
Navn:

Fødselsdato:

Skole:

Fag:

Dato	for	prøveaflæggelse:

Frida	Mandix	Engedal	Praud

280902

Birkerød	Gymnasium	HF	IB	&	Kostskole

Større	skriftlig	opgave,	Større	skr.	opg

(4872--2hf)

22-03-2021

sk
Fremhæv



 
 
 

 
Navn: Frida Mandix Engedal Praud/ Elev 5 

Fødselsdato: 280902 

Skole: Birkerød Gymnasium 2q  

Fag:  SSO/Større skriftlig opgave  

Dato for aflevering:  22/02-21 

  

sk
Fremhæv

sk
Fremhæv



 1 

 

sk
Fremhæv

sk
Fremhæv

sk
Fremhæv



 2 

   Frida Mandix Engedal Praud 
      Birkerød Gymnasium hf 
                          SSO – Historie B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sk
Fremhæv

sk
Fremhæv

sk
Fremhæv



 3 

Resume 
 
I denne opgave har jeg undersøgt hvilken forandring familien i Danmark har haft efter krigstiden. 

Jeg har set på om forandringerne har gjort nogen forskel frem til i dag og hvilken betydning det i 

givet fald skulle have. Her har jeg særligt haft fokus på årstallet 1960, kvinder og unge. Jeg har i 

opgaven brugt forskellige kilder og bøger der har belyst opgaveformuleringen. Jeg har brugt de 

fleste af mine midler online pga. den situation vi er i med Covid-19 

Jeg har brugt kilden fra bogen ”Familieliv i Danmark” til at undersøge hvilke forandringer der har 

været for familien da unge begyndte at bane sig nye veje frem i livet.  

Til sidst har jeg set på unges position i samfundet og sat fokus på min kilde igen fra, ”Familieliv i 

Danmark” til at se på de unges syn på sig nu.  

Jeg har på bagrund af min undersøgelser i min opgave, konkluderet at, unges position og syn har 

ændret sig markant. 
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Indledning  

I denne opgave vil jeg undersøge, hvilke forandringer familien har gennemgået efter krigstiden og 

til i dag, det vil jeg gøre med et særligt fokus på året 1960’erne.  

Jeg vil starte med at redegøre for forandringerne med betydninger for familie i det danske samfund, 

derefter vil jeg analysere kilden ”de nemme og de oprørske” som ved hjælp af min redegørelse kan 

belyse forældrenes bekymring over børnene og hvilken forandring bekymringerne kan have på 

familien, her vil jeg særligt fokusere på kvinder. Derudover vil jeg også analysere en kilde der 

omhandler ungdomsoprørene og hvilke konsekvenser det havde i familien, at Danmark pludselig 

blev et så splittet land. 

Jeg vil i min diskussion på baggrund af min analyse, diskutere unges position i samfundet ved hjælp 

af kilden ”Forbrug og kultur” der belyser hvordan reklamer og mode blev et hit da unge fik penge 

mellem hænderne. Til sidst vil jeg med undren diskutere hvorfor det er blevet et hit at være ung så 

længe som muligt.  

 

Redegørelse:  
Det danske familieliv har i lang tid været under udvikling. I løbet af 1950’erne blev den lille 

kernefamilie, som var bestående af, far mor og børn den dominerede i alle samfundslag. 

Kernefamilien var nu normen i samfundet og man levede efter det. 

Den efterhånden typiske ”kernefamilie” er nu blevet skiftet ud med regnbuefamilier bestående af, 2 

mødre eller 2 fædre og forskellige samlivsformer. Der er i dag lavet undersøgelser der viser at der er 

37 måder at være en familie på1.  

I 1960-70’erne blev der rejst en stor kritik mod kernefamilien bestående af far, mor og børn.  

Mange mente at man blev fastlåst i de samme gamle rammer og vaner. Familien isolerede sig fra 

omverdenen og denne kritik kom især fra den yngre generation der i starten 1960 eksperimenterede 

med nye samlivsformer. Derfor blev der skabt en kollektiv bevægelse hvor man boede samme i 

”storfamilier”. Kollektiver og bofællesskaber blev helt normalt, men denne samlivsform endte med 

at folk ikke havde det godt. 2 Det var dog stadig den traditionelle kernefamilie som slog igennem i 

de fleste parcelhuse.   

