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Oversigt med læringsaktiviteter, links til undervisningsmaterialer i historieundervisningen 
samt VidensByens lærings- og kompetenceforløb

Genforeningen 2020
Delprojekt Spejbilleder for dagtilbud og skoler
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Læs mere om 
Genforeningen 2020 på 
genforeningen.dk

Kontakt

Delprojektet Spejlbilleder for 
dagtilbud og skoler
VidensBy Sønderborg er tovholder på Spejbilleder, som er ét af kommunens del-
projekter under Genforeningen 2020. Formålet med projektet er at give eleverne 
viden om Genforeningen, at motivere eleverne til at forholde sig til temaer i relati-
on til Genforeningen, og at aktivere eleverne til at omsætte deres viden og tanker i 
konkrete produkter. 

I 2020 er det 100 siden, at Sønderjylland ved en afstemning blev genforenet med 
resten af Danmark. I Sønderborg Kommune ønsker man at markere 100-året for 
Genforeningen på en måde, som appellerer og engagerer bredt.   
Delprojektet Spejlbilleder henvender sig til børn i dagtilbud og folkeskoler. Med 
Spejlbilleder vil kommunens børn og unge skulle forholde sig til Genforeningen 
og udvalgte temaer i forløb med fokus på æstetiske læreprocesser. 
Projektet Spejlbilleder er et samarbejde mellem Kunstskolen, Musikskolen, 
Naturskolen, Museum Sønderjylland, Bibliotekerne og VidensBy.

I dette inspirationshæfte finder du en oversigt med læringsaktiviteter og links 
til undervisningsmaterialer til historieundervisningen. Samt en oversigt over de 
lærings- og kompetenceforløb VidensByen tilbyder.
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Målgruppe Beskrivelse af forløbet Kontaktperson og links
Dagtilbud Fortælleworkshop for personale i daginstitutioner ’Lær at fortælle levende historier’ 

ved Mads Lund, fortæller, forfatter og underviser 

Kursusforløbet er målrettet det voksne personale i daginstitutioner, som ønsker at bruge fortællinger i 
det daglige arbejde. Du lærer at formidle en historie på en levende og dynamisk måde, så du kan fange 
børnenes opmærksomhed og aktivere deres fantasi. Igennem små øvelser træner du evnen til at fortælle. 
Alle øvelser tilrettelægges efter deltagernes behov. Vi arbejder i små hold, så vi kan give hinanden feedback 
i et trygt og lærende rum.

De tre kursusgange foregår i Multikulturhuset i Sønderborg kl. 15 – 17, og 
den efterfølgende Erfa-eftermiddag foregår på Sønderborg Slot kl. 15 – 17.

Hold 1: Onsdag 19. februar, onsdag 4. marts og onsdag 25. marts 2020
Hold 2: Onsdag 26. februar, onsdag 11. marts og onsdag 1. april 2020
Fælles Erfa-eftermiddag for Hold 1 og Hold 2: Onsdag 22. april 2020
         
Pris: Gratis 
Pladser i alt: 10 personer pr. hold. 

En ven som mig - en musikalsk fortælling for de 3-6 årige af Teater Jævn
Fortællinger for børnene på de lokale biblioteker rundt i kommunen. Fortællingen er skabt
i anledningen af Genforeningsmarkeringen 2020, og undersøger temaerne Naboskab og Venskab, 
Forskellighed og Lighed - i børnehøjde.

Tidspunkt: Mandag d. 16. - fredag d. 20. marts 2020

Pris: Gratis
Pladser i alt: 50 børn pr. gang

Børnebibliotekar Karla Dons Jensen 
kaje@sonderborg.dk
Tlf. 8872 6019 

Tilmelding til Fortælleworkshop: 
kaje@sonderborg.dk   
Tilmeldingsfrist: 16. december 2019

Tilmelding til den 
Musikalske Fortælling fra 1. december 
på Sønderborg Biblioteks hjemmeside

Kompetence- og læringsforløb 
for dagtilbud og skoler
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Målgruppe Beskrivelse af forløbet Kontaktperson og links
Dagtilbud og  
2. klasse

Aktivitet: WoodSculpture

1. Miniwood: Et samarbejde med Naturskolen som afvikler workshoppen for dagtilbud.
2. Sculpture4kids for 2. klasse indeholder: 
• Fagligt oplæg v/ Iris Fridriksdottir (30 min): Hvad er en skulptur?
• Arbejdende værksteder, hvor udenlandske kunstere arbejder med deres skulptur. Rundvisning  

på pladsen med fokus på kunstnernes fortolkning af temaerne og symbolikken i forhold til  
Genforeningen.

