
 

 
 
 

LÝSING AV ÚTBÚGVING 

B.Ed. ískoytisútbúgving fyri ávikavíst fólkaskúlalærara- ella námsfrøðingayrkið 

BEd Supplementary degree for primary and lower secondary school teachers and for pedagogues. 

 

 

SLAG AV ÚTBÚGVING OG 

ÁRAMÁL 

Ískoytisútbúgvingin er skipað sum parttíðar BEd-útbúgving, ið telur 30 ECTS 

námsstig (1 lestrarár) 

ÚTBÚGVINGARSTOVNUR/-AR Fróðskaparsetur Føroya, Námsvísindadeildin. 

University of the Faroe Islands, Faculty of Education. 

STOVNUR, IÐ GÓÐKENNIR 

ÚTBÚGVINGAR 

Uttanríkis- og Mentamálaráðið (UMMR).  

Ministry of Foreign Affairs and Culture. 

TÍÐARBIL, VÍST VERÐUR TIL August 2019. 

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

   

A ENDAMÁL  

 Ískoytisútbúgvingin skal geva fólkaskúlalærarum og námsfrøðingum, sum eru útbúnir eftir eldri lógum, ástøðiligan 

og verkligan førleika og kunnleika til vísindalig ástøði og háttaløg, og harvið uppstiga teirra útbúgving til bachelor. 

 

B EYÐKENNI 

1 GREIN(AR) / EVNISØKI Ískoytisútbúgvingin fevnir um vísindaástøði, akademisk háttaløg og skriving av B.Ed. 

ritgerð. 

2 ALMENNUR / SERLIGUR 

DENTUR 

Dentur verður lagdur á at knýta vísindaástøði og akademisk háttaløg við yrkið hjá 

teimum lesandi. 

3 KÓS  Akademisk útbúgving rættað ímóti ávísum yrkjum. 

4  SERLIG EYÐKENNI Útbúgvingin leggur seg eftir at knýta akademiskar førleikar at námsfrøðiligu 

útbúgvingunum, sum tey lesandi hava frammanundan. Námsfrøðingar og 

fólkaskúlalærarar lesa saman og samstarva tvørtur um starvsøki. 

   

C STARVSMØGULEIKAR OG FRAMHALDSÚTBÚGVING 

1 STARVSMØGULEIKAR  Tey, ið  taka ískoytisprógv, hava longu frammanundan førleikar at vera sett í starv 

innan teirra yrki í ávikavist fólkaskúlanum ella námsfrøðiliga økinum bæði í Føroyum 

og í Norðurlondum.  

2 FRAMHALDSÚTBÚGVING Við ískoytisprógvi til B.Ed. ber til at søkja um atgongd til M.Ed.-lestur umframt onnur 

nám á masterstigi bæði á Fróðskaparsetri Føroya og á universitetum uttanlands; 

neyðugt er at kanna upptøkutreytir í hvørjum føri, tí universitet hava ymiskar reglur. 

     

D ÚTBÚGVINGARHÁTTUR 



2 

1 ARBEIÐSLAG Í SAMBANDI 

VIÐ LÆRU- OG 

UNDIRVÍSING 

Undirvísingarhættirnir eru fyrilestrar, floksundirvísing, innlatingar, 

einstaklingauppgávur, bólkaarbeiði, virkisgransking og verkætlanararbeiði. Helvtin 

av útbúgvingini er ætlað at skriva B.Ed.-ritgerð við vegleiðing. 

2 PRÓVTØKUHÆTTIR Skrivlig próvtøka, skrivlig uppgáva, samansett próvtøka við skrivligari uppgávu og 

munnligari framløgu. 

   

E ÚTBÚGVINGARFØRLEIKAR 

1 ALMENNIR FØRLEIKAR 

 Akademiskur førleiki: megnar at hugsa úrtøkiliga, at leita sær upplýsingar, at meta um kelduvirðið á fjølbroyttum 

tilfari, at greiða, greina og føra prógv, ið eru fakliga og etiskt væl grundað. 

Málsligir førleikar: dugir at orða seg nágreiniliga bæði munnliga og skrivliga. 

2 FAKLIGIR FØRLEIKAR  

 Granskingarførleiki: dugir at nýta og taka lut í granskingararbeiði á námsfrøðiliga økinum. 

Sjálvseftirmeting og lívslang læra: megnar at meta um sína egnu medferð í yrkinum sum lærari ella 

námsfrøðingur og støðugt at arbeiða við at menna sínar yrkisrættaðu førleikar. 

   

F FULLFÍGGJAÐUR LISTI VIÐ LÆRUÚRTØKUNI FRÁ ÚTBÚGVINGINI 

 Eftir lokna útbúgving er hin lesandi før/ur fyri at: 

• greina ástøði og arbeiðshættir viðkomandi fyri yrkið 

• nýta viðkomandi akademisk ástøði og háttaløg 

• lýsa, greina og taka avgerðir um yrkisetisk viðurskifti  

• greina og brúka granskingargrundaðan kunnleika í egnum yrki 

• menna og greina smærri granskingarverkætlanir innan egið yrkisøki 

• meta um egnan yrkissamleika við serligum denti á hugburð og arbeiðshættir  

• reflektera yvir spurdómar innan námsfrøðliga gransking 

 


