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Julehilsen
2

020… Hvad skal man næsten sig? På den
ene side et år, vi aldrig glemmer, og på den
anden et af dem, hvor det egentlig godt må
slutte snart.

Fjernundervisning, smitterisiko, og coronarestriktioner har siden marts været en del af
alles hverdag, og det har været nødvendigt at
oversætte undervisning og fysiske mødefora
til online ditto. I Falihos’ bestyrelse har vores
arbejde naturligvis også været påvirket. Arrangementerne har været færre, og de fysiske
møder har været på et minimum. I 2020 har
vi i bestyrelsen arbejdet på at udvikle visionerne for vores fremadrettede arbejde. Når

den slags skal drøftes og diskuteres, så er det
bare fedest at sidde i rum med hinanden.
Som alle andre har vi dog indstillet os på, at
få mest muligt ud af den virkelighed, vi nu
engang har været en del af. Heldigvis betyder den konstruktive ånd i bestyrelsen, at vi,
trods corona, er kommet et godt skridt videre
i processen, og vi ser frem til i løbet af 2021 at
skærpe vores DNA som faglig forening yderligere.
2020 har også været et af de år, hvor vi har
måtte sande, at det man håber på, ikke altid
kommer i en ønskværdig form. Som en faglig
forening med ambitioner om at påvirke vores
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fag, er det relevant at være synlige, når der
debatteres historie og samfundsfag i de landsdækkende medier. De seneste måneder er det
lykkedes, på en baggrund som alle fornuftsindivider kun kan beskrive som tragisk og
forkastelig, mordet på vores franske kollega
Samuel Paty. Skal lærerne vise Muhammedtegningerne i undervisningen? Tør vi? Og
hvilke konsekvenser har det for ytringsfriheden, hvis lærerne lader sig begrænse af frygt
for repressalier fra voldsparate ekstremister?
For politikere og debattører udenfor klasseværelserne har det tilsyneladende været
åbenlyst, at det eneste argument for ikke at
vise tegningerne må være, at man er bange.
Hvorfor skulle man ellers undlade netop disse tegninger? Til trods for, at mediedækningen nogle uger var omfattende, har det været
svært at trænge igennem med budskabet om,
at vi i grundskolens undervisning ikke har
tradition for at styre efter specifikt indhold,
men arbejder med at opbygge generelle kompetencer hos eleverne. Alligevel har det været
udgangspunktet for min deltagelse i debatten.
At stå fast på den faglige nuancering. Måske
er Muhammedtegningerne ikke altid den
mest hensigtsmæssige vej frem mod målet?
Måske er de…? Den vurdering er vi som læ-

rere uddannede til at foretage på baggrund af
de konkrete praksisser, vi hver især repræsenterer. At vedtage konkrete kilder fra politisk
hold, ville være et frontalangreb på det princip og den faglighed vi repræsenterer.
Kan vi forvente en anden ro i 2021? På nogle
fronter må man håbe det. I skrivende stund
ser det ud til, at en Covid-19-vaccine kan realiseres inden for en overskuelig fremtid. Når
det kommer til debatten om vores fag, så er
der dog masser der tyder på et hektisk 2021.
Revidering af historiekanon fx. Fra politisk
hold er der meldt et ønske om, at Rigsfællesskabet og Holocaust tydeliggøres i historiekanon - mon Muhammedkrisen kommer med
i den pulje? Uanset, hvad 2021 måtte byde
på, så kan jeg garantere, at vi er klar i Falihos’
bestyrelse. Både når det kommer til at fortælle omverdenen om virkeligheden for vores
fag, men også med råd og vejledning til vores
medlemmer. Vi er her for jeres skyld.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt
nytår,
Dennis Hornhave Jacobsen,
Formand for Falihos
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Nyhed
!
Gratis
fagbøger
online!

7.-9.
klasse

Nu har dine elever fri adgang til et væld af spændende fagbøger på begge
vores fagportaler til historie. Vil dine elever f.eks. læse alt om de to verdens
krige, der hærgede i det 20. århundrede, vide hvordan man levede i sten og
bronzealderen, eller bare finde ud af, om den mørke middelalder virkelig var
mørk? Det er bare nogle af de temaer, du finder i de mange fagbøger.
Og så kan eleverne få bøgerne læst op med en enkelt klik!
Find bøgerne på historie3-6.gyldendal.dk og historie7-9.gyldendal.dk

3.-6.
klasse

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i
historiefaget
Af Line Slaikjer Frøhlich, studerer pædagogisk psykologi og Katrine Neve Christensen, lærer

Hurra! Hurra! - I år kan vi fejre 50-års fødselsdag for
obligatorisk seksualundervisning i folkeskolen, men
har vi egentligt noget at fejre?

