Litteratur- og web-henvisninger:
”Ungdomskrøniken” af Jens-Emil Nielsen giver et godt indblik i hovedstrømningerne i ungdomskulturen i de enkelte årtier, og beskriver de væsentlige begivenheder med betydning for de unges holdninger og tilværelse.”Ungdomskrøniken” består af de fem bind ”Ung i 50’erne”, ”Ung i 60’erne”, ”Ung
i 70’erne”, ”Ung i 80’erne”, ”Ung i 90’erne”. Alle fra forlaget Her & nu.
Ove Dahls bøger, ”Tilbage til 60’erne: alle de ting, du har glemt, du kan huske”, ” Tilbage til 70’erne :
alle de ting, du har glemt, du kan huske ” og ”Tilbage til 80’erne : alle de ting, du har glemt, du kan
huske” er et flot katalog over genstande fra de tre årtier, der var med til at tegne ungdomskulturen.
Alle fra forlaget Gyldendal.
Inge Steffensens bog ”Årgang 1992 - hvad har de gang i? ” beskriver gennem interviews en række
unges oplevelser og holdninger inden for emnerne: Venner, Venskaber i det fysiske og det virtuelle
rum, Forældre, Kærester, Sex, Krop og udseende, Faste fritidsaktiviteter, Fester og alkohol, Teenageværelset, Tro og Værdier. Kapitlerne opsummeres til mere generelle træk inden for den moderne
ungdomskultur i Danmark. Forlaget Ungdomsanalyse.nu.
Bonanza, Danmarks Radios hjemmeside klip fra gamle radio- og TV-udsendelser. Her kan eleverne
finde en lang række af klip fra udsendelser, der har relation til ungdomskulturen 1950 – 2009. http://
www.dr.dk/Bonanza/index.htm
Om konfirmation:
DR, program 1,programmet Apropos, 26. april 2006: ”Hvad tror de unge på?”
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2006/04/26161012.htm
DR, program 1, programmet Apropos, 27. april 2006: ”Hvad betyder ritualerne?”
http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2006/04/27140905.htm
Dansk Folkemindesamling: Konfirmation – fra barn til voksen (konfirmationens historie)
http://www.dagligliv.dk/wm142323
Om mode:
Alle Daells Varehus’ kataloger er blevet digitaliseret af Det kongelige Bibliotek og ligger nu tilgængelige på nettet. Her kan eleverne finde mange oplysninger om ungdomsmoden for både drenge og
piger i perioden 1950 – 1999.
http://www.kb.dk/da/nb/materialer/smaatryk/daells_varehus/index.html

Om fest og musik:
Hit House på Frederiksberg er et symbol på pigtrådsmusikkens gennembrud i begyndelsen
af 1960’erne. Lydklippet her fortæller kort om Hit House’s historie, men også om, hvordan det
var at gå til fest i Hit House i perioden 1964 – 68.
http://www.dr.dk/P1/danmarkkort/Udsendelser/2009/02/10130142.htm

