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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

KeepAliveFrame

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
højre.

i menubaren øverst til

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

Projektets titel

Brugerundersøgelse af "Viborgs Brand 1726"
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)
Udvikling af museumsformidling af 1700-tallets købstadsliv ved brug af sanselige og dramatiserende
virkemidler for herigennem at give moderne mennesker en tæt indentifikation med datidens
menneskeskæbner.
Hvem er projektets primære målgruppe? (max 300 tegn)
Brugerundersøgelsen rettede sig imod folkeskolens ældste klasser og gymnasieelever samt begge
målgruppers lærere.

Hvad er projektets formål? (max 300 tegn)
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Målet er at give os en detaljeret viden om børn og unges oplevelse af udstillingen/oplevelsesrummet, og
på dette grundlag udarbejde moderne undervisningsmateriale, herunder netbaseret læringsspil, hvor
eleverne skal arbejde med samfundsforhold, historie og arkitektur.

Hvilke formidlingsformer er projektet baseret på? (max 300 tegn)
Formidlingen er baseret på en kombination af animation, lys og lyd, model, rekonstruktion og originale
genstande.

Hvad er projektets resultater og læringsudbytte? (max 300 tegn)
En god og nuanceret viden om elever og lærers udbytte af udstillingen: Vigtigst er forskellige i opfattelse
mellem elever og lærere omkring moderne formidlingsformer samt de oplagte muligheder og spørgsmål,
som udstillingen rejser m.h.t. udarbejdelse af undervisnignsmaterialer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kontaktperson

Rikke Johansen Smidt og Henning Ringgaard Lauridsen

Institutionens navn

Viborg Stiftsmuseum

Institutionens netadresse

vibmus@viborg.dk

Link til projektrapport

www.viborgstiftsmuseum.dk

Samarbejdspartnere

Analysefirmaet ANEX, Rentemestervej 80, 2400 København NV
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