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Undervisningsaktiviteterne på museerne er tværfaglige og problemorienterede og omfatter 
en stor variation i læringsstile, karakteriseret ved høj faglighed og socialt engagement
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Denne publikation viser eksempler på museernes undervisningstilbud til grundskoler og ung-
domsuddannelser, samt hvordan museerne samarbejder med uddannelsesinstitutioner. Med 
11 eksempler fra kulturhistoriske-, kunst- og naturhistoriske museer over hele landet ønsker 
Kulturarvsstyrelsen at sætte fokus på museernes læringspotentialer. 

Museernes ansvarsområder og forskning inden for kultur- og naturarv korresponderer med 
grundskolens og ungdomsuddannelsernes kerneområder. Undervisningsaktiviteterne på muse-
erne er tværfaglige og problemorienterede og omfatter en stor variation i læringsstile, karakteriseret 
ved høj faglighed og socialt engagement. Derfor udgør museerne videnscentre og alternative 
læringsrum, der kan supplere grundskolerne og ungdomsuddannelsernes under-
visning. 

Publikationen udkommer sammen med rapporten om resultaterne af Kulturarvsstyrelsens 
nationale kortlægning af undervisningsaktiviteterne på de statslige og statsanerkendte museer. 
Kortlægningen er et led i udmøntningen af Kulturministeriets Formidlingsplan, der løber fra 
2007-2011. På grundlag af kortlægningen iværksætter Kulturarvsstyrelsen en række initiativer, 
bl.a. etablering af et nationalt netværk for museumsundervisning. Initiativerne skal bidrage til at 
kvalificere og udvikle undervisningsaktiviteterne på museerne og sikre samarbejde med under-
visningssektoren. 

Det er Kulturarvsstyrelsens mål, at museumsundervisningen på de statslige og statsanerkendte 
museer skal udgøre et væsentligt bidrag til alle børn og unges grund- og ungdomsuddannelse. 

Indledning 

indledning

I undervisningen bliver 

eleverne aktiveret ved 

selv at indsamle 

informationer til det 

videre arbejde.

Naturama, 2008



Udredningen understreger væsentligheden af et øget samarbejde mellem 
skolerne og de “uformelle læringsmiljøer”                  per b. christensen 
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I kommunerne arbejder vi i disse år på alle områder med børn og unge som et særligt fokusom-
råde. Ikke mindst indenfor skole- og kulturområdet. I den forbindelse er det vigtigt, at børnene og 
de unge møder kulturen gennem kulturelle oplevelser i dagtilbud, i skolen, i kulturskoler.

Jeg ser derfor med stor tilfredshed på det centrale initiativ, der er taget vedrørende museums-
formidling: Kulturministeriets udredning fra 2006 om museumsformidling. Der er ingen tvivl 
om, at dette forhold rummer nye udfordringer for museerne. Det er vigtigt, at museerne i det 
komplekse videns – og informationssamfund udvikler formidlingen af kulturarvens originalitet og 
autenticitet med opdateret og forskningsbaseret viden om de særligt museumsbaserede formid-
lingsformer. Udredningen understreger væsentligheden af et øget samarbejde mellem skolerne 
og de “uformelle læringsmiljøer”. I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til, at museerne, skolerne 
og uddannelsesinstitutionerne lokalt aftaler samarbejde omkring formidling af kulturarven.     

Denne udvikling sker ikke af sig selv, men kræver en stor indsats fra museernes formidlings-
ansvarlige. Kulturarvsstyrelsens initiativ kommer derfor på rette tid og sted og er et væsentligt 
bidrag til at understøtte og fremme museernes væsentlige rolle som læringsinstitutioner.

Per B. Christensen
Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Forord

forord

Fortiden bliver konkret 

for eleverne ved at lade 

dem træde ind i rollen 

som tidskarakteristiske 

personer.

Morsland Historiske 

Museum, 2007
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Brugere
240 grundskoleklasser, 1-5 gymnasiale klasser og 
1-5 erhvervsuddannelsesklasser modtager årligt 
undervisning.

Samarbejdspartnere og udvikling
Museet gennemfører i øjeblikket et naturviden-
skabeligt udviklingsprojekt til gundskolens ud-
skolingstrin, støttet af KUAS og Undervisnings-
ministeriet. Målet med projektet er at skabe inte-
resse for de naturvidenskabelige uddannelser. 
Projektet er et led i at styrke museets position 
som videnscenter, samt systematisk videndeling 
med andre naturhistoriske museer. 

 

Undervisning
Undervisningstilbuddet Evolution er en indføring i 
evolutionslæren. Forløbet skifter mellem oplæg fra 
underviseren, gruppearbejde i udstillingen med 
PDA’er som pædagogisk værktøj, fremlæggelser 
og diskussion. Undervisningen udnytter museets 
arkitektur, udstillingsscenografi og lyssætning 
som læringsværkstøjer i kombination med præ-
parater. Formålet med undervisningen er at kom-
binere naturvidenskabelig specialviden med æste-
tisk erfaring. 

