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A ENDAMÁL  

 Endamálið við útbúgvingini er at geva tí lesandi førleikar at virka sum mál- og bókmentafrøðingar, sum eru førir fyri 

at lýsa, greina og kritiskt at taka støðu til málslig og bókmentalig evni. Tey verða skikkað til kritiskt at útinna 

sjálvstøðugt vísindaligt arbeiði og skriva vísindaligar greinir um føroyskt mál og føroyskar bókmentir. 

 

 

 

B EYÐKENNI 

1 GREIN(AR) / EVNISØKI Námsevnið er føroyskt mál og føroyskar bókmentir. Undirvísingin er skipað í 

lestrarevni, har ið studenturin velur millum tey evni, sum eru í boði. Endað verður við 

eini MA-ritgerð. 

2 ALMENNUR / SERLIGUR 

DENTUR 

Áherðsla verður løgd á, hvussu føroyskt mál og føroyskar bókmentir eru skipað og 

verða nýtt og at seta hetta í vísindalig høpi. Harafturat verða førleikarnir mentir at nýta 

viðkomandi vísindalig hugtøk, háttaløg og ástøði kritiskt. 

3 KÓS  Útbúgvingin er granskingargrundað og miðar móti gransking, undirvísing, miðla- og 

mentanarvirksemi á høgum førleikastigi. 

4  SERLIG EYÐKENNI Tað eyðkennir útbúgvingina, at føroyskt mál og bókmentir verða viðgjørd vísindaliga 

í norðurlendskum og altjóða høpi. Studenturin kann taka bókmentalig evni burturav, 

málslig evni burturav ella eina blanding av málsligum og bókmentaligum evnum. 

Undirvísingarmálið er føroyskt, men í einstøkum førum kann undirvísingin fara fram á 

øðrum norðurlendskum máli. 

   

C STARVSMØGULEIKAR OG FRAMHALDSÚTBÚGVING 
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1 STARVSMØGULEIKAR  Prógvið gevur undirvísingarførleika á miðnámsskúlastigi umframt starvsmøguleikar á 

almennum og privatum stovnum, miðlum og vinnuvirkjum og sum vísindaligt 

starvsfólk. 

2 FRAMHALDSÚTBÚGVING MA-prógv í føroyskum gevur møguleika fyri ph.d.-lestri í Føroyum og uttanlands. 

     

D ÚTBÚGVINGARHÁTTUR 

1 ARBEIÐSLAG Í SAMBANDI 

VIÐ LÆRU- OG 

UNDIRVÍSING 

Undirvísingarhættirnir eru fyrilestrar, studentaframløgur og orðaskifti, skrivligar 

uppgávur, bólkarbeiði, venjingar, feltarbeiði umframt sjálvstøðugur lestur. Fjórða 

hálva er sett av til MA-ritgerð við leiðbeining. 

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 

 Granskingarførleiki: Duga at arbeiða skipað og samvitskufult við vísindaligum dátum og duga at meta um egna 

gransking, háttaløg og ástøði. 

Samskiftishegni: Megna at samskifta tilvitað og greitt á ymsum stigum. 

Upplýsingarmiðlan: Duga greitt og beinrakið at leggja fram fjøltáttaða vitan í talu og skrift. 

Støðulýsing: Duga at gera eina neyva lýsing av eini ávísari støðu ella øki. 

Toymisarbeiði: Duga at arbeiða sjálvstøðugt saman við øðrum og taka á seg ábyrgd av uppgávum. 

Greiðsluevni: Megna at loysa ítøkiligar bókmentaligar og málsligar spurningar á dyggan hátt. 

2 FAKLIGIR FØRLEIKAR  

 Ástøði: Skilja og meta um ástøði og háttaløg og nýta tey í mál- og bókmentaligum arbeiði við føroyskum. 

Vísindaligt háttalag: Duga at leita fram og meta um tilfar úr ymiskum heimildum um føroyskt (skrivligum, 

munnligum og elektroniskum) og at skipa og viðgera tað vísindaliga. 

Granskingarførleiki: Kenna menningina av føroyskum sum undirvísingar- og granskingargrein. Vera før/ur fyri 

neyvt at nýta hugtøk, yrkisheiti og fakligan málburð hjá frøðigreinini føroyskum. 

Miðlan og samskifti: Finna fram hóskandi tilfar um ávís evni í føroyskum máli og bókmentum. Duga at miðla fakliga 

vitan um føroyskt í vísindaligum og almennum høpi á ein hátt, sum hóskar í samskiftisstøðuni. 

   

F FULLFÍGGJAÐUR LISTI VIÐ LÆRUÚRTØKUNI FRÁ ÚTBÚGVINGINI 

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

• Skipa og greina málsligar og bókmentaligar dátur og seta tær í vísindaligt høpi. 

• Hava yvirlit yvir, greina og meta um høvuðstættir í føroyskari mál- og bókmentasøgu og bera saman við 

høvuðstættir í norðurlendskari mál- og bókmentasøgu. 

• Greina og meta um tekstir við støði í bókmenta- og/ella samskiftisvísindaligum ástøðum. 

• Greiða frá og greina hugsan um frøðiligar tekstir um mál og bókmentir. 

• Miðla munnliga og skrivliga um føroyskt mál og bókmentir grundað á vísindaliga vitan á økinum. 

• Nýta ástøði og háttaløg á nýggjum evnisøkjum.  

• Taka upp og taka lut í orðaskifti um dygd í máli, bókmentum og øðrum tekstum.  

• Miðla um góðan málburð og vælvirkandi samskifti á føroyskum 

• Lýsa og meta um tekstir (bæði fagurbókmentir og yrkisbókmentir) í mun til mállæruligar reglur, retoriskar 

meginreglur og fagurfrøðiligar normar 
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