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Aktivitet 3. Dagens bolsje 
Læringsmål
• Du kan omsætte et ordsprog eller en talemåde til en episode fra dit eget liv.
• Du kan fremlægge dit ordsprog eller talemåde foran resten af klassen. 
• Du ved, hvordan man laver en god mundtlig præsentation.

1.    På katederet har din dansklærer en “slikskål” stående. På skift skal alle i 
klassen trække “dagens bolsje”. I en periode er det dagens rutine, at der 
hver dag er en elev, som fremlægger “sit bolsje”, og en anden trækker et 
”bolsje”, der skal fremlægges næste dansktime. I bruger altså fem minutter 
i opstarten af hver time i den periode på at blive klogere på ordsprog og 
talemåder. 

Det særlige ved denne aktivitet er, at du, ud over at forklare, hvad ordsproget eller talemåden 
betyder, også skal fortælle en historie (gerne fra dit eget liv), som passer til ordsproget eller 
talemåden. Samtidig med at du arbejder med ordsproget, øver du altså også at fremlægge 
noget foran hele klassen.

Du skal både tænke på indholdet og på, hvordan du fortæller det. Tænk på at tale roligt 
og holde små pauser, og sørg også for at holde øjenkontakt. Det dur ikke at stå med ansigtet 
nede i dine papirer. Det vil være rigtig flot, hvis du kan fremlægge dit ordsprog eller din tale-
måde helt uden at have noter med. 

Eksempel
Du har trukket denne talemåde:

At tabe ansigt
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Din fremlæggelse:
“Jeg har trukket talemåden ’at tabe ansigt’. (Du kan eventuelt skrive talemåden på tavlen, så 
den er tydelig under hele din fremlæggelse). At tabe ansigt betyder, at man bliver ydmyget – 
altså er helt til grin. Jeg kom til at tænke på mig selv, da jeg engang i timen sad og hørte musik 
på min telefon, mens vi lavede aktiviteter. Da min yndlingssang spillede, var jeg åbenbart 
kommet til at synge med – ret højt – og hele klassen grinede af mig, og jeg opdagede det først, 
da læreren stod foran mig og smilede. Der følte jeg virkelig, at jeg tabte ansigt!”