Undervisningsressourcer 
Undervisningen retter sig imod fagene sam-
fundsfag, biologi og natur-teknik. Museet har 
udarbejdet trykt undervisningsmateriale. Under-
visningen bliver varetaget af den undervisnings-
ansvarlige, cand. scient., og 10 læreruddannede 
medarbejdere, samt 4 universitetsstuderende 
med relevant faglig baggrund (biologi og lærerstu-
derende). Undervisningen bliver systematisk eva-
lueret og har fokus på elevernes læringsudbytte og 
undervisernes tilfredshed.

Naturama, 

Dronningemaen 30, 

5700 Svendborg, 

Region Syddanmark. 

60.000 besøgende 

årligt. 

www.naturama.dk

Naturama er via museumsloven forpligtet til at arbejde for bevarelsen af den danske naturarv.

Undervisningen er et godt supplement. Eleverne 
forholder sig fagligt til området, når de er på museet. 
Jeg kan mærke, at det kontinuerlige forløb over flere 
år betyder noget for deres interesse i biologi. 
De elever, der ellers er lidt tilbagetrukne og mutte, 
blomstre og fortæller herude.

hanne stenstrup, biologilærer 

Naturama 

Eleverne arbejder med 

PDA’er i udstillingen.  

Naturama, 2008

naturama
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Når vi kigger på, hvordan dyrene egentligt ser ud, er det nemmere at forstå, hvad læreren siger.
                    sabine, 8. kl. og ida, 9. kl. 
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Danmarks 

Mediemuseum, 

Brandts Torv 1, 

5000 Odense C, 

Region Syddanmark. 

34.000 besøgende 

årligt. 

www.mediemuseum.

dk. 

Undervisning
Undervisningsforløbet TV-nyheder foregår i 
museets TV-studie, der indgår som en del af 
udstillingensområdet. Eleverne vælger roller som 
journalister, studieværter, kamerafolk etc. Der-
efter arbejder de med produktion af en dags-
aktuel nyhedsudsendelse ved at indhente nyheder 
og billedmateriale via internettet. Undervisningen 
sætter fokus på væsentlighed, aktualitet, identifi-
kation, konflikt, ophavsret, etiske og æstetiske 
spørgsmål i forbindelse med sammensætningen af 
en nyhedsudsendelse. Udsendelsen bliver optaget 
og lagt ud på museets hjemmeside. Undervis-
ningen skal give eleverne redskaber til at forholde 
sig kritisk til trykte og elektroniske medier.

Undervisningsressourcer 
Undervisningen supplerer fagene dansk, historie 
og mediefag. Museet har udarbejdet trykt under-
visningsmateriale. Undervisningen bliver vare-
taget af den undervisningsansvarlige, samt 4 
undervisere (Tv-producer, cand. mag., lærer, BA, 
lederuddannelse). Endvidere er en række frivillige 
(pensionister) tilknyttet museets arbejdende værk-
steder. Undervisningen bliver evalueret systema-
tisk og har fokus på elevernes læringsudbytte og 
undervisernes tilfredshed.

Danmarks Mediemuseum

Danmarks Mediemuseum er gennem museumsloven forpligtet til at belyse tilstande og forandringer 
inden for den grafiske branche, den trykte presse og de elektroniske medier.

Jeg synes, at det kan anbefales, fordi det er nemmere 
at lære, når man laver en praktisk opgave.

laura, 8. kl.

Brugere
21-50 grundskoleklasser, 11-20 gymnasiale klasser, 
og 1-5 erhvervsuddannelsesklasser modtager årligt 
undervisning, samt grupper af børn og unge med 
særlige behov m.fl. 

Samarbejdspartnere og udvikling
Museet samarbejder med Kunsthallen Brandts og 
Museet for Fotokunst om et fælles undervisnings- 
og formidlingscenter på Brandts Klædefabrik med 
fokus på forholdet mellem børn, unge og under-
visning. 

Museet er med i projektet DREAM, der er 
støttet af Det Strategiske Forskningsråd: I forbin-
delse med delprojektet Learning 2.0: Digital litera-
cies and Innovation har museet en ph.d. i digitale 
kompetencer og kreative læreprocesser.

danmarks mediemuseum

I museets TV-studie 

bliver dagens nyheds-

udsendelse optaget og 

produceret.

Danmarks Medie-

museum, 2008



Det er bedre at arbejde med projektet her på museet end på skolen, 
fordi museet har redskaberne til det, vi skal lave.     johanne, 8. kl. 
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Den Gamle By

Det er museets formål at dokumentere og belyse de danske købstæders historie med særlig henblik på 
næringsliv, livsformer og bygningskultur.

Den Gamle By, 

Viborgvej 2, 

8000 Århus C.,

Region Midtjylland. 

