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Arkæologi byder på..... 

I Haderslev ligger Sønderjyllands arkæologiske museum. Mu-
seets udstillinger rummer  fund fra den ældste stenalder til 
middelalderen. I kan bl.a. se Danmarks ældste grav og læng-
ste bronzealderhus , det største fund af guld i Danmark fra 
300-tallet, fund fra mere end 200 jernalderkrigere,  stuer og 
værksteder fra 1800-tallet og et frilandsmuseum med en møl-
le, huse og rekonstruerede oldtidsminder.  Man kan sagtens 
tage rundt i udstillingerne på egen hånd. Kontakt tmuseet  og 
få udleveret opgaveark ved ankomsten. 

Vil man have undervisning er der mulighed for  bl.a. omvisnin-
ger om  bestemte emner  og perioder og altid med en lille ak-
tivitet indarbejdet , værkstedsaktiviteter i form af legedag på 
museets græsplæne, lave middelaldermad over bål, smede i 
den gamle smedje eller deltage i en arkæologisk udgravning.

Arkæologi
Dalgade 7

6100 Haderslev 

FRA STENALDER TIL VIKINGETID  
daginstitutioner - grundskolen - ungdomsuddannelser   

Den klassiske omvisning NU med rør- ved-genstande og dialog!  
Eleverne skal se Danmarks ældste grav, gå på opdagelse mellem 
sværd og lanser fra jernalderen og finde ud af og hvad forskellen var 
på rig og fattig for 2000 år siden. Der kan bestilles omvisninger om 
særlige emner eller perioder, f.eks. om stenalderens dyr, død og be-
gravelser gennem 10.000 år, oldtidens landbrug og afgrøder, social-
struktur osv. Omvisningen er krydret med små opgaver og mulighed 
for at få originale oldsager i hænderne.   

Hvornår: Hele året, tirs. - fredag  - 1-1,5 time.
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INFORMATION OM VORES UNDERVISNING

På Museum Sønderjylland kan elever og lærere deltage i autentisk, 
lærerig og relevant museumsundervisning inden for vores fire fagom-
råder: arkæologi, kulturhistorie, kunst- og naturhistorie.
Vi underviser i vores udstillinger, frilandsafdelinger og ude i kultur- og 
naturlandskabet og vi har mere end 40 forskellige undervisningsfor-
løb.

VORES MUSEUMSFORMIDLERE

Arkæologi Haderslev:              Merete Essenbæk, mees@msj.dk  tlf. 6537 0771 
Aabenraa Kulturhistorie:  Arne Reggelsen, arre@msj.dk   tlf. 6537 0773
Brundlund slot:   Bente Sonne, beso@msj.dk   tlf. 6537 0772
Cathrinesminde Teglværk:  Arne Reggelsen, arre@msj.dk   tlf. 6537 0773
Gram Lergrav: (til 1/10-2020)  Merete Essenbæk, mees@msj.dk  6537 0771
Højer Mølle:    Lars Nielsen, lani@msj.dk  tlf. 6537 0775
Museerne i Tønder:   Lars Nielsen lani@msj.dk  tlf. 6537 0775
Sønderborg Slot:   Arne Reggelsen, arre@msj.dk   tlf. 6537 0773

SÅDAN BOOKER DU

Gå ind på https://msj.dk/undervisning-og-laering/. Find det undervisnings-
forløb som du er interesseret i. Her finder du  priser, uddybende information 
og forberedende materialer. Tilmeld dig og du er i kontakt med museums-
formidleren.

GRATIS
Der er fri entré til alle museer for alle undervisningsinstitutioner med 
elever under 18 år inkl. deres lærer.

Vil du vide mere om museets undervisning så kontakt os på: 
undervisning@msj.dk

Find flere tilbud, priser og tilmelding på 
www.msj.dk



BYVANDRING I HADERSLEV - fokus på de huse og gader, 
som lå i byen i middelalderen og frem til ca. 1650.....krydret 
med fotoopgaver.