• Elevworkshop: Eleverne arbejder med at fremstille en fælles Genforeningsskulptur. 

Et samarbejde med Kunstskolen. 
Fag: Billedkunst.
Tidspunkt: Uge 25

VidensBy, House of Creativity 
Oliver Christensen og Suzanne Jagd
olch@sonderborg.dk
Tlf. 21635098

Tilmelding på VidensByens 
hjemmeside under House of Creativity

3. klasse Tema: Naboskab – indskolingselever bliver Spåkonen Fannys kulturhistoriske lærlinge
Fag: Historie, dansk og billedkunst

Lærerworkshop onsdag d. 30-1-2020 kl. 9.00-15.00: 
På lærerworkshoppen klædes du på til at bruge en fortællekuffert og arbejde med din klasse omkring temaet 
naboskab. Hvad er godt og dårligt naboskab? Hvordan lever vi med vores naboer? Hvordan kan eleverne 
reflektere over emnet, udtrykke det kreativt og anvende det i praksis? 

Varighed: 6 timer
Underviser: Spåkonen Fanny alias Anette Jahn, historiefortæller fra Måle Fortælleteater.

Læringsforløb for elever: 
Undervisningsmateriale. Spåkonen Fanny inviterer eleverne til at blive hendes lærlinge og blive historiske 
indsamlere. Fanny var spåkone og historiefortæller i 1800-tallet. Hun kunne få folk til at fortælle bare ved at 
kigge på dem. Så fortalte folk hende deres dybeste hemmeligheder. Og hun kunne også spå. Hun spåede blandt 
andet, at Sønderjylland igen ville komme under den danske krone, og at den dag ville kongen ride over grænsen 
på en hvid hest. Og hendes spådom gik som bekendt i opfyldelse.

VidensBy, House of Citizenship
Malene Samsø Nielsen
mnnl@sonderborg.dk
Tlf. 21631962

Tilmelding på VidensByens 
hjemmeside under 
House of Citizenship ultimo november
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Målgruppe Beskrivelse af forløbet Kontaktperson og links
4. klasse Koncert med Symfoniorkesteret og Sigurd Barrett 

D. 29.-30.4. Koncert med Symfoniorkesteret og Sigurd Barrett.  

Vi begynder med de små gruppekoncerter – SK1 koncerterne, hvor mindre ensembler fra orkestret turnerer rundt 
på skolerne og giver børnene en uhøjtidelig og morsom introduktion til den musik, de skal opleve senere på året 
til de store SK2 koncerter. Dernæst inviterer vi børnene til rigtige koncerter med hele vores orkester på Alsion.

Ansvarlig: Symfoniorkesteret 

Tilmelding direkte til 
Symfoniorkesteret

4.-5. klasse Tema:  Genforening og demokrati
Fag: Billedkunst

I 2020 vil Dansk-Tysk Børnekunstfestival arbejde med et tema inspireret af 100 års jubilæet for 
Genforeningen.
De involverede danske og tyske skoler mødes til fælles rundvisning på Sønderborg Slot, hvor de vil se 
udstillingen om Genforeningen, og få en introduktion til den historiske baggrund af museums- 
inspektør Arne Reggelsen.
Efter rundvisningen skal eleverne arbejde med billedkunstnerne Johannes Caspersen (DE) og Rick Towle (DK) 
omkring Genforeningstemaet som kunstnerisk udtryk med udgangspunkt i demokratiet i ord og billeder.
Det kan være i form of “valgplakater” samt visualisering af demokratiets rettigheder. Der tages udgangspunkt i 
de historiske plakater omkring valget fra 1920 fra Sønderjylland og Slesvig.  
De deltagende skoler fra Sønderborg er Humlehøjskolen og Ulkebøl Skole, hvor tre klasser hver især arbejder 
sammen med en klasse fra Tyskland i en workshop i Riddersalen på Sønderborg Slot.
Værkerne udstilles på Sønderborg Slot i påsken 2020, og der er fernisering Langfredag d. 10. april 2020. 
Der er mulighed for at besøge udstillingen tirsdag og onsdag efter påske. 