388.000 besøgende 

årligt. 

www.dengamleby.dk 

Undervisning
Det tværfaglige undervisningstilbud En dag som 
barn i købstaden i 1864 er en indføring i 1800-tal-
lets levevis gennem rollespil. Der bliver fokuseret 
på talemåder, opførelse, mad, skolegang, samt 
forskelle i drenge- og pigearbejde. Eleverne møder 
forskellige tidskarakteristiske personer, som for 
eksempel gårdskarlen, tjenestepigen og skole-
læren. Ved at fortælle om livet i købstaden ud fra 
deres sociale positioner, bliver undervisningen 
nuanceret og historien udfoldet. Formålet med 
undervisningen er at aktualisere fortiden for den 
enkelte elev igennem egen handling. 

Undervisningsressourcer
Undervisningen retter sig imod fagene dansk, 
historie, samfundsfag, matematik, natur-teknik, 
billedkunst, musik og drama. Museet har udar-
bejdet trykt undervisningsmateriale. Undervis-
ningen bliver varetaget af den undervisnings-
ansvarlige, (cand. mag. i dramaturgi og historie), 
samt en ph.d. i historie, skuespillere, en folke-
skolelærer med diplomuddannelse og håndvær-
kere. Dertil er ca. 20 frivillige medarbejdere og 4-7 
freelancere tilknyttet undervisningsaktiviteterne. 
Undervisningen bliver systematisk evalueret og 
har fokus på elevernes læringsudbytte og under-
viserenes tilfredshed med tilbuddene.

Brugere
250 folkeskoleklasser, 21-50 gymnasiale klasser og 
6-10 klasser fra erhvervsuddannelserne modtager 
årligt undervisning. Dertil dag- og fritidsinstituti-
oner, specialklasser, sprogskoler m.fl.

Samarbejdspartnere og udvikling
Børn og Unge Forvaltningen, Århus Kommune, 
Skole-Kirke-Samarbejdet, Århus Lærerseminarium 
og Arkitektskolen i Århus. Museet arbejder med 
udvikling af rollespillets funktion, læringsstile og 
læringspotentialer. I maj 2008 har museet opslået 
en ph.d. i Dramatiseret museumsformidling og living 
history i samarbejde med Århus Universitet med 
støtte fra Kulturarvstyrelsen. 

Rollespil er grundlaget 

i undervisningen og 

igennem elevernes egne 

handlinger bliver 

historien anskueliggjort.

Den Gamle By, 2008

Eleverne kan bedre forestille sig historien, når de kan 
se tingene og prøve det på deres egen krop. Noget 
af det vigtigste er, at de fornemmer, at historien ikke 
blot er en god historie, men vores virkelige fortid.

lonny olsen, klasselærer



Det er rigtig sjovt, fordi vi må være med og prøve selv.
     amalie, 5. kl.
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Undervisning
Workshoppen Det Digitale Værksted er en indfø-
ring i museets arbejde med formidling. Forløbet 
skifter mellem oplæg i udstillingen, selvstændige 
studier, gruppearbejde og afslutningsvis udstilling 
i den virtuelle museumsdel Tilbygningen. I under-
visningen udarbejder eleverne egne formidlings-
produkter inspireret af Bertel Thorvaldsens kunst. 
Formålet med undervisningen er at kombinere 
museets faglighed og samtidskunstens arbejds-
metoder med elevernes egne erfaringer og ople-
velser. 

Undervisningsressourcer 
Undervisningen retter sig imod fagene dansk, 
historie, matematik, billedkunst og drama. 
Museet har udarbejdet trykt undervisnings-
materiale. Undervisningen bliver varetaget af den 
undervisningsansvarlige og 4 ansatte (lærerud-
dannelse og kunstakademi), samt 4 studerende 
med relevant faglig baggrund (kunsthistorie, 
pædagogik, læreruddannelse og kommunikation). 
Undervisningen bliver evalueret af prøveklasser 
inden implementeringen af nye tilbud. 

Thorvaldsens Museums ansvarsområde er Bertel Thorvaldsens livsværk og samlinger.

Der, hvor mine egne evner ikke slår til, går jeg ud og 
prøver at finde alternativer som dette. Forløbet her er 
meget fokuseret på ideer. Vi bruger det til at snakke 
om, hvordan man får inspiration, hvis man f.eks. er 
gået i stå med en danskopgave.

lars fabricius, dansklærer 

Thorvaldsens 

Museum, 

Bertel Thorvaldsens 

Plads 2, 

1213 København K., 

Region Hovedstaden.  

62.000 besøgende. 

www.thorvaldsens

museum.dk

Brugere
326 klasser, primært fra grundskolen, samt 1-5 
hold fra erhvervsuddannelserne modtager årligt 
undervisning.

