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1. Hvorfor arbejde med sydslesvighistorie.dk? 
På sydslesvighistorie.dk præsenteres Sydslesvigs historie igennem en lang række kilder — 

fotografier, filmklip, plakater, brochurer, lydoptagelser, soldaterbøger m.v.  

Webportalen giver en grundig gennemgang af sydslesvigs historie gennem otte temaer/

perioder fra 1864 og frem til i dag. Til hver periode er der knyttet en række opgaver, så 

eleverne kan fordybe sig i bestemte perioder i Sydslesvigs historie.  

Websitet fortæller historien på en ny og anderledes måde, da historiefortællingen sker 

med udgangspunkt i kilderne. I mange af opgaverne skal eleverne finde og arbejde med 

kilder og anden information fra sydslesvighistorie.dk og arkiv.dk. Webportalen er dermed 

et oplagt valg, hvis man ønsker at arbejde med arkiver og kilder i undervisningen. 

Endeligt beskæftiger flere af opgaverne sig med tværgående emner, som man kan 

arbejde med uafhængigt af perioderne, fx skolen og dens rolle i samfundet, 

sammenhængen mellem sprog og kultur og mindretallets forhold til flertalsbefolkningen. 

Webportalens opgaver kan altså både bruges til at arbejde med  
- Sydslesvigs og det danske mindretals historie 
- arkiver, kilder og kildekritik 
- temaer som ‘nationalitet og identitet’ og ‘sprog og kultur´  
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2. Hvem er målgruppen og hvilke mål arbejdes der med? 
Undervisningsmaterialet henvender sig til historieundervisning på de gymnasiale 

uddannelser. 

Undervisningsmaterialet på sydslesvighistorie.dk relaterer sig primært til følgende faglige 

mål og kernestofområder: 

Faglige mål og fagligt indhold: 

Eleverne skal kunne:  
- redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og 

globale udvikling 
- analysere eksempler på samspillet mellem mennesker, natur, kultur og samfund 

gennem tiderne 
- anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, 

herunder eksempler på brug af historie  
- opnå indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i 

nutiden 

Kernestoffet: 

Eleverne skal opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber igennem kernestoffet. 

Kernestoffet er: 
- hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag  
- kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie  
- stats- og nationsdannelser , herunder Danmarks  

nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer 
- demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv  
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3. Hvilke temaer og opgaver findes på sydslesvighistorie.dk?  
Opgaverne på sydslevsighistorie.dk er bygget op om de otte temaer/perioder. Flere af 

opgaverne beskæftiger sig dog med tværgående emner, som eleverne kan arbejde med 

uafhængigt af perioderne. Det drejer sig især om følgende opgaver: 

1. I mindretallets udkant, opgave 3: Arkiv.dk. Eleverne går på opdagelse på arkiv.dk 

2. I hagekorsets skygge, opgave 3: Mindretallet og forholdet til flertalsbefolkningen. 

Eleverne arbejder med det danske mindretals forhold til flertalsbefolkningen og 

myndighederne - lige fra 1864 og frem til i dag 

3. Speckdänen, opgave 4: Skolens rolle i samfundet: Eleverne arbejder med de danske 

skolers rolle i Sydslesvig gennem årene og laver en generel diskussion af skolens rolle 

i samfundet. 

4. Forsoning og samarbejde, opgave 4: Zweiströmigkeit: Eleverne diskuterer, om man 

kan være både dansk og tysk, og hvad nationalitet betyder for identiteten. 

5. Efter murens fald, opgave 1: Sprog og identitet: Eleverne diskuterer sammenhængen 

mellem sprog, kultur og identitet. 

6. Efter murens fald, opgave 2: SSW: Eleverne arbejder med artikler om SSW og SSW-

plakater fra 1948 og frem til i dag. 

I det følgende gennemgås webportalens temaer og de tilknyttede opgaver. 

3.1. I mindretallets udkant 1864-1914 

I 1867 blev området mellem Kongeåen og Ejderen en del af Kongeriget Preussen. Den 

overvejende dansksindede befolkning i områdets nordlige halvdel var nu efter årtiers 

nationale stridigheder blevet en del af en tysk stat. En stat, der ikke så med milde øjne på 

den del af sine nye borgere, der nærede en forhåbning om, at deres hjemstavn skulle 

blive dansk. Trods modstand og forhindringer fra myndighederne, lykkedes det de 

dansksindede at organisere sig, selvom det ikke skete uden uenighed om de midler, der 

skulle benyttes. 

Opgaver: 

1. Stednavne: Eleverne undersøger og beskriver en række stednavne, som er gode at 

have styr på, når man vil forstå Slesvigs historie. 

2. Protest - og samarbejdspolitk. Eleverne besvarer spørgsmål til teksterne. 

3. Gå på opdagelse på arkiv.dk: Eleverne går på opdagelse på arkiv.dk 
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4. Find fotografier på arkiv.dk: Eleverne finder fotografier på arkiv.dk, som illustrerer 

foreningsarbejdet blandt de dansksindede slesvigere. 