 
1 37 måder at være familie på. Hentet 16 marts 2021fra DS https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-
valg/husstande-familier-boern/familier 
2 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark s 247. 1997. Systime 
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Børnepasning og økonomi   

De sidste mange år er man kommet frem til at det ikke kun er manden der skal forsøge kvinden3. 

Den økonomiske forandring for familien begyndte endeligt i 60’erne hvor kvinder fik deres vej til 

erhvervslivet og de fleste kunne så småt starte på et arbejde. Men børn kan ikke passe sig selv og 

det var en stigende problematik, da både mor og far tog hjemmefra og på arbejde.  

På dette tidspunkt var tilbuddet om børneinstitutioner kun forbeholdt de børn der kom fra socialt 

udsatte familier og dårligt stillede hjem, men for at fastholde kvinder på arbejdet betuttede man i 

1964, dette tilbud skulle gælde for alle børn som ikke var startet i skolen endnu.4 

Derfor kunne alle kvinder nu komme på arbejde. Der var både job til kvinder uden uddannelse og 

kvinder med korte eller længerevarende uddannelser. Kvinderne arbejdede typisk i service og 

sundhedssektoren og bragte derfor en stor ny viden med hjem til familien og hjemmet. Kvinderne 

arbejdede i gennemsnit 24 timer om ugen hvorimod mændene arbejdede 44 timer om ugen. Derfor 

var det klart at, familiens børn knyttede sig mest til moderen. 5 

 

Skilsmisser 

Da kvinderne kom på arbejdsmarkedet i 1960’erne og derfor gjorde sig uafhængige af deres mand 

som kunne forsørge hende og børnene, skete det at der kom langt flere skilsmisser end før.  

I 1960’erne hen mod år 2000 fandt man ud af, at familiens samlivsform var under en markant 

udvikling. I takt med at skilsmissetallene steg begyndte man at eksperimentere med andre 

samlivsformer. Kvindernes øgede uafhængighed gjorde det muligt for dem at blive skilt, da de med 

den nyetablerede velfærdsstat gjorde det muligt for dem blandt andet at få passet deres børn og tjene 

penge på samme tid. I årene 1961 til 1965 var der 6.497 der blev skilt, det vil altså sige at omkring 

1300 hundrede om året blev skilt, hvilket var en stor stigning i forhold til hvor man var i 

samfundet6. 

 

Rødstrømpebevægelsen  

I ca. 1970 blev rødstrømpebevægelsen oprettet og efterfølgende kvindebevægelsen. 

Rødstrømpebevægelsen kæmpede for lighed på arbejdet, kroppen, fri abort, nye kønsroller i 

 
3 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark s.109 1997. Systime 
4 Børnepasning i 1964. Hentet 16 marts 2021 fra Dr.dk https://www.dr.dk/skole/historie/boernepasning 
5 Chakravarty Dorthe & Mortensen Hanne. 2014. De danske kvinders historie. S. 74. Flere kvinder på arbejdsmarked 
6 Bilag 1 - Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 254. 1997. Systime 
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hjemmet og generelt lige vilkår for både mænd og kvinder. De unge kvinder, var i et kæmpe 

mindretal, men skabte alligevel store diskussioner og røre i medierne. På den måde kom de hurtigt 

ud til mange flere end hvad de selv havde regnet med.7 De kvinder der var med i 

rødstrømpebevægelsen, kaldte sig for rødstrømperne.  

De kom fra mange forskellige klasser og kulturer, men ens for dem alle var, at de havde et fælles 

mål, de ville ændre på noget grundlæggende struktur i samfundet, som de opfattede som 

kvindeundertrykkelse.  

De fleste af rødstrømperne tilhørte venstrefløjen og mange kom fra den veluddannede del af 

befolkningen. 8 

Kvinderne i bevægelsen mødtes jævnligt og tog et eller flere emner op til debat, det kunne fx være 

moderrollen, ægteskab og venskab. De tog i den grad også politiske emner op som, lønforskellen 

mellem mænd og kvinder og arbejderklassens undertrykkelse.  

