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1. Ekstremsport?
• Skriv en blog* om ekstremsport.
Du skal inddrage materialet og svarene på spørgsmålene på denne side i din blog.
Overskrift: Ekstremsport
På Færøerne er der, lige som andre steder i verden, flere og flere, der dyrker sportsgrene,
der inddrager naturen og elementerne som en vigtig ingrediens.
Inden for de sidste fire-seks år er der sket en fordobling i antallet af udøvere.
• Hvad tror du kan være årsag til denne tilgang?
• Hvilke udfordringer og udviklingsmuligheder byder ekstremsporten ifølge dig på?
• Har du selv erfaring med ekstremsport?
• Tror du, at det er en udvikling, der vil fortsætte og i så fald: Hvor tror du så, at vi ender?

Talgilt tilfar

Filmurin liggur á framsíðuni
saman við uppgávuni undir
fylgisskjøl

En *blog er et indlæg, hvor
du deler dine tanker med
andre.
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2. Kigger du for meget på telefonen?
Giv en analyse og fortolkning af videoen Kigger du for meget på telefonen?
I din analyse skal du bl.a. komme ind på følgende punkter:
• afsenderen
• din umiddelbare oplevelse
• den historie, reklamefilmen fortæller
• filmtekniske virkemidler
• stemningen
• målgruppen
• budskab
Hvad synes du om videoen og dens budskab?
Overskrift: Kigger du for meget på telefonen?

Filmurin liggur á framsíðuni
saman við uppgávuni undir
fylgisskjøl
Talgilt tilfar
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3. Brændt af!
•
•
•
•

Skriv et debatindlæg* med udgangspunkt i artiklen.
Hvorfor brænder man tøj af?
Hvilken holdning har du til tøjafbrænding?
Hvorfor/hvorfor ikke er tøjafbrænding en god ide?

Overskrift: Brændt af!

Brændt af: “De varer, man ikke kan sælge på udsalg, bliver jo bare en belastning.”
Tøjafbrænding har været helt almindelig i modeindustrien, hvor det gamle hele tiden skal gøre
plads til det nye, siger eksperter. Men nu skal branchen være bæredygtig, og den øvelse er næsten
umulig.
Hvad gør man, hvis man står med en forældet kollektion, man
ikke kan slippe af med? Man brænder den.
Sådan var løsningen i hvert fald i mange år i dele af tøjindustrien, hvor det var en logisk, enkel og den klart billigste måde at
komme af med det uundgåelige overskud fra branchens mange
årlige kollektioner.
Det var også den beslutning, IC Group – der står bag mærker
som Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger
– tog i 2015 ifølge en anonym, tidligere ansat i dokumentarprogrammet Operation X. Virksomheden havde sendt tøj til forbrændingen flere gange før, men hun husker især en situation
efter et lagersalg, hvor IC Group stod med en stor mængde nyt
tøj, der ikke var blevet solgt. Det røg på forbrændingsanlægget
på Amager.
»De varer, man ikke kan sælge på udsalg, bliver jo bare en belastning. De gamle varer optager plads for de nye varer, du gerne vil have på lageret. Det koster
lagerplads, og det koster penge, når varerne skal håndteres, så derfor er det selvfølgelig vigtigt at
komme af med dem på en eller anden måde,« siger kilden.
Ny kollektion efter 11 dage
Problemet opstår, fordi tøjbranchen som nok den eneste branche i verden opererer med konstante
nye produktlinjer – kollektioner, prækollektioner, ekspreskollektion, særkollektioner – i en sådan
grad, at de store mærker får nye varer og varianter ugentligt. Den spanske kæde Zara har ifølge en
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artikel i New York Times fra 2012 så stor udskiftning af varer og stilarter og farveversioner, at hele
varelageret var udskiftet efter elleve dage.
»Det er den der forventning om, at det skal være nyt, nyt, nyt. Den er virkelig grundlæggende
inkarneret i hele den måde, branchen opererer på,« siger Else Skjold.

*Debatindlæg er en tekst, som udtrykker en holdning og kræver stillingtagen.

5

4. Plastik - godt eller skidt?
•
•

Skriv et essay* med overskriften Plastik.
Du skal tage udgangspunkt i teksterne nedenunder.

Plastik - godt eller skidt?

Plastik er et fantastisk materiale. Hver dag bruger vi mange forskellige produkter, der er lavet af
plastik, og vi er omgivet af plastik allevegne: Kuglepenne, tandbørster, legetøj, gummisko, vandflasker med mere. Det er svært for os at undvære plastik i hverdagen.
Der findes mange forskellige slags plastik med mange forskellige egenskaber.
Vi bruger rigtig meget plastik i vores hverdag. Men de fleste tænker nok ikke over, hvor meget
de bruger, da plastik er blevet en helt naturlig del af vores hverdag. Produktionen af plastik er 20
gange større i dag, end den var for 50 år siden, og i 2014 nåede den globale produktion op på 311
millioner ton. Siden 2014 er den globale produktionen fortsat med at stige. Plastik er et holdbart
materiale, som har store konsekvenser for miljøet og dyrelivet, når det ender i naturen.

Plastic Change, tegner Belle Djerberg
I dag udleder vi, hvad der svarer til en stor lastbil fyldt med plastik i verdenshavene hvert eneste
minut. I 2050 vil det tal være steget til fire lastbiler i minuttet, hvis vi ikke ændrer vores måde at
håndtere plastik på. Vi står altså over for en kæmpe samfundsmæssig udfordring, der vil kræve
flere forskellige løsningsmodeller. Men hvordan og hvor skal vi tage fat og løse dette problem?
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Hvad ser du? Det glitrende, smukke, blågrønne ocean – eller den langsomme, lidelsesfulde død?
Ser vi kun det, vi helst vil se?
Måske. For ved første øjekast ligner det bare et brus af vand. En stor, stolt havskildpadde midt i
en bevægelse. Fremad. Gennem oceanet i et splinter af blågrønne atomer. Beslutsomt, smukt. Som
starten på en ouverture.

Men så er det, ens blik falder på de små firkanter af reb oven på skildpadden. Og under den. Og på
siden af den. Allevegne.
Og det går op for en, at dette er alt andet end et væsen, der boltrer sig i et uendeligt rum af blå
kubikmeter. Det er et dyr i fangenskab. Som vi, der bor på land, på absurd vis har formået at begrænse så voldsomt, at det snart vil dø af det.

Plastik alle vegne – også i drikkevandet
8. september, 2017, 07:56
af John Yde

En global undersøgelse foretaget af den amerikanske non-profit gruppe ORB viser, at der i gennemsnit kan findes mikroskopiske plaststykker i 83% af drikkevandet.
Værst ser det ud i USA, hvor hele 94% af de undersøgte prøver viste plast i drikkevandet.

*Essay: En tekst, hvor du udtrykker dine tanker og meninger om emnet. Du
kan fremstille og omtale problemstillinger uden selv at kende den fulde sandhed. Du kan udtrykke din tvivl om, hvad du skal mene, og du kan med din
tekst få læseren til at tænke sig om.
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5. En flig af virkeligheden
•

Lav en billedanalyse af dette pressefoto.

I din analyse skal du bl.a. komme ind på:
I hvilken forbindelse tror du, dette billede er blevet bragt?
Hvilken signalværdi har det?
Hvordan påvirker billedet dig?
Overskrift: En flig af virkeligheden
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Fotograf

8