3 KULTUR & NATURCYKELTURE -  turene er ca. 25 km lange 
og indeholder stop ved kultur- og natursteder.:
A) Haderslev Tunneldal med besøg på Tørning mølle og vold-
sted. B) Hjartbro Skov med fokus  på fortidsminder og natur-
landskabet C) Løjtland Syd; med natur -og kulturlandskabet på 
programmet.
 
EN BETTE DAG PÅ MUSEET - GRATIS forløb -  børnene skal se 
på de gamle huse og lege nogle gamle lege......

KOM SKAL VI LEGE - leg de gamle lege fra renæssancen, mid-
delalderen eller tipoldemors tid. Dæk skolens idrætsplads op 
med 10-60 forskellige lege...... 

I SMEDENS VÆRKSTED - eleverne arbejder som smedelærlin-
ge i museets smedje fra 1800-tallet.......  

KONGELIG FØDE - med udgangspunkt i opskrifter fra middel-
alderen  fremstiller eleverne et måltid i museets lille bulhus....

FARVEL TIL KØDET - med udgangspunkt i, hvordan fastelavnen 
blev fejret indtil mdit i1800-tallet skal børnene lave fastelavns-
ris, bide til bolen osv........ 

TRO - om reformationen - eleverne får forællingen fra den 
senkatolske tid ....og mulighed for selv at teste deres tro og 
viden og skrive teser....
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Vi har også undervisningsforløb om 
1500-tallet, byvandringer og cykelturer.. 

...find oplysninger, priser etc. på www.msj.dk 
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ARKÆOLOG FOR EN DAG
mellemtrinnet  - udskolingen - ungdomsuddannelser

Eleverne bliver vist rundt på 
udgravningen og får mere at vide 
om arkæologi. De prøver at gå 
med metaldetektor og arbejder 
med arkæologi gennem små 
workshops om typologi, tidsbe-
stemmelse etc. Er det muligt, vil 
de få lov til at grave sammen med 
arkæologerne. 
 
Hvornår: April - okt - 3 timer.

BAG MUSEETS KULISSER 
Eleverne får indsigt i, hvad museet og arkæologerne gør ved tingene, 
de har fundet. Eleverne ser magasinerne, konserveringen og arki-
verne, og bagefter skal de selv arbejde med genstande og finde ud af, 
hvad det er arkæologen har fundet... 

Hvornår: Hele året - 2-3 timer.

NISSERNES FODSPOR & MOR ALMAS BAGEDAG 
dagtilbud-  indskolingen
 
Følg i museumsnissernes fodspor rundt på museet. Vær med til at 
åbne dagens låge, se nissernes loft, hvor de holder til, og deltage i 
en times aktivitet, hvor vi laver brunkagedej til bagning derhjemme, 
fortæller  julehistorier, synger og leger gamle julelege.
Hvornår: Nov.-dec. man- fredag kl. 8.30, 11 eller kl. 13.30- 2 timer.
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HOLLANDSKE FLISER 
indskolingen

Eleverne får kendskab til de mange forskellige 
hollandske fliser, der har prydet mange hjem 
på Vadehavskysten. 

På museet går eleverne på opdagelse i fliser-
nes motiver. De digter historier om fliserne og 
maler deres egne fliser, med inspiration fra 
dem de har set og arbejdet med. 

Hvornår: Hele året, kl. 10-14 - 2 timer.

Tønder-museerne byder på..... 

Museerne i Tønder omfatter både et kunst- et kulturhistorisk  
museum samt borgerhuset Drøhses Hus. 
På Kulturhistorie Tønder kan man opleve det gode håndværk 
og den rigdom, der udsprang af Tønders placering som havne- 
og handelsby ved Vadehavet. Gå på opdagesle mellem sølv, 
møbler, hollandske fliser og tag et kig ind i de gamle autenti-
ske fængselsceller.

Kunstmuseet i Tønder byder på skiftende udstillinger om 
dansk og nordisk kunst fra det 20. og 21. århundrede. Vand-
tårnet, lgie ved museet,  rummer ca. 35 af møbeldesigneren 
Hans J. Wegners verdensberømte stole. På turen op i Vand-
tårnet kan man afprøve dem. Øverste oppe kan man nyde den 
storslåede udsigt over byen og de flade landskab.

