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SLAG AV ÚTBÚGVING OG 

ÁRAMÁL 

Søguvísindalig bachelorútbúgving, 3 ár  (180 ECTS).  

ÚTBÚGVINGARSTOVNUR/-AR Fróðskaparsetur Føroya, Søgu- og Samfelagsdeildin 

University of the Faroe Islands, Department of History and Social Sciences 

STOVNUR, IÐ GÓÐKENNIR 

ÚTBÚGVINGAR 

Uttanríkis- og Mentamálaráðið 

TÍÐARBIL, VÍST VERÐUR TIL Útbúgvingin byrjað á heysti 2015, og heldur fram til onnur avgerð verður tikin. 

STIG Bachelor of History, “1st Cycle”, sambært EQF - LLL og QF – EHEA. 

   

A ENDAMÁL 

 Endamálið við útbúgvingini er at geva lesandi førleikar innan søguliga fakøkið, ið skikkar tann/ta lesandi til víðari 

hægri lestur (MA) og gevur førleikar til størv á almenna og privata arbeiðsmarknaðinum. Útbúgvingin gevur tí 

lesandi eina holla vitan um søguvísindaliga fakøkið og serkunnleika um føroyska søgu 

í altjóða høpi. Tann lesandi fær eina góða fatan av ástøði og arbeiðshættum innan søguvísindaliga fakøkið og 

hvussu hesi verða nýtt til at granska og tulka søguvísindalig evni. Tann lesandi skal eisini ogna sær royndir og 

dugnaskap í tvørvísindaligum arbeiðshættum og spurdómsstýrdum kanningarverkætlanum. 

 

B EYÐKENNI 

1 GREIN(AR) / EVNISØKI Evnisøkini eru føroysk og alheims søga. Høvuðsdentur er á søguvísindaligum 

háttlagi, men samfelagsvísindaligu høvuðsøkini sosiologi, stjónmálafrøði og 

antropologi eru eisini á breddanum, eins og vísindaástøði og politisk ástøði. Í 

arkivkunnleika og øðrum skeiðum verður nógv gjørt burtur úr arbeiðinum við 

søguligum keldum, og farið verður í dýbdina við skiftandi søguligum evnisøkjum. 

2 ALMENNUR DENTUR Áherðsla verður løgd á at arbeiða tvørvísindaliga við støði í trupulleika-grundaðari 

(PBL) læring. Kritisk reflekterandi støðutakan skal leiða arbeiðsgongdina í 

útbúgvingini.  

3 KÓS Akademisk útbúgving, sum hevur ein serligan praksis- og granskingargrundaðan 

profil. Trupulleika-grundað (PBL) verkætlanararbeiði er týðandi táttur í útbúgvingini. 

4  SERLIG EYÐKENNI Útbúgvingin umfatar tvey ár við skeiðum, sum í stóran mun eru felags fyri 

bachelorútbúgvingarnar í (a) Sosialvísindum og samfelagsplanlegging, (b) Politikki 

og umsiting og (c) Søgu. Triðja árið er ikki felags. Fakliga innihaldið í útbúgvingini er 

grundað á vitan úr søguvísindaligari gransking.  

   

C STARVSMØGULEIKAR OG FRAMHALDSÚTBÚGVING 

1 STARVSMØGULEIKAR  Lokin bachelorútbúgving gevur rættin at nýta heitið Bachelor í søgu (Bachelor of 

Arts) (BA). BA-prógvið gevur saman við høvuðsritgerð (30 ECTS) 



og hjánámi í aðrari lærugrein førleika at undirvísa í søgu í 

miðnámsskúlum. Prógvið gevur eisini starvsmøguleikar í almennum stovnum, 

miðlum og privatum virkjum. 

2 FRAMHALDSÚTBÚGVING Lokin útbúgving gevur atgongd til viðkomandi útbúgvingar á master stigi (second 

cycle programmes), men eisini – tó ofta treytað av eyka arbeiði – atgongd til ávísar 

aðrar masterútbúgvingar, sum ikki eru søguvísindaligar. Í hvørjum einstøkum føri er 

neyðugt at kanna upptøkutreytirnar hjá universitetinum nærri.  

     

D ÚTBÚGVINGARHÁTTUR 

1 ARBEIÐSLAG Í SAMBANDI 

VIÐ LÆRU- OG 

UNDIRVÍSING 

Undirvísingarhættirnir eru floksundirvísing við lærara- og studentaframløgum, 

skrivligar uppgávur, bólkarbeiði, venjingar o.a. Meginparturin av sættu lestrarhálvu 

er ætlaður til at skriva BA-ritgerð við vegleiðing. 