Samarbejdspartnere og udvikling 
Den virtuelle museumsdel, netformidlingsred-
skabet Tilbygningen, er udviklet med støtte fra 
Kulturnet Danmark. Pt. gennemfører museet et 
forskningsprojekt Når unge kommer til orde om 
elevernes brug af museumsoplevelsen udenfor 
det museale rum. Projektet er støttet af Kultur-
arvsstyrelsens formidlingspuljer. Museet samar-
bejder med Skoletjenesten i København, Folke-
skoler, ungdomsuddannelser, gymnasier, DPU, 
Odense Bys Museer, Vejen Kunstmuseum, Sta-
tens Museums for Kunst, Ny Carlsberg Glyptotek, 
Louisiana, Det Kgl. Danske Kunstakademi og Kul-
turnet Danmark.

Thorvaldsens Museum

I samlingen henter 

eleverne inspiration til 

deres eget formidlings-

produkt.

Thorvaldsens Museum, 

2008

thorvaldsens museum



Værket er sjovt at lave og man bliver meget inspireret 
af samlingen og værkerne.                      oskar, 6. kl. 



16

Arken

Undervisning
Workshoppen SPEAK UP! – en ARKcast workshop 
for unge er tilegnelse af kunstforståelse gennem 
handling. Undervisningen består af 3 elementer: 
værkanalyse, indsamling af viden og produktion 
af podcast. Forløbet skifter mellem diskussion af 
udstillings- og værkanalyse, selvstændigt arbejde 
med analyse og produktion af storyboards. Vha. 
et redigeringsprogram indtaler eleverne analysen 
og klipper produktionen sammen. Afslutningsvis 
bliver den podcastet via ARKENs hjemmeside. 
Formålet med undervisningen er, at eleverne til-
egner sig kunstforståelse og reflekterer over sam-
tiden. 

Undervisningsressourcer 
Undervisningen retter sig imod fagene dansk, 
historie, samfundsfag, mediefag, filosofi, mate-
matik, billedkunst og musik. Museet har udar-
bejdet trykt undervisningsmateriale. Undervis-
ningen bliver varetaget af 3 fastansatte AC’ere, 
1 koordinator (cand. mag. i moderne kultur og 
kunsthistorie, DPU, kunstakademi og læreruddan-
nelse) og 15 undervisere med faglig relevant bag-
grund (stud. cand. mag). Undervisningen bliver 
systematisk evalueret og har fokus på elevernes 
læringsudbytte og undervisernes tilfredshed. 

Brugere
750 folkeskoleklasser, 100 gymnasiale klasser og 
21-50 klasser fra erhvervsskolerne modtager årligt 
undervisning.

Samarbejder og udvikling
Museet samarbejder med Skoletjenesten i Køben-
havn, Apple Education, grundskoler, ungdoms-
uddannelser, læreruddannelser, Københavns Uni-
versitet, offentlige institutioner og virksomheder. 
Dertil Danmarks Mediemuseum, Museet for Sam-
tidskunst, Statens Museum for Kunst (SMK), Det 
Danske Kunstindustrimuseum og Nikolaj Udstil-
lingsbygning. 

ARKEN viser dansk, nordisk og international billedkunst efter 1945 og indsætter den i en bredere 
kunsthistorisk sammenhæng. 

ARKEN Museum for 

Moderne Kunst., 

Skovvej 100, 

2635 Ishøj, 

Region Hovedstaden. 

116.000 besøgende 

årligt. 

www.arken.dk

Eleverne bliver provokeret. Billeder er deres medie og 
ofte er de langt skarpere end os andre i deres analy-
ser. De får her nogle redskaber til at problemløse på 
andre måder end de konventionelle. Nogle gange er 
den lige vej ikke den bedste. Forløbet skal udvikle de-
res evner omkring det udvidede tekstbegreb i dansk. 
Museerne er et nødvendigt supplement, fordi her er 
tiden til at arbejde med billeder.

 allan lund, dansklærer

I undervisningen bliver 

der fokuseret på 

elevernes umiddelbare 

nysgerrighed og kontakt 

med samlingen som 

grundlag for analysen 

af et værk.

ARKEN Museum for 

Moderne Kunst, 2008

arken museum for moderne



Det er mere spændende at kigge på billederne, når vi må sige vores egen mening. 
          kirstine, mette, eline, 8. kl.
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Københavns 

Bymuseum, 

Vesterbrogade 59, 

1620 København V., 

Region Hovedstaden. 

43.000 besøgende 

årligt. 

www.bymuseum.dk

Københavns Bymuseum

Det er Københavns Bymuseums opgave at skabe, bevare og formidle kulturhistorisk indsigt omkring 
den sociale og fysiske udvikling af hovedstaden under skiftende perioders indre og ydre påvirkning 
fra 1100-tallet til i dag.

