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LÝSING AV ÚTBÚGVING 

BA-nám í føroyskum máli og bókmentum 
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SLAG AV ÚTBÚGVING OG 

ÁRAMÁL 

Trý ára nám í føroyskum  (180 ECTS) 

ÚTBÚGVINGARSTOVNUR/-AR Føroyamálsdeildin, Fróðskaparsetur Føroya 

University of the Faroe Islands 

STOVNUR, IÐ GÓÐKENNIR 

ÚTBÚGVINGAR 

Uttanríkis- og Mentamálaráðið (UMMR) 

TÍÐARBIL, VÍST VERÐUR TIL Galdandi frá september 2015 

STIG “First Cycle” sambært QF – EHEA og stig 6 sambært EQF - LLL 

   

A ENDAMÁL  

 Studenturin verður førur fyri at skilja og arbeiða greinandi við føroyskum máli og bókmentum sum samskiftismiðli, 

teknskipan og mentanarbera. 

 

 

 

B EYÐKENNI 

1 GREIN(AR) / EVNISØKI Námsevnið er føroyskt mál og bókmentir søguliga og ástøðiliga við atliti at 

høvuðstáttunum máli, bókmentum, tjóðfrøði og samskifti. Námið er býtt helvt um helvt 

í kravd evni og valfrí evni. Kravdu skeiðini eru umleið helvt um helvt mál og bókmentir 

umframt vísindaástøði og samskifti. Kravdu evnini eru hesi: Norrønt, Bókmentasøga 

I og II, Bókmentagreining I og II, Bókmentafrøði, Vísindaástøði, Ljóð- og formlæra, 

Samskifti og fjølmiðlar, Málsøga, Norðurlendsk mál og Setninga- og merkingarfrøði 

2 ALMENNUR / SERLIGUR 

DENTUR 

Áherðsla verður løgd á almennan kunnleika um føroyskt mál og bókmentir frá umleið 

1400 til okkara dagar umframt grundleggjandi vitan um háttaløg og ástøði og at læra 

at nýta mál- og bókmentafrøðilig greiningarhugtøk kritiskt. 

3 KÓS  Útbúgvingin er granskingargrundað og miðar móti miðla- og mentanarvirksemi 

4  SERLIG EYÐKENNI Tað eyðkennir útbúgvingina, at mál og bókmentir verða lýst í norðurlendskum høpi; 

harafturat verður hugt at fyritreytum teirra í evropeiskari søgu, heimspeki og mentan. 

Mælt verður til, men ikki kravt, at studentarnir nýta møguleikarnar at vera 

skiftisstudentar á øðrum norðurlendskum universiteti. Til ber at leggja høvuðsdent á 

bókmentafrøði ella málfrøði. 

   

C STARVSMØGULEIKAR OG FRAMHALDSÚTBÚGVING 
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1 STARVSMØGULEIKAR  Prógvið gevur starvsmøguleikar í almennum stovnum, miðlum og vinnuvirkjum. BA-

prógv kann víðast til høvuðsgrein í føroyskum við høvuðsritgerð (30 ECTS) og gevur 

saman við hjánámi í aðrari lærugrein førleika til at undirvísa í føroyskum í 

miðnámsskúlum. 

2 FRAMHALDSÚTBÚGVING BA-prógv í føroyskum er upptøkukrav til MA-nám í føroyskum. Við BA-prógvi í 

føroyskum ber til at søkja um atgongd til MA-nám uttanlands; neyðugt er at kanna 

upptøkutreytir í hvørjum føri, tí universitet hava ymiskar reglur. 

     

D ÚTBÚGVINGARHÁTTUR 

1 ARBEIÐSLAG Í SAMBANDI 

VIÐ LÆRU- OG 

UNDIRVÍSING 

Undirvísingarhættirnir eru floksundirvísing við lærara- og studentaframløgum, 

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

lestrarhálvu er ætlaður til at skriva BA-ritgerð við vegleiðing. 

2 PRÓVTØKUHÆTTIR Próvtøkurnar eru munnligar og skrivligar próvtøkur, heimauppgávur við fríum og 

bundnum evni, og samanseting av skrivligari ella munnligari próvtøku og 

heimauppgávu. 

   

E ÚTBÚGVINGARFØRLEIKAR 

1 ALMENNIR FØRLEIKAR 

 Akademiskt arbeiðslag: megnar at hugsa og arbeiða skipað og kritiskt vísindaliga við einum avmarkaðum 

evni: nýta frøðihugtøk, orða granskingarspurningar, savna og greina tilfar, seta fram niðurstøður og úrslit. 

Málsligir førleikar: dugir at skriva og tosa í hóskandi samsvari við samskiftisstøðuna, t.d. óformliga, formliga, 

vísindaliga. 

Sjálvstøðugt arbeiðslag: er før/ur fyri at arbeiða sjálvstøðugt við atliti at evnis- og tíðaravmarking. 

Vitan í verki: er før/ur fyri at nýta vitan sína í verki. 

2 FAKLIGIR FØRLEIKAR  

 Føroyskar bókmentir: Megna at síggja føroyskan skaldskap og bókmentir í einum samtíðar og søguligum høpi. 

Tekstgreining: Vera før/ur fyri við hóskandi hugtøkum og fakligum málburði at lýsa og greina tekst bókmentaliga, 

málsliga og samskiftisliga; duga at lýsa munir millum munn- og ritmentir, greiða frá høvuðstekstsløgum í 

munnligum og skrivligum skaldskapi og greiða frá hugmynda- og listfrøðiligum rákum 

Ástøði: Vera tilvitað um ástøði og háttaløg í mál- og bókmentafrøði og sínámillumávirkan millum skriftmentir og 

samfelagsmenning 

Føroyskt mál: Hava grundleggjandi vitan um føroyskt mál samtíðarliga og søguliga 

Málfrøði: Hava kunnleika um bendingarlæru, norrønt,  føroyska ljóðskipan, formlæru og setningafrøði. Duga at 

leita sær tilfar fram úr ymiskum keldum (elektroniskum, munnligum og skrivligum) og at viðgera tað í samanhangi 

og kritiskt 

Samskifti: Kunna leggja fram munnliga á máli, ið hóskar í samskiftisstøðuni 

Akademiskt: Kenna menningina av føroyskari mál- og bókmentagransking og duga at finna fram hóskandi tilfar í 

ávísum evnum. 

   

F FULLFÍGGJAÐUR LISTI VIÐ LÆRUÚRTØKUNI FRÁ ÚTBÚGVINGINI 

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

● Greiða frá høvuðstáttunum í føroyskari mál- og bókmentasøgu frá umleið 1400 og bera saman við eldri 

norðurlendsk málstig og høvuðstættir í norðurlendskari mál- og bókmentasøgu. 
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● Skyna á høvuðsmununum millum norðurlendsk mál. 

● Greina og skipa málsligar dátur. 

● Miðla bókmentir og mál grundað á nýggjastu vitan á økinum. 

● Nýta málfrøðilig og bókmentalig ástøði og háttaløg á nýggjum økjum á byrjanarstigi. 

● Taka lut í orðaskifti um dygd í máli, bókmentum og øðrum tekstum. 

● Greiða frá tí, sum eyðkennir skaldslig, munnlig og skrivlig tekstsløg, yrkistekstir og tekstir í fjølmiðlum og 

talgildum miðlum. 

● Greiða frá ymiskum bókmentaligum og málsligum stílløgum. 

● Greiða frá nútíðar føroyskum málførum og sosialt treytaðari málvariatión. 

● Greiða frá granskingarsøguni hjá føroyskum máli og bókmentum. 

 


