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Forord om dansk-tyske børnehaveprojekter 
I samarbejde med børnehaver fra grænselandet er der udviklet tre projekter: 
Prof. Dr. ABC, Rasmus Klump og Hanna & Mikkel, der netop tager udgangspunkt i børns nysgerrighed og 
lyst til at lære nyt. Gennem projekterne får børnene indblik i den sproglige og kulturelle mangfoldighed i 
en grænseregion. Projekterne kan med fordel kombineres, da de lægger op til en sproglig progression og 
kan være rammen om et længerevarende samarbejde med en børnehave fra nabolandet, men de kan også 
bruges hver for sig. Her beskrives decideret projektforløbet Hanna og Mikkel.

Prof. dr. ABC: 
Prof. dr. ABC er en dansk-tysk sprogforsker. Han introducerer 
børnehavebørn til bogstaver på nabosproget på en sjov måde. Fokus 
er på sproglige lyde. Prof. dr. ABC besøger børnene i deres institutioner. 
Besøgene forberedes via et understøttende pædagogisk materiale. 

Rasmus Klump:  
De fire venner og figurer Rasmus Klump, Skæg, Pelle og Pingo 
besøger børnehaver på begge sider af grænsen, synger og rimer 
sammen med børnene på dansk og tysk, så de lærer nye ord på 
nabosproget med relation til børnenes hverdag.

Hanna & Mikkel:  
Hanna, som er fra Flensburg, og Mikkel, der bor i Gråsten, er venner. 
De går i børnehave og oplever sammen grænselandet. De specielt 
udviklede hæfter beskæftiger sig med forskellige emner og dertilhørende 
ord og sætningskonstruktioner på nabosproget. 



5

Hvem er Hanna & Mikkel?
Børnehavevennerne Hanna og Mikkel tager børnene med på spændende rejser, oplevelser og 
introducerer til forskellige emner. 
Der er i alt udkommet seks Hanna & Mikkel hæfter med små historier, forskellige aktiviteter og overvejelser 
i relation til den dansk-tyske grænseregion. Tekster, vejledninger og billedkort er på både dansk og tysk. 
Derudover er der udviklet lydfiler og links til sange. Alle hæfter, yderligere materialer og links kan 
downloades fra hjemmesiden https://www.kulturakademi.de/dk/materiale_oversigt/.

Introduktion til projektforløbet Hanna & Mikkel
Pædagoger, lærere og forældre kan bruge hæfterne sammen med børnene. De voksne kan læse højt, 
tale om billederne og om de oplevelser, Hanna & Mikkel er sammen om. Børnene kan blive aktiveret til at 
afprøve opskrifter, spil og sange. Da alle hæfter er på dansk og tysk, kan hæfterne bruges på begge sider af 
grænsen, både med og uden en partnerbørnehave. De tilhørende billedkort kan bruges til at gentage ord, 
som bliver brugt i de forskellige hæfter. 

 Tilbud og målgruppe
   For børnehavebørn og indskolingsfasen (aldersgruppe 4 til 8 år)
   Tidsforbrug og emner kan tilpasses efter institutionernes behov.

 Projektets mål
 Projektet har til formål at fremme børnenes nysgerrighed i forhold til nabosprogene dansk og tysk.  

Introduktion til Hanna & Mikkel hæfterne 
Hanna & Mikkel-hæfterne styrker og udvider børnenes ordforråd på nabosprogene dansk og tysk på en 
legende måde. De beskrevne aktiviteter, tekster og historier understøtter brugen af hyppige vendinger og 
sprogstrukturer og fremmer de mundtlige sprogfærdigheder. Derudover er der lagt op til både sproglig 
progression og progression i udviklingen af partnerskabet fra det første forløb Prof. dr. ABC og det andet 
forløb Rasmus Klump til det tredje forløb om Hanna & Mikkel.   

Rødgrød & Rübenmus:
Dansk-tysk kogebog med små historier om Hanna fra Flensburg og Mikkel 
fra Gråsten. Vennerne Hanna og Mikkel tager børnene med på en spændende 
rejse igennem årstiderne og regionen. Hver måned laver de en lækker ret, og i 
små historier fortæller de om deres fælles oplevelser. Hæftet lægger også op til 
forskellige aktiviteter og overvejelser i relation til den dansk-tyske grænseregion.

https://www.kulturakademi.de/dk/materiale_oversigt/
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Lad os synge 1:
Hanna og Mikkel inviterer børnene til at synge danske og tyske sange sammen med 
dem. Desuden viser de to et lille udvalg af sange på frisisk, plattysk og sønderjysk. 
Med sanghæftet vil Hanna og Mikkel give børnene lyst til at synge sammen med deres 
børnehavegruppe. Sangene er også med til at formidle, at der findes forskellige sprog og 
skikke i den dansk-tyske grænseregion. 

Lad os synge 2:
Hanna og Mikkel har fundet flere sange til børnene. Sangene er på dansk og på tysk, 
og én sang har fundet vej helt fra Afrika. Til hver sang er der en lille historie og en sjov 
aktivitet. I hæftet findes sange i dur og mol samt i forskellige takter og tonearter. Nogle 
af sangene kan synges som kanon med en 2. stemme. Der arbejdes med fagter, rim og 
remser, bevægelse og dansetrin i et udvalg af både nye og velkendte sange, hvor også 
goddag- og farvelsange såvel som en årstidssang har fundet sin plads. Sangene kan 
varrieres ved at synge svagt, kraftigt, hurtigt eller langsomt eller med andre stemme- 
og klangvariationer. Man vil også opdage, at både 2.-stemmer, bodypercussion og 
dansetrin er velkendte fra “Lad os synge 1“, så man er hurtigt i gang med enkel 
flerstemmighed og smukke og sjove potpourrier med sang, bevægelse og dans. 
Materialet er beregnet til, at pædagogen og læreren selv kan udvælge de sange og 
aktiviteter, der passer til børnegruppens kompetencer. 

Tidsrejsen: 
Mens Hanna og Mikkel er på besøg hos Mikkels mormor i Højer, finder de to børn et 
skattekort og en tryllestav i en gammel kiste. Dette er begyndelsen på en eventyrlig 
rejse igennem tiden og grænseregionen. I ti små historier dykker børnene ned i 
forskellige tidsperioder og kommer til steder, som fortæller deres helt egen historie. 
Her lærer børnene regionens skikke og traditioner at kende. 

Kaulquappe & Bænkebider:
Hanna og Mikkel tager børnene med ud i naturen. De vil høre noget om de 
forskellige levesteder, naturfænomener, dyr, planter og mennesket. Hæftet er delt 
op i de fire elementer vand, jord, ild og luft, og til hvert element findes der spændende 
forsøg, lege og opgaver. 
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På scenen med Hanna & Mikkel. Ved søen:
Hanna og Mikkel tager børnene med på teaterscenen, hvor de inviterer dem til et 
teaterstykke. Stykket handler om en frø, og det viser, hvordan frøen lever i vores natur; 
hvordan den udvikler sig; hvilke farer den er udsat for, men også hvilke fantasiverdener 
der kan være knyttet til den. Denne gang kan børnene selv smutte ind i Hanna og 
Mikkels roller, opleve deres eventyr og tale på deres sprog. Hovedemnerne i hæftet 
er teater og natur. Målet er at få børnene til at interessere sig for både deres nabosprog 
og for naturen i deres nærmiljø. Hæftet skal formidle viden, inspirere og indeholder 
værktøjer til fælles dansk-tyske aktiviteter: teaterstykket kan spilles for - eller med 
hinanden i forbindelse med et dansk-tysk partnermøde.

Dette hæfte er en drejebog til en teaterforestilling, som kan anvendes i børnehaver eller 
i indskolingen. Teaterstykket indeholder 10 scener med enkle dialoger på dansk og/eller 
tysk, bevægelseslege og sange. Bagest i hæftet bliver der givet eksempler på, hvordan 
man kan lave scenografien, og hvilke rekvisitter man kan bruge. Endelig er der også en 
vejledning med yderligere tips og ideer til teaterstykket og Kamishibai-fortællekortene, 
der også hører til materialet. Her finder man endvidere nyttige informationer om, 
hvordan man kan anvende begge nabosprog, dansk og tysk, praktiske overvejelser om, 
hvordan det kan anvendes både i børnehaver og skoler men også til partnermøder på 
begge sider af grænsen.

Det nævnte Kamishibai-fortælleteater er et selvstændigt materiale i forbindelse 
med hæftet. Det indeholder scenebilleder og en historie, der kan læses højt eller 
genfortælles mundtligt. Indholdsmæssigt lægger historien sig tæt op ad teaterstykket. 
Scenebillederne egner sig perfekt til at blive sat ind i en Kamishibai-teaterramme, men 
kan også anvendes uden denne. 
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Før besøget 
Vælg et emne eller et Hanna & Mikkel hæfte og introducer de to venner Hanna & Mikkel. Fortæl børnene 
om det at bo i et grænseland, hvor der tales forskellige sprog, og der findes lokale traditioner. Muligvis har 
børnene allerede været med i de to første børnehaveforløb “Prof. dr. ABC” og ”Rasmus Klump” og på en 
legende måde lært enkelte ord, rim og sange. Hanna & Mikkel hæfterne kan således anses som en sproglig 
progression i forhold til de andre to forløb, hvor børnene nu kommer i kontakt med nye emner og sætninger 
på nabosproget. Ligeledes er partnerskabet mellem de to børnehaver blevet udviklet yderligere.

Husk
  Hvordan kan emnet forberedes?
  Hvilke rammebetingelser er nødvendige?
  Hvilke opgaver har pædagogerne?
  Forventningsafstemning med de ansvarlige

01 |
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Under besøget 
Man kan arbejde med hæfterne og en partnerbørnehave på følgende måde:

  Tag udgangspunkt i de danske tekster. Læs dem sammen med børnene. Inddrag billederne i 
     læseprocessen. Tal med børnene om indholdet og de forskellige genrer, der gemmer sig i materialet.

  Udpeg nøgleord i den danske tekst.
  Start med billederne. Du kan vise den digitale udgave af hæftet på storskærmen. Peg på dele af 

     billedet og benævn dem: ”Das ist ein Schloss.” ”Das ist eine Kirche.” ”Das ist ein Stuhl.” eller spørg 
     fx: ”Was ist das?“

  Læs den tilsvarende tyske tekst, så børnene hører, hvordan den lyder på tysk.
  Se på teksternes længde. De tyske tekster er tit længere end de danske. Tal med børnene om, hvorfor det     

     forholder sig sådan.
  Lad børnene finde de tyske ord, der svarer til de danske nøgleord.
  Giv dem derefter nogle tyske vendinger, som kan kombineres med de tyske nøgleord, som 

     fx: Das ist …, Es gibt …, Er/Sie hat …, Ich sehe …, Er/Sie sagt …
  Brug Hanna og Mikkel i forbindelse med de nære emner, som der arbejdes med i børnehaven fx tal, 

     farver, tøj, dyr m.m. Lad børnene gå på opdagelse i hæfterne. De kan fx beskrive Hanna og Mikkels 
     tøj eller kan finde dyr og benævne dem – på dansk og tysk.

02 |
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Efter besøget 
Da der er udviklet seks forskellige Hanna & Mikkel hæfter med forskellige emner og aktiviteter, kan der 
sagtens laves flere forløb. Desuden kan også forældre og bedsteforældre inddrages i Hanna & Mikkels 
verden. De kan låne hæfterne med hjem og læse dem højt for deres børn og komme med personlige 
fortællinger og oplevelser omkring emnerne fra dengang, de var børn. I forbindelse med Kamishibai-teatret 
kunne der også inviteres forældre med, så de deler en fællesoplevelse med børnene og aktivt udvider det 
lærte fra børnehaven til hjemmet. Således inddrages Hanna & Mikkel i børnenes hverdag, og nabosprogene 
bliver en naturlig del af den. Fremadrettet kan der i samarbejde med en partnerbørnehave fra den anden 
side af grænsen også arbejdes med fælles besøg, udflugter i naturen, at lave mad sammen og opleve 
nabosproget på nært hold. Det er også muligt, at pædagoger eller børn klæder sig ud som Hanna og Mikkel. 
Det er en yderligere mulighed for at give børnene en ekstra oplevelse.

03 |
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Betydningen af at lege med sprog  
For at både før-, under- og efter-oplevelsen fungerer for børn, er de voksnes aktive og legende tilgang 
til forløbet afgørende. I forhold til projektet har de nøglen til børnenes forestillingskraft – for kun gennem 
deres indlevende oplæsning af teksterne, deres aktive og fantasifulde opgaveløsning og deres energi 
kommer før- og efter-oplevelsen til at blive levende. Således hviler hele konceptet på et tæt og aktivt 
samspil mellem børnene, pædagogerne og andre voksne. 

Husk
  Hvordan kan der arbejdes videre med emnet? Plads til egne moduler der bygger på emner og hæfter. 
  Feedback fra de deltagende pædagoger.
  Fortsættelse med næste Hanna & Mikkel-hæfte

 

Hvordan samarbejder man 
med en partnerbørnehave?
Et grænseoverskridende forløb vil altid have en partner på hver side af den dansk-tyske grænse. Forløbet 
skal gerne bygge på et ligeværdigt samarbejde mellem partnerne. I må gerne være nysgerrige på hinandens 
måder at arbejde på. Strukturer og arbejdsmåder kan være forskellige fra dansk og tysk side, så spørg 
hellere en ekstra gang i stedet for at gå ud fra, at du og din samarbejdspartner tænker det samme. Så 
afstemning af mål og forventninger mellem jeres to børnehaver er meget vigtig at have styr på. Desuden 
skal besøget og forløbet forberedes grundigt, både hvad det praktiske og det indholdsmæssige angår. 
Alle deltagende pædagoger skal have besked om, hvilke opgaver de har før, under og efter forløbet. Hvis 
børnene ikke kender hinanden endnu, så afprøv små spil og lege, inden I går i gang med selve forløbet.

Husk
  Forventningsafstemning
  Grundig forberedelse
  Opgavefordeling
  Tjek støttemuligheder for møder og udflugter på tværs af grænsen.
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Afslutning
Hvis I har fået støtte fra vores transportpulje, så skal I nu i gang med slutrapportering og afregning. Men 
afsæt også tid til at evaluere jeres partnerskab. Hvordan gik projektet og opgavefordelingen? Hvordan har I 
oplevet det dansk-tyske møde? Var der udfordringer, som I ikke havde regnet med? Hvad kunne der gøres 
bedre? Og hvilke fremtidsplaner har I sammen.

KursKultur-projektet har desuden udarbejdet en vejledning om dansk-tyske projekter og møder, 
som kan downloades her:  
https://www.kulturakademi.de/dk/praxis-tipps/

https://www.kulturakademi.de/dk/praxis-tipps/

