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1.0 INNGANGUR 
Á fýra rættuliga grundleggjandi økjum er Skúlin við Løgmannabreyt (stuttstavaður SvL) øðrvísi 

enn flestir aðrir skúlar í Føroyum. 

o Flokshølini eru nógv størri  

o Næmingatalið í hvørjum flokki er væl hægri  

o Minst tveir lærarar undirvísa hvørjum flokki samstundis  

o Undirvísararnir arbeiða í toymum og fáa eina fíggjarliga viðbót fyri 

toymissamstarvið 

At undirvísingin á SvL øll 9 skúlaárini fer fram í stórum flokkum, har ið tveir ella fleiri lærarar 

eru til staðar í flokshølinum samstundis, er ikki bara eitt pedagogiskt nýbrot í Føroyum, men 

eisini í skandinaviskum og norðurevropeiskum høpi eru tað lutfalsliga fáir fólkaskúlar, ið eru 

sniðgivnir og skipaðir við hesum pedagogiska leisti sum fyridømi.   

Skúlagranskarar vísa ofta á, at fólkaskúlin er ein rættuliga konservativ eind í samfelagnum. 

Fólkaskúlin broytist við árunum, men broytingarnar innanskúla eru aloftast nógv færri og nógv 

smærri enn broytingarnar uttanskúla. Tá ið Tórshavnar kommuna og MMR í 2003 tóku stig til at 

byggja ein fólkaskúla við Løgmannabreyt, ið longu í stoypiskeiðini vendi vanligari skúlahugsan 

baki, so er tað lætt at skilja, at hesin skúlin fekk uppmerksemi frá fyrsta degi av.  

Síðan skúlin lat upp í 2008, hava nógv skúlafólk klórað sær í nakkanum og spurt:  

“Ber í heila tikið til at undirvísa 48 næmingum samstundis? Hvussu kunnu tveir og kanska 

tríggir lærarar býta undirvísingartíðina millum sín? Kunnu næmingar ikki goyma seg 

burtur – ella blíva burturgloymdir – tá ið flokshølið er so stórt, og næmingatalið er so 

høgt? Og hvat við teimum lærarum, ið hóva best at undirvísa einsamallir? Skulu teir 

tvingast at samstarva?” Osfr..  

Spurningarnir, ið verða settir omanfyri, eru áhugaverdir. Og teir eru eisini viðkomandi bæði í 

undirvísingar- og granskingarhøpi. 

Tað er eingin ivi um, at tað er øðrvísi at vera lærari á SvL enn á nógvum øðrum skúlum í 

landinum. Krøvini, ið almenni myndugleikin setur skúlanum, eru tey somu sum aðrastaðnis, men 

arbeiðsumstøðurnar á SvL eru øðrvísi, og arbeiðslagið er eitt annað.  

Tá ið SvL er eitt annað slag av skúla enn skúlar flestir, so kann ein av røttum spyrja: ”Hvør skal 

læra ein lærara á SvL at finna stevið í hesum pedagogiska nýbygninginum ovarlaga í 

Hoyvíkshaganum?” 

Fyri at svara hesum spurninginum má ein skapa samband við leiðandi útbúgvingargranskarar. Tá 

ið hesir kanna “hvar-ein-lærari-lærir-at-verða-lærari”, so vísa teir ofta á 4 týðandi lærupallar. 

Hesir eru: 

√  Skúlasøgan og skúlaroyndirnar hjá tí nýútbúna læraranum  

√  Læraraútbúgvingin  

√  Tey eftirútbúgvingartilboð, ið ein lærari hevur tikið lut í, eftir hann hevur fingið starv 

√  Tann mentanin, ið er ráðandi á tí skúla, har lærarin hevur sína dagligu gongd 
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Hyggja vit fyrst at skúlasøguni hjá tí einstaka læraranum, so vísa kanningar, at ein læraralesandi, 

ið hevur gingið 9 ár í fólkaskúla og 3 ár á miðnámi, hevur havt umleið 13.000 undirvísingartímar 

og umleið 80 ymiskar lærarar til samans, áðrenn hann byrjar á læraraútbúgvingini (Haug, 2011, 

s. 22). Tann eygleiðingarlæra (eisini rópt modell-læra), ið er farin fram hesi 12 árini á 

skúlabonki, hevur myndað tað persónliga undirvísingarástøðið, ið tann nýútbúni lærarin (ofta 

ótilvitað) ber við sær og stuðlar seg til fyrstu tíðina sum lærari. Kanningar vísa, at henda 

eygleiðingarlæran er rættuliga mótstøðufør, og at nýútbúnir lærarar ofta nýta gamlar 

fólkaskúlalærarar sum fyrimyndir, tá ið teir byrja sum lærarar (Sexton, 2008, s. 86; Hansen, 

2012, s. 140). Við øðrum orðum, so undirvísa nýútbúnir lærarar ofta, sum teir sjálvir eru vorðnir 

undirvístir, tá ið teir gingu í fólkaskúla.  

Hyggja vit tínæst at læraraútbúgvingini, so vísa kanningar, at læraralesandi læra eina rúgvu í 

lestrartíðini, men tað, ið tey læra, er ofta av slíkum slag, at tað er trupult at umseta til veruligt 

læraralív. Læraraútbúgvingin verður ofta skírd av vera ov ástøðilig og ov lítið praksisrættað 

(Helmke, 2013, s. 270; Harryson, 2018, s. 210; Smedby, 2010, s. 98ff.). Og profesjónsgranskarar 

vísa aftur og aftur á, at yrkishvøkkurin rakar nýútbúnar lærarar væl harðari enn nýútbúnar 

námsfrøðingar, sjúkrarøktarfrøðingar og sosialráðgevarar (Heggen, 2003; Wang, Odel & 

Schwille, 2008). Yrkishvøkkurin sigst somuleiðis vera høvuðsorsøkin til, at lutfalsliga nógvir 

lærarar skifta yrkisleið eftir fáum árum.  

Hóast læraraútbúgvingin sum undirvísingarslag hevur síni lýti, so eru útbúgvingargranskarar 

samdir um, at tey evni, tey ástøði og teir arbeiðsháttir, ið fáa serligt uppmerksemi í lestrartíðini, 

gerast ein natúrligur partur av tí hugsanarhátti og tí amboðskassa, ið ein nýútbúgvin lærari hevur 

við sær í starv (Peterson, Schreiber & Moss, 2011, s. 34; Darling-Hammond, 2006).  

Seta vit sjóneykuna á eftirútbúgving, so vísa kanningar, at eitt gott eftirútbúgvingartilboð 

mangan hevur størri ávirkan á lærarans virki enn sjálv læraraútbúgvingin. Orsøkin er tann, at 

lærarar, ið taka eitt eftirútbúgvingarskeið, aloftast eru í starvi, meðan teir lesa. Á eftir-

útbúgvingarskeiðnum sóknast teir støðugt eftir pedagogiskum amboðum, ið teir kunnu nýta her 

og nú fyri at gera undirvísingina smidligari og úrslitabetri. Læraralesandi eru harafturímóti í 

einari bíðistøðu, og meðan tey eru undir útbúgving, hugsa tey ofta meiri um linjugreinaval, 

uppgávuorðingar, próvtøkukrøv og próvtøl enn um pulserandi lívið í fólkaskúlanum (Harryson, 

2018).  

Kanningar vísa tó, at eftirútbúgvingartilboð kunnu hava rættuliga ymiska dygd, og at skeið, ið 

eru praksisrættað, og sum taka støði avbjóðingum, ið lærarar kenna aftur, fáa nógv betur 

skotsmál enn skeið, ið eru ástøðilig úr enda í annan (Laursen, 2013).         

Hyggja vit til seinast at skúlamentan, so vísa kanningar, at fólkaskúlar eru rættuliga ymiskir, og 

tann mentan og tær mannagongdir, ið eru ráðandi á tí fólkaskúla, har ein nýútbúgvin lærari fær 

starv, hava sera stóra ávirkan á trivnaðin og arbeiðslagið hjá óroynda læraranum (Raaen, 2011, s. 

14ff.; Hansen, 2012, s. 140).  

Í nøkrum fólkaskúlum verður lærarstarvið uppfatað sum eitt privatpraktiserandi yrki, har einstaki 

lærarin heldur kortini tætt at kroppinum. Góð hugskot verða ikki løgd fram á alfundum, og 

lærarar, ið hava ilt við at leiða ein flokk, royna at dylja sítt ráðaloysi sum mansmorð. At tosa um 
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egna undirvísing er tabu á einum slíkum matrikli (Spiewak, 2005). Aðrastaðnis verður skúlin 

uppfataður sum ein lærandi organisasjón, har lærarahópurin er samdur um, at lærarauppgávan í 

21. øld er so stór og fløkt, at um starvsfelagar ikki stuðla hvørjum øðrum og lyfta í felag, so hórar 

eingin undan (Lindhart, 2008, s. 20ff; Helmke, 2013, s. 270ff). Skúlagranskarar tosa sum 

framhald av hesum um, at nýútbúnir lærarar mugu “læra-í-praksiss”, “læra-í-felag” og “læra-av-

góðum-og-garvaðum-starvsfelagum”. Meistaralæran verður drigin fram sum pedagogisk 

fyrimynd, og kanningar vísa, at formligar og óformligar mentorskipanir hava sera stóra ávirkan á 

trivnaðin, úthaldnið og arbeiðslagið hjá nýútbúna læraranum (Postholm, 2014, s. 78; Skagen, 

2010, s. 45) 

Men hví er tað týdningarmikið at draga hesar 4 lærupallar fram í ljósið, tá ið ein skal lýsa 

undirvísingaravbjóðingina á SvL?  

Tað fara vit at hyggja nærri eftir í næsta broti. 

 

1.1. Fýra tilgitingar (hypotesur)                                                                                                   

Við støði í inngangsorðunum fari eg at seta fram fýra tilgitingar, sum onkursvegna kunnu hjálpa 

okkum at fata SvL sum fólkaskúla og lærandi organisasjón:  

(1) Tann vanligi lærarin á SvL hevur ikki gingið í einum fólkaskúla, har ein hevur havt (1) 

fleirlæraraskipan, (2) sjálvstýrandi toymi og (3) stórflokkar. - T.e., at hann hevur 

avmarkaðar eygleiðingarroyndir at stuðla seg til, tá ið hann byrjar sítt virki á SvL. 

 

(2) Tann vanligi lærarin á SvL hevur ikki tikið eina læraraútbúgving - hvørki í Føroyum ella 

aðrastaðnis - ið hevur givið (1) tvílæraraskipan, (2) toymisskipan og (3) stórflokkaskipan 

serligt uppmerksemi. - T.e., at hann hevur avmarkaða ástøðiliga vitan um hesar skipanir  

og fá praktisk amboð til at taka, tá ið hann verður settur í starv á SvL. 

 

(3) Tann vanligi lærarin á SvL hevur ikki verið á nógvum eftirútbúgvingarskeiðum, ið hava 

snúð seg um, hvussu ein undirvísir stórum flokkum, hvussu ein samstarvar í toymi, og 

hvussu ein undirvísir saman við øðrum lærarum. - T.e. at tann háttalagsligi íblásturin 

uttanífrá hevur verið avmarkaður, síðan setanarbrævið var handað. 

 

(4) Tann vanligi lærarin á SvL hevur fyrst og fremst lært (1) at arbeiða í toymi, (2) at verið 

partur av eini tvílæraraskipan og (3) at undirvísa í stórflokkum, síðan hann fekk starv á 

SvL. - T.e. at vit tosa um eitt støðu- og staðarbundið nám, ið byrjar fyrsta 

undirvísingardag á SvL, og sum tekur skap sum vikurnar, mánaðirnir og árini ganga. SvL 

er við øðrum orðum týdningarmiklasta læruplássið hjá nýútbúna og/ella nýsetta 

læraranum. Pedagogisku fyrimyndirnar verða í stóran mun skaptar av skúlanum sjálvum, 

og tær finnast í skúlanum sjálvum.  

Hesar fýra tilgitingar siga einki um undirvísingardygdina á SvL, men tær geva okkum eina fatan 

av tí serligu støðu, ið lærarar og leiðsla á SvL eru í. 
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1.2 Tann fimta tilgitingin (í parantes)                                                                                                   

Vit hava 40 skúlar í Føroyum (Undirvísingarstýrið, 2020). Tá ið lærarastørv verða lýst leys 

gjøgnum árið, so kunnu øll, ið hava læraraprógv, søkja starv, har tey vilja. Nøkur eru kræsin og 

søkja bara størv námindis teirra bústaði. Onnur eru ókræsin og eru sinnað at ferðast langt fyri at 

koma til arbeiðis. Nøkur søkja størv í smáum skúlum, har tað ganga fáir næmingar í hvørjum 

flokki. Teimum dáma ofta at undirvísa í nógvum lærugreinum á grunddeild og miðdeild. Onnur 

søkja størv á lutfalsliga stórum skúlum, tí tey vita, at har er størri møguleiki fyri, at tey sleppa at 

undirvísa í teirra linjugreinum (Hansen, 2012).  