Ansvarlig: Kultur, Event, Idræt og Fritid
Dennis Lykke, Kulturkonsulent
dlyk@sonderborg.dk
Tlf. 27905466

Det er ikke muligt at tilmelde sig forløbet, men 
der er mulighed for at besøge udstillingen med 
sin klasse tirsdag og onsdag efter påske.
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Målgruppe Beskrivelse af forløbet Kontaktperson og links
5. klasse Tema: 100 år som blank - En musikalsk fortælling om 3 generationer i en sønderjysk familie

Fag: Musik og historie

Sted: Forestillingen bliver vist på Sønderborg Musikskole fredag den 20. marts kl. 09.00 og kl. 12.00

I løbet af den periode, hvor Sønderjylland var en del af det tyske rige, blev det mere og mere almindeligt, at 
danskere og tyskere giftede sig med hinanden. De kom til at hedde de blanke efter Genforeningen.

100 år som blank er en musikalsk fortælling om to unge mennesker, som en dag sidder og bladrer i familiens 
gamle fotoalbum. Langsomt går det op for de to, at de muligvis har mere tilfælles end blot at bo i samme by og gå på 
samme skole. Hvordan kan det gå til, at en hel gren af ens familie forsvinder ud i glemsel? Hvordan kan det gå til at 
venner bliver til fjender, selvom ingen af dem har noget at bebrejde den anden?

Forestillingen 100 år som blank tager publikum med på en musikalsk tidsrejse gennem 100 år, hvor musikken un-
derstøttes af en eventyrlig fortælling med eviggyldige temaer som fremmedgjorthed, udstødelse, tvungne valg pga. 
pres fra det omgivne samfund og menneskers tilpasningsevne – også når livsbetingelserne er svære.

Ansvarlig: Musikskolen

Kontaktperson:
VidensBy, Oliver Christensen
olch@sonderborg.dk
Tlf. 21635098

Udsolgt 

5.-6. klasse Sigurd Barrett fortæller om Genforeningen
Fag:Musik og historie

I forbindelse med 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark 1920 inviteres alle kommunens 
5. og 6. klasser til skolekoncert med Sigurd Barrett.
Sigurd har med vanlig musikalsk og historisk bevidsthed skabt en fortælling om at rykke grænser og skabe 
et fællesskab. 
Gennem sang, fortælling, humor og engagement formidles historien om Genforeningen i et nutidigt perspektiv.
Der planlægges med tre koncerter med plads til 500 elever pr. forestilling for 5. og 6. klasser den 24. februar. 
Der er fri entré.

VidensBy, House of Citizenship
Malene Samsø Nielsen
mnnl@sonderborg.dk
Tlf. 21631962

Tilmelding på VidensByens 
hjemmeside under 
House of Citizenship
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Målgruppe Beskrivelse af forløbet Kontaktperson og links
6. klasse Tema: Der König auf dem weißen Pferd - Symbole und Plakate 1920 - 2020 

Fag: Forløbet er tværfagligt og inddrager elementer fra billedkunst, historie, dansk og tysk. 
Undervisningssproget vil være tysk, varighed 90 minutter. 

Forløbet vil kunne stå alene, indgå som del af en temadag eller blive arbejdet videre med i klassen 
efterfølgende.

Med udgangspunkt i billeder og plakater fra bl.a. Genforeningen, arbejder vi med tilegnelse af et lille ordforråd til 
billedanalyse på tysk. Eleverne kommer til at anvende ordforrådet i forskellige opgaver og laver en skitse til deres 
bud på en plakat med fokus på et eller flere temaer som grænser, venskab, naboskab, fællesskab, mindretal og 
genforening. 

