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MIG OG MIT IDOL 
 
Klassetrin 4.-7. klasse 
Varighed 2 timer 
Fag Musik, Billedkunst og Dansk  
Pris 800 kr. Gratis for skoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om 

gratis undervisning.  
 
Beskrivelse af undervisningsforløbet 
Pop- og rockkulturen giver fans et frirum til at dyrke sig selv. Fankulturen viser musikkens 
betydning for modtageren, hvor idolerne er forbilleder, som man kan spejle sig i. Sammen 
med andre fans opstår et fællesskab og et rum, hvor man har mulighed for at afprøve for-
skellige roller og identiteter. I dette forløb sætter vi fokus på fankultur og dyrkelse af idoler 
og hvordan man kreativt kan udtrykke sit fandom.  
 
Eleverne skal arbejde med fandyrkelse med udgangspunkt i deres egne idoler og bruge 
udstillingens afsnit om fankultur til at samle inspiration. I museets værksted får eleverne 
mulighed for selv at udtrykke, hvad fans og idoler er for dem. I tilknytning til forløbet på 
museet kan klassen arbejde videre med fankultur, idoler, idoldyrkelse og fanfiktion.   
 
Fælles mål: 
Dansk – kompetencemål: Fremstilling 

 Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer  
Dansk - kompetencemål: Fortolkning 

 Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af lit-
teratur og andre æstetiske tekster. 

Musik – kompetencemål: Musikforståelse 

 Eleven kan analysere musikkens funktion og virkning og eleven har viden om mu-
sikkens funktioner i sociale og kulturelle sammenhænge. 

Billedkunst – kompetencemål: Billedfremstilling 

 Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematise-
ring. 

Billedkunst – kompetencemål: Billedkommunikation. 

 Eleven kan udtrykke ideer og betydning visuelt. 
 
Faglige læringsmål: 
Musik:  

 Eleven får indsigt i hvordan typer af musik kan binde folk sammen. 
Billedkunst: 

 Eleven kan udtrykke sig i billeder. 
Dansk:  

 Eleven kan med inspiration i udstillingen udarbejde skitse, mindmap til et produkt 
vedr. emnet fankultur og idoler. 

 Eleven får indsigt i at læse indhold og budskab ind i tekster og udtrykke de stem-
ninger de oplever. 

 Eleven får kendskab til virkemidler i billeder og tekst.    
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Booking: 
Undervisningsforløbet ”Mig og mit Idol” 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/

