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SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

 

Kulturarvsstyrelsen 
Museer 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
Telefon: 33 74 51 00 
E-mail: postmus@kulturarv.dk  

 

Hvad skal skemaet indeholde? 
 
Formidlingsprojekter, der har modtaget tilskud fra Kulturarvsstyrelsen, skal udarbejde en 
afsluttende rapport, som indeholder evaluering af projekter og refleksioner over medarbejdernes 
læringsudbytte. Rapportens konklusioner gengives i dette skema. 
 
Hvad skal oplysningerne bruges til? 
 
Oplysningerne er beregnet til offentliggørelse og systematiseret videndeling mellem danske 
museer om formidlingsprojekter inden for kunst-, kultur-, og naturarv, der har modtaget støtte 
fra formidlingspuljerne 2007-2010.  
 

Gem kladde Hvis du vil gemme en kladde af din ansøgning, skal du klikke på  i menubaren 
øverst til højre. 

  

  

 

Udfyldelse af skema 
 
Klik på spørgsmålstegnet øverst i højre hjørne for information om udfyldelse af blanketten.

 Projektets titel

 Teenageliv før og nu

 
Hvilken pulje/puljer har projektet modtaget støtte fra (der er mulighed for 
at tilføje og fjerne puljer)

 Pulje 2. Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne

 
Hvilket genstandsfelt/fagområde bygger projektet på? (max 300 tegn)

Projektet bygger på Kvindemuseets faste udstillinger, 
incl 3D-rummet enterung og kan bruges i historie- 
samfundsfag og danskfaget

 Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

7.-10. klasser og 1. g'er/ungdomsuddannelser

 
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

At udvikle et undervisningstilbud til nutidens 
teenagere, der kan give dem en erkendelse af, at 
deres livsvilkår er historieskabte. Målet er at 
styrke unges historiske bevidsthed og at gøre svære 
og abstrakte begreber som køn, krop, seksualitet, 
magt mm. vedkommende gennem indlevelse.

 Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)

Seks temature på Kvindemuseet i tilknytning til 
museets faste udstillinger. Turkort. Digitaliseret 
online undervisningsmateriale på enterung.dk Lydfiler 
med fortællinger af tidligere tiders teenagere. Nye 
historier af og om nutidige unge i 3D installationen. 
Dialogbox på hjemmesiden enterung.dk 



 Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn)

Både udstilling og hjemmeside har været besøgt at 
mange, især 8.9. klasser og fungerer tydeligvis 
inspirerende og debatskabende. Koblingen mellem før 
og nu er især spændende og får de unge til at 
reflektere over ligheder og forskelle - og hvad det 
mon skyldes.

 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson Merete Ipsen/ Agnete Birger Madsen

 Institutionens navn Kvindemuseet i Danmark

 
Kontaktpersons e-mail

mi@kvindemuseet.dk

 Institutionens netadresse www.kvindemuseet.dk

 Link til projektrapport

Samarbejdspartnere

Kvindemuseet, Cyberhus, et 
netrådgivningssted for børn og unge 
(www.cyberhus.dk), Kragelundsskolen i 
Århus, Marselisborg Gymnasium 