VidensBy, Global House

Tilmelding: 
Kerstin Lehmann 
kele@sonderborg.dk
Tlf. 27 90 01 29

6. klasse Tema: Historier om mit sted
Fag: Historie og dansk

Historier om mit sted er et projekt for kommunens 6. klasser. Her får eleverne mulighed for at arbejde med digital 
visualisering og formidling om historier fra deres lokalområde gennem Virtual Reality og Thinglink. 
Projektet har til formål at styrke elevernes historiebevidsthed ved at blive historieproducerende og gøre deres vi-
den brugbar for andre. Eleverne skal gennem projektet skabe sammenhæng mellem den lille og den store historie 
ved at bruge nærområdet som læringsrum. 
Fortællingerne bliver lavet i Thinglink på Skoletube, hvor eleverne ved hjælp af 360-graders billeder, arkivfotos og 
speak laver deres egen Genforeningsfortælling. Alle deltagende klasser vil få stillet VR-briller og et 360-graders 
kamera til rådighed. House of Citizenship kan kontaktes under forløbet for vejledning. Der vil også blive stillet en 
digital trin for trin guide til rådighed.

Projektet foregår i tre etaper:
1. Kompetenceudvikling for underviserne: Lærerkursus i Virtual Reality og Thinglink  

ved Peter Leth fra LærIt d. 20.11. kl. 9.00-15.00. 
2. Skolernes arbejde med det dobbelte tema: Mit sted – Genforeningen 1920.  

Skolerne planlægger selv, hvornår man vil arbejde med sin klasse. 
3. Offentlig udstilling af elevernes produkter i Sønderborg by i april.

VidensBy, House of Citizenship
Malene Samsø Nielsen og Jesper Mønsted
mnnl@sonderborg.dk
Tlf. 21631962

Tilmelding på VidensByens 
hjemmeside under 
House of Citizenship
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Målgruppe Beskrivelse af forløbet Kontaktperson og links
7. klasse Tema: Genforeningsbussen

Fag: Historie

I uge 10 og 11 får eleverne mulighed for at få besøg af Genforeningsbussen.
Eleverne kan forvente en farverig, kulørt og festlig bus, der triller ind i skolegården og gennemfører et undervis-
ningsforløb med fuld knald på. Et historisk og nutidigt roadshow med fokus på identiteter – nationale, kulturelle 
og etniske dengang og nu. Forløbet bliver et inddragende forløb, hvor man møder eleverne med smartphones, 
sociale medier og lommefilm. Det bliver både sjovt og fagligt relevant.
Målsætningen er overordnet set at styrke og stimulere elevernes sans for demokratiske processer, national  
identitet i en globaliseret verden og forholdet mellem flertal og mindretal og mellemfolkelig forståelse.

Ansvarlig: Museum Sønderjylland

Kontaktperson, koordinering: 
VidensBy, House of Citizenship
Malene Samsø Nielsen
mnnl@sonderborg.dk
Tlf. 21 63 19 62

Udsolgt

8. klasse Tema: Filmfestival
Fag: Dansk

Filmfestival Sønderborg 2020 bliver med Genforening som det overordnede tema. Læringsforløbet henvender 
sig til 8. klasserne i Sønderborg Kommune, som her får mulighed for at arbejde med kortfilm i en danskfaglig og 
professionel ramme. 

Det samlede forløb består af tre dele:

• Den 9. september 2019 14-17 afholdes lærermøde: Her får lærerne et danskfagligt inspirationsoplæg, til  
hvordan de kan tilgå temaet Genforeningen, samtidig med, at de bliver klædt på til at styre arbejdsprocessen 
med eleverne i det følgende arbejde. 

• Den 16. og 17. september 2019 afholdes workshops for eleverne. Eleverne roterer mellem tre workshop: 
Manus, optagelse og redigering, hvor de undervises af professionelle filmfolk, og derved opkvalificeres til det 
videre forløb.

• Den 27. marts 2019 rulles den røde løber ud og limousinen køres frem, og eleverne mødes til filmvisning og 
prisuddeling på Sønderborg Teater.  

VidensBy
Oliver Christensen, House of Creativity 
og Malene Samsø Nielsen, House of 
Citizenship.

