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PRAKSIS

IDENTITET

- om at føle sig knyttet til et område, nogle 

mennesker og et sprog

Praksisopgave til teoretisk artikel om “National identitet” fra 
Andersen & Porse: Teori til analyse og praksis i billedkunst, 
Praxis, 2021. Teorien læses før, under eller efter praksisopgaven - 
fx som lektie.

Opgaven printes eller downloades og udleveres til eleverne, der 
udfører opgaven. ELEVEN skal dokumentere og reflektere over 
processen i deres individuelle portfolio. Som hjælp hertil kan 
“Portfolioark til praksis.pdf” udleveres til eleven.

NATIONAL 



PROBLEMSTILLING: Hvordan redesiger vi Dannebrog, så 
det passer ind til det Danmark, vi har i dag?

NATIONAL 

IDENTITET

OPGAVEBESKRIVELSE:
Materialer: 
En masse print af forskellige flag fra forskellige nationer, sakse, 
papir, farvet papir, limstift, stof i forskellige farver, nål og tråd 
og/eller stoflim og gaffatape.

Varighed: 2-4 lektioner
Grupper: Eleverne deles op i grupper på 3-4 personer

Opgaven: Opgaven er tredelt

Del 1: Refleksionsskitser
Tegn eller skriv det, du mener, kendetegner Danmark i dag vs. 
Danmark før i tiden. Præsenter dine tanker i gruppen.

Del 2: Collageøvelse - et nyt dannebrog
Hver gruppe trækker 3-5 forskellige flag og to stykker farvet papir. 
Ud fra de benspænd skal de komponere to forskellige bud på, 
hvordan et moderne dannebrog kunne se ud. Grupperne må 
klippe, rive og beskære alt det, de vil - men de endelige resultater 
skal afleveres indsat på hvidt A4-papir.
De redesignede flag præsenteres på holdet - og grupperne må 
gerne hente inspiration i hinandens redesigns efterfølgende

Mellem del 2 og del 3 kan indlægges yderligere skitse- og 
visualiseringsopgaver

Del 3: Redesign dannebrog
Gruppen får nu udleveret stof, nål, tråd, stoflim og skal igang med 
at redesigne dannebrog med udgangspunkt i refleksionsskiterne og 
collageøvelserne. Grupperne vælger selv format og form og hvor, 
værket efterfølgende skal ophænges - måske skal dannebrog slet 
ikke vejre i flagstange fremover? 

© delt ophavsret mellem Bonnie Bay Andersen og Line Højgaard Porse, 2021