Teir lærarar, ið søkja starv á SvL, søkja ikki í blindum. Áðrenn teir skriva umsóknina, vita teir, at 

SvL er ein øðrvísi fólkaskúli, og at á hesum skúla er ikki rúm fyri privatpraktiserandi lærarum. 

Ein kann tískil ímynda sær, at teir lærarar, ið leita sær niðan á Løgmannabreyt, hava nøkur 

persónsmenskudrøg í felag:  

 Teir eru sosialari enn lærarir flestir  

 Teir dáma at samstarva og at taka avgerðir í felag 

 Teir tora at hugsa nýtt og duga at bróta upp úr nýggjum  

 Teir hava dirvi at undirvísa í ymiskum lærugreinum og evnum, meðan ein ella tveir 

starvsfelagar eru til staðar  

 Teir gerast ikki rastleysir í einum stórum flokshøli, har næmingarnir eru nógvir í tali, 

og har orðið “arbeiðsró” kanska hevur annan týdning enn í einum evarska lítlum 

flokki 

Men at ein umsøkjari hevur tílík persónsmenskudrøg ger ikki, at hann dugir at mannerera á SvL 

frá fyrsta degi. Nei. Skal tann nýútbúni og/ella nýsetti lærarin koma á lagi, so krevur tað eina 

samstarvsmentan, eina mentorskipan og eina fríkortersráðgeving, ið er nógv drúgvari, tolnari, 

stigvísari og nágreiniligari enn á meiri siðbundnum skúlum. 

Grafiskt kunnu hesar fimm tilgitingar lýsast soleiðis. 

 

 

Eins egna skúlagongd

Læraraútbúgvingin

Eftirútbúgving og/ella
skeið

Arbeiðsumhvørvið á SvL

Eins egna persónsmenska

Hvar læra lærararnir á SvL at undirvísa á SvL?
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2.0 SKÚLIN VIÐ LØGMANNABREYT:                                                                                                    

Hvat vilja Undirvísingarstýrið og Tórshavnar kommuna hava kannað? 
At SvL sum byrjunarstøði er ein skúli, har skúlaleiðsla og lærarahópur í felag mugu skapa sín 

egna skúlasamleika, uppbyggja sína egnu undirvísingarmentan og orða sínar egnu 

mannagongdir er bæði ein fyrimunur og ein vansi.  

 Fyrimunurin er, at pedagogisk nýhugsan er ikki bara ein møguleiki á SvL, men ein 

treyt. Skúlabygningurin ger, at ein má hugsa undirvísing, flokshøli, læraraleiklut, 

næmingaleiklut, lærarasamstarv, arbeiðsbýti og arbeiðstíð av nýggjum. Í eini 

konservativari fólkaskúlaskipan er hetta ein kærkomin møguleiki at fara øðrvísi til 

verka. 

  

 Vansin er, at leiðslan og starvsfólkaliðið hava fáar royndir at stuðla seg til og fáar 

fyrimyndir at spegla sær í. Og hetta byrjunarstig kann skapa óvissu og órógv millum   

lærarar, foreldur og avvarðandi myndugleika. 

 

Skúlaárið 2019/2020 vóru 11 ár síðan fyrstu næmingarnir vóru innskrivaðir á SvL. Hesi 11 árini 

hava umleið 355 næmingar staðið 9. floks prógv.  

Á heimasíðu skúlans kunnu vit lesa, at tað ganga í dag ”430 næmingar í níggju árgangum í 

skúlanum” og ”at lærararnir eru 40 umframt stuðlar og onnur starvsfólk” 

(http://www.svl.fo/?p=74).   

Í sambandi við at eitt stórt áratíggju er liðið, síðan skúlin læt dyrnar upp, hevur Undirvísingar-

stýrið og Tórshavnar kommuna biðið undirritaða framt eina eftirmeting av skúlans virki og 

avrikum. 

Tað, ið land og kommuna vilja hava innlit í, er: 

 

 Hvussu flokshølini, floksstøddirnar, fleirlæraraskipanin og mannagongdir                             

í sambandi við fyrireikingararbeiði roynast í verki? 

 

 Hvussu næmingarnir og lærarar trívast? 

 

 Hvussu næmingarnir eru fyri fakliga samanborið við næmingar á                               

øðrum skúlum í landinum? 

 

Henda eftirmeting er ein roynd at fáa viðkomandi dáta til vega, soleiðis at avvarðandi 

myndugleikar fáa tað innlit, ið teir sóknast eftir.     

 

 

http://www.svl.fo/?p=74
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2.1 Bygnaður (Granskingardesign)                                                                                     

Eftirmetingin av SvL er í 6 sjálvstøðugum og tó samanhangandi pørtum. 

Fyrsti partur er eitt granskingaryvirlit (State of the Art), har eg geri lesaranum greitt, hvat 

álítandi skúla- og undirvísingargranskarar siga um 

- Stórar skúlaflokkar 

- Tví- og trílæraraskipan 

- Sjálvstýrandi toymi 

Annar partur er ein skjalagreining, har eg varpi ljós á, hvørjar pedagogiskar visjónir 

Mentamálaráðið og Tórshavnar kommuna høvdu, tá ið avgerð varð tikin um at byggja ein 

nýggjan skúla við Løgmannabreyt. Í hesum parti verður eisini hugt eftir teimum leiðreglum og 

handbókum, ið leiðslan á SvL hevur ment og orðað seinastu árini. 

Triði partur er ein próvtalsviðgerð, har eg í tøttum samstarvi við Próvstovuna fari at eftirkanna, 

hvussu næmingarnir á SvL hava staðið seg í landsroyndini (4. fl.) og í fráfaringarroynd 

fólkaskúlans (9. fl.) seinastu 5 árini samanborið við 8 skúlar, ið hava nøkulunda sama 

næmingatal sum SvL. 

Fjórði partur er ein spurnablaðakanning millum lærararnar á SvL. Í hesi kanning verður  m.a. 

eftirkannað, hvussu tær tríggjar høvuðsskipanirnar á SvL – stórflokkaskipanin, 

fleirlæraraskipanin og toymisskipanin – ávirka (1) undirvísingarumhvørvið og trivnaðin hjá 

lærarunum og (2) arbeiðslagið og læruúrtøkuna hjá næmingunum. Ein spurnablaðakanning er 

sum útgangsstøði kvantitativ. T.e. at svarini, ið svargevarnir geva, kunnu leggjast saman og 

vísast í ymiskum stabbamyndum, og ein kann kjakast um rákgongdir og prosentstig øðrumegin 

og meirilutar og minnilutar hinumegin.  

Fimti partur av eftirmetingini er skipaður sum tvey fokusbólkaviðtal. Viðtalini taka støði í 

spurnablaðakanningini. T.e. at tá ið spurnablaðakanningin er gjørd upp, so fái eg 4 lærarar á SvL 

at greiða og greina úrvaldar stabbamyndir saman við mær.     

Tey, ið manna fokusbólkarnar, eru 

- Lærarar, ið hava fleiri ára starvsroyndir 

- Lærarar, ið eru nýliga útbúnir 

Fyri at sleppa undan endurtøkum verða fjórði og fimti partur samanskrivaðir í frágreiðingini. 

Sætti partur er ein niðurstøða, har eg vendi aftur til teir kanningarspurningar, ið 

Undirvísingarstýrið og Tórshavnar kommuna settu mær, áðrenn eftirmetingin fór av bakkastokki 

(sí kap. 2.0), og eg fari at royna at svara teimum við støði í teimum fimm eftirmetingarpørtunum.  

Niðurstøðan endar við einum tilmæli. 

Grafiskt kann eftirmetingarleisturin lýsast soleiðis:  
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Granskingaryvirlit 

 

 

Hvat siga leiðandi 

granskarar um: 

 

√ Stórflokkar 

√ Tví- og trílæraraskipan 

√ Sjálvstýrandi toymi 

 

 

 

Skjala-                 

greining 

 Próvtals- 

viðgerð 

 Spurnablaða-

kanning 

 Fokusbólka-      

viðtal 

 

 

Hvørjar 

pedagogiskar 

visjónir høvdu 

land og  

kommuna, tá ið 

skúlin var 

bygdur? 

 

 Hvussu klára 

næmingarnir á 

SvL seg í 

landsroyndini í 

4. flokki?  

 Hvussu trívast 

lærarnir á SvL?  

 

Hvussu skipa 

teir sítt arbeiði? 

 

Hvat halda teir 

um fakligliga 

støðið hjá 

næmingunum? 

 

 Úrvaldir 

undirvísarar (t.e. 

fólk, ið hava 

innanvitan) tulka 

tøl og tendensir úr 

spurnablaða-

kanningini saman 

við mær 

Hvørjar 

leiðreglur og 

mannagongdir 

eru galdandi á  

SvL í dag? 

 Hvussu klára 

næmingarnir á 

SvL seg í 

fráfaringarroynd 

fólkaskúlans?  

 Hvat halda teir 

um skúlan og 

skúlans virki? 

Og hvat kundu 

teir hugsað sær 

at broytt? 

 

 - Hvat siga  

nýútbúnir 

lærarar? 

 

- Hvat siga 

garvaðir 

lærarar?  

 

 

 

Samanumtøka/ 

Tilmæli 
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2.2 Lesivegleiðing: Tá ið tú situr við hesi frágreiðing, so skalt tú vera greið/ur yvir, at hon er 

skipað rundan um fýra meginreglur: 

 Teksturin er skipaður í kapitlar og brot. Hvør kapittulyvirskrift er orðað sum ein 

spurningur, og endamálið við einstøku kapitlunum er at svara viðkomandi spurningi 

við at vísa á, hvat álítandi granskarar og fólk, ið hava serligt innlit, siga um 

spurdómsevnið.  

 

Sama háttalag verður nýtt, tá ið dáta, ið stavar frá Skúlanum við Løgmannabreyt, 

verður viðgjørt. – Eg seti ymiskar spurningar til innsavnaða dátutilfarið, og so kanni 

eg, hvørjar upplýsingar kunnu lesast burtur úr tilfarinum. 

 

At frágreiðingin er skipað sum ein tvírøða – t.e. við støði í spurningum og svarum – 

ger, at hon minnir um eina handbók, ið lesarin kann sláa upp í, um hann vil fáa innlit í 

eitt úrvalt evni.  

 

 Í frágreiðingini royni eg støðugt at skapa sambond millum ymisku kapitlarnar fyri at 

gera lesaran varugan við, at granskingar- og kanningarúrslit, ið eru miðdepils í einum 

kapitli, eisini kunnu vera áhugaverd í øðrum kapitlum og øðrum samanhangum. 

 

Tá ið eg vísi til hesi sambond ella hesar samanhangir, so skrivi eg   

 

 

 

Sí kap. XX 

Sí ritmynd XX 

Smb. kap. XX 

 

 

 Hvørt kapittul endar við eini samanumtøku, sum heilt stutt vísir tey 

týdningarmiklastu granskingar- og kanningarúrslitini. Hesar samanumtøkur kunnu 

  

o geva teimum lesarum, ið hava skund, eitt skjótt yvirlit 

o nýtast sum ein synopsis, um eitt ávíst kjakevni skal setast á skrá. 

 

 

 Tað er ongantíð so, at allir granskarar eru samdir um alt og koma til somu úrslit í 

øllum førum. Fyri at geva lesaranum eina innførslu í ymisk granskingarúrslit og 

ymiskar granskingartilgongdir, havi eg rættuliga nógvar kelduávísingar í 

frágreiðingini. Tann forvitni lesarin kann leita í bókmentalistanum, um hann hevur 

hug at seta seg betur inn í ávís viðurskifti.   
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3.0 GRANSKINGARYVIRLIT 
Í teimum næstu trimum kapitlunum fari eg at eftirkanna, hvat leiðandi skúla- og 

undirvísingargranskarar siga um ávikavist  

 stórflokkaskipan 

 fleirlæraraskipan 

 toymisskipan 

Í granskingarhøpi verða hesar tríggjar skipanirnar aloftast viðgjørdar hvør sær, sjálvt um tær í 

skúlasamheingi kunnu bindast saman. 

Fyri at gera tekstin so lættan at lesa sum gjørligt, fari eg at viðgera eina skipan í senn og at taka 

saman um til endans. 

Teir lesarar, ið hava skund, og sum bara vilja hava innlit í niðurstøðurnar, kunnu fara til kap. 

4.19, kap. 5.25 & kap. 6.17. Í hesum pørtum eru trý yvirlit, ið taka saman um ymisku 

granskingarúrslitini. 