D

et havde vi i høj grad i 1970, hvor vi som
foregangsland indførte seksualundervisning som et obligatorisk emne i folkeskolen.
Siden dengang har undervisningen i emnet
fulgt tiden. I halvtredserne handlede undervisningen om at undgå uønskede graviditeter
og planlægning af kernefamilien, hvor firserne var præget af et HIV og AIDS-smitte,

hvorfor eleverne skulle lære om sikker sex.
I dag lever nutidens unge i et individualiseret samfund, hvor frihed, flydende normer
og mange valg har sat temaer som grænser,
rettigheder, normer og idealer på skoleskemaet i det obligatoriske emne sundheds- og
seksualundervisning og familiekundskab
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(SSF). Intentionen bag nutidens seksualundervisning kan dog være vanskelig at få øje
på i praksis. En evalueringsundersøgelse (Følner, Jensen & Larsen, 2019) viser, at lærere i
folkeskolen ikke føler sig ordentligt klædt på
til at undervise i SSF, da de har et minimalt
kendskab til emnets Fælles Mål, læseplan og
vejledning. Derudover fremhæver undersøgelsen, at kompetenceområdet ‘køn, krop og
seksualitet’ kun delvist bliver indfriet (ibid.).
Undersøgelsen viser desuden, at SSF, ifølge
lærerne, oftest ikke bliver organiseret som et
tværfagligt forløb, men hvis det gør, er emnet typisk placeret i fagene dansk og biologi
(ibid.). Undersøgelsens resultater er bekymrende, da de viser, at eleverne ikke bliver uddannet efter emnets formål. Formålet beskriver, at eleverne gennem undervisningen skal
have mulighed for at udvikle deres identitet,
eftertænksomhed og kritiske refleksion, hvor
deres handlekompetence blandt andet er i
fokus.
Derudover bør emnet give eleverne viden
om de biologiske aspekter i faget, og temaer
som grænser, normer, digital dannelse og
rettigheder skal vægtes lige så højt som den
biologiske del (Roien, 2018). Læseplanen
lægger vægt på, at emnet skal tilgås med en
tværfaglig tilgang i samspil med folkeskolens
skemalagte fag, eftersom emnet ikke er tillagt timetal (UVM, 2018). Undersøgelsens
resultater om lærernes manglende viden om
emnet samt utilstrækkelig indsigt i kompetenceområderne kan skyldes, at emnet er et
timeløst fag i folkeskolen. Dette kan være en
problematik, da lærerne i forvejen er presset
på forberedelsestid, hvorfor de derfor ikke
prioriterer emnet i deres undervisning.
I lyset af formålets intentioner har vi i vores
bachelorprojekt argumenteret for, at samtlige
af skolens undervisningsfag bør integrere det
timeløse emne i deres planlægning. Hertil
har vi belyst, hvordan historiefaget og SSF i
samspil kan opnå hver deres kompetencer.

Projektets konklusioner begrundes ud fra
Ralph W. Tyler (1971) og Frede V. Nielsens
(2006) teorier om valg af indhold i undervisningen, samt en samfundsbeskrivelse med
udgangspunkt i Anthony Giddens’ (2000)
perspektiver på det senmoderne samfund.
Vores empiriske undersøgelser er baseret på
kvalitative interviews af fire folkeskolelærere
med forskellige baggrunde, som har undervist i emnet. De fire adspurgte lærere fortalte,
at de primært underviser i faget ud fra et
biologisk eller danskfagligt syn, hvilket stemmer overens med emnets historie, hvor der
har været større fokus på det biologiske perspektiv. Dette tilgodeser ikke selve formålet
for emnet, hvis hensigt er at det skal tilgås i et
bredt fagligt perspektiv.
Hvis vi skal indfri SSFs intentioner, er vi
nødsaget til at tænke emnet ind i alle skolens
fag, og som uddannede historielærere ser
vi en oplagt mulighed i at koble emnet med
historiefaget. En af de kompetencer, eleverne skal tilegne sig i historiefaget, er historisk
bevidsthed, der omhandler samspillet mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelse
og fremtidsforventninger. Historiebevidsthedsbegrebet er relevant at drage med ind i
et tværfagligt forløb mellem SSF og historie,
hvor SSFs handlekompetence kan komme i
spil i forhold til fremtidsforventninger. For
at give eleverne mulighed for at styrke deres
handlekompetence i undervisningen vil et
arbejde med kritisk historiebevidsthed være
optimalt. I den kritiske historiebevidsthed
bruges fortiden som et redskab til at afklare,
perspektivere og udfordre nutiden og dermed danne grundlag for mulige handletiltag
for fremtiden (Nielsen, et al., 2015). Bernard
Eric Jensen beskriver historiebevidsthed som
et element i identitetsdannelsen, hvor den
opstår gennem de spejlinger, mennesker gør
sig i hinanden (Jensen, 1996). Identitet er
ikke kun noget, der arbejdes med i historiefaget, men også i SSF. Ifølge Anthony Giddens (Giddens, 1994) er samfundets flydende
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normer skyld i, at det er svært for unge at
danne sin identitet, hvorfor elever skal have
mulighed for at fremme deres identitetsdannelse i skolen. I forlængelse af historiefagets
kompetencers relevans i SSF giver dette fag
eleverne mulighed for at fremme deres handlekompetence, hvilket også står centralt i formålet for SSF, da den styrker eleverne i at leve
i et demokratisk samfund, hvilket historiefagets formål også stræber efter. Det vil sige, at
eleverne, gennem en tværfaglig undervisning
i SSF og historie, vil udvikle deres identitet i
form af deres handlekompetence, hvilket vil
styrke dem i at indgå i et demokratisk samfund.

petenceområder til indskoling, mellemtrin og
udskoling, som alle har overemnet normer og
idealer.

