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Skúlaár  2021-2022  

Skúli  Skúlin við Streymin  

Floksheiti   4.a 

Floksstig   4. flokkur  

Lærugrein   Føroyskt 

Lærari   Eir Veihe og Hervør Pattinson 

  

Ársætlan fyri lær

ugrein  

Ársætlanin samsvarar við galdandi námsætlan fyri føroyskt (https://namsaetl

anir.fo/).  

Í námsætlanini eru støðisførleikarnir (at virða, at skapa, at samskifta og 

at kanna) í mun til lærugreinina lýsir hendan 

ætlan, umframt fakligu førleikamálini, hvat miðjað verður ímóti, at næminga

rnir skulu duga eftir 4. flokk.  

   

Undirvísingin tekur støði í teimum fýra kjarnaøkinum:  

 Talaða málið   

 Skrivaða málið  

 Samansettir tekstir  

 Málkunnleiki  

  

umframt ískoytisøki, sum stuðla undir læringina og menningina.   

  

4. floksstig 

Talaða málið 

  



Næmingurin dugir 

 at lurta og spyrja um tað, ið sagt verður frá 

 at fata samskifti í mun til boðbera, móttakara, miðil og støðu. 

Skrivaða málið 

Næmingurin dugir 

 at lesa hart og endurgeva egnan og annans tekst 

 at tekna, svara skrivligum spurningum ella á annan hátt vísa, at tað 

lisna er skilt 

 at finna høvuðsinnihaldið í yrkis- og fagurbókmentaligum tekstum 

 at skilja høvuðstættirnar í skaldskapi av mannamunni 

 at gera skrivligar viðmerkingar til tað, hann hevur sæð, hoyrt ella 

lisið 

 at skriva orð og styttri setningar við skilligari handskrift 

 at nýta fjølbroytt orðatilfeingi 

 at leita fram tilfar á bókasavni og interneti 

 at nýta orðabøkur og handbøkur, bæði prentaðar og teldutøkar 

 at brúka rættstavara á teldu, soleiðis at stavað verður rætt 

 at nýta teldu sum amboð og leita fram upplýsingar. 

Samansettir tekstir 

Næmingurin dugir 

 at tosa um fagurfrøðiliga leiklutin og endamálið við samansettum 

tekstum 

 at skapa eina samanhangandi frásøgn við at seta saman orð, ljóð og 

mynd. 



Málkunnleiki 

Næmingurin dugir 

 at brúka orðabøkur til at flokka orð í allar orðaflokkar, og at benda 

navnorð, sagnorð og lýsingarorð 

 grundleggjandi orðalagslæru, t.e. grundlið, umsøgn og ávirki 

 at seta punktum og komma millum einfaldar setningar. 

 

Tilfar 

Knassi og Rokkarin, krabbabøkur og aðrar bøkur av bókasavninum til 

frílesing, og aðrar viðkomandi avritssíður. Møguliga Nem í Fjórða? 

Ymiskar uppgávur úr ymiskum mállærubókum og heimasíðum, Snar.fo, 

Sprotin, fyrisagnir, spøl, spurnarkappingar, og Kahoot kappingar. 

Ymiskir sangir, yrkingar, sjónvarpssendingar og filmar. 

Undirvísingar-

gongdir  

Lesing: Upplestur, parlesing, frílesing. 

Skriving: Uppgávur í arbeiðsbókum, heftum, og aðrar smáar uppgávur. 

Rættstaving: Ymsar uppgávur og fyrisagnir, lærarin rættar og onkuntíð 

verður rættað í felag. 

Mállæra: Orðaflokkar: Navnorð, sagnorð, lýsingarorð, bendingar osfr.  

Sangir: Ymiskir og fjølbroyttir sangir 

Filmar: Ymiskir og fjølbroyttir filmar 

Annars verður arbeitt einsæris, í pørum, bólkum og saman sum flokkur sum 

heild. 

  

 


