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Formæli frá lestrarráðsformanninum 

 
 
Góðu lesandi 
 
Henda námsskipan hevur reglur og fyriskipanir fyri útbúgving tína. Tískil er sera týðandi, at tú 
hevur lisið og skilt Námsskipanina. Saman við skeiðslýsingum og yvirskipaðum lógum og 
reglum fyri Fróðskaparsetur Føroya, er Námsskipanin eitt týðandi amboð fyri teg sum lesandi. 
Í Námsskipanini kanst tú lesa um tíni rættindi og skyldur.  
 

Samsvarandi reglunum fyri Lestrarráðið fær ráðið uppskot til námsskipan frá 
útbúgvingarleiðaranum til viðgerðar og góðkenning, aftaná at útbúgvingarleiðarin hevur hoyrt 
og fingið viðmerkingar frá viðkomandi pørtum. Tá ið uppskotið til námsskipan er viðgjørt og 
góðkent av Lestrarráðnum, og Lestrarráðið hevur vissu fyri, at viðkomandi partar eru hoyrdir, 
góðkennir Lestrarráðið Námsskipanina og sendir hana víðari til dekanin at fremja.  
 

Lestrarráðið hevur ábyrgd av at tryggja, at ymisku partarnir av útbúgvingini hanga saman. 
Broytingar av einstøkum skeiðum skulu vera avmarkaðar og virða endamálið við útbúgvingini. 
Lestrarráðið tryggjar, at undirvísing og próvtøkuhættir eru hóskandi fyri at røkja endamálið 
við útbúgvingini.  
 

Henda námsskipan er góðkend at Lestrarráðnum á Søgu- og samfelagsdeildini á 
Fróðskaparsetri Føroya, 13. juni 2019. 
 
 
 
 

 
Árni Jóhan Petersen 

formaður í Lestrarráðnum 
  



Námsskipan fyri útbúgvingina Bachelor í lóg (B.L) – 13. juni 2019 

 

-3- 

Innihald 
1. Inngangur ........................................................................................................................................................ 4 

2. Ábyrgd .............................................................................................................................................................. 4 

3. Endamál og ásett lestrartíð ...................................................................................................................... 4 

3.1. Endamál ................................................................................................................................................... 4 

3.2. Ásett lestrartíð ...................................................................................................................................... 5 

4. Upptøkukrøv .................................................................................................................................................. 5 

4.1. Førleikakrøv .......................................................................................................................................... 5 

4.2. Upptøkumannagongd ........................................................................................................................ 6 

4.3. Upptøkuavmarkingar ............................................................................................................................. 6 

4.4. Góðskrivingar............................................................................................................................................. 6 

5. Heiti á útbúgving .......................................................................................................................................... 7 

6. Skipan og innihald ....................................................................................................................................... 7 

6.1. Akademiskur kalendari ..................................................................................................................... 7 

6.2. Sløg av skeiðum .................................................................................................................................... 8 

6.3. Yvirlit yvir skipan og innihald ........................................................................................................ 8 

7. Undirvísingarskipan og møtiskylda ..................................................................................................... 9 

8. Førleikamál ................................................................................................................................................... 10 

8.1. Almennir førleikar.............................................................................................................................10 

8.2. Serstakir førleikar .............................................................................................................................10 

9. Próvmeting og próvtalastigi .................................................................................................................. 11 

9.1. Próvmeting ...........................................................................................................................................11 

9.2. Próvtalastigi .........................................................................................................................................12 

10. Staðin skeið og framhald í lesnaði .................................................................................................... 13 

10.1. Staðin skeið .......................................................................................................................................13 

11. Læruúrtøkur .............................................................................................................................................. 14 

12. Størv og víðari lesnaður........................................................................................................................ 14 

13. Broytingar í hesi námsskipan ............................................................................................................. 14 

14. Kærur um próvtøkur.............................................................................................................................. 15 

 

 
  

 
 
 



Námsskipan fyri útbúgvingina Bachelor í lóg (B.L) – 13. juni 2019 

 

-4- 

1. Inngangur  
Á vári 2019 tók Fróðskaparsetur Føroya stig til at bjóða trý ára bachelorútbúgving í lóg, ið leiðir 
til heitið Bachelorprógv í lóg (B.L.). Enska heitið er Bachelor of Laws (B.L.). 
 
Námsskipanin fyri hesa útbúgving er skrivað og góðkend vísandi til Løgtingslóg nr. 58 frá 9. 
juni 2008 um Fróðskaparsetur Føroya, sum broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 8. mai 2012, og 
tilhoyrandi kunngerðum og reglum um útbúgvingar, upptøku og próvtøkur á Fróðskaparsetri 
Føroya.  
 
Námsskipanin og útbúgvingin eru skipað samsvarandi reglum og standarum frá sokallaðu 
Bologna-tilgongdini, undir hesum European Credit Transfer System (ECTS).  
 
B.L. útbúgvingin bjóðar fyri fyrstu ferð í Føroyum lesnað á bachelor stigi í løgfrøði, sum saman 
við 2 ára yvirbygnaði á meistara stigi, ið eisini kann takast á Fróðskaparsetri Føroya, er ætlaður 
at veita 5 ára útbúgvingina, sum í løtuni í Norðanlondum er treyt fyri atgongd til størv sum 
advokatur, dómari ella ákæri.* Útbúgvingin er ætlað at geva lesandi góðar grundleggjandi 
førleikar til at fara í privata løgfrøðiliga praksis, hóast ikki øll fara at velja ta leiðina. 
Samsvarandi teimum stovnum, sum hava eftirmett Fróðskaparsetur Føroya, og samsvarandi 
afturmeldingum frá føroyska løgfrøðiliga samfelagnum, er bachelorútbúgvingin lagað til 
føroyskt løgfrøðiligt høpi og tekur atlit til støðu Føroya sum lítið og serstakt løgdømi í samveldi 
við onnur. 
 
