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5. – 10. KLASSE
LÆRERVEJLEDNING
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ANMELD DIT MUSEUM
Klassetrin

5. – 10. klasse

Varighed

1½ timer

Fag

Dansk og Historie.

Pris

Med formidler: 800 kr.
På egen hånd: Gratis.
Gratis for skoler i Lejre Kommune, Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune
jf. aftale om gratis undervisning.
Kan bookes fra 1. september 2018.

BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØBET:
Brug dit museum i et tværfagligt forløb mellem dansk og historie, når I arbejder med anmeldelser
og nyhedshistorier i aviser og øvrige medier. Vi stiller vores nye udstillinger til rådighed for en
skarp anmeldelse, et kritisk læserbrev eller en blog.
Eleverne får mulighed for at stille uddybende spørgsmål til en af museets medarbejdere, som vil
introducere jer til udstillingen Magt og Mennesker. Inden besøget kan I læse om udstillingen på
museets hjemmeside og forberede spørgsmål til museets formidler.
Da museets udstilling er en historisk fremstilling vil dette tilbud også kunne anvendes i historie når I
arbejder med kildearbejde og historiebrug.
Kompetencemål, Færdigheds- og vidensområde samt pædagogiske læreplaner:
Kompetencemål:
Dansk – kompetencemål: Fremstilling (6. klasse)
 Eleven kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fagtekster.
 Eleven har viden om kommenterende og forklarende fremstillingsformer
Dansk – kompetencemål: Fortolkning (6. klasse)
 Eleven kan anmelde litteratur og andre æstetiske tekster
 Eleven har viden om anmeldelsesgenrer.
Dansk – kompetencemål: Fremstilling (9. klasse)
 Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet.
 Eleven har viden om spørgeteknikker og observationsmetoder.
 Eleven kan udarbejde opinions og ekspressive tekster.
 Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer.
Historie - kompetencemål: Kildearbejde
 Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden.
Historie – kompetencemål: Historiebrug
 Eleven kan forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelse.
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Faglige læringsmål
Dansk
 Eleven kan skrive en anmeldelse, hvor museets udstilling indgår.
 Eleven kan arbejde med afsender og modtager perspektiv samt virkemidler
 Eleven kan redegøre for budskaber
Historie:
 Eleven kan sammenstille forskellige mediers beskrivelser af fortiden.
 Eleven kan diskutere med hvilken sikkerhed, fortiden kan beskrives.
 Eleven kan undersøge en udstilling og anvende den som en historisk fremstilling
BOOKING:
”Anmeld dit museum” kan bookes på:
E booking@romu.dk - eller på - T 51 70 70 71
For yderligere praktiske oplysninger om booking se venligst museets hjemmeside –
www.roskildemuseum.dk
Her kan du også få oplysninger om hvilke skoler, der kan benytte sig af tilbuddet om gratis undervisning.
Praktisk
Det er muligt at spise medbragte madpakker på museet. Efter besøget er I velkomne til at gå rundt
i museets udstilling på egen hånd.
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