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Opgave 1: Grønlandsquizzen
Om opgaven og dens formål:
Opgaven er en quiz med 10 spørgsmål, der tester hvor meget eleverne ved om Grønland.
1. Grønlandsquizzen

På side 3 findes et elev‐ark med spørgsmål om Grønland.
Svarene findes på side 4.
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Elev‐ark

Grønlandsquiz
1. Hvordan ser Grønlands flag ud?

2. Hvor ligger Grønland?
a. I Atlanterhavet
b. På Nordpolen
c. I Ishavet
3. Hvor mange procent af Grønland er dækket af is?
a. 81 %
b. 57 %
c. 90 %
4. Hvad hedder Grønlands hovedstad?
a. København
b. Nuuk
c. Reykjavik
5. Hvor mange indbyggere har Grønland?
a. 32.654
b. 56.615
c. 126.315
6. Hvor mange gange er Grønland større end Danmark?
a. 5
b. 30
c. 50
7. Hvad hedder ”Isbjørn” på Grønlandsk?
a. Nanoq
b. Nataarnaq
c. Tuttu
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Grønlandsquiz – svar‐ark
1. Hvordan ser Grønlands flag ud?

X
2. Hvor ligger Grønland?
a. I Atlanterhavet
b. På Nordpolen
c. I Ishavet

3. Hvor mange procent af Grønland er dækket af is?
a. 81 %
b. 57 %
c. 90 %
4. Hvad hedder Grønlands hovedstad?
a. København
b. Nuuk
c. Reykjavik
5. Hvor mange indbyggere har Grønland?
a. 32.654
b. 56.615
c. 126.315
6. Hvor mange gange er Grønland større end Danmark?
a. 5
b. 30
c. 50
7. Hvad hedder ”Isbjørn” på Grønlandsk?
a. Nanoq
b. Nataarnaq (helleflynder)
c. Tuttu (rensdyr)
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Opgave 2: Brev til Grønland
Om opgaven og dens formål:
På baggrund af indtrykkene fra dokumentarfilmen skal eleverne skrive et personligt brev
til en af de fire unge grønlændere. Opgavens formål er at sætte fokus på elevernes egne
drømme: Hvad forventer de af fremtiden? Hvilken uddannelsesvej vil de gerne gå? Hvor
ser de sig selv om 10 år? Etc.

• Brev til Grønland
Brevet skal indeholde følgende:
• Elevens fremtidsdrømme.
• Elevens liv lige nu.
• Gode råd til modtageren.
Brevet kan desuden indeholde:
• En familiebeskrivelse.
• Ferieoplevelser.

På side 6 findes et elev‐ark med den skriftligt opgave: ”Brev til Grønland”
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Elev‐ark

Skriftlig opgave:
Brev til Grønland
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

