OPGAVEARK OM DANNEBROG
Hvad handler dette opgaveark om?

Dannebrog har en lang og blodig historie bag sig. Dannebrog er
blevet en del af dagliglivet i Danmark. Flaget anvendes ved sorg og ved
glæde, i kolonihaven og på slot, i parcelhuset og i Folketinget. Udadtil er Dannebrog og de
danske farver blevet et markant brand/varemærke for de varer, vi producerer og sælger til udlandet. Samtidig er flaget et symbol for det samfund, vi lever i, og de værdier vi har valgt som
vores. Dannebrog repræsenterer og står i dag for den udvikling, som landet har gennemgået.
Det er Danmarks-Samfundets ønske, at undervisningsmaterialet skal inspirere til læringsaktiviteter i skolens fag, hvor læreren sammen med eleverne med afsæt i materialet kan diskutere
danske værdier og traditioner.

Kommenteret linksamling
•
•
•
•
•

På Danmarks-Samfundets websted [https://dannebrog800.dk/] er der en quiz hvor 		
man kan teste sin viden om Dannebrog. Quizzen har tre niveauer.
Danmarks Radio har lavet et sprogskoletema i anledning af Dannebrog 800 år. [htt		
ps://www.dr.dk/ligetil/sprogskoletemaer/dannebrog-faldt-ned-fra-himlen-800-aar-		
siden]
Jagten på fanen – Dannebrog 800 år. Kom med på en radiofonisk rejse i Vestsjæl		
land - på jagt efter historien om det danske flag Dannebrog. Museum Vestsjælland:		
[https://www.vestmuseum.dk/det-sker/podcast]
Folkets flag. Plakater om Dannebrog. Artikel: [https://danmarkshistorien.dk/leksi		
kon-og-kilder/vis/materiale/folkets-flag-plakater-med-dannebrog/]
Skal man tro myten er det i 2019 800-året for Dannebrogs fald fra himlen. Flag og 		
følelser er skabt i anledning af dette jubilæum. Udstillingen er bygget op omkring 		
fem følelser: Glæde, Tvivl, Vrede, Ære og Stolthed. Under hver følelse fortæller vi om
forskellige historiske begivenheder fra ca. 1890 og frem til i dag. [https://www.es		
bjergmuseum.dk/da/udstillinger/flag-og-foelelser/fogf-i-undervisningen/]

Historie
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hvad var formålet med korsriddernes korstog?
Hvorfor var man i middelalderen meget optaget af flag, bannere og symboler?
Efter 15. juni 1219 fortælles der mange historier og sagn om hvor Dannebrog første 		
gang kom til Danmark. Eksempelvis Kongehøjen i Åbenrå, Karise på Sjælland og 		
Antvorskov kloster ved Slagelse. Men hvor kunne danskerne første gang se deres 		
Dannebrog?
Statsmagtens og nationers forskellige symboler
Hvorfor har Danmark ikke nogen flaglov?
Hvilke flagdage har Danmark?
Den 5. september er det national officiel flagdag for Danmarks udsendte. Hvad er 		
formålet med indførelse af denne flagdag?
Hvorfor må man ikke flage med udenlandske flag i Danmark uden tilladelse – bort		
set fra de nordiske flag?
Lav en historisk kahoot om Dannebrog
Dannebrog som Kongens flag

Billedkunst og drama
•
•

Konstruere nye korsflag.
Dramatisere situationen hvor Dannebrog kommer til syne på himlen 15. juni 1219.

•
•
•
•

Undersøge de to specielle dannebrogsfarver: dannebrogsrød og kraprød.
Hvad symboliserer mønsteret og farverne i Dannebrog?
Afbilde legenden om Dannebrogs fald fra himlen med elevernes egne fortolkninger
Kursus. Flagknob, råbåndsknob, flagclips, flaghejsning, flagnedhaling (skolens
flagstang anvendes)

Dansk
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse af reklamer med dannebrogsflag
Læse fagtekster om Dannebrog
Lav din lokale fødselsdagsdannebrogsavis
Lav en artikel til skolebladet/skolens hjemmeside om Dannebrogs 800 års jubilæ
um
Dannebrog i litteraturen (Danske flagsange)
Analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster om Dannebrog i
alle medier
Analysere billeder og fotos hvor Dannebrog optræder – fx Peter Carlsens malerier
Inddrage Dannebrogs betydning i et forløb om danskhed

Matematik
•
•

Bestem en flagstangs højde – uden at lægge den ned. Hvilket stutflag skal anven
des.
Bestem proportionsforholdene mellem korsets areal og flagets areal.

Kristendomskundskab
•
•
•
•
•

Hvilken betydning har korset som symbol?
Dannebrog er et korsflag. Men hvilke andre symboler har et kors som identitet.
Hvilke andre lande har korsflag? Er disse lande kristne?
Kristendom og korsflag
Identitetsdannelse og Dannebrog

Samfundsfag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undersøgelser viser, at de unge ikke er så optaget af Dannebrog. Undersøg hvorfor.
Hvem bestemmer over Dannebrog?
Hvilken betydning har nationale flagdage?
Hvad betyder Dannebrog for dig?
Debat om Dannebrog
Danskernes holdninger til Dannebrog
Dannebrog som politisk symbol også for mindretal
Dannebrog som nationalt symbol
Besøg af tidligere udsendt soldat
Besøg af fagperson som kan fortælle om flagdage, flagets historie, de matematiske
dimensioner og proportioner

Madkundskab
•
•
•

Bag en Dannebrogsflagkage
Bag nogle flagsmåkager
Lav en madret der skal være rød og hvid

Dannebrogsviden
•
•
•
•
•
•

Hvem må flage med splitflag?
Hvem må flage med stutflag?
Hvornår må man flage med Dannebrog?
Hvilke flagregler gælder der for flagning med Dannebrog?
Kursus: Om at lægge Dannebrog rigtig sammen
Tegn og mal et Dannebrogsflag

Faktaboks

Danmarks-Samfundet er en upolitisk medlemsbaseret landsorganisation der
med baggrund i den danske kulturtradition, har til formål at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Dannebrog som et nationalt symbol for dansk
kultur, fællesskab og identitet. Gennem information og oplysning arbejder vi
dagligt på at formidle viden om Dannebrog.
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YouTube
Historien om Dannebrog er (formentlig) løgn.
https://www.youtube.com/watch?v=cVQgs6AGHnE
Dannebrog - myten om himmelfaldet i 1219
https://www.youtube.com/watch?v=LSupo97yyBA
Valdemartiden (fuld version)
https://www.youtube.com/watch?v=dqxFeTgPG6A
Myten om dannebrog
https://www.youtube.com/watch?v=0uxvgORaUxY
Sådan nedhaler du dit flag
https://www.youtube.com/watch?v=jtsNqOv6L88
Fold og opbevar dit flag bedst
https://www.youtube.com/watch?v=1620UVXDu7I
Sådan hejser du dit flag
https://www.youtube.com/watch?v=tzB8RtUuoAM
Den korrekte måde at flage på halvt
https://www.youtube.com/watch?v=wtt2l5KcmFY
Lær at tegne DANNEBROG
https://www.youtube.com/watch?v=uTYmxZrZEeE
DET DANSKE FLAG INDEN DANNEBROG
https://www.youtube.com/watch?v=K-UJt8SbRDg

Det er tilladt at gengive og
kopiere tekster, artikler og
billeder med kildeangivelse. Det er dog ikke tilladt
at kopiere artikler og
billeder til kommercielt
brug uden skriftlig tilladelse.

