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Inngangur 

Námsfrøðingaútbúgvingin á Námsvísindadeildini er fulltíðarlestur, t.e., at lesandi skulu rokna við at brúka 40 

tímar um vikuna at lesa, kanna, skriva, ganga til fyrilestrar, bólkaarbeiði o.a. Stórur dentur verður lagdur á 

sjálvstøðugan lestur, og tí eru lutvíst fáir tímar av skipaðari undirvísing í eini floksstovu.  

Tað eru ávikavist 12 og 15 undirvísingartímar à 45 minuttir um vikuna í skipaðari undirvísing á 

grundskeiðum og linjum. Harafturat skal roknast við nøkrum tímum í bólkaarbeiði o. líkn. Á flestu 

skeiðunum hjá 1. árs lesandi eru tríggir undirvísingardagar og tveir lesidagar. Lesandi fáa eina lestrarskrá við 

byrjanini á hvørjum skeiði. 

Hinir 20-25 tímarnar um vikuna eru ætlaðir til sjálvstøðugan lestur, at lesa pensum, skriva uppgávur, 

fyrireika seg til próvtøkur o.líkn. Lesandi skulu ikki vænta at standa eitt skeið, um tey ikki seta hesa tíð av til 

lesturin.  

Ein grundleggjandi táttur í hægri lestri er, at útbúgving er ikki nakað onnur hava skyldu at geva einum. 

Lesandi koma á hægri læristovnar at ogna sær sjálvum kunnleika og førleikar. Hetta setur stór krøv. Tað 

merkir, at ein fortreyt fyri at fáa væl burtur úr lestrinum er, at lesandi arbeiða sjálvstøðugt og frá fyrsta degi 

leggja sín egna lestur til rættis og seta tíðina av, ið krevst fyri at gerast ein góður  námsfrøðingur. 

 

Lógargrundarlag 

Námsfrøðingaútbúgvingin er skipað sambært Kunngerð nr. 140 frá 13. november 2009 um 

útbúgving av fólkaskúlalærarum og námsfrøðingum (sí fylgiskjal 1) við heimild í § 3, stk. 1 og 4 í 

løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um Fróðskaparsetur Føroya. 

Endamálið er, at útbúgva námsfrøðingar, sum eru førir fyri at virka og samstarva um 

heildarmenning av menniskjanum. Útbúgvingin er granskingargrundað og á slíkum støði, at hon 

verður viðurkend í grannalondunum, bæði yrkisrættað og sum grundstøði undir framhaldslestri. 

Ì útbúgvingini  skula tey lesandi menna ein námsfrøðiligan og almenndidaktiskan førleika, sum 

saman við einum fakligum kunnleika, gevur teimum førleika at skipa fyri námsfrøðiligum virksemi 

á høgum stigi á dag- og serstovnum. 

Útbúgvingin tekur 4 ár og er skipað sum ein 3-ára bachelorútbúgving, ið gevur rætt til heitið 

baccalaurius educationes, stytt B.Ed, og telur 180 ECTS, og eitt fjórða lestarár, ið er serliga 

yrkisrættað starvinum sum pædagog og sum telir 60 ects. 

 

Upptøkukrøv 
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Upptøkutreyt er gymnasial miðnámsútbúgving. Í serligum føri kann víkjast frá hesum kravi, um 

umsøkjarin á annan hátt hevur ognað sær vitan og lestrarførleika, ið kann javnsetast við gymnasiala 

miðnámsútbúgving. Fróðskaparsetur Føroya hevur møguleika til at bjóða út ískoytisskeið sum 

lestrarfyrireiking. Ùtbúgvingarleiðarin hevur ábyrgdina av upptøku. 

 

Lýsing av útbúgvingini 

 

 

 

Pædagogútbúgvingin (Bed og Yrkisdiplom) – Social Educator Qualification B.Ed.  and 

Qualification Diploma 

 

SLAG AV ÚTBÚGVING OG 

ÁRAMÁL 
Námsfrøðingaútbúgvingin er skipað sum ein BEd-útbúgving, ið 

telur 180 námsstig og eitt yrkisrættað diplomár, ið telur 60 

námsstig 

ÚTBÚGVINGARSTOVNUR/-AR Námsvísindadeildin, Fróðskaparsetur Føroya (Department of 

Education, University of the Faroe Islands)  
STOVNUR, IÐ GÓÐKENNIR 

ÚTBÚGVINGAR 

Mentamálaráðið – stuttstavað MMR 

TÍÐARBIL, VÍST VERÐUR TIL Námsskipan fyri námsfrøðingaútbúgvingina er galdandi frá 

august 2008 

STIG BEd stig  

 

A ENDAMÁL  

 Endamálið er at útbúgva námsfrøðingar, sum eru førir fyri at fyrireika, fremja, eftirmeta, 

menna og skjalprógva námsfrøðiligt og sernámsfrøðiligt arbeiði við børnum, ungum og 

vaksnum. Ein útbúgvin námsfrøðingur skal somuleiðis vera førur fyri at grunda yvir og 

meta um námsvísindaligar meginspurningar. 