Undervisning
Undervisningstilbuddet Liv og død – goddag og 
farvel i et mangfoldigt København er en introduk-
tion til de grundlæggende menneskelige vilkår, 
liv og død. Forløbet skifter mellem oplæg, dialog 
og diskussion og udnytter sanseindtryk fra udstil-
lingen som pædagogisk værktøj. Formålet med 
undervisningen er, at kombinere forskellige 
læringsstile med museets genstandsfelt. Museet 
arbejder kritisk med sine omgivelser ud fra en 
målsætning om at deltage i samfundets udvikling. 
Museet er derfor både et læringsrum og et socialt 
rum, der gør brug af elevernes egne erfaringer.
Dermed skaber museet bro mellem kulturhistorien 
og den enkeltes liv. 

Undervisningsressourcer
Undervisningen retter sig imod fagene historie, 
samfundsfag, religion, biologi, idræt og natur-
teknik. Museet har udarbejdet trykt undervisnings-
materiale. Undervisningen bliver varetaget af den 
undervisningsansvarlige (cand. mag. i etnologi og 
religionsvidenskab), samt 17 studenter med rele-
vant faglig baggrund (etnologi, historie, dansk og 
kommunikation). Undervisningen bliver systema-
tisk evalueret og har fokus på elevernes lærings-
udbytte og undervisernes tilfredshed med tilbud-
dene.

Brugere
285 klasser, primært fra folkeskolen, modtager 
årligt undervisning.

Samarbejdspartnere og udvikling
Skoletjenesten i København, grundskoler, ung-
domsuddannelser, Diesel House, Arbejdermu-
seet, Louisiana, Det Danske Kunstindustrimu-
seum, Golden Days og andre kulturinstitutioner 
end museer. 

Konkrete genstande, 

der relaterer sig til 

overgangen mellem 

livet og døden, danner 

udgangspunktet for 

undervisningen.

Københavns 

Bymuseum, 2008

københavns bymuseum



Det er sjovt og spændende, fordi vi laver noget selv. I klassen 
sidder man tit bare og lytter.                         viktoria, 6. kl.
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Ringkøbing-Skjern Museum

Museet er et økomuseum, der består af 11 forskellige besøgssteder.

Ringkøbing-Skjern 

Museum, 

Bundsbækvej 25, 

6900 Skjern, 

Region Midtjylland. 

117.000 besøgende 

årligt. 

www.riskmus.dk

Undervisningen 
Undervisningstilbuddet Vikingetid i Vestjylland, 
ca. 800-1000 e. Kr. er et tværfagligt forløb med 
udgangspunkt i den reetablerede Bork Vikinge-
havn. Undervisningen veksler mellem rollespil 
og oplæg med fremvisninger af kopier af lokale 
fund som langhuse, grubehuse, smedie, mar-
kedsplads, gudehov m.v. Dertil bliver der arbejdet 
i værksteder med bl.a. madlavning og værktøjs-
fremstilling. Formålet med undervisningen er at 
gøre historien nærværende for den enkelte elev 
igennem handling.

Undervisningsressourcer
Undervisningen retter sig imod fagene dansk, 
historie, samfundsfag, religion, biologi og natur-
teknik. Museet har udarbejdet trykt undervisnings-
materiale. Undervisningen bliver varetaget af den 
undervisningsansvarlige, en maritim formidler, 
pædagoger, en skov- og landskabsingeniør og en   
lærer/naturvejleder. Undervisningen bliver systema-
tisk evalueret og har fokus på elevernes læringsud-
bytte og undervisernes tilfredshed med tilbuddene.

Brugere
100 folkeskoleklasser, 1-5 gymnasiale klasser og 
6-10 klasser fra de erhvervsfaglige uddannelser 
modtager årligt undervisning.

Samarbejdspartnere og udvikling
Ringkøbing-Skjern Museum har etableret et videns-
center for kulturarvspædagogik, der skal være 
platform for udarbejdelse af nye modeller og stra-
tegier for undervisning i kulturarv. Som forud-
sætning herfor har museet kortlagt formidlings-
situationen på de Midt- og Vestjyske museer.  
Dertil er der udbudt en ph.d. i kulturarvspæda-
gogik Museer, historiske værksteder og kulturmiljøer 
som læringsrum. De økonomiske midler er opnået 
fra Kulturaftalen mellem kommunerne i Midt- og 
Vestjylland og Kulturministeriet, tilskud fra Kultur-
arvsstyrelses formidlingspulje 3 til forskning, samt 
tipsmidlerne finansieret af Friluftsrådet i samar-
bejde med DPU. Dertil samarbejde med skolefor-
valtningen, Historiske Værksteder, Udeskolenet-
værket, Sundhedscenter Vest m.fl.Igennem rollespil bliver 

historien levendegjort 

for eleverne. 

Ringkøbing-Skjern 

Museum, 2008

ringkøbing-skjern museum

Museet er en meget positiv medspiller og sparrings-
partner for alle skoler i kommunen og stiller faciliteter 
og personale til rådighed, når skolerne ønsker dette 
(…) Konklusionen er, at samarbejdet er særdeles godt 
og til stadighed udvikles, når mulighed gives.

preben hørsted

afd. leder for undervisning

ringkøbing-skjern museum



 
Det er fedt at klæde sig ud, fordi så kan jeg bedre forstå, hvordan det var i gamle dage. 
Eller i hvert fald i vikingetiden.                              frederik, 5. kl.
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Elmuseet

Inden for museumslovens rammer indsamler Elmuseet genstande, der kan belyse Danmarks 
produktion, fordeling og forbrug af el som energi, belysning, varme og kraft/motorer. 

