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Opgaver sorteret efter fag: 

Opgaverne til de fem film er nedenfor præsenteret, som de passer til fagene historie og 

samfundsfag og til sidst de opgaver, der understøtter arbejdet med elevernes interkulturelle 

kompetencer. Denne inddeling er primært lavet for at tydeliggøre, hvordan fagenes mål kommer i 

spil. Flere opgaver, ikke mindst dem under det tværfaglige tema Interkulturel kompetence retter 

sig også ind i fagenes Fælles Mål.  

 

Indledende opgaver, der skal aktivere elevernes forforståelse og 

nysgerrighed.  

Hvad ved vi om Færøerne?  

Se det første minut af filmen Rigsfællesskabet - Færøerne 

➢ Ved I hvor Færøerne er placeret?  

➢ Prøv evt. Kahooten, og se hvem, der ved mest om Færøerne lige nu!  

 

 

➢ Hvordan tror I, de første mennesker er kommet til øerne, og hvorfra kom de? Undersøg evt. mere 

på danmarkshistorien.dk  

 

 

 

 

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/faeroeerne/
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Rigsfællesskab  

Hvad betyder ordet rigsfællesskab?  

Ifølge Wikipedia er rigsfællesskabet: 

Rigsfællesskabet beskriver den administrative opdeling af Det Danske Rige, omfattende rigsdelene 

Danmark, Færøerne og Grønland. Rigsfællesskabet er dækket ind under Kongeriget Danmark, hvor alle tre 

regioner indgår i et konstitutionelt monarki under det danske kongehus, for øjeblikket personificeret ved 

Margrethe 2. 

 

Ifølge Den Danske Ordbog betyder rigsfællesskab: 

det at en stat og et selvstyrende samfund har fælles statsoverhoved, udenrigspolitik, mønt m.m. især om 

forholdet mellem Danmark på den ene side og Færøerne og Grønland på den anden side. 

 

➢ Hvad indebærer ordet fællesskab for jer? Kom gerne med eksempler på forskellige fællesskaber, 

som I indgår i.  

➢ Er det i orden, at der er forskel på de muligheder og den indflydelse man har i et fællesskab? Brug 

gerne jeres egne eksempler på fællesskaber i overvejelserne. 

➢ Kan man acceptere at flertallet bestemmer, når nogle i fællesskabet altid er flere end andre?  

➢ Prøv at finde på andre ord, der dækker det samme som definitionen ovenfor fra Wikipedia, men 

med et andet ord end fællesskab.  

 Hvilke dilemmaer er interessante at arbejde med i forhold til rigsfællesskabet, når vi har særligt 

fokus på Færøerne? Brug de dilemmaer, der er i linket her, og find de vigtigste - eller skriv selv nye 

på de tomme hvide felter.  

o Brug CL strukturen mødet på midten.  

o Vælg først de seks dilemmaer ud, I hver især synes er vigtigst.  

o Når alle fire har gjort det, skal I sammen diskutere jer frem til de fire, I kan blive enige om 

er de vigtigste og placere dem i midterfeltet.  

o Diskuter i klassen, hvad I har valgt og hvorfor. 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6r%C3%B8erne
https://da.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nland
https://da.wikipedia.org/wiki/Kongeriget_Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Konstitutionelt_monarki
https://da.wikipedia.org/wiki/Det_danske_kongehus
https://da.wikipedia.org/wiki/Margrethe_2.
https://rigsfællesskab.dk/wp-content/uploads/2019/05/Dilemmaer.pdf
http://bogenshjemmeside.dafolo.dk/media/M%C3%B8de_p%C3%A5_midten.pdf
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Historie 

Magnus-katedralen - den ufærdige middelalderkirke - et symbol på 

kolonitiden eller færøsk historie? 

 

 

 

Den ældste middelalderbygning på Færøerne er Magnus-katedralen. Resterne står endnu i Kirkjubøur, som 

er et sted, vi kan føre tilbage til vikingetiden. Kirken blev aldrig bygget færdig, måske fordi den kostede så 

mange penge at bygge, at beskatningen og tvangsarbejdet på Færøerne førte til et oprør - måske fordi den 

sorte død ramte Færøerne i 1349 og befolkningen blev reduceret til en tredjedel.  

➢ Hvad tror I er mest sandsynligt? Brug evt. kilder på nettet til at undersøge sagen nærmere.  