 

B EYÐKENNI 

1 GREIN(AR) / EVNISØKI Námsfrøðingaútbúgvingin er sett saman av trimum 

høvuðspørtum: 

1. Einum almennum pedagogiskum parti, ið fevnir um bæði 

dagstovna- og serøkið, og snýr seg um námsfrøðilig 

grundtemu so sum uppaling, umsorgan, samfelag, 

mentan, myndan, spæl, menning, læring og trivnað. 

2. Einum parti, ið er skipaður sum linjulestur.  

3. Einum starvsrættaðum parti. 
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Útbúgvingin horvir ímóti vøggustovum, barnagørðum, 

frítíðarskúlum, frítíðarheimum, bústovnum, sambýlum, vardum 

verkstøðum og øðrum stovnum. 

2 ALMENNUR / SERLIGUR 

DENTUR 

Við útbúgvingarlok hava lesandi ognað sær skjalprógvaðan 

førleika at skapa innihaldsríkt og mennandi virksemi saman við 

teimum menniskjum, tey varða av.  
3 K ÓS Undirvísingin er granskingargrundað og yrkisrættað. 

Granskingarøkini fevna um pedagogiskar aðalspurningar 

4  SERLIG EYÐKENNI Umframt at arbeiða við pedagogiskum og almenndidaktiskum 

evnum og fyribrigdum, ið eru viðkomandi í øllum pedagogiskum 

arbeiði, so miðsavna tey lesandi seg um tvær námsfrøðiligar 

linjugreinar.  

 

Lesandi taka BEd-prógv eftir trý lestrarár (t.e. 180 námsstig).  

Fyri at fáa yrkisbræv sum námsfrøðingur, skal tann lesandi hava 

staðið fjórða lestrarárið, ið er skipað sum diplomár. (t.e. 180 

námsstig + 60 námsstig) 

 

C STARVSMØGULEIKAR OG FRAMHALDSÚTBÚGVING 

1 STARVSMØGULEIKAR  Tey, ið hava lokið námsfrøðingaútbúgvingina hava 

skjalprógvaðan førleika at verða sett í starv á dag- og 

serstovnum. 

2 FRAMHALDSÚTBÚGVING Eftir loknan BEd-lestur hava lesandi skjalprógvaðan førleika 

at fara undir framhaldslestur á hægri lærustovnum, ið hava 

námsfrøði og atknýtt granskingarøki  sum serfrøði. 
   

D ÚTBÚGVINGARHÁTTUR (ELLA: UNDIRVÍSINGAHÆTTIR OG LÆRUTILGONGDIR) 

1 ARBEIÐSLAG Í SAMBANDI 

VIÐ LÆRU- OG 

UNDIRVÍSING 

Undirvísingarhættirnir eru fyrilestrar, floksundirvísing, 

einstaklingsuppgávur, einstaklingsframløgur, bólkaarbeiði, ið 

er skipað eftir ymiskum leistum, bólkaframløgur, 

evnisarbeiði, verkætlanararbeiði, verkstaðararbeiði, 

starvslærufrágreiðingar, lesiringar. o.a.  

2 METINGA- OG 

PRÓVTØKUHÆTTIR 

Skrivligar uppgávur, munnligar framløgur, synopsur, 

starvslærufrágreiðingar, starvslæruviðgerðir o.a. 

   

E ÚTBÚGVINGARFØRLEIKAR 

1 ALMENNIR FØRLEIKAR 

 Við útbúgvingarlok hava lesandi ognað sær hesar førleikar: 

Akademiskur førleiki: T.e. førleikin at hugsa úrtøkiliga; at leita sær upplýsingar; at meta 

um kelduvirðið á fjølbroyttum tilfari; at greiða, greina og føra prógv, ið eru fakliga og 

etiskt væl grundað.                                 

Samstarvs- og samskiftisførleiki: T.e. førleikin at samstarva og samskifta um fjølbroytt 
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evni við starvsfelagar og aðrar yrkisbólkar.  

Virkisførleiki: T.e. førleiki at taka avgerðir og at loysa ítøkiligar uppgávur bæði einsæris 

og í bólki. 

2 NÁMSTREYTAÐIR FØRLEIKAR  

 Við útbúgvingarlok hava lesandi ognað sær hesar førleikar: 

Førleiki at greina lógar- og regluverk, sum námsfrøðiliga økið verður skipað eftir: 

T.e. førleikin at seta seg inn í tær lógir og kunngerðir, ið galda á námsfrøðiliga økinum, 

og at skapa eitt pedagogiskt tilboð, ið er í samsvari við lógar- og kunngerðartekstin, og 

førleiki at skilja og vandaliga meta um tann logikk, ið námsfrøðiligt arbeiði byggir á.  

