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Ársætlan fyri lær

ugrein  

Ársætlanin samsvarar við galdandi námsætlan fyri danskt (https://namsaetlani

r.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 næmingar

nir skulu duga eftir 6. flokk. Eftir sum eingin ætlan er beinleiðis ætlað 5. 

flokki, tískil verður 6. floksstigi brúkt sum ávegismál. 

   

Undirvísingin tekur støði í teimum fýra kjarnaøkinum:  

 Talaða málið   

 Skrivaða málið  

 Samansettir tekstir  

 Málkunnleiki  

  

umframt ískoytisøki, sum stuðla undir læringina og menningina.   

  

Fakligu førleikamálini – 6. floksstig:  

 

Talaða málið: 

 

  



Næmingurin dugir 

 at málbera seg greitt og samanhangandi við røttum framburði um 

viðkomandi evni 

 at lurta virkin og seta greinandi og metandi spurningar 

 at troyta orðatilfeingið og nýta viðkomandi hugtøk. 

Skrivaða málið: 

 Næmingurin dugir 

 at lesa raðið við hóskandi ferð og skilja tað lisna 

 at greina viðkomandi tekstir og at nýta grundleggjandi 

bókmentafrøðilig hugtøk 

 at meta um egna úrtøku av tí lisna 

 at skriva málsliga rætt, samanhangandi og fjølbroytt í einum formi, ið 

hóskar til tekstslagið 

 at skriva stutt tekstbrot við skilligari handskrift 

 ymiskar lesihættir sum t.d. at snarlesa, nærlesa, punktlesa og vísa, at 

tað lisna er skilt 

 at troyta orðatilfeingið og nýta viðkomandi hugtøk 

 at leita og finna fagur- og yrkisbókmentir á bókasavni og á teldu 

 at nýta orðabøkur og handbøkur, bæði prentaðar og teldutøkar, og at 

nýta rættstavara 

 at nýta teldu sum amboð og leita fram upplýsingar. 

Samansettir tekstir: 

Næmingurin dugir 

 at skilja og greina ymiskar samansettar tekstir og nýta grundleggjandi 

hugtøk 



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

mynd. 

Málkunnleiki: 

Næmingurin dugir 

 orðaflokkarnar, grundleggjandi mállæru og málbygnað 

 at nýta stavi-, bendingar- og teknsetingarreglur og gera reglubrot 

 at lesa lættar svenskar og norskar tekstir og skilja tað lisna. 

 

Tilfar:  

D’ dansk for 4 klasse: Lesibók og arbeiðsbók, danskar frílesingsbøkur, Ny 

Diktat for alle 4A og 4B, og avritssíður. 

Ymiskar avritssíður úr ymiskum mállærubókum og heimasíðum, uppgávur, 

diktatir, spøl, spurnarkappingar og Kahoot kappingar. 

Ymiskir danskir sangir, yrkingar, sjónvarpssendingar og filmar.  

Barnabøkur og ljóðbøkur til upplesturs.  

Ymsar uppgávur á netinum.  

Undirvísingar-

gongdir  

Lesing: Upplestur, parlesing, frílesing. 

Skriving: Uppgávur í uppgávubók, hefti, og aðrar smáar uppgávur. 

Rættstaving: Ymsar uppgávur og diktat, lærarin rættar og rætting í felag. 

Mállæra: Ordklasser: Navneord, udsagnsord og tillægsord.  

Sangir: Ymiskir og fjølbroyttir barnasangir  

Filmar: Ymiskir og fjølbroyttir filmar og sendingar.  

  

  

 