Lukket for tilmelding.
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Målgruppe Beskrivelse af forløbet Kontaktperson og links
8.-9. klasse Tema: Ungdomspolitisk debat

Fag: Samfundsfag

Vanen tro afholder House of Citizenship ungdomspolitisk debat med et panel bestående af fire erfarne ungdoms-
politikere. Debatten vil foregå på Ahlmann-Skolen den 2. oktober fra kl. 10-12. Der udvælges tre emner for debat-
ten, og i anledning af Genforeningsjubilæet 2020 bliver det overordnede emne identitet og kulturmøde. Relevant 
dengang som nu.   
Der vil blive udarbejdet et forslag til, hvordan man kan forberede sig i klassen, så eleverne er klædt på til at stille 
spørgsmål. 

VidensBy, House of Citizenship 
Malene Samsø Nielsen og Jesper Mønsted 

Er afviklet

8.-10. klasse Tema: Skriv for Demokratiet – unge i grænselandet
Fag: Dansk og samfundsfag

Skriv for Demokratiet er en essay-konkurrence for elever i 8. - 10. klasse. Konkurrencen sætter fokus på demokrati 
og unges deltagelse i demokratiet. I anledning af Genforeningsjubilæet 2020 er årets tema: Unge i grænselandet. 
Konkurrencen løber fra uge 43-46 og vinderen kåres fredag den 22. november 2019. Der er udarbejdet et inspirati-
onsmateriale, som kan downloades på www.houseofcitizenship.dk

VidensBy, House of Citizenship 
Malene Samsø Nielsen og Jesper Mønsted

Inspirationsmateriale og supplerende 
oplysninger om konkurrencen kan hentes 
her.

10. klasse 10. klasse arbejder med Genforeningen i uge 10 med forskellige aktiviteter og workshops

1. På baggrund af udvalgte tekster/videoklip laves en tidslinje i klasserne
2. Oplæg/diskussion af emnerne identitet/nationalitet/danskhed/mindretal/grænse/fællesskab/naboskab
3. Workshops med fremstilling af plakater, video, film, musik, graffiti, t-shirts og fotos 
4. Udstilling af produkterne i Sønderborg/Flensborg/ved grænsen/den tyske skole i Sønderborg/danske  

skoler i Sydslesvig.

Nærmere oplysninger om projektet:
Kontakt Vivian Johannsen, lærer på 
10´eren, vijh@sonderborg.dk
og 
Anne Bertram, Kultur- og Fritidskonsulent
Projektkoordinator Genforeningen 2020,
aebm@sonderborg.dk
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Øvrige læringsaktiviteter til 
historieundervisningen
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Kickstart din forbere-
delse til Genforeningen 
2020 med en guidet 
rundvisning på Sønder-
borg Slots udstilling om 
Genforeningen. 

Lærerkurset afholdes 
onsdag d. 19. februar.
På kurset vil der endvi-
dere gives forslag til for-
skellige didaktiske vink-
ler til din undervisning.

Tilmelding på VidensBys 
hjemmeside under 
House of Citizenship 
pr. 1. december 2019

Læs om udstillingen her

Lærerkursus på
Sønderborg Slot 
19.02.2020

Genforeningen i 
historieundervisningen
 
I anledningen af Genforeningsjubilæet 2020 har vi samlet et udvalg af de mange 
undervisningsaktiviteter, der finder sted i året 2020.

Hæftet og de forskellige aktiviteter er inspiration til jeres egen planlægning af for-
løb og undervisning i anledningen af Genforeningen 2020, og kan ofte tilpasses 
forskellige fag og klassetrin.

Oversigten er inddelt i klassetrin og i kategorierne: 

Aktiviteter
Materialer/forløb
Konkurrencer
Åben-Skole
Det kreative
 
I er altid velkomne til at kontakte os for nærmere oplysninger.

Tip!
Gintberg på Kanten

Kickstart din undervisning med 
Gintberg på Kanten i Sydslesvig.

Link til udsendelsen her.
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Aktiviteter
Klassetrin Beskrivelse Læs mere
Hele skolen Besøg jeres lokale genforeningssten

Find oplysninger om stenen. Hvad står der på den, og hvem sørgede for, at den blev stillet op? I kan også lave jeres 
eget genforeningsmindesmærke.

www.ambirk.eu

Hele skolen Lav et event ved din skoles lokale genforeningssten
den 14. maj 2020 og bliv en del af den landsdækkende markering af 100-året for Sønderjyllands Genforening med 
Danmark.

www.graenseforeningen.dk

3. - 4. klasse Lad eleverne tegne og farvelægge kort, 
der viser, hvordan Danmarks grænser har flyttet sig over tid. Kortene kan hænges op i klassen som en tidslinje.

www.danmarkshistorien.dk

www.youtube.com

4. - 6. klasse Rollespil
Lad eleverne finde oplysninger om Christian den tiende, og lave et rollespil om ham.

www.danmarkskonger.dk

www.danmarkshistorien.dk

5. - 9. klasse Arbejd med Genforeningsplakater
Lad eleverne lave deres egne plakater.

www.flickr.com

www.genforeningen.sonderborg-slot.dk

3. - 9. klasse Kilder
Rigsarkivet har lavet en kildesamling om Genforeningen, der løbende vil blive opdateret frem til udgangen af 2020.

www.kilderne.dk

5. - 9. klasse Spil dilemmaspillet Krig eller fred?
Året er 1914, og eleverne spiller Kejseren af Østrig-Ungarn. Der har været fred i Europa så længe nogen kan huske, 
men nu er det begyndt at ulme på Balkan. Snart skal der træffes store og afgørende beslutninger. Spillet giver bag-
grundsforståelse for Første Verdenskrig og Genforeningen.

www.dilemma-spillet.dk

8. - 9. klasse Se DR’s Den sorte skole om Genforeningen
Udsendelsen giver eleverne et kort, humoristisk overblik over de dansk - tyske nabostridigheder i slutningen af 
1800-tallet og den endelige grænsedragning i 1920. Der er også udarbejdet elevark til udsendelsen.

www.hval.dk
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https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=0&page=2&pageSize=6&orderby=title&Kategori=6794498f2e44541714d93a4d5b533c56&SearchID=46ab1611-19d4-450d-a7d2-a45f7edfe443&index=1


Materialer og forløb
Klassetrin Beskrivelse Læs mere

Tidslinje og baggrundsmateriale om Genforeningen www.genforeningen2020.dk

3. - 6. klasse Myter og historiebrug
Med udgangspunkt i historien om Jomfru Fanny, kan I arbejde med myter. Jomfru Fanny er en virkelig person, 
men der er opstået en masse myter om hende. Suppler eventuelt med oplæsning af andre lokale myter. 
Lad eleverne skrive/digte deres egne myter. HistorieLab har udarbejdet et forløb om myter og historiebrug.

www.dengang.dk
www.llhistorie.dk
www.historielab.dk

6. - 9. klasse ”En retfærdig grænse”
HistorieLab har udarbejdet et undervisningsforløb delt i tre underemner:
1. Genforeningen – eller da Danmark blev større
2. Skal grænsen flyttes mod nord?
3. Skal grænsen flyttes mod syd?
Man kan vælge hele forløbet eller dele af det. Til alle kilder er forslag til spørgsmål, som eleverne kan drøfte. 
Forløbet kan også tilrettelægges, så eleverne selv formulerer problemstillinger, som de søger at belyse.

www.historielab.dk

7. - 9. klasse Den Sønderjyske historie er også min historie 
Undervisningsforløb fra HistorieLab. 
I dette forløb bliver eleverne klogere på den sønderjyske historie og får mulighed for at debattere, hvilke historiske 
begivenheder der har størst betydning for deres liv i dag. Gennem historiske battles, diskussioner og forskellige 
øvelser, får de en fornemmelse for, hvorfor det er væsentligt at kunne forholde sig til fortiden. Der arbejdes med 
hjemmesiden ”Den Sønderjyske Historiekanon”, hvor eleverne gennem tekst og video bliver præsenteret for 20 
højdepunkter fra den sønderjyske historie, herunder Genforeningen.

