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Ársætlan fyri 
lærugrein 

Heildarætlan fyri undirvísingina viðvíkjandi námsætlan, tilfari og arbeiðsháttum, 

sum dentur verður lagdur á hetta skúlaárið 

·       Tveir undirvísingartímar um vikuna. 

·       Bøkurnar, "Mandy on Holiday" og “Mandy at Home”, verða nýttar sum grundbók til 

undirvísingina har arbeiðsbøkurnar, ið hoyra til, eisini verða nýttar. 

·       Har hóskandi er, verða aðrar skriftligar uppgávur, bøkur og snar.fo eisini nýtt. 

Til undirvísing í enskum eru 2 undirvísingartímar settir av um vikuna. 

Í tímunum fara næmingarnir at arbeiða einsæris, tvey og tvey, í smáum bólkum 

og sum flokkur.  

Næmingarnir fara at samskifta sínámillum og sum flokkur. 

Arbeitt verður fram ímóti málunum, sum námsætlanin hevur sett til næmingar í 4. 

flokki. 

Lærugreinaøki hetta skúlaárið: 

 Lesa 

 Skilja 

 Skriva 

 Syngja 

 Tosa  

Mál fyri hvørt einstaka lærugreinaøkið: 

 Lesa: 

- Næmingurin lærir at lesa og at úttala tey vanligastu orðini á enskum. 

 Skilja: 

- Næmingurin skal skilja tað ið lisið verður; tó uttan at noyðast at umseta til føroyskt 

fyrst. Hetta kann tó viðhvørt vera neyðugt hjá summum næmingum. 

Næmingarnir skulu duga at spyrja inn til tekstin, greiða frá honum og loysa 

uppgávur ið hoyra til tekstin. Á henda hátt læra næmingarnir eisini, hvat tey ensku 

orðini merkja.  

 Skriva: 

- Skrivingin verður nýtt sum amboð at skilja tann lisna tekstin betur. 

 Syngja: 



- Vit syngja fyri at venja glosur og fyri at læra úttalu 

 Tosa: 

- Næmingurin skal gerast førur fyri at siga nakað á enskum, hann skal helst koma 

t.d. at duga at spyrja og svara spurningum. 

Arbeiðsháttur: 

 Lesa: 

- Vit lesa úr "Mandy on Holiday". Næmingarnir fáa fyri heima og lisið verður upp í 

skúlanum; viðhvørt einsæris og viðhvørt í bólkum. Harafturat lesa vit lættar 

frílesingsbøkur og annað lætt lesiligt tilfar á enskum. 

 Skilja, skriva og tosa: 

- Vit tosa um tekstin; skrivligir og munnligir spurningar verða settir næminginum 

fyri at vita, um hann hevur skilt innihaldið í tekstinum. 

Fyri at venja tað skrivliga og stavingina á enskum, fara næmingarnir at skriva stuttar 

fyrisagnir. 

Næmingurin hevur sum oftast eina uppgávusíðu í arbeiðsheftinum, sum hann ger í 

samband við lisnan tekst. Hesar síður eru eisini við til at gera tað lisna tilfarið 

greiðari. 

 Syngja: 

- Mandy…leggur nógv upp til sang, so vit fara eisini at syngja nakað í tímunum. 

- Aðrir sangir hjá ymiskum tónleikarum og bólkum 

Tilfar og amboð: 

Mandy on Holiday/ Mandy at Home + (arbeiðsheftir til hesar bøkur) - Filmar - 

Sangir - Spøl ið hoyra til bókina og aðrar uppgávur - Sprotin – Orðabøkur 

Annars fara vit at spæla nakað, skriva spurningar í bólkum, loysa krossorðagátur og 

hava Kahoot spurnakapping. 

Harafturat fara næmingarnir eisini at tekna og arbeiða við orðabókunum hjá 

Sprotanum fyri at betra um orðfeingi. 



 


