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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

 Hvordan øger vi antallet af skolebesøg på Nationalmuseet? En kvalitativ brugerundersøgelse af Nationalmuseets undervisning og undervisningstilbud

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

 Pulje 4. Brugerundersøgelser

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

Undervisningstilbud til grundskoler og gymnasier, som 
udgør en betydelig del af Nationalmuseets og andre 
museers samlede formidling. Dog er der tegn på, at 
disse tilbud er vigende. I den forbindelse ønsker 
museet at forstå baggrunden for bevægelserne i 
besøgstallene fra skoler og gymnasier.

 Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

Den egentlige målgruppe for projektet er skoleklasser 
i grundskoler og gymnasier, men 
undersøgelsesprojektets fokus har været rettet mod 
skoler og lærere som gatekeepers for brugen af museer 
i undervisningsøjemed.

 
Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

Gennem dialog med skoler og undervisere at afdække 
barrierer og potentialer for museumsbesøg som led i 
skolernes undervisning for derved at skabe det bedst 
mulige fundament for udvikling af undervisningstilbud 
til skoler og gymnasier.



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

Kvalitative undersøgelser i form af workshop med 
museer (NM, SMK, SNM) og dialog med skoler og lærere 
for at indhente viden om de forhold, der har 
indflydelse på skolernes museumsbesøg samt at afdække 
ukendt viden på området. Samt efterfølgende 
landsdækkende seminar om undersøgelsens resultater.

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

Tid, afstand, økonomi og fagligt pres på læringsmål 
er en hæmmende faktor for skoler og lærere.  
Museernes image for undervisning skal forbedres.  
Hands on, samarbejde mellem lærere og museer samt 
udvikling af (tværfagligt) uv-materiale.

 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

 Kontaktperson Karin Andreasen

 Institutionens navn Nationalmuseet

 
Kontaktpersons e-mail

karin.andreasen@natmus.dk

 Institutionens netadresse www.natmus.dk

 Link til projektrapport

Samarbejdspartnere

Skoletjenesten ved SMK og Statens 
Naturhistoriske Museer (SNM)