Pedagogiskur og didaktiskur førleiki: T.e. førleikin at nýta fjølbroytt námsfrøðilig, 

sálarfrøðilig og didaktisk ástøði og háttaløg, tá ið námsfrøðiligar og sernámsfrøðiligar 

verkætlanir verða fyrireikaðar og royndar í verki, og úrslit verða eftirmett.  

Førleiki at knýta sambond og skapa trivnað: T.e. innlivingarevni; at virða sjónarmiðini 

hjá øðrum; at duga at skapa góð og sterk sambond við menniskju, ið hava ymiskar 

menningarfortreytir, persónsmenskur og áhugamál.   

Granskingarførleika: T.e. førleikin at gera smærri granskingarverkætlanir, finna fram og 

nýta kanningarúrslit á námsfrøðiliga og sernámsfrøðiliga økinum. 

Sjálvseftirmeting og lívlong læra: T.e. at duga at meta um sína egnu pedagogmedferð og 

støðugt at arbeiða við at menna sínar yrkisrættaðu førleikar. 

 

F FULLFÍGGJAÐUR LISTI VIÐ LÆRUÚRTØKUNI FRÁ ÚTBÚGVINGINI 

 Eftir lokna útbúgving, skal hin lesandi vísa, at hann megnar, at 

 greiða frá og greina tær lógir og kunngerðir, ið eru galdandi á stovnsøkinum og 

umseta tær til námsfrøðiligt virksemi.  

 (T.e. dagstovnalógin, forskúlakunngerðin, fríðtíðarskúlakunngerðin,  

námsætlanir, forsorgarlógin, Barnarættindasáttmálin hjá ST, 

Salamankaviðtøkurnar o.s.fr.) 

 lýsa og kritiskt viðgera demokratiska og kristna siðaarvin, og hvussu hesin hevur 

myndað virðisgrundarlagið undir føroyska samfelagnum 

 greiða frá og greina uppalingar- og myndanaruppgávu á stovnum 

 viðgera hvussu samfelagskarmar, harímillum lógarverk og aðrar politiskar 

avgerðir, ávirka lívsrúmið, -møguleikar og –góðskuna hjá menniskjum 

 greiða frá fjølbroyttum námsfrøðiligum, sálarfrøðiligum og didaktiskum ástøði 

 greina og kritiskt viðgera ástøði og arbeiðshættir innan menning og læring 

 lýsa og kritiskt viðgera ymisk ástøði um, hvussu menniskju búnast, mennast og 

læra, sæð í sálarfrøðiligum, mentanarligum og søguligum ljósi 

 fyrireika, fremja, eftirmeta, skjalfesta og menna ítøkiligar menningartilgongdir og 

verkætlanir við støði í viðurkendum ástøðum og háttaløgum, og sum skapa 

líkindi fyri, at menniskju mennast og læra  
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 nýta viðkomandi fakligt ástøði og kunnleika í námsfrøðiliga virkseminum  

 skipa námsfrøðiligt virksemi soleiðis at øll børn fáa sínar avbjóðingar. 

 skipa námsfrøðilig virksemi soleiðis, at tað gevur møguleika fyri ávirkan og 

medábyrgd 

 lýsa, greina og taka avgerðir um yrkisetisk viðurskifti; greina og brúka 

granskingargrundaðan kunnleika í pedagogstarvinum 

 skipa námsfrøðiligt menningararbeiði, har ímillum at menna og greina smærri 

granskingarverkætlanir á námsfrøðiliga økinum 

 meta um eins egna yrkissamleika, bæði tá hugsað verður um hugburð og 

arbeiðshættir og viðgera, hvussu hesin ávirkar menningar-, læru- og 

trivnaðarmøguleikarnar hjá teimum, ið ein varðar av  

 vísa, hvussu ein mennir góð sambond við tey, ein varðar av, sum hava 

fjølbroyttar menningarfortreytir, persónsmenskur og áhugamál  

 greiða frá grundleggjandi viðurskiftum, ið gera seg galdandi, tá gott huglag og 

góður trivnaður skal skapast 

 samskifta og samstarva við tey, ið námsfrøðingurin varður av, samstarvsfelagar, 

foreldur, avvarandi og aðrar myndugleikar 

    

 

Raðfylgja, skeið og námsstig (ECTS) 
 
Grafisk mynd 
 1. árið 2. árið 3. árið 4. árið  

 

1.árið: 

Grundfak 

 ECTS 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. Roynd 

Grundskeið í fø 10 x x       X 

Vísindaástøði 5 x        X 

Námsfrøðilig 

Sálarfrøði 

(Barna og 

ungdómsmentan 

10 x        X 

Námsfrøði 

(Lívsáskoðan og 

siðalæra) 

15  x       X 

Didaktik 

(skapandi læra) 

20  x       X 

Starvslæra   x        

 

 

2. árið: 

Kjarnuøkji 

Sernámsfrøði 30   x      X 

Starvslæra    x       

Málmenning, 

mentan og 

siðsøga 

15    x     X 

Menniskja, 

stovnur og 

samfelag 

15    x     X 

 

3.árið: 

Linjulestur 

 Linjugrein I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     45     x x   X 

Starvslæra       x    

B.Ed. 15         X 
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 Linjugrein II 45       x x X 

 Starvslæra         x  

 YRV 15        x x 

 

 

Námsfrøðingaútbúgvingin er fulltíðarlestur í fýra ár, sum hvørt er skipað í tvær lestrarhálvur, heyst- 

og várhálva. Øll skeið hava eitt ECTS-stigatal, ið sigur frá, hvussu nógva arbeiðsorka krevst av 

teimum lesandi. Hvørt lestrarár telur 60 ECTS, og roknað verður við, at 1 ECTS svarar til 25-30 

arbeiðstímar. 