Den første aktivitet henvender sig til indskolingen, hvor undervisningen tager udgangspunkt i værdier, som præger det enkelte individ og samfundet, og samtidig belyse etiske
dimensioner af normer og idealer i forhold
til køn. På den baggrund skal eleverne kunne
analysere på, hvordan normerne har ændret
sig gennem historien samt, hvordan de har
haft en indvirkning på nutidens normer. Undervisningsindholdet handler om ligestilling
i forhold til køn, hvilket er en igangværende
debat i samfundet, hvor særligt sexisme fylI forlængelse af vores konklusion om at både der i medierne. Derfor er det vigtigt at eleverSSF og historiefaget bidrager til elevernes
ne beskæftiger sig med emnet, hvor debattens
identitetsdannelse, er det væsentligt at se på
historiske udvikling bliver bearbejdet, så de
konkrete forslag til, hvordan undervisninkan forstå debattens nutidige ståsted. Forgen kan tilrettelægges tværfagligt. I projektet målet med aktiviteten er, at eleverne føler på
giver vi sådanne forslag, hvor vi har taget
egen krop, hvordan ulige rettigheder mærkes.
udgangspunkt i kompetenceområderne histo- Dette vil give dem indblik i, hvordan normer
riebrug og køn, krop og seksualitet. Komfor køn var tidligere, samtidig med at de får
petenceområdet historiebrug beskæftiger
mulighed for at analysere på, hvordan denne
sig med en forståelse af historie, som ikke
ulighed har ført til mere ligestilling i dagens
kun fortæller om ‘de gamle dage’, men om
samfund. Eleverne vil herigennem få en dysamspillet mellem fortid, nutid og fremtid.
bere indsigt i, hvilken betydning ligestilling i
Denne tilgang vil give eleverne kompetencer forhold til køn har for deres måde at leve på.
til at forstå, hvordan historien præger den
hverdag de lever i samt forstå, hvordan de
I aktiviteten skal eleverne lege fangeleg, hvor
selv er medskabende i den fremtidige historie de er opdelt; drengene mod pigerne. Løbende
(UVM, 2019). Vi har netop valgt køn, krop
stopper læreren legen, hvor der tilføjes regler,
og seksualitet, da dette kompetenceområde
f.eks. pigerne må kun gå på et ben, pigerne
ifølge evalueringsrapporten (Følner, Jensen & må kun bruge en arm, og pigerne skal lukke
Larsen, 2019) ofte blive nedprioriteret. Detøjnene. Dernæst fortæller læreren, at legen
te kompetenceområde ses som et væsentligt
omhandler ligestilling, hvorefter der tales om
element i forhold til elevernes identitetsdan- fortidens ulige rettigheder mellem mænd og
nelse, hvor det tilmed er vigtigt at eleverne
kvinder. Legen kan åbne op for en fælles snak
får en bred forståelse ud fra forskellige faglige på klassen om, hvordan det føles at have fordimensioner, f.eks. kulturelle og samfundsskellige rettigheder i lyset af deres egne oplemæssige. Her er formålet, at eleverne bliver
velser. Afslutningsvis skal eleverne i grupper
åbne for mangfoldigheden i et anerkendenlave nye regler til legen, så den opfylder krav
de og respektfuldt henseende (UVM, 2018).
om ligestilling.
Nedenfor præsenterer vi eksempler på undervisningsaktiviteter indeholdende de to kom- En aktivitet tiltænkt mellemtrinnet omSide 9

handler kropsidealer gennem tiden, hvor
undervisningsindholdet skal sammenlignes
med den tid, eleverne er omgivet af. I aktiviteten skal eleverne arbejde med historiske
fortællinger om kropsidealer gennem tiden
og afslutningsvis sammenligne med deres
samtid, hvor de gennem sociale medier bliver
konfronteret med kropsidealer, hvilket præger normer for, hvordan kroppen “skal” se ud.
Formålet med denne aktivitet er, at eleverne
får mulighed for at analysere mangfoldigheden gennem tidens normer og idealer for
kroppe, samtidig med at de perspektiverer
andres historiske fortællinger til deres egen.

på sociale medier og sammenligne disse med
kropsforståelsen og tiden i dag.

