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Løgtingsmál nr. 131/2013: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan  

  

  

Uppskot 

 

til 

 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fólkaskúlan 

 

  

§ 1 

  

Í løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni 1997 um  

fólkaskúlan, sum seinast broytt við  

løgtingslóg nr. 67 frá 26. mai 2011, verða 

gjørdar hesar broytingar: 

 

1) Í § 5, stk. 2, nr. 1 verður 

”søgu/samtíð” broytt til: ”søgu” 

2)  Í § 5, stk. 2, nr. 1 verður eftir 

“søgu/samtíð 4. – 9. skúlaár” á 

nýggjari linju sett: “samfelagsfrøði 9. 

skúlaár”.  

  

§ 2 

  

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at  

hon er kunngjørd, og hevur virknað frá  

skúlaárinum 2014/2015.  

  

  

Kap 1. Almennar viðmerkingar:  

Endamálið við hesum lógaruppskoti er at broyta fólkaskúlalógina soleiðis, at allir næmingar í 9. 

flokki fáa 2 tímar um vikuna í samfelagsfaki. 

 

Í endamálsorðing fólkaskúlans stendur í § 2, stk 3: ”Hann skal búgva næmingarnar til innlivan, 

samavgerð, samábyrgd, rættindi og skyldur í einum fólkaræðisligum samfelag. Undirvísing og 

gerandislív skúlans eiga at vera grundað á andsfrælsi, tollyndi, javnvirði og fólkaræði”.  

 

Í løtuni hevur 9. flokkur tveir tímar í søgu og samtíð um vikuna. Hetta er alt ov lítið, tá ið hugsað 

verður um, hvussu týdningarmiklar og umfatandi lærugreinir talan er um. Vísandi til endamálið fyri 

lærugreinina søgu og samtíð (sí skjal 1) sæst, hvussu lítil dentur verður lagdur á nútíðar 

samfelagsviðurskifti, og hvussu stórur dentur verður lagdur á tað, sum farið er. Tí verður mælt til, at 

lærugreinin samfelagsfak verður kravd lærugrein tveir tímar um vikuna í 9. flokki, og at lærugreinin 

Søga og samtíð verður broytt til Søga.   

 

Tað er vanligt, at næmingar í framhaldsdeildini gerast politiskt og samfelagsliga tilvitaðir. Við 

lærugreinini samfelagsfak brynja vit næmingarnar til at vera virknar og u  lýstar samfelagsborgarar 

í fólkaræðisliga samfelagnum, sum kravt verður í endamálsorðing fólkaskúlans. Treytin fyri einum 

virknum og frælsum fólkaræði eru upplýstir borgarar. Tí eiga øll at fáa innlit í, hvussu samfelagið er 



skipað, meðan tey enn eru í fólkaskúlanum.  

 

Í løtuni ber til at fara úr 9. flokki við lítlari ella ongari frálæru um samfelagið, tilfeingi og búskap. 

Av tí, at tímatalið og tilfarið í lærugreinini Søga og samtíð er avmarkað, er vandi fyri, at antin søga 

ella samtíð verða forsømd, og at ungdómar fáa ikki kunnleika til lærugreinina samfelagsfak fyrr enn 

á miðnámi. Fyri tey, sum ikki fara víðari í skúlaskipanini merkir tað, at tey ikki fáa undirvísing um 

samfelagsviðurskifti yvirhøvur.  

 

Skotið verður upp at leggja 2 tímar afturat tímatalvuni í 9. flokki. Hetta, sum eina byrjan uppá eina 

meira umfatandi ætlan, har fólkaræði sum heild verður størri partur av gerandisdegi fólkaskúlans. 

Næsta stigið á leiðini eigur tí at vera lærugreinin “Fólkaræði” 2 tímar um vikuna frá 1. flokki, har 

floksins tími er partur, næmingarráðsarbeiði og sum heild arbeiði við fólkaræði – bæði í flokkinum, 

skúlanum, lokalumhvørvinum, býnum/bygdini, í landinum, norðurlondum og heiminum.    

 

Evnini, sum til ber at tríva í, tá ið undirvíst verður í samfelagsfaki, eru óteljandi. Her yvirlit yvir 

nøkur teirra, sum kunnu verða viðgjørd í lærugreinini: 

Arbeiðsmarknaður, Vald og ávirkan – lokalt og globalt, Miðlar og tøkni, Vælferðarsamfelagið, 

Javnstøða, Løgting og kommunur, Val og valskipanir, Valstríð og veljarakanningar, Fólkaræði, 

Politiska skipanin, Politiskar hugsjónir og flokkar, Vinna og tilfeingi – fiskur, olja, aling, Búskapur 

– tjóðar - og húsarhald, Globalur búskapur, Búskaparliga ringrásin, Áhugafelagsskapir, 

Stjórnarskipan, Politisk filosofi, Altjóða politikkur, Menning og ídnaður, Norðurlendska 

samstarvið, Umhvørvið og ávirkan, Uppaling til fólkaræði, Ríkisfelagsskapurin, Bólkar og 

felagsskapir, Brotsverk og revsing, Livikor og livihættir, Hagtøl, Einstaklingurin í felagsskapinum, 

Familjan á einum vegamóti, Sosialur arvur, Marginalisering, Forbrúkararættur, Rættarskipanin, 

Bólkar og felagsskapir, Rasisma og fremmandahatur, Hagtøl, Mentanarlig eyðkenni og fjølbroytni, 

Samleiki og sosialisering, Lívsstílur og forbrúk… 

 

Kostnaðurin fyri tveir tímar í samfelagsfrøði um vikuna í 9. flokki hevði verið áleið 1 mió. kr. 