Fyrsta lestrarár kann lutvíst verða samlestur millum útbúgvingarnar. Samlestur millum lærara- og 

námsfrøðingalesandi  kann harumframt verða millum felags linjulærugreinir og um B.Ed-

verkætlanina. 

Endamál, innihald og vav (tímatal) fyri allar partar av læraraútbúgvingini verður nærri ásett í 

ECTS-skeiðslýsingum, ið útbúgvingarleiðarin skal góðkenna. Nærri ásetingar fyri endamáli, 

innihaldi o.a. er tilskilað í ECTS-lýsingum fyri hvørt skeiðið sær. 

 

Stigvøkstur  

Fyri at skapa stigvøkstur (progressión) í útbúgvingina, er hon skipað á henda hátt: 

 

1. ár,  grundleggjandi førleikar: námsfrøðingalesandi fara  saman við læraralesandi undir 

lesturin við at ogna sær grundleggjandi lestrarførleikar og ogna sær vitan, sum øllum tørvar, 

ið arbeiða við menniskjum og menning teirra. Kjarnuførleikar: Síðani savna tey seg um 

grundleggjandi sálarfrøðiliga, námsfrøðiliga og didaktiska vitan og amboð. Seinni fara tey at 

royna sína vitan í verki á einum dagstovni. 

 

2. ár, kjarnuøki: Á øðrum ári savna tey lesandi seg um serøki, har tey fáa eina 

grundleggjandi vitan um hvussu arbeitt verður við menniskjum við serligum tørvi, har tey 

seinni royna sína vitan í verki á einum serstovni. Sìðan verður arbeitt við málmenning, 

mentan og siðsøgu, sum ein grundleggjandi førleiki í menningini hjá menniskjanum. Síðan 

verður arbeitt við menniskja, stovni og samfelag har dentur verður lagdur á relatiónina millum 

hesar tríggjar eindirnar. Hvussu námsfrøðingurin skal støði í lógarverkinum sum grundarlag 

fyri námsfrøðiliga virkseminum og hvussu hetta ávirkar tey menniskju, námsfrøðingurin 

varðar av. 

 

3. ár, fyrsta linjan: Triðja ári velja tey lesandi sær ta fyrru av tveimum námsfrøðiligum 

linjum. Tey nema sær ta fakligu vitanina, ið krevst fyri námsfrøðiliga og didaktiskt at kunna 

skapa eitt mennandi námsfrøðiligt umhvørvi. Starvslæra er partur av hesum linjulestri. 

Bacheloruppgávan:  Síðsti fjórðingurin av triðja lestrarári er settur av til 
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bachelorverkætlanina, tá ið tey lesandi granska í evnum, ið eru viðkomandi innan 

námsfrøðiliga økið. 

 

4. ár, onnur linjan: Tey lesandi velja sær ta seinnu linjugreinina, og lestrarleisturin er tann 

sami, sum triðja árið. Diplomuppgávan “At gerast námsfrøðingur”: Síðsti  fjórðingurin av 

4. lestrarári er settur av til eina diplomuppgávu, tá ið tey lesandi fyrireika seg miðvíst til 

starvið, sum bíðar teimum. Diplomuppgávan skal liggja á sama akademiska stigi sum 

bacheloruppgávan, men skal verða meiri rættað framtíðaryrkinum. 

 

Raðfylgja – skeið og linjur 

 

GRUNDFAK 

Fyrsta árið fevnir um hesi evni, ið liggja til grund fyri at gerast námsfrøðingur:  

 

1) Vísindaástøði  

Endamálið er, at lesandi nema sær grundleggjandi vitan um týdningin og nyttuna av 

vísindaástøði, vísindasøgu og vísindaheimspeki, umframt at fáa eitt nágreiniligt 

innlit í vísindaligt granskingararbeiði, serliga viðvíkjandi námsvísindaligum evnum.   