➢ I dag er resterne af katedralen meget besøgt af turister, men er det mest et symbol på Færøernes 

historie eller andre landes magt og indflydelse på Færøerne?  

➢ Bindes vi sammen i rigsfællesskabet af vores fælles fortid som vikinger?  
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At være en nation   

Se første del af Færøsk Identitet, Historie og Kultur frem til 01:50  

 

 

 

➢ Hvad betyder det for nationalfølelsen at have sit eget nationale fodboldhold, håndboldhold osv.?  

➢ Hvordan kommer stoltheden over at være færing til udtryk i filmen?  

➢ Hvad gør jer stolte over at være danskere?  

➢ Færøerne har eget nationale fodboldhold, der deltager i kvalifikationen til EM og VM, men må ikke 

være med til OL som selvstændig nation. Dilemmaet er, at færinger er danske statsborgere, men 

oplever sig som et folk for sig selv. Skal de have lov til at deltage som nation til OL?  

 

 

 

Hvad vil det sige at være en koloni? 

 

➢ Start med i grupper at lave en brainstorm om alt I ved om kolonier og kolonimagter. Saml jeres 

viden op i klassen. 
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➢ Hvad betyder ordet kolonimagt? Og hvilken betydning har det for dem, der bliver underlagt et 

andet land som kolonimagt. Lav evt. et mindmap, hvor I sætter betydningerne ind. I kan evt. 

kopiere denne skabelon:  

Link: http://popplet.com/app/#/5172798  

 

 

 

➢ Hvad ved I om Danmark som kolonimagt? Snak i grupper om, hvad I ved, og undersøg hvordan det 

historisk har udviklet sig igennem tiden. Brug dette interaktive kort til at se udviklingen: Interaktivt 

kort 

➢ I filmen Erindringsfællesskaber - Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige? minuttal 2 

fortælles det, at for ikke så mange år siden måtte de ikke tale færøsk i skolen, i kirken og på den 

politiske arena.  (Først i 1944 blev sprogene ligeberettiget)  

○ Hvad tænker I om det?  

○ Hvilke fordele og ulemper er der ved det? 

➢ I filmen bliver det tydeligt, at de fleste elever regner med at skulle læse/uddanne sig i Danmark. 

Synes I så at dansk skal være obligatorisk i de færøske skoler?  

 

➢ Tror I Færøernes fortid som en kolonimagt under Danmark har betydning i dag? Hvorfor/hvorfor 

ikke?  

 

http://popplet.com/app/#/5172798
http://danmarkshistorien.dk/interaktivt-danmarkskort/
http://danmarkshistorien.dk/interaktivt-danmarkskort/
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➢ Skal Danmark skamme sig over sin tid som kolonimagt? I forbindelse med 100 året for Danmarks 

salg af De Dansk Vestindiske øer, ønskede flere, at Danmark gav en officiel undskyldning for 

kolonitiden og slavehandlen. Er du enig i det? Og i så fald, skal vi så også give en undskyldning til 

Grønland, Island og Færøerne?  

 

Krisers betydning for rigsfællesskabet 

Barbara fortæller i filmen Valget - Rigsfællesskab eller ej? om krisen på Færøerne i 90’erne hvor 7000 

mennesker flyttede fra Færøerne til Danmark for at få hjælp.  

 

➢ Hvor stor betydning tror I, fortidens historier har for beslutningen om løsrivelse fra 

Rigsfællesskabet?  

➢ Ingolf mener krisen netop skete fordi Færøerne var med i rigsfællesskabet, fordi “penge, der 

kommer ud af ingenting er skadeligt for enhver økonomi” - er I enige i det?  

➢ Lav gruppevis en for- og imod liste i forhold til at modtage bloktilskud, set fra et færøsk perspektiv. 

Sammenlign med en anden gruppe - er I enige?  
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Samfundsfag 

Befolkningen og udfordringerne 

 

Ifølge Sølvdrengen (Filmen Færøsk Identitet, Historie og Kultur 05.50 - 06.30) er der ikke så mange unge i 

20’erne på Færøerne - de er i Danmark eller andre lande for at studere.  

 

➢ Undersøg hvor stor en andel af unge, der er i 20’erne i Danmark og hvor stor en andel der er på 

Færøerne. Brug Danmarks Statistik https://www.dst.dk/da/ og færøske statistik 

http://www.hagstova.fo/en  

➢ Hvorfor er det vigtigt for et samfund at have unge mennesker i 20’erne ifølge Sølvdrengen? 

