotterne over? Hvad gør vi så?

Skriv

• Hvordan forestiller du dig Miriams og Bjørns liv om fem år?

• Hvordan ser dit eget liv ud om ti år?
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Hvad husker I fra fortællingen – arbejd i par
Sæt kryds ved de rigtige svar.

Hvad har Bjørn 

studeret på uni-

versitetet?

Han har studeret 

engelsk.

Han har studeret

antropologi.

Han har studeret 

IT.

Hvordan har 

Bjørn det med at 

være arbejdsløs?

Han hader det. Han er vild med 

det.

Han synes, det er 

OK.

Hvad gør man, 

når man skral-

der?

Man henter varer, 

som supermarke-

der smider ud.

Man kigger i 

skraldespande alle 

vegne.

Man smider 

skrald ud.

Hvor kender 

Miriam og Bjørn 

hinanden fra?

De har læst sam-

men.

De har arbejdet 

sammen.

De har mødt hin-

anden på en cafe.

Hvor kommer 

Miriam oprinde-

ligt fra?

Fra Somalia Fra Congo Fra Eritrea 

Hvad lever Miri-

am af?

Kontanthjælp Løn Understøttelse

Hvad hedder  

Miriams datter?

Ida Ana Lea
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Til alle fortællinger
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Inspiration til at arbejde med fortællingerne 

Undersøg 
• Den sociale opstigen de sidste 100 år – find eksempler i fortællingerne

• Velfærdsstatens udvikling og betydning 

• Store og betydningsfulde begivenheder og opfindelser i de forskellige perioder

Beskriv forskelle 

• Forskelle mellem mænd og kvinder – find eksempler i fortællingerne

• Mænds og kvinders liv – familieliv og arbejdsliv

Individuelt arbejde med billeder/fotos 

Til alle fortællingerne kan man bruge fortællingernes illustrationer som skriveøvelser. 

Man kan efterspørge:

• ved portrætter: personens følelser

• ved fotos med handlinger: afkod billedet

Se på billeder, og skriv eller fortæl

Skriv eller snak om udvalgte billeder, for eksempel bogens fotos og illustrationer, eller 

hent billeder fra billedkataloget side 31 ff.

Livet før og nu 

• Arbejdsliv 

• Børneliv

• Kvindeliv

• Mandeliv 

• Boligen 

Drag paralleller til i dag med nutidige fotos.  

 

Lav en collage af familiebilleder fra forskellige perioder  

• Medbring egne fotos. 
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Gruppearbejde

Lav interviews 

Find en eller flere personer – gerne ældre. Lav interviews om deres liv, og hvordan det 

har forandret sig gennem tiden.

(For yderligere inspiration, se Sproget skal mærkes af Gry Clasen)

 

Som forberedelse til interviewet kan man bruge samme metode som ’Skriv en historie’.  

Eller brug den etnografiske metode: Kulturtilegnelse – kulturiagttagelse.  

 

Se på statistik 

For eksempel: Skolegang og uddannelse – brug Danmarks statistik.

• Hvor mange børn gik i skole i 1905 og i 2005?

• Hvor mange unge fik en uddannelse i 1905, i 1950 og i 2005?

• Hvad fortæller det om udviklingen i de 100 år? 

Se på historiske billeder  

Før video og computere og helt op til 1960’erne brugte man anskuelsesbilleder i  

undervisningen (brug anskuelsesbilleder fra http://skolehistorie.au.dk/samlinger/ 

anskuelsesbilleder).

For eksempel:

• Højtider

• Årstider

• Menneskelivets fester

• Arbejdet 

• Køkkenet

• etc.

Sammenlign og undersøg 

Forskelle og ligheder; historiske og mellem kulturer.  

Eller tag udgangspunkt i kursisternes historier.

http://skolehistorie.au.dk/samlinger/anskuelsesbilleder
http://skolehistorie.au.dk/samlinger/anskuelsesbilleder
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Billedkatalog
Årstider for ca. 100 år siden  

Forår 

Sommer
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Efterår 

Vinter
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Leg for ca. 100 år siden
 

Arbejde for ca. 100 år siden

Billedeksemplerne kommer fra:

Anskuelsesbilleder fra AU Library, Campus Emdrup (DPB)’s digitale samling af ansku-

elsesbilleder. Basen indeholder ca. 10.000 digitaliserede anskuelsesbilleder fra perioden 

1830-1985. Billederne var plakatstørrelse, der var limet op på tykt karton. De blev brugt 

til klasseundervisning. I den digitale samling er de grupperet efter datidens skolefag. Du 

kan se billederne og læse mere om samlingen her: http://library.au.dk/materialer/

saersamlinger/anskuelsesbillederne.

http://library.au.dk/materialer/saersamlinger/anskuelsesbillederne
http://library.au.dk/materialer/saersamlinger/anskuelsesbillederne


33

Bogens illustrationer 
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Temaarbejde 1

Penge 
(for eksempel til temaet Arbejde) 

 

Udvikling

Penge og løn

1 krone i 1905 svarer til 67,56 kroner i 2015.

1 krone i 1930 svarer til 36,65 kroner i 2015.

1 krone i 1950 svarer til 18 kroner i 2015.