Henda námsskipan hevur ikki upplýsingar um almennar reglur og vegleiðingar á 
Fróðskaparsetri Føroya og heldur ikki nágreiniligar upplýsingar um einstøku skeiðini.  

 
* Vísast skal til, at í løtuni er ein tilgongd við samskifti millum Fróðskaparsetur Føroya og viðkomandi danskar 
myndugleikar við tí endamáli at fáa góðkent føroysku bachelorútbúgvingina sum javnsetta donsku útbúgvingunum 
í mun til umrøddu størv og virksemi. So leingi henda tilgongd enn er í gongd, er fyrivarni tikið fyri hesum setningi. 

 

2. Ábyrgd  
B.L. útbúgvingin er undir ábyrgd av lestrarráði og dekani á Søgu- og samfelagsdeildini.  
 
Útbúgvingarleiðarin hevur akademiska ábyrgd av útbúgvingini og tekur sær av dagligu 
umsitingini.  
 
Sí kap. 14 niðanfyri um reglur um kærur.  

 

3. Endamál og ásett lestrartíð  

3.1. Endamál  

Høvuðsendamálið við útbúgvingini er at bjóða ta fullfíggjaðu løgfrøðiútbúgvingina í Føroyum, 
skilt sum útbúgvingin, sum samsvarandi verandi rættargangslóg er kravd fyri at virka sum eitt 
nú dómari, advokatur og ákæri í Føroyum og Danmark. Í Norðanlondum er hetta í løtuni ein 5 
ára útbúgving, sum samsvarandi Bologna-leistinum er býtt í 3 ára lestur á bachelor stigi og 2 
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ára lestur á meistarastigi (heitini fyri útbúgvingarnar eru kortini ikki longur tey somu øll støð). 
Áðrenn hesa útbúgving máttu føroysk lesandi, ið ætlaðu at taka 5 ára útbúgvingina í løgfrøði, 
til Danmarkar at taka bachelorútbúgvingina. 
 
B.L. útbúgvingin bjóðar hesa grundleggjandi útbúgving í Føroyum og skapar harvið eitt 
grundarlag, har lesandi kunnu halda á at lesa løgfrøði á meistarastigi og harvið taka 5 ára 
útbúgvingina. Løgfrøðilesnaður á meistarastigi er longu skipaður á Fróðskaparsetri Føroya 
frammanundan.  
 
B.L. útbúgvingin miðjar móti at veita løgfrøðiliga útbúgving í Føroyum á høgum stigi við 
skeiðum og evnum, sum hoyra siðbundnu útbúgvingini til, men kortini lagað til føroyskt høpi 
við mesta av undirvísingini á føroyskum máli, eini vaksandi nøgd av føroyskum 
undirvísingartilfari, eins og eitt føroyskt løgfrøðimál spakuliga verður ment. Innihaldsliga er 
denturin lagdur á løgfrøðiligar og stýrisskipanarligar avbjóðingar, ið eru serligar fyri smá 
samfeløg og samfeløg í samveldisstøðu. 
 
Útbúgvingin leggur dent á at menna førleikar, ið eru serliga týðandi fyri ein sjálvstøðugan og 
dugnaligan løgfrøðing. Her verður hugsað um fatan av løgfrøðiligum háttalagi; førleikar at 
greina, hugsa og grundgeva løgfrøðiliga; evnini til sjálvstøðugt at tulka løgfrøðiligar tekstir, og 
ikki minst verður dentur lagdur á førleikan at samskifta løgfrøðiliga og bera fram boðskap. 
Bæði skipanin av skeiðunum og undirvísingar- og próvtøkuháttur (samvirkin og samrøðukend 
undirvísing á staðnum, fleirtáttaðir og framhaldandi próvtøkuhættir) fara at stuðla upp undir 
at menna hesar førleikar og forma ein lesandi, ið er tilvitað/ur um egna menning og framstig.  
 
Enn eitt týðandi endamál við B.L. útbúgvingini er at bjóða grundleggjandi førleikagevandi skeið 
til almenningin sum liður í framhaldandi útbúgving og eftirútbúgving til starvsfólk í almennari 
ella privatari tænastu, eins og skeiðini í ávísan mun kunnu bjóðast øðrum útbúgvingum á 
Fróðskaparsetrinum. B.L. lesandi kunnu tískil vænta at sita til undirvísing saman við ymiskum 
lesandi, har summi teirra einans taka ávís skeið á útbúgvingini. 
 

3.2. Ásett lestrartíð  

Ásett lestrartíð fram móti bachelorprógvi er trý ára fulltíðar lesnaður á 180 ECTS-stig. Øll skeið 
á útbúgvingini eru kravd. Orsakað av, at B.L. útbúgvingin er blivin góðkend til at taka inn 
lesandi 2. hvørt ár, er ikki praktiskt møguligt at lesa útbúgvingina sum parttíðar lestur. 
 

4. Upptøkukrøv  

4.1. Førleikakrøv  

Atgongd til B.L. lesnað krevur, at umsøkjarin frammanundan: 

• hevur føroyska miðnámsútbúgving ella samsvarandi, sum verður skjalprógvað saman 
við umsóknini. 

• dugir føroyskt mál á høgum støði1, og at hansara/hennara málsligu førleikar á enskum 

og á donskum eru góðir. 

• hevur verið til eina upptøkuroynd, skipað undir útbúgvingini, ið saman við øðrum 
atlitum telur í metingini av umsøkjaranum. Tíð og staður fyri upptøkuroyndina verður 

 
1 Undantak kunnu gerast til kravið um skrivligt føroyskt fyri umsøkjarar við øðrum málsligum 
uppruna.   
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almannakunngjørd saman við eini frágreiðing um, hvussu royndin verður skipað, og 
hvat endamál hon hevur. 