 

4.0 FLOKSSTØDD 
4.1 Hvørji frøðiorð verða nýtt, tá ið ein tosar um floksstødd? Tey frøðiorð (og leitorð), ið oftast 

verða nýtt, tá ið ein tosar um floksstødd, eru “class size” og “klassestørrelse”. (Leuven & 

Oosterbeek, 2018; Hattie, 2009). Men leitorð sum “Student/Teacher Ratios” verða eisini nýtt, 

sjálvt um henda samansetingin ikki sigur nakað beinleiðis um floksstødd, men harafturímóti 

varpar ljós á, hvussu nógvar næmingar ein og sami lærari hevur ábyrgdina av í senn. 

Tá ið eg havi framt hetta granskingaryvirlitið, so havi eg leitað eftir greinum, ið snúgva seg um  

“class size” og “class-size effect”. 

Høvuðsmiðini eru:  

 Dátugrunnurin “Francis & Taylor”, ið gav mær atgongd til eina ørgrynnu av 

javnlíkamettum greinum  

 “Google Scholar”, ið lat meg sleppa framat einstøkum greinum, ið ikki fingu innivist 

í “Francis & Taylor”  

 Metakanningar hjá John Hattie (2009/2013) og Andreas Helmke (2013) 

 PISA, TIMMS, PIRLS og aðrar viðkomandi kanningar, ið hava sett sjóneykuna á 

sambandið millum floksstødd øðrumegin og læruúrtøku hinumegin. 

 

4.2 Hví er floksstødd eitt tema, tá ið vit tosa um úrslitagóða undirvísing? Tá ið ein tosar um 

undirvísingardygd, so er næmingatal pr. flokk altíð eitt tema, ið verður drigið fram sum ein 

týðandi faktorur (Hattie, 2013). Orsøkin er hon, at næmingatal pr. flokk er lætt at fyrihalda seg til 

og lutfalsliga einfalt at broyta.  
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Tá ið útbúgvingargranskarar tosa um næmingatal, so nýta teir hugtøkini“minimum, maksimum 

og optimum” sum mátistokk. Á føroyskum kunnu vit tosa um 

 í minsta lagi 

 í mesta lagi 

 í besta føri 

Logikkurin handan hetta tríbýtið er, at flokkar kunnu bæði verða ov stórir og ov smáir. 

Uppgávan er tískil at fáa greiðu á, hvat næmingatal er hóskandi, fyri at tann einstaki næmingurin 

skal fáa sum mest burturúr fakliga, sosialt og fólkaræðisliga. 

Lesarin skal vera varugur við 

 at tær flestu kanningarnar, ið eg dragi fram í hesi frágreiðing, taka útgangsstøði í eini 

skúlaskipan, har ein lærari undirvísir einum flokki í senn. Hetta hevur verið – og er 

framvegis – tann mest nýtta undirvísingarskipanin 

 

 at tað finnast sera fáar kanningar, ið varpa ljós á sokallaðar “stórflokkar” ella 

“gigaflokkar”, har ið tað ganga yvir 28 næmingar í sama flokki. 

  

4.3 Nær er ein skúli stórur, og nær er ein skúli lítil? Tá ið ein í øðrum londum tosar um smáar 

og stórar skúlar, so hevur ein heilt aðrar talstøddir á pappírslepanum, enn vit hava í Føroyum. 

Nakrir skúlagranskarar vísa á, at í einum miðal skúla ganga umleið 800 næmingar. Aðrir 

granskarar arbeiða ikki við einum so nágreiniligum tali, men siga, at ein skúli, har tað ganga 

millum 600 og 900 næmingar, kann roknast sum ein miðalstórur skúli.  

Um vit hyggja eftir samlaðu læruúrtøkuni, so hevur PISA-kanningin víst, at næmingar, ið ganga í 

skúlum, ið telja um 1000 næmingar, fáa sum heild meiri burturúr undirvísingini enn 

javnaldrarnir, ið ganga í størri ella minni skúlum (Egelund, 2006, s. 109). Hetta talið er eitt vet 

hægri enn John Hattie almannakunnger í bókini “Visible Learning”. Hattie (2013, s. 132ff.) 

skrivar, at næmingar, ið ganga á skúlum, ið rúma millum 600 og 800 næmingum, standa seg ofta 

betur í landsroyndum og altjóða kanningum enn javnaldrarnir, ið ganga í annaðhvørt væl størri 

ella væl minni skúlum. Er skúlin ov stórur, so kennist hann fremmandur fyri bæði lærarar og 

næmingar (ibid. s. 133). Er skúlin hinvegin ov lítil, so verða lærarar ofta settir at undirvísa í 

lærugreinum, ið teir ikki hava sum sergrein. Og mett verður, at hetta kann ganga út yvir 

undirvísingardygdina (Woolfolk, 2004, s. 27; Hansen, 2012, s. 36 & 112ff.). 

 

4.4 Hvat er hent við floksstøddini seinastu øldina? Søguligar greiningar vísa, at talið av 

næmingum í hvørjum flokki er støðugt lækkað seinastu 100 árini. Í 1903 gingu í miðal 35-37 

næmingar í hvørjum flokki í danska fólkaskúlanum. Hundrað ár seinni var hetta tal komið niður 

á umleið 20 næmingar (Egelund, 2005, s. 53). Sama rákgongd sæst í flest øllum framkomnum 

londum. 
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4.5 Nær hækkar næmingatalið, og nær lækkar næmingatalið? Sjálvt um næmingatalið pr. 

flokk er munandi lækkað farnu øldina, so vísa søguligar greiningar, at tá ið tað eru 

niðurgangstíðir í einum landi, so velja politikarar stundum at hækka næmingatalið í landsins 

skúlum. Orsøkin er tann, at ein vil minka lærarahópin og harvið spara nakrar krónur á 

skúlaøkinum (Jakobsson, Persson & Svensson, 2013, s. 248; Leuven & Oosterbeek, 2018, s. 2). 

Tað øvugta er galdandi, tá ið tað er búskaparvøkstur í einum landi. Tá fáa skúlamál aftur 

politiska raðfesting, og talið av lærarum hækkar. Tað eru sostatt ikki altíð pedagogisk atlit, ið 

gera av, hvussu nógvir næmingar skulu rúmast í sama flokshøli.  

 

4.6 Hvat er mest vanliga næmingatalið í einum flokki? Tað er mentanarliga treytað, hvussu 

nógvir næmingar ganga í einum og sama flokki. Í stóru kanningini ”PISA 2012 Results: What 

Makes Schools Successful?” verður greitt frá, at í Asia (m.a. í Vietnam, Japan, Thailandi, 

Shanghai) er tað ikki óvanligt, at tað ganga 35 næmingar í einum flokki, meðan hetta næmingatal 

er óvanligt og óhoyrt í flest øllum evropeiskum londum. 

Tey flestu londini í Evropa hava eina hámarksseting, ið sigur, at tað skulu ikki ganga fleiri enn 

25 til 30 næmingar í sama flokki. Rákið seinastu árini hevur tó verið, at fleiri lond hava lækkað 

hetta hámarkið í eini roynd at styrkja undirvísingartilboðið (Li & Konstantopoulos, 2017, s. 293).  

OECD.Stat hevur framt eina uppteljing í 31 londum í tíðarskeiðnum 2005 til 2016. Nøkur lond, 

ið eru við í uppteljingini, eru limir í OECD, onnur ikki. Uppteljingin vísti 

 at miðalfloksstøddin er ikki tann sama frá landi til land 

 at miðalfloksstøddin í fleiri londum er farin eitt vet niður seinasta 10 ára skeiðið 

 at í 27 av 31 londum er miðalnæmingatalið undir 24 næmingar pr. flokk 

 at í 4 av 31 londum er miðaltalið yvir 24 næmingar pr. flokk – T.e. Chile (30,4), Japan 

(27,3), Ísrael (26,7) og England (25,9) 

 at í 2016 var miðalnæmingatal pr. flokk í norðurlondum: Ísland (18,8), Svøríki (19), 

Finland (19,6) og Danmark (21,5). Miðalnæmingatalið í Norra varð ikki upplýst.    

Ein onnur uppteljing, ið tók støði í skúlaárinum 2007/2008 vísti, at miðalnæmingatalið í øllum 

OECD-londum var 23,9 næmingar pr. flokk (Jakobsson, Persson & Svensson, 2013, s. 248).  

 

4.7 Nær er ein flokkur stórur, og nær er ein flokkur lítil? Sum tað sæst omanfyri, so er tað 

ymiskt frá landi til landi, hvar markið gongur millum ein stóran flokk og ein lítlan flokk. Men 

nógvir skúlagranskarar taka støði í eini allýsing, ið sigur  

 at ganga færri enn 15 næmingar í einum flokki, so er flokkurin lítil 

 at ganga millum 15 og 23 næmingar í einum flokki, so er flokkurin ein miðalflokkur  

 at ganga fleiri enn 24 næmingar í einum flokki, so er flokkur stórur (Konstantopoluos & 

Shen, 2016, s. 89).  

 at í norðurlendskum kanningum verður 28 næmingar pr. flokk ofta sett sum hámark 

(Leuven & Oosterbeek, 2018. S. 12ff.). Hetta verður m.a. gjørt í Danmark (Ravn, 2019).  
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4.8 Er tað samband millum floksstødd og floksstig? Í ”PISA 2012 Results: What Makes 

Schools Successful?” verður sagt, at í nøkrum londum ganga færri næmingar í yngri flokkum 

enn í eldri flokkum, meðan í øðrum londum hevur ein sama næmingatal á øllum floksstigum. 

Um ein tekur øll lond í OECD undir einum, so ganga tað í miðal 4 næmingar færri í grund- og 

miðdeild enn í hádeildini. Á miðnámi er næmingatalið uppaftur hægri pr. flokk enn í hádeildini. 

At næmingatalið hækkar við skúlaárunum er eitt tekin um, at skúlamyndugleikin heldur tað vera 

ein størri pedagogisk avbjóðing at undirvísa ungum næmingum enn eldri næmingum.   

 

4.9 Eigur floksstigið at ávirka floksstøddina? Tær allerflestu kanningarnar vísa, at tað hevur 

størri týdning, at næmingatalið er lutfalsliga lágt í grunddeildini enn seinni í skúlagongdini.  

Í Danmark hevur ein kannað, hvussu næmingarnir klára seg í donskum og støddfrøði í 

landsroyndunum, og har vísir úrslitið, at næmingar, sum í grund- og miðdeild gingu í flokkum, ið 

taldu umleið 21 næmingar, kláraðu seg sum heild betur enn næmingar, ið gingu í flokkum, ið 

taldu fleiri enn 23 næmingar (Nandrup, 2016, s. 90). Í Danmark hevur ein eisini staðfest neiliga 

sambandið millum (1) at ganga í stórum flokkum í grunddeildini og (2) landsroyndarúrslitið í 6. 

flokki (Li & Konstantopoulos, 2017, s. 295). Donsku kanningarúrslitini samsvara við svenskar 

kanningar, ið hava víst, at næmingar, ið ganga í stórum flokkum fyrstu 3 skúlaárini, standa seg 

verri í skúlaskipanini fleiri ár fram í tíðina (ibid.). 

Kanningar, ið hava fylgt einum næmingahópi í fleiri skúlaár, hava víst, at næmingar, ið hava 

gingið í einum miðalstórum flokki í grunddeildini, eru fakliga betri fyri enn javnaldrarnir 5-6 ár 

seinni (t.e. í 9. flokki), tá ið teir hava flutt skúla og ganga í lutfalsliga stórum flokkum. 

Boðskapurin er, at tess longri ein næmingur fær høvi at ganga í einum miðalstórum flokki, tess 

betri stendur hann seg seinni í skúlatíðini (Nye, Hedges & Konstantopoulos, 2001, s. 255). 

Kanningar, ið binda fólkaskúla, miðnám og hægri útbúgving saman, hava víst, at um ein lækkar 

næmingatalið í grunddeildini, so hevur hetta ikki bara ávirkan her og nú, men eisini seinni í 

útbúgvingarskipanini. Stórir amerikanskir statir sum California og Florida hava við støði í hesari 

vitan gjørt av, at lækka næmingatalið fyrstu 3 skúlaárini úr 23 næmingum niður í ávikavist 20 og 

18 næmingar (Konstantopoluos & Shen, 2016, s. 89; McLaughlin et al 2000). 

 

4.10 Er tað samband millum floksstødd og samlaðu læruúrtøkuna? Av tí at næmingatal pr. 

flokk er ein lutfalsliga einfaldur og ítøkiligur faktorur í undirvísingarskipanini, so eru tað framdar 

nógvar kanningar, ið hava varpað ljós á samheingið millum næmingatalið í flokkinum 

øðrumegin og (1) trivnað, (2) agabrot, (3) læruúrtøku, (4) sambandið millum lærara/næming og 

(5) samband millum lærara/foreldur hinumegin.   