➢ Hvad mener I, og hvordan forestiller I jer, at I påvirker samfundet og kulturen, når I er i 20´erne 

gennem jeres valg og handlinger?  

 

Fordelingen mellem mænd og kvinder i et samfund 

Ifølge statistikken er der mange unge færøske kvinder, der aldrig vender tilbage til Færøerne, og generelt er 

der flere mænd end kvinder på øerne.  

Fordelingen mellem unge mænd og kvinder i 20’erne:  

Statistik fra: statbank.hagstova.fo 

➢ Hvorfor tror I, der er flere mænd end kvinder på Færøerne? 

➢ Hvilke udfordringer kan det give for det færøske samfund?  

https://www.dst.dk/da/
http://www.hagstova.fo/en
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➢ Hvordan kan det løses? Lav en kampagne for at få flere kvinder til at blive/ vende tilbage til 

Færøerne efter endt studie. Hvad skal der til? Brug evt. et funktionelt læremiddel som en digital 

plakat, film, tegneserie eller andet til at løse opgaven - eks. Appstilopgaven.dk. 

Læs evt. et par korte artikler for at lade jer inspirere:  

❏ Dr.dk fra 2007 (bemærk årstallet) om underskuddet af kvinde rog konsekvenserne: 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/kvinderne-forsvinder-fra-faeroeerne  

❏ Læs evt. om de nyeste tendenser i kvinfo.dk: http://kvinfo.dk/faeroeerne-har-for-faa-

kvinder-men-der-er-haab-forude/  

 

➢ Undersøg på Danmarks Statistik fordelingen af unge mænd og kvinder i Danmark - er der forskel i 

forhold til tallene fra Færøerne?  

 

 

Bloktilskuddets betydning økonomisk og politisk 

 

Bloktilskuddet (de penge, som Danmark hvert år giver til Færøerne) fylder meget i den færøske debat om 

løsrivelse eller ej.  

 

➢ Se filmen Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk? Noter ned undervejs, hvilke 

argumenter der præsenteres i forhold til bloktilskuddet fra Danmark.  

 

➢ Forestil jer, at I kan bestemme, hvad de ca. 642 millioner kroner Færøerne får skulle bruges på, hvis 

Færøerne løsriver sig.  Hvad synes I, vi skal bruge pengene til? De ældre, de studerende, veje, 

skattelettelser, ulandsbistand…. Lav evt. et mindmap i fællesskab, hvor I tager udgangspunkt i 

forskellige offentlige udgiftsområder. I kan kopiere dette og arbejde videre med det i fællesskab:  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/kvinderne-forsvinder-fra-faeroeerne
http://kvinfo.dk/faeroeerne-har-for-faa-kvinder-men-der-er-haab-forude/
http://kvinfo.dk/faeroeerne-har-for-faa-kvinder-men-der-er-haab-forude/
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LINK: https://mm.tt/1215706899?t=ZcTjCwLZSS 

 

YouTube og Google Oversæt – en naturlig del af hverdagen?  

 

I filmen Erindringsfællesskaber - Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige? (06:07 - 06:58) 

 

➢ Hvor mange gange har I brugt Google Oversæt til arbejdet i sprogfagene i skolen indenfor den 

sidste måned?   

➢ Hvor meget mere tid skulle I bruge, hvis I ikke havde Google Oversæt?  

➢ Er det i orden, at et sprog som færøsk ikke er med i Google Oversæts udbud? Begrund dit svar. 

➢ Som vi så i klippet, kan man ikke blive færøsk Youtuber, man eksisterer ikke på dette sociale medie. 

Hvad synes I, det fortæller om synet på færinger og Færøerne?  

➢ Er det vigtigt at have Google Oversæt i forhold til skolearbejde? Er det fx brugbart i sprogfagene i 

skolen?  

 

https://mm.tt/1215706899?t=ZcTjCwLZSS
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Fattigdom og levevilkår 

Asger og Anton har undersøgt om der er fattigdom på Færøerne - se filmen Hvordan er vi bundet sammen 

praktisk og økonomisk?  

 

➢ Hvordan definerer man fattigdom i verden? Se evt. FNs verdensmål 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/1  

➢ Hvordan defineres fattigdom i Danmark? Læs evt. denne artikel: 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/nu-er-der-igen-en-malestok-fattigdom-i-danmark  

➢ Hvordan defineres fattigdom på Færøerne? Det er ikke muligt at finde en definition på, men læs 

evt. denne artikel om at være fattig på Færøerne og lav jeres egen definition: https://jyllands-

posten.dk/indland/ECE7960306/mens-pengene-stroemmer-til-faeroeerne-vokser-uligheden/   

 

Fattigdom på Færøerne 

 

I filmen Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk er drengene med Leif Erik, der kører ud til 

familier, der ikke kan få pengene til at slå til.  