• hevur latið inn eina persónliga frágreiðing á 1-2 síður, skrivað á føroyskum, við 
frágreiðing um, hví umsøkjarin ætlar at lesa løgfrøði, hví umsøkjarin hevur valt  B.L. 
útbúgvingina á Fróðskaparsetrinum, og hvat hann ella hon ætlar at gera aftaná loknan 
lestur. 

• hevur verið til samrøðu sum liður í upptøkutilgongdini (ein møguleiki, sum 
upptøkunevndin hevur, um hetta verður hildið neyðugt). 

• hevur skrivað undir lestrarsáttmála, har váttað verður 
o at viðkomandi bindir seg til at lesa fulla tíð, so leingi viðkomandi er 

innskrivað/ur. 
o at møtt verður sum meginregla til undirvísing á staðnum. 
o at viðkomandi væntar lesnaðin at taka 3 ár. 
o at søkt verður ikki um góðskriving av ECTS-stigum, sum longu eru partur av 

lidnari útbúgving, og at ECTS-stig frá lidnari bachelor í lóg av 
Fróðskaparsetrinum  ikki í framtíðini verða góðskrivað øðrum útbúgvingum. 

 
 

Hvør lestrarhálva telur 30 ECTS-stig, og hvørt ECTS-stig krevur samsvarandi ECTS-standardum 
umleið 28 tímars arbeiði. Hetta merkir, at ein lesandi má hava minst 840 tímar tøkar hvørja 
lestrarhálvu at halga lesnaðinum, so sum luttøku í floksundirvísing, lesing, arbeiði við 
heimauppgávum og fyrireiking til próvtøku. 
 

4.2. Upptøkumannagongd  

Umsóknir um upptøku verða mettar av upptøkunevnd, vanliga sett saman av tveimum 
vísindastarvsfólkum á løgfrøði og einum umboð fyri lesandi. Hesi fara at meta, hvørt umsøkjari 
hevur neyðugu førleikar og annars er egnað/ur at verða upptikin. Upptøkunevndin metir um 
sannlíkindini fyri, at ein umsøkjari kann væntast at mennast á útbúgvingini, samvirka 
konstruktivt við lærarar og onnur lesandi og standa útbúgvingina innan trý ár. Onki einstakt 
atlit, men samlað meting, verður avgerðandi fyri játtandi tilmæli. Upptøkunevndin sendir 
tilmæli til fyrisiting Fróðskaparsetursins, ið tekur endaliga avgerð. 
 

4.3. Upptøkuavmarkingar  
Sum áður nevnt er B.L. útbúgvingini góðkend grundað á, at upptøka av lesandi verður 2. hvørt 
ár. Lestrarpláss eru avmarkað. Hægsta tal av upptiknum lesandi fyri hvørja upptøku verður 
avgjørt á hvørjum ári og kunngjørt í minsta lagi tríggjar mánaðir áðrenn, umsóknarfreistin er 
úti. Í løtuni er hægsta tal av lesandi, ið verða tikin upp at lesa B.L. fyrsta árið, sett til 20. 
Strembað verður eftir at játta umsøkjarum lestrarpláss upp til mesta tal fyri hvørja upptøku, 
men Fróðskaparsetrið hevur ikki skyldu til hetta, um upptøkunevndin metir egnaðar 
umsøkjarar vera ov fáar. 

4.4. Góðskrivingar  
Við undantaki av tíðarskeiðnum 2019-2021 (fevnandi tvær tær fyrstu upptøkurnar) kunnu 
skeið, sum eru tikin áðrenn formliga váttan um upptøku, ikki verða góðskrivað hesi B.L. 
útbúgving, uttan mun til, um skeiðini eru tikin á Fróðskaparsetri Føroya ella fremmandum 
lærustovni. Í hesum innleiðandi tíðarskeiði kunnu kortini skeið, tikin framman undan 
formligari upptøku, við tilmæli frá útbúgvingarleiðara og eftir góðkenning frá lestrarráði, 



Námsskipan fyri útbúgvingina Bachelor í lóg (B.L) – 13. juni 2019 

 

-7- 

góðskrivast hesi B.L. útbúgving. Lesandi, sum vilja hava skeið góðskrivað eftir hesum reglum, 
mugu søkja útbúgvingarleiðaran, so skjótt tey eru upptikin til B.L. lestur. Eftir fyrstu tvær 
upptøkurnar (t.e. aftaná, men ikki íroknað, upptøkuna í 2021) kunnu skeið einans verða 
góðskrivað, ið eru tikin aftaná formliga upptøku, treytað av játtandi tilmæli frá 
útbúgvingarleiðara og góðkenning Lestrarráðsins. Slík skeið koma beinleiðis fyri skeið bjóðað 
á útbúgvingini, sum øll eru kravd, sbr. eisini niðanfyri undir kap. 6 
 
Lesandi á B.L. útbúgvingini, sum søkja góðskriving av ECTS-stigum tikin uttan fyri B.L. 
útbúgvingina – eitt nú um tey ætla at taka eina lestrarhálvu uttanlanda ella summarskeið – 
kunnu fáa upp til 30 ECTS-stig góðskrivað, men tey mugu fáa góðkenning framman undan frá 
Lestrarráðnum eftir tilmæli frá útbúgvingarleiðaranum, og tey mugu undirskriva ein 
lestrarsáttmála. 
 