3.2. Første Verdenskrig 1914-1918 

I begyndelsen af august 1914 mobiliserede de europæiske stormagter deres hære og 

drog i krig. Krigen udviklede sig til en stillingskrig, hvor de moderne, hurtigtskydende og 

langtrækkende våben tvang soldater til at grave skyttegrave. Men krigen kunne også 

mærkes uden for slagmarkerne. I de krigsførende lande omlagdes produktionen til fordel 

for krigsførelsen, og det medførte indskrænkning og mangelsituation på en lang række 

områder. Først efter fire år og efter at  cirka 10 millioner soldater havde mistet livet, 

sluttede krigen i november 1918. 

Opgaver: 

1. Leksikon: Lav en kort og præcis definition af en række ord og begreber. 

2. Spørgsmål. Besvar spørgsmål til teksterne om Første Verdenskrig 

3. Arbejd med kilder: Eleverne skal udvælge 3 kilder fra sydslesvighistorie.dk. og lave en 

kildekritisk analyse heraf. 

3.3. Afstemningstiden 1918-1920 

Efter afslutningen på Første Verdenskrig blev der foretaget en række grænseændringer 

på de tabende landes bekostning. Da den danske regering ikke fandt det tilrådeligt at 

udnytte det tyske nederlag til en anneksion af Sønderjylland, kom det her til 

folkeafstemning, hvor man lod den lokale befolkning bestemme, hvilken stat de ville høre 

til. 

Opgaver: 

1. Brainstorm. Hvad ved du om emnet: Eleverne brainstormer over, hvad de allerede ved 

om afstemningen i 1920 og Sønderjyllands genforening med Danmark. 

2. Spørgsmål: Spørgsmål til artiklerne om afstemningstiden. 

3. Kilde. En folder med stofprøver: Eleverne arbejder med en bestemt kilde. 

4. Afstemningsplakater: Eleverne skal udvælge en afstemningsplakat på arkiv.dk og lave 

en billedanalyse heraf. 

3.4. Det nye mindretal 1920-1933 

Med afstemningerne i 1920 blev Nordslesvig/Sønderjylland dansk, og med det også det 

meste af det danske mindretal og dets vigtigste og stærkeste institutioner. De 
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dansksindede i det tyske Sydslesvig skulle derfor ikke blot vænne sig til den nye tyske 

republik, men opbygge mindretallets infrastruktur omtrent fra bunden.  

Opgaver: 

1. Spørgsmål: Eleverne besvarer spørgsmål til artiklerne om det nye mindretal. 

2. Sang: Eleverne arbejder med sangen Jeg elsker de grønne lunde. 

3. Billedanalyse: Eleverne skal udvælge et billede på arkiv.dk., som illustrerer 

mindretallets liv i 1920’erne. Herefter laver de en analyse af billedet. 

4. Danske skoler: Eleverne undersøger de forordninger, som bestemte, hvem der måtte 

gå på de danske skoler. Med baggrund heri diskuteres, hvad der i dag skal til for at 

blive anerkendt som rigtig dansker. 

3.5. I hagekorsets skygge 1933-1945 

Den 30. januar 1933 blev Adolf Hitler udnævnt til tysk kansler, og i løbet af de følgende år 

gennemgik det tyske samfund en voldsom politisk ensretning og militarisering, der drev 

verden ud i endnu en storkrig. Det danske mindretal blev accepteret af det nazistiske 

regime. De dansksindede tilhørte et germansk broderfolk, og samtidig var de indtil 

besættelsen vigtige for et godt forhold til Danmark. I Sydslesvig var de lokale nazister 

knap så forstående. 

Opgaver: 

1. Leksikon: Eleverne laver korte og præcise definitioner af en række ord og begreber. 

2. Spørgsmål: Eleverne besvarer spørgsmål til artiklerne om det danske mindretal under 

nazismen. 

3. Mindretallet og forholdet til flertalsbefolkningen:  Eleverne besvarer spørgsmål om 

det danske mindretals forhold til flertalsbefolkningen og myndighederne - lige fra 

1864 og frem til i dag. 

4. Quiz: MCQ-quiz med spørgsmål til artiklerne. 

3.6. Speckdänen 1945-1955 

Under indtryk af det nazistiske herredømmes forbrydelser og usikkerhed for fremtiden 

søgte mange i Sydslesvig mod det danske. Det danske mindretal oplevede derfor i årene 

efter 1945 en enorm tilstrømning af nye medlemmer - af nogle tyskere kaldt for 

”Speckdänen”, fordi de i deres øjne kun var blevet danske for de materielle fordeles 

skyld. Oprettelsen af Vesttyskland i november 1949 betød en politisk stabilisering, der 

snart blev efterfulgt af et økonomisk opsving. Mange af mindretallets nye medlemmer 

faldt fra, men da medlemstallet stabiliserede sig midt i 1950erne, var mindretallet dog 

stadig vokset betragteligt i forhold til udgangspunktet ved krigens afslutning i 1945. 
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Opgaver: 

1. Spørgsmål: Eleverne besvarer spørgsmål om det danske mindretal i tiden efter Anden 

Verdenskrig. 