På gågaden  i Tønder by ligger det smukke Drøhses Hus, som 
er opført i 1672. Ud over husets mange detaljer og impone-
rende bygningshåndværk, kan man se udstillingerne med de 
berømte tønderkniplinger.

Museerne i Tønder
Wegners Plads 1

6270 Tønder
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GRÆNSELØS PÅVIRKNING- BYGNINGSKULTUR
(mellemtrinnet)- udskolingen - ungdomsuddannelser

Eleverne får en introduktion til udstillingens temaer. Gruppevisi 4 
workshops skal de bygge med tegl, tegne klassiske bygninger, arbej-
de som havearkitekt og bygge i funktionalistisk stil. Formålet med 
undervisningen er at lære eleverne om bygningskultur i et historisk 
og kulturelt perspektiv samt at få eleverne til at se og genkende for-
skellige bygningskulturelle elementer, når de færdes i by- og land-
skabsrummet.
Udstillingen kan også ses på egen hånd frem til 18. oktober 2020.

Hvornår:  Man-fredag, til 9. okt. 2020 -  2 timer

EMNEKASSSER 

Alle vores emnekasser kan lånes i 14 dage pr. gang ved at 
kontakte Gitte Johansson på gijo@msj.dk.  Pris: 200 kr pr. lån.  
Man skal selv betale transport. Kasserne indholder genstande, 
plancher, opgaver osv. Alt må bruges og røres ved. 

SKOLEN ÅR 1900 -  om skolen, en skoledag og fagene, som de 
var for 100 år siden......

FRA KORN TIL BRØD... om forskellige korntyper. Inkl. en grut-
testen så man kan grutte sit eget mel.

EN GRUTTESTEN - en gruttesten eller to til låns. De er tunge! 

ERTEBØLLEKULTUREN- to 
kasser,  hvor der er alt om 
stenalderen som den var for 
6000 år  siden. Fyldt med flint-
genstande, bue og pil, plancher, 
sjove lege samt informations-
hæfter til lærer og elever. 
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Kunstmuseet  I Tønder har skiftende udstillinger. I skoleåret 
2020/2021 kan man bl.a. se udstillingen ”Medgang og modgang”, 
der viser værker fra den danske og tyske kunstscene 1820 - 2020. 
I udstillingen er der særlig vægt på værker fra ”FØR”.

Fra januar- maj 2021 vises der to 
kunstudstillinger.
I udstillingen ”Katastrofer og mirakler” 
vises grafiske værker af tegneren Palle 
Nielsen. Palle Nielsens skildringer af 
verden tog afsæt i samtidens politiske 
begivenheder og er både voldsomme og 
skræmmende.

Udstillingen ”Mellem rum” er fyldt med 
sanselige lydinstallationer udført af den 
danske kunstner Jacob Kirkegaard. Til denne udstilling udvikles 
undervisningsmaterialer og -tilbud, der er tilgængelig fra feb. 
2021.
 
Se udstillingerne på egen hånd eller book en omvisning.

Vi underviser også i KUNSTudstillingerne...

...find oplysninger, priser etc. på www.msj.dk    
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Jeg bor  ved Vadehavet -  forløb for 0.-9. klasse.

Museum Sønderjylland udbyder  til 1. klasser besøg på Højer 
Mølle, hvor de lærer om møller, teknologi og vindkraft.  2. 
klasser besøger Kulturhistorie i Tønder og får alt at vide om 
fliser.  5. klasser tager i Drøhses Hus og lærer om kniplin-
ger og  6. klasse  tager i Tønder Vandtårn og arbejder  som 
møbelarkitekter og lærer om Hans J. Wegners stole.  
Forløbene bookes hver for sig og er GRATIS for grundskoler i 
Tønder Kommune.