árliga. Skotið verður upp at fíggja samfelagsfak við pengum frá lærugreinini týskum, sum ikki 

longur er kravd lærugrein fyri at sleppa á miðnám og sum tískil er í stórari minking. 

 

 

Á Løgtingi, 28. februar 2014 

 

 

Rigmor Dam 

løgtingskvinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal: 

Skjal 1: Endamálið við søgu og samtíð 

 



  



Skjal 1: 

 

Í endamálinum fyri søgu og samtíð fyri 4. til og við 10. flokk verður sagt í Námsætlanini: 

 at næmingurin styrkir søgutilvit og samleika sín 

 at næmingurin skilir, at hann er partur av søguni, og at hann skapar søgu, so at hann gerst 

virkin í einum fólkaræðisligum samfelagi 

 at arbeiða við samspælinum millum fortíð, nútíð og framtíð, so at næmingurin skal skyna á 

lívi og lívskorum menniskjans í skiftandi tíðum 

 at næmingurin mennir evni síni at taka støðu til egna mentan og at skilja aðrar mentanir og 

samspæl menniskjans við náttúruna 

 at næmingurin verður førur fyri at ímynda sær søguligu gongdina frá upphavi til dagin í dag, 

so hann við tíðarfatan síni gerst førur fyri betur at skilja øll onnur evni í tíðarskipan. 

 

 

Námsætan fyri søgu og samtíð í 9. flokki, sum næmingarnir skulu læra um og duga: 

 at samanbera nútíðar føroysk lívsviðurskifti við tey í øðrum londum og umrøða søguligar 

orsøkir til munir, ið eru 

 við dømum at vísa á, hvussu ráðandi virði og hugsanir í ávísum tíðarskeiðum kunnu vera 

avgerandi fyri tý.andi hendingar og samfelagsbroytingar 

 at vísa á sereyðkenni við til- og fráflytingum og umrøða bæði ja- og neiligar avleiðingar av, 

at ymiskar mentanir møtast 

 at vísa á ymisk sløg av fólkaræði og taka støðu til, hvørji rættindi og hvørjar skyldur verða 

givin/áløgd einstaklinginum 

 at søkja sær u  lýsingar av søguligum og samfelagsligum slagi, at meta um og at nýta tær 

 at seta viðkomandi spurningar og at arbeiða við avmarkaðum søguligum og samfelagsligum 

evnum 

 at síggja Føroya søgu í mun til norðurlendsku, evropisku og alheims søguna 

 at meta um støðu Føroya sum partur av altjóða samfelagsgongdini 

 at meta um støðuna hjá einstaklinginum sum part av samfelagsmenningini 

 at greiða frá ymiskum háttum at skipa eitt samfelag og grundgeva við staðbundnum, 

tjóðarligum, norðurlendskum og alheimsligum dømum 

 at vísa á og umrøða sams ælið millum framleiðslu, nýtslu og tilfeingi í ymiskum søguligum 

tíðarskeiðum 

 at greiða frá føroyska samfelagsbygnaðinum við politiskum flokkum, vali, almennari 

fyrisiting o.s.fr. 

 

 

Víðari verður sagt, at næmingarnir skulu duga: 

 at samanbera egnar lívsumstøður við tær hjá undanfarnum ættarliðum og umrøða, hvørji 

viðurskifti eru lík, hvørji eru ymisk og orsøkirnar til hetta 

 at nýta tíðarlinjuna til at ska a heild og seta nýggj søgulig evni inní 

 at seta søgulig evni, hendingar, persónar og spurningar í eina størri landafrøðiliga heild 

 at greiða frá, hvussu søguligar hendingar og persónar eru ávirkað av tíð og stað 

 at greiða frá, hví søguliga gongdin í ávísum tíðarskeiðum varð merkt av samanheingi og í 

øðrum tíðarskeiðum av broti 

 at vísa á vanlig heiti á tíðarskiftum og seta í tíðarrøð 

 at sermerkja samanheingi millum søguligar hendingar og ta tíð, tær fara fram í. 



 

Og um m.a. tulkan skulu næmingarnir duga: 

 at endurskapa lutir, persónar og hendingar úr søguni 

 at leggja fram søguligar hendingar í ymsum málbúnum 

 at skilgreina vanlig søguhugtøk og nýta keldukritikk 

 at síggja søguna úr ymiskum sjónarhornum 

 at leggja fram og grundgeva fyri sínum sjónarmiðum 

 at meta um og taka støðu til keldur og kelduvirði í ymsum miðlum 

 at leita fram u  lýsingar í ymiskum miðlum og av ymiskum slagi, viðgera hesar u  lýsingar 

og meta um teirra kelduvirði 

 at orða viðkomandi spurningar um evni og grundgeva fyri uppskotnum loysnum. 

 

 