➢ Noter ned, hvad i filmen, der viser, at der er tale om en fattig familie. 

➢ Hvad hvis Leif Erik ikke kørte mad ud til familierne - hvad tror I konsekvensen ville være?  

➢ Kan I komme på andre løsninger, så familien kunne klare sig?  

➢ Hvilke argumenter er der for at give mad, der har overskredet sidste salgsdato til fattige og hvilke 

er der imod? 

➢ Politikeren Ingolf Olsen erkender, at der er større forskel på rige og fattige på Færøerne end i 

Danmark. Er det i orden? Begrund svaret. 

➢ Hvad er forskellen på at være fattig i Danmark og på Færøerne? 

➢ Undersøg hvad man får i Danmark, når man ikke har en stor nok indkomst til at forsørge sig selv. 

 

 

 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/1
https://www.dr.dk/nyheder/politik/nu-er-der-igen-en-malestok-fattigdom-i-danmark
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE7960306/mens-pengene-stroemmer-til-faeroeerne-vokser-uligheden/
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE7960306/mens-pengene-stroemmer-til-faeroeerne-vokser-uligheden/
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Religion på Færøerne og i Danmark 

Se klip fra filmen, hvor Katarina og Birita fortæller om religioners betydning på Færøerne i 

Erindringsfællesskaber - Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige? 03:54 - 04:16 samt Leif 

Erik, der fortæller om uddelingen af mad til trængende i filmen Hvordan er vi bundet sammen praktisk og 

økonomisk? 00.50 - 01:20 

➢ Ud fra det, I lige har set, spiller religion samme rolle på Færøerne som i Danmark? Giv eksempler på 

forskelle og ligheder. 

➢ Hvilken rolle spiller religion i Danmark, hvis I skal fortælle om det, som Katarine og Birita gør i 

filmen, med konkrete eksempler?  

➢ Vi er med til Katarinas konfirmation - både i kirken og til festen. Det er en helt anden tradition, hvor 

man ikke inviterer til fest, men skriver dag, tid og sted i avisen, og så kommer folk, som de har lyst. 

Ligner det jeres fest? Hvilke fordele og ulemper er der ved at holde festen på denne måde?  

➢ Leif Erik deler mad ud til trængende, fordi Jesus har befalet det, og derigennem opnår Leif Erik selv 

frelse. Kender I til lignende mennesker/ grupper i Danmark?  

 

Interkulturel kompetence 

Hvad pokker er interkulturel kompetence? 

 

➢ Undersøg, hvad interkulturel kompetence er og lav i grupper jeres egen definition.  

 

➢ Se filmen Erindringsfællesskaber - Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige og noter 

ned, hvordan Asger og Anton agerer i mødet med en anden kultur.  

○ Hvorfor har Asger og Anton ikke lyst til at deltage i slagtningen af et får? 

○ Hvordan kan det være, at Anton er forbeholden overfor at smage mælken?  

○ I filmen kan vi se en lille dreng, der deltager i slagtningen, og børn der hjælper til med at 

salte fårehoveder. Tror I det er normalt, og har I prøvet at være med til at slagte det kød, I 

skulle spise?  

 

➢ Brug Facebook eller Instagram til at kommunikere med andre unge fra Danmark og Færøerne og stil 

de spørgsmål, I måtte have.  
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Hvad pokker er dansk kultur for noget?  

 

Definition af begrebet kultur fra Den Danske Ordbog: 

levevis og forestillingsverden der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en bestemt periode, dvs. alle 

de materielle og ikkematerielle resultater af menneskelig aktivitet der føres videre fra generation til 

generation 

Fra ordnet.dk (Den Danske Ordbog online) 

 

 Er I enige i denne definition? Begrund jeres svar, og tilføj evt. det, der mangler eller det, I synes skal 

fjernes.  

 Prøv, om I kan omsætte teksten til noget mere konkret - fx. mad, sprog, osv.  

 

I skal nu undersøge, hvad der karakteriserer den danske kultur. 

➢ I får hver et A3 ark med fire felter i hvert hjørne og et fælles felt i midten. 

➢ I skal nu hver skrive alle de ord, som I mener fortæller noget om dansk kultur.  

➢ Når tiden er gået, skal I sammen finde de seks begreber, som I kan blive enige om er mest centrale i 

beskrivelsen af den danske kultur. 

➢ I klassen samles op og begreberne gemmes i et fælles dokument eller på en stor planche. 

➢ Kultur er dynamisk og skabes af os alle. Snak i plenum, om hvordan dansk kultur har ændret sig 

igennem de sidste 100 år. Hvordan ønsker I at påvirke den danske kultur fremover?  

➢ I kan fx lave en lille reklamefilm for Danmark til turisterne med det, I synes Danmark skal være 

kendt for fremover, og lægge op på Facebookgruppen. Brug fx programmet animoto.com, eller find 

et program på Appstilopgaven.dk eller Skoletube.  
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 Færøsk kultur 

Se filmen Færøsk Identitet, Historie og Kultur Husk at have en blyant og et papir ved hånden. 

➢ I skal notere ned, hvad I ser undervejs, der viser noget, om færøske kultur. Se evt. filmen to gange.  

➢ Sammenlign i gruppe, hvad I har noteret ned og skriv i et fælles dokument eller på en fælles 

planche ned, hvad I har fundet ud af.  

➢ Diskuter, om alt, der står, er kultur?  

➢ Sammenlign jeres definition af dansk kultur med den færøske - hvad ligner hinanden og hvad er 

forskelligt?  

➢ Er der eksempler fra den færøske kultur, du ville ønske også var almindeligt i dansk kultur?  

➢ Er det en styrke for rigsfællesskabet at vi ligner hinanden kulturelt eller er det godt med 

forskelligheder?  

 

 

Mad i Danmark og på Færøerne 

I Danmark blev stegt flæsk og persillesovs i 2014 udnævnt til dansk nationalret. 

➢ Lav en klassestatistik over hvor mange, der har spist stegt flæsk med persillesovs indenfor et år og 

hvor mange, der kan lide retten. I kan evt. kopiere dette spørgeskema: 

https://goo.gl/forms/Cs3SjH0pStLxyYW93  

➢ Hvad blev resultatet af jeres undersøgelse?  

➢ Hvilken ret ville I vælge som den typisk danske? Hvilken ret foretrækker I selv at spise? Tror I at en 

af disse bliver dansk nationalret i fremtiden?  

 

I starten af filmen Færøsk Identitet, Historie og Kultur bliver vi introduceret til færøsk mad. Her kan I læse 

mere om den mad, der bliver præsenteret:  

https://goo.gl/forms/Cs3SjH0pStLxyYW93
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Se en beskrivelse af maden på bordet i denne thinglink: 

https://www.thinglink.com/fullscreen/1150812611839787010  

 

➢ Hvorfor tror I, at færinger traditionelt spiser denne type mad (saltning og hænger fersk mad op i 

længere tid)? Prøv at undersøge om jeres teorier holder. I kan også høre Birita fortælle om maden i 

filmen Erindringsfællesskaber - Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige? 

➢ Lav en Thinglink med beskrivelse af typisk dansk mad, som I ser det. Læg billedet op på Instagram 

og lad andre kommentere valgene.  

 

 

Kultur og Rigsfællesskabet - hvad er vigtigt? 

 

➢ Kulturtræk Færøerne - inddel kulturtræk efter forskellige principper.  

○ Enten frit, eller under overskrifter som VIGTIGT, MINDRE VIGTIGT, IRRELEVANT i forhold til 

et fortsat rigsfællesskab.  

○ Der er tomme pladser, hvor I selv kan finde på flere kulturtræk, som I synes skal med.  

○ LINK TIL DOKUMENT med kulturtræk. 

 

➢ Kulturtræk Færøerne - inddel kulturtræk efter forskellige principper.  

https://www.thinglink.com/fullscreen/1150812611839787010
https://rigsfællesskab.dk/wp-content/uploads/2019/05/kulturkort-til-prioritering.pdf
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○ Enten frit, eller under overskrifter som VIGTIGT, MINDRE VIGTIGT, IRRELEVANT i forhold til 

at forlade rigsfællesskabet.  

○ Der er tomme pladser, hvor I selv kan finde på flere kulturtræk, som I synes skal med. 

○ LINK TIL DOKUMENT med kulturtræk. 

 

➢ Sammenlign de to og se om der er sammenfald.  

○ Kan I konkludere noget ud fra jeres inddelinger?  

○ Er der fx kulturtræk der både er vigtige for at blive i rigsfællesskabet og for at forlade 

rigsfællesskabet?  

○ Er der flere i den ”vigtige” kategori i den ene end den anden, I den måde I har valgt at 

placere kortene?  

 

 

Løsrivelse eller ej?  

I filmen Valget - Rigsfællesskab eller ej? får vi præsenteret flere holdninger til, om Færøerne stadig skal 

være en del af Rigsfællesskabet eller ej.  

➢ Udfyld listen mens I ser filmen 

 

Argumentationsskema 

https://rigsfællesskab.dk/wp-content/uploads/2019/05/kulturkort-til-prioritering.pdf
https://rigsfællesskab.dk/wp-content/uploads/2019/05/Argumentskema-til-Valget-Rigsf%C3%A6llesskab-eller-ej.pdf
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➢ Ud fra de argumenter, I har noteret, kan I så i gruppen blive enige om det er en god ide at 

Færøerne løsriver sig, eller ej?  

➢ Blandt eleverne i klassen, som Anton og Asger besøger, er der ikke flertal for at løsrive sig, men 

generelt er der ca. 50 % af den færøske befolkning, der ønsker løsrivelse. Hvorfor er der denne 

forskel, tror I? 

➢ Et af argumenterne for at blive i rigsfællesskabet handler om fordelene ved at være i rigsfællesskab 

med et land, der er medlem af EU. Færøerne er ikke med i EU, men har den samme frie 

bevægelighed som EU borgere har. Det betyder bl.a., at Færøerne kan sælge fisk til Rusland og 

tjene mange penge på det, selvom man i EU har indført sanktioner i forhold til handel med Rusland, 

efter Rusland ulovligt annekterede Krim-halvøen i 2014. Er det i orden? Find nuancer på jeres svar.  

➢ Teitur siger(07:25), at Danmark ikke står inde for de færøske værdier i politik, men at Danmark 

hellere vil være sammen med EU. Derfor, siger Teitur, holder det med et rigsfællesskab ikke. Er I 

enige i det?  

➢ Danmark får meget ud af rigsfællesskabet (særligt med Grønland) fortæller flere, da det giver større 

indflydelse i Arktisk Råd. Undersøg, hvad Arktisk Råd er, og hvilke roller henholdsvis Færøerne og 

Grønland spiller i samarbejdet.  

➢ Sammen er vi stærkere siger statsminister Lars Løkke Rasmussen - er det altid rigtigt? Tænk de 

fællesskaber Danmark er en del af ind og overvej, om det altid gør os stærkere? 

➢ Kan I finde paralleller til Storbritanniens ønske om at træde ud af EU samarbejdet (Kaldet Brexit)?  
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Hvad fremtiden bringer? 

Det er altid svært at spå – særligt om fremtiden, som man siger. Men I skal nu forsøge at sætte de scenarier 

op, som I tror de kunne se ud, hvis der blev holdt en afstemning på Færøerne om løsrivelse eller ej. 

Hvordan ville resultatet og reaktionerne være? Vælg det scenarie, som I tror, vil være det mest realistiske, 

og inddrag gerne jeres skema fra tidligere, hvis I har udfyldt det.  

Ja til løsrivelse:  

➢ Lav et nyhedsindslag, som handler om at Færøerne nu vil løsrive sig. Hvor stor en del af 

befolkningen har stemt, og hvad stemte de? Hvad siger den danske statsminister og de færøske 

politikere? Hvad siger danskerne og færingerne selv til afgørelsen? Hvad frygter I nu vil ske og 

hvilke nye muligheder giver selvstændighed? Brug filmene som grundlag for jeres indhold i 

nyhedsindslaget.  

Nej til løsrivelse: 

➢ Lav et nyhedsindslag, som handler om at færingerne har stemt nej til selvstændighed. Hvor stor en 

del af befolkningen har stemt, og hvad stemte de? Hvad siger den danske statsminister og de 

færøske politikere? Hvad siger danskerne og færingerne selv til afgørelsen? Brug filmene som 

grundlag for jeres indhold i nyhedsindslaget.  

Brug evt. SmåPs guide til at lave et nyhedsindslag: http://smaap.dk/film-radio/lav-en-tv-avis/vejledning  

Læg jeres nyhedsindslag på Facebookgruppen.  

http://smaap.dk/film-radio/lav-en-tv-avis/vejledning