WEGNERS STOLE
mellemtrinnet -  udskolingen - ungdomsuddannelser

H.J. Wegner er født i Tønder og er 
internationalt kendt for sit arbejde 
som møbelarkitekt. I Vandtårnet ar-
bejder eleverne med Wegners stole, 
som han har tegnet i perioden 1944-
1989. Eleverne får kundskaber om 
forskellige træsorter, deres forar-
bejdningsmuligheder og kombinati-
on med andre materialer samt viden 
om formsprog og æstetiske udtryk.   

Hvornår: Hele året,  kl. 8-15 - 3 
timer.

KNIPLINGER
mellemtrinnet -  udskolingen 

Eleverne får viden om hvad kniplinger er, hører historien om kniplin-
ge- industrien, som spillede en afgørende rolle i Tønders historie 
gennem 300 år. Med forskellige geometriske mønstre skal de skabe 
deres eget kniplingedesign. Efter aftale er det muligt, at eleverne 
selv kan prøve at kniple sammen med professionelle kniplersker.  

Hvornår: Hele året,  kl. 8-15 - 1-2 timer.

7              
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VADEHAVET I EN KURV 
grundskolen - ungdomsuddannelser 

Eleverne skal ud på en sanke- og vandretur, hvor der skal indsam-
les planter og urter til et måltid. Undervejs får eleverne kendskab til 
Vadehavets spiselige planter, er med til at lave deres egen mad, får 
et indblik i Vadehavets naturoplevelser samt erhverver sig historisk 
viden om området. Når maden er sanket tilberedes den over bål til 
et måltid, som det kunne have stået på bondens bord eller mølleres 
disk i 1800-tallet!

Hvornår: Maj- okt - 3-4 timer.

...find tilmelding, priser etc. på www.msj.dk 
9            
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Højer Mølle byder på..... 

På kanten af Vadehavet  og Nationalpark Vadehavet ligger 
Højer Mølle, Nordeuropas højeste hollændermølle. Undervis-
ningen på Møllen har udgangspunkt i korn- og melproduktion 
og vindkraft.   

Udstillingen er en introduktion til Tøndermarsken, og er et 
godt udgangspunkt for vandreturer ud i et af Danmarks mest 
særprægede kulturlandskaber, der rummer en rig bygnings-
kultur og nogle af Europas bedste fugleområder. Udstillingen 
indeholder også et nyt KlimaLab, hvor du kan prøve at håndte-
re klimaforandringer i din egen ’Tøndermarsk’.
 

Højer Mølle
Møllegade 13
6280 Tønder

FRA KORN TIL MEL
indskolingen 

Eleverne introduceres til møllen  og 
mølleriet historie ved at komme op i 
den 22 m høje mølle. Herefter snakkes 
der om forskellige kornsorter og deres 
anvendelse. Eleverne får selv lov til at 
prøve kræfter med at male korn til mel 
og valse deres egne havregryn, som de 
kan tage med hjem. 

Hvornår: Marts-okt. - 3 timer.  
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SØFART PÅ IPAD 
mellemtrin-udskoling- ungdomsuddannelser 

Gennem film, tekster og genstande kommer eleverne 
tættere på personer fra den sønderjyske søfart. Eleverne 
vælger og arbejder med en af Aabenraas søfarne helte!

Hvornår: Hele året  - 1 time  - bestilles 14 dage før.

O´HØJ LANDKRABBER 
daginstitutioner- indskollingen

Aabenraa var en af  Danmarks vigtigste søfartsbyer i 
1800-tallet. I undervisningen fortælles om udviklingen fra 
europæisk kystsejlads til verdensomspændende langfart. 
En fortælling med fascinerende eventyr og barske hverdage 
med frygt for pirater og forlis.

Hvornår: Hele året - 1 time  - bestilles 14 dage før.

Vi har også undervisningsforløb om....

...find tilmelding, priser etc. på www.msj.dk 
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BYVANDRING  I SØFARTSBYEN
grundskolen - ungdomsuddannelser 

Aabenraa er formet af den søfart, som igennem århundreder var 
byens vigtigste erhverv. På havnen byggede man skibe, som blev sat 
i langfart over det meste af jorden. Skibsbyggerne og sømændene 
havde deres hjem i den gamle del af Aabenraa, som ligger ned mod 
havnen. De gamle gadenavne som Skibbroen, Skibbrogade og Fi-
skergade vidner om de maritime aktiviteter, der engang var knyttet 
til kvarteret. 