Elmuseet,

Bjerringbrovej 44, 

8850 Bjerringbro, 

Region Midtjylland. 

45.000 besøgende 

årligt. 

www.elmuseet.dk

Undervisning
Det tværfaglige undervisningsforløb Energidag på 
elmuseet er en introduktion til Danmarks energi-
forsyning før, nu og i fremtiden. Forløbet veksler 
mellem dramatiserede oplæg om den historiske 
udvikling, praktiske forsøg og faglig dialog. Målet 
med undervisningen er at diskutere samfundets 
udvikling, demokrati og bæredygtighed i en natur-
videnskabelig kontekst og derigennem bevidst-
gøre eleverne om deres ansvar som forbrugere og 
medborgere.  

Undervisningsressourcer
Undervisningen retter sig imod fagene dansk, 
historie, samfundsfag, mediefag, fysik og natur-
teknik. Museet har udarbejdet trykt undervisnings-
materiale. Undervisningen bliver varetaget af den 
undervisningsansvarlige og 4 undervisere (cand. 
pæd. i fysik., cand. et lic. scient., cand. mag. og 
mag. art), samt 15 frivillige.

Brugere
350 folkeskoleklasser, 11-20 gymnasieklasser og 
6-10 klasser fra erhvervsfaglige uddannelser mod-
tager årligt undervisning. 

Samarbejdspartnere og udvikling
Viborg Kommune, Silkeborg Seminarium, Aqua, 
CAND (Center for Anvendt Didaktik) og VIA Uni-
versity College. 

Vi bruger det som opstart til et emne om energi. 
Museet bidrager med faglig viden og så ser vi hvad 
eleverne reagerer mest på og tager den derfra. Det 
er et godt supplement til vores undervisning, fordi 
vi sjældent har forholdene til at sætte en hel masse 
i gang. Desuden betyder det meget at se tingene i 
virkeligheden og ikke kun læse om dem i bøger.

lise tingstrup, lærer i natur-teknik

Eleverne tager del i 

undervisningen ved at 

udføre praktiske forsøg.

Elmuseet, 2008



At se børnene være så optaget, er helt fantastisk. Vi bruger det som et afsæt til naturfagsdage og 
skal arbejde videre med forløbet i morgen.                             claus bøje, lærer i natur-teknik
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Sydvestsjællands Museum/VikingeborgenTrelleborg

SVM er en sammenslutning af museer på Sydvestsjælland med individuelle ansvarsområder. 

Sydvestsjællands 

Museum, 

Storgade 17, 

4180 Sorø 

Region Sjælland.

43.000 besøgende 

årligt.

www.aabne-samlinger.

dk/svm

Undervisning
Undervisningstilbuddet Kulturkørekortet – historie 
til alle tider er et undervisningskoncept til grund-
skolen, der skal styrke børn og unges historiske 
bevidsthed. Som eksempel herpå bliver eleverne 
på vikingeborgen Trelleborg indført i vikingernes 
levevis. Forløbet skifter mellem oplæg, diskussion 
og rollespil. Undervisningen udnytter museets 
interiør, samt udendørs faciliteter. Målsætningen 
er at engagere eleverne i historien og i museets 
samfundsmæssige rolle. 

Undervisningsressourcer
Undervisningen retter sig imod fagene dansk, 
historie, samfundsfag, religion, kemi, biologi, 
natur-teknik, idræt og drama. Museet har udar-
bejdet trykt undervisningsmateriale. Undervis-
ningen bliver varetaget af den undervisningsan-
svarlige, 4 fastansatte (folkeskolelærere, cand. 
mag. og pædagog) og studerende med relevant 
faglig baggrund (forhistorisk arkæologi). Under-
visningen bliver systematisk evalueret og har 
fokus på elevernes læringsudbytte og under-
visernes tilfredshed med tilbuddene.

Brugere 
21-50 folkeskoleklasser og 1-5 gymnasiale klasser 
modtager årligt undervisning.

Samarbejdspartnere og udvikling
Museet har etableret et undervisningscenter med 
støtte fra kommunen, Skoletjenesten på Sjælland 
og Kulturarvsstyrelsens udviklingsmidler.

“Kulturkørekortet – historie til alle tider
Ideen bag projektet er at fremme opkvalificeringen af perso-

nalet i daginstitutioner og skoler og dermed også øge børn 

og unges viden om og indsigt i kultur, natur – og miljøom-

rådet. Kulturkørekortet bygger bro mellem (…) museernes 

kerneydelser og skolernes læseplaner, trinmål og slutmål 

for fagene historie, dansk, kristendomskundskab, natur & 

teknik, samt billedkunst.