1 krone i 1980 svarer til 3 kroner i 2015.

 

En årsløn i 1905

I 1905 var en årsløn ca. 1.100 kroner for en arbejder, der havde arbejde hele året, og 

som var medlem af en fagforening. Det svarer til ca. 75.000 kroner i dag.  

Kvinder og børn fik meget mindre.  

En årsløn i 2016

Til sammenligning er årslønnen i 2016 for kvinder og mænd, som er medlemmer af HK: 

For kvinder: 264.000 kr.  

Derudover får kvinderne en pension på ca. 2.200 om måneden. Den betaler arbejdsgiveren.

For mænd: 288.000 

Derudover får mændene en pension på ca. 2400 om måneden. Den betaler arbejdsgiveren.

Kilde: HK

Gruppearbejde: Diskutér 

• Hvad er pension?

• Hvad kan vi sige ud fra tallene?

• Købekraft?
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Temaarbejde 2

Hvad kostede et barn i 1944? 

I et ugeblad, som hed Mønstertidende, kunne man i januar 1944 læse:

Kilde: Mønstertidende, januar 1944
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Hvad kostede et barn i 2015?

Undersøg i grupper 

Danske børn ”koster“ en million kroner i gennemsnit fra 0 til 18 år i en familie, hvor 

forældrene arbejder. 

Læs og Diskutér avisartiklen Så meget koster det at have et barn i Nordjyske 

Rockwool Fonden har undersøgt, hvad et barn på minimumsbudget koster. Resultatet 

er, at barnet koster 701.000 kroner de første 18 år. 

Kilde: Vil du læse mere: https://nordjyske.dk/nyheder/saa-meget-koster-det-at-ha-

ve-et-barn/9a123ce1-94f0-46c1-b465-48efea1d1e73 

https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/minimumsbudget-for-forbrugs-

udgifter, side 22

Dertil kommer udgifter til skolen.  

En skoleelev koster mellem 71.000 og 80.000 kroner om året. Det er forskelligt fra 

kommune til kommune. 

Kilde: http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i10109/Saa-meget-ko-

ster-en-skoleelev

 

Gruppearbejde 

Læs baggrundsmaterialet, og diskutér forskelle mellem 1944 og 2015.

Undersøg børnearbejde før og nu og i den tredje verden  

• Hvordan var forholdene for arbejdende børn før og nu?

• Hvorfor skulle de arbejde tidligere? Hvorfor arbejder de i dag?

• Hvor gammel skulle man være for at arbejde i 1905?

• Hvor gammel skal man være i dag?

https://nordjyske.dk/nyheder/saa-meget-koster-det-at-have-et-barn/9a123ce1-94f0-46c1-b465-48efea1d1e73
https://nordjyske.dk/nyheder/saa-meget-koster-det-at-have-et-barn/9a123ce1-94f0-46c1-b465-48efea1d1e73
https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/minimumsbudget-for-forbrugsudgifter/
https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/minimumsbudget-for-forbrugsudgifter/
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i10109/Saa-meget-koster-en-skoleelev
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i10109/Saa-meget-koster-en-skoleelev
file:///C:\Users\BrugerData\Dropbox\Familiebilleder\(vetus.skoletjenesten.dk\sider\Pdf\Arbejdermuseet\Boernearbejde_2.pdf)
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Temaarbejde 3

Teknologi forandrer vores liv

Tænk jer, for bare 140 år siden fandtes telefonen ikke. I ca. 30 år havde der eksisteret 

en telegraf, hvor man kunne sende beskeder over store afstande. Man brugte et morse-

alfabet, der bestod af streger og prikker.

Og for bare 20 år siden var mobiltelefoner og computere kun for meget få men-
nesker. Internettet ligesådan.

Telefonen 
I hverdagen bruger vi mange forskellige teknologier. Telefonen er en af dem. Den kan 

vi ikke undvære. Mange vil heller ikke undvære den.

 I begyndelsen af 1880’erne var der kun 22 telefonabonnenter i Danmark. Og de 

fleste troede ikke på, at telefonen havde en fremtid. Den kunne højst blive legetøj for 

de rige, mente man. 

 Virkeligheden viste sig at være en anden.  

 I 2017 ejede otte ud af ti danskere en smartphone. Danmark er dermed det land i 

verden, hvor flest mennesker har en smartphone. 

 Danskerne laver mange aktiviteter på deres smartphones. De tjekker mail, sms, so-

ciale medier, spiller spil og læser nyheder. Flere og flere shopper på mobilen. 

De fleste føler sig utrygge, hvis de ikke har deres telefon i nærheden.

 Kilde: Jyllandsposten 06.12.2017
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Gruppearbejde 

Fortæl telefonens historie. 

• Hvem opfandt telefonen? 

• Hvornår kom den til Danmark?

Find eksempler på, at teknologien har forandret og forandrer vores hverdag, arbejde 

og kultur.

Research – eksempler på arbejdsspørgsmål og opgaver:

• Find ud af, hvornår telefoner blev almindelige i danske hjem?

• Hvordan så de første mobiltelefoner ud? 