Når kvinderne snakkede med de andre kvinder i bevægelsen, fandt de ud af de delte samme 

holdning til de fleste af de ting de tog op til debat. De mente derfor at hvis de fleste kvinder synes 

der var et problem, måtte det være et grundlæggende problem i samfundet.  

Betydningen for familien, af at rødstrømpebevægelsen blev oprettet var, at der blandt andet kom 

prævention på marked, det betød at kvinder fik et større spillerum og selv kunne bestemme hvornår 

de ville have børn. Den frie abort fik bevægelsen også indført og det medvirkede til at der ikke kom 

lige så mange børn som førhen. I dag er rødstrømpebevægelsen skiftet ud med feministiske 

holdninger, som også har noget at gøre med forskellen mellem mænd og kvinder.  

 

Nutiden 

I dag er både børneinstitutioner, regnbuefamilier, skilsmisser, prævention og den frie abort en del af 

vores hverdag, det er næsten blevet en fast og mere normal ting. Det er i dag helt andre ting som 

præger vores hverdag. I det senmoderne samfund har vi ikke så mange regler og vi kan nogenlunde 

gøre hvad vi vil, blandt andet grundet velfærdsstaten, præventionsmulighederne og den frie abort. 

Mange familier lever nu efter svingdørsprincippet og ender med næsten ikke at se hinanden, hvilket 

er en stor forandring fra dengang, da man i de ældre dage gjorde det meste sammen og både børn og 

voksnes hverdag så næsten ens ud. Der var ikke så mange muligheder.  

 
7 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 100. 1997. Systime 
8 Chakravarty Dorthe & Mortensen Hanne. 2014. De danske kvinders historie. S 76. Rødstrømpebevægelsen  
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Hverdagen er meget opdelt og vi lever mere forskellige liv end hvad vi gjorde i 1960. Børn har 

mere medbestemmelse og det er kærligheden der driver børneopdragelsen, hvorimod i de ældre 

dage var det mere pligten der skulle overholdes i form af opdragelsen.  

Familier i det senmoderne samfund kan derfor være meget mere eller andet end en ”normal” 

kernefamilie. Da vi i det senmoderne samfund har fået udlejning af de sociale relationer, gælder det 

for børn om at kunne knytte sig til andre end kun deres familiemedlemmer. 9  

Betydningen af familien har derfor ændret sig markant og vi kan nu selv vælge til og fra, hvor vi 

tidligere bare måtte underlægge os de normer der var for samfundet. 

Analyse 
Kilden ”de nemme og de oprørske” er skrevet i ugebladet tidens kvinde i 1960. Artiklen blev 

skrevet under perioden med det begyndende ungdomsoprør og unge der ikke vil være som deres 

forældre. Artiklen gav et portræt af tidens unge piger, særligt den aldersgruppe som gav anledning 

til mange bekymringer og overvejelser om deres børn i forældregenerationen.  

Tidens kvinder mener der er 3 forskellige former for teenagers, de nemme og søde, de oprørske 

eller den aktive minoritet og til sidst, de kyniske. Inden 50’erne havde der været et stort skel fra 

barndom til voksenlivet, for når man blev konfirmeret og gik ud af skolen, ville man blive betragtet 

som en voksen, men nu kom en ny generation til og det var, teenageren.  

 

De nemme og søde 

De nemme og søde er i flertal. Allerede i starten af artiklen nævner tidens kvinder, at de nemme og 

søde piger er i overtal10. De nemme og søde piger, gik i skole, på uddannelser og gjorde hvad der 

blev forlangt af dem. Som man også kan se i bilag 2, ønskede det nuværende samfund at piger som 

dem skulle søge nye og gode veje for dem selv. Forældrene skulle støtte pigerne og sende dem i en 

gode retning. Her kiggede man meget på den næste generationer og at de skulle klare det godt. 

Annoncen for teenageinstituttet blev udgivet i tidens kvinde i 1960. 11 

De klædte sig i familiens smag, efter deres pengepung og næsten igen makeup. De var næsten altid 

fin i stand. 