Med denne model vil vi dels efterkomme forpligtelserne i 

Kulturaftalen, udmønte elementer i lokale kulturpolitikker,

samt på sigt etablere en permanent og fremtidssikret model 

for gensidigt forpligtende og givende samarbejde mellem 

lokale kultur-, natur- og kunstressourcer og ‘børnenes 

steder’.

Det er afgørende, at skoletjenestens tilbud kan indgå direkte 

i lærere og pædagogers daglige arbejde og den måde under-

visningens tilrettelægges.” 

allan velstrøm,

skolekonsulent fra sorø kommune

Rollespil, spil og leg er 

vigtige dele af under-

visningen.

Sydvestsjællands 

Museum/Vikingeborgen 

Trelleborg, 2008

sydvestsjællands museum



 
Jeg tror, at jeg forstår det lidt bedre, når jeg er her på museet.
                          maria, 2. kl.
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Kunstmuseet Køge Skitsesamling

Kunstmuseet Køge 

Skitsesamling, 

Nørregade 29, 

4600 Køge, 

Region Sjælland. 

22.000 besøgende 

årligt. 

www.

skitsesamlingen.dk

Kunstmuseet Køge Skitsesamling indsamler skitser og modeller af udsmykninger i det offentlige rum. 

Undervisning
Undervisningstilbuddet Den uafsluttede historie 
er et forløb, der skaber indsigt i Bjørn Nørgårds 
arbejdsproces i forbindelse med hans visualise-
ringer af Danmarkshistorien i dronningens Gobe-
liner og diskuterer problemstillinger som kilder, 
fortolkninger, udvælgelseskriterier m.m. i forbin-
delse med historieskrivningen. Formålet med 
undervisningen er at skabe indsigt i den kreative 
proces som en kompetence til opgaveløsning og 
som læringsværktøj, samt skabe forståelse for 
historieskrivning som et resultat af bl.a. til- og fra-
valg.

Undervisningsressourcer
Undervisningen retter sig imod fagene dansk, 
historie, samfundsfag, filosofi, religion, matematik, 
billedkunst, musik, drama og natur-teknik, samt 
tværfaglige forløb i grundskolerne og AT forløb i 
gymnasierne. Museet har udarbejdet trykt under-
visningsmateriale. Undervisningen bliver varetaget 
af lederen af skoletjenesten (cand. mag.), samt 4 
undervisere (lærere og akademiuddannede).

Brugere
340 grundskoleklasser modtager årligt undervis-
ning, samt 6-10 gymnasiale klasser, 1-5 klasser fra 
erhvervsuddannelserne, 10 specialklasser og 2 
klasser fra VUC.

Samarbejdspartnere
Skoletjenesten i København, grundskoler, museets 
Billedskole, offentlige institutioner og andre kul-
turinstitutioner end museer. 

Man kan ikke leve af rugbrød alene. Der skal andet 
og mere til. Børn har brug for den stimulation, 
museerne kan tilbyde til at udvikle deres sanser og 
erfaringsgrundlag.

søren turner, forælderEleverne arbejder 

med processer, som 

løsningsorienterede

værktøjer.  

Kunstmuseet Køge 

Skitsesamling, 2008

kunstmuseet køge skitsesamling



 
Det er sjovt, at være på museet og det er nemmere at forstå, når vi kan se tingene rigtigt  
            anita, 8. klasse.
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Det Danske Kunstindustrimuseum

Det Danske Kunstindustrimuseum indsamler og dokumenterer den samtidige udvikling inden for 
industriel design, kunstindustri og kunsthåndværk.

Det Danske 

Kunstindustrimuseum, 

Bredgade 68, 

1260 København K., 

Region Hovedstaden. 

72.000 besøgende 

årligt. 

www.kunstindustri

museet.dk

Undervisningen
Undervisningsforløbet Designprocessen – fra kunst-
håndværk til industrielt design sætter fokus på 
design som et identitetsskabende tegn. Eleverne 
analyserer genstandenes sociale betydning og ved 
at diskutere dem som resultater af til- og fravalg, 
opnår eleverne en forståelse for design som for-
tolkning af en given tids samfund. Formålet er at 
skabe forudsætningen for at opleve og vurdere 
design og kunsthåndværk ud fra parametre som 
form, funktion, teknik og materiale, samt indsætte 
det i en relevant kontekst.

Undervisningsressourcer
Undervisningen retter sig imod fagene dansk, 
samfundsfag, filosofi, natur-teknik, billedkunst, 
design, håndarbejde og sløjd. Museet har udar-
bejdet trykt undervisningsmateriale. Undervis-
ningen bliver varetaget af den undervisningsan-
svarlige, 1 fuldtidsansat (designer og pædagogisk 
ledelsesuddannelse fra DPU), samt 4 studerende 
med relevant faglig baggrund (kunsthistorie, 
moderne kultur og kulturformidling). Undervis-
ningen bliver systematisk evalueret og har fokus 
på elevernes udbytte og undervisernes tilfredshed 
med tilbuddene.