Kanningarnar eru framdar 

o í ymiskum londum 

o av ymiskum granskaraliðum 

o á ymiskan hátt 
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o á ymiskum floks- og útbúgvingarstigum 

o við ymiskum endamáli 

Allar kanningarnar koma ikki til sama úrslit (Li & Konstantopoulos, 2017, s. 293; Leuven & 

Oosterbeek, 2018, s. 25ff.). Og nógvir granskarar gera vart við, at sambandið millum floksstødd 

og læruúrtøku kann ongantíð uppfatast sum eitt linjurætt samband, tí tað eru so nógvir ymiskir 

faktorar, ið ávirka næmingaavrikið (Borland, Howsen & Trawixk, 2005, s. 73). Hóast hetta so 

sigur tummilfingurreglan, at á nógvum parametrum er tað ein vansi at hava ov nógvar næmingar 

í einum og sama flokshøli. 

Um vit hyggja eftir metakanningunum hjá John Hattie (2013), so vísir hann á, at tær flestu 

kanningarnar, ið koma til ta niðurstøðu, at tað er ein fyrimunur at undirvísa í smáum flokkum, 

taka útgangsstøði í arbeiðsumstøðunum og undirvísingarmøguleikunum hjá læraranum (Hattie, 

2013, s. 141ff.). Í einum lítlum flokki hava lærarar betri møguleikar at samskifta við einstaka 

næmingin og at eftirmeta hansara avrik. Tað sigur seg sjálvt. Men um ein bara heftir seg við 

fakligu læruúrtøkuna hjá næmingunum, so ger tað sjáldsama lítlan mun at lækka næmingatalið í 

einum flokki (Hattie, 2013, s. 141; Helmke, 2013, s. 97). Orsøkin er tann, at lærarar hava lyndi 

til at undirvísa stórum og smáum flokkum á júst sama hátt. Teir gagnnýta við øðrum orðum teir 

fyrimunir, ið eru knýttir at einum lágum (ella lækkaðum) næmingatali (ibid.; Helmke, 2013, s. 

97). Hattie vísir tó á, at aloftast er tað soleiðis, at tess fleiri næmingar eru í flokkinum, tess meiri 

lærarastýrd og tess minni fjølbroytt verður undirvísingin (Hattie, 2013, s. 142ff.). Og hetta kann 

ávirka undirvísingardygdina. 

Ein aðalboðskapur hjá Hattie er, at eitt stórt flokshøli, har tað eru nógvir næmingar til staðar 

samstundis, setur onnur krøv til læraraførleikan enn eitt lítið flokshøli, har tað eru fáir næmingar 

ástaðis. Hann mælir tí til, at lærarar verða útbúnir og/ella eftirútbúnir til stórflokkaundirvísing 

(Hattie, 2013, s. 143-144). 

Í 2018 gav granskingarstovnurin Vive út eina metakanning, ið vísti sambandið millum floksstødd 

og læruúrtøku. Í hesi kanningini nærlas ein 127 kanningar, ið stava úr 41 ymiskum londum. Eitt 

áhugavert úrslit í metakanningini var, at stórflokkar, ið telja yvir 28 næmingar, eru ókannað 

lendi. Tær flestu kanningarnar, sum eru atkomuligar í løtuni, snúgva seg um, hvønn týdning tað 

hevur at minka næmingatalið úr 23-25 næmingum niður í 10-19 næmingar (Ravn, 2019; Filges et 

al, 2018).   

 

4.11 Er tað sambandið millum floksstødd og bókligar førleikar? Kanningar vísa, at næmingar, 

foreldur, lærarar og fólk, ið arbeiða í skúlafyrisitingini (eisini nevnd ”policy makers”), sýnast at 

vera samd um, at undirvísingarmøguleikarnir eru betri í einum lítlum flokki enn í einum stórum 

flokki, og at hetta eigur at ávirka samlaða næmingaavrikið (Arian & Walker, 2010, s. 311).  

Men er hetta so? 

Í 1978 framdi ein fyri fyrstu ferð eina metakanning, ið vísti, at tað er neyvt samband millum 

floksstødd og bókliga læruúrtøku. Kanningin vísti, at í flokkum har tað gingu 20 næmingar ella 

eitt sindur færri, var læruúrtøkan munandi størri enn í stórum flokkum (Glass & Smith, 1978).   
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Granskarar, ið hava hugt at próvtølum, vísa á, at munurin millum næmingar, ið ganga í einum 

miðalstórum flokki og næmingum, ið ganga í einum stórum flokki, er 

 5% og 7% (Leuven & Oosterbeek, 2018, s. 10).  

 ½ próvtal á 13-skalanum (Stanek, 2010) 

Um hetta tal er stórt ella lítið, kunnu skúlafólk kjakast leingi um. Men til samanberingar vísti ein 

spildurnýggj donsk eftirmeting, at næmingar, ið verða undirvístir av linjufakslærarum fáa í miðal 

0,15 próvtal betri úrslit enn næmingar, ið verða undirvístir av øðrum lærarum (Kristensen & 

Skov, 2019, s. 12).  

Tann umfevnandi STAR-kanningin (”Student/Teacher Achievement Ratio”), sum kannaði 

12.000 næmingar í 79 ymiskum skúlum í fleiri ár, setti ikki sjóneykuna á miðalpróvtal, men vísti, 

at í einum stórum flokki eru tað lutfalsliga fleiri næmingar, ið detta niður í millum og fáa millum 

lítið og einki burturúr skúlagongdini (Wilson, 2002; Leuven & Oosterbeek, 2018, s. 10). Hetta 

kanningarúrslit samsvarar við nýggjari gransking, ið hevur víst, at fakligi spennið millum 

sterkastu og veikastu næmingarnar er størri í einum stórum flokki enn í einum miðalstórum 

flokki (Zyngier, 2014).   

Ein kanning úr Cypern varpaði ljós á sambandið millum floksstødd og næmingaavrik í TIMSS 

(2003) & TIMMS (2007). Kanningin vísti, at næmingar, ið gingu í miðalstórum flokkum, 

kláraðu seg sum heild betur í 4. flokki í støddfrøði enn næmingar, ið gingu í stórum flokkum. Í 8. 

flokki kundi ein ikki staðfesta nakran avgerandi mun (Konstantopoluos & Shen, 2016, s. 104). 

Danskar kanningar, ið tóku støði í landsroyndini, vístu líknandi úrslit (Nandrup, 2016, s. 84ff.).  

 

4.12 Hvør floksstødd gevur best læruúrtøku? Sum sagt frammanundan, so er tað mentanarliga 

treytað, hvussu nógvir næmingar ganga í hvørjum flokki, men altjóða kanningar hava víst, at um 

ein bara heftir seg við fakligu læruúrtøkuna, so fáa flokkar, ið telja millum 21,3 og 23,2 

næmingar, frægast úrslit (Borland, Howsen & Trawick, 2005, s. 78). Aðrar kanningar hava víst 

á, at 23-25 næmingar pr. flokk gevur besta úrslitið (Deichmann & Christensen, 2011). Í báðum 

førum er ein samdur um, at tað kann hava næstan líka neiliga ávirkan, um tað ganga ov fáir 

næmingar í flokkinum, sum at tað ganga ov nógvir næmingar í flokkinum.   

Onnur granskingarlið vísa á, at tað er trupult at algilda, tá ið vit tosa um næmingatal, tí tað 

skilabesta næmingatalið broytist frá lærugrein til lærugrein. Skal næmingurin t.d. læra at lesa og 

stava, so hevur tað størri týdning, at hann gongur í einum lítlum flokki, enn um hann skal læra 

støddfrøði og N&T (Borland, Howsen & Trawick, 2005, s. 78).  

Í PISA-kanningini hyggur ein ikki at næmingatali pr. flokk, men at hvussu nógvar næmingar ein 

og sami lærari skal hava ábyrgd av fyri at fáa sum mest burturúr. Og her verður sagt, at 1 lærari 

til 18 næmingar gevur frægastu úrslit (Egelund, 2006, s. 109).  
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4.13 Er tað samband millum floksstødd og motivatión?  Kanningar vísa, at næmingar í 

miðalstórum flokkum  

 dáma sum heild betur at ganga í skúla enn næmingar í stórum flokkum 

 trívast betur saman við lærararunum og floksfeløgunum 

 keða seg minni í tímunum 

 eru minni óttafullir í tímunum 

 seta fleiri spurningar í tímunum 

 vísa undirvísingaruppgávunum størri áhuga 

 kenna seg meiri inkluderaðar í flokkinum (Dee & West, 2011) 

 hava betri arbeiðslag (Finn et al, 2003) 

 hava betri sálarliga heilsu bæði her og nú og seinni í skúlatíðini (Jakobsson, Persson & 

Svensson, 2013, s. 261). 

 

4.14 Hvørjir næmingar fáa størst gagn av at ganga í miðalstórum flokkum? Altjóða kanningar 

vísa, at teir næmingar, ið serliga fáa gagn av at ganga í smærri flokkum, eru   

 næmingar, hvørs foreldur hava lítla og onga útbúgving 

 næmingar, hvørs foreldur hava lága inntøku 

 næmingar, ið koma frá heimum, har skúli og undirvísing ikki eru høgt í metum 

 næmingar, ið hava annan etniskan uppruna (Glass & Smith, 1978; Nandrup, 2016, s. 84 

& 94; Li & Konstantopoulos, 2017, s. 295; Özerk, 2001, s. 354). 

 dreingir – serliga teir, ið hava serligar avbjóðingar (Stanek, 2010). 

 næmingar, ið hava trupult við at læra (Maasoumi, Millimet & Rangaprasad, 2007, s. 

333ff.). 

 børn hjá sundurlisnum foreldrum (Leuven & Oosterbeek, 2018, s. 16). 

Kanningar í danska fólkaskúlanum vísa, at allir næmingar verða so ella so ávirkaðir, um ov 

nógvir næmingar ganga í sama flokki – eisini næmingar, ið eru fakliga stinnir (Nandrup, 2016, s. 

84 & 94; Li & Konstantopoulos, 2017, s. 307).        

    

4.15 Hvussu ávirkar floksstøddin framtíðarútlitini hjá næmingunum? STAR-kanningin, ið er  

nevnd fyrr í hesi frágreiðing, vísti, at í einum stórum flokki eru tað lutfalsliga nógvir næmingar, 

ið fáa ov lítið burturúr skúlagongdini, og av somu orsøk fóru hesir ikki undir eina 

miðnámsútbúgving eftir loknan fólkaskúla (Wilson, 2002).  

Ein niðurstøða, ið verður lisin burtur úr STAR-kanningini, sigur, at sjálvt um tað her og nú 

kostar at lækka næmingatalið í einum flokki, so fer hesin meirkostnaður sum frá líður at spara 

landi og kommunu nógvan pening (Krueger, 2003). Orsøkin er tann, at ein góð skúlagongd sum 

frá líður fer at geva arbeiðsgevarum skikkaða arbeiðsmegi. Og hetta fer at ávirka BTÚ nógv ár 

fram í tíðina (Schanzenback, 2014). 
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Langtíðarkanningar, ið hava havt sett sjóneykuna á ymisk framtíðarparametur, hava víst, at 

næmingar, ið ganga miðalstórum flokkum  

 fara í størri mun undir eina miðnámsútbúgving enn javnaldrarnir í stórum flokkum. 

Munurin er 10% (Kruegen & Whitmore Í: Leuven & Oosterbeek, 2018, s. 11) 

 klára seg sum heild betur enn javnaldrarnir seinni í útbúgvingarskipanini (Li & 

Konstantopoulos, 2017, s. 295). 

 fara í størri mun undir hægri lestur og standa prógv í truplum vísindagreinum sum 

støddfrøði, lívfrøði, alis- og evnafrøði (Dynarski et al 2013).  

 megna betur at koma inn á arbeiðsmarknaðin seinni í lívinum (Wilde et al, 2011). 

 hava hægri inntøku sum vaksin (Fredriksson et al Í: Leuven & Oosterbeek, 2018, s. 17) 

 

Finn et al (2005) vísa á, at um næmingar ganga fýra tey fyrstu skúlaárini í einum miðalstórum 

flokki heldur enn í einum stórflokki, so er 80% størri sannlíkindi fyri, at teir megna at 

gjøgnumføra eina miðnánsútbúgving aftaná grundskúlan.  

 

4.16 Hvussu ávirkar floksstøddin undirvísingina hjá læraranum? Um vit hyggja at læraranum, 

so vísa kanningar, at lærarar í miðalstórum flokkum meta seg kenna einstaka næmingin væl 

betur, enn starvsfelagarnir, ið undirvísa í stórflokkum, og teir siga seg (av somu orsøk) hava 

meiri tol við einstaka næminginum í undirvísingarstøðuni (Finn et al, 2003). Er flokkurin ikki ov 

stórur, so hava lærarar betri stundir og betri møguleikar at samskifta við einstaka næmingin, og 

teir kunnu tí veita betri og stundisligari leiðbeining í tímanum (Konstantopoluos & Shen, 2016, s. 

88; Babcock & Betts, 2009).  

Lærarar í lutfalsliga smáum flokkum siga seg eisini hava størri dirvi at royna nýggjar 

pedagogiskar leiðir enn lærarar í stórum flokkum (Bascia, 2010).  