Aktiviteten til udskolingen arbejder også
med samfundets normer gennem tiden. Her
skal eleverne skrive en artikel, hvor det er
væsentligt at de blandt andet kan vurdere,
hvordan normer og rettigheder forholder sig
til køn og seksualitet i et samfundsmæssigt
perspektiv. Derudover skal eleverne kunne
forklare om sammenhængen mellem fortid,
nutid og fremtid, hvilket kan beskrives i lyset
af samfundets påvirkning. I aktiviteten vil
eleverne skulle bruge deres kompetencer indenfor kildekritik i og med, de selv skal finde
Her vil eleverne få øjnene op for at kroppe ser information. Det er vigtigt, at de forholder
ud på mange måder samt bliver bevidst om,
sig kildekritiske i forhold til deres informahvordan sociale medier påvirker deres selvtionsindsamling for at deres artikel bliver så
opfattelse. Eleverne skal i aktiviteten arbejde troværdig og nuanceret som muligt, da de
med kropsidealer, der har været gældende
primært vil hente deres informationer fra
gennem tiden, hvor de skal se på, hvilke sam- internettet, hvor alle kan give deres version
fundets tendenser der afspejler i kropsidealer, af virkeligheden, hvorfor det især er vigtigt at
hvilket belyses gennem historiske fortællineleverne her er kritiske. Formålet med denne
ger. Eleverne kan evt. arbejde med kroppe fra aktivitet er at give eleverne en forståelse af
slutningen af 1800-tallet, hvor en tyk krop
samfundets flydende normer for køn og sekblev sammenlignet med velstand, hvilket sås sualitet, hvilket eleverne kan opnå gennem
som et kropsideal. Et andet eksempel kan
undersøgelsen af samfundssynet fra tidligere
være 1920’erne, hvor cigaretterne var poputil nu. Eleverne vil på den baggrund kunne
lære. Her var kropsidealet for kvinder, at de
vurdere, hvordan normerne påvirker menneskulle være slanke og petite - som en cigaret. skers synspunkter til køn og seksualitet, samt
Også i 1920’erne begyndte husmoderforenin- at det er individerne i samfundet, som præger
ger at blomstre op, hvor kvinderne ønskede
og ændrer normerne.
anerkendelse for deres hjemmegående husarbejde. I takt med dette blev der større fokus
Eleverne skal beskæftige sig med seksualitet
på mændenes kropsideal, hvor de mandlige
og køn gennem tiden i forhold til, hvordan
egenskaber var i centrum i form af bl.a. ansamfundet har forholdt sig til forskellige
sigtsbehåring og fysisk styrke. Eleverne skal i seksualiteter. Her skal eleverne tage udgangsarbejdet med kropsidealer tage fat i historiske punkt i kendte mennesker, som har ytret sig
fortællinger fra forskellige tidsperioder og
om deres seksualitet gennem tiden. Eleverne
sammenligne datidens tendenser med krops- kan f.eks. skrive en artikel om Freddy Mercuidealet.
ry, George Michael eller Lili Elbe. Denne
artikel skal indeholde ytringer fra den kendte
Afslutningsvis skal eleverne holde nutidens
person, samt hvordan samtiden på dette tidstendenser op mod de kropsidealer, de møpunkt har forholdt sig til personens seksualider i hverdagen. Her skal eleverne tage udtet. Herefter skal eleverne læse sangeren Sam
gangspunkt i idoler og kendisser, de følger
Smiths udtalelse vedrørende sin egen kønsSide 10

definition: “I’m not male or female, I think
I flow somewhere in between. It’s all on the
spectrum” (Snapes, 2019). Eleverne skal igen
tale om samfundet i dag i forhold til, hvordan
samfundet forholder sig til udviklingen af
flere og flere definitioner af køn og seksuelle
orienteringer. Afslutningsvis holder klassen
en debat, hvor de skal snakke om køn og
seksualitet for 30 år siden og i dag. Læreren
stiller spørgsmålene, og eleverne vil debattere
ud fra forskellige og tidsbestemte synspunkter og holdninger til emnet.
Disse undervisningsforslag lægger op til en
tværfaglig tilgang til SSF, hvor vi bruger de
fagfaglige kompetencer fra historiefaget til
at tilgå emnet. Denne inddragelse af SSF i et
undervisningsfag vil medføre, at den pågældende lærer bliver bedre klædt på til at løfte
opgaven og intentionerne bag emnet, netop
fordi læreren her er ekspert i sit faglige område og dets kompetencer. For at indfri emnets
formål er det nødvendigt at inddrage emnet
bredt fagligt, for at få så mange perspektiver
som muligt. Derudover lægger vores aktiviteter op til en undervisning med udgangspunkt
i samfundsrelevante emner, hvor eleverne
kan udvikle deres identitetsdannelse gennem
en tidssvarende undervisning, hvor eleverne
bliver præsenteret for de mange forskellige
emner og nuancer, der er i emnet. Når de forskellige fag inddrager SSF i deres undervisning, løfter vi opgaven i flok samtidig med at
eleverne får den bedste alsidige undervisning.
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Sundheds- og seksualundervisning og
familiekundskab
Faghæfte
2020

