
 

 
Útbúgvingarprofilur 
 

LÝSING AV ÚTBÚGVING 

Bachelor of Education (B.Ed.) sum fólkaskúlalærari – 
 

 Bachelor of Education (B.Ed.) in Primary and Lower Secondary Education 

 

 

 

SLAG AV ÚTBÚGVING OG 

ÁRAMÁL 

Læraraútbúgvingin er skipað sum ein B.Ed.-útbúgving, ið telur 240 ECTS námsstig  
(4 lestrarár). 

ÚTBÚGVINGARSTOVNUR/-AR Námsvísindadeildin, Fróðskaparsetur Føroya 

STOVNUR, IÐ GÓÐKENNIR 

ÚTBÚGVINGAR 

Uttanríkis- og Mentamálaráðið  (UMMR) 

TÍÐARBIL, VÍST VERÐUR TIL Galdandi frá august 2016 

STIG 1st Cycle sambært QF-EHEA og stig 6 sambært EQF-LLL    

   

A ENDAMÁL  

 Endamálið er at útbúgva fólkaskúlalærarar, sum eru førir fyri at fyrireika, fremja og eftirmeta undirvísing á øllum 
floksstigum í samsvari við teir karmar, ið lógir og kunngerðir áseta um undirvísingina. Somuleiðis skulu teir megna at 
skjalprógva og menna undirvísingargongdir í ymsum lærugreinum í grunddeild, miðdeild og hádeild í fólkaskúlanum.  
Ein útbúgvin lærari skal vera førur fyri at gjøllhugsa, kanna og meta um námsvísindaligar og fak-fakligar 

meginspurningar í síni heild. 

 

 

 

B EYÐKENNI 

1 GREIN(AR) / EVNISØKI Læraraútbúgvingin er sett saman av trimum høvuðspørtum:  
(1) Einum almenndidaktiskum parti, ið snýr seg um sambandið ímillum menniskju 

og samfelag, útbúgving og myndan, menning og trivnað, undirvísing og læring.  
(2) Einum parti, ið er skipaður sum linjulestur í lærugreinum fólkaskúlans.  
(3) Einum starvsrættaðum parti (22:78), ið kann lesast annaðhvørt í føroyska 

fólkaskúlanum ella í skúlum í øðrum londum. 

2 ALMENNUR / SERLIGUR 

DENTUR 

Almenn útbúgving rættað móti fólkaskúlanum, ið gevur førleika at undirvísa og virka á 
øllum floksstigum í fólkaskúlanum. 

3 KÓS  Akademisk útbúgving vend til ávíst yrki 

4  SERLIG EYÐKENNI Arbeitt verður við almenndidaktiskum evnum og fyribrigdum, ið eru viðkomandi í 
øllum lærugreinum og á øllum floksstigum í fólkaskúlanum. Grundfak eru føroyskt og 
støddfrøði. Serligur dentur verður lagdur á undirvísing og læring, eins og linjulestur, 
har ið lesandi nema sær fakliga, námsfrøðiliga og fakdidaktiska servitan innan ávís 
fakøki. Starvsvenjing er hvørt ár. B.Ed.-verkætlanin verður skrivað í endanum á 4. 
lestrarári.  
Í  ávísum linjugreinum er samlestur ímillum námsfrøðinga- og læraralesandi.  
Føroyskt er undirvísingarmálið. 

   

C STARVSMØGULEIKAR OG FRAMHALDSÚTBÚGVING 
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1 STARVSMØGULEIKAR  Útbúgvingin gevur rætt at verða sett/-ur í starv í føroyska fólkaskúlanum og í 
fólkaskúlum í Norðurlondum. 

2 FRAMHALDSÚTBÚGVING B.Ed.-prógvið gevur møguleika til framhaldslestur á masterstigið (2nd Cycle) á hægri 
lærustovnum, ið hava námsfrøði og atknýtt granskingarøki sum serfrøði. 

     

D ÚTBÚGVINGARHÁTTUR 

1 ARBEIÐSLAG Í SAMBANDI 

VIÐ LÆRU- OG 

UNDIRVÍSING 

Undirvísingarhættirnir eru fyrilestrar, floksundirvísing, einstaklingauppgávur, 
einstaklingaframløgur, bólkaarbeiði, ið er skipað eftir ymiskum leistum, 
bólkaframløgur, evnisarbeiði, verkætlanararbeiði, verkstaðararbeiði, starvslæra, 
starvslærufrágreiðingar og portfolio. 

2 PRÓVTØKUHÆTTIR Skrivligar próvtøkur, heimauppgávur, bólka- og einstaklingsuppgávur,  munnligar 
próvtøkur,  synopsupróvtøkur við munnligari framløgu, munnlig framløga og 
eftirmeting av starvslæru. 