Hvornår: Hele året, tirs- fredag  - 1 time  - bestilles 14 dage før.
 

Kulturhistorie Aabenraa byder på..... 

Aabenraa var fra gammel  tid en stor søfartsby. Byens kulturhi-
storiske museum rummer derfor mange fortællinger og gen-
stande fra sejladsen ud på de syv verdenshave. 
Undervisningen tager udgangspunkt i den verdensomspænden-
de søfart, der i flere hundrede år var livsgrundlaget for Aaben-
raa by. Der er forløb om byggeriet af og livet ombord på de store 
sejlskibe, deres sejlruter og havarier. 

Med forløbet ”Søfart på iPad” arbejder eleverne på egen hånd 
i museets udstillinger. På byvandring prøver  vi at finde steder,     
navne og begivenheder, der fortæller om Aabenraa som søfarts-
by.

Kulturhistorie Aabenraa
H.P Hanssens gade 33

6200 Aabenraa 
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EN DAG I LERET PÅ CATHRINESMINDE TEGLVÆRK
udskolingen 

Eleverne skal gennem historiske kilder og på egen krop opleve 
hverdagen, som den formede sig for en arbejderfamilie på et tegl-
værk i begyndelsen af det 20. århundrede. Drengene skal arbejde 
i produktionen. Der skal graves ler, fremstilles mursten, køres til 
tørreladen osv. Pigerne skal klare arbejdsopgaver i hjemmet bl.a. 
madlavning, tøjvask og havearbejde. Før, under og efter arbejdet 
reflekterer eleverne over forskellige forskelle og sammenhænge 
mellem fortid og nutid f.eks. kønsroller, industrialiseringen og ar-
bejderklassens vilkår og der formidles om perioden. Dagen sluttes 
med varm middagsmad ved langbordet.

Hvornår: April - sept. -  4 timer. 

...find tilmelding, priser etc. på www.msj.dk 
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Cathrinesminde Teglværk byder på...... 

På det gamle teglværk ved Iller Strand er der mulighed for 
at være med i to arbejdende værkstedsforløb. 

I begge forløb er eleverne opdelt i et pige- og et drengehold, 
der har forskellige arbejdsopgaver. Forløbene afspejler dels 
de voksnes arbejde på et teglværk, dels hvorledes børnear-
bejde i gamle dage var en nødvendighed. Der er med andre 
ord lagt op til nogle anderledes og indsigtsgivende forløb, 
som sluttes af med et måltid mad fremstillet af pigerne på 
ildkomfuret i det gamle køkken.

Begge forløb omfatter en mindre guidet tur rundt på tegl-
værket. Vil man se udstillingerne skal man booke det sepe-
rat.

Cathrinesminde teglværk
Illerstrandvej 7
6310 Broager

BØRN OMKRING ET TEGLVÆRK
mellemtrinnet- (udskoling) 

Undervisningen tager udgangspunkt i børnenes livsvilkår for ca. 100 
år siden, hvor forældrene arbejdede på et teglværk. Eleverne får et 
indblik i en arbejderfamilies situation på et tidspunkt, hvor industria-
liseringen stadig er i udvikling. Pigerne skal være med til at lave mad 
og vaske tøj. Drengene kløver 
brænde og vender de tørrede 
teglsten. Dagen sluttes af med 
spisning.

Hvornår: April - sept. -  4 timer .
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Gram Lergrav byder på.....

Når vi går på fossiljagt i Gram Lergrav, er det en geologisk 
feltundersøgelse, hvor alle alderstrin kan være med- året 
rundt!  Efter en kort introduktion går vi på udgravning i den 
10 mio. år gamle havbund og bagefter undersøger eleverne 
fundene i laboratoriet. I forløbet opbygger eleverne deres 
undersøgelseskompetence og lærer at klassificere deres 
fund.