 
9 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 268. 1997. Systime 
10 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 268. 1997. Systime 
11 Bilag 2 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark 1997. Systime 
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De havde selvfølgelig også oprørske følelser, men udtrykte dem på en anden måde. De fester og 

drikker ikke, men tager af og til på jazzklub, tager i biografen og en gang imellem i teatret med 

deres forældre.  

De drømmer og at blive gift med en flot ung mand og han skal være meget anderledes i forhold til 

deres far. ”De drømmer og at gifte sig med en ung mand, der er meget forskellige fra deres far, som 

de ikke synes tager sig nok af dem”12 - Her kan vi se at vi alligevel stadig er i den periode hvor det 

ikke var alle kvinder der var kommet på arbejdsmarked og det var manden der forsørgede både børn 

og kvinde i husstanden. På den måde får vi også set lidt af de oprørske følelser som de nemme og 

søde piger også havde. Udviklingen af denne type af pige viser sig i dag til at blive beskrevet, som 

det man nu vil kalde for en 12- talspige.  

En nedladende måde at beskrive det på i dag, men dengang var det helt normalt og det var helt op til 

60-70% af pigerne i en klasse som var de nemme og søde piger13. De kunne dog godt komme op og 

diskutere med deres forældre og sommetider blev det hen mod de oprørske.  

 

De oprørske eller den aktive minoritet  

De oprørske eller den aktive minoritet genkendte man hurtigt ved deres påklædning, de gik i 

stiletter som et alternativ til flade sko, korte kjoler og alt for korte strutskørter om vinteren.  

De vil gerne skille sig ud og ikke være som de andre. De skriver i artiklen at det bestemt er denne 

minoritet som er en stor kilde til problemet bag den bekymrende forældregeneration, ”de bidrager 

til teenageproblemet på en chokerende måde, for ikke at sige kort og godt, at teenageproblemet, er 

dem”14 – Her ses det at det bliver påtalt at den lille minoritetsgruppe af de oprørske unge er et 

kæmpe problem for forældrene og samfundet, de gjorde bestemt ikke som andre gjorde og ville gå 

deres egne veje.  

I 60’erne var det mændene der skulle opdage kvinderne og ikke kvinderne der skulle søge efter 

deres opmærksomhed, men det gjorde de alligevel ”de ville lægges mærke til af drengene”15. Det er 

stor forandring for familielivet frem til i dag.  

I dag må vi stort set gøre hvad vi har lyst til, men dengang blev det set som en oprørsk adfærd at 

være sammen med drenge og gerne ville ses af dem. 

 
12 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 240. 1997. Systime  
13 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 240. 1997. Systime 
14 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 241. 1997. Systime 
15 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 241. 1997. Systime 



 10 

De er en stor modsætning til ”de nemme og søde piger” som gjorde hvad der blev sagt. De oprørske 

hadet og gå i skole og det interesserede sig slet ikke for det. De prøvede at gå fri fra deres forældre 

ved at gøre det som var ude for normen i denne tid.  

Det var specielt denne gruppe af piger som vækkede stort forargelse hos forældrene. Det var dog 

kun 20-30 procent i den klasse som var de oprørske. 

De kyniske  

De kyniske er dem de fleste ikke kan lide, de er helt anderledes end de andre af deres kammerater. 

De praler med at have prøvet det meste med at de har prøvet alt. De vil være helt sig selv og ikke 

være ligesom nogen.16  

 

Vurdering af kilden: De nemme og de oprørske  

Artiklen ”de nemme og de oprørske” kan man godt stille en smule tvivl og undren overfor om den 

er troværdig. Kilden blev skrevet i 1960 og blev udgivet af et dameblad. Damebladet ”tidens 

kvinde” var der mange der læste og på den måde skriver damebladet kun ting som er aktuelt og lige 

nu og her. Damebladet tager ting op som er et problem blandt de danske kvinder og på den måde 

bliver det også belyst at det var et reelt problem for den generation af forældre til de børn som 

gjorde oprør mod de samfundsnormer der var.  

En problematik der dog kan blive hejst, er at det kun er en enkelt kvinde som har skrevet om en hel 

gruppe unge mennesker og hvordan de er, hvordan de ser ud og hvordan man burde være.  

 

Drenge  

Drengene i 1960 var meget det samme som pigerne, der var de nemme, de oprørske og de kyniske. 

