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Ungdómstingmál nr. 3/2020: Uppskot til samtyktar um at fáa nýggja lærugrein í 

fólkaskúlanum, ið inniheldur samskifti um aktuel viðurskifti í samfelagnum 

 

Uppskot 

 

til 

 

samtyktar 

 

 

Ungdómstingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot, har nýggj lærugrein 

verður boðin út í fólkaskúlanum, ið inniheldur samskifti um aktuel viðurskifti í samfelagnum. 

Viðmerkingar 

 

Ætlanin er, at lærugreinin skal vera í 45min (ein skúlatíma). Eftir ætlan skal ongin bók, arbeiðsbók 

ella annað vera neyðugt. Í staðin skal samskifti verða millum lærara og næmingar, har næmingur 

kann seta spurningar og fáa svar, og eisini siga sína hugsan um evnið. Ikki er neyðugt hjá 

læraranum at vera útbúgvin innan hesa lærugrein, men umráðandi er, at lærarin er áhugaður í 

aktuellum viðurskiftum og lurtar eftir tíðindum, hyggur eftir Degi og Viku o.a. 

 

Hugsast kann, at lærugreinin minnir um samfelagsfrøði, men av tí at ein lesiætlan (pensum) er fyri 

árið í samfelagsfrøði, so er oftast ongin tíð eftir at tosa um aktuel viðurskifti. Neyðugt er til finna tíð 

til at tosa um hetta, av tí at bókin í samfelagsfrøði sjálvandi ikki fær hildið seg til øll tey nýggjastu 

tíðindini, sum eisini eru neyðug at tosa um og at skilja. 

 

Ein stórur trupulleiki er, at ung í dag eru ov illa uplýst um føroysk viðurskifti og umráðandi altjóða 

tíðindi. Ein av orsøkunum til hetta er, at internetið fyllir nógv í degnum, og tað kann hava við sær, 

at børn og ung eru upptikin av øðrum tingum enn aktuellum viðurskiftum í Føroyum. Heldur ikki er 

vist, at foreldur ella verji hava tíð, ella eru áhugað, ella skilja hetta sjálvi og tí ikki kunnu greiða frá 

fyri børnunum. 

 

Lærugreinin skal eftir ætlan byrja í 6. flokki, tí at um børn longu verða upplýst í hesum aldri, so 

kann kann tað uppbyggja áhugan, tá tey koma víðari í lívinum. 

 

Eitt sum talar fyri, at hendan lærugreinin hevur týdning at hava í fólkaskúlanum kann vera, at 

lærugreinin sjálv hevur stóran týdning fyri allar aðrar lærugreinar í fólkaskúlanm, tí at fyri at klára 



seg væl í skúlanum, er ein næstan noyddur at vita, hvat fyrigongur í nærumhvørvinum. Hendan 

lærugreinin skal eisini verða ein hjálp hjá næmingum at verða hoyrd og kritiserað av læraranum, 

fyri at læra at grundgeva fyri síni hugsan og at síggja støðuna frá øðrum sjónarhornum. 

 

Metti kostnaðurin av hesum uppskoti er onki í pengum, tí at ongin bók ella arbeiðsbók er neyðug 

eftir ætlan, meðan heldur verður tosað og spurt millum lærara og næming. Tó fer tað at kosta ein 

skúlatíma av tímatalvuni hjá fólkaskúlabørnum. 
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