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Tilbud om temadag på danske 

uddannelsesinstitutioner 

 



Kom på rejse i grænselandet hjemme på din 

egen skole 

Grænseforeningen tilbyder en temadag på 3-8 timer. Udgangspunktet 

er det dansk-tyske grænseland og områdets mindretal. Det 

overordnede tema kan handle om sprog, identitet, grænser m.m. Det 

konkrete perspektiv aftales med den enkelte skole. 

Temadagen skal indeholde mindst to af følgende tre elementer: 

1. Fælles foredrag (max. 45 min.) 

2. Workshop og aktiviteter for eleverne (1-3 runder) 

3. Faglige inputs til lærerne (1-3 timer) 

Foredraget skal være med til at give et indblik i det dansk-tyske 

grænselands udvikling og vil have både en historisk og en nutid vinkel. 

Det vil dermed have et alment dannende perspektiv. 

Eleverne vil i workshops få mulighed for at møde unge fra 

mindretallene i grænselandet (Elevambassadørerne), blive stillet over 

for relevante dilemmaer og møde forskellige udfordringer, der både 

giver dem faglige inputs og som kan få dem til at reflektere over egen 

identitet og udvikling. Her er ung-til-ung læring og feedback i centrum. 

Lærerne vil få et indblik i de mange muligheder, der er for at inddrage 

grænselandet i undervisningen og hvorfor det er relevant, også i andre 

fag end historie. Der er desuden forskellige spil og udfordringer, som 

kan være til inspiration for den didaktiske tilgang. 

Temadagen kan være for hele skolen, for en årgang eller for en særlig 

faggruppe  



Workshop og aktiviteter for eleverne 

 

 

  

Eksempler på 

workshoptemaer 

Sproglig mangfoldighed 

Flersprogethed 

Mindretal og særbehandling 

Fordomme 

National identitet 

Mindretal 

Traditioner 

Grænser 

Nationalisme 

Familie 

Dansk og tysk (musik, film m.m.) 

 

Et workshopforløb 

Ice breaker 

Personlige historier 

Arbejde med det konkrete 

emne 

Opsamling og evaluering 

Tidsperspektiv 45-60 min 

 



 

Elevambassadørerne 

Et korps af unge fra de tre mindretalsgymnasier i grænselandet. 

Fortæller med udgangspunkt i deres personlige historier om at være 

flersproget, flerkulturel og vokse op i et mindretal. Kan også inviteres 

til andre sammenhænge end temadage. 

 

 

ietGrænseland.dk – en undervisnings portal 

Et digitalt undervisningsmateriale, der giver dig og dine elever 

mulighed for at blive klogere på det dansk-tyske grænseland og 

samtidig udforske en række forskellige temaer 

 

 

Besøg i grænselandet 

Det dansk-tyske grænseland er ikke langt væk og har rigtig mange ting 

at byde ind med – både enkeltfagligt og tværfagligt. Tag eleverne med 

på opdagelse i 1, 3 eller 5 dage. 

 

Vil du bestille en temadag, et besøg af elevambassadørerne eller bare 

have lidt flere oplysninger, så kontakt Gunvor Vestergaard 

gv@graenseforeningen.dk. 