Selv når vejret ikke er til udendørsaktiviteter er der meget 
at opleve på museet ved lergraven. I udstillingen kan man se 
fossiler af alle de dyrearter, der er fundet i lergraven: havs-
negle, muslinger, fisk, hajer, sæler, havfugle, krabber, store 
og små hvaler.

Her er der også nogle af de sjældneste og mest berømte 
fund, ikke mindste de store hvalfossiler, som fortæller en 
fascinerende historie om hvalernes evolution.

Gram Lergrav- Palæontologi
Lergravsvej 2

6510 Gram
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SKULPTURVÆRKSTED 
dagtilbud- grundskolen - ungdomsuddannelser

Del 1: Museets skulpturpark er 
fyldt med abstrakt og figurativ 
billedhuggerkunst. Eleverne 
tages med ud i skulpturparken, 
hvor vi leger og snakker os frem 
til en forståelse og oplevelse af 
figurernes udtryk. 

Del 2: Modellering af et menne-
ske eller fabeldyr på et billed-
huggerstativ ud fra erfaringer og 
den viden, som eleverne har tilegnet sig i del I.

Hvornår: Hele året, - 1-2 timer- vi skræddersyr forløbet.

Brundlund byder på.....

På kunstmuseet i Aabenraa  har vi ingen permanent udstil-
ling. Løbende skiftes der udstillinger og altid er der et aktuelt 
undervisningstilbud, som altid bygger på dialog og workshop. 
Til slottet er der en dejlig grøn park med skulpturer, der også 
bruges i undervisningen.
I skoleåret 2020/2021 kan man til midt i januar 2021 se ud-
stillingen ”Medgang og Modgang ”  med dansk- tysk kunst fra 
NU.

I anledning af den dansk-tyske kunstnersammenslutnings 
jubilæum vises også udstillingen ”Grænselandsudstillingen 
50 år”  Endelig viser museet fra februar 2021 billeder af den 
internationale kunstner - og åbenrå-fødte- Franciska Clausen. 
Til udstillingen med Franciska Clausens værker og ”Medgang og 
Modgang” er er der udarbejdet undervisningstibud. Find tilbud-
dene på https://msj.dk/undervisning-og-laering/ 

Kunstmuseet Brundlund
 Slot, Brundlund Slot 1

6200 Aabenraa.
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Sønderborg Slot byder på....
På slottet fortælles historien om Sønderjylland fra middelal-
deren og helt frem til vores egen tid. Vores udstillinger hand-
ler  bl.a. om hertugerne, de slesvigske krige i 1848 og 1864, 
om tiden under det tyske styre, genforeningen og krigene som 
Sønderjylland har været involveret i og så selvfølgelig slottes 
historie.

De historiske forløb tager alle udgangspunkt i de særlige for-
hold der har været i Sønderjylland fra renæssancen og frem 
til moderne tid. Dermed er der åbnet for mange undervis-
ningsmæssige kombinationsmuligheder fra enkle temaforløb 
til brede periodeforløb med såvel historisk som kulturhisto-
risk vinkel. 

Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis du har et specielt 
undervisningsønske.

Sønderborg Slot
Søndenbro 1

6400 Sønderborg

BAG OM KRIGEN 1864
mellemtrinnet - udskolingen - ungdomsuddannelser

Et forløb før eller efter et besøg på Historiecentret Dybbøl Banke. 
I undervisningen lægges der vægt på andre begivenheder end de 
militære slag. Der gives derfor 
en uddybende forklaring om 
krigens baggrund, soldaternes 
og civilbefolkningens vilkår 
samt de alvorlige følger, kri-
gen fik for Danmark.

Hvornår: Hele året - 1 time
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FOSSILJAGT 
dagtilbud - grundskolen - ungdomsuddannelser 

Først gives en introduktion til, hvad et fossil er og hvorfor de kan 
findes i lergraven. Så klæder vi om, og går i gang med fossiljagten 
i lergraven. Museets formidler hjælper med at vise, hvordan man 
graver og undersøger leret, og i fællesskab finder vi ud af, hvad der 
dukker op af den gamle havbund. Herefter bruger vi museets labo-
ratorium til at identificere fundene og studere dem. Under forløbet 
lærer eleverne at gennemføre en feltundersøgelse og klassificere 
deres fund.

