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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

Specialgrupper og museumsformidling – en kvalitativ brugerundersøgelse om læring for special-klasser og indvandrergrupper på museet.

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 4. Brugerundersøgelser

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

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

Formålet er overordnet at indhente en nuanceret viden om specialgruppernes forudsætninger, for-
ventninger og udbytte i forbindelse med deres brug af museet som et uformelt læringsmiljø.

Projektets primære målgruppe er museumsformidlere samt lærere i specialklasser og på sprog-centre.

Projektet ønsker at undersøge, hvordan museerne i højere grad bliver bedre til at målrette undervis-ning 
for grupper med særlige behov.
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Kontaktperson

Link til projektrapport

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

Rikke Johansen Smidt

Institutionens navn Viborg Stiftsmuseum

www.viborgstiftsmuseum.dkInstitutionens netadresse

Projektets hovedresultater er dels, at forberedelsen af besøget i samarbejde med lærerne spiller en større 
rolle end normalt, og dels at det er særdeles vigtigt at etablere trygge rammer for eleverne på museet i 
form af en anerkendende museumsundervisning.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Samarbejdspartnere

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

Projektet er baseret på museumsundervisning i museets udstillinger.

Aanalysefirmaet ANEX samt elever og lærere fra Rødkærsbro Skole, Nordre 
Skole i Viborg, Sprogcenter Viborg og Naturskolen i Viborg 

rij@viborg.dkKontaktpersons e-mail
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