VI ER SAMMEN OM AT
MÆRKE DET -

er en oplysende, debatskabende og aktiverende bog, der er oplagt som undervisningsmateriale i et forløb i samfundsfag om
aktivisme, klimakamp og fordelingen af ansvar i klimakrisen.
Af Esther Michelsen Kjeldahl, medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse, foredragsholder og
forfatter
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Bogens opbygning
Bogen er inddelt i 10 kapitler, som alle kan
læses separat. Den er bygget op af brødtekster, der sætter klimakrisen og klimakampen
ind i en samfundsmæssig, demokratisk og
historisk kontekst. Bogen forklarer f.eks.,
hvordan klimabelastende industrier i årevis
har påvirket klimapolitikken og hvorfor det
er et demokratisk problem. Den opridser klimadebattens historiske udvikling og dykker
ned i den udbredte konspirationsteori om,
at klimaforskningen skulle være resultatet af
en kommunistisk sammensværgelse. Og så
argumenterer den for, at det årelange fokus
på bæredygtig livsstil og forbrugsvalg er en
afledningsmanøvre, fordi det fjerner fokus fra
den magt, borgere kan have, hvis de organiserer sig og stiller krav til beslutningstagerne.
Med andre ord glemmer vi, at vi er borgere
frem for forbrugere.
De fleste kapitler indledes eller afsluttes af et
personligt essay med refleksioner over det
personlige ansvar i klimakrisen, klimadebattens forskellige menneskesyn, hvordan man
undgår at brænde ud som klimaaktivist, og
hvorfor det er aktivistisk at drage omsorg.
Alle kapitler indeholder desuden en række øvelser og refleksionsspørgsmål, der kan
bruges som udgangspunkt for projektforløb,
skriftlige opgaver eller fælles debatter i klassen.

ben. Men kun, hvis vi sætter ord på dem frem
for at undertrykke dem.
Følelser og sårbarhed skaber grobund for fællesskaber. Og i sidste ende er stærke klimaaktivistiske fællesskaber vores bedste chance for
at skabe samfundsforandringer. Bogen slutter
af med at hjælpe læseren til at finde sin rolle i
klimakampen. Kapitlet ’1001 veje end i klimakampen’ gennemgår en bred vifte af konkrete klimaktivistiske handlinger, som alle på
hver deres måde skaber synlighed om vores
klimabekymringer, styrker vores fællesskaber
eller lægger pres på beslutningstagerne.
VI ER SAMMEN OM AT MÆRKE DET er
skrevet af politisk filosof og klimaaktivist Esther M. Kjeldahl. Den bygger dels på hendes
indsigter i klimakrisens filosofiske problemstillinger, som hun har opnået gennem sin
filosofiuddannelse. Men den bygger også på
hendes praktiske erfaring med klimaaktivisme gennem Den Grønne Studenterbevægelse.
Målgruppen er unge fra 12 år og op, som er
nysgerrige efter nye refleksioner og erkendelser, som er bekymrede over klimakrisen
og som ønsker at bidrage med deres stemme,
talenter og interesser i klimakampen.

Bogens formål
Bogen forsøger at danne grobund for et nyt,
fællesskabsfremmende og omsorgsfuldt sprog
om klimakrisen og opfordrer læseren til at
sætte ord på sine følelser om klimakrisen.
Input som disse er vigtige, da personlige refleksioner og følelser er underrepræsenterede
i klimadebatten. Ofte taler vi udelukkende
om klimakrisen gennem naturvidenskaben,
teknologien og økonomiens sprog. Men hvis
flere sætter ord på, hvordan de virkelig har
det, vil en ny samtale blive startet og nye
stemmer komme til. I virkeligheden er vores
følelser vores allerstærkeste aktivistiske våSide 14
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Folkeoprøret i Hviderusland
Få overblikket og start opgaven på faktalink.dk
•
•
•
•
•

Hvad er Hviderusland?
Hvem er Aleksandr Lukasjenko?
Hvad var baggrunden for de folkelige protester i 2020?
Hvem bakker op om styret i Hviderusland?
Hvilke fremtidsperspektiver er der for Hviderusland?

Faktalink giver dig et hurtigt overblik over aktuelle samfundsmæssige og historiske
emner og er et godt sted for dine elever at begynde, når de skal skrive opgave.
Her er henvisninger til originalkilder og baggrundskilder og link til prædefinerede
søgninger i bibliotek.dk.
Besøg faktalink.dk
Tegn abonnement: dbc.dk/produkter/forfatterweb-og-faktalink

Grænseforeningens
elevudveksling
Af Per Oetzmann, Projektleder i Grænseforeningen

I

bogen ”Mojn, Moin” møder man en række
børn og unge fra det dansk-tyske grænseland. Er man blevet nysgerrig på at møde
dem i virkeligheden, er der flere forskellige
muligheder. Udveksling, ferielejr, lejrskoler,
10. klasse i Sydslesvig. Det er mødet med et
spændende område, en interessant historie og
tysk med sikkerhedsnet.
Elevudveksling er et meget bredt og for nogle uhåndgribeligt begreb. For nogle er det
ensbetydende med lange udenlandsophold
på tværs af Atlanten, eller andre steder langt
væk fra al dansk kultur og de trygge rammer
hjemme. Det er hele ideen ved en udveksling,
at man kommer længst muligt væk hjemmefra, bliver kastet ud på det dybe vand i en
fremmed kultur, for at lære at klare sig selv og
stå på egne ben. For andre er tanken nærmest
angstprovokerende, de synes, at det virker
uoverskueligt at skulle forlade deres trygge
rammer og begive sig ud i den slags eventyr.
I Grænseforeningen mener vi, at det interkulturelle møde mellem skoleelever fra 4.
klassetrin og opefter er en gevinst for alle
involverede parter. Qua vores historie og den
tætte tilknytning til de nationale mindretal i
grænselandet, især det danske syd for grænsen, er det også her vi koncentrerer vores
indsats. Grænseforeningen har med Dansk
Skoleforening for Sydslesvig og deres rejsekontor (www.feriebarn.dk) en stærk samarbejdspartner syd for grænsen. Fælles tilbyder
vi en række muligheder for, at danske elever
kan stifte bekendtskab med det danske mindretal i Sydslesvig. Gennem udvekslinger og

