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Mål og begreber

• Få baggrund for emnet: De glade 60’ere
• Sætte fokus på ændringer i samfundet over tid
• Udvikling i familie og køn

Det 20. århundrede - hvilke vigtige begivenheder kender I fra det?

Europa efter 1945

• Europa var efter 2. verdens krig svækket
• Byer, huse, fabrikker var mange steder bombet
• Mange var døde eller blev væk fra deres familier
• For at hjælpe Europa, og dermed Danmark i gang igen, gav USA økonomisk hjælp

Danmark efter 1945

• I Danmark havde der ikke været egentlige krigshandlinger siden 1940
• Men landbruget var umoderne
• Den støtte som USA gav til Danmark blev brugt på bl.a. traktorer
• Det gjorde at der ikke var brug for så mange i landbruget
• …de flyttede til byerne for at arbejde på fabrikkerne

En anden tid?

• Hvordan foregår det i jeres familie?
• Hvem laver hvad?
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Hit med historien: Læs s. 98-103

Løs de tilhørende opgaver
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Eksternt materiale i form af linkede artikler, opgaver o.lign, se de respektive sider for deres ophavrettigheder.

“Peace sign” by The original uploader was Schuminweb at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to
Commons.. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons.

“Fotothek df ps 0000010 Blick vom Rathausturm” by Deutsche Fotothek. Licensed under CC BY-SA 3.0 de
via Wikimedia Commons.
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