Størstedelen af drengene var dog de nemme ligesom i pigerne, der var disciplin over dem og de 

skulle bare makke ret når der blev sagt noget til dem. 

En dreng i 60’erne, havde oftest pænt tøj på, det var lange flotte bukser, skjorte og en fin cardigan 

udover17 Der var selvfølgelig også dem som ikke havde den slags tøj på og det var dem som var de 

kyniske og oprørske.  

 

 
16 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 242. 1997. Systime 
17 Bilag 3 – Drenges påklædning  
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Forandringerne  

Forandringerne i 1960’erne var hovedsageligt at de tidligere nævnte 3 typer teenagers skabte en stor 

bekymring hos den generation af forældre og det gjorde også at familielivet blev præget.  

Forældrene ønskede det bedste for deres børn og det er klart at det forældrene mener er det bedste er 

det som de har gjort tidligere og hvordan de er blevet opdraget. Hvis børn med det oprørsk grundlag 

ikke ønsker at lytte til deres forældre eller være som de er, så er det klart de svækker familien og 

forældrenes grundsten til en god opdragelse.  

Det kom dog også meget an på hvilken familie man var i, da meget af opdragelsen også blev præget 

af økonomien i familien. Arbejderklassen holdt længere tid på den familiestruktur der var i normen 

og på den måde var det også der hvor de pæne og de nemme drenge og piger oftest befandt sig, men 

der var da også nogle banditter ind i mellem. Arbejderklassen var den laveste klasse og det var her 

de faglærte og ufaglærte arbejdere var. Det var svært for arbejderklassen børn at få arbejde, da det 

ikke var ”normalt”, hvilket er kæmpe forandring fra i dag, da alle i dagens Danmark kan få den 

uddannelse de vil, hvis man kæmper for det.18 

Det var også arbejderklassens kvinder der ind og arbejde på fabrikkerne, så derfor havde de også 

flere penge end andre familier. Derfor var der er også store udfald på hvilke unge der begyndte at 

medvirke i kvindebevægelsen og andre former for bevægelser.  

Ligesom i dag, ville man gerne tilhøre den klikke man var i, man ville ligne dem og være ligesom 

dem, derfor satte det også pres på forældrene hvis deres barn gerne ville være en del af den oprørske 

eller kyniske minoritet.  

 

Ungdomsoprøret  
Kilden fra arbejdermuseet og er skrevet i forbindelse med forklaring af ungdomsoprøret. I kilden er 

det kort beskrevet hvad der er sket og derefter de vigtigste udtræk fra ungdommen.  

Ungdomsoprøret startede for alvor i 1967 og kom især til udtryk gennem, politik, sociale 

bevægelser, litteratur, musikken og påklædningen. Handlingsmåden ved dette på kom til udtryk ved 

at gøre oprør mod de normer og autoriteter der var for samfundet i 1968.  

Efter 2 verdenskrig kom der for alvor gang i velfærdsstaten og det gjorde at flere unge kunne 

komme på universitet, men det var ikke nok, de ville have mere at sige. Ungdomsoprøret fik derfor 

blandt andet sat gang, i besættelser af studentermiljøet.  

 
18 https://leksikon.org/art.php?n=4980 Socialgrupper. Hentet 18 marts 2021 fra Leksikon 
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I kilden fra arbejdermuseet bliver det påvist at man som studerende besatte deres uddannelsessted i 

protest for at få lov til at bestemme noget.  

”De studerende forlanger medbestemmelse og et mere relevant fagindhold” – Her ses at eleverne 

besætter Københavns universitet i protester over deres faglige niveau. Dette breder sig også til 

gymnasiet og folkeskoler. Eleverne ville have medbestemmelse på deres studier. 19 Som vist i 

kilden ”de nemme og de oprørske” kan kunne man se det var en kamp om at få lov til at komme på 

studier og universitet og det var ikke alle der fik lov, så når man gjorde, ville man også have noget 

at sige.  

Da demonstrationerne og oprøret begyndte at tage fart i slut 60’erne, kommer det bag på den danske 

arbejderbevægelse20. De unges oprør mod autoriteterne bliver pludselig også rettet mod 

fagbevægelsen.  