(skeiðslýsing s. 17) 

   

2) Grundskeið í føroyskum  

Endamálið við skeiðinum er býtt í fýra: 

1. Samleiki: tann lesandi skal fáa innlit í týdningin, sum góð máltøka og góður 

málførleiki hevur fyri samleikamenning og at føroyskt mál er við til at seta orð á teg 

sjálva/n sum einstakling, sum part av sosialum felagsskapi, føroying og 

altjóðaborgara 

2. Mentan: tann lesandi skal ogna sær kunnleika um, at mentanin er við til at skapa 

einstaklingin sum persón í sosialum felagsskapi 

3. Vitan: tann lesandi gerst tilvitaður um, at frásøgu- og samskiftishegnið er 

grundarlag undir allari menningar- og vitanartilognan 

4. Samskifti: tann lesandi skal munnliga og skrivliga kunna samskifta fakliga, í 

uppalingarstøðum og sum einstaklingur í øllum samskiftisstøðum (skeiðslýsing s. 17) 

 

3) Námsfrøðilig sálarfrøði (Barna  og ungdómsmentan) 

Endamálið við skeiðnum er, at lesandi nema sær grundleggjandi vitan um ávikavist 

námsfrøðiliga sálarfrøði og barna- og ungdómsmentan. Hesi bæði fakøkini skulu 



10 

 

síggjast bæði sum sjálvstøðugur partar, men eisini sum ein tvørfaklig eind, sum kann 

lýsast útfrá ymiskum sjónarhornum, eitt nú sálarfrøði, samfelagsfrøði, fólkalívsfrøði 

og mentanarfrøði.   

 

Tey lesandi fara at hugsavna seg um partar av sálarfrøðiligum vísindum, ið eru 

serliga viðkomandi fyri námsfrøðingar, ið arbeiða í vøggustovu, barnagarði og 

øðrum viðkomandi stovnum/námsfrøðiligum frítíðartilboðum fyri børn og ung. Holl 

vitan um hvat eyðkennir barnsins natúrligu menning, og hvussu ein kann stimbra 

barnið í síni heild, skal styðja og vegleiða tí einstaka lesandi, tá ið hesin í framtíðini 

skal leggja til rættis, fremja í verki, eftirmeta og skjalfesta námsfrøðiligt arbeiði.  

 

Eisini fara tey lesandi at hugsavna seg um: ymiskar  fatanir av børnum og barndómi 

og hugburðurin til børn og hvussu barndómurin eru broyttur gjøgnum tíðina, barna- 

og ungdómsmentanir í nútíðarsamfelagnum,  barnsins- og ungdómsins egnu 

sjónarhorn, barna-og ungdómsgransking, og hvussu lívið hjá ungdóminum verður 

ávirkað av samfelagsligum og mentanarligum rákum. 

(skeiðslýsing s. 17) 

4) Námsfrøði (Lívsáskoðan og  siðalæra) 

Endamálið við skeiðinum er, at tey lesandi ogna sær grundleggjandi lærdóm innan 

námsfrøði, lívsáskoðan og siðalæra og læra at knýta hesa vitan at dagliga arbeiðinum 

á dagstovni, vøggustovu og frítíðarskúla.  

  (skeiðslýsing s. 17) 

5) Didaktik (skapandi læra) 

Endamálið við skeiðnum er, at tey lesandi fáa innlit í almenn didaktisk evni sum 

kann knýtast at dagliga arbeiðnum í vøggustovu, dagstovni og frítíðarskúla.  

  

At tey lesandi skulu gerast tilvitað um didaktiskar ivaspurningar, ið serliga eru 

tengdir at arbeiðnum á vøggustovu, barnagarði og frítíðarskúla.   

Dentur verður lagdur á at fáa hin lesandi at fata, hvussu ástøði og praksis eru 

samantvinnað í lærugreinini. 

Undirvísingin í almennari didaktikk skal síggjast sum sjálvstøðugur og tó samfastur 

partur av undirvísingini í námsfrøði og námsfrøðiligari sálarfrøði.  

  (skeiðslýsing s. 17) 

6) Starvslæran 

Endamálið við fyrstu  starvslæruni er fimmbýtt: 
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 Tann lesandi skal fáa eina ábending um, hvat eyðkennir dagstovnin sum 

arbeiðsøki og arbeiðspláss. Harumframt skal tann lesandi fáa greiða fatan 

av teimum fjølbroyttu uppgávum, ið ein námsfrøðingur skal loysa 

gjøgnum dagin. 

 

 Tann lesandi skal fáa kunnleika um (1) hvussu námsfrøðiliga virksemi 

verður lagt til rættis, (2) hvussu menningarætlanir verða framdar í verki, 

(3) hvussu tann lesandi megnar at skapa relatiónir til børnini og (4) at 

eftirmeta og skjalfesta námsfrøðiliga virksemi. 

 

 

 Tann lesandi skal menna sín førleika at fyrihalda seg til persónligu-, 

sosialu-, og fakligu fortreytirnar hjá teimum børnunum, ið hann skal vara 

av. 

 

 Tann lesandi skal gerast tilvitaður um, hvussu ein knýtir bond bæði til ein 

bólkin og ta einstaka barnið. 

 

 Tann lesandi skal læra at grunda yvir og meta um sína egnu náms- 

frøðiligu atferð. 

 

Dentur verður lagdur á, at yrkisrætta lesturin í didaktikki, námsfrøði, sálarfrøði og starvslæru til 

verkliga arbeiðið sum námsfrøðingur. 

