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Lærervejledning

Forord

Med Kulturbib.org skal elever stifte bekendtskab med dels dansk, dels tysk sprog, kultur og
historie gennem lette e-bøger. Målet er at præsentere elever på hver side af den dansk-tyske
grænse for livet på den anden side på en autentisk måde.

Arbejdet med bøgerne kan være med til at fremme elevernes forståelse for det mangfoldige og
kulturelle område, som grænseregionen udgør, og samtidig styrke og udvikle elevernes
sproglige bevidsthed og kompetence.

Bøgerne er produceret af lærere og elever på skoler i både Danmark og Tyskland - fra både
danske, tyske nordslesvigske (tysksindede, bosiddende i Danmark) og sydslesvigske
(dansksindede, bosiddende i Tyskland) skoler.

Målet er at møde nabosproget i øjenhøjde, med emner, der er nære og relevante for alderen.

Baggrund og projektbeskrivelse

Projektet startede i 2021, som et nabosprogsprojekt, hvor otte skoler var med i alt - fire fra
Danmark og fire fra Tyskland - to danske, to nordslesvigske, to tyske og to sydslesvigske,
samt CFU UC Syd og CFU Sydslesvig. Det fysiske produkt er en hjemmeside med små
fagbøger, hvor bøgerne kan læses på både dansk og tysk, hvor sprogene sammenstilles for at
synliggøre ligheder og forskelle, og endelig kan man lytte til autentisk dansk og tysk
oplæsning. Hjemmesiden er gratis at bruge for alle og kræver ikke login eller abonnement.

Sideløbende med produktionen af fagbøger har der været online kontakt samt fysiske møder
mellem både lærere og elever fra Danmark og Tyskland.

Projektet er støttet med EU-midler af Interreg Deutschland Danmark via KursKultur 2.0.

Hjemmesidens opbygning
Kulturbib.org er en sammentrækning af “kultur” og “bibliotek” og fungerer på begge sprog.

Siden er opsat til computer og ipad, men kan bruges i reduceret udgave på mobil. Første
gang, man går ind på hjemmesiden, skal man vælge grundsprog - dansk eller tysk via et lille
flagikon, samt acceptere cookies (se billede 1):
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Billede 1:

Øverst på siden kan man til højre se de to grundsprog (se billed 2), som man kan skifte
imellem, hvis man ønsker informationerne på nabosprog. Derudover er der en “Hjem”, som
bringer en tilbage til forsiden - En “Info” knap til generel info om projektet og en
“Lærervejledning/ opgaver”, hvor man kan finde denne vejledning samt opgaver lavet til
diverse bøger. Siden vil være under løbende udvikling - også efter endt projektperiode.

Billed 2:

Menulinjen (se billed 3) under sidehovedet fungerer som et sorteringsredskab. Menuen
“Emne” gemmer på faste emneord, som bøgerne er koblet op på. “Niveau” gemmer på tre
niveauer for bøgerne. Begynder (en prik) - Lidt øvet (to prikker) - Øvet (tre prikker). Prikkerne
udgør ikke en stringent opdeling, men er lavet udfra en overordnet vurdering af sværhedsgrad
og indhold. “Bøger på” bringer enten alle bøger fra Danmark eller alle bøger fra Tyskland
frem. I feltet “Søg en bog” kan man søge frit på ord på grundsprog eks.: Tyskland, biler,
fodbold etc. Efter endt søgning skal man nulstille søgning. Ved hver søgning kommer en “Del”
knap frem. Den genererer et link, som kan bruges til deling i ex. mails, facebook mv.
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Billed 3:

Endeligt er der et lille ikon i højre side af siden, som leder videre til et
nordisk søsterprojekt, hvor der ligge mange flere bøger på både dansk og
tysk efter samme opskrift. Disse er også gratis at bruge.

Målgruppe
Kulturbib kan bruges af alle med interesse for det dansk-tyske grænseområde og dansk-tysk
sprog. Det gælder både elever i grundskolen, gymnasiet mv. Dog er indhold målrettet elever
mellem 1. kl. og 7. kl.

