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RUNDVISNING PÅ RAGNAROCK 
 
Klassetrin 7.-10. klasse samt ungdomsuddannelser (STX, HF, HHX, HTX og VUC).  
Varighed 1 timer. N.B: Vi opfordrer til, at klassen afsætter tid til efterfølgende at se museet på 

egen hånd.  
Fag Historie, samfundsfag, musik 
Pris 675 kr. Gratis for skoler i Lejre Kommune og Roskilde Kommune jf. aftale om gratis 

undervisning. 

 
Beskrivelse af undervisningsforløb 
Rundviseren vil tage klassen gennem museets udstilling og præsentere eleverne for de lange linjer 
i ungdomskulturens udvikling.  
 
På turen rundt i udstillingen kan eleverne opleve, hvordan unge gennem tiden har brugt rock- og 
popmusik til at råbe op, gøre modstand, drømme sig væk til anden tid og sted, til at blive en del af 
fællesskaber og til at udforske nye sider af sig selv. De vil få indblik i, hvordan musikken har været 
med til at give unge et fri- og mulighedsrum samt været med til at påvirke samfundet gennem ek-
sempelvis nye danseformer, forbrug, politiske holdninger og stiludtryk. 
 
I får en grundig introduktion til udstillingens temaer, hvorefter eleverne selv kan udforske temaerne 
mere i dybden.  
 
Undervejs bliver der mulighed for at slå sig løs som lysmester, tage en tur på verdens største pla-
despiller og prøve kræfter med dansetrin i museets danseinstallation.  

 
GRUNDSKOLEN: 
Fællesmål for Historie: 
Kompetencemål – Kronologi og sammenhæng 

 Færdigheds- og vidensmål: 
o Kronologi, brud og kontinuitet: Eleven kan forklare hvorfor og hvordan historiske 

udviklingsforløb er præget af kontinuitet og brud. 
o Det lokale, regionale og globale: Eleven får viden om historiske forandringers 

påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt. 
 

Fællesmål for Samfundsfag: 
Kompetencemål – Sociale og kulturelle formål 

 Færdigheds- og vidensmål: 
o Socialisering: Eleven får viden om sociale grupper og fællesskabers betydning 

for socialisering og identitetsdannelse. 
o Kultur: Eleven får kendskab til globale kulturelle fænomener. 

 
 
Fællesmål for Musik – valgfag: 
Kompetencemål – Musikforståelse 

 Færdigheds- og vidensmål:  
o Musikliv: Eleven får kendskab til musiklivet uden for skolen. 

 
Kompetencemål – Historiebrug 

 Færdigheds- og vidensmål: 
o Konstruktion og historiske fortællinger: Eleven får viden om sammenhænge mel-

lem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.  
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UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSERNE: 
Forløbet understøtter følgende mål fra Histories (STX) og Kultur- og samfundsfaggruppens (HF) 
læreplan:  

 At elevernes skal kunne redegøre for centrale udviklingslinjer og begivenheder i Dan-
marks historie, Europas historie og verdenshistorie, herunder sammenhænge mellem 
den nationale, regionale, europæiske og globale udvikling.  

 At eleverne skal kunne formulere historiske problemstillinger og relatere disse til deres 
egen tid. 

 At eleverne skal kunne analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og 
menneskers forestillingsverden.  

 At eleverne skal kunne reflektere over mennesker som historieskabte og historieska-
bende.  

 
Forløbet understøtter følgende mål fra Samfundsfags (STX /HTX), Kultur- og samfundsfaggrup-
pens (HF) og Samtidshistories (HHX) læreplan:  

 At eleverne skal kunne sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforan-
dringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre. 

 At eleverne skal kunne undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og 
sociale og kulturelle mønstre. 

 Eleverne skal kunne undersøge og vurdere samspillet mellem den teknologiske og sam-
fundsmæssige udvikling 

 Eleverne skal kunne demonstrere indsigt i udviklingen i kulturelle og sociale forhold, natio-
nalt og globalt 

 
Forløbet understøtter følgende mål fra Musik (STX) læreplan: 

 At eleverne skal kunne anlægge synsvinkler af historisk, samfundsmæssig, kulturel, genre- 
og stilmæssig art på det musikalske stof 

 
Booking: 
Undervisningsforløbet ”Rundvisning på RAGNAROCK” bookes på:  
 
D 5170 7071 eller på 
E booking@romu.dk 
 
Praktisk: 
I er velkommen til at gå rundt i museets udstilling på egen hånd efter besøget, dog skal læreren 
følge klassen rundt i udstillingen og have opsyn med eleverne. Hvis I ønsker at besøge museets 
udstilling uden for museets almindelige åbningstid skal det aftales med museet, når du booker for-
løbet.  
________________________________________________________________________ 

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

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