Umsóknir um góðskrivingar verða mettar um í hvørjum einstøkum føri. Játtandi svar kann vera 
treytað av líkheit millum skeið tikin á fremmandum lærustovni og tey á B.L. á 
Fróðskaparsetrinum. Skeið at koma í staðin fyri skeið av háttalagsligum og kontekstualiserandi 
slagi, ið hava stóran týdning fyri samleikan á B.L. útbúgvingini, kunnu ikki væntast góðskrivað 
í sama mun sum vanlig dogmatisk skeið (so sum sum altjóða lóg og ymisk evni innan “lawyers 
law”), har munurin millum føroyska lóg og fremmanda lóg ikki er stórur.  
 
Lesandi kunnu ikki fáa góðskrivað ECTS-stig til føroysku B.L. útbúgvingina, sum longu telja við 
í akademiska útbúgving, sum viðkomandi hevur frammanundan. 
 

5. Heiti á útbúgving  
Eftir lokna útbúgving hava útbúgvin rætt til heitið Bachelorprógv í lóg (stytt B.L.). Enska heitið 
er Bachelor of Laws  (stytt B.L.). 
 

6. Skipan og innihald  
B.L. útbúgvingin er skipað í eina skeiðsætlan, sum er samansett av háttalagsligum, 
kontekstualiserandi og dogmatiskum skeiðum innan privatan og almennan rætt og eini B.L. 
uppgávu. Øll skeið eru kravd og mugu takast í tí raðfylgju, sum framgongur av yvirlitinum 
niðanfyri. Sum meginregla byggja seinni skeið á skeið, sum hava verið framman undan, antin 
í mun til ítøkiliga vitan ella í mun til tilognaðar førleikar. Lesandi upptikin á B.L. verða sum liður 
í innskrivingini hvørt ár tilmeldað øll viðkomandi skeið, uttan so at serstøk avtala er gjørd við 
útbúgvingarleiðaran. 
 
 

6.1. Akademiskur kalendari  

Undirvísing í løgfrøði á Fróðskaparsetrinum verður vanliga fyri hvørt skeið løgd til rættis innan 
fyri lestrarhálvur (semestur) á 14 vikur, við viku 7 og 14 halgaðum roynd ella innlating av 
verkætlanum (t.d. skrivligum uppgávum, sbr. kap 9 niðanfyri um próvmeting). 
 
Skeiðini verða á antin 10 ella 5 ECTS-stig. 10 ECTS skeið vara vanliga 14 vikur, við undirvísing 
12 vikur (uml. 36-40 tímar) og við 2 vikum til roynd/eftirmeting, meðan 5 ECTS skeið vara 
vanliga 7 vikur, við undirvísing 6 vikur og roynd/eftirmeting 1 viku (umleið 20 tímar). Hetta er 
samsvarandi ECTS-standardi. Frávik frá hesum leisti kann gerast grundað á uppskot frá ella 
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góðkenning av útbúgvingarleiðaranum fyri ávís skeið, ið eru serstøk ella hava serstakan tørv 
(eitt nú við at vera meira intens í tíð ella tørvi á undirvísing). 
 

6.2. Sløg av skeiðum  

Skeiðini á B.L. kunnu bólkast í 5 flokkar: skeið um háttaløg, kontekstualiserandi skeið, 
dogmatisk skeið (býtt upp í almennan rætt og privatan rætt) og B.L. ritgerð. 
 
Háttalagslig skeið miðja, sum orðið sigur, ímóti, at lesandi ogna sær og/ella menna háttaløg 
og skipaða vitan av grundleggjandi týdningi fyri at læra lóg. Hetta merkir fatan og vitan um 
rættarskipanir, serliga føroysku rættarskipanina, hennara innihald, stovnsligan bygnað og 
mannagongdir og pláss innan – í breiðari merking – stjórnarskipan Føroya. Eisini er denturin á 
at finna, savna og nýta rættarkeldur og aðra løgfrøðiliga vitan og grundleggjandi meginreglur 
í tulking og útfylling. Harnæst fevna háttalagslig skeið um at fata, hvat lóg, rættarskipanir og 
løgræði grundleggjandi eru (t.e. hvør teirra nattúra er), og hvønn týdning løgfrøðilig ástøði 
hava fyri tulking og útfylling í veruliga rættarlívinum. Eisini snýr løgfrøðiligt háttalag seg um 
førleika at greina úrskurðir og meta um týdning teirra fyri verandi og framtíðar rættarmál. 
Seinast, men ikki minst, snýr løgfrøðiligt háttalag seg um at duga at orða seg greitt, hóskandi 
og væl skipað, skrivliga og munnliga og í mun til ymisk høpi, á føroyskum (serliga), enskum og 
donskum.  
 
Kontekstualiserandi skeið hava til endamáls at seta føroysku rættarstøðuna í høpi og geva tí 
lesandi eina fatan av, hvussu rættarstøða og rættarskipan er treytað av ymiskum politiskum, 
mentunarligum og søguligum kringumstøðum. 
 

Dogmatiskur lógkunnleiki, innan privata og almenna lóg, er siðbundin gjøgnumgongd av 
rættarkeldum á ávísum evnisligum øki, grundleggjandi meginreglum, tulkan og brúk teirra. 
Flestu dogmatisku skeið taka støði í føroyskari lóg ella lóg í grannalondunum. Flestu týðandi 
føroysk rættarøki verða gjøgnumgingin. Úrvalið fylgir í høvuðsheitum fatanini hjá føroyska 
løgfrøðiliga samfelagnum, grundað á samrøður í 2016. 
 
B.L. ritgerð er einstaklinga avrik. Ritgerðin skal vera 10 ECTS og minst 20 síður (48.000 tekin 
uttan millumrúm, men við (fót)notum) og í mesta lagi 25 síður (60.000 tekin). Ritgerðin skal 
vera um evni, sum útbúgvingarleiðarin hevur góðkent, áðrenn 5. lestrarhálva endar. Ritgerðin 
verður skrivað undir vegleiðing av vegleiðara, sum útbúgvingarleiðarin hevur góðkent. 
Ritgerðin verður vanliga skrivað á føroyskum við enskum samandrátti. Nærri reglur um 
ritgerðina verða ásettar í viðkomandi skeiðslýsing. 