Í stóru kanningini ”PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful?” verður sagt, at um tað 

ganga ov nógvir næmingar í einum flokki, so er vandi fyri,  

 at lærararin nýtir meiri pultundirvísing, enn gott er 

 at einstaki næmingurin fær minni tíð saman við læraranum 

 at tað er meiri órógv og fleiri agabrot í flokshølinum 

 at næmingarnir duga verri at umgangast og virða hvør annan  

Kanningar vísa somuleiðis, at næmingar, ið hava gingið í lutfalsliga smáum flokkum fyrstu 

skúlaárini, hava færri atferðartrupuleikar og burturvísingar úr skúlanum, tá ið teir koma í 

hádeildina (Wilson, 2002). 
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4.17 Hvussu ávirkar floksstøddin trivnaðin hjá læraranum? Tey, ið hava granskað í strongd 

millum lærarar, vísa á, at strongdarkenslan er hægri millum lærarar, ið undirvísa stórflokkum, 

enn millum aðrar lærarar (www.classizematters.org). 

Kanningar, ið eru umbidnar av fakfelagsrørsluni, hava víst, at lærarar, sum undirvísa 

stórflokkum, hava fleiri sjúkudagar um árið, enn starvsfelagarnir (Pennsylvania State Education 

Association, 2008).  

Kanningar, ið varpa ljós á, hvussu nýútbúnir lærarar trívast í starvinum, hava víst, at 

høvuðsorsøkirnar til, at nógvir nýútbúnir lærarar hugsa um at gevast í lærarayrkinum, eru  

 at læraralønin er ov lág 

 at næmingarnir hava ov lítla virðing fyri læraranum  

 at flokkarnir eru ov stórir (Ny City Council Survey, 2004).  

Kvantitativar kanningar, sum snúgva seg um arbeiðsumstøðurnar hjá læraranum, hava víst: 

 at um næmingatalið hækkar úr 20 til 23 næmingar pr. flokk, so økjast sannlíkindini fyri, 

at lærarar fara úr starvi við 4,2% (Pas Isenberg, 2010).  

 at 54% av teimum lærarum, ið biðja lærarayrkinum farvæl, nevna stórar skúlaflokkar sum 

eina høvuðsatvold (Ingersoll, 2016; Loeb et al, 2005). 

    

4.18 Hvussu ávirkar floksstøddin foreldrasamstarvið? Kanningar vísa, at foreldur, ið hava 

næmingar í miðalstórum flokkum, geva sum heild skúlanum og lærarunum betri skotsmál, enn 

foreldur, hvørs børn ganga í stórum flokkum. Foreldrini siga seg samskifta meiri við læraran 

gjøgnum vikuna, mánaðin og árið, og tey meta eisini, at lærarin tosar meiri við teirra barn í 

undirvísingini (Bohrnsted & Stecher, 1999).  

Aðrar kanningar vísa, at foreldur, ið hava næmingar í miðalstórum flokkum, siga seg hava eitt 

betri samband (les: kemi) við lærararnar, enn foreldur, ið hava børn, ið ganga í stórum flokkum 

(Bascia, 2010). 

Eitt annað áhugavert kanningarúrslit er, at tað eru størri sannlíkindi fyri, at næmingar flyta 

annaðhvørt flokk ella skúla, um teir ganga í einum stórum flokki (Fredriksson et al Í: Leuven & 

Oosterbeek, 2018, s. 25). 

  

 

 

 

 

 

http://www.classizematters.org/
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4.19 Stórir flokkar - samanumtøka  

 Úrvald øki Hetta granskingaryvirlitið hevur víst... 

 

1 Næmingatal  

– søgulig tíð, 

mentan og  

búskaparpolitikkur 

1. at tað er mentanarliga og landafrøðiliga treytað, hvussu nógvir 

næmingar ganga í sama flokki 

2. at næmingatalið í flestu londum á okkara leiðum er nógv lækkað 

seinastu ½ øldina 

3. at tað ikki altíð eru pedagogisk atlit, ið gera av, hvussu nógvir 

næmingar ganga í einum flokki, men búskaparlig sveiggj kunnu 

flyta talið eitt sindur upp og niður frá ári til árs 

2 Næmingatal  

– hvat er høgt, hvat 

er lágt, og hvat er 

vanligt? 

4. at í granskingarhøpi sigur ein ofta 

a. at í einum lítlum skúla ganga undir 600 næmingar 

b. at í einum miðalskúla ganga millum 600 og 900 

næmingar 

c. at í einum stórum skúla ganga yvir 900 næmingar 

5. at tær flestu kanningarnar, ið eru gjørdar av floksstødd, taka 

støði í, at tú hevur ein lærara til ein flokk og ikki, at tú hevur 

fleiri lærarar í einum og sama flokki 

6. at í granskingarhøpi sigur ein ofta   

a. at í einum lítlum flokki ganga færri enn 15 næmingar 

b. at í einum miðal flokki ganga millum 15 og 23 

næmingar 

c. at í einum stórum flokki ganga millum 24 og 28 

næmingar 

d. at tað eru framdar sera fáar kanningar av stórflokkum 

(gigaflokkum) har tað ganga yvir 28 næmingar 

7. at í fleiri norðurevropeiskum londum hevur ein eitt hámark, ið 

sigur, at tað skulu ikki ganga fleiri enn 25-30 næmingar í einum 

flokki 

3 Næmingatal  

– í OECD og í 

norðurlondum 

8. at miðal næmingatalið í øllum OECD-londunum er umleið 24 

næmingar pr. flokk 

9. at miðal næmingatalið í norðurlondum er umleið 20 næmingar 

pr. flokk 

10. at miðaltalið í teimum mest stórætlaðu statunum í USA er 18-20 

næmingar pr. flokk í grunddeildini 

4 Næmingatal – hvat 

siga granskarar um 

hámark og lágmark 

11. at tað ganga umleið 1000 næmingar í teimum skúlum, ið standa 

seg frægast í altjóða skúlakanningum  

12. at allar kanningar, ið varpa ljós á, hvønn týdning floksstøddin 

hevur á samlaðu læruúrtøku næmingsins, koma ikki til somu 

úrslit  

13. at tey flestu granskaraliðini eru rættuliga samd um, at flokkar 

kunnu bæði vera “ov stórir” og “ov smáir” – og at báðir 

variantarnir kunnu hava keðiliga ávirkan á samlaðu 

læruúrtøkuna 



 

19 
 

14. at miðaltalið í teimum flokkum, ið standa seg frægast í 

fjølbroyttum skúlakanningum, er millum 21 og 25 næmingar pr. 

flokk 

15. at næmingarnir í einum miðalstórum flokki (15-23 næmingar) 

fáa í miðal ½ próvtal hægri enn næmingarnir í einum stórum 

flokki (24-28 næmingar) í ymiskum skúlakanningum 

5 Stórir flokkar  

og arbeiðs-

umstøðurnar hjá 

lærarunum 

16. at um flokkarnir eru ov stórir, so kann hetta hava neiliga ávirkan 

á 

a. undirvísingarmøguleikarnar hjá læraranum 

b. trivnaðin hjá læraranum 

c. strongdarkensluna hjá læraranum 

d. fráfallið millum lærarar 

e. sambandið millum lærara/næming 

f. sambandið millum lærara/foreldur  

6 Stórir flokkar og 

læraraførleikar 

17. at tað krevur servitan og serligar førleikar at undirvísa stórum 

flokkum, og tí eiga lærarar, ið undirvísa stórum flokkum, at 

útbúgvast og/ella eftirútbúgvast til uppgávuna 

7 Stórir flokkar og 

læruúrtøkan hjá 

næmingunum 

18. at um flokkarnir eru ov stórir, so kann hetta hava neiliga ávirkan 

á 

a. royndar- og próvtøkuúrslit hjá næmingunum 

b. fakliga spennið í flokkinum 

c. trivnaðin hjá næmingunum 

d. motivatiónina hjá næmingunum 

e. framtíðarútlitini hjá næmingunum – á miðnámi, í hægri 

útbúgving og á arbeiðsmarknaðinum 

8 Stórir flokkar og 

serligar 

næmingatýpur 

19. at teir næmingar, ið hava størst avbjóðingar í einum stórum 

flokki, eru   

a. næmingar, ið hava serligar avbjóðingar  

b. næmingar, hvørs foreldur hava onga ella lága útbúgving 

- og tískil avmarkaðan førleika at stuðla barni sínum í 

skúlaarbeiðinum 

c. teir dreingir, ið ikki hava so lætt við at læra  

9 Stórir flokkar og 

floksstig  

20. at tað hevur størri týdning at næmingatalið er lutfalsliga lágt 

(ella verður lækkað) í grunddeildini enn seinni í skúlaskipanini 

 

10 Stórir flokkar og 

foreldrasamstarv 

21. at foreldur, ið hava børn, sum ganga í stórum flokkum, geva sum 

heild bæði skúla og lærarum verri ummæli enn onnur foreldur 

11 Stórflokkar og góð 

undirvísing 

22. at floksstødd er bara ein av nógvum faktorum, ið hevur ávirkan á 

læruúrtøkuna, og tí eigur eitt kjak um undirvísingardygd 

ongantíð at verða avmarkað til floksstødd 
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5.0 TVÍ- OG TRÍLÆRARASKIPAN (Co-teaching) 
5.1 Hvørji frøðiorð verða nýtt, tá ið ein tosar um tvílæraraskipan? Tað frøðiorðið (og 

leitorðið), ið oftast verður nýtt, tá ið ein tosar um tví- og trílæraraskipan, er “co-teaching”. Men 

frøðiorð sum “cooperative teaching” og “team teaching” verða eisini tikin fram, hóast hesi 

stundum hava eina heilt aðra merking (Jong Jang, 2006 s. 179ff; Helmke, 2013, s. 264).  

Tá ið eg havi gjørt hetta granskingaryvirlitið, so havi eg tikið útgangsstøði í “co-teaching” og tí 

ávirkan, sum henda tilgongdin hevur á arbeiðslagið og lærúrtøkuna hjá næmingunum.  

Høvuðskeldurnar eru:  

 Grundbøkurnar “Co-teaching i praksis – Samarbejde om inkluderende 

læringsfællesskaber” (Friend, 2017) og “Co-teaching – Samarbejde om 

undervisning” (Højholdt, 2018) 

 Dátugrunnurin “Francis & Taylor”, ið gav mær atgongd til fleiri javnlíkamettar 

greinar 

 Metakanningar, ið eru framdar av John Hattie (2009/2013) og Andreas Helmke 

(2013) 

 PISA, TIMMS og aðrar viðkomandi kanningar, ið stundum hava sett sjóneykuna á 

sambandið millum tvískipan øðrumegin og læruúrtøku hinumegin 

   

5.2 Hvør er munurin á tvílæraraskipan og einlæraraskipan? Í útlendskum yrkisbókmentum ger 

ein mun á  

 Einlæraraskipan (eisini rópt “mono-teaching”) har  

o ein lærari  

o undirvísir einum flokki  

o í einari lærugrein  

o í einum flokshøli 

o í ein undirvísingartíma í senn  

  

 Tvílæraraskipan (vanliga rópt “co-teaching”) har tveir lærarar, ið hava ymiskan 

útbúgvingarprofil ella tvey yrkislærd fólk, ið hava ymiskar grundútbúgvingar, samstarva 

um 

o at fyrireika 

o at fremja 

o og eftirmeta undirvísingina í einum og sama skúlaflokki. 

 

5.3 Nær byrjaði ein at tosa um tvílæraraskipanir og hví? Tvílæraraskipan sum 

undirvísingarskipan kom fram í USA og í Kanada í 1980unum (Højholdt, 2018, s. 142). Seinni 

hevur tvílæraraskipanin fingið undirtøku bæði í Europa og í Skandinavia (Fluijta, Bakker & 

Struyf, 2016, s. 187).  
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Tvílæraraskipanin hevur ein sernámsfrøðiligan uppruna. Rákið – ella politiska ynskið – á okkara 

leiðum hevur í mong ár verið, “at skúlin skal vera fyri øll”, og peikað verður aftur og aftur á, at 

næmingar, ið hava serligar avbjóðingar, skulu undirvísast í sama flokshøli sum javnaldrarnir. Við 

støði í kunngerðum og viðtøkum um “tann rúmliga og inkluderandi fólkaskúlan”, verður víst á, 

at tað er ikki uppgávan hjá einstaka næminginum at laga seg til skúlatilboðið, men at tað er 

uppgáva fólkaskúlans at skapa eitt undirvísingartilboð, sum er so fjølbroytt, at tað hóskar 

næmingum, ið hava ymiskar lærufortreytir, ymiskar persónsmenskur og ymisk áhugamál 

(Højholdt, 2018, s. 21ff.; Stanek & Just, 2019, s. 22ff).  