• Hvad kostede de? Find billeder af telefonen gennem tiderne.
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Ekstra opgaver
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Skriv, skriv, skriv på tid … og redigér

Forfatteren og sekretæren
Man kan ikke være kreativ og kritisk på samme tid.  

Kritiserer man sig selv, stopper man den kreative proces.

Man kan arbejde med at adskille den kreative og den kritiske proces ved at invitere 

forfatteren og sekretæren ind på holdet.

Forfatteren

Forfatteren er den kreative, den der kører derudaf og ikke lader sig stoppe af detaljer.

Man skriver fem eller ti minutter med forfatteren. 

 Forfatteren tænker ikke på alle de formelle elementer. Hun skriver det, hun kom-

mer i tanke om (også selv om det er det, man skal købe ind i Brugsen). Hun læser ikke 

tilbage i teksten og retter ikke. (Yderligere inspiration, se Sproget skal mærkes af Gry 

Clasen). Og er der ord, hun ikke kender på dansk, skriver hun det på sit modersmål og 

slår det op senere.

Sekretæren

Herefter kommer sekretæren ind. Sekretæren redigerer teksten og gør den færdig. Det 

kan være en fordel at sætte tid på. 

 Han ser på det strukturelle og det formelle: stavning, grammatik, historiens røde 

tråd etc. Måske arbejder sekretæren i flere omgange, hvor han starter med indholdet, 

tjekker stavning, grammatik og til sidst sætninger og den måde, de er bygget op. 

Som afslutning på arbejdet kan kursisterne bytte tekster og rette.
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Skriv en historie i fire trin

Et eksempel på stilladsering
Læreren vælger fire billeder. Det kan være billeder, som beskriver et forløb, eller bille-

der, som ikke gør det. 

Formålet er, at kursisterne lærer: 

• hvordan man bygger en fortælling op – fortællingens struktur

• hvilke spørgsmål man kan stille 

Gennemgå spørgsmålstyper. 

Processen skal gøre den enkelte tryg i forhold til at skrive.

Trin 1 – en eksempeltekst 

I klassen: Læs en historie, som passer til et billede.   

• Forklar ord, og undersøg opbygning. 

• Find ud af, hvilke spørgsmål forfatteren af den lille historie har stillet til billedet?

• Kunne man stille andre?

Tre små piger på en trappesten 

(Til kursisterne: Husk, at historien skal have et navn)

 

Det er en varm sommerdag. 

Tre små piger sidder på en trappesten uden for et hus. 

I huset er der en butik. Den handler med piber. 

Pigerne er fire, seks og syv år gamle. 

De er lige blevet færdige med at feje gaden.

Nu hviler de sig.

Så lyder en stemme inde fra huset.

”Piger, I skal komme ind nu.“ 

Det er deres mor, der kalder.

Da de kommer ind i køkkenet, siger moren:  

”I skal hjælpe mig med at vaske tøj.“ 

Pigerne går ud i gården. 

Der er en balje med tøj.

De begynder at vaske. 

De bruger et vaskebræt.  

Det er tungt arbejde for små arme.

Husk billedtekst.
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En pibe

En balje

Et vaskebræt

     

Trin 2 – hele holdet

Giv kursisterne et nyt billede. 

For eksempel:

Hvad ser vi på billedet?

• Skriv stikord på tavlen.

• Spørg til det, man kan læse ud af billedet. 

• Hvor er billedet fra?

• Hvilken årstid er det?

• Hvad er klokken? (Hvordan kan man se det?)

• Hvad laver menneskene?

• Hvem er de?

• Hvorfor er de der?
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Spørg, hvad historien kan/skal handle om?  

Spørg til slutningen. 

Ud fra stikord og forestillinger: Skriv historien på tavlen (det kan enten være læreren 

eller kursisterne på skift).

Trin 3 – kursisterne to og to

Læreren vælger et nyt billede.

Kursisterne arbejder sammen to og to. 

De stiller hinanden de samme spørgsmål som på trin 2.

De skriver historien. 

Læreren hjælper.

De skriver den på et A3-ark eller smartboardet og læser op for klassen.

Trin 4 – individuelt

Nu skal kursisterne arbejde alene.

Hver enkelt får eller vælger et nyt billede (det kan også være det samme billede,  

hvor man efterfølgende diskuterer, hvor forskelligt en historie kan falde ud – alt efter 

øjnene der ser).

De skal gøre det samme som på de foregående trin.

De afleverer deres historie til læreren eller læser den op.
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Fortæl, fortæl, fortæl, og bliv lyttet til 

Lynhistorier
Familiebilleders temaer lægger op til 

at bruge lynhistorier i arbejdet.

Alle mennesker har en historie, og alle har deres fortællestemme. 

Fortæl egne historier, og lyt til andres fortællinger. 

Et spil og en samværsform hvor alle vinder.

Hvad er det for noget?

• 100 fortællekort, som starter erindringsmusklerne.

• Et timeglas med sand til højst tre minutters historie.

• Hjælpekort, som sætter nye tanker i gang.

Hvordan vinder man? 

Det kan man ikke. Det er også lige meget.  

  

Hvad går det egentlig ud på? 

Det bestemmer du selv. Det er et godt redskab til at dele sin hjerne og sit hjerte med 

andre mennesker. At stoppe tiden. At nyde. At mindes. At lytte bare for at lytte, og at 

fortælle bare for at fortælle.