 

6.3. Yvirlit yvir skipan og innihald  
Bæði skipan og innihald í B.L. útbúgvingini verða víst í yvirlitinum niðanfyri. Nærri upplýsingar 
eru at finna í kap. 7-8 niðanfyri og í viðkomandi skeiðslýsingum, sum kortini ikki eru partur av 
hesum skjali. 
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Yvirlit yvir B.L. útbúgving 
Skeið og vikur 

1. lestrarhálva 

Grundskeið í lóg    Grundskeið í lóg  

Familju- og arvarættur  Familju- og arvarættur  

Avtalurættur  Avtalurættur  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
2. lestrarhálva  

Løgfrøðilig fatan   Løgfrøðilig fatan  

Endurgjaldsrættur  Endurgjaldsrættur  

Fyrisitingarlóg  Fyrisitingarlóg  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
3. lestrarhálva 

Rómverjarættur  Ognarrættur  

Løgsøga  Løgsøga  

Skriviverkstova  Skriviverkstova  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
4. lestrarhálva 

Føroyskur stjórnarskipanarrættur I  Føroyskur stjórnarskipanarrættur I  

Keypi- og kravrættur  Keypi- og kravrættur  

Úrskurðargreining  Úrskurðargreining  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
5. lestrarhálva 

Sivilur rættargangur  Sivilur rættargangur  

Tinglýsing og veð  Tinglýsing og veð  

Samanberandi lóg  Samanberandi lóg  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
6. lestrarhálva 

Revsirættur og revsirættargangur  Revsirættur og revsirættargangur  

Altjóða rættur  Altjóða rættur  

B.L. ritgerð  B.L. ritgerð  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 

Almennur rættur 40 ECTS-stig 

Privatur rættur 65 ECTS-stig 

Háttalagsskeið 30 ECTS-stig 

Kontekstualiserandi 
skeið 

25 ECTS-stig 

Grundskeið í lóg 10 ECTS-stig 

B.L. ritgerð 10 ECTS-stig 

 

7. Undirvísingarskipan og møtiskylda 
Tað verður hildið grundleggjandi fyri undirvísing í fleiri skeiðum, eitt nú skriviverkstovu, at tey 
lesandi eru virkin í tímanum saman við lærara og hvørjum øðrum. Lærari avger kortini nærri 
hesi viðurskifti í mun til ymisk skeið. Ein flokkur av løgfrøðilesandi er at meta sum eitt samfelag 
í samrøðu. Fyri at gera hetta møgligt væntast lesandi at møta til undirvísing á staðnum. Tí 
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verður, sum sipað til áður (sí kap 4.1), innbygd ein skipan, ið eggjar til uppmøting og luttøku í 
tímanum. Hetta ger seg serliga galdandi í sambandi við próvtøkur og aðrar metingar. Í ávísum 
skeiðum á bachelor, so sum (men ikki avmarkað til) Grundskeið í lóg, Løgfrøðilgari fatan, 
Skriviverkstovu og Úrskurðargreining, har andlit-til-andlit samvirkan millum lærara og lesandi 
er neyðug og serliga týðandi, verður aktiv luttøka kravd, og eftirlit verður hildið við, at lesandi 
virða hesa skyldu; slík skeið kunnu ikki standast, uttan at henda skylda í størstan mun verður 
hildin (aktiv luttøka kann ikki takast umaftur, áður enn skeiðið verður boðið komandi ferð). 
Krøvini verða nærri ásett í skeiðslýsingunum. 
 

8. Førleikamál 
Samlaða B.L. útbúgvingin er umvegis serstøku skeiðini ætlað at menna eina røð av almennum 
og serstøkum førleikum, ið bæði fyrireika útbúgvin at lesa víðari og eisini at fara út á 
løgfrøðiliga arbeiðsmarknaðin.  

 

8.1. Almennir førleikar  

• Grundleggjandi fatan av almennum og privatum rætti, muninum teirra millum, og eina 
almenna fatan av í høvuðsheitum ymisku dogmatisku rættarøkjunum og 
sambandinum teirra millum. 

• Fatan av føroysku rættarskipanini og verandi løgligum stovnum og mannagongdunum 
fyri dómstólunum.  

• Fatan av rættarkeldunum og meginreglum handan lógartulking og útfylling. 
• Fatan av løgfrøðiligum ástøði (og innastu veru ella lyndi rættarskipanar og lógarinnar) 

og týdningi av hesum fyri lógartulking. 
• Evni at finna og kanna rættarkeldur og aðra løgfrøðiliga vitan og nýta hesa í sambandi 

við at tulka og útfylla úrskurðir til tess at finna og menna galdandi læru. 
• At duga at hugsa løgfrøðiliga og at nýta sokallað løgfrøðiligt háttalag í sambandi við 

greinan av rættarstøðuni.  
• At duga at greina fordømi frá dómstólum og meta um týdningin fyri verandi og 

framtíðar dómsúrskurðir. 
• Fatan av samfelagsligum høpi og søguligum uppruna til føroyskan rætt og tilknýtinum 

til aðrar skipanir, søguligar og nútíðar. 
• Fatan av verandi føroysku rættarmentan. 
• Fatan av mørkum og kørmum fyri lóg og stjórnan í lítlum samfelag. 
• Fatan av føroyskum stjórnarrættarligum kørmum og stjórnarrættaligu støðu Føroya. 
• Samskifti: Evni til at orða og samskifta um samansett løgfrøðilig evni á ein greiðan, 

skipaðan og væl grundgivnan hátt, bæði munnliga og skrivliga, á føroyskum, enskum 
og donskum.  