Søgan um tann inkluderandi fólkaskúlan er ein vøkur søga, men at skapa eitt skúlatilboð, ið 

endurspeglar hesa søgu, er lættari sagt enn gjørt. Kritiskar røddir siga tí, at inklusjónsprojektið er 

ein utopi. Orsøkin er tann, at skúlaskipanin er ein stirvin og siðbundin skipan, ið – antenn vit 

vilja tað ella ikki – hóskar betur til ávísar næmingatýpur enn aðrar (Qvortrup & Qvortrup Í: 

Højholdt, 2018, s. 26). Líkamikið hvørjar førleikar ein lærari hevur, so megnar hann ikki at hava 

almenna undirvísing og serundirvísing samstundis. Og hann megnar heldur ikki at røkka 24 

ymiskum næmingum um somu tíð. Uppgávan er ov stór, og hon er ov fløkt (Hansen, 2012, s. 

156-158).  

Tað er í kjalarvørrinum á inklusjónskjakinum, at tvílæraraskipanin (les: co-teaching) dagar undan 

sum eitt pedagogiskt alternativ. 

 

5.4 Hvat er ein tvílæraraskipan í roynd og veru? Ein skal ikki hava lisið nógvar greinar, ið 

snúgva seg um tvílæraraskipanir, áðrenn ein gerst varugur við, at hugtakið verður allýst ymiskt í 

ymiskum bókmentum. Men heilt einfalt kann ein siga, at ein tvílæraraskipan er eitt samstarv 

millum tvey fakfólk (ella tveir lærarar) um undirvísing.  

Endamálið við hesum samstarvi er 

 at betra um læruhugin og at økja um læruúrtøkuna hjá einstaka næminginum (Smith & 

Winn, 2017, s. 436).  

Um samstarvið skal fevna um styttri ella longri tíðarskeið eru skúlagranskarar ikki samdir um. 

Um samstarvsfelagarnir skulu hava ymiska grundútbúgving ella kunnu hava somu 

grundútbúgving eru skúlagranskarar heldur ikki samdir um (ibid.).  

Professarin, Marilyn Friend, ið hevur skrivað fleiri bøkur um tvílæraraskipan og co-teaching, 

leggur stóran dent á, at tey, ið skulu samstarva um undirvísing og í undirvísingini, skulu hava 

 ymiskar fakligar førleikar, soleiðis at tey kunnu ríka undirvísingartilboðið á hvør sín hátt.  

Sambært Friend (2017, s. 21ff.) er tað rættuliga óvanligt, at tveir fólkaskúlalærarar, ið hava 

líknandi prógv, samstarva um ein flokk. Tað, sum er vanligt – og sum kann viðmælast – er 

harafturímóti, at ein vanligur fólkaskúlalærari og ein serfrøðingur av onkrum slag fáa til uppgávu 

at fyrireika, fremja og eftirmeta undirvísingartilboðið í felag. Teir førleikar, ið serfrøðingurin 

hevur, verða tvinnaðir saman við teimum førleikum, ið fólkaskúlalærarin hevur, og samlaða 

undirvísingartilboðið gerst harvið fjølbroyttari og úrslitabetri. 
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Tann, ið fær til uppgávu at samstarva við fólkaskúlalæraran, kann t.d. vera  

 

 ein serlærari 

 ein lesivegleiðari 

 ein støddfrøðivegleiðari 

 ein orðblindalærari 

 ein talblindalærari 

 ein AKT-lærari 

 

Men fólkaskúlalærarin kann eisini samstarva við yrkislærd fólk, sum hava eina aðra 

grundútbúgving, ið er lærarayrkinum viðkomandi. Námsfrøðingurin, sjúkrarøktarfrøðingurin, 

skúlasálarfrøðingurin og musikterapeuturin verða nevndir sum dømi (Hansen, 2017, s. 10; 

Højholdt, 2018, s. 69; Friend, 2017, s. 24). 

Yrkisbólkarnir, ið verða nevndir omanfyri, hava ymiska servitan. Og tað eru altíð fortreytirnar og 

avbjóðingarnar hjá næmingabólkinum, ið gera av 

 hvør skal samstarva við hvørjum um hvat, hvussu og hvussu leingi (Friend, 2017, s. 23).  

        

5.5 Hvat minnir um eina tvílæraraskipan - uttan at vera tað? Fyri at skilja hvat ein 

tvílæraraskipan er, kann tað verða skilagott at gera lesaranum greitt, hvat ein tvílæraraskipan ikki 

er. Ein góð tvílæraraskipan er ikki 

 at ein fólkaskúlalærari fær hjálp av einum vikari ella einum námsfrøðingi nakrar tímar 

um dagin og/ella vikuna 

 at ein fólkaskúlalærari stendur fyri undirvísingini, meðan ein hjálparlærari gongur runt í 

flokshølinum og stuðlar teimum næmingum, ið ikki fáa nóg nógv á skaftið 

 ein turnusskipan, har annar lærarin stendur fyri undirvísingini mánadag, mikudag og 

fríggjadag, meðan hin lærarin er radiatorlærari hesar dagarnar. Og so skifta teir leiklut 

týsdag og hósdag 

 ein skipan har annar lærarin altíð er í flokshølinum og undirvísir, meðan hin tekur sær av 

øllum teimum eykauppgávum, ið ofta eru knýttar at læraraarbeiðinum – at kopiera, at 

skanna, at tosa í telefon við avvarðandi myndugleikar, at tosa trupul foreldur til sættis, at 

taka sær av næmingum, ið hava ein ringan dag. Osfr.. (Friend, 2017, s. 26) 

Ein góð tvílæraraskipan krevur, at báðir undirvísarar eru ástaðis samstundis, og at teir gera sær 

dælt av, at teir hava ymiskar førleikar og tískil kunnu átaka sær ymiskar undirvísingaruppgávur í 

flokshølinum. Grundleggjandi tankin er, at tað, ið tvey yrkislærd fólk kunnu fyrireika og fremja í 

felag, er betri enn tað, ið ein undirvísari megnar einsamallur (Friend, 2017, s. 25ff.). 
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Tey, ið hava arbeitt nógv við tvílæraraskipanum og co-teaching siga, at skal co-teaching bera á 

mál, so er tað týdningarmikið, at undirvísararnir:   

 

     
                                                                                                     Tillagað eftir (Friend, 2017, s. 26) 

 

Høvuðsboðskapurin er altíð  

 at um næmingarnir í einum flokki trívast og læra tað, ið teir skulu, so eiga báðir partar 

heiðurin.  

 um næmingarnir mistrívast og læruúrtøkan er minni enn væntað, so hava báðir partar 

samábyrgd.  

Tað er við øðrum orðum ikki so, at annar parturin hevur ábyrgd av flokkinum í síni heild, meðan 

hin hevur ábyrgd av einum ella fáum eyðmerktum næmingum og/ella uppgávum.  

 

5.6 Hvussu er ábyrdar- og uppgávubýtið í eini tvílæraraskipan? Líkamikið hvør skal samstarva 

við hvørjum, og hvussu drúgt tíðarskeið samstarvið fevnir um, so er tað ongantíð so  

 at annar lærarin hevur ¾ av samlaðu ábyrgdini, meðan hin hevur ¼ 

 at starvsfelagarnir hava ½ av ábyrgd í part 

Nei! Bæði vanligi lærarin og serlærarin hava fulla ábyrgd av, at undirvísingin er væl skipað og 

ber á mál. Sjálvt um starvsfelagarnir hava eins stóra ábyrgd, so merkir tað ikki, at teir skulu gera 

tað sama. Tað gevur jú onga meining. Tey, ið samstarva, skulu í stóran mun gera tað, ið tey eru 

(ser)útbúgvin til og tað, ið tey eru stinnast í.  

 

1. Hava ymiskar 
førleikar

2. Eru javnbjóðis 
samstarvspartnarar

3. Tora og vilja taka 
lut við fullari megi

4. Taka avgerðir í 
felag

5. Seta lærumál í 
felag

6. Hava samábyrgd 
- eisini tá ið málini 
ikki verða rokkin
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5.7 Hvørjir eru fyrimunirnir, og hvørjir eru vansarnir, tá ið fólk, ið hava ymiskar útbúgvingar, 

skulu samstarva? Kanningar vísa, at hvørki tvílæraraskipan ella tvørprofessjonelt samstarv fáa 

serliga nógv uppmerksemi í læraraútbúgvingum á okkara leiðum, og tí eru nýútbúnir lærarar ikki 

vanir at samstarva við aðrar yrkisbólkar, tá ið teir fáa prógv. Tað, ið ein sjáldan gevur sær far um, 

er, at fólk, ið hava ymiskar útbúgvingar, kunnu uppfata og lýsa somu pedagogisku avbjóðing 

rættuliga ymiskt. Orsøkin er hon, at ymiskir yrkisbólkar  

 hava ymiskar ástøðiligar fyrimyndir, ymiskar áskoðanir, ymisk hugtøk og ymiskar mátar 

at greiða pedagogiskar fløkjur (Hansen, 2017, s. 10).  

Um ein ikki sær dygdina og menningarmøguleikarnar í, at fólk við ymiskum útbúgvingum hava 

ymiskar amboðskassar við sær inn í fólkaskúlan, so kann eitt samstarv um undirvísing skjótt 

enda í einum ruðuleika, har fólk gremja seg um, “at starvsfelagin als ikki skilir, hvat er á vási, 

og/ella at hann ikki sær skógin fyri berum trøum”. Um ein hinvegin er fordómsleysur og lærir at 

virðismeta tað pedagogiska íkastið, ið starvsfelagin leggur afturat, so kann samlaða tilboðið 

gerast munandi meiri fjølbroytt og næmingalagað enn frammanundan. 

 

5.8 Hvussu ávirkar tvílæraraskipanin og co-teaching næmingatalið í flokkinum? Lesarin skal 

vera varugur við, at tvílæraraskipan og co-teaching byggir ikki á ein logikk, ið sigur 

 at tá ið ein lærari er førur fyri at undirvísa 24 næmingum í senn, so eru tveir lærarar førir 

fyri at undirvísa 48 næmingum í senn.  

Tankin um eina tvílæraraskipan er harafturímóti ein samfastur partur av inklusjóns-

paradigmuni, og eitt grundleggjandi endamál í hesum sambandi er,  

 at næmingatalið pr. undirvísara eigur at lækka munandi.  

Í skúlahøpi tekur ein ofta støði í, at tað skulu ganga umleið 24 næmingar í einum flokki. Eru 

næmingar í flokkinum, ið hava serligar avbjóðingar, so skulu tað vera tveir lærarar í flokkinum 

alla tíðina ella ein part av tíðini. T.e. at lærara/næminga-skamturin verður ikki 1:24, men 1:12  

(Friend, 2017, s. 28-29; Hedegaard Hansen Í: Stanek & Just, 2019, s. 22). 

Grundgevingin fyri at skifta einlæraraskipanina út við eina tvílæraraskipan er tískil ikki, at ein 

skal (ella kann) hækka næmingatalið í flokkinum. Tvørturímóti. Ein velur eina tvílæraraskipan 

heldur enn eina einlæraraskipan, tí ein vil 

 økja um tíðina, ið lærarin hevur saman við einstaka næminginum 

 styrkja um bæði námsfrøðiliga- og sernámsfrøðiliga tilboðið   

Lesarin skal tískil vera varugur við, at ein tvílæraraskipan sum útgangsstøði er ein dýrari skipan 

enn ein einlæraraskipan, og serfrøðingar á økinum siga,  

 at um færri enn 30% av næmingunum í einum flokki á 24-25 næmingar hava serligar 

avbjóðingar, so loysir tað seg ikki at hava tvílæraraskipan (Hedegaard Hansen Í: Stanek 

& Just, 2019, s. 24).  
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5.9 Hvussu kann ein tvílæraraskipan fremjast í verki? Ein tvílæraraskipan er ikki ein 

einlæraraskipan, sum verður faldað við tvey. Endamálið við eini tvílæraraskipan er at skapa eitt 

øðrvísi undirvísingartilboð – eitt tilboð, ið er meiri næmingalagað, fjølbroytt og úrslitagott 

(Højholdt, 2018, s. 17ff.).  

Um ein hyggur at, hvønn leiklut undirvísararnir hava í eini tvílæraraskipan, so vísa 

undirvísingargranskarar á 6 ymiskar – og tó samfastar – tilgongdir. Tilgongdirnar hava sterkar og 

veikar síður, og tær kunnu (og skulu) nýtast til ymisk endamál og til ymiskar tíðir.  

 

Ein undirvísir, 

og ein eygleiðir 

Bólka-

undirvísing 

Parallel-

undirvísing 

Alternativ 

undirvísing 

 

Felags 

undirvísing 

Ein undirvísir, 

og ein er stuðul 

Endamálið er, at 

eygleiðarin skal 

innsavna dáta 

um flokkin 

og/ella einstakar 

næmingar í 

flokkinum, sum 

toymið kann 

nýta, tá ið 

undirvísingin 

verður løgd til 

rættis. Mælt 

verður til, at 

hetta verður 

gjørt dagliga 

ella fleiri ferðir 

um vikuna 

 

Flokkurin 

verður býttur 

sundur í bólkar. 