det deraf resulterende personlige og gensidige
møde får danske elever et dybt indblik i det
kulturliv, man finder i det danske mindretal.
Fordelene for eleven og dennes familie ved
sådanne interkulturelle udvekslinger er talrige. Eleven kommer til at opleve et væsentligt
stykke af danmarkshistorien på egen krop
og vil erfare, at historie ikke altid behøver at
være boglig, men også kan være konkret og
levende. Samtidig bliver det et møde ikke kun
med den sydslesvigske/danske kultur, men
også den tyske og det tyske sprog. Erfaringerne viser, at dette indblik ikke kun er gavnlig
for eleven selv, men for hele den unges bagland. Omvendt får de sydslesvigske elever en
kraftig saltvandsindsprøjtning af rigsdansk
sprog og kultur.
Vi er selvfølgelig godt klar over, at tanken
om rejser udover landegrænsen og gensidige
besøg kan ligge meget fjern i disse Coronatider. Men på trods af, eller netop fordi vi
som samfund er meget begrænsede lige nu,
er det måske endnu vigtigere at begive sig
ud i verden, så snart vi er på den anden side
af pandemien. Følgende udvekslinger/rejser
tilbyder Grænseforeningen for skoler, klasser
eller den enkelte elev:
Elevudveksling uge 45-47
Dette er muligheden for at deltage i en gensidig udveksling på i alt 2 uger i november
måned. Den ene uge er man i Danmark, den
anden uge er man i Sydslesvig. Sydslesvigske
børn taler både dansk og tysk og går på en
dansk skole. Elevudveksling med et barn fra
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Sydslesvig kan blive elevens første møde med
en kombination af dansk og tysk sprog og
kultur i dagligdagen og være et trygt første
skridt ud i en globaliseret verden.
Man skal selv sørge for at inddrage elevens
skole, så den sydslesvigske elev, som bor hos
den danske værtsfamilie, kan følges med
eleven i skole og deltage i elevens fritidsaktiviteter hver dag i den uge, man er i Danmark.
Det kan være en berigelse både for familien
og for skolen.
Næste skridt er, at eleven er gæst i sin nye
vens hjem i Sydslesvig i en uge, hvor de også
vil følges til undervisnings, fritidsaktiviteter
m.m.
Kontakt: Kontorleder Sally Flindt-Hansen,
Rejsekontoret i Flensborg (Sally.Flindt-Hansen@Skoleforeningen.org)

Frivillig 10.kl i Sydslesvig
Dette er en perfekt mulighed for at sætte
krydderi på den personlige udvikling og
komme væk fra den kendte hverdag i Danmark. Man kan tage sin 10. klasse som "udvekslingselev" syd for grænsen, og opleve en
flersproget og flerkulturel hverdag, som helt
sikkert vil give den enkelte mange brugbare
kompetencer med videre.
Eleven kan bo hos en sydslesvigsk værtsfamilie eller på Ungdomskollegiet i Flensborg.
Her vil eleven bo sammen med andre jævnaldrende unge og opholdet vil på mange måder minde meget om et efterskoleophold. 10.
klasse i Sydslesvig giver mange fordele: Man
får nye venner, der taler både dansk og tysk,
bliver bedre til tysk, og du får mulighed for at

rejse hjemmefra i et år under trygge forhold.
Er man interesseret, så kontakt Dansk Skoleforening i Sydslesvig gennem Rejsekontoret i
Flensborg eller se mere på feriebarn.dk .
Kontakt: Kontorleder Sally Flindt-Hansen,
Rejsekontoret i Flensborg (Sally.Flindt-Hansen@Skoleforeningen.org / +49 (0) 461 5047
401).

Fælles ferielejre
Ferielejrene bliver afholdt på Dansk Skoleforening for Sydslesvigs lejrskolesteder i Danmark og Sydslesvig. Lejrskolestederne ligger i
naturskønne områder ved Flensborg fjord, på
Holmsland klit eller i Sydslesvig. Lejrene skal
først og fremmest tilbyde alle deltagerne en
sjov og uforglemmelig uge, med spændende
aktiviteter og en masse tid med jævnaldrende. Da halvdelen af deltagerne kommer fra
Danmark og den anden halvdel fra Sydslesvig, vil der under opholdet være rig mulighed for at danne nye venskaber på tværs af
grænser og kulturer. Børnene vil ugen igennem blive klogere på deres nabo og dennes
sprog og kultur. Eleverne vil møde børn fra
det danske mindretal i Sydslesvig og vil helt
naturligt udvide sin kulturelle horisont.
Læs mere om mulighederne på feriebarn.dk.
Lejrskole i Grænselandet
Grænselandet ligger inden for overskuelig
afstand – både geografisk og økonomisk – og
giver eleverne stort fagligt udbytte og mindeværdige oplevelser med kulturmødet mellem
dansk og tysk. Området byder på en fascinerende natur og mange historiske steder, så
rigtig mange fag har mulighed for at komme i
spil. Både Vadehavet og Dannevirke er en del
af UNESCOs Verdensarvsliste.
Få inspiration, kontakter og hjælp til plan-
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lægning af et udbytterigt lejrskoleophold i
Sydslesvig.
Grænseforeningens foreningskonsulent Claus
Jørn Jensen (cjj@graenseforeningen.dk / +45
2172 1335) og pædagogisk konsulent Gunvor
Vestergaard (gv@graenseforeningen.dk /+45
30265129) hjælper gerne med inspiration til
planlægning af lejrskoleophold.

