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Førleikar:  

 At lesa samfelagsfakligar tekstir. At samanbera og meta um samfelagsfakligar tekstir. 

 At leggja fram faklig úrslit munnliga. At brúka ymiskar framløguhættir, m.a. eisini at brúka KT at stuðla 

framløgur við. 

Flokkurin verður býttur sundur í fýra politiskar flokkar (bólkar): 

 Sosialistiski flokkurin 

 Liberalistiski flokkurin 

 Konservativi flokkurin 

Politisku flokkarnir skulu nú orða eitt uppskot til barnaansing í kommununi. Hvussu hevði tín flokkur skipað 
barnaansingina? Hygg í talvuna niðanfyri fyri at síggja hvat sosialistar, konservativ og liberalistar ofta halda. 
Leggið síðani tykkara politikk-uppskot fram fyri restini av flokkinum.  

Hugsjón Sosialisma (vinstra) 
 

Konservatisma (mið) Liberalisma (høgra) 

Tað almenna 
(staturin) 

Skal vera leiðandi í 
samfelagnum. 
 

Skal fylla nakað í 
samfelagnum. 

Skal vera so lítið sum 
gjørligt. 

Privat ogn Er í lagi, men tað almenna 
skal eiga stóran part av 
samfelagnum. 
 

Er berandi fyri samfelagið. Er berandi fyri samfelagið. 

Frælsið hjá 
einstaklinginum 

Hevur minni týdning enn 
felagsskapurin. 
 

Hevur stóran týdning, men 
við ábyrgd fyri samfelagið. 

Er altavgerandi. 

Familjan 
 
 

Hevur minni at siga. 
 

Er berandi fyri samfelagið. 
 

Hevur ávísan týdning.  

Nærsamfelagið 
(lokalsamfelagið) 
 

Hevur nógv at siga. Er berandi fyri samfelagið. 
 

Hevur ikki so nógv at siga. 

Kapping millum 
einstaklingar 

Er ikki góð. Betri er at 
samstarva. 

Er í lagi. Men øll mugu eisini 
samstarva. 

Er altavgerandi. Men man 
kann samstarva um at 
kappast.  

Javnaður Er altavgerandi. Øll eiga at 
hava góð kor. 

Er í lagi, men tað er týðandi, 
at tey ovastu í samfelagnum 
hava ræðið. 
 

Er av tí ringa. Tey dugnaligu 
skulu fáa ágóðan av sínum 
arbeiði.  

Skatturin Skal vera høgur, og tey ríku 
skulu gjalda lutfalsliga mest. 
 

Skal ikki vera so høgur. Skal vera lágur og flatur. 

Brúkaragjald Er ikki gott, tí tey fátæku 
hava illa ráð at gjalda. 
 

Er í lagi í nógvum førum. Er altíð gott. 

Siðvenjur 
 
 

Eru ikki neyðugar. Eru týdningarmiklar. Eru av tí ringa.  

Stuðul 
 
 

Er góður og skal gevast 
øllum, ið tørva. 

Eigur bara at gevast til tey, 
ið hava uppiborið tað. 

Er av tí ringa. Fólk skulu 
klára seg sjálvi.  