Kilden henviser også til, at det grundlæggende ved oprøret var at arbejderbevægelsen ikke forstod 

hvad de unge gerne ville have og der blev lavet slumstorme når et besat hus skulle ryddes ud21.  

Det var dog ikke alle som var en del af ungdomsoprøret, det var de unge fra borgerskabsfamilierne 

som startede det, da man som man kan se i kilden, at de ville have ordentlige forhold og 

medbestemmelse på deres studier. Arbejderklassen var der derimod ikke så mange af med i 

ungdomsoprørene, da de var på arbejde og skulle tjene penge. Dem som startede ungdomsoprøret 

var dem som var faglærte og ville have ordentlige vilkår. De unge følte sig underlagt af samfundets 

normer og havde svært ved at kende sig selv. 

Under ungdomsoprøret fandtes der forskellige grupperinger, der var hippierne, feministerne, de 

studerende, provoerne og kollektivisterne. Disse typer skabte hver især til små oprør som gjorde op 

med autoriteterne.22 

 

 
19 https://www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/arbejderhistorien/plads-til-os-alle/goer-din-pligt-kraev-din-ret-
velfaerdssamfundet/ungdomsoproer/ ungdomsoprør. Hentet 18 marts 2021 fra arbejdermuseet.  
20 https://www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/arbejderhistorien/plads-til-os-alle/goer-din-pligt-kraev-din-ret-
velfaerdssamfundet/ungdomsoproer/ ungdomsoprør. Hentet 18 marts 2021 fra arbejdermuseet. 
21 https://www.arbejdermuseet.dk/viden-samlinger/arbejderhistorien/plads-til-os-alle/goer-din-pligt-kraev-din-ret-
velfaerdssamfundet/ungdomsoproer/ ungdomsoprør. Hentet 18 marts 2021 fra arbejdermuseet. 
22 https://www.youtube.com/watch?v=1FuEWbOIKWA ungdomsoprør kort fortalt. Hentet 18 marts 2021  
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Hvad har ungdomsoprørende gjort og hvilken betydning har det haft? 
Ungdomsoprøret har været med til at nedbryde de gamle autoritære styreformer og skabte nye og 

mere personlige frihed. Oprøret har også været med til at Christiania er blevet et fredet sted og et 

fristed for unge. Det var især også her at unge mennesker begyndte at ryge hash og tage stoffer. 

Igen var det som et oprør mod autoriteterne, men også deres forældre og dem som skulle opdrage 

og passe på dem.  

Betydningen af ungdomsoprøret i familien er blandet andet, at familien blev skilt og at der også var 

en form for oprør i selve familien, det var på grund af de unges oprør mod autoriteterne, men 

ligeledes gjorde kvinden også oprør i hjemme da hun ikke ville sidde hjemme længere.  

Derfor havde faderen måske ikke en lige så stor rolle som han havde haft og kvinden fik 

medbestemmelse i hjemmet. Mændene troede måske ikke de her bevægelser havde noget med dem 

at gøre og lukkede bare øjnene for det, mens kvinderne fik flere og flere tanker og meninger om 

deres rolle i hjemmet og samfundet. På den måde var hjemmet også i oprør fordi verden var i oprør 

og det forandrede familien. Hjemmet var også splittet og forandret ved at børn blev smidt på gaden 

hvis de ikke kunne indordne sig efter hvad der blev sagt til dem, derfor søgte børnene indtil de 

besatte huse som ungdomsoprørende i protester havde besat og ikke ville lade autoriteterne overtage 

igen.  

Forandringerne kan også skyldes den sociale arv, da man som kvinde, ung eller studerende gerne 

ville være en mønsterbryder og skabe nye og anderledes rammer end dem som man var vant til. 

Diskussion  
I 1950-60 begyndte både drenge og piger at være en generation med både penge og behov, det 

betød også at diverse tøjbutikker satte stor fokus på at fx magasin du nord og Salling fik 

ungdomsafdelinger. Måden de fik unge ind i varmen, var blandt andet ved at ansætte yngre 

personale, spille tidens popmusik og lave smart indretning23.  

