BRUG GRÆNSELANDET
I UNDERVISNINGEN
Et gratis tilbud om ung-til-ung-møder, workshops
og en spændende undervisningsplatform til ungdomsuddannelser

FÅ BESØG AF UNGE
FRA GRÆNSELANDET
Underviser du på ungdomsuddannelser og i de
ældste klasser i grundskolen, kan du give dine
elever unikke oplevelser med et besøg af vores
ambassadørkorps af unge fra det dansk-tyske
grænseland. Grænseforeningens Elevambassadører, der er vokset op i de danske og
tyske mindretal, er dygtige til at give et levende
indblik i emner som konflikt, medborgerskab,
sprog, traditioner, grænser og kulturmøde.

Brug f.eks. grænselandets aktuelle problemstillinger og spændende historie til tværfagligt
samarbejde i fag som tysk, samfundsfag, historie,
dansk, billedkunst, kulturfag og geografi.
Grænseforeningens undervisningstilbud er
gratis og udarbejdet af erfarne gymnasielærere
og lærebogsforfattere. Alle materialer, ung-tilung-møder, workshops og foredrag planlægges
i tæt kontakt med dig som underviser.

HVEM ER ELEVAMBASSADØRERNE?
Grænseforeningens Elevambassadører er helt almindelige gymnasieelever fra de danske
gymnasier i Sydslesvig og det tyske gymnasium i Sønderjylland. De er dygtige til at
fortælle deres personlige historier om at vokse op i et mindretal og gå i dialog om emner
som identitet, sprog, grænser og kulturmøde.

Elevambassadørerne engagerede
vores studerende
fra første øjeblik
med spændende
beretninger om livet
som mindretalsborger
og gode læringsaktiviteter, der satte
fokus på stereotyper
og fordomme
Lærer fra Vejlefjordskolen

HVORFOR BRUGE
GRÆNSELANDET I
UNDERVISNINGEN?
Det dansk-tyske grænseland er en uvurderlig
nøgle til at forstå Danmarks historie, og hvem vi
er som danskere. Temaer som identitet, kulturmøde og fordomme er dagligdags vilkår for de
unge, der vokser op i grænselandet som en del
af det danske eller tyske mindretal. I disse år
aktualiseres grænselandet yderligere af 100-året
for grænsedragningen i 1920, der markeres på
landsplan med Genforeningsjubilæet i 2020.

Det var en dejlig oplevelse at
arbejde med Grænseforeningens
hjemmeside, og arbejdet med
opgaverne var meget nemmere
end eleverne først havde
forventet
Lærer fra Solrød Gymnasium

Grænseforeningens Elevambassadører på Ungdommens Folkemøde 2018.

GRATIS UNDERVISNINGSPLATFORM
OM GRÆNSELANDET

WWW.IETGRÆNSELAND.DK

På den digitale undervisningsplatform
ietGrænseland.dk kan du som underviser finde
frit tilgængeligt materiale med temaer som
kultur og medborgerskab, lokal og global, stat
og grænse, identitet og fællesskab. Materialet
er målrettet elever på ungdomsuddannelser
og de ældste klasser i grundskolen i fag som
dansk, historie, samfundsfag og tysk.
Du vælger selv, om du vil gøre brug af de
foreslåede forløb eller lave dit eget ud fra
undervisningsplatformen. Materialet er
fremstillet til undervisningsbrug og kan

indgå i tværfagligt samarbejde samt elevstyret undervisning. Dyst f.eks. i en quiz om
grænselandet eller deltag i et rollespil, der har
grænsespørgsmål som tema.
imgrenzgebiet.de
Undervisningsplatformen findes i en tysk
udgave, der er udviklet i samarbejde med Kiel
Universitet og Region SønderjyllandSchleswig. Imgrenzgebiet.de er målrettet
tysktalende elever og lærere, men kan også
bruges i tyskundervisningen i Danmark.

STUDIETUR TIL
FLENSBORG OG OMEGN
Få inspiration, kontakter og hjælp til planlægningen af en studietur. Studieturen til Flensborg giver eleverne stort fagligt udbytte
og mindeværdige oplevelser med kulturmødet. Flensborg og
grænselandet ligger inden for en overskuelig afstand – både
geografisk og økonomisk. Eleverne møder jævnaldrende unge,
der lever med både dansk og tysk i hverdagen.

BRUG GRÆNSEFORENINGENS
PÆDAGOGISKE KONSULENTER
Få besøg af en af Grænseforeningens erfarne
konsulenter til foredrag, temadag eller kursus for
lærere. Vi laver skræddersyede, gratis tilbud inden
for temaer som fordomme, medborgerskab,
identitet, demokrati, det politiske system i
Tyskland, kultur og idræt. Bestil f.eks.:
Foredrag
• Grænselandets historie levende fortalt på
45 minutter

Workshop
• Elev-til-elev-aktiviteter, der skaber dialog om
emner som identitet, sprog, fordomme og grænser
Temadag
• En kombination af foredrag, elev-til-elevaktiviteter og undervisning
Kursusdag
• En kursusdag, hvor lærere kan få faglige input
og inspiration til planlægningen af undervisningen

Grænseforeningens Elevambassadører på Ungdommens Folkemøde 2018.

GRÆNSEFORENINGEN
TILBYDER
•
•
•
•

Besøg af unge fra grænselandet, Grænseforeningens Elevambassadører
www.ietGrænseland.dk – fri undervisningsplatform om grænselandet
Temadag med elev-til-elev aktiviteter og undervisning
Planlægning af studieture til Flensborg og grænselandet

Undervisningstilbuddene er gratis og passer til elever på ungdomsuddannelser og de
ældste klasser i grundskolen.
Kontakt os og hør nærmere:
ea@graenseforeningen.dk
Telefon: 33 11 30 63

Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som formål at støtte danskheden i grænselandet under
sloganet: For en åben danskhed. Erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og
kulturel mangfoldighed i en verden under forandring. Læs mere på www.graenseforeningen.dk

