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1. 
 
Jeg ønsker at redegøre for hvad der skete i Grønland under 2. Verdenskrig, da forbindelsen til 

Danmark blev brudt, på grund af at Danmark blev besat af det nazistiske Tyskland. Jeg vil også 

redegøre for hvad der skete da USA fik overtaget forsyningen til Grønland. 

I min analyse vil jeg komme ind på hvad for en indflydelse dette havde samt hvilke konsekvenser 

eller fordele det har haft. I min analyse vil jeg gerne fokusere på hvilke områder der er blevet 

forbedret eller forværret i det grønlandske samfund, derudover ønsker jeg her at komme ind på 

hvordan det påvirkede grønlænderne.  

I min diskussion vil jeg komme ind på de positive og negative resultater der har været.  

Jeg kommer til at samarbejde med samfundsfag, og undersøge økonomien før, under og efter 2. 

Verdenskrig. Hvordan det er gået med økonomien. 

Til slut vil jeg perspektivere og sige lidt om udviklingen efter Anden Verdenskrig. 

Jeg vil basere mine kilder på de bøger jeg har læst, og internettet. Jeg vil undersøge om de er 

troværdige og pålidelige, og om de er 1. håndskilder eller 2. håndskilder. 

Til sidst vil jeg konkludere og opsamle de vigtigste punkter af min opgave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  
 
Først i min opgave vil jeg redegøre for Adolf Hitlers liv, jeg vil skrive om hvem han var, og 

hvad han lavede, så man ved noget om ham, inden jeg vil skrive om hans vej til magten i 

Tyskland så vil jeg også skrive om hvilken ideologi han havde. 

Derefter vil jeg analysere hvordan han kom til magten, og hvad han gjorde for at blive en så 

stor magt i Tyskland, hvad var hans budskab og hvorfor han gjorde det. Mit fokus i analysen 

vil være konsekvenser i samfundet og hvilken betydninger han havde i samfundet. 

Jeg har valgt at samarbejde med samfundsfag og kommer til at benytte mig af begrebet 

assimilation, her vil jeg komme ind på hvordan Hitler har fået så mange mennesker til at følge 

ham og hans ideologi. 

Til sidst vil jeg komme med en diskussion hvor jeg fremlægger forskellige meninger om Hitler. 

Derudover kommer jeg med en kildekritik og en perspektivering. 

 

3.  

I denne opgave vil jeg redegøre for kvindernes frigørelse i Danmark i det moderne 

gennembrud. 

Derefter vil jeg analysere hvilken betydning det havde på samfundet og hvad for et effekt 

frigørelsen havde for kvinder. Som en del af analysen har jeg tænkt mig at sammenarbejde 

med dansk, hvor jeg vil analyseren filmen ”Et dukkehjem. ” 

Jeg vil komme med kildekritik til det tekster jeg har læst, også vurdere om ”et dukkehjem” 

forholder sig til virkeligheden dengang.    

Til sidst vil jeg komme med et diskussion om hvilken fordele/ulemper kvinde frigørelsen 

havde, og så vil jeg perspektivere min opgave med nutidens kvinder. 

 

 