• Evni til at samvirka í samrøðu við onnur á ein konstruktivan hátt til tess at greiða, 
leggja út og finna felags loysnir á truplum løgfrøðiligum spurningum.  

 

8.2. Serstakir førleikar  

Háttalagslig skeið* 
• Grundskeið í lóg: Evni til at finna og nýta løgfrøðiliga vitan; fatan av grundleggjandi 

muninum á privatum og almennum rætti; hava almenna fatan av ymiskum 
rættarøkjum og teirra samvirkan; hava fatan av føroysku rættarskipanini og verandi 
løgligum stovnum og mannagondum fyri dómstólunum. 
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• Løgfrøðilig fatan: Fatan av rættarkeldum, grundarlagi og meginreglum í lógartulking 
og útfylling, fatan av løgfrøðiligum ástøði (um hvat lóg og rættur og rættarskipanir 
grundleggjandi eru) og týdninginum av hesum fyri lógartulking. 

• At hvessa evnini at orða seg greitt, hóskandi og væl skipað í ymiskum høpi, munnliga 
og skrivliga, á føroyskum (mest týðandi), enskum, og donskum. Evni at greina 
dómsúrskurðir og avleiðingar teirra, íroknað týdningin av at duga at finna 
rættarkeldur, at grundgeva, tulka og útfylla. 

 

Dogmatisk skeið ** 
• Fatan av meginreglum og innihaldi innan hesi ítøkiligu rættarøki í føroyskum høpi: 

o Avtalurætt. 
o Endurgjaldsrætt. 
o Fyrisitingarrætt. 
o Familju og arvarætt. 
o Ognarrætt. 
o Keypi og kravrætt. 
o Tinglýsing og veð.  
o Sivilan rættargang. 
o Revsirætt og revsirættargang. 

• Grundleggjandi fatan av stjórnarrættarligu støðu Føroya við serligum atliti til 
ríkisgrundlógina, heimastýrisskipanina og stýrisskipanina; framhald og endalig viðgerð 
á meistarastigi.  

• Fatan av skipan og meginreglum innan altjóða rætt, íroknað stovnar og sáttmálar.  
 

Kontekstualiserandi skeið*** 
• Grundleggjandi vitan um Rómverjarætt, íroknað rættarkeldur, søguligar røtur, 

menning og ávirkan. 
• Vitan um føroyska løgsøgu frá miðøld til nútíð. 
• Vitan um ymisku “familjurnar” av rættarskipanum í heimi, teirra felags eyðkenni og 

ymiskleika, og fatan av hvussu føroyska rættarskipanin stendur í sambandi við hesar. 

 
*Háttalagslig skeið menna grundleggjandi førleikar sum løgfrøðiligt háttalag (metodu), at hugsa løgfrøðiliga, at 
greina (íroknað greina úrskurðir) lóg, at tulka, at útfylla, at finna rættarkeldur og at skriva og samskifta løgfrøðiliga. 
** Innan mong øki er føroyskur rættur nær skyldur við ella samsvarandi donskum rætti. Eitt nú eru føroyskir 
dómstólar partur av donsku rættarskipanini, og tískil er føroyskur og danskur sivilur rættargangur líkur, men skeið 
sum sivilur rættargangur lýsir tann líkskap og teir munir, sum eru. Øll slík dogmatisk skeið skapa eitt grundarlag 
fyri, at tann útbúni kann virka innan viðkomandi øki. 
***Kontekstualiserandi skeið menna fatan av tí søguliga og samanberandi høpi, sum føroyskur rættur má skiljast í 
mun til, og hvussu hesin er mentur samvirkandi við og undir ávirkan av øðrum skipanum. 

 

9. Próvmeting og próvtalastigi 

9.1. Próvmeting 

Metingar-/próvtøkuhátturin fyri B.L. flytir seg frá siðbundnu 100% royndini móti endanum til 
eina røð av smærri royndum og/ella verkætlanum í ymiskum útgávum, sum:  Heimauppgávur, 
munnligar royndir, fleirvalaroyndir (multiple-choice), “tak-heim-við-royndir”, frágreiðingar, 
framløgur í tímanum o.s.fr. Skeiðið kallað Skriviverkstova kemur at hava eina framhaldandi 
meting/roynd við eini røð av ymiskum skriviuppgávum og framløgum flestu vikur. Vanliga 
verða í minsta lagi próvmetingar miðskeiðis og móti endanum á 10-ECTS skeiðum, men lærarar 
kunnu eisini áseta próvmett verk onnur tíðarskeið á lestrarhálvuni. Framgongd í mun til 
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próvmeting verður avgjørd av einstøkum lærarum eftir góðkenning frá útbúgvingarleiðara og 
kunngjørd, áðrenn skeiðið byrjar. 
 
Endamálið við hesi áhaldandi og fleirtáttaði próvmeting er a) at hjálpa lesandi at skipa arbeiðið 
og lesnaðin, so tey fáa eina betri ætlan og meira burtur úr tíðini, b) at leggja so til rættis, at 
próvmeting er hóskandi til lesievni og endamál við viðkomandi skeiði, c) at samansjóða 
próvmeting meira við undirvísing, d) at eggja til samvirkan lesandi millum, so tey í størri mun 
kunnu virka sum eitt samfelag í læring, og e) at loyva hvørjum lesandi at hava ábyrgd av og 
fylgja egnari menning og framstigum undir lesnaðinum heldur enn at fáa ein hvøkk móti 
endanum á lestrarhálvuni. 
 
At próvmeta B.L. ritgerð er serstakt. Vegleiðarar fara at lesa og geva afturmelding í mun til 
ymiskar partar av ritgerðini í tilgongdini. Tá ritgerðin verður latin inn tí formi, sum lesandi meta 
vera endaliga, fara vegleiðari (og møguliga hjálparvegleiðari, um fleiri enn ein eru) at lesa 
umboðandi partar og saman við lesandi meta um, hvørt ritgerðin er búgvin at lata inn. Eftir 
endaliga innlating verður ritgerðin lisin av uttanhýsis próvdómara, sum saman við 
vegleiðara/vegleiðarum gevur endaligt próvtal. 
 
Freist fyri innlating av B.L. ritgerð verður gjørd fyri hvønn bólk av lesandi kunngjørd við endan 
av 5. lestrarhálvu. 
 
Samsvarandi reglum Fróðskaparsetursins verða í minsta lagi 2/3 av próvtøkunum mett av 
uttanhýsis próvdómarum. 
 
Viðvíkjandi kæru um próvtøkur, sí niðanfyri kap. 14. 
 

9.2. Próvtalastigi 

Próvtøl fylgja galdandi próvtalastiga, í løtuni 7-talastiganum. Ymisku próvtølini, týdningur 
teirra og sammeting við ECTS-stigan framgongur her: 

7-talastigin (ECTS-stigin)        

 
12 (A):  Verður givið fyri framúr gott avrik, sum lýtaleyst ella mest sum lýtaleyst lýkur málini í 
skeiðslýsingini. 
 
10 (B):  Verður givið fyri sera gott avrik, ið við onkrum smávegis lýtum lýkur flestu málini í 
skeiðslýsingini. 

7 (C): Verður givið fyri gott avrik, ið við nøkrum lýtum, væl lýkur málini í skeiðslýsingini. 

4 (D): Verður givið fyri hampiligt avrik, ið hevur fleiri grov lýti og ikki lýkur málini væl í 

skeiðslýsingini. 

 
02 (E): Verður givið fyri toluligt avrik, ið akkurát stendur mát, og í minsta mun lýkur málini í 
skeiðslýsingini. 
 
00 (Fx): Verður givið fyri ikki nøktandi avrik, ið ikki stendur mát og ikki lýkur málini í 
skeiðslýsingini. 

-3 (F): Verður givið fyri heilt vánaligt avrik, sum als ikki kann verða góðtikið. 
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Lærarar kunnu nýta aðrar próvtalastigar (t.d. stigan við 100 stigum ella prosent-stiga) at meta 
um einstaklinga avrik, men slíkir stigar mugu á gjøgnumskygdan hátt kunna umroknast til 7-
talastigan.  

10. Staðin skeið og framhald í lesnaði 

10.1. Staðin skeið 

Fyri at standa B.L. útbúgvingina mugu øll skeið vera staðin við minst 02 eftir 7-talastiganum. 
Skeið á útbúgvingini kunnu ikki próvdømast sum staðin ella ikki-staðin. Skeið tikin á øðrum 
lærustovni, t.d. sum lestrarvist eftir framman undan góðkenning frá lestrarráði eftir tilmæli frá 
útbúgvingarleiðara, mugu vera próvdømd og staðin samsvarandi reglunum á fremmanda 
lærustovninum fyri at verða góðskrivað B.L. útbúgvingini. Próvtøl fyri fremmanda skeiðið 
verða førd í prógvið, men telja ikki við í útrokning av miðal próvtali. 
 
Sum greitt frá omanfyri (kap. 9.1), verða próvtøl grundað á eina meting av fleirtáttaðum 
avrikum fyri hvørt skeið. Ongin einstøk regla krevur, at hvørt avrik sær skal vera staðið; tað 
verður til hvørja skeiðslýsing sær og hvønn lærara at krevja, at ávís avrik (ella kanska øll avrik) 
mugu standast fyri at standa skeiðið. Kunnað verður um próvdøming av hvørjum skeiði áðrenn 
byrjan av skeiðnum.  
 
Um lesandi ikki stendur eitt skeið grundað á, at viðkomandi fær ov lágt próvtal fyri eina ella 
fleiri av partvísu royndunum ella uppgávunum, ið hoyra skeiðnum til, kann lesandi eftir 
lærarans meting endurtaka royndina ella lata inn uppgávu av nýggjum, ella lesandi kann fáa 
møguleikan at taka størri roynd at koma í staðin fyri ein part ella allar royndir og innlatingar, 
ið hoyra skeiðnum til. Slík endurpróvtøka treytast kortini, at lesandi hevur gjørt eina veruliga 
roynd at standa partvísu avrikini, ið endurpróvtøkan kemur fyri. 
 
Fyri at fara víðari frá einum ári til næsta má ein lesandi hava staðið øll skeið árið 
frammanundan. Næsta høvi til at standa eitt skeið eigur at verða givið so skjótt sum møguligt 
aftaná, at skeiðið er endað, men lesandi má fáa minst tvær vikur at fyrireika endurpróvtøku. 
Hetta kann merkja fyri skeið um heystið, at endurpróvtøkan ikki kann verða fyrr enn aftaná, 
at komandi várhálva er endað. Lærarar á einstøku skeiðunum gera mannagongd viðvíkjandi 
endurpróvtøkum eftir ráðførðslu við og góðkenning av útbúgvingarleiðaranum. 
 
Lesandi fáa vanliga upp til tríggjar royndir. Er roynd ikki staðin triðju ferð, verður lesandi 
meldað/ur út av B.L. lesnaðinum. Hevur lesandi dumpað tvær ferðir eitt ávíst skeið, ger 
útbúgvingarleiðarin, í ráðsførðslu við lærara, saman við lesandi eina ætlan fyri hvussu og nær, 
triðja próvtøkan (onnur endurpróvtøka) skal vera, og hvørt lesandi skal fáa farloyvi ella ikki til 
tess at fyrireika royndina. Lesandi skal undirskriva eina læruavtalu um hetta; skriva lesandi ikki 
undir, verður tað at rokna sum, at triðja royndin eisini er dumpað. 
 