Lynhistorier er udviklet af  Klods-Hans for viderekomne.  

Læs mere på www.lynhistorier.dk. 

http://www.klods-hans.com/lynhistorier.html
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Syng, syng og bliv glad

Man kan starte med korte sange. 

Kursisterne får tre grunde til at synge:

• Man lærer sprogmelodien, nye ord, træner udtale (uden at skulle læse i kor).

• Man forlader det, man kommer fra, og gør sig klar til det nye.

• Man bliver glad – eller måske bare gladere.

Og har kursisterne børn, er det også godt at kunne synge med dem. Have den samme viden.
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Andre temaer 

Lad kursisterne lave research ved at finde eksempler på nettet.  

Arbejd med kildekritik.

Familien i de sidste 100 år

• Familieliv – dagligliv

• Børn og børneliv

 • Barndommens udvikling i 100 år

 • Leg og dens betydning

 • Skolen 

• Kærester, par, mand-kvinde, ægtepar, forældre 

• Ligestilling

• Mellem generationer

Generelle temaer 

• Arbejde – uddannelse

• Danmarkshistorien i nyere tid. Tag udgangspunkt i tidslinjen. 

• Årstiderne. Brug evt. anskuelsesbillederne og nutidige billeder (for yderligere inspi-

ration se Året af Gry Clasen).

• Årets gang: højtider, fester, mærkedage og skikke (for yderligere inspiration se Året af 

Gry Clasen).

• Ferie 

• Den teknologiske udvikling 

• Rejsen til Amerika – rejsen til Danmark (emigration)

• Periodernes musik og sange – i samklang med historien
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Udvidet tidslinje

Udviklingen i Danmark fra 1800 til 1900
Mange begivenheder i det 19. århundrede har stor betydning for ud-

viklingen i det 20. Derfor kan man her finde en tidslinje over nogle af 

de vigtigste begivenheder.

1803 Nye fattiglove udstedes af kongen (det er i enevældens tid, før 

grundloven af 1849). Sognekommunerne får pligt til at forsørge fatti-

ge og syge og forældreløse børn. De fattige får retskrav på forsørgelse.

1814 En almueskolelov udstedes af kongen (det er i enevældens tid, 

før grundloven af 1849). Alle skal gå i skole og lære at blive gode krist-

ne borgere. 

Læs mere: http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/

nationalstaten-1848-1915/samfundet-under-nationalstaten/

almueskolen.   

Der er et universitet i København siden 1479. Polyteknisk Læreanstalt 

kommer til i 1828.

1849 Danmark får Grundloven og sit første demokratiske parlament, 

Rigsdagen, der består af Folketinget og Landstinget. Selvstændige 

mænd over 30 år får valgret. 

1864 Danmark taber en krig mod Tyskland. Sønderjylland syd for 

Kolding bliver tysk.

1860-1880 Stramning af administrationen af fattiglovene fra 1803. 

De fattige bliver tvunget til at flytte hen på særlige fattiggårde. Det  

er gamle, syge, arbejdsløse, enlige mødre, forældreløse børn, alko-

holikere. Familiemedlemmer lever adskilt fra hinanden. Kvinder og 

mænd hver for sig. 

1868 De første brugsforeninger opstår. Andelsmejerier og -slagterier 

oprettes i 1880’erne. I 1900 er der 3.000 andelsforeninger over hele 

landet.

1877 Telefonen kommer til Danmark. Der er 22 abonnenter de første 

år.

1896 De første biler kommer til landet.

Almue: fattige 
mennesker

Polyteknisk 
Læreanstalt: nu 
DTU; man studerer 
til ingeniør eller 
kemiker

Andelsmejerier og 
-slagterier: man 
ejer for eksempel et 
mejeri i fællesskab

http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/nationalstaten-1848-1915/samfundet-under-nationalstaten/alm
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/nationalstaten-1848-1915/samfundet-under-nationalstaten/alm
http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/nationalstaten-1848-1915/samfundet-under-nationalstaten/alm
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1850-1900 Industrialiseringen tager fart – centralt står jernindustri-

en, der udvikler maskiner til landbruget.  

Folk rejser til byerne for at få arbejde.  

Fagforeninger opstår efter 1870. De kæmper for mandlige arbejderes 

rettigheder. Fra 1901 oprettes fagforeninger af og for kvinder.  

Kvinderne begynder at kæmpe for at få stemmeret. 

Mange mennesker udvandrer til USA, Argentina og andre fjerne lan-

de for at få bedre liv. Man regner med, at hver tiende dansker udvan-

drede. Andre kommer fra Sverige for at bo her.

1900-1920
Århundredets to første årtier Arbejderne og fagforeningerne kæm-

per for deres rettigheder, for eksempel bedre arbejdsforhold, kvinders 

og tjenestefolks stemmeret, barsel, ferie, uddannelse. 

Mange kommer fra Polen for at arbejde.  

Mange danskere (ca. 300.000) rejser til Amerika og Argentina.

1900-1910 13.000 jøder flygter til Danmark fra øst, bl.a. fra Rusland. 

