
Som danskere har vi mange ting, vi er stolte af. 

Hvad skulle med i en udstilling om stolthed og Danmark, hvis I skulle lave den?   

I skal tænke pa  ba de ting og historier - de ma  gerne komme fra jeres eget liv.  

Alle i gruppen skal skrive mindst to ting og en episode, I ville vise i udstillingen. 

Aftal med jeres lærer hvorna r I skal forklar for de andre grupper, hvorfor I har valgt lige netop de 

ting og episoder. 

Ting Episoder 

  

Stolthed og Dannebrog 

Lav en kort dramatisering af en episode,  hvor stolthed og Dannebrog er med - ma ske I kan bruge en 
af de episoder, I tænkte pa  til en udstilling  

Aftal med jeres lærer, hvorna r I kan fremføre det for resten af klassen.  
Lad dem gætte, hvad det er, I laver, og hvad det har med stolthed at gøre.  

Hvis I skulle lave en udstilling 

Dramatise r en episode 



Som danskere kan vi blive vrede over mange ting, na r det handler om Dannebrog. 

Hvad skulle med i en udstilling om vrede og Dannebrog, hvis I skulle lave den?   

I skal tænke pa  ba de ting og historier - de ma  gerne komme fra jeres eget liv.  

Alle i gruppen skal skrive mindst to ting og en episode, I ville vise i udstillingen. 

Aftal med jeres lærer hvorna r I skal forklar for de andre grupper, hvorfor I har valgt lige netop de 

ting og episoder. 

Ting Episoder 

  

Vrede og Dannebrog 

Lav en kort dramatisering af en episode,  hvor vrede og Dannebrog er med - ma ske I kan bruge en af 
de episoder,  I tænkte pa  til en udstilling  

Aftal med jeres lærer, hvorna r I kan fremføre det for resten af klassen.  
Lad dem gætte, hvad det er, I laver, og hvad det har med vrede at gøre.  

Hvis I skulle lave en udstilling 

Dramatise r en episode 



Som danskere har vi mange ting vi er glade for . 

Hvad skulle med i en udstilling om glæde og Dannebrog, hvis I skulle lave den?   

I skal tænke pa  ba de ting og historier - de ma  gerne komme fra jeres eget liv.  

Alle i gruppen skal skrive mindst to ting og en episode, I ville vise i udstillingen. 

Aftal med jeres lærer hvorna r I skal forklar for de andre grupper, hvorfor I har valgt lige netop de 

ting og episoder. 

Ting Episoder 

  

Glæde og Dannebrog 

Lav en kort dramatisering af en episode,  hvor glæde og Dannebrog er med - ma ske I kan bruge en af 
de episoder,  I tænkte pa  til en udstilling  

Aftal med jeres lærer, hvorna r I kan fremføre det for resten af klassen.  
Lad dem gætte, hvad det er, I laver, og hvad det har med glæde at gøre.  

Hvis I skulle lave en udstilling 

Dramatise r en episode 


