
Skema til videndeling om museumsformidling

Indsendt: 01-10-2010 15:37:46 
Indsendt af: 87.62.242.6 
Referencenummer: 102685 
 

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

Stedbunden læring i Nationalpark Thy

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 2. Udvikling af nye undervisningstilbud på museerne

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)

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

At udvikle undervisningsforløb, som skal foregå i autentiske kulturmiljøer i Nationalpark Thy. Forløbene 
skal dække perioden fra stenalder til nutid. Projektet skal inddrage nye metoder i historieundervisningen, 
og være tilgængelige på internettet. Endelig skal forløbene øge interessen for kulturarv

Den primære målgruppe er folkeskolens mellem- og overbygningstrin. De 15 forløb er udarbejdet i relation 
til trinmål for de enkelte klassetrin og fag. Forløbene er qua det stedbundene også relevante for elever 
med særlige behov. 

I 2008 blev Nationalpark Thy udpeget som Danmarks førset nationalpark. Kulturhistorien er et af de fire 
bærende elementer i parken, og museet ønskede at udarbejde undervisningsforløb (15) om kulturhistorien 
i relation til begrebet stedbunden læring og i samarbejde med andre aktører.
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Kontaktperson

Link til projektrapport

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

Jytte Nielsen

Institutionens navn Museet for Thy og Vester Hanherred

thistedmuseum@mail.tele.dkInstitutionens netadresse

Projeketes resultat er udarbejdelsen af 15 konkrete undervisningsforløb relateret til autentiske 
kulturmiljøer i Nationalpark Thy - i et samarbejde mellem flere instututioner og opfyldende trinmål for 
folkeskolens mellem - og overbygningstrin, og samt en afprøvning af flere forløb med godt resultat

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Samarbejdspartnere

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

Der arbejdes med stedbunden læring gennem oplevelse, handling og forståelse, idet dette i særlig grad 
taler til de børn, der lærer bedre gennem virkelige hændelser end gennem tegn, symboler og forklaringer. 
Også brugen af genstand eog det konkrete landskab bidrager til en andeledes forståelse.

University College VIA v. Karen Barfod, Limfjordscenteret v. Søren Kiel, 
VUC Thy-Mors v. Else Bisgaard  
Thisted Kommune v. pædagogisk udviklingschef Morten Lund.

jytte@thistedmuseum.dkKontaktpersons e-mail
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