10.000 rejser videre til Amerika og Canada. Resten bliver i Danmark.    

1900 De rige begynder at tage på ferie på landet om sommeren. 

Håndværkere, fabriksarbejdere og landarbejdere kender ikke til ferie.

1900 25.000 danskere har nu telefon (i 2015 har 5,5 millioner tele-

fon).

1901 Systemskifte – kongen kan ikke længere vælge regering. Dan-

mark bliver et parlamentarisk demokrati, hvor Rigsdagen vælger 

regeringen.

1901 Første vuggestue åbner i København. I 1901-1919 laver flere 

kommuner børnepasning og giver tilskud til daginstitutioner. 

Herefter giver staten også tilskud.  

1903 Ny skolelov vedtages. Piger får adgang til gymnasiet.

1907 Kvinder og tjenestefolk får valgret (stemmeret) til kommune-

valg.

1912 Danmark får ny konge: Christian den tiende.

1915 Grundlovsændring: Kvinder og tjenestefolk får valgret til Rigs-

dagen.

1914-1918 Første verdenskrig. Danmark er neutralt. Men rundt om 

i Europa er der store flygtningestrømme, og mange mennesker bliver 

dræbt. For første gang i historien bliver flere civile end soldater dræbt 

i en krig.

1917 Danmark sælger De Vestindiske Øer til USA. De var danske ko-

lonier i ca. 250 år.

1917 Militærnægterlov.

1918 De første fire kvinder bliver valgt ind i Rigsdagen.

Rigsdagen: nu 
Folketinget.

Koloni: et land, 
som et andet land 
har erobret
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1919 Organiserede arbejdere får 8 timers arbejdsdag.

1919: Princippet om lige løn for samme arbejde indføres for folk, 

som arbejder for staten.

1920 Folkeafstemning om Sønderjylland og Slesvig-Holsten skal 

tilbage til Danmark. Sønderjylland bliver stemt tilbage til Danmark. 

Slesvig-Holsten bliver i Tyskland.

1920-1940
1922 Gifte kvinder får forældremyndighed over egne børn på lige fod 

med mænd i ægteskabet, og de får mulighed for at få forældremyn-

digheden, hvis de bliver skilt

1924 Den første socialdemokratiske (mindretals-) regering bliver 

valgt. Stauning bliver statsminister. Den første kvindelige minister 

bliver udnævnt.

1925 Statsradiofonien (senere Danmarks Radio) bliver grundlagt. I 

1926 kan man høre radio i hele landet. Pressens radioavis bliver sendt 

en gang om dagen.

1926 Aldrig Mere Krig bliver dannet.

1928 Århus Universitet grundlægges af en universitetsforening. Indtil 

da var der kun et universitet i København.

Slutningen af 1920’erne og ind i 30’erne Der er en stor økonomisk 

verdenskrise. Den kaldes Depressionen. Der er stor arbejdsløshed, 

nogle steder over 30 %.

1930’erne Der kommer tyske og russiske flygtninge til Danmark på 

flugt fra Stalin og Hitler. Mange af dem bliver sendt tilbage. Andre 

flygter videre til Sverige.

1930’erne Flere daginstitutioner kommer til. I nogle familier arbej-

der begge forældre. Der er en del enlige (ofte kvinder) forsørgere med 

børn.

1930 Dødsstraffen bliver afskaffet. Den sidste blev dog henrettet helt 

tilbage i 1892. Han fik hugget hovedet af.

1933 Socialdemokratiet, De Radikale og Venstre laver Kanslergade-

forliget, der devaluerer kronen. Det bliver forbudt at varsle lockout og 

at strejke. En socialreform bliver vedtaget.

1934 Ny skolelov: De ikke-boglige fag bliver styrket.

1935 Folketingsvalg. Socialdemokratiet vinder igen, denne gang 

stort. Under parolen ”Stauning eller Kaos“ får partiet over 46 % af 

stemmerne.

1936 To ud af tre arbejdere får ret til en uges ferie med løn. 

1938 Danmark får sin første ferielov, hvor folk får to ugers ferie med 

løn. Stauning opretter Dansk Folkeferie. Alle skal have ret til at kom-

me på ferie. Der bygges feriekolonier.

Organiserede: 
arbejdere i 
fagforening

Devaluere: pengene 
bliver mindre værd
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1939 Ret til barselshvile i otte uger efter man har født

1939 2. verdenskrig starter 

1940-1960
1940 Tyskland besætter Danmark (og Norge). Den danske regering 

aftaler at samarbejde med tyskerne. Samarbejdspolitikken kalder 

man det. Regeringen vil skåne den danske befolkning. De første år er 

ret fredelige. Men modstandsbevægelsen laver sabotage.

1943 Samarbejdspolitikken stopper. Folketinget bliver lukket. Og 

sabotagen stiger. 

I oktober anholder tyskerne en del af de danske jøder. De bliver sendt 

i koncentrationslejre i Tyskland. Mange når dog at flygte til Sverige.

1944 Tyskerne anholder danske politibetjente og sender dem i kon-

centrationslejre i Tyskland. 

Modstandsbevægelsen bliver stærkere og laver flere aktioner.