Sydslesvig Crew
Sydslesvig Crew er et korps af sydslesvigske
elever, der tager imod skoleklasser fra Danmark, fortæller om deres hjemegn og det at
være en del af et mindretal og viser rundt på
deres skole. Eleverne går i 7. til 10. klasse og
findes på ti af det danske mindretals skoler i
Sydslesvig. Det er en mulighed for at møde
mindretalsbørn og -unge på deres hjemmebane og høre, hvordan de oplever hverdagen
med to sprog og to kulturer.

Elevambassadørerne og Kulturmødeambassadørerne
I de ældste udskolingsklasser er der mulighed
for at få besøg af Elevambassadørerne, som
er gymnasieelever fra de tre mindretalsgymnasier i grænselandet. Med udgangspunkt i
deres personlige historier, laver de workshops
om emner som national identitet, fordomme,
sprog, mindretal og grænser. Kulturmødeambassadørerne er unge studerende, der alle har
en bindstregsidentitet. De kommer både fra
grænselandet og andre mindretal i Danmark.
De laver dialogmøder på alle klassetrin om
identitet, nationalitet, medborgerskab, kulturmøder m.m.
Få flere informationer på Grænseforeningens
hjemmeside https://graenseforeningen.dk/
Foredrag og Gæstelærere
Grænselandet er flerkulturelt og har været
det altid. Udviklingen er gået fra konflikt til
fredelig sameksistens. Hvorfor og hvordan?
Og hvad kan vi lære af den udvikling?
Grænseforeningens konsulenter, Claus Jørn
Jensen og Gunvor Vestergaard kommer rundt
i hele landet og holder foredrag om grænselandets historie og kultur og igangsætter
workshops og andre aktiviteter. Endvidere
tilbyder konsulenterne at komme ud på skolerne for at informere om de forskellige tilbud
og/eller holde oplæg om grænselandet på
personalemøder, forældreaftener osv.
For mere information og booking af foredrag
kontakt Claus Jørn Jensen (cjj@graenseforeningen.dk / +45 2172 1335) eller Gunvor
Vestergaard (gv@graenseforeningen.dk /+45
30265129)
Det dansk-tyske grænseland er meget mere
end genforening og grænsekiosker. Det er
bare med at gå på opdagelse.

SydslesvigCrew er et valgfag, hvor eleverne
både bliver klædt på til at møde danske gæster og samtidig får en øget bevidsthed om
egen identitet og tilhørsforhold til mindretallet. De bliver uddannet som aktive ambassadører for mindretallet og deres lokalområde.
Besøg hos på en af SydslevigCrew-skolerne
kan aftales via Rejsekontoret i Flensborg.
God fornøjelse.
Kontakt: Kontorleder Sally Flindt-Hansen,
Rejsekontoret i Flensborg (Sally.Flindt-Hansen@Skoleforeningen.org / +49 (0) 461 5047
401).
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Nu kan du gå ”Lige til
grænsen”

Har du brug for en god idé til den sidste time inden jul eller mangler den gode mandelgaveidé? Så er her et spil, der egner sig til begge dele.
”Lige til grænsen” er et enkelt og sjovt quizspil om alverdens grænser - geografiske såvel som
personlige, politiske og sproglige. Spillet indeholder 300 spørgsmål om alt fra, hvornår sønderjyderne begyndte at sige "mojn", til hvor stor en andel af barselsorloven, der gennemsnitligt tages af fædre.
Dyst mod hinanden eller arbejd sammen.
Familiespil: +8 år
2-6 spillere
20-30 minutter
Spillet er konstrueret, så man ikke behøver en masse faktuel viden på forhånd. Men det lægger op til gode snakke om de forskellige emner, der kommer på bordet. Det er derfor også
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velegnet til undervisningsbrug.
Spillet er udviklet af Martin Nedergaard Andersen og udarbejdet af Marie de Fine Licht og
Ida Kaae Antonisen for Grænseforeningen i anledning af Genforeningsjubilæet 2020.
Dét siger spillerne:
"Super sjovt og et lækkert materiale" - Randi Riege Christiansen, 56, Haderslev.
”Absolut relevant for undervisningen – i både samfundsfag og historie, hvor man kan tage fat
i både grænsedragninger, mindretal og den historiske ramme. Spillet kan også bruges i forhold
til talforståelse og statistikforståelse i matematik, fordi en del af udsagnene omhandler faktiske
mængder kontra procent eller hele tusinder. I seksual- og sundhedsundervisningen er spillet relevant i samtykkedebatten, da grænser er bredt forstået. Jeg kan kun anbefale det, da det både kan
aflive fordomme og danne udgangspunkt for mange spændende diskussioner.” – Rasmus Welling, lærer og kulturformidler.
"Det er fedt, at man kan spille som familiehygge, hvor vi er sammen - men ønsker du konkurrence, så kan du også det. Vi fik en masse gode dialoger, der går på tværs af alder og får sat fordomme på prøve" - Anette V. Bengtson, 51, Hadsten.
Spillet koster 150 kr og kan bestilles på grænseforeningens webshop https://shop.graenseforeningen.dk/shop/spil-8c1.html
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Podcastserie for børn dykker ned i Danmarkshistoriens vildeste fortællinger
Danmarks historie er fuld af spændende begivenheder og personligheder, der har gjort os til det folkefærd, vi er i dag. I en ny podcastserie,
som Nationalmuseet og Talk Town står bag, kan børn på 5-12 år blive
meget klogere på vores fælles ophav.

