
 

Lærerinspiration til 'Ung i 60'erne' 
1960’erne var en tid, hvor der skete mange ændringer med hensyn til samfundet, familierne, 
levevis, boligformer, politik, musik, medier, mode og ikke mindst omverdenen. Mange af de 
ændringer, der skete i årtiet, har været med til at skabe det samfund, vi har i dag. 

Med særudstillingen, ’Ung i 60’erne’ viser Tidens samling bl.a. mange eksempler på tidens 
farverige mode fra både danske designere og ’The Swinging London’, hvor mange unge tog til for 
at købe anderledes tøj i de små modebutikker i Carnaby Street og King’s Road. Her kan ses 
eksempler på ungdomsværelser, eksempler på de tidsskrifter og det musikudvalg, der var til 
rådighed for 1960’ernes købedygtige ungdom, ’teenagerne’. I museets 1960’er stue kan opleves 
en spisestues indretning med tidens design. 

Emne: 1960’erne – ungdommen og tiden  

Et emne for folkeskolens afgangsklasser og ungdomsuddannelserne. 

Hertil har Tidens Samling lavet et opgavesæt, der er opdelt i et forløb med: 

• Opgaver til før et besøg på Tidens Samling 
• Opgaver til et besøg på Tidens Samling 
• Opgaver til efter et besøg på Tidens Samling 

 

Temaer 

1960’erne var en tid med den kolde krig, konfrontationer, oprør, politisk aktivitet, velstand, 
ændringer i udtryksmåder for design, mode, musik samt bolig- og familiemønstre. Fjernsynet blev 
et medie med voksende indflydelse. 

 

Inden et besøg på Tidens Samling 

kan eleverne som optakt til et besøg arbejde med temaer fra tiden i 1960’erne som: 

• Verdensbilledet: Kold krig, Berlinmuren, borgerretskampe i USA, mordet på Martin 
Luther King, de to brødre Kennedy, rumkapløbet 

• Samfundet: Velstand, velfærd, lav arbejdsløshed, forbrug, charterrejser, forandringer  
• Boligformer: Bedre lejligheder, parcelhuse, flere værelser, kollektiver 
• Familien: Familiemønstre, begrebet teenagere, nye samlivsformer 
• Ungdomsoprør: Studenteroprør, politisk oprør, oprør i familierne, p-pillen (seksuelt 

oprør) 



 

• Politisk aktivitet: Atommarcher, Vietnam-krigen, borgerretsrettigheder i de 
amerikanske sydstater  

• Mode: Swinging London med Twiggy og The Beatles. 
• Dansk mode med Margit Brandt, Deres, Nørgaard på Strøget, Christel sko etc. 
• Musik: Folk, Pigtråd, Dansktoppen, Beatles, Elvis, Rolling Stones, Peter Belli, Cæsar, 

Savage Rose, Woodstock Festival 
• Mediebilledet: Fjernsynets betydning f.eks. for Vietnam-krigen, nye radiokanaler som 

P3, Radio Mercur, Radio Luxemburg 
• Litteratur: Klaus Rifbjerg: Den kroniske uskyld, Leif Panduro: Rend mig i traditionerne, 

Finn Søborg: Sådan er der så meget, Tove Ditlevsen: Den hemmelige rude, Dorrit 
Willumsen: Stranden, Aldous Huxley: Fagre ny verden, William Golding: Fluernes herre, 
J.D. Salinger: Forbandede ungdom  

Disse temaer kan ved besøg på Tidens Samling sættes i relation til udstillingen. Hvor kan der 
findes spor? 

 

Ved et besøg på Tidens Samling 

kan eleverne arbejde med 1960’ernes: 

• Interiører 
• Modetendenser  
• Musik  

 

Efter et besøg på Tidens Samling 

kan eleverne arbejde med følgende: 

• Samle op på det forberedte og det oplevede 
• Sætte 1960’erne i relation til nutiden 

 