1945 Danmark bliver befriet af englænderne den 4. maj. 

FN (Forenede Nationer) bliver oprettet med det formål at sikre ver-

den mod endnu en verdenskrig. Danmark bliver medlem. 

Efter krigen bliver dødsstraffen indført igen. Man vil straffe dem, der 

har samarbejdet med tyskerne. Den sidste bliver henrettet i 1950. Og 

loven bliver ophævet igen. 

Mange flygtninge kommer fra Tyskland.

1949 Danmark kommer med i NATO (Atlantpagten)

1950’erne Danmark oplever et økonomisk boom. Under de social-

demokratiske regeringer, der dominerer perioden, begynder opbyg-

ningen af den moderne velfærdsstat.  

Kvinderne kommer på arbejdsmarkedet. Deres fagforeninger kræver 

ligeløn.

Folk får mere ferie, og de begynder at rejse på charterferie, især til 

Spanien, Italien og Grækenland. I begyndelsen rejser de med bus, se-

nere med fly.

1953 Folkeafstemning om en Grundlovsændring. Nu kan prinsesse 

Margrethe arve tronen, og valgretsalderen bliver sat ned til 21 år.

1956 Generalstrejke, fordi mæglingsforslag bliver gjort til lov – efter 

at arbejderne siger nej ved en afstemning.

1958 Skolereform: Nu skal folkeskolen være den samme både i land- 

og bykommuner. Nu skal alle børn gå i skole hver dag i syv år (indtil 

da har mange børn på landet kun gået i skole hver anden dag).  

1958 En højkonjunktur begynder. Der er næsten fuld beskæftigelse.

1958 Radio Merkur starter. Det er en musikradio, som sender fra 

Øresund. Danmarks Radio har monopol, så ingen andre må sende 

radio.

Ophævet: stoppet

Velfærdsstat: en 
stats sundhed, 
lykke og trivsel 
i forhold til 
materielle goder og 
social tryghed

Højkonjunktur: 
økonomien i et 
samfund er god
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1960-1980
1960’erne og 70’erne Økonomisk vækst. Omfattende boligbyggeri, 

både i parcelhuse og etageboliger med flere kvadratmeter pr. beboer 

og bedre sanitære installationer. Der bygges sygehuse, gymnasier og 

skoler. 

Flere og flere – både mænd og kvinder – får en uddannelse. 

Der opstår græsrodsbevægelser, hvor folk går sammen for at kæmpe 

for en sag – for eksempel: 

• Kampagnen mod Atomvåben (Aldrig mere krig har været der  

 siden 1926)

• Militærnægterbevægelse

• Nej til atomkraft

• Rødstrømpebevægelsen

• Kollektivbevægelsen

Sundhedssystemet bliver udvidet med gratis skoletandpleje.

1962 Radio Merkur bliver lukket.

1966 Odense Universitet åbnes.

1967 Socialdemokratisk regering kommer i mindretal – SF splittes i 

SF og VS.

1968 Ungdomsoprøret slår for alvor igennem i Danmark. Der er 

mange demonstrationer, bl.a. mod Amerikas krig i Vietnam. 

1969 Porno bliver frigivet.

1970’erne Et antal politiske flygtninge kommer fra Chile.

1971 Rødstrømperne bliver dannet. De besætter et hus i København. 

1972 Margrethe II bliver dronning. 

Roskilde Universitets Center (RUC) åbner.

1973 Ret til fri abort bliver vedtaget ved lov. Danmark er et af de før-

ste vesteuropæiske lande, der gennemfører fri abort.

1973 Økonomisk krise med inflation og arbejdsløshed. Mange, især 

ældre, mister deres arbejde – og mange unge finder ikke job. Der er 

oliekrise med bilfri søndage.

1975-78 Bådflygtninge kommer fra Vietnam.

1976 Folketinget vedtager ligelønsloven. I 2012 tjener mænd dog sta-

dig i gennemsnit mellem 17 og 21 % mere end kvinder. 

1980-2000
1980’erne Kriseår. Årtiet bliver derfor kaldt fattigfirserne. 

Krige starter i Mellemøsten. 

Der begynder at komme flygtninge fra Iran og Chile.  

1990’erne: De sociale ydelser bliver sat ned. 

1995 Internet og mobiltelefon kommer til Danmark.
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2000-2015
2001 – 9/11 Terrorangreb på New York, og nye krige begynder, for 

eksempel i Afghanistan. Danmark angriber et andet land for første 

gang i 150 år.

2004 Mobiltelefoner, Facebook og YouTube; sociale medier bliver 

mere og mere en del af hverdagen for de fleste.

2005 Ny kommunalreform, amter nedlægges, og 279 kommuner bli-

ver til 97. 

2005 Flygtninge kommer fra Mellemøsten og Afrika. Tonen skærpes 

over for indvandrere og flygtninge. 

2007 Der er igen økonomisk krise i hele verden.

2008 Finanskrise og deraf følgende økonomisk krise; mange mister 

deres arbejde.

2010 Der bliver igen større og større forskel på rig og fattig. Velfærds-

statslige ydelser beskæres.

2010-2017 Offentlige udgifter beskæres. Der spares på stort set alle 

områder.

