Spørgeguide til Giv det videre 2017
Min mor:
For de fleste er ”Mor” en central person livet. Erindringer om ”Mor” er ofte knyttet sammen med
andre erindringer: Minder om barndomshjemmet, opvæksten eller støtten da man selv fik familie.
Vi har udarbejdet nogle vejledende spørgsmål, som kan hjælpe dig med at komme i gang med at
skrive din erindring.

Hvad er din tidligste erindringer om din mor?
Hvad var din mors rolle i hjemmet?
Hvad var din rolle i hjemmet?
Hvordan var en typisk hverdag i dit barndomshjem?
Hvad lavede I i ferierne?
Hvad ville du være, når du blev voksen? Ville du være det samme som din mor eller far? Hvad
endte du med at blive?
Havde du et fritidsjob, og skulle du spæde til husholdningsøkonomien?
Støttede dine forældre op om dine fritidsaktiviteter?
Hvordan har dit forhold til din mor udviklet sig gennem livet?
Har din mors værdier vist sig nyttige i det moderne liv?

Ferie:
Ferie har en vigtig plads i mange danskeres liv. Nogle af de bedste minder stammer ofte fra ferier.
Ferieformer afspejler ofte den tid, som de afholdes i, og derfor en interessant kilde til historien.
Rejsemål og rejseformer har udviklet sig meget gennem de sidste 50 år.
Vi har udarbejdet nogle vejledende spørgsmål, som kan hjælpe dig i gang med at skrive dine
erindringer.

Hvem tilbragte du din ferie sammen med?
Hvor tog du hen på ferie, og var det altid samme type ferie?
Hvad lavede du i din ferie? Skulle du arbejde?

Hvornår var du første gang på ferie i udlandet, og hvor gik turen hen?
Hvilken ferie husker du bedst?
Er der forskel på de ferier, du tog på som barn, og dem, som du tager på i dag?

Min skolegang:
Alle har gået i skole, og mange husker deres skolegang tydeligt. Måske er det frikvarterne, der står
skarpest i erindringen, måske er det lektierne, de nærmeste venner eller de ekstra strenge lærere.
Skolegangen har dog ændret sig markant over tiden, og minder om skolegangen er dermed også
en kilde til samfundets udvikling.
Vi har udarbejdet nogle spørgsmål, der kan hjælpe dig med at beskrive din skolegang?

Hvor gik du i skole?
Hvor stor var skolen?
Hvilke fag havde du, og hvad var dit yndlingsfag?
Hvordan kom du i skole?
Hvordan forløb en typisk skoledag?
Kunne du lide at gå i skole? Hvorfor og hvorfor ikke?
Hvordan oplevede du skolebygningen?
Hvordan var forholdet mellem drenge og piger?
Hvordan var forholdet mellem lærere og elever?
Hvad lavede du efter skole?
Hvad er din tydeligste erindring fra din skoletid?

Før og nu – ting, der har forandret sig, mens jeg har:
Udviklingen er de sidste 100 år gået hurtigt. En generation har kunnet opleve, hvordan bilen,
fjernsynet og køleskabet er blevet almindeligt i danskernes hverdag. Verden er blevet mindre, og
de eksotiske feriedestinationer er nu kun en flytur væk. Lokalområder har ændret sig, og kan
måske ikke genkendes 20 år senere.
Vi har udarbejdet nogle vejledende spørgsmål, som kan hjælpe dig til at beskrive, hvordan verden
har forandret sig omkring dig i din livstid.

Hvordan har din elektroniske samling udviklet sig? Tv, radio, telefoner osv.
Har du haft flere forskellige biler?
Hvordan har dine vaner forandret sig? For eksempel måder, du får nyheder på eller køber ind?
Hvad spiser du i dag, og hvad spiste du tidligere?
Hvordan har dit lokalområde ændret sig?
Hvordan omgås mennesker i dag i forhold til tidligere?

