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Titel:  Genforeningen – tema i primært historie 
 

 

 
 
 
 

Tema: Genforeningen 1920 
Fag:   Primært historie og mere sekundært samfundsfag 
Målgruppe: 7.- 9. klasse 

 Data om læremidlet: Virtuelt materialesæt med bøger og tv-udsendelser 
 
 

Faglig relevans/kompetenceområder 
Dette virtuelle materiale er lavet til dig som ønsker at undervise i Genforeningen 
1920 primært i faget historie og mere sekundært samfundsfag. 
Genforeningen er Kanonpunkt i historie og står som et tydeligt brud i 
kontinuiteten i historien og er derfor forankret i Kompetenceområdet Kronologi 
og sammenhængsforståelse, men gennem materialet kan man også arbejde med 
kompetenceområdet historiebrug. I samfundsfag kan der vinkles ud til følgende 
Færdigheds- og vidensområder: Demokrati, Det politiske system, retsstat og 
rettigheder, Politiske partier og ideologier samt Kultur.  
I denne pædagogiske vejledning er der en kommenteret liste over de enkelte 
læremidler, som indgår i dette virtuelle materialesæt. 
 
 

Ideer til undervisningen 
- Genforeningen 1920 (De store fagbøger): 

http://ucsyd.mitcfu.dk/47338689 Bogen giver et godt introducerende 
overblik for eleverne over selve Genforeningen og historien forud. Bogen 
kan desuden perspektivere Genforeningen i forhold til de hårde levevilkår, 
som var særligt fremtrædende for 100 år siden i Sønderjylland. Bogen er 
oplagt enten til introduktion eller til, at man undervejs laver nedslag i den. 
 

- Genforeningen 1920 (Historiekanon): http://ucsyd.mitcfu.dk/27766137 
Dette afsnit i bogen arbejder både med selve Genforeningen, men også 
tiden før, herunder også omkring sindelagskontrol og teksten er mere 
uddybende end De store fagbøger. 

 
- Genforeningen (Den sorte skole): http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000020588  

Denne korte udsendelse forklarer via en humoristisk tilgang baggrunden 
for Genforeningen og den kan anvendes som elevernes forberedelse til 
emnet. Samtal evt. om dens historiebrug og brug af kulturelle stereotyper 
– altså hvordan tyskere og danskere fremstilles – evt. kan man lade 
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eleverne diskutere hvilke klip, som ikke er historisk korrekte og mere sat 
ind for at understrege en pointe. 
 

- Dronningen i Sydslesvig - danskerne på den anden side: 
http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000117633  I denne udsendelse, hvor man 
følger Dronningens besøg i Sydslesvig, får man mulighed for at opleve, 
hvor følelsesladet og betydningsfuldt både unge og gamle dansksindede 
oplever besøget. Ligeledes er udsendelsen både meget livsverdensnær – 
man møder en del unge gennem udsendelsen og hører deres perspektiv 
på at være en del af et mindretal. Udsendelsen er oplagt i forhold til at 
arbejde med kulturmøder og interkulturel forståelse. Desuden får man 
også en god kort historisk introduktion af Genforeningen og tiden efter. 
 

- Deadline (06.08.2019): http://ucsyd.mitcfu.dk/TV0000117067  
14.19 min. inde i Deadline er temaet det danske mindretal i Sydslesvig. 
Her får man først en kort gennemgang af tiden efter Genforeningen og 
herefter en diskussion mellem to politikere, fra henholdsvis Dansk 
Folkeparti og Enhedslisten, om hvorfor den danske stat anvender ca. 600 
millioner kr. på det danske mindretal. Diskussionen er oplagt at anvende i 
forhold til at anskueliggøre ideologiske vinkler på forholdet, og er dermed 
relevant både i forhold til ideologier og kulturforståelse. 

 
 

Supplerende materialer 
Der er en del andre tv-læremidler, som man kan arbejde med, hvis man ønsker et 
andet perspektiv, det kunne være at fokusere på 1864 eller 1. verdenskrig. En 
samlet liste over både primære og sekundære læremidler kan findes på denne 
huskeliste – som også rummer læremidler til andre klassetrin end udskoling. 
 
http://mitCFU.dk/lnkyhxe 
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