2. Arbejd med kilder: Eleverne udvælg 3 kilder fra temaet Speckdänen og laver en 

kildekritisk analyse heraf. 

3. Sydslesvighjælpen. Eleverne læser om Sydslesvighjælpen og finder efterfølgende 

billeder på arkiv.dk, som illustrerer emnet. 

4. Skolens rolle i samfundet:  Eleverne arbejder med de danske skolers rolle i Sydslesvig 

gennem årene og laver en generel diskussion af skolens rolle i samfundet. 

3.7. Forsoning og samarbejde 1955-1989 

I 1955 underskrev Danmark og Tyskland hver deres ensidige erklæring for behandlingen 

af de nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland, de såkaldte Bonn-København-

erklæringer. Erklæringerne kom til at danne grundlag for en tilnærmelse mellem det 

danske mindretal og den tyske flertalsbefolkning, som efterhånden førte til en 

normalisering af forholdet mellem dansk og tysk. Det kom til at betyde, at mindretallets 

medlemmer nu stort set uhindret kunne føre en tilværelse som danske. Men samtidig 

betød det mere forsonlige forhold også, at skellet mellem dansk og tysk blev mindre 

tydeligt. 

Opgaver: 

1. Leksikon: Eleverne laver korte og præcise definitioner af en række ord og begreber. 

2. Spørgsmål. Eleverne besvarer spørgsmål til artiklerne under temaet Forsoning og 

samarbejde. 

3. Bonn-København-erklæringerne: Eleverne arbejder med Bonn-København-

erklæringerne og diskuterer, om andre europæiske mindretal kan bruge erklæringerne 

som inspiration til at løse deres problemer.  

4. Zweiströmigkeit: Eleverne diskuterer, om man kan være både dansk og tysk, og hvad 

nationalitet betyder for identiteten 

3.8. Efter Murens fald, 1989-2017 

I november 1989 åbnedes Berlinmuren som et synligt udtryk for den kommunistiske 

østbloks begyndende sammenbrud. Mindre end et år senere blev Vest- og Østtyskland 

efter 40 års adskillelse genforenet til ét Tyskland.De ændrede indenrigs- og 

udenrigspolitiske forhold kom også til at påvirke og inddrage mindretallet, regionalt bl.a. 

http://arkiv.dk


med indvandring fra de østeuropæiske lande, internationalt med nye nationale mindretal. 

Det gode forhold til det omgivende tyske samfund fortsatte, selvom det ind i mellem blev 

sat på prøve, særligt i økonomiske krisetider. 

Opgaver: 

1. Sprog og identitet: Eleverne diskuterer sammenhængen mellem sprog, kultur og 

identitet. 

2. SSW: Eleverne finder og læser artikler om SSW fra 1948 og frem til i dag. Derefter 

finder de nye og gamle SSW-plakater på arkiv.dk og sammenholder dem med 

artiklerne om SSW. Endeligt designer eleverne selv en plakat for SSW. 

3. SSW og spærregrænsen: Eleverne diskuterer forskellige problemstillinger relateret til 

spærregrænser. 

4. Quiz: MCQ-quiz med spørgsmål til temaets artikler. 
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4. Hvor kan man finde mere information om emnet? 
Ønsker du at vide mere om det danske mindretal og Sydslesvigs historie, kan du finde 

mere materiale her: 

• danmarkshistorien.dk er en del af Historisk Afdeling ved Institut for Kultur og Samfund 

på Aarhus Universitet. Hjemmesiden formidler forskningsbaseret viden om Danmarks 

historie udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere. 

• vimu.info er et virtuelt museum, som fortæller grænselandets historie på både dansk og 

tysk.  

• mindretallet.dk indeholder en tidslinje, hvor du kan finde en lang række kilder, som 

vedrører Sydslesvigs historie fra 1864-2014. 

• graenseforeningen.dk indeholder en mængde information om Sydslesvig og 

mindretallet. Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som formål 

at støtte danskheden i grænselandet.  

• Der er mulighed for at få besøg af elevambassadører fra de to danske gymnasier i 

Sydslesvig og det tyske gymnasium i Aabenraa. Læs mere på elevambassadoer.com 

• På arkiv.dk kan du gå på opdagelse i arkivmateriale fra mere end 500 danske arkiver. 

Herunder arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 

• Se dokumentarfilmen De glemte danskere af Mads Kamp Thulstrup (2014). Filmen  

bringer os tæt på fire sydslesvigere og nogle af de udfordringer, de står overfor i dag. 

http://danmarkshistorien.dk
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