På baggrund af dine indtryk fra dokumentarfilmen ”Sange fra Ilulissat” skal du
skrive et personligt brev til en af de fire unge grønlændere. Brevet skal indeholde
følgende:
• Dine fremtidsdrømme.
• Dit liv lige nu.
• Gode råd til modtageren.
I brevet kan du desuden inddrage:
• En familiebeskrivelse.
• Ferieoplevelser.
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Opgave 3: ”Tro kan flytte bjerge”
Opgaverne og deres formål:
Troen på sig selv er vigtig for enhver fremtidsdrøm. Troen er drivkræften fremad og kan,
som ordsproget siger, ”flytte bjerge”. Ayla må f.eks. tro på, at hun kan forbedre sine
danskkundskaber, hvis hun ønsker at forfølge drømmen om at blive optaget på frisør‐
skolen i Danmark.
Eleverne skal i de følgende opgaver sætte ord på deres egne egenskaber og på klasse‐
kammeraternes.
a) ”Mine egenskaber”
Eleverne får udleveret et stykke A4 papir, hvorpå de skal skrive mindst tre af
deres personlige egenskaber. Det kan være både faglige, sociale og personlige.
Opgaven udføres individuelt, og det er vigtigt, at du som lærer tjekker op på, at
alle elever får skrevet mindst tre ting ned.
Øvelsen er forberedende til opgave 5, hvor eleverne skal skrive en fiktiv
jobansøgning, hvori de skal fremhæve deres personlige egenskaber.
b) ”Den varme stol”
Eleverne skal tage deres stole og sætte sig i en rundkreds. Placer en stol i midten
af rundkredsen. Dette er ”Den varme stol”. Eleverne skal nu på skift sidde i ”Den
varme stol”, og klassekammeraterne skal efter tur komme med et positivt udsagn
om eleven i midten. Det kan f.eks. være ”Du er god til at lytte”, ”du smiler altid”
og ”Du er god at snakke med”. Negative udsagn accepteres ikke! Det er vigtigt, at
alle elever prøver at sidde i ”den varme stol”, og at alle siger noget om alle.
c) ”Power Diplom”
Udlever en klasseliste til alle eleverne, hvor der ved hvert navn er plads til at
skrive et par ord. Eleverne skal nu skrive 3 ”power‐ord” om hver af deres klasse‐
kammerater. ”Power‐ord” skal være beskrivende, og kan f.eks. være
”arbejdsom”, ”iværksætter”, ”positiv”, ”smilende” og ”betænksom”. Når eleverne
har udfyldt klasselisten, samles listerne sammen. Det er nu din opgave at lave et
”Power Diplom” til hver af eleverne, hvor alle ”power‐ordene” er samlet.
Diplomet kan printes på diplompapiret på side 8.
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POWER DIPLOM
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Opgave 4: Lav et CV og en fiktiv jobansøgning
Om opgaverne og deres formål:
Når eleverne skal søge fritidsjob eller ind på uddannelser, der kræver en motiveret
ansøgning, er det godt at være trænet i at lave både et CV og en jobansøgning. I de to
følgende opgaver skal eleverne derfor prøve at lave både et CV og en fiktiv jobansøgning.
1. ”Lav et CV”
Et CV skal give et billede af afsenderen og dennes kvalifikationer. Det skal være kort
og præcist og skal grundlæggende indeholde følgende informationer:

• Overskrift
• Et portræt
• Personlige data
- Navn
- Fødselsdato eller alder
•
•
•
•
•
•
•

- Adresse og telefon
Uddannelse
Erhvervserfaring (ansættelsessteder)
Sprogkundskaber
IT kundskaber
Kvalifikationer (faglige)
Personlige kvalifikationer
Fritidsinteresser

På nedenstående hjemmesider findes en række eksempler, som kan bruges som
inspiration til CV’ets udformning.
www.cvskabeloner.dk
www.hvordan.dk/hvordan‐skriver‐jeg‐et‐cv
På side 11‐12 findes elev‐ark med den skriftlige opgave:
”Lav et CV og en fiktiv jobansøgning”.
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2. Skriv en fiktiv jobansøgning
Eleverne skal vælge et job, som de godt kunne tænke sig. Det kan være hvad som
helst: Ekspedient i en forretning, lærer, flaskedreng, mekaniker, barnepige, piccoline
etc. Herefter skal de skrive en fiktiv jobansøgning til den fiktive arbejdsgiver, hvori de
beskriver, hvorfor netop de er kvalificerede til jobbet. I jobansøgningen kan de med
fordel bruge nogle af de personlige egenskaber, de er blevet gjort opmærksomme på
i hæftets opgave 3: ”Tro kan flytte bjerge”.
Jobansøgningen skal være overskuelig og maksimum fylde en A4‐side.
Hvis eleverne er i tvivl om, hvad de skal vælge, kan de gå på opdagelse i uddannelses‐
guiden eller på studieportalen, som der er links til nedenfor:
Uddannelsesguiden: www.ug.dk/
Studieportalen:
www.studieportalen.dk

På side 11‐12 findes elev‐ark med den skriftlige opgave:
”Lav et CV og en fiktiv jobansøgning”.
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Elev‐ark

Skriftlig opgave:
Lav et CV og en fiktiv jobansøgning
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

1. Lav et CV
Når du skal søge fritidsjob, eller ind på en uddannelse, der kræver en
motiveret ansøgning, er det godt at have et CV, som du kan vise frem.
Det giver arbejdsgiveren/uddannelsesstedet et godt billede af dig, dine
interesser og personlige egenskaber.
I denne opgave skal du derfor lave et CV, som indeholder følgende
informationer:

