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BAKGRUNN
Verdensøkonomien er i bedring etter krise på 1920-30-tallet. I Norge øker velstanden til folk, og det er 
vanlig med elektrisk strøm og en del tekniske hjelpemidler i hjemmene. Mange små bedrifter er etablert. 
Landbruket er viktig – og produserer mer av enkelte varer enn vi trenger selv. Norge er nøytralt, og det blir 
brukt lite penger på forsvaret. Det norske nazi-partiet Nasjonal Samling (NS) har liten støtte, og er ikke 
representert på Stortinget. I Tyskland har Hitlers opprustning gitt mange arbeid, og mange tyskere støtter 
Hitler, bl.a. fordi han ønsker å gjøre Tyskland til en stormakt igjen. Mange føler at landet ble ydmyket etter 
1. verdenskrig. Mer og mer åpenlyst blir jøder plaget, forfulgt og noen ganger drept… Det er opprettet 
konsentrasjonsleirer for de som ikke ”passer inn” i Hitlers Tyskland. I 1939 gir Hitler ordre om ”
barmhjertighetsdrap” på alvorlig syke, funksjonshemmede o.a.. Ute i Europa styrer Mussolini Italia, og 
Hitler Tyskland. Tyskland har tatt Østerrike og Tsjekkoslovakia. Hitler ønsker enda større ”livsrom” for sitt 
folk, og truer med å ta Polen.Andre land frykter Tyskland. Sovjet har inngått en ikke-angrepspakt med 
Hitler. Storbritannia og Frankrike godtar okkupasjonen av Østerrike og deler av Tsjekkoslovakia, men de 
truer med storkrig dersom tyskerne går til angrep på Polen.

OPPDRAG
- lag familiemedlemmene (4-5 personer) i papir. Det skal være minst 2 generasjoner.
- hvem er med i familien? (navn, status, interesser, yrke…)
- hvordan er det der dere bor?
- hva tenker hvert av familiemedlemmene om situasjonen i Europa? 

PRODUKT
- alle skal tegne sin person. Denne settes på en stor plakat sammen med resten av familien. Hver person 
har en kort beskrivelse.
- alle skal skrive noe om familien, stedet og en kort beskrivelse av det dere tenker. Presenteres for de 
andre i familien i slutten av økta. Legg det skriftlige arbeidet i mappa.

⎬

• INFORMASJON OM FAMILIEN MIN (NAVN, STATUS, INTERESSER, YRKER)
• HVOR VI BOR OG HVORDAN DET ER HER



⎬

FAMILIEN SINE TANKER OM SITUASJONEN I EUROPA SOMMEREN 1939 
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⎬

JEG HETER OG SLIK ER JEG SOM PERSON

⎬

SLIK SER JEG UT