2015-2018 Der kommer store flygtningestrømme til Europa. Menne-

sker flygter fra krige, ikke mindst de krige, som USA og deres allierede 

har startet.  

Folk flygter også fra fattigdom og klimaforandringer. Det kaldes: 

”Der er pres på Europas ydre grænser.“  

Mange sejler over Middelhavet. Og mange af dem drukner.

Skærpes: bliver 
skrappere, ikke 
mindst pga. Dansk 
Folkeparti
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Links

Til læreren 
Iben Jensen, kultursociolog: Kulturforståelse – eller redskaber til interkulturel 

kommunikation. 

Til brug i undervisningen 
Der er uanede muligheder for at lave informationssøgning på nettet.  

Danmarkshistorien 
Aarhus Universitet har et website, der er en guldgrube af alle slags informationer: 

www.danmarkshistorien.dk.

Se for eksempel her: 

Skole og undervisning 1814-2014: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kil-

der/vis/materiale/skole-og-undervisning-1814-2014.

Gallup-undersøgelser om familieliv opdragelse og kønsroller. 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/gallup-om-fami-

lieliv-opdragelse-og-koensroller.

Gå selv på opdagelse.

DR Skole 
Et udpluk fra DR’s undervisningsdatabase: 

DR Skole, https://www.dr.dk/skole/hjaelp/om-dr-skole, er et undervisningswebsite 

for grundskoler bygget op omkring levende billeder, lyd og fotografier fra DR’s arkiver. 

For eksempel:  

100-års-barndom. 
Radio og tv: https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/drs-historie-1925-1950. 

Syv af de største kampe i kvindekampen: http://www.dr.dk/historie/webdok/kvin-

dekamp.

DR’s Netavis 
Netavisen Ligetil, en netavis på let dansk www.dr.dk/Nyheder/Ligetil.

Fra officielt hold
Informationer om samfundet: www.borger.dk.

Min grundlov: https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/

mingrundlov/min-grundlov – grundloven med forklaringer.

http://web.archive.org/web/20070716182603/http:/www.ufe.dk/upn_public/print.php?id=525
http://web.archive.org/web/20070716182603/http:/www.ufe.dk/upn_public/print.php?id=525
http://www.danmarkshistorien.dk
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/skole-og-undervisning-1814-2014
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/skole-og-undervisning-1814-2014
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/gallup-om-familieliv-opdragelse-og-koensroller/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/gallup-om-familieliv-opdragelse-og-koensroller/
https://www.dr.dk/skole/hjaelp/om-dr-skole
http://www.dr.dk/skole/historie/100-aars-barndom
https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/drs-historie-1925-1950
http://www.dr.dk/historie/webdok/kvindekamp
http://www.dr.dk/historie/webdok/kvindekamp
file:///C:\Users\BrugerData\Documents\forfattervirksomhed\hald\færdige%20manuser\redbarnet%20uv\end%20dok\www.dr.dk\Nyheder\Ligetil
file:///C:\Users\BrugerData\Documents\forfattervirksomhed\hald\færdige%20manuser\redbarnet%20uv\end%20dok\www.borger.dk
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov
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Andre
I syv sind om unges svære valg 

7 Sind er en undervisningspakke, der består af syv korte dokumentar- og portrætfilm 

samt skriftligt undervisningsmateriale. 

http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/

Paedagogik-og-undervisning/I-7-sind?allowCookies=on.

Den usynlige succes
Den usynlige succes giver mulighed for at møde 29 succesrige kvindelige tilflyttere. 
http://www.kvinfo.dk/side/540/.

Nye mænd i Danmark
Hjemmesiden Nye mænd i Danmark sætter fokus på integration, der lykkes. Hør mænd 

fortælle deres historie.

http://www.kvinfo.dk/side/888/.

Lær dansk 
Links til dansk på nettet (gratis programmer)

Dansk med andre sprog

http://onlinedansk.ventures.dk/emneside.aspx?menuID=11

Vores fællessprog – dansk Grammatik på 10 sprog http://vfs.dansk.nu/

Dansk her og nu www.danskherognu.dk

www.fjern-uv.dk

http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/Paedagogik-og-undervisning/I-7-sind?allowCookies=on
http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/Paedagogik-og-undervisning/I-7-sind?allowCookies=on
http://www.kvinfo.dk/side/888/
http://onlinedansk.ventures.dk/emneside.aspx?menuID=11
http://vfs.dansk.nu/
http://www.danskherognu.dk
http://www.fjern-uv.dk


56

Film
Barndommens gade – film over Tove Ditlevsens selvbiografiske roman. Livet i arbejder-

klassen i 1930’erne.

Drømmen – en dreng og hans skolegang i 1950’erne.

Tv-serier 
Badehotellet 

Gæster og ansatte på et hotel på Vestkysten i 1930’erne.

Matador  

En provinsbys liv og udvikling op til og under Anden Verdenskrig.

Krøniken  

Forskellige familiers historie i 1950’erne.

Album  

Et tilbageblik på de sidste tre årtier i det sidste årtusind. Vi følger tre mænd fra de tid-

lige drengeår i 70’erne.

Arvingerne 

Kampen om arven mellem familiemedlemmer.