KJARNUØKI 

Annað árið fevnir um hesi kjarnuøki, ið liggja til grunds fyri at gerast námsfrøðingur:  

 

1) Sernámsfrøði I 

Í hesum skeiði fara tey lesandi at nema sær kunnleika um sernámsfrøðilig ástøði og 

sernámsfrøðiliga granskingarøkið, har týðandi og nútímans ástøði, hugtøk og 

háttaløg verða viðgjørd. Tey lesandi fara at knýta bókliga vitan saman við ítøkiligum 

sernámsfrøðiligum arbeiðsuppgávum og arbeiðshættum. (skeiðslýsing s. 16 

Sernámsfrøði II 

Í hesum skeiði fara tey lesandi at nema sær kunnleika um tað sernámsfrøðiliga 

arbeiðsøkið. 

Endamálið við skeiðnum er, at tey lesandi skulu megna at knýta ástøði við praksis. 

(skeiðslýsing s. 16) 

2) Málmenning, mentan og siðsøga 
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Endamálið við skeiðnum er tvíbýtt:  

A. Mál- og skriftmálsmenning fyri skúlaaldur  

Tey lesandi skulu fáa innlit í hugtøk í vísindi innan kognitiva menningarsálarfrøði, 

fyrstu málmenningina, ljóðlæru, skriftmálsbrúk í samfelagnum, og  hvussu børn 

uppdaga skrivingina. (skeiðslýsing s. 16) 

 

B. Mentan og siðsøga 

Skeiðið skal geva teim lesandi innlit í hugtøk í vísindi  innan mentanar- og 

siðsøgufrøði. Tey lesandi skulu eisini kunna seg við tey munnligu 

skaldskaparsløgini: sagnir, ævintýr, skjaldur, kvæði, tættir, orðtøk og gátur. Umframt 

skulu tey kunna seg um frásøgukynstur, dans og dansispøl, og tey skulu sjálv royna 

frásøgu, dans og dansispøl í verki. (skeiðslýsing s. 17) 

 

 

3) Menniskja, stovnur og samfelag 

Endamálið við skeiðnum er, at tey lesandi skilja samanhangin millum menniskja, einsæris 

og sum bólkur, stovnsøki og samfelagið. At kunna fyrihalda seg kritiskt og tulkandi um 

samanspælið millum áhugapartarnar á námsfrøðiliga økinum. Tey lesandi skula tilogna sær 

fortreytirnar fyri at virka professionelt og kunna virkað í einum samstarvið. Harumframt 

skula tey megnað at takað støði í tí føroyska samfelagnum. (skeiðslýsing s. 16) 

LINJULESTUR 

Triðja og fjórða  lestarár er linjulestur, ið telur 45 ECTS, har møguleiki er fyri samlestri millum 

útbúgvingarnar í ávísum linjugreinum, fyri at hesir yrkisbólkar kunnu samstarva á fakøkjum, ið eru 

samanfallandi ella hoyra saman. 

 

Triðja og fjórða  lestarár kunnu tey lesandi velja millum tær av hesum linjugreinum, ið verða 

bodnar út einstaka lestrarárið, og sum allar telja 45 ECTS:  

 Sernámsfrøði 

 Smábarnapedagogikkur 

 Skúlabúgving/innskúling 

 Námsfrøðilig leiðsla 
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 Heilsa, kroppur og rørsla 

 (skeiðslýsing  s.16) 

 

Triðja árið endar við bachelorverkætlanini og fjórða árið endar við yrkisrættaðu verkætlanini. 

 

Aðrar linjugreinar enn tær nevndu kunnu verða bodnar út, umframt linjugreinar, ið eru samansettar 

av fleiri av teimum nevndu. Linjugreinalestur endar við próvtøku við uttanhýsis próvdómara. 

 

Undirvísingarhættir 

Undirvísingin er í høvuðsheitum skipað sum fyrilestrar, floksundirvísing, bólkaarbeiði, ráðstevnur, 

skeið, venjingar, verkætlanir, starvsvenjingar og sum einsæris vegleiðing og eftirmeting. 

Somuleiðis verður eggjað til, at aðrir undirvísingarhættir støðugt verða mentir og royndir. 

Partar av útbúgvingini kunnu takast sum fjarlestur. 

 

Uppgávusløg og metingarhættir 

Metingarhættir eru fleiri. Eftirmeting fer fram í bólki ella einsæris. Hetta verður kunnað um í 

skeiðslýsingunum og lestrarætlanunum til hvørt skeið. 