Hvornår: Hele året. Ikke i sne og megen regn - 2-3 timer.

ISTIDER, STEN OG LANDSKAB
mellemtrin - udskolingen - ungdomsuddannelser 

Eleverne får viden om og kan beskrive dannelsen af karakteristiske 
danske landskabstyper. De skal bl.a. se på hvilke mekanismer, der 
påvirker gletsjere og skaber landskabet. De  laver forsøg med isens 
kræfter, lærer at i dentificere ledeblokke og finde ud af, hvilken vej 
isen har taget ned over Skandinavien. 

Hvornår: Hele året -  1 time.



I SKOLE FOR 100 ÅR SIDEN - der fortælles om 
skolegangen ca. 1920-50. Eleverne skal sidde ved 
de gamle skråpulte, mens vi læser, regner og skri-
ver..... 

LEG OG LEGETØJ -  Eleverne ser og hører om  
legetøj og leger pige-og drengelege fra ca. 1900-
1970.

HVAD ER DET? - Eleverne skal arbejde som mu-
seumsinspektører,  vælge genstande og finde frem 
til, hvad det er.....

Vi har undervisningsforløb om skolen, 
1900-tallet og det at lave museum!

...find tilmelding, priser etc. på www.msj.dk 
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Tre forløb om Sønderborg slot

SØNDERBORG SLOTS HISTORIE 
indskolingen - mellemtrinnet- ungdomsuddannelser  

Sønderborg Slot er mere end 800 år gammelt. Det begyndte som 
en borg og udviklede sig til et slot. Slottet har været hjem for både 
hertuger, riddere, dronninger, krigere og nu museumsgenstande. 
Eleverne skal med gennem slottets 3 etager af gemakker, sale og 
kringelkroge, som er med til at understrege stedets historie.

I CHRISTIAN 2. FODSPOR
grundskolen

I fodsporene på den tilfan-
getagne konge, Christian 
den 2., fortælles der om den 
skæbne, der overgik ham 
i 1532. Vi ser på, hvordan 
borgen så ud i slutningen 
af middelalderen, hører om 
Christians tid som konge, 
og om hans fyrstelige, men 
ufrivillige, ophold på slottet 
gennem 17 år.

FRA KÆLDER TIL KVIST
indskolingen
 
Eleverne skal med rundt på slottet. De skal se fangekælderen, rid-
dersalen og banke på døren til kvisten. De skal høre om livet på Søn-
derborg Slot fra midten af 1500-tallet til begyndelsen af 1700-tallet. 
Hvem boede på slottet, hvordan lavede de mad og hvor sov de?    

Hvornår: Alle forløb foregår hele året - 1- 1,5 time.
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...find tilmelding, priser etc. på www.msj.dk 

Undervisning om kunst , billeder og ..... 

HISTORIEMALERI 
Med udgangspunkt i museets store samling af historiemale-
rier vil eleverne få en grundig gennemgang af genren ud fra 
karakteristika, indhold og opbygning. Der vil blive lagt vægt på 
konkret analyse af og dialog om udvalgte værker....

LAV ET 1864-BILLEDE 
Der indledes med et overblik over krigen i 1864. Der kigges på 
motiver og historiemalerier fra krigen. Bagefter skal eleverne 
med museets udstilling om emnet, ipads  og rekvisitter lade sig 
inspirere til en debat om, hvordan et nutidigt billede fra krigen i 
1864 efter deres mening skal se ud. 
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SØNDERJYLLAND UNDER 1. VERDENSKRIG
udskolingen - ungdomsuddannelser

I museets udstilling om 1. Verdenskrig introduceres eleverne til 
baggrunden for Den store Krig. 
Fordi Sønderjylland indtil 1920 
var en del af Tyskland måt-
te omkring 30.000 mænd fra 
landsdelen deltage i krigen.  
Forløbet handler dels om deres 
skæbne, om civilbefolkningens 
hårde vilkår og om krigens 
uhyggelige aspekter. 