   

E ÚTBÚGVINGARFØRLEIKAR 

1 ALMENNIR FØRLEIKAR 

  Akademiskt arbeiðslag: arbeiða kannandi og fyrihalda seg kritiskt og greinandi til spurdómar og keldur. Herundir 
eisini orða, lýsa, greina og tulka fakligar spurdómar og seta fram væl grundaðar niðurstøður og perspektivering  
Málsligir førleikar: orða seg neyvt og gjølla bæði í munnligum og skrivligum høpum  
Samskiftisførleikar: samskifta og samstarva tilvitað og á skynsaman hátt í ymsum støðum við onnur  
Sjálvstøðugt arbeiðslag: arbeiða sjálvstøðugt og samstarva í toymum. Loysa ítøkiligar uppgávur sjálvstøðugt og í 
bólki. 
Trupulleikaloysn: staðfesta og loysa trupulleikar og at taka avgerðir.  
Vitan í praksis: inna vitan í verki  
Menning: menna og dagføra egna læring  

2 FAKLIGIR FØRLEIKAR  

 Yrkisgrundarlag: megnar at tilrættaleggja og útinna undirvísing við støði í teimum kørmum, ið lógir og kunngerðir 
áseta á skúlaøkinum. Megnar at fata og meta um tann logikk, ið undirvísing og undirvísingarligt arbeiði byggir á. 
Pedagogiskur, didaktiskur og fak-fakligur førleiki: Megnar tilvitað at velja út og nýta námsfrøðilig, sálarfrøðilig 
og didaktisk ástøði og háttaløg, tá ið undirvísing  verður fyrireikað, framd og eftirmett. Megnar at meta um 
undirvísingarlig úrslit við støði í væl grundaðum fak-fakligum og fakdidaktiskum amboðum.  
Førleiki at samskifta: dugir at samskifta skynsamt. Evnar at laga seg til ymsar støður og at liva seg inn í onnur 
menniskju. Evnar at taka atlit til, at menniskju hava ymiskar menningarfortreytir, persónsmenskur og áhugamál. 

Trivnaður: Dugir at skapa eitt trygt og virðiligt læruumhvørvi, ið stimbrar og mennir, og har øll kenna seg at verða 
sædd og hoyrd og at hava virði.  

Menning: Evnar at eftirmeta praksis og taka stig til at endurskoða arbeiðsgongd og undirvísing í mun til nýtt innlit 
og nýggja sannkenning. Megnar at luttaka í og fremja smærri granskingar- og menningarverkætlanir á námsfrøðiliga 
økinum. 

   

F FULLFÍGGJAÐUR LISTI VIÐ LÆRUÚRTØKUNI FRÁ ÚTBÚGVINGINI 

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

- greiða frá og greina tær lógir og kunngerðir, ið eru galdandi á skúlaøkinum og umseta tær til 
undirvísingarvirksemi  

- lýsa og  meta um demokratiska og kristna siðaarvin, sum okkara fólkaræði byggir á  

- greiða frá, hvussu hesin siðaarvur hevur myndað virðisgrundarlagið undir føroyska samfelagnum 

- greina uppalingar- og myndanaruppgávu skúlans 

- greina, hvussu samfelagskarmar sum lógarverk og aðrar politiskar avgerðir ávirka lívsrúmið, lívsmøguleikar 
og lívsgóðskuna hjá hvørjum einstøkum 

- greiða frá námsfrøðiligum, sálarfrøðiligum og didaktiskum ástøði  eins væl og fak-fakligum ástøði 

- greina og meta ástøði og arbeiðshættir innan undirvísing og læring 

- greina og meta ymisk ástøði, ið lýsa, hvussu menniskju búnast, mennast og læra, - sæð úr sálarfrøðiligum, 
mentanarligum og søguligum sjónarhorni. 

- meta ítøkiligar undirvísingartilgongdir við støði í viðurkendum ástøðum og háttaløgum 

- meta um ítøkiligar undirvísingartilgongdir skapa líkindi fyri, at hvør einstakur mennist og lærir   
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- meta um og brúka viðkomandi faklig háttaløg og kunnleika í einstøku lærugreinunum  

- meta um  sín egna yrkissamleika, tá ið hugsað verður um hugburð, arbeiðshættir og avrik 

-  meta um, hvussu  yrkissamleikin ávirkar menningar-, læru- og trivnaðarmøguleikarnar hjá teimum, ið ein 
varðar av  
 greiða frá, 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 

- greiða frá samskifti og umhugsni í tvørfakligum samstarvi  

- lýsa, greina og taka avgerðir um yrkisetisk viðurskifti  

- greina og brúka granskingargrundaða vitan  í síni lærutilgongd 

- luttaka í námsfrøðiligum menningararbeiði 

- útinna undirvísing soleiðis, at næmingarnir verða stuðlaðir í fjølbroyttu og persónligu menningini 

- fremja undirvísing soleiðis, allir næmingar nema sær kunnleika, fimi, arbeiðshættir og ymsir málbúnar  

- útinna undirvísing soleiðis, at allir næmingar fáa hóskandi fakligar avbjóðingar 

- útinna undirvísing soleiðis, at hon fremur líkindi fyri uppliving, virkishugi og djúphugsan 

- fremja undirvísing við tí endamáli at búgva næmingarnar til innlivan, samavgerð, samábyrgd, rættindi og 
skyldur í einum fólkaræðisligum samfelag 

- fremja undirvísing, ið er grundað á andsfrælsi, tollyndi, javnvirði og fólkaræði 

- útinna undirvísing, har kunningar- og samskiftistøkni er natúrligur partur 

   

 


