
I slideshowet finder I nogle nedslag i familiens livsvilkår i 
perioden ca. 1870-1914. I kan gennemgå dem som optakt 

til arbejdet med jeres egen families historie.

Opgaven, som skal løses i gruppen, 
finder i efter nedslagene.



FAMILIEN

Hvad er karakteristisk for familien på billedet? 
Hvilken tidsperiode hører billedet til i?



DEN BORGERLIGE FAMILIE

Hvorfor kalder man en familie som på billedet 
for “en borgerlig familie”? 

Hvilken familiehistorie læser du ind i billedet?



STORFAMILIEN

I dag er der groft sagt tre typer storfamilier:

A:   Indvandrerfamilien, der bor sammen af kulturelle grunde

B: Familier med unge teenageforældre, der bliver boende
hjemme

C: Den voksende gruppe af danskere, der flytter sammen ud fra et 
ønske om et mere harmonisk familieliv



KERNEFAMILIEN

Hvilke træk karakteriserer kernefamilien? 
Omkring år 1900? Omkring ca. 1940? omkring ca. 1963? Omkring ca. 
2014?

Mai Heide Ottesen, seniorforsker ved SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) 
mener, at familien er blevet et mere udholdeligt sted at være, 
og den derfor har fået en opblomstring efter de voldsomme angreb i især 
1970’erne. Omstillingen har taget tid, men ligestillingsprojektet og 
demokratiseringen har været afgørende for kernefamiliens overlevelse.
KERNEFAMILIENS AF- OG OPBLOMSTRING
Om 50 års forskning i den vigtigste socialiseringsarena
Interview med seniorforsker Mai Heide Ottosen - Af Mads Andersen Høg – www.sfi.dk

Hvordan synes du Mai Ottesens beskrivelse passer med dine 
egne beskrivelser af kernefamilien?



FAMILIEN

karakteristik af familien?

David Brinley:  Living off the Grid of 
Vermont

Hvordan synes du 
dette og næste 
billede passer i din 
karakteristik af 
familien?



FAMILIEN

David Brinley: The Fractured Family (2006)

Hvordan passer dette 
billede med din 
karakteristik af 
familien?



FAMILIETYPER I RELATION TIL 
GRÆNSELANDET

Historisk set:

Familien før Genforeningen ➔1920
Landbrugsfamilien
Byfamilien

Familien efter Genforeningen ➔ 1920-1955
Den dansksindede familiemodel
Den tysksindede familiemodel

Familien i et kulturelt blandet ”landskab”
Velfærdsfamilien
Den senmoderne familie
Den globaliserede familie

Gå familietyperne igennem og find karakteristiske og sammenlignelige træk .
Forsøg at placere din egen familiehistorie på en af de nævnte typer.



OPGAVE

I skal lave et stamtræ over jeres familie.
Placer jeres familie i forhold til de familietyper, der er nævnt i slideshowet.
Find ud af hvor jeres familieudvikling er ens og hvor den er forskellig.
Find ud af om der er forskel på familier nord og syd for grænsen.
Find ud af om der er forskel på familieudvikling før og efter 1920.
 

ca. 1895 ca. 1920 ca. 1945 ca. 1970 ca. 1998

Tipoldeforældre Oldeforældre Bedsteforældre Forældre Dig selv

Se næste slide for hjælp til at lave jeres stamtræ.



FAKTORER I KAN INDDRAGE I JERES STAMTRÆ:

• Kronologi

• Hvor meget af jeres familie ved I noget om?

• Land/by

• Hvor er de født/hvor boede de?

• Er dine familiemedlemmer flyttet gennem tiden? Evt. i hvilken 
alder?

• Uddannelse/job

• Hvad var/er de udlært/uddannet som?

• Hvilket job havde/har de?



FREMLÆGGELSE

Lav jeres stamtræ og skriv jeres oplysninger ind, så I kan vise det 
for andre.

Lav en podcast, der supplerer jeres skriftlige oversigt over 
familien.