Brugere
110 folkeskoleklasser, 130 gymnasiale klasser og 
80 klasser fra erhvervsuddannelserne modtager 
årligt undervisning.

Samarbejdspartnere og udvikling
Museet samarbejder med Danmarks Designskole, 
Arkitektskolen, gymnasier, HF, HTX, HH, VUC, 
Trapholt, Louisiana, Københavns Bymuseum, 
offentlige institutioner og andre institutioner end 
museer.

Det Danske Kunstindustrimuseum har netop 
afsluttet en brugerundersøgelse af undervisnings-
tilbud til de gymnasiale uddannelser, som er 
baseret på undersøgelser af både elever og under-
visere. Projektet er støttet af Kulturarvsstyrelsen.Netbaserede værktøjer 

bliver brugt i løsningen 

af praktiske opgaver.   

Det Danske Kunst-

industrimuseum, 2008

det danske kunstindustrimuseum



 
Det er spændende at høre om design fra en, der ved rigtig meget. Og det er godt, 
at se de enkelte genstande i virkeligheden og ikke kun i en bog.           diana, 1.g.
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Netværk for museumsundervisning

Kulturarvsstyrelsen yder fra 2009 til 2011 tilskud til etablering og konsolidering af to regionale 
centre for museumsundervisning. Det ene center dækker Region Syddanmark, mens det 
andet dækker Region Midt- og Nordjylland. De to centre er placeret vest for Storebælt, idet 
Skoletjenesten på Sjælland udvikler sit netværk for Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm.

Centrene har ansvar for at opbygge netværk for museumsundervisning imellem museer. Dertil 
skal de udvikle samarbejde mellem museerne og uddannelsesinstitutionerne, samt arbejde for 
kvalitetssikring og udvikling af museernes undervisningsaktiviteter på regionalt og nationalt 
niveau.

Centrene skal, inden for rammen af museumsloven og med afsæt i den samlede strategi for 
udvikling af museernes formidling, indgå i et konstruktivt samspil med museumsledere, 
museumsmedarbejdere, kommuner, regioner, grundskoler, ungdomsuddannelser m.v.

Hjemmesiden forventes aktiv fra 2010. 

www.museumsundervisning.dk

Elever i ARKENs kunst-

laboratorium.

ARKEN Museum for 

Moderne Kunst, 2008
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e-museum

e-museum er en national platform for museernes undervisningsmaterialer til grundskolen, 
ungdomsuddannelserne og læreruddannelsen. Her kan lærere gratis finde museernes 
undervisningstilbud ved at søge efter et bestemt emne eller geografisk placering. Museerne 
tilføjer selv løbende nye undervisningsmaterialer på portalen. 

Platformen ligger under EMU’en, som er Undervisningsministeriets digitale undervisnings-
ressourcer til lærere fra grundskoler, ungdomsuddannelser og lærer- og pædagoguddannelser.

Formålet er at fremme undervisningssektorens anvendelse af museers og science-centres 
vidensressourcer. 

e-museum er oprettet af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet i fællesskab. De 2 
ministerier har i 2006 og 2007 givet støtte til udvikling af 36 nye digitale undervisningsprojekter. 
Projekterne er rettet mod skolernes undervisning, idet de er udviklet i samarbejde med 
pædagogiske faglige kompetencer og tilpasset læreplaner og trinmål. I løbet af 2009 kan der 
igen søges om støtte til udvikling af nye digitale undervisningsprojekter. 

www.e-museum.dk

Modtagerklasse bliver 

undervist i bronzealder 

som en del af et projekt 

om sprog, kultur og 

identitet.

Nationalmuseet, 2006
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God praksis 
Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og 
ungdomsuddannelser.

Kulturarvsstyrelsen har kortlagt de statslige og statsanerkendte museers 

undervisningsaktiviteter til grundskoler og ungdomsuddannelser. 

Undervisningsaktiviteterne bygger på museernes ansvarsområder og 

forskning inden for kultur- og naturarv og korresponderer med 

uddannelsesinstitutionernes kerneområder. Undervisningsaktiviteterne på 

museerne er tværfaglige og omfatter en bred vifte af læringsformer, som 

er karakteriseret ved at være problemorienterede og praksisrelaterede. 

Derfor kan museumsundervisning udgøre et væsentligt supplement til 

uddannelsesinstitutionernes undervisning. Formålet med undersøgelsen 

er at belyse, hvordan museerne forstår og praktiserer undervisning og at 

belyse de udfordringer museerne står overfor i forhold til en professionel 

forvaltning af deres læringspotentialer i det 21. århundredes vidensamfund.

KULTURARVSSTYRELSEN
museer

h.c. andersens boulevard 2
1553 københavn v

telefon 33 74 51 00
post@kulturarv.dk

www.kulturarv.dk