Efterkrigstiden blomstrede den nye ungdomskultur op og man fandt ud af at de unge skabte nye 

identiteter og derfor fik det nye begreb ”teenageren” sig et ungdomsblad. Dette blev især populært 

da de unge skabte sig et nyt forum hvor de kunne følge med på moden. Man kan dog så undre sig 

over hvorfor der først blev tænkt på dem da de fik penge mellem hænderne og hvorfor man præcis 

 
23 https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/teenagere-i-efterkrigstiden-forbrug-og-

kultur/ Hentet d. 19. marts fra Danmarkshistorien  
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satte unge til yngre til at arbejde, der måtte vel havde været en grund til at de unge lavede 

ungdomsoprør i protester for ikke at blive lyttet på24.  

Ser man anderledes på unge? Og har man skiftet synet på ungdommens 3 typer af teenagere? 

 

I kilden ”de nemme og de oprørske” bliver der beskrevet 3 typer af teenagere, hvis man ser det fra 

6o’ernes synspunkt ville man se det som at det var de nemme og de søde piger som var de gode i 

samfundet. Det var typen der blev hørte efter og gjorde hvad der blev sagt, det var som tidligere 

nævnt det man ville kalde for 12 tals pigen. I dag ville denne type af teenagere positioneres sig som 

den ”kedelige” type i dagens gymnasieklasser. Det centrale synspunkt i dag ville være at det var 

denne type som havde svært ved at passe ind hvorimod, at det dengang var den oprørske teenager 

der blev sat i båsen som den der var udenfor. I dag hvis et dameblad sendte en lignende ”sæt dig 

selv i typen” ville største dele af de unge være de oprørske og ikke længere i den lille minoritet.  

”de bidrager til teenageproblemet på em chokerende måde, for ikke at sige kort og godt, at 

teenageproblemet, er dem25” var et citat fra kilden, men er vi så også i dag med til at gøre så 

ungdommen er et kæmpe problem. Vi får da til tider stadig af vide, vi er en skændsel for samfundet.  

Dette er dog af gamle mennesker, måske faktisk fra dem helt tilbage fra 60’erne, hvor der man bare 

skulle makke ret når der blev sagt noget.  

På den måde vil jeg mene at hele synspunktet omkring ”den perfekte” teenager er vendt helt på 

hovedet.     

De gamle skal dog heller ikke komme for godt i gang, hele den teknologiske og modedelen af 

samfundet har i dag også taget en drejning, der er dog også kommet flere produkter på marked, men 

stadig.  

I gamle dage var det de gamle der lærte de unge op, da det var dem som havde styr på det. I dag er 

det vendt helt. I dag er det de unge der lærer de gamle op i fx teknologi, den nye måde at være på og 

moden, der er i dag fælles dameblade for alle kvinder og det er der man henter sin inspiration. Dette 

er med til at styrke min påstand om at ændringerne gennem tiden og efter ungdomsoprøret har været 

et kæmpe skridt mod et nyt syn på de unge.  

 

 
24https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/teenagere-i-efterkrigstiden-mode-og-identitet/  Hentet  

d. 19. marts fra Danmarkshistorien  
25 Løkke Anne & Jacobsen Anette. Familieliv i Danmark. S 241. 1997. Systime 
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I min optik har ungdomsoprøret også sat røre i de ældres hoved. De ældre i dag ved gerne være så 

unge som muligt og så længe som muligt og de vil næsten gøre alt for det. At være ung i dag bliver 

på en eller anden måde set som at det vil man gerne vil være resten af livet? Hvorfor?  

Dette blev dog modsagt i artiklen ”jeg elsker at være voksen”26 Hvor det centrale synspunkt er at 

hun elsker at være voksen, for i hendes voksenliv kan hun selv bestemme over sig selv ” Jeg 

bestemmer selv, hvornår jeg vil gå i seng, stå op, hvad jeg skal lave, hvor jeg skal være, med hvem 

eller alene” 27 

Dette synspunkt kan man også tage op til diskussion, da det lyder som om hun kommer fra den 

generation før ungdomsoprøret, hvor man ikke kunne bestemme over sig selv og var underlagt 

normerne, ”Jeg bestemmer også, hvilken musik jeg vil høre” – Mange måtte ikke høre den musik de 

ville og blev nødt til at høre det som var den ”ordentlige”28. I dag er der meget mere frie tøjler i 

frem for generationen før ungdomsoprøret.  