 

Teir metingarhættir, sum serliga verða nýttir, eru: 

 Stórar og smáar spurdómsstýrdar uppgávur 

 Stórar og smáar skrivligar uppgávur við ásettum uppgávuorðingum 

 Fakligar ritroyndir 

 Synopsur 

 Verkligt arbeiði  

 Munnligar framløgur við og uttan opponering 

 Munnligar próvtøkur 

 Loggbøkur 

 Starvslæra  

 

Tey lesandi fáa nærri vegleiðing um ymisku uppgávusløgini, áðrenn uppgávurnar skulu gerast. Ein 

góð og praktisk bók um hvussu ein uppgáva verður skrivað er Den gode opgave eftir L. Rienecker 

og P.S. Jørgensen. Útgivið hevur Forlaget Samfundslitteratur í 2005. Ymiskt um uppgávuskriving 

verður eisini lagt á heimasíðu skúlans. 
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Vísindaligir tekstir eru høvuðsgrundarlagið undir øllum skrivligum uppgávum. Hvørja ferð, tekstir 

verða brúktir, skulu kelduávísingar verða settar upp. Kelduávísingarnar verða settar upp eftir APA 

tilvísingarlistanum, sum er á heimasíðu skúlans. 

Reglur um stuldur og svik í skrivligum uppgávum: 

Stuldur og svik í sambandi við skrivlig avrik á Námsvísindadeildini eru ikki loyvd (sí fylgiskjal s. 

16) 

 
 
Eftirmeting og próvtøka 

Øll skeið enda við eftirmeting ella próvtøku. Í skeiðslýsingunum verður nærri ásett, um 

eftirmetingar og próvtøkur eru innanhýsis ella við uttanhýsis próvdómara. Skilt verður millum, um 

avrikið verður mett sum staðið/ikki staðið, eftir 13-próvtalsstiganum og 7-próvtalsstiganum, ella 

eftir øðrum góðkendum próvtalsstiga.  Eftirmetingar og próvtøkur kunnu verða skipaðar sum 

einstaklingsavrik ella í bólki.  Lesandi fáa grundgivna lýsing av einstøku eftirmetingini og 

próvtøkuni.  

Eftirmetingarúrslit verða mett annaðhvørt sum staðin ella ikki staðin ella við einum  próvtali. 

Próvtøl verða givin eftir galdandi próvtalsstiga.  

 

 

Luttøku- og møtiskylda 

Lesandi hava skyldu at taka lut í allari undirvísing, vegleiðing og eftirmeting. Lesandi hava 

luttøkuskyldu til tær verkætlanir, arbeiðsuppgávur, venjingar o.a., ið teimum verða álagdar, og 

lærararnir hava skyldu at skráseta luttøkuna hjá lesandi. Mishald av luttøkuni hevur við sær, at 

lesandi ikki kunnu verða eftirmett ella fara til próvtøku (sí fylgiskjal  s. 16).  

 

Starvslæra 

Starvslæran fevnir um 120 starvslærutímar fyri hvørt lestrarár, samanlagt 480 tímar (t.e. tímar úti á 

einum stovni). Àrliga talið av samrøðutímum er 12 (t.e. 2 tímar um vikuna). Harumframt kunna 

lesandi 4. lestrarár nýta 10 starvslærutímar til eygleiðing ella annað virksemi á einum stovni í 

samband við yrkisrættaðu verkætlanina. 

 

Starvslæran 1. lestrarár er samantvinna við lærugreinirnar sálarfrøði, námsfrøði og didaktikk. 

Ætlanin við fyrstu starvslæruni er, at tey lesandi arbeiða málrættað við eini endamálsorðing, har tey 

fáa innlit í praksis á dagstovnaøkinum, kunna hugsavna seg um pedagogiska yrki í praksis og 

hvussu tey sjálvi roynast sum pedagogar í dagsins samfelag. Eftir starvslærun skulu tey lesandi 

skriva og verja eina próvtøkuuppgávu innan økið. 

 



15 

 

Starvlæran 2. lestrarár er samantvinnað við grundskeið í sernámsfrøði. Innan hetta økið er tað av 

sera stórum týdningi, at tey lesandi fáa stundir at koma inn í sernámsfrøðiliga arbeiði á einum 

stovni, at vinna álit hjá brúkaranum og megna at fyrihalda seg til tær ymisku avbjóðingarnar, hetta 

økið býður. Tann lesandi skal virka við støði í tí fakliga grundarlagnum, sum er lagt í 

sernámsfrøðiligu undirvísingini. 

 

Starvslæran 3. og 4. lestrarár er knýtt at linjunum, sum er avgerandi fyri, hvar starvslæran skal 

fremjast. Starvslæran er tvinnað saman við fakliga innhaldið á tí einstøku linjuni. 

 

 

Eftir starvslæruna skal starvslæruvegleiðarin senda Námsvísindadeildini eftirmetingarskjal, sum 

endar við einari heildarmeting, hvørt starvslæran er staðin/ikki staðin. Eisini skal 

Námsvísindadeildin hava skjalprógv fyri uppmøting hins lesandi 

Akkersfólkið (t.e. lærarin á Námsvísindadeildini) hevur skyldu at greiða teimum lesandi frá øllum 

viðurskiftum, sum eru starvslæruni viðkomandi og hevur høvuðsábyrgdina av øllum samskifti 

millum starvlærustovnin og Námsvísindadeildina. 