Bólkarnir 

arbeiða við 

ymiskum 

evnum. 

Undirvísararnir 

ganga millum 

bólkarnar og 

undirvísa, 

vegleiða og 

veita stuðul. 

 

Flokkurin 

verður býttur 

upp í tveir eins 

stórar hópar. 

Hóparnir verða 

undirvístir í 

sama evni, og 

teir arbeiða við 

sama tilfari. 

Men ein 

undirvísari 

hevur ábyrgd av 

øðrum hópinum, 

meðan hin 

undirvísarin 

hevur ábyrgd av 

hinum hópinum. 

 

Ein lærari 

undirvísir 

flokkinum. 

Samstundis 

tekur hin lærarin 

nakrar 

næmingar 

burturfrá, ið 

hava serligar 

avbjóðingar, og 

undirvísir 

teimum á ein 

øðrvísi hátt. 

Báðir lærararnir 

standa frammi 

við pultin. Teir 

skiftast um at 

hava orðið, og 

teir skiftast um 

at vísa, greiða 

frá, tekna, geva 

dømi osfr.. Teir 

leggja afturat 

hvørjum øðrum. 

Annar kann 

eisini greiða frá, 

meðan hin ger 

talvuna til 

reiðar, finnur 

dømi á 

youtube.com. 

Osfr.. 

 

Ein lærari 

stendur fyri 

undirvísingini, 

meðan hin 

gongur honum 

til handa. Deilir 

pappír út til 

næmingarnar, 

tendrar telduna, 

tosar við 

næmingar, ið 

órógva, fer til 

næmingar, ið 

biðja um hjálp 

og vegleiðing  

 

 

(Friend, 2017, s. 

81ff.). 

 

 

Ofta nýtir sama undirvísingartoymið fleiri tilgongdir í einum og sama undirvísingartíma. 

Serfrøðingar siga, at um eitt toymi megnar at nýta allar seks tilgongdirnar á ein skynsaman og 

natúrligan hátt, so kann hetta styrkja undirvísingartilboðið munandi. Teir mæla samstundis til,  

 at eitthvørt undirvísingartoymi nýtir í minsta lagi tríggjar av teimum seks tilgongdunum 

javnan (Friend, 2017, s. 80). 
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5.10 Hvat sigur álítandi gransking um tvílæraraskipan og co-teaching? Tað eru ikki framdar 

nógvar kanningar, ið vísa, hvussu tvílæraraskipanir og co-teahing roynast samanborið við meiri 

siðbundna undirvísing (Friend, 2017, s. 45; Højholdt, 2018, s. 143). Lesarin skal somuleiðis vera 

varugur við: 

 at tær kanningar, ið er til taks, eru framdar á rættuliga ymiskan hátt, og kunnu tískil  

verða truplar at bera saman 

 at tvílæraraskipanir og co-teaching verður í høvuðsheitum nýtt fyri at loysa 

sernámsfrøðiligar avbjóðingar og fyri at styrkja um inklusjónstilboðið í einum flokki, 

einum skúla ella í eini kommunu. Av somu orsøk hava granskarar ofta kannað, hvussu 

tvílæraraskipanin roynist í einum sernámsfrøðiligum konteksti. 

Metakanningarnar hjá John Hattie (2013, s. 223ff) vísa, at tað eru alt ov fáar granskingar-

verkætlanir, ið hava sett sjóneykuna á, hvussu ein tvílæraraskipan ávirkar samlaðu læruúrtøkuna 

í einum flokki. Tær fáu verkætlanirnar, ið eru altkomuligar, vísa ivasom úrslit.  

Í metakanningunum hjá Andreas Helmke (2013, s. 268ff.) verður ikki tosað beinleiðis um 

tvílæraraskipan og co-teaching, men tað verður undirstrikað, at um undirvísingin skal kasta sum 

mest av sær, so hevur tað stóran týdning, at lærarar  

 samstarva um undirvísing 

 fyrireika seg í felag 

 menna eitt fakligt málbrúk 

 fáa høvi at eygleiða undirvísingina hjá hvør øðrum 

 leiðbeina hvørjum øðrum og geva hvørjum øðrum góð hugskot  

Helmke (2013) tosar ikki um lærarar, ið undirvísa í felag, men um samstarvsfelagar, ið tosa opið 

og erligt um undirvísing. 

 

5.11 Nær og hvar nýtir ein tvílæraraskipan heldur enn einlæraraskipan? Kanningar vísa, at  

tvílæraraskipan verður sjáldan nýtt í flokkum, har tað eru fáir næmingar, ið hava serligar 

avbjóðingar (Saloviita & Takala, 2010, s. 389ff.). Hóast hesa meginreglu, so er einki til hindurs 

fyri, at tvílæraraskipanir verða nýttar í vanligari undirvísing (Fluijta, Bakker & Struyf, 2016, s. 

187ff.). Í norðurlendskum høpi verður hetta stundum gjørt í grunddeildini fyri at fáa yngstu 

næmingarnar at falla til í skúlanum.  

 

5.12 Er tað samband millum tvílæraraskipan og trivnaðin hjá næmingunum? Kanningar vísa, 

at næmingar, ið hava serligar avbjóðingar, dáma betur at vera í einum vanligum flokki saman við 

tveimum yrkislærdum fólkum, heldur enn at sita í einum serflokki saman við einum lærara stóran 

part av skúlatíðini. Tvílæraraskipanin er í hesum ljósi við til at betra trivnaðin og skúlahugin hjá 

næmingunum – og kenslan av at verða øðrvísi enn hini og at verða hildin uttanfyri  minkar 

samsvarandi (Keefe & Moore Í: Friend, 2017, s. 43-44). 
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5.13 Er tað samband millum tvílæraraskipan og næmingavegleiðing? Kanningar vísa, at í 

einum flokki, ið nýtir co-teaching, fáa næmingar, ið hava serligar avbjóðingar, størri 

uppmerksemi frá lærarunum og meiri hjálp at finna hóskandi lesitilfar og skúlauppgávur enn í 

einum serflokki, har lærarin ikki altíð setur nóg høg krøv til næmingaavrik (Wilson & Michaels 

Í: Friend, 2017, s. 41ff).  

 

5.14 Læra næmingar meiri í eini tvílæraraskipan enn í eini einlæraraskipan? Kanningar vísa, 

at næmingar, ið hava serligar avbjóðingar, fáa meiri burturúr fakliga, tá ið teir ganga í einum 

vanligum flokki, har tvey yrkislærd fólk samstarva, enn tá ið teir ganga í einum flokki, ið hevur 

ein lærara í senn (Hang & Raben Í: Friend, 2017, s- 41; Huberman o.fl. Í: Friend, 2017, s. 42; 

Walsch Í: Højholdt, 2018, s. 145). Serliga í lesing og støddfrøði er munurin týðiligur (Walsh, 

2012, s. 33). Aðrar kanningar hava víst,  

 at tvímæltir og/ella fleirmæltir næmingar fáa meiri burturúr í eini tvílæraraskipan enn í 

eini einlæraraskipan (Pardini Í: Friend, 2017, s. 42).  

 

5.15 Hvussu ávirkar tvílæraraskipanin sjálvsálitið, sosialu førleikarnar og atburðin hjá 

næmingunum? Kanningar vísa, at í eini tvílæraraskipan hava næmingar, ið hava serligar 

avbjóðingar 

 størri sjálvsálit 

 betri sosialar førleikar  

 fleiri vinir enn javnlíkarnir, ið ganga í flokkum, ið hava ein lærara í senn (Walher-

Thomas Í: Højholdt, 2018, s. 144).  

 

5.16 Nær velur ein skúlaleiðsla at nýta tvílæraraskipan heldur enn einlæraraskipan? 

Kanningar vísa, at tá ið ein skúlaleiðsla velur at fara frá einlæraraskipan til tvílæraraskipan, so er 

tað aloftast ein sernámsfrøðilig orsøk. Tað er inklusjónskravið, ið er drívmátturin og 

høvuðsorsøkin. Ein tekur fyri givið, at tveir lærarar  

 hugsa betur enn ein 

 røkka longur enn ein 

 orka betur enn ein.  

Kanningar vísa, at tað krevur stórt dirvi at venda siðbundnari undirvísing bakið og at seta  

tvílæraraskipan í verk, og tann, ið skal vísa dirvi og slóða fyri, er skúlaleiðslan. Tá ið tað kemur 

til pedagogiska (ný)hugsan, so skal skúlaleiðslan vera eitt ella tvey fet frammanfyri 

starvsfólkaliðið, og uppgávan hjá leiðaranum er 

 at seta í gongd 

 at geva hugskot og kveikjandi tilfar 

 at veita stuðul (Salisbury & McGregor Í: Friend, 2017, s. 44).  
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Hetta merkir, at skúlaleiðslan fyrst av øllum má seta seg væl inn í teir tankar og tær 

mannagongdir, ið “co-teaching” byggir á og tínæst megnar at seta fólk í tví- og trílæraratoymi, 

ið hóska saman bæði fakliga og persónliga.  

 

5.17 Hvussu dáma lærarum tvílæraraskipanina? Um vit hyggja at einstaka læraranum og/ella 

læraratoyminum, so er tað soleiðis, at ein í høvuðsheitum hevur kannað tvílæraraskipan í einum 

sernámsfrøðiligum konteksti. Og í hesum kontekstinum vísa kanningar, at ein tann størsta 

misfatanin millum manna er, at allir undirvísarar duga  

 at samstarva um undirvísing  

 at undirvísa í felag (Smith & Winn, 2017, s. 438).  

So er ikki! Læraraútbúgvingin er ikki ein útbúgving í samstarvi, og nógv av teimum, ið skulu 

gerast partur av eini tvílæraraskipan fyri fyrstu ferð, siga, at sjálvt samstarvið við ein ella tveir 

starvsfelagar er tann størsta avbjóðingin av øllum.  

Skúlagranskarar vísa tí á, at skal ein tvílæraraskipan setast í verk, so mugu undirvísararnir 

 tvingast at hugsa alla undirvísing av nýggjum  

Einlæraraskipanin má setast til síðis, og teir møguleikar, ið eru samfastur partur av 

tvílæraraskipanini, mugu gerast sjónligir og festast á blað.  

Fleiri kanningar hava víst, at um ein tvílæraraskipan skal virka eftir ætlan, so mugu tey, ið skulu 

arbeiða í toymi 

 fáa ríkiligt av fyrireikingartíð  

 vælegnað fyrireikingarhøli á skúlanum (Smith & Winn, 2017, s. 438ff.).  

Kanningar vísa eisini, at sjálvt um tey, ið undirvísa í felag, kunna hava (ella skulu hava) ymiskar 

fakligar førleikar, so er tað týdningarmikið, at teirra næmingasýni og teirra læru- og 

undirvísingarfatan er sambærilig. Um ikki, so verður trupult at samstarva (Smith & Winn, 2017, 

s. 438ff.).  

 

5.18 Hvat eyðkennir “góða undirvísing” í eini tvílæraraskipan? Kanningar vísa, at í 

høvuðsheitum et tað ikki munur á, hvat eyðkennir góða undirvísing í eini einlæraraskipan og í 

eini tvílæraraskipan. Góð undirvísing  

 fær næmingarnar at kenna seg tryggar og at trívast  

 hevur greiðar reglur fyri, hvussu ein ber seg at innanfloks 

 hevur ein greiðan bygnað 

 er næmingalagað og fjølbroytt 

 er innihaldsrík og málrættað. Osfr.. (Helmke, 2013). 
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Men fyri at ein tvílæraraskipan skal rigga, so er tað alneyðugt, at toymislimirnir semjast um og 

seta orð á, hvussu toymið kann skapa eitt gott undirvísingartilboð (Fluijta, Bakker & Struyf, 

2016, s. 187). Skúlagranskarar vísa á, at ein tann størsti veikleikin í eini tvílæraraskipan, er ofta, 

at toymislimirnir hava einki rúm (og ongan tíðarlumma í gerandisdegnum), har teir kunnu leggja 

sínar tankar fram, kjakast uttan fordómar, lurta eftir hvørjum øðrum, læra hvør av øðrum og 

finna semjur. Osfr.. (ibid. s. 197).  

 

5.19 Hvussu kemur ein skúli (ella eitt toymi) væl frá byrjan, um ein velur tvílæraraskipan 

heldur enn einlæraraskipan? Kanningar vísa, at ein tvílæraraskipan er ikki løtt at seta í verk, og 

skal hon virka væl frá byrjan, so er tað ein treyt 

 at undirvísararnir hava tikið skeið ella eftirútbúgving í co-teaching 

 at undirvísararnir javnan – og serliga í byrjanini – fáa supervisión frá fólki, ið kenna til 

henda arbeiðsháttin og/ella hava royndir við hesum arbeiðsháttinum 

 at undirvísararnir fáa tíð og pláss at fyrireika og eftirmeta undirvísingina í felag 

 at undirvísararnir skilja, at teir vara av øllum næmingunum. 

