
 

UNG I 60'ERNE 
Udskoling og ungdomsuddannelser 

Inden besøget på Tidens Samling 

Emnet er 1960’erne - tiden og ungdommen 

 

1960’erne var en periode, hvor der skete rigtig mange ændringer i samfundet og familien 
og med boligformer, uddannelse og politik. 

Rundt om i verden oplevedes oprør og konfrontationer.  

1960’erne blev også mulighedernes årti med vækst, velstand, design og mere fritid. De 
unge blev en interessant og købedygtig målgruppe for mode- og musikbranchen. 

 

Opgave 

Som forberedelse til et besøg på museet Tidens Samling og særudstillingen Ung i 60’erne 
skal du med fokus på ungdommen undersøge: 

Hvad skete der i 1960’erne?   
Det kan du f.eks. gøre ud fra et af nedenstående temaer:  

• I verden 
• I samfundet 
• I familien 
• I moden 
• I musikken 
• Andet 



 

UNG I 60'ERNE 
Udskoling og ungdomsuddannelser 

Besøget på Tidens Samling 

I Tidens Samlings permanente udstilling viser 1960’er-stuen tendenserne inden for design 
og boligindretning. 

Særudstillingen Ung i 60’erne viser: 

• Eksempler på årtiets mode, tendenser, udvikling og stilarter  
• Typer af ungdomsværelser, interiører og fritidsinteresser 
• Eksempler på tidsskrifter, tidens musikalske stilarter og idoldyrkelse  

 

Opgave 

1960’erne var et årti, hvor der blev talt om ungdomsoprør og sat spørgsmålstegn ved 
autoriteter. 

Med udgangspunkt i det tema, du har arbejdet med inden besøget, skal du i udstillingen 
finde tegn på 1960’ernes ungdomsoprør mod autoriteter. 

Det kan være i moden, interiøret, musikken eller andet. 

• Hvilke tegn finder du? 
• Hvor finder du dem? 
• Hvordan kommer de til udtryk? 

 

Din dokumentation kan laves i en papirudgave eller elektronisk.  

(Det er tilladt at fotografere i udstillingerne) 



 

UNG I 60'ERNE 
Udskoling og ungdomsuddannelser 

Efter besøget på Tidens Samling 

Alt efter de emner og temaer du har arbejdet med inden besøget på Tidens Samling, skal 
du nu lave en opsamling ud fra en af følgende opgaver: 

 

• Samle op på det forberedte og det oplevede 
o Hvilke temaer sætter udstillingen fokus på? 
o Hvilke af jeres valgte temaer kunne du genfinde i udstillingen? Hvordan? 

 

• Sætte 1960’erne i relation til nutiden 
o Hvad blev ændret i 1960’erne, som stadig har betydning for livet i dag? 
o Finder du spor tilbage til 1960’erne i dit eget liv? Giv eksempler. 