En helt anden synsvinkel på emnet at være ung så længe som muligt er blevet formuleret af Karen 

Greve fra Magasinet ”liv”. Karen sætter spørgsmålstegn ved om hun er den eneste der gerne vil 

holde den unge pige i live i sig. Hendes synspunkt på sagen er at hun gerne vil være ung så længe 

som muligt, men stadig varetage hendes moderlige roller, gå på arbejde og være en familie, men 

alligevel blev den tanke om at hun bliver ældre og ældre ved med at komme op i hendes hoved. 

 ”Og jeg ved altså ikke helt, hvordan alle begivenheder pludselig kommer til at handle om min alder 

for mig?”29 – Karen er 45 og er derfor efter generationen til ungdomsoprøret, det er her derfor et 

tydeligt bevis på hvordan oprørene har sat noget i gang hos de ældre. De vil være som os og de vil 

tilbage til ungdommen som vores.  

 

Mit synspunkt på sagen kan i denne sag være tilbøjelig til at kunne se det fra begge sider. Jeg kan 

godt fra Karens synspunkt at vi som unge har fået flere muligheder og flere valg i vores liv, derfor 

kommer det pr. automatik til at positionere os bedre i samfundet. Dette har ungdomsoprøret været 

en stor del af. 

I forlængelses af dette synspunkt kan jeg dog også godt se det fra log.loneandrup.dk synspunkt, det 

er dejligt endelig at kunne bestemme noget selv og ikke være underlagt ens forældre eller 

 
26 https://blog.loneandrup.dk/2017/01/10/jeg-elsker-at-vaere-voksen-300/ Hentet 19 marts 2021 fra blog.loneandrup.dk 
27 https://blog.loneandrup.dk/2017/01/10/jeg-elsker-at-vaere-voksen-300/ Hentet 19 marts 2021 fra blog.loneandrup.dk 
28 https://blog.loneandrup.dk/2017/01/10/jeg-elsker-at-vaere-voksen-300/ Hentet 19 marts 2021 fra blog.loneandrup.dk 
29 https://magasinetliv.dk/livsstil/klumme/har-du-ogsaa-brug-for-at-holde-den-unge-pige-i-dig-i-live Hentet 19 marts 
2021 fra magasinet Liv  
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samfundsnormen. Og her kommer de unges syn og position i spil igen, i det hun kan kigge på vores 

generation og se hvilke muligheder vi så har fået.  

Konklusion  
På bagrund af min opgave kan jeg konkludere at forandringerne efterkrigstiden har haft en stor 

betydning for det samfund i dag, hvis rødstrømpebevægelsen ikke havde kæmpe for vores 

ligestilling, er jeg sikker på at det samfund vi lever i dag, slet ikke havde set ud som det gjorde i 

dag. Etableringen af velfærdsstaten har også spillet en stor rolle for betydningen af familien i den 

forstand at kvinderne kunne komme fuldtid på arbejdsmarked. Ud fra min analyse kan jeg også 

konkludere at nytidens kvinde/pige på ingen måde stemmer overens med den pige der var den gode 

i samfundet i 1960. Ungdomsoprøret har haft en stor betydning i forhold til familiens udvikling, da 

det var det som gjorde at flere kunne komme ind på de uddannelser som de ville og os unge i dag 

har en større medbestemmelse, det gjorde dog også at familien og hjemmet blev mere splittet, 

hvilket også er en stor forandring. Til sidst fandt jeg ud af at man i dag hellere vil være ung så 

længe som muligt og at man vil gøre det meste for det, det er de færreste som gerne vil være 

gammel og dem som vil, er fra en generation hvor man skulle underlægge sig normerne.  

Unges position i samfundet i dag har ændret sig meget gennem tiden. Synet på os har ændret sig 

markant og det er slet ikke det perfekte og helt uden fejl teenager man skal være i dag. Vi har langt 

flere valg og muligheder og vi kan gøre hvad vi vil, alle døre er åbnet for os så længe vi er villige til 

at kæmpe for det.  
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