Sprogtilegnelse
Kulturbib.org er velegnet når man gerne vil undervise med fokus på de ligheder og forskelle,
der er på nabosprogene. Man kan vælge at se bøgerne på begge sprog, hvilket gør det nemt
at se hvilke ord, der har ens stavemåder eller ligger meget tæt på hinanden, samt hvilke ord
der er meget forskellige. Endvidere kan eleverne høre autentisk talt dansk eller tysk, og på
den måde sidde og sige sætningerne selv i eget tempo. På den måde har eleverne ingen pres
i forhold til at øve udtale, i forhold til klassekammerater. Der kan både øves hjemme og i
skolen.
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Undervisningsforslag

I selve undervisningen er der en række faglige punkter, som man kan vælge at
fokusere på:

● træning af lytteforståelse og udtale
● forskelle og ligheder mellem sprogene
● viden om kulturfællesskabet

Træning af lytteforståelse og udtale:
Lytteforståelse er en færdighed, som kan og bør trænes på lige vilkår med læsning,
skrivning og udvikling af udtale. Når man træner lytteforståelse er formålet, at eleverne
ved blot at lytte, skal kunne uddrage det mest væsentlige af indholdet.
Ved hjælp af oplæsningsværktøjet på Kulturbib.org kan man både træne elevernes
lytteforståelse og udtale.

Forskelle og ligheder mellem sprogene:

Da dansk og tysk er nabosprog og historisk påvirket af hinanden, er der ord, som er
ens, næsten ens og helt forskellige. Man kan med fordel lave en “trafiklysopgave”,
som findes på opgavesiden til udprint. Under rød skriver eleverne de ord, som er helt
forskellige, under gul, dem som ligner lidt, under grøn, dem som er ens. Dette arbejde
gøres for at synliggøre den fælles sproghistorik. Eleverne kan vælge tilfældige sider i
bøgerne som eksempler.

Viden om kulturfællesskabet:
Danmark og Tyskland er nabolande med fælles træk og på samme tid meget forskellige. Dette
er et af fokusområderne for projektet. Et eksempel er traditionerne omkring fastelavn. Fra
begge lande er der en bog om fastelavn/ Fasching. Her får eleverne mulighed for at læse om
traditionerne ud fra autentiske principper, da bøgerne er skrevet af dels etniske tyskere og
etniske danskere. Til disse findes en opgave til fri afbenyttelse under “Opgaver”.
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https://kulturbib.org/?sharecode=2f9ee8536849e4d20e9b2e800384faef

Skriv selv en bog:
Endelig er der efter aftale med Kulturbib mulighed for at skrive en bog selv, som kan udgives
på siden. Bogen skal ligge indenfor rammerne om fokus på dansk eller tysk kultur, historie,
geografi, sprog, sport mv. Her opfordres til at kontakte Kulturbib på info@kulturbib.org for
nærmere information.

På projektets arbejdsblog: kulturbib.blogspot.org findes både et idekatalog til emner, samt et
tomt arbejdsdokument, som kan downloades eller kopieres til eget brug. Hvis man får udgivet
en bog, skal der laves en GDPR-seddel med forældreunderskrift, som også findes her.

Undervisningsmidlet kan ikke alt, men er projektets forsøg på at inddrage elever i hele
processen i nabosprogsundervisningen. De får muligheden for at tage udgangspunkt i egen
kultur og viden for at beskrive til elever i nabolandet. I samarbejde med elever fra skoler i
nabolandet kommer en bog til live og eleverne bliver læremiddelforfattere. Der arbejdes ud fra

6

https://kulturbib.org/?sharecode=2f9ee8536849e4d20e9b2e800384faef
mailto:info@kulturbib.org
http://kulturbib.blogspot.com


en 21st Century Skills tanke med kreativitet, kritisk tænkning, collaboration og it på tværs af
grænsen.

Projektet er nonprofit for alle. Del gerne jeres oplevelser med os på facebook eller på
info@kulturbib.org, så vi sammen gør siden endnu bedre.

Deltagende skoler:

Danmark:

Vonsild Skole, Kolding

Efterskolen Kildevæld, Kolding

Deutsche Schule Rapstedt, Ravsted

Deutsche Schule Hadersleben, Haderslev

CFU UC Syd, Haderslev

Tyskland:

Grund- und Gemeinschaftsschule Viöl-Ohrstedt-Haselund

Siegfried-Lenz-Schule, Handewitt

Satrup Danske Skole

Treja Danske Skole

CFU Sydslesvig, Flensburg

Links
Man kan som lærer følge Kulturbibs arbejde og nyheder på
facecook.com/kulturbib
instagram.com/kulturbib
kulturbib.blogspot.com

Kontakt: info@kulturbib.org
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