Oplev
Sydslesvig
Læremidler til dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser

Fortællinger

Undervisningssites

Det dansk-tyske grænseland har nok aldrig været mere relevant i en undervisningssammenhæng end nu. Grænsekontrol, flygtninge og Udkantsdanmark er bare nogle
af de aktuelle emner, der relaterer sig til grænselandet. Men også i forhold til mere
traditionelle temaer som identitet, kulturmøde, mindretal, fordomme, grænser og
medborgerskab er grænselandet interessant at bruge i undervisningen.

børnebøger om
Sydslesvig

I denne pjece finder du en række gratis undervisningstilbud, der spænder fra materiale til dagtilbud til de ældste klasser i grundskolen og ungdomsuddannelserne i
samfundsfag, dansk, historie, kulturforståelse, sprogfag m.m.
Vi håber på at kunne inspirere dig til at bruge vores materiale i dine undervisningssammenhænge!

Målgruppe: Dagtilbud og 1.-8. klasse til fagene dansk og historie
Tre illustrerede børnebøger bidrager med
vigtige fortællinger om Sydslesvig og det
danske mindretal i Sydslesvig. I tilknytning
til bøgerne er der udarbejdet et pædagogisk
supplement med pædagog- og lærervejledning samt spørgsmål, der kan bruges i dialog
med børnene:

Betyder det noget? er skrevet og illustreret
af Tove Krebs Lange og tager afsæt i den
11-årige Klara, der har en tysk mor og en
dansk far. Gennem Klara fortælles den
sydslesvigske historie, og forhold som sprog,
opdragelse, venskaber og fremtid er centrale
omdrejningspunkter i bogen.

Midtimellem er skrevet af Carsten Flink og
illustreret af Ursula Seeberg. Bogen er en
fabulerende fortælling om kyllingen Kian,
der lever i en verden, hvor løven er konge på
jorden, mens ørnen er konge i luften. Kian
vokser op til at blive hanekylling.

Silja min Silja er skrevet af Inge Duelund
Nielsen og illustreret af Birde Poulsen. Det er
en fortælling om flugt og flygtninge set med
et barns øjne.
Bøgerne kan bestilles på biblioteket og
lånes som klassesæt på alle CFU’er.

Udgivet af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Dansk
Skoleforening for Sydslesvig med støtte fra Sydslesvigudvalget
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Interaktive E-bøger

Danskmindretal.dk

Målgruppe: Fagene historie, dansk og
kristendomskundskab i 4.-5. klasse

Målgruppe: Fagene historie, dansk og
natur og teknologi i 5.-6. klasse

Målgruppe: Fagene dansk, tysk, samfundsfag og
historie 7.-9. klasse

Historie og grænseland. Historiske tekster er
en interaktiv e-bog, som fortæller Slesvigs
historie fra 1864 og frem til 1918. Med
udgangspunkt i historien lærer eleverne at
læse og skrive historiske tekster. E-bogen
behandler emnerne historiske tekster,
mindretal, krigen i 1864, dansk under tysk
styre, første verdenskrig og mindesmærker.
E-bogen indeholder bl.a. tekster, billeder,
videoer og interaktive opgaver. E-bogen
præsenterer eleverne for en stor variation
af historiske kilder, herunder fotografier,
dagbøger, erindringer og lydfiler.

Historie og identiteter er en interaktiv e-bog,
som fortæller Slesvigs historie fra 1920 og
frem til i dag. Ved at spejle sig i det danske
mindretals historie skal eleverne blive
klogere på, hvem de selv er, og hvad der
har været med til at forme dem. E-bogen
behandler emnerne identitet, mindretal, genforeningen, nazismen, København-Bonn-erklæringerne, barn i Sydslesvig i dag og
Vadehavet. E-bogen indeholder bl.a. tekster,
billeder, videoer og interaktive opgaver.
E-bogen præsenterer eleverne for en lang
række kilder, herunder fotos, plakater,
dagbøger, erindringer og skolestile.

danskmindretal.dk er et gratis undervisningssite, der skal styrke elevernes viden om det
danske mindretal. Hjemmesiden indeholder
undervisningsforløb til fagene dansk, tysk,
samfundsfag og historie i 7.-9. klasse og er
tilpasset færdigheds- og vidensmål i forenklede Fælles Mål.

Hvis du har iPad, kan du finde begge e-bøger i iBooks Store (via iBooks-app’en).
Bøger til øvrige e-bogslæsere samt lærervejledninger kan hentes på
www.skoleforeningen.org/downloads eller via QR-koden foroven.

»på grænsen af grænser«, »selvbiografi som
genre« og »spot på sprog og identitet« får
eleverne en historisk og aktuel indsigt i det
danske mindretal syd for grænsen, som de
gennem vedkommende opgaver kan sætte i
relation til egen identitet og livsfortælling.

Som en livsnerve gennem forløbene får
vi helt almindelige sydslesvigske unges
livfortællinger, hvor unge syd for grænsen
præsentes via en digital vennebog, hvor man
kan se video og billeder og læse om fritidsinteresser, drømme, livretter mm. Gennem
emner som f.eks. »identitet«, »mindretal«,

Begge bøger er udgivet af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og
Dansk Skoleforening for Sydslesvig med støtte fra Sydslesvigudvalget

Udgivet af Dank Skoleforening for Sydslesvig i samarbejde med
University College Syd med støtte fra Sydslesvigudvalget
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IetGrænseland.dk
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© 2018, udgivet af

Oplev Sydslesvig
Norderstraße 59
24939 Flensburg
Tlf. +49 (0) 461 50 47 194

Læremidlerne i denne pjece er udgivet af

Målgruppe: Ungdomsuddannelserne og de ældste klasser i grundskolen i samfundsfag, dansk, historie, kulturforståelse, sprogfag m.m.
På undervisningssitet IetGrænseland.dk
finder du et bredt udvalg af opgaver, kilder
og relevante links.

Norderstraße 59
24939 Flensburg
Tlf. +49 (0) 461 86 97 0
dcb@dcbib.dk

Stuhrsallee 22
24937 Flensburg
Tlf. +49 (0) 461 50 47 0
post@skoleforeningen.org

Peder Skrams Gade 5
1054 København K
Tlf. +45 33 11 30 63
info@graenseforeningen.dk

University College Syddanmark
Dyrehavevej 116
6000 Kolding
Tlf. +45 72 66 20 00
ucsyd@ucsyd.dk

»Grænseland – krig og kulturmøde«, som kan
købes som e-bog hos Forlaget Columbus .
IetGrænseland.dk er et omfattende undervisningssite, der kan anvendes både på
computere og bærbare enheder.

Her er alt det, du har brug for, når du vil
inddrage grænselandet i din undervisning.
Du vælger selv, om du vil bruge de foreslåede
forløb eller selv strikke et sammen.
Opgaverne kan bruges på kryds og tværs af
de forskellige temaer. Der er også en lille quiz
og forslag til rollespil. Så det er bare at gå på
opdagelse.
Gå på opdagelse IetGrænseland.dk. Undervisningssitet kan kombineres med bogen

Udgivet af Grænseforeningen med støtte fra A. P. Møller Fonden, Poul
og Else Tausons Fond, Det Unge Grænseværn, Oberst H. Parkovs
Mindefond. Flach-Bundegaards Fond og Sigrid Møllers Fond
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Interaktive E-bøger

tværfaglige forløb