2 PRÓVTØKUHÆTTIR Hvør eind (við ECTS skeiðslýsing) endar við próvtøku. Metingarhættir: Skrivligar 

próvtøkur, skrivligar próvtøkur við munnliga próvhoyring/framløgu, munnligar 

próvtøkur (einsæris og í bólki), verkætlanir, v.m. Bachelorverkætlanin skal verjast 

munnliga. 

   

E ÚTBÚGVINGARFØRLEIKAR 

1 ALMENNIR FØRLEIKAR 

 Eftir lokna útbúgving skal tann lesandi 

- Duga at gjøgnumføra eina spurdómsstýrda kanning, sjálvstøðugt savna viðkomandi 

heimildartilfar, greina tilfarið og koma til eina niðurstøðu. 

- Duga at orða seg greitt, bæði á skrift og í talu, og kunna luttaka í samrøðum og kjaki við onnur fak- og leikfólk og 

bera fram hugsanir, sjónarmið og úrslit á greiðan og sannførandi hátt. 

- Hava ment sínar lestrarførleikar og fróðskaparhegni, soleiðis at hann/hon framyvir sjálvstøðugt kann tilogna sær 

vitan og menna sínar førleikar. 

2 FAKLIGIR FØRLEIKAR  

 Eftir lokna útbúgving skal tann lesandi 

- Hava ognað sær eina breiða vitan um søgu og eina holla fatan av teimum ástøðum og 

arbeiðshættum, sum verða brúktir innan fakøkið. 

- Hava góða vitan um sosiologi, mentanarfrøði, stjórnmálafrøði, búskaparfrøði og skilja, hvussu hesi fakøki verða 

brúkt í søgufrøðini. 

- Hava ognað sær breiða vitan um føroyska samfelagið, og hvussu tað søguliga hevur ment seg frá víkingatíðini 

og fram til í dag. 

- Kunna brúka ta vitan hann/hon hevur ognað sær til at fáa eyga á søguvísindaligar tættir og 

spurdómar og duga at viðgera tey á ein fakliga vælgrundaðan hátt. 

   

F FULLFÍGGJAÐUR LISTI VIÐ LÆRUÚRTØKUNUM FRÁ ÚTBÚGVINGINI 

 Eftir lokna útbúgving skal tann lesandi vera før/ur fyri at 

 

 Fata breiða samanhangin í heimssøguni bæði áðrenn og eftir 1750  

 Orða grundleggjandi spurningar í evropeiskari søgu bæði áðrenn og eftir 1750  

 Skilja millum ymisk sløg av søguligum heimildum  

 Seta spurningar til søguligar heimildir  

 Meta um søguligar heimildir  



 Skilja tey grundleggjandi søguvísindaligu hugtøkini og brúka tey uppá søguligar heimildir  

 Greina lutfallið millum ymisk sløg av søguligum heimildum  

 Viðgera og ítøkiliga taka støðu til eitt givið heimildargrundarlag 

 Síggja samanhangir millum fyribrigdi í nýggjari politisku søgu Føroya og meta um útvald verk/sjónarmið 

um evnið 

 Síggja samanhangir millum fyribrigdi í eldru søgu Føroya og søgulig viðurskifti í grannalondum landsins 

 Skilja lógargrundarlagið undir almennum skjalasøvnum og greiða frá høvuðsuppgávunum hjá 

skjalasøvnum  

 Meta um tann týdning, sum skjalasøvn hava fyri ymisk samfelagslig viðurskifti 

 Gagnnýta heimildartilfar á skjalasavninum til at loysa ítøkiligar søguvísindaligar uppgávur 

 Brúka vitan úr vísindagreinunum sosiologi og antropologi í sínum søguvísindaliga arbeiði og í sínari 

gransking 

 Greiða frá, hvørji kvalitativ og kvantitativ háttaløg eru í samfelagsvísind og søgu.  

 Greiða frá og hugleiða um tilknýti millum vísindaligar stevnur og háttaløg. 

 Greiða frá ástøði um statin, vald, politiskar flokkar, politiskar skipanir og ideologiir.  

 Vita, hvat tvørvísindi eru, og skilja, hvussu henda tilgongd kann nýtast til at gera eina spurdómsstýrda 

kanning 

 Gjøgnumføra eina spurdómsstýrda tvørvísindaliga kanning, og sjálvstøðugt finna fram empiriskt 

heimildartilfar 

 Seta úrslit av kanningum upp í eina akademiska ritgerð eftir vanligari akademiskari siðvenju. 

 Brúka keldukritiskt háttalag til at arbeiða fram egna verkætlan, tvs vísa eginleikar at taka kvalifiseraða og 

kritiska støðu til empiriska tilfarið og søguliga høpið í mun til spurdóm og greiðsluevni. 

 Skipa egið arbeiði og úrslit í eina samanhangandi og væl skipaða ritgerð, og á hesum grundarlagi koma 

fram til viðkomandi og grundaðar niðurstøður og perspektiveringar. 

 

 


