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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

 Fra myremalm til jern - et brugerdrevet undervisningsmateriale
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)

I projektet er der udviklet et online 
undervisningsmateriale i form af hjemmesiden 
www.vilaverjern.dk og en tilhørende materialekasse. 
Materialet er rettet mod undervisningen i fysik/kemi 
og matematik i udskolingen og udgangspunktet for det 
er eksperimenter med jernudvinding i vikingetidsovne.

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Elever i grundskolens 8.-9 klasse.

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Der henvises til ansøgningen, da målene er for 
omfattende til at blive beskrevet her og ikke har 
ændret sig i forhold til ansøgningen. Der henvises i 
øvrigt til den vedhæftede rapport. 

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

Se rapporten.



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

Der er udviklet et online undervisningsmateriale i 
form af hjemmesiden www.vilaverjern.dk og en 
tilhørende materialekasse. På museet har vi især 
opnået erfaring med at udnytte et arkæologisk 
eksperiment som læringsplatform samt at skabe 
formidlingstilbud til de naturvidenskabelige fag. Se 
rapporten.

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson Lene Birgitte Mirland

 Institutionens navn Moesgård Museum

 
Kontaktpersons e-mail

moeslbm@hum.au.dk

 Institutionens netadresse Moesgård Allé 20 8270 Højbjerg

 Link til projektrapport Rapporten er vedhæftet sammen med regnskab
Samarbejdspartnere

8.Y og 9.Z på Forældreskolen i Aarhus
Pædagogisk konsulent Ole Haubo 
Christensen, CFU i Aarhus
Se iøvrigt rapporten.