Við samtykki frá Lestrarráðnum, og við møguleika fyri kæru til dekanin, kann 
útbúgvingarleiðarin melda lesandi út av B.L. lesnaðinum, um lesandi ofta og afturvendandi 
dumpar til royndir, eisini hóast dumpað skeið verða staðin seinni við aðru ella triðju roynd.  
 
 
 

10.2. Framhald í lesnaði 
Sum nevnt í kap. 10.1 omanfyri má lesandi, sum vil fara víðari til næsta árið á B.L. lesnaðinum, 
hava staðið øll skeiðini, sum hoyra til farna árið. 
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Kortini kunnu lesandi, sum hava trupulleikar við at gjøgnumføra lesnaðin til tíðina, søkja um 
farloyvi upp til 4 lestrarhálvur, samanhangandi ella ikki. Í síkum føri má lesandi gera avtalu við 
útbúgvingarleiðaran um eina ætlan fyri, hvussu lesnaðurin skal leggjast til rættis.  
 
Undir øllum umstøðum mugu lesandi sum evsta mark hava gjøgnumført lesturin seinast 5 ár 
eftir upptøku. Eydnast hetta ikki, verður lesandi, við møguleika fyri at kæra til dekanin, 
útskrivað/ur av útbúgvingini.  
 
I mun til skyldu at lata inn rit og onnur fleirtáttað avrik, ið telja í próvmetingi av einum skeiði, 
kunnu lesandi einans víkja frá, um vanligar reglur um skjalfest lógligt forfall eru loknar, so sum 
sjúka. Ein lesandi má í slíkum serligum føri biðja útbúgvingarleiðaran um at fáa longda freist 
at lata avrik inn. Í slíkum verður skipað fyri serligari próvtøku ella nýggjari freist fyri 
upprunaligu (partvísu)próvtøkuna. 

 

11. Læruúrtøkur  
Eftir lokna útbúgving eiga útbúgvin at:  

• hava førleika at søkja lestur á meistarastigi í lóg ella á øðrum útbúgvingum á sama 
stigi, treytað av at umsøkjari annars lýkur upptøkukrøv á viðkomandi lærustovni. 

• hava tilognað sær tær almennu og serstøku førleikar, sum umrøtt í kap. 8 omanfyri. 
 

12. Størv og víðari lesnaður  
B.L. heitið gevur útbúnum førleika til at starvast hjá ymiskum almennum myndugleikum og 
privatum feløgum, har grundleggjandi løgfrøðilig vitan og førleiki eru kravd ella eftirspurd, 
hóast 5 ár útbúgvingin ikki er neyðug, ella har serstøk vitan og førleiki í løgfrøði lagað til føroysk 
viðurskifti ynskist. 

 
B.L. heitið gevur eisini atgongd til aðru ringrás (meistarastig) á løgfrøði ella innan aðrar greinar 
enn løgfrøði, sum nevnt treytað av ítøkiligu upptøkukrøvunum.   
 
Um lesandi við B.L. heiti velja at fara undir lestur á meistarastigi á Fróðskaparsetri Føroya á 
linjuni fram móti embætisprógvi og fullføra lesnaðin, so hava tey tikið 5 ára 
embætisútbúgvingina og harvið ognað sær atgongd til somu starvsmøguleikar sum tey, ið hava 
tikið siðbundnu 5 ára donsku løgfrøðiligu útbúgvingina.* 
 
*Sí fyrivarni tikið í fótnotu til kap. 1. 

 

13. Broytingar í hesi námsskipan 
Henda námskipan kann verða broytt eftir uppskoti  frá útbúgvingarleiðaranum og seinni 
góðkenning  av Lestrarráðnum.  
 
Broytingar fara einans at ávirka framtíðar lesandi, um ikki heilt serliga týðandi orsøkir verða til 
at broyta fortreytir hjá lesandi, sum longu eru upptikin eftir verandi reglum. 
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14. Kærur um próvtøkur 
Samsvarandi § 20b í lógini um Fróðskaparsetrið (Løgtingslóg nr. 58 frá 9. juni 2008 um 
Fróðskaparsetur Føroya, sum broytt við løgtingslóg nr. 51 frá 8. mai 2012) kunnu lesandi við 2 
vikums freist frá tí av, at viðkomandi fekk avgerðina, skrivliga kæra um próvtøkur til 
Fróðskaparsetrið. Víst verður til nágreiniligu reglurnar í kap 6a í nevndu lóg og til heimasíðu 
Setursins.  
 
Í mun til B.L. útbúgvingina verða reglurnar um kæru tulkaðar so, at tær fevna um endaligt 
próvtal og ikki einstøku metingarnar so hvørt av teimum avrikum, sum saman grundað 
endaligt próvtal. Ónøgd við seinastnevnda mugu lesandi venda sær við til einstakan lærara og 
próvdómara, so skjótt sum hetta er møguligt (kap 9.1, omanfyri). Kortini vil kæra hava við sær, 
at alt próvtalið verður eftirmett, eisini smærri verkini, ið endaligt próvtal grundar seg á.  
 
Lærarar og próvdómarar hava skyldu til at styðja øllum lesandi, men — í áhuganum á øllum 
lesandi og Fróðskaparsetri Føroya — mugu hesir eisini plikta seg til at gera alt tað, sum er 
møguligt fyri, at próvmeting gevur eina rættvísandi mynd av avrikum og førleikum hjá teimum 
lesandi fram móti B.L. útbúgvingini. 

 
 