Hvornår: Hele året - 1 time.
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AFSTEMNING OG GENFORENING I 1920
udskolingen  - ungdomsuddannelser     

I undervisningen fokuseres der på afslutningen af 
1. Verdenskrig og afviklingen af folkeafstemningen i 
Slesvig. Valgkampen belyses ud fra valgpropaganda, 
afstemningsplakater, nødpengesedler og løbesed-
ler. Vi drøfter afstemningsresultatet og kigger på de 
samtidige europæiske afstemninger. 

Hvornår: Alle forløb foregår hele året -  1 - 1,5 time.

TRE ÅRSKRIGEN 1848-1852
(mellemtrinnet)-  udskolingen -  ungdomsuddannelser
 
Eleverne introduceres til Napoleonskrigenes afslutning i 1815 og 
udviklingen i Europa og Slesvig-Holsten i første halvdel af 1800-tallet 
samt de nationale modsætninger, der udløste det slesvig-holstenske 
oprør i marts 1848 og førte til 1. Slesvigske Krig. 

2. SLEVIGSKE KRIG - 1864
mellemtrinnet -  udskolingen -  ungdomsuddannelser     

I krigen mod Preussen i 1864 går det for alvor galt for Danmark. 
Forløbet tager udgangspunkt i baggrunden for krigen, hvis forløb 
gennemgås med særligt henblik på Als og Sundeved og slaget ved 
Dybbøl Banke. Forløbet sluttes af med en dialog om de følger krigen 
fik for Danmark.

TIDEN UNDER TYSK STYRE
udskolingen – ungdomsuddannelser

Efter tabet af Sønderjylland i 1864 og op til udbruddet af 1. Verdens-
krig blev livsvilkårene for sønderjyderne ganske forandret. De skulle 
fortyskes gennem regler og forbud. Eleverne sættes ind i fakta om-
kring den befolknings- og erhvervsmæssige udvikling i 1865-1914. 
Herefter diskuteres vilkårene for at fastholde en dansk national 
identitet.

FRA BORGERKRIG TIL GENFORENING
SØ

N
D

E
R

B
O

R
G

  



HVEM - HVOR - HVAD OG HVORFOR 

På Museum Sønderjyllands ti museer tilbyder vi undervisningsforløb, aktiviteter 
og events, som beskæftiger sig med regionens historie, arkæologi, naturhistorie 
og kunst.  Både lærings- og undervisningsmiljøerne er udviklet med udgangs-
punkt i museets samlinger, udstillinger og forskning.  Med dette udgangspunkt 
kan vi tilbyde jer samarbejde om undervisning i ”Den åbne Skole”, så vi sammen 
skaber en historisk bevidsthed inden for kultur, kunst eller natur. 

Målgrupper
Vi har målrettede tilbud til alle alderstrin fra førskole, grundskole og ungdomsud-
dannelser, ligesom studerende fra videregående uddannelser er meget velkomne 
til at bruge vores faciliteter. Efter aftale har vi også mulighed for at arrangere 
særskilte læringskurser i tilknytning til undervisningsforløb. 

Form
Alle tilbud har en dialogbaseret tilgang med vægt på elevernes aktive deltagel-
se og egen undren. De fleste undervisningsforløb foregår på museerne, i nær 
tilknytning til de originale genstande eller autentiske miljøer. Men der er også 
nogle, som foregår i de sønderjyske kunst-, kultur- og naturmiljøer. 

Indhold
Undervisningen tilrettelægges - evt. i samråd med undervisere -  så aktuelle pæ-
dagogiske og faglige mål opfyldes. Derudover tilbyder vi undervisning og aktivi-
teter, der er vigtige og interessante i forhold til museernes samlinger og udstil-
linger, og som har almendannende kvaliteter. Til de fleste forløb er der udviklet 
undervisningsmateriale,

 Find vores tilbud og tilmelding på www.msj.dk/undervisning  

Vil du modtage vores nyheds-

brev 4 gange om året?

Skriv til 
undervisning@msj.dk 