www.historielab.dk

8. - 9. klasse ”I et grænseland”
Grænseforeningens temaside ”I et grænseland” samler en række temaer, hvor eleverne skal relatere sig til de 
historiske og politiske begivenheder og samtidig aktivt reflektere over deres egen identitet og opfattelse af 
kulturmødet i grænseregionen.

www.ietgraenseland.dk
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Konkurrencer
Klassetrin Beskrivelse Læs mere
3. - 9. klasse Deltag i Historiedysten 2020

Det overordnede emne for konkurrencen er Genforeningen. Konkurrencen er inddelt i tre runder, og løber af 
stablen efter sommerferien 2020. Runde 1 finder sted mellem d. 1.-4. september og er en online quiz med 
udgangspunkt i det tilgængelige undervisningsmateriale. Finalen afholdes på Frederiksborg Slot i oktober 2020.

www.historiedysten.dk

8. - 9. klasse Skriv for Demokratiet
Essaykonkurrence med fokus på Genforeningen. 
Eleverne kan skrive inden for tre temaer:
1. Ung i et grænseland
2. Identitet og fællesskab
3. Minoriteter og demokrati
Konkurrencen løber i uge 43-46 2019.

www.houseofcitizenship.dk

Åben-skole
Klassetrin Beskrivelse Læs mere
7. - 10. klasse Udstilling på Sønderborg Slot om Genforeningen 

og ikke mindst dens betydning for den efterfølgende periode.
Der kan bestilles en gratis rundvisning på House of Citizenships hjemmeside. Der er et begrænset antal, 
så det er efter først til mølle-princippet. 

www.houseofcitizenship.dk
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http://historiedysten.dk/
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Klassetrin Beskrivelse Læs mere
7. - 10. klasse Udstilling og forløb om national identitet og historiebrug 

på Historiecenter Dybbøl Banke. Forløbet ”Det har slet ingen hast for dem som tror” handler om Sønderjylland 
under tysk styre 1864-1920 og Genforeningen 1920. 
Efter en kort introduktion til 1864 går turen til Dybbøl Mølle, hvor der tales om tiden 1864-1920. Via en række 
dilemmaer skal eleverne forholde sig til både deres egen identitet og til livet som mindretal. 
Det er muligt at søge om tilskud til besøget på House of Citizenships hjemmeside. Der er et begrænset antal, så 
det er efter først til mølle-princippet.

www.1864.dk

7. - 10. klasse Vandreudstilling om det danske mindretal i Sydslesvig
Sydslesvigsk Forening har skabt en planche- og videoudstilling, som giver indblik i, hvordan det er at leve som 
mindretal i en flertalsbefolkning. Udstillingen sætter ikke kun fokus på den historiske forankring af mindretallet 
i regionen, men også hvad der rører sig lige nu. Som introduktion til udstillingen kan skoler i Danmark booke en 
gæstelærer, der i ord og billeder fortæller om ”Verdens mest spændende grænseland”.

www.genforeningen2020.dk

8. - 10. klasse Få besøg af Grænseforeningens elevambassadører
Grænseforeningens Elevambassadører er et team af gymnasieelever fra det danske og det tyske mindretal i det 
dansk-tyske grænseland. Elevambassadørerne tager udgangspunkt i deres egne historier, der på forskellig vis 
giver en viden om og et indblik i det at vokse op i et mindretal. De kan være med til at sætte både fortid og nutid 
i perspektiv og sættes i relation til andre etniske mindretal.

www.elevambassadoer.com

Hele skolen Grænsen er nået. Vandreudstilling med afstemningsplakater fra 1920 
Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By tilbyder en vandreudstilling, der viser de danske og tyske afstemningsplaka-
ter fra grænsedragningen i 1920. Udstillingen kan tilpasses den enkelte skoles pladsforhold og kan derfor erhver-
ves i tre forskellige størrelser på henholdsvis 25, 50 eller 83 plakater, der ledsages af forklarende planchetekster.

www.genforeningen2020.dk

Hele skolen Få besøg af en gæstelærer fra Grænseforeningen, 
og få en levende fortælling om grænselandet før og nu.

