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Projektets titel

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

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. 

  

  

Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)

 

SKEMA TIL VIDENDELING OM MUSEUMSFORMIDLING

Kulturhistoriske museer som informelt læringsmiljø - behov for nytænkning af museernes formidlingspraksis i forhold til gymnasieskolen

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

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

Pulje 3. Forskning i formidling

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

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

Målet med projektet er at gennemføre forskning i forholdet mellem museer og gymnasieskolen med særlig 
fokus på hvordan viden om læringsstrategier og -stile kan udnyttes i udviklingen af museernes formidling 
til gymnasieelever 

Museer (det faglige personale og ledere) og gymnasieskoler (lærere og rektorer), museologiske studier og 
forskningsmiljøer ved universiteter og museumsorganisationer og skoletjenester m.fl.

Projektet tager udgangspunkt i udviklingsprojektet intrface. Projektets empiri indsamles ved såvel 
spørgeskemaundersøgelser som interviews af udvalgte intrfacedeltagere.  
Fagområder er:gymnasiedidaktik og pædagogik, museumspædagogik og formidling, museologi, 
kommunikation og organisation
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Kontaktperson

Link til projektrapport

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

Sally Thorhauge

Institutionens navn Danmarks Industrimuseum

www.industrimuseet.dkInstitutionens netadresse

1) Øget viden om læringsstrategier og -stile til brug for museerne i udviklingen af formidling til 
gymnasieelever  
2) Øget viden om formidlingsprogrammer for unge på museer i udlandet.  
3) Øget viden om samarbejdsmuligheder mellem gymnasieskole / museum mhp mere målrettet formidling

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Samarbejdspartnere

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

ph.d. afhandling på engelsk  
artikler i videnskabelige tidsskrifter (danske og udenlandske)  
mundtlig formidling ved seminarer og konferencer

Aarhus Universitet v/ lektor Ane Hejlskov Larsen, Region Midt, afdelingerne 
uddannelse udvikling og erhverv, Senzor it, Horsens, 30 museer og 30 
gymnasier

st@horsensgym.dkKontaktpersons e-mail
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