N

ationalmuseet og Egmont Publishings
podcastunivers Talk Town præsenterer nu Danmarks historie for børn. Gennem
markante nedslag i historien fortæller eksperter fra Nationalmuseet hvad fund, overleveringer og kilder har lært os, og journalist
Rikke Mia Skovdal binder fortællingerne
sammen, så de er fængslende at lytte til for
børn i alderen 5 til 12 år og deres voksne.

'Vores Tid', som skal bringe kulturhistorien
ud til alle, både de museumsglade og dem,
der sjældent kommer på museum. Også børnene.

"Sammen med Talk Town har vi skabt en fin
serie af fortællinger, der kan forundre, fascinere og forklare. Vi vil gerne inspirere børn
til at fordybe sig i fortiden, for uden historisk perspektiv bliver et samfund fattigere.
Samtalen mellem generationerne om hvad vi
Første episode i den nye serie fortæller den
har været, hvem vi er, og hvad vi er en del af,
fascinerende historie om den fattige pige
Kirsten Svendsdatter, der i 1639 snubler over kvalificeres af viden om vores historie, " siger
et horn af guld på en mark i Sønderjylland og Jacob Frische, der er chef for Vores Tid.
afleverer sit fund til kongen. Fortællingen om
Talk Town producerer, som en af de få aktøguldhornene er blevet en af de mest sagnomspundne i den danske historie, og National- rer på det danske marked, podcasts til børn.
museets eksperter sørger for, at de historiske Emnerne strækker sig fra klima og natur til
fakta er på plads. Således er eksperten i første kulturhistorie. Samarbejdet med Nationalmuseet understreger Talk Towns ambition om
episode Peter Pentz, der er museumsinspektør i museets afdeling for Danmarks oldtid.
at stimulere børns nysgerrighed og gøre dem
klogere igennem den gode fortælling.
Nationalmuseet skal gøre os alle klogere på
"Med dette samarbejde formidler vi Dannutiden - med udgangspunkt i kulturhistomarks historie med virkemidler og et lydurien. Museet har etableret det digitale medie
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nivers, som hjælper børnene til at skabe
billeder selv. Man kan levende forestille sig,
hvordan det var at være modstandsmand
under 2. verdenskrig, eller hvordan det måtte
være at finde de dyrebare guldhorn. Vi sætter
ansigter på historien," siger redaktør på Talk
Town, Mette Hovmand-Stilling og tilføjer:
"Vi har ekstremt høje kvalitetskrav, når vi
producerer indhold til børn. Ud over, at journalistikken naturligvis skal være orden, skal
både børn og voksne have lyst til at lytte med.
Børn er heldigvis generelt et kritisk publikum
- og det stiller krav til os om, at fortællingen
skal være så god, at børnene hænger på, og at
vi ikke rejser flere spørgsmål, end vi besvarer," siger Mette Hovmand-Stilling.
Alle episoder er testet af børn i målgruppen
for at sikre, at fortællingerne er medrivende
nok til, at de kan fange børnene. Episoderne er i udgangspunktet en smule kortere,
end dem til voksne - nemlig ca. 20 minutter.

Foreløbig er der planlagt otte episoder, hvor
børnene kan høre om stenaldermennesket,
Harald Blåtand, Margrete I, Guldhornene,
Dronning Caroline Mathilde, Thorvald Stauning, Churchill Klubben og 2. verdenskrig
samt Kvinders stemmeret i 1915.
Serien kan høres på appen Talk Town og på
Nationalmuseets medie vorestid.dk.
https://natmus.dk/vorestid/danmarks-historie-for-boern/
Første episode kan høres fra i dag torsdag
d. 26. november. Der kommer nye episoder
hver fredag.
Kontaktinformation
Mette Hovmand-Stilling, Redaktør, Talk
Town: 26796003
Jacob Frische, chef for Nationalmuseets medie 'Vores Tid': 41206018
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