Andre
I syv sind om unges svære valg 
7 Sind er en undervisningspakke, der består af syv korte dokumentar- og portræt-

film samt skriftligt undervisningsmateriale. http://www.brugforalleunge.dk/
FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/Paedagogik-og-undervis-
ning/I-7-sind?allowCookies=on

http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/Paedagogik-og-undervisning/I-7-sind?allowCookies=on
http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/Paedagogik-og-undervisning/I-7-sind?allowCookies=on
http://www.brugforalleunge.dk/FastholdelsesTaskforce/Fastholdelseskaravanen/Paedagogik-og-undervisning/I-7-sind?allowCookies=on


57

Litteratur

Alle har ret til ligestilling

Gry Clasen, Ulla Rose Andersen, Bente Nissen og Mads Vesterager Madsen, Ligestil-

lingsministeriet 2012

Ligestilling i Danmark nu og før. Bog og lærervejledning kan downloades gratis.

Demokratiske øjebliksbilleder

Gry Clasen og Helle Fibiger, CDR-Forlag 2004

Demokratiske øjebliksbilleder skrevet på letforståeligt dansk, som har til formål at 

indføre eleverne i demokratiets tænkning, historie og faktuelle forhold. 

Unge Hjerter

Gry Clasen og Vicki Würtz, CDR-Forlag, 1999

Om kærlighed, liv og samliv. Interviews og fortællinger med og om unge. Før og nu. 

Med arbejdshæfte.

Vejen Frem

Gry Clasen, Hanne Bierring og Ane Stürup, Forlaget VIFIN, 2006

En interviewbog med 12 helt almindelige mennesker, der har 12 helt ualmindelige livs-

historier. De er alle flygtninge og indvandrere.

Det er fedt, når man får det hele til at køre

Malene Fenger-Grøndahl og Ulla Rose Andersen, CDR-Forlag, 2007

Handler om ni unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Du danske samfund

Adil Erdem, Bjarne Christensen og Kurt Jonas, Forlaget Sprogbøger

16 tekster om danske samfundsforhold. De sammenholdes med et antal tilsvarende 

interviews med repræsentanter for andre kulturer.

Sider af dansk kultur

Birger Lind m.fl., Gyldendal, 2008

Dansk kultur, som den er i dag, og dens rødder i fortiden.

Unge på dansk

Adil Erdem, CDR-Forlag, 2007

Materialet består af en interviewbog og af en arbejdsbog omkring temaer som: ven-

skab, kærlighed, mobning og religion.

http://miliki.dk/ligestilling/publikationer/publikationsvisning/artikel/alle-har-ret-til-ligestilling-1/
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Bøger og materialer af samme forfatter 

(Se desuden www.gryclasen.dk)

Udgivelser
Med andre øjne (CDR-Forlag, 2013)

Langt fra og lige i nærheden (CDR-Forlag, 2013)

Alle har ret til Ligestilling (Minister for ligestilling, 2009 og 2012) 

Dansk nu (Internationalt Sekretariat, Aarhus Universitet, 2007)

Vejen frem (med Hanne Bierring og Ane Stürup, Vifins forlag, 2007)

Ud af min arbejdsplads – Mangfoldighed og mangfoldighedsledelse (Vifins forlag, 2005)

Året – 13 hverdagsfortællinger (CDR-Forlag, 2004)

Sprog i livet, lærervejledning til IT-undervisning (Vifins forlag 2003)

Øjebliksbilleder af demokratiets historie (med Helle Fibiger, CDR, 2003)

Sammen ude (CDR-Forlag, 2003)

Kærlig hilsen Selim (CDR-Forlag, 2003)

Første Blik (CDR-Forlag, 2002) 

Unge hjerter (med Vicki Würtz, CDR-Forlag, 1999)

Helenas barn (Lærerforeningens Materialeudvalg, 1997)

Vejen til kærlighed (Lærerforeningens Materialeudvalg, 1996)

Skæbner (Orfeus, 1997)

Sproget skal mærkes (Specialpædagogisk forlag, 1996)

Dansk, Danskere, Danmark, tre temabøger og en lærervejledning til IT-undervisnings-

materialet Dansk Arbejde (Orfeus, 1994)

Tyrkiske Danmarkshistorier (MS forlag, 1993)

Dansk nu (Aarhus Universitetsforlag, 1990)

IT-materialer
Udvikling af moduler til et onlinemateriale (Sprogcentret i Sisimut, 2009-14) 

Dansk på arbejde, www.dansk-paa-arbejde.dk (2009) 

Et undervisningsmateriale til forestillingen Deadline, www.opgang2.dk (2007)

Vores fællessprog – dansk grammatik på 10 sprog, www.vfs.dansk.nu (2007)

Sex til salg – et undervisningsmateriale til unge (2006)

Dansk nu – dansk som andetsprog http://dansk.nu (2005)

Sprog i livet – dansk som andetsprog (Vifin 2003)

Pris
2007 – Modtager af Den Europæiske Sprogpris for materialet Vores Fællessprog.

http://www.gryclasen.dk
http://www.oqaatsit.gl/emat/dan/efter_modul_2/
http://www.dansk-paa-arbejde.dk
http://opgang2.dk
http://www.vfs.dansk.nu
http://dansk.nu
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