• Overskrift
• Et portræt
• Personlige data
- Navn
- Fødselsdato eller alder
•
•
•
•
•
•
•

- Adresse og telefon
Uddannelse
Erhvervserfaring (ansættelsessteder)
Sprogkundskaber
IT kundskaber
Kvalifikationer (faglige)
Personlige kvalifikationer
Fritidsinteresser

Du kan finde inspiration til dit CV på nedenstående hjemmesider:
www.cvskabeloner.dk
www.hvordan.dk/hvordan‐skriver‐jeg‐et‐cv
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Elev‐ark

2. Skriv en fiktiv jobansøgning
Inuk vil gerne være lærer, Kim vil gerne være rapper og Ayla vil gerne være
frisør. Hvad vil du gerne være?
I denne opgave skal du vælge et job, som du godt kunne tænke dig. Det
kan være hvad som helst: Ekspedient i en forretning, lærer, flaskedreng,
mekaniker, barnepige, piccoline etc. Herefter skal du skrive en fiktiv
jobansøgning til den fiktive arbejdsgiver, hvori du beskriver, hvorfor netop
du er kvalificeret til jobbet.
I jobansøgningen skal du fremhæve mindst tre af dine personlige
egenskaber. Det kan både være dem, du selv har skrevet ned, og dem dine
klassekammerater har fremhævet hos dig i ”Den varme stol” og på dit
”Power Diplom”.

Jobansøgningen skal være overskuelig og maksimum fylde en A4‐side.

Hvis du mangler inspiration til et job, kan du gå på opdagelse i
uddannelsesguiden eller på studieportalen:
Uddannelsesguiden: www.ug.dk/
Studieportalen:
www.studieportalen.dk
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Opgave 5: Drømme‐digt, drømme‐sang eller drømme‐maleri
Opgaven og dens formål:
Vi har alle sammen drømme for fremtiden. De kan handle om at blive kendt, om at føre
familieværdier videre, om at starte på drømmestudiet – eller blot om at finde ud af, hvad
man gerne vil.
Eleverne har i de foregående opgaver arbejdet med forskellige temaer, talt om de fire
unge grønlænderes drømme og skrevet breve om deres egne drømme for fremtiden.
I denne opgave skal eleverne, som afrunding på forløbet med dokumentarfilmen,
beskrive deres tanker og drømme i et digt, i en sang eller i et maleri. Elevernes
kreationer samles i et hæfte, som alle elever får et eksemplar af. Vi opfordrer desuden
til, at elevernes sange, digte og malerier uploades på dokumentarfilmens facebook‐side,
således at de kan dele deres kreationer med andre unge, der også har arbejdet med
dokumentarfilmen og undervisningsmaterialet.

• Giv eleverne valget imellem at skrive et digt, en sang eller at male et maleri, hvori de
udtrykker deres drømme for fremtiden.

På side 14 findes et elev‐ark med den skriftlige opgave:
”Beskriv dine drømme i et digt, i en sang eller i et maleri”.
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Elev‐ark

Skriftlig opgave:
Beskriv dine drømme i et digt, i en sang eller i et maleri
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Vi har alle sammen drømme for fremtiden. De kan handle om at blive kendt,
om at føre familieværdier videre, om at starte på drømmestudiet – eller blot
om at finde ud af, hvad man gerne vil.
Med udgangspunkt i de tanker du har gjort dig i forhold til dine egne fremtids‐
drømme, skal du skrive et digt, en sang eller male et maleri, der udtrykker
dine tanker om dine drømme for fremtiden.
Nedenfor kan du hente inspiration fra et digt, inuk har skrevet.
Dansk oversættelse:

”Drømmenes vej, styrken i min sjæl,
håb i mit hjerte, det har jeg
der er lys derude på vejen,
der er så mørkt
på vejen,
hvor drømmene er til stede”

På grønlandsk:

Inuk, 19 år

”Sinnattut aqqutaanni Tarninni nukissaq
Uummatinni neriunneq Pigivakka
Quaamavoq malitara Aqqunni taartumi
Sinnattut aqqutaanni”
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