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DANSK UNGDOMSKULTUR I 1950´ERNE 
 
Klassetrin 7.-9. klasse 
Varighed 1 ½ time 
Fag Historie, Samfundsfag og Musik (valgfag). 
Pris 800 kr. Gratis for skoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om 

gratis undervisning. 
 
Beskrivelse af undervisningsforløbet 
I dette forløb beskæftiger vi os med den ungdomskultur, som opstår i 1950’erne. Med ef-
terkrigstidens økonomiske opsving får de unge flere penge imellem hænderne, mere fritid 
og flere muligheder og som noget nyt defineres de unge som en samlet forbrugergruppe. 
De unge træder frem på scenen som en selvbevidst samfunds- og forbrugergruppe og 
blandt andet gennem dans og musik og andre holdninger lægger de afstand til forældre-
generationen og det etablerede samfund.  
 
Musik har været dominerende i skiftende ungdomskulturers identitetsopbygning, idet unge 
har brugt musikken til at definere sig selv og orientere sig mod fællesskaber, men de har 
også været påvirket af det samfund, de har levet i. I forløbet fokuserer vi på det kronologi-
ske overblik, historiebevidsthed og identitetsdannelse. Med udgangspunkt i narrative per-
sonlige beretninger, som eleverne med stor sandsynlighed kan spejle sig i og relatere til 
deres egen tid gør vi dansk ungdomskultur i 1950’erne og 1960’erne nærværende og rele-
vant. Samtidig bidrager det til, at eleverne reflekterer over samspil mellem fortid, nutid og 
fremtid. 
 
Fælles mål: 
Historie - kompetencemål: Kronologi og sammenhæng  

 Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt 
og globalt. 

Historie – kompetencemål: Historiebrug  

 Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie. 
 
Samfundsfag – kompetencemål: Politik 

 Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med 
forslag til handlinger. 

 
Samfundsfag – kompetencemål: Sociale og kulturelle forhold. 

 Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper og eleven opnår vi-
den om kulturel globalisering. 

Musik – kompetencemål: Musikforståelse 

 Eleven kan vurdere musik og dens funktion i samfundet. 
 
Faglige læringsmål: 
Historie: 

 Eleven kan diskutere omverdenens indflydelse på danske forhold politisk, kulturelt, 
økonomisk og socialt.  
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 Eleven kan forklare hvorfor og hvordan historiske udviklingsforløb er præget af kon-
tinuitet og brud. 

 Eleven får styrket sin indsigt i, at mennesker selv, deres livsvikår og samfund er 
formet af historiske udviklingsprocesser. 

 
Samfundsfag 

 Eleven opnår en forståelse af hvordan forskellige aktører kan bruge forskellige me-
dier til at påvirke den politiske dagsorden og beslutninger. 

 
Musik (valgfag): 

 Eleven bliver bevidst om musikkens betydning for socialisering og identitetsdannel-
se.  

 Eleven får indsigt i, hvordan musikken anvendes i samfundet i forskellige kontek-
ster. 

 
Booking: 
Undervisningsforløbet ”Ungdomskultur i 1950´erne” bookes på:  
 
D 5170 7071 eller på 
E booking@romu.dk 
 
  
Praktisk: 
Det er muligt at spise medbragte madpakker på museet enten før eller efter besøget på 
museet. Hvis I ønsker at gå rundt i museets udstilling på egen hånd efter besøget og det 
er uden for museets almindelige åbningstid skal det aftales med museet, når du booker 
forløbet.  
________________________________________________________________________ 

RAGNAROCK er en del af Museumskoncernen ROMU:  
Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK - museet for 
pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværksmuseet, Skt. Lauren-
tius, Domkirkemuseet, Tadre Mølle samt Gl. Kongsgård. 
 
www.romu.dk  

mailto:booking@romu.dk
http://www.roskildemuseum.dk/