www.houseofcitizenship.dk
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Det kreative
Klassetrin Beskrivelse
Hele skolen Naboskab (venskab): Historiefortælling – Brick Books  

Her kan man male på mursten for at skabe sit helt eget bogomslag. Derefter skabes der en fortælling omkring tematikkerne. Fortællingen kan skrives 
ned og evt. indspilles, så elevernes historie f.eks. kan høres via en QR kode på bogomslaget. Det kan også være Spoken Word, hvor eleverne komponerer 
eget musik via Soundation-programmet på Skoletube, og derefter fortæller deres historie henover tracket. 
Bøgerne kan samlet set danne en kunstværk, eller være en del af en udstilling i byrummet. For inspiration se her.

Hele skolen Fællesskab: Mosaikker 
Eleverne laver i fællesskab et stort billede af små mosaikker (billeder fra Genforeningen eller fra en af tematikkerne i Spejbilleder). 
Der anvendes små lærreder i størrelsen 20x20, hvor hver elev skaber deres eget lille maleri, som bliver en del af et større billede. Man kan vælge at male 
med akryl eller gøre brug af decoupage-teknik. 
På www.mosaically.com findes et online program, der kan generere et stort billede af små fotografier. Programmet kan være en hjælp til projektet.  

Hele skolen Grænser: Musikforløb hvor man kan flytte personlige grænser
Sang, spil og bevægelse hvor man synger tyske sange og laver bevægelseslege på tysk. Her kan man arbejde med udtryk og følelser i forbindelse med 
indlæring af periodefornemmelser og rytmetræning. 
Man kan også inddrage folkedans og invitere den lokale forening ind til en workshop.

Hele skolen Fællesskab: Korsang og bevægelse
Hvis man vil arbejde med sang og bevægelse som en fællesskabende aktivitet, er der f.eks. mulighed for at samarbejde med blandt andre Sangcentret, 
AB Dance eller en lokal folkedanserforening.

2.-5. klasse Nationalitet eller venskab:  Digte historier. Læseteater/skyggeteater/dukketeater 
Lad eleverne lave deres egne dukker og skrive et lille teaterstykke, som de spiller for hinanden. Dialogen kan f.eks. være mellem en fra det danske og det 
tyske mindretal. Se eksempel på dukker her.
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Klassetrin Beskrivelse
2.-7. klasse Identitet: Filmproduktion, Stop-motion, medie og billedkunst

Her kan man arbejde med et stopmotion-forløb, hvor eleverne enten gengiver dele af historierne, eller skaber deres egen. Brug eventuelt 
Skoletubeprogrammet FilmX. Et emne i forløbet kunne være ’Den lille kanin der ville være en giraf’ eller ’Den lille lyserøde drage’. 
Se mere her. 

3.-9. klasse Mindretal: Fotoudstilling - mindretal og flertal 
Her kan det handle om at finde forskellige situationer, hvor der er mindretal og flertal. Efterfølgende kan man fotografere dem og lave en udstilling. 
Man kan overveje at arbejde med sort/hvid billeder, og evt. komme ind på perspektiver og symbolik. 
Det vil være muligt at få et kursus i, hvordan man laver et godt billede med sin iPhone eller iPad.    

4.-9. klasse Naboskab: Stoledesign - en stol man kan sidde og tale sammen i
Redesign af stole som kan bruges af to. Man kan her arbejde med forskellige materialer for at udsmykke sin stol bedst muligt. Det kan f.eks. være 
forskellige farver tape, maling eller forskellige former for genbrugsting. Målet er at skabe en stol, som kan danne grundlag for en samtale med din nabo.
Lav eventuelt en aftale med genbrugsstationen, om de vil hjælpe med at stille stole til side. 

7.-9. klasse Træffe valg: Valgplakater
Se på og sammenlign valgplakater fra Genforeningen med valgplakater fra i dag. 
Hvad viser de? Hvad fortæller de? Valg til hvad? 
Find ud af hvad I kan lave en afstemning om på jeres skole, og fremstil jeres egne valgplakater.
Man kan arbejde med foto og arbejde digitalt. Brug eventuelt Skoletubeprogrammet Easeally.
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