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Ung i tiden
– ungdomskultur på Lolland-Falster 1950 – 2009
I 2009 gennemførte Museum Lolland-Falster et stort indsamlingsprojekt omkring
ungdomskultur på Lolland-Falster gennem de sidste 60 år. Formålet var dels at
indsamle materiale, - beretninger, fotos og genstande - der kan belyse ungdomsgenerationens egen verden i denne periode, dels at undersøge, om ungdomskulturen i vores landsdel adskiller sig fra det generelle billede af ungdomskultur i Danmark, og om der er særlige karakteristika ved ungdomslivet i et yderområde.
I indsamlingsprojektet deltog en lang række ”gamle unge”, der kunne fortælle om
deres ungdom i 1950’erne og frem til årtusindskiftet, og en stor gruppe ”nuværende unge”, der gennem interviews og projektarbejde, præsenterede det aktuelle
ungdomsliv.
Resultatet af indsamlingsprojektet bliver præsenteret i form af en stor særudstilling,
”Ung i tiden” i Museum Lolland-Falsters afdeling i Maribo i perioden 18. september
2009 – 15. juli 2010.
Udstillingen er en aktiv udstilling, idet publikum, der besøger udstillingen, kan bidrage med deres egne kommentarer og beretninger i form af postkort, der udfyldes
og hænges op i udstillingen af de besøgende.

Om undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet til ”Ung i tiden” er udarbejdet, så det kan bruges uafhængigt af udstillingen. Det er tanken, at materialet kan indgå i enhver undervisningssammenhæng, hvor eleverne arbejder med ungdom som tema.
Materialet er udarbejdet med henblik på folkeskolens ældste klasser, men kan
også give inspiration eller hjælp til tilrettelæggelsen af undervisningsforløb i gymnasiet. Sidst i denne lærervejledning peger vi på nogle af de lovmæssige mål i de
forskellige fag i de to uddannelsesforløb, der kan tilgodeses ved at inddrage materialet.
Materialet består af tre dele:
Lærervejledning og arbejdsark med forslag til aktiviteter til elevernes arbejde med ungdomskultur, tre arbejdsark, henvisninger til litteratur og relevante links
samt henvisninger til trinmål/fagmål.
En tekstdel, der baserer sig på resultatet af indsamlingsprojektet. Teksterne
beskriver dels det generelle billede af ungdomskultur i Danmark, dels det billede,
der tegner sig af unge på Lolland-Falster 2009, og kan bruges som bagggrundsmateriale for eleverne i deres arbejde. Temaerne for teksterne er: Konfirmation,
Hjemme (familie og ungdomsværelset), Venner og fritid, Mode, Gadeliv, Glade
dage (festerne og musikken), Uddannelse og Kærlighed.
Indleveringsskema til brug ved fremsendelse af elevprodukter til Museum
Lolland-Falster, se nedenfor.
Elevarbejde af betydning
Museum Lolland-Falster modtager gerne resultaterne af elevernes arbejde med
materialet, da de kan uddybe det materiale, vi har indsamlet, - for os selv og for
fremtiden. De elevarbejder, der er fra Lolland-Falster, vil indgå i museets lokalhistoriske arkiv, og elevarbejder fra andre dele af landet vil blive samlet i en referencebank i museets bibliotek. Vi modtager alle former for tekster, fotos, videos, lydfiler
og elektroniske præsentationer i øvrigt, - dog skal ophavretten til de enkelte dele
af materialet tilhøre de personer, der indleverer dette (underskriver indleveringsskemaet). Hvis det er nødvendigt at inddrage materiale, man ikke har ophavsret
til, skal dette ske i form af en henvisning til dette.
Reglerne for ophavsret kan læses på http://www.infokiosk.dk/sw81170.asp
Materialet bedes fremsendt som en pdf-fil pr. mail eller på en CD-Rom, i begge
tilfælde sammen med et udfyldt indleveringsskema, som findes som bilag i dette
materiale. Bemærk, at vi kun modtager elektronisk materiale.
Materialet sendes til:
post@museumlollandfalster.dk, - skriv ”Ung i tiden” i emnelinjen
eller pr. post til
Museum Lolland-Falster
Frisegade 40