Nærri ásetingar um endamál og innihald, uppgávu starvslæruvegleiðara, miðvegissamrøðu og 

eftirmeting er at finna í starvslæruhandbókini 

  

Àsetingar um bachelor- og yrkisrættaða verkætlan  

Bachelorverkætlanin 

Triðja lestrarár endar við bachelorverkætlanini, ið telur 15 ects-stig. Verkætlanin skal vera rættað 

móti B.Ed. til námsfrøðing og tað slíkt stig, at hon verður viðurkend sum grundarlag undir 

framhaldslestri til diplom ella master í Føroyum og uttanlands.  

Bachelorverkætlanin skal hava ein almennan didaktiskan ella fakdidaktiskan part, ið fevnir um 

minst triðing av uppgávuni og kann skrivast einsæris ella í bólki við í mesta lagi 3 luttakarum. Um 

skrivað verður í bólki skal skilmarkast, hvønn part av uppgávuni hvør lesandi kann ábyrgdast fyri. 

Bachelorverkætlanin endar við munnligari próvtøku. Eitt próvtal verður givið fyri samlaða avrikið. 

Lesandi, ið fara til próvtøku í bólki, verða eftirmett hvør sær.  Lokin bachelorútbúgving, B.Ed., er 

grundarlag undir framhaldslestri til diplom- ella masterútbúgving. 

Lærara- og pedagoglesandi kunnu í bólki verða saman um at skriva og fara til munnliga próvtøku í 

bachelorverkætlan. 

Nærri reglur um bachelorverkætlanina eru ásettar í ritinum Bachelorverkætlanin – reglur og 

mannagongdir,  sum liggur á ( http://setur.fo/til-studentar/namsvisindadeildin/ 

 

Yrkisrættaða verkætlanin 

Fjórða lestrarár endar við  yrkisrættaðu verkætlanini, ið telur 15 ects-stig. 
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Endamálið er at samantvinna vísindaligt ástøði við væl grundaðar royndir frá egnari starvslæru fyri 

at koma til sjálvstøðugar niðurstøður um námsfrøðiligt virksemi á høgum støði. Innihaldið skal 

bæði ástøðiliga og verkliga verða yrkisrættað arbeiðinum sum  námsfrøðingur.   

Yrkisrættaða verkætlanin skal hava ein almennan didaktiskan ella fakdidaktiskan part, ið fevnir um 

minst triðing av uppgávuni og skal skrivast einsæris.Yrkisrættaða verkætlanin endar við munnligari 

próvtøku. Eitt próvtal verður givið fyri samlaða avrikið.  

Yrkissrættaða verkætlanin tekur støði í einum av lisnu linjulærugreinunum. 

Lesandi kunnu nýta 10 praktikktímar til eygleiðing ella annað virksemi á einum stovni í samband 

við yrkisrættaðu verkætlanina. 

Nærri reglur um yrkisrættaðu verkætlanina eru ásettar í ritinum Yrkisrættaða verkætlanin  – reglur 

og mannagongdir,  sum liggur á  http://setur.fo/til-studentar/namsvisindadeildin/ 

 

Lestrarmøguleikar á NÀD og í nærumhvørvinum: 

Bókasøvn 

Bókasavnið á skúlanum hevur eitt breitt úrval av bókum um lærara- og námsfrøðingaøkið, og eisini 

aðrar fakbókmentir. Bókasavnið er ein týdningarmikil liður í lesnaðinum, og tí er umráðandi, at 

lesandi gagnnýta tað.  

Bókasavnið er opið vanliga skúlatíð. Eitt yvirlit yvir, nær bókavørður er á bókasavninum hongur á 

rútinum vinstrumegin hurðina á bókasavninum. 

Í august mánaði fáa lesandi lánarakort. Bøkur kunnu verða læntar út ein mánað í senn. 

Er bókavørður ikki til staðar, tá ið lænt verður, ber til at brúka sjálvlánið.  

Bøkurnar á bókasavninum eru talgilt skrásettar, og tú kanst leita eftir bókum á 

http://secure04.elibdrift.dk/fao-lararaskulin.html (eitt leinki til bókasavnsgrunnin er á heimasíðu 

skúlans). Fleiri onnur bókasøvn, t.d. Landsbókasavnið, bókasøvnini á Fróðskaparsetrinum og 

Býarbókasavnið, eru eisini skrásett í hesum grunni. 

Onnur bókasøvn, ið lesandi hava atgongd til, eru m.a.: 

Landsbókasavnið, www.flb.fo   

 Landsmiðstøðin, www.lms.fo  

 Býarbókasavnið, www.bbs.fo  

Á bokasavn.fo finnur tú leinki til øll bókasøvn í Føroyum. 
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Skeiðslýsingar fyri grundfak -  1. ár, 
 

Skeiðslýsingar fyri kjarnuøki  - 2. ár,  
 

Skeiðslýsingar fyri linjugreinar 3. og 4. ár( 45 ECTS),  
 

Fylgiskjøl, 

 

  

 