Harumframt vísa kanningar, at tað er ein stórur fyrimunur, um byrjað verður í grunddeildini og 

ikki seinni í skúlatíðini, tá ið bæði lærarar og næmingar hava ognað sær bæði vanar og óvanar 

(Højholdt, 2018, s. 145ff.). 

 

5.20 Hvat skal til fyri at ein tvílæraraskipan skal virka eftir vild? Kanningar vísa, at ein 

tvílæraraskipan í sjálvum sær ikki kastar meir av sær enn vanlig undirvísing, men at tað 

harafturímóti er arbeiðslagið og arbeiðsinnsatsurin í toyminum, ið ger allan munin (Huberman et 

al. Í: Friend, 2017, s. 42).  

Arbeiðslagið er tengt at (og treytað av)  

 hvørji fólk manna toymið – ella hvussu væl toymið samstarvar  

Serfrøðingar á økinum siga, at sum útgangsstøði er tað altíð soleiðis, at tað eru fortreytirnar hjá 

næmingunum øðrumegin og fakligu málini hinumegin, ið gera av, hvørjir lærarar/yrkislærd fólk 

skulu arbeiða í toymi (Højholdt, 2018, s. 105). Men tá ið hetta er sagt, so vísa kanningar, at skal 

ein tvílæraraskipan virka til fulnar, so er tað ikki bara fakliga samansetingin, ið hevur týdning, 

men at tað hevur minst líka stóran týdning,  

 at toymislimirnir hóska saman 

 trívast hvør við øðrum 

 virða yrkisførið hjá hvørjum øðrum. 

Tey, ið hava granskað í toymisarbeiði, vísa eisini á, at tað er ikki ókent fyribrigdi, at lærarar fara 

til leiðsluna og seta fram ynski um, hvønn teir vilja samstarva við, og hvønn teir ikki vilja 

samstarva við (Keefe & Moore Í: Friend, 2017, s. 43).  
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5.21 Er tvílæraraskipanin ein regluføst skipan? Granskarar vísa á, at ein tvílæraraskipan er ikki 

ein stirvin og regluføst skipan, men at hon kann útinnast (og verður útint) á ymiskar hættir. Tað 

finnast fleiri góðar tilgongdir og arbeiðshættir, og ymiskir skúlar fremja tvílæraraskipanina uppá 

ymiskar mátar. Kanningar vísa 

 at nakrir skúlar nýta tvílæraraskipan í øllum førum - í øllum lærugreinum og alla tíðina 

 at aðrir skúlar nýta tvílæraskipan í ávísum førum, í ávísum lærugreinum og í úrvaldum 

flokkum (Burnstein o.fl. Í: Friend, 2017, s. 44). 

 

5.22 Hvør hevur avgerðarrættin í eini tvílæraraskipan? Kanningar vísa, at sjálvt um 

útgangsstøðið er, at limirnir í eini fleirlæraraskipan skulu hava eins stórt vald og eins stóra 

ábyrgd, so er tað ofta soleiðis,  

 at ein undirvísari hevur lyndi til at taka yvir. 

Orsøkin er tann, at hesin heldur 

 at hann kennir lærarauppgávuna betur enn hin/hini 

 at hann veit betur, hvat næmingunum tørva 

 at hann hevur betri innlit í, hvat næmingarnir skulu arbeiða við frá ferð til ferð 

 at hann skal tosa meiri enn hin (ella hinir) undirvísararnir í tímanum  

Hetta fyribrigdið, ið ikki er ókent í eini tvílæraraskipan, verður rópt “maktøði”, og granskarar eru 

samdir um, at gerst maktøðin hjá einum toymislimi ov stór, so ávirkar tað bæði trivnaðin millum 

undirvísararnar og sjálvt undirvísingartilboðið. 

Kanningar vísa eisini, at ávísir lærarar eru meiri nærtiknir, um næmingarnir ikki klára seg so væl 

í landsroyndum og fráfaringarroyndum (Harbort et al. Í: Friend, 2017, s. 43; Masroperi et al. Í: 

Friend, 2017, s. 43).  

 

5.23 Hvat læra lærarar (ella starvsfelagar) í eini tvílæraraskipan? Kanningar vísa, at tey, ið 

samstarva í eini tvílæraraskipan, læra rættuliga nógv av hvørjum øðrum: Tey eygleiða hvønn 

annan. Tey vegleiða hvørjum øðrum. Og tey undrast og finna loysnir í felag. Á enskum máli 

verður tosað um,  

 at “co-teaching” og ”co-learning” eru samanfallandi mannagongdir   

Kanningar vísa, at á nógvum læraraútbúgvingum fáa tvílæraraskipanir og co-teaching ikki serliga 

stórt uppmerksemi, og at nýútbúnir lærarar av somu orsøk læra sera nógv av at arbeiða saman 

við góðum og royndum starvsfeløgum í eini tvílæraraskipan (Smith & Winn, 2017, s. 436-437).  
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Højholdt (2018, s. 145) vísir á 

 

 

 at nýútbúnir lærarar, ið fáa høvi at hava ein pedagogiskan lærumeistara við sína lið, eru í 

eini gyltari støðu samanborið við tey, ið skulu loysa allar pedagogiskar avbjóðingar 

einsamøll 

 

 

5.24 Hvussu ávirkar tvílæraraskipanin trivnaðin og áræðið hjá læraranum? Kanningar vísa, at 

lærarar, ið eru partar av eini tvílæraraskipan, trívast betur enn lærarar, ið undirvísa einsamallir.  

Lærarar, ið undirvísa í toymi (1) tora betur at royna nýggjar leiðir og (2) megna sum heild betur 

at skapa eitt øðrvísi og fjølbroytt undirvísingartilboð (Smith & Winn, 2017, s. 437). Ein nátúrlig 

hjáveiða í tvílæraraskipanini er harumframt,  

 at hon styrkir eftirmetingarmentanina og kjakmentanina á skúlanum, tí tað er samfastur 

partur av tvílæraraskipanini, at undirvísarar eftirmeta undirvísingina í felag (Smith & 

Winn, 2017, s. 437).  
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5.25 Tvílæraraskipan – samanumtøka   

 

 Úrvald øki Hetta granskingaryvirlitið hevur víst... 

 
1 Tvílæraraskipan 

– uppruni og 

grundleggjandi 

hugsan 

1. at tvílæraraskipanin upprunaliga varð ment fyri at styrkja um 

sernámsfrøðiliga tilboðið og inklusjónsstrembanina í fólkaskúlanum  

2. at ein tvílæraraskipan er eitt pedagogiskt tiltak, sum roynir at 

samansjóða vanliga undirvísing og serundirvísing 

 

2 Tvílæraraskipan 

– næmingatal og 

kostnaður 

3. at næmingatalið í einum flokki eigur ikki at hækka munandi, tá ið 

tvílæraraskipanin loysir einlæraraskipanina av. Endamálið við 

tvílæraraskipanini er heilt einfalt    

a. at økja um tíðina, ið lærarin hevur saman við einstaka 

næminginum 

b. at skapa eitt meiri næmingalagað undirvísingartilboð 

4. at í krónum og oyrum er ein tvílæraraskipan altíð ein dýrari loysn enn 

ein einlæraraskipanin 

 

3 Tvílæraraskipan 

– trupul at seta í 

verk 

 

5. at tað er ikki einfalt at seta eina tvílæraraskipan í verk, tí 

a. einlæraraskipanin er so rótfest í skúlasamanhangi 

b. at lærarar eru ikki útbúnir til og vanir við at samstarva við 

aðrar lærarar/aðrar yrkisbólkar um undirvísing 

c. at lærarar eru ikki vanir at undirvísa í felag 

6. at tað tekur drúgva tíð og nógva fyrireiking at fáa eina 

tvílæraraskipan av virka, og tí eiga tey, ið skulu arbeiða í toymi 

a. at fáa nógva, góða og greiða vegleiðing/supervisjón, tá ið 

skipanin verður sett á stovn (og sum frá líður). 

 

4 Tvílæraraskipan 

– krøv til skúla-

leiðslu 

7. at skúlaleiðslan eigur at hava stórt innlit í toymissamstarv og 

tvílæraraskipanir, áðrenn skúlin roynir hesar tilgongdir 

8. at skúlaleiðslan má kenna einstaka undirvísaran rættuliga væl, áðrenn 

hon mannar undirvísingartoymini 

9. at tað kann vera ein fløkt og tíðarkrevjandi uppgáva at taka avgerð 

um, hvør skal samstarva við hvørjum í einum toymi. Tey, ið skulu 

samstarva, skulu    

a. hava ymiskan útbúgvingarprofil, soleiðis at tey kunnu rúmka 

undirvísingartilboðið á hvør sín hátt – men tey skulu hava 

sambæriligt læru- og undirvísingarsýni 

b. hava fakliga virðing fyri hvørjum øðrum 

c. trívast hvør við øðrum 

10. at tað skal altíð vera næmingahópurin, ið ger av, hvørjar fakligar 

førleikar toymið hevur tørv á 

 

5 Tvílæraraskipan 

– ein leistur ella 

fleiri? 

11. at tvílæraraskipan kann fremjast á ymiskar hættir – men líkamikið 

hvør háttur verður nýttur, so er tað avgerandi, at einstaki 

toymislimurin tekur fulla ábyrgd av arbeiðinum 
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12. at skal ein tvílæraraskipan virka til fulnar, so má læraratoymið fáa 

nóg mikið av tíð, góð høli og góðar umstøður at fyrireika, fremja og 

eftirmeta undirvísingina í felag 

13. at ein tvílæraraskipan ofta styrkir eftirmetingarmentanina og 

kjakmentanina á skúlanum, tí lærarar støðugt mugu taka støðu til 

tilfar og undirvísingargongdir og at føra prógv fyri, hví teir gera, sum 

teir gera 

 

6 Tvílæraraskipan 

– serlig 

avbjóðing 

14. at tað er ein vansi, um so er, at lærarar býta uppgávuna ímillum sín 

og skiftast um at vera radiatorlærarar hjá hvørjum øðrum 

15. at tað er ein vansi, um so er, at einstakir lærarar gerast ov valdssjúkir 

og ráðaríkir í toymissamstarvinum og vilja taka onnur av ræði í øllum 

lutum. Hetta kann ávirka bæði toymissamstarvið og 

undirvísingartilboðið 

 

7 Tvílæraraskipan 

– og læruúrtøka 

16. at teir granskarar, ið hava kannað, hvat gagn ein tvílæraraskipan 

(“co-teaching”) ger samanborið við einlæraraskipanina (“mono-

teaching”), hava aloftast hugt eftir læruúrtøkuni og trivnaðinum hjá 

næmingum, ið hava serligar avbjóðingar 

17. at næmingar, ið hava serligar avbjóðingar fáa  

a. størri sjálvsálit 

b. fleiri sosialar førleikar 

c. fleiri vinir 

d. betri faklig úrslit í eini tvílæraraskipan enn í vanligari 

serundirvísing saman við einum lærara 

18. at tað finnast sera fáar kanningar, ið vísa, hvat næmingar, ið ikki hava 

serligar avbjóðingar, fáa burturúr tvílæraraskipanini samanborið við  

einlæraraskipanina 

 

8 Tvílæraraskipan 

– og trivnaðurin 

millum 

(ser)lærarar 

19. at tað finnast fáar kanningar, ið vísa, hvussu tvílæraraskipanin ávirkar 

lærarastarvið í síni heild, men lærarar (serlærarar og nýútbúnir 

lærarar) siga, at í eini tvílæraraskipan  

a. læra teir nógv av hvørjum øðrum (Smb. “co-teaching” og 

“co-learning” eru samanfallandi hugtøk) 

b. tora teir betur at royna nýggjar leiðir  

c. megna teir betur at skapa eitt fjølbroytt undirvísingartilboð 

 

9 Tvílæraraskipan 

– nær skal hon 

setast í verk? 

20. at skal ein tvílæraraskipan virka eftir vild, so er tað ein fyrimunur at 

byrja arbeiðið í grunddeildini, áðrenn lærarar og næmingar hava 

skapað aðrar skúla- og undirvísingarvanar 
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6.0 SJÁLVSTÝRANDI TOYMI  
6.1 Hvørji frøðiorð verða nýtt, tá ið ein tosar um sjálvstýrandi toymi? Tey frøðiorð (og leitorð), 

ið oftast verða nýtt, tá ið ein tosar um sjálvstýrandi toymi, eru “selvstyrende teams”, “team 

teaching”, “teamorganisering”og “professionelle læringsfællesskaber”. (Løver & Postholm, 

2016; Rasmussen & Bak, 2004; Jensen, Taaruo & Termansen, 2004).  

Í hesum yvirlitinum havi eg hugsavnað meg um hugtakið “selvstyrende teams”, fyri at vita, 

hvussu hesi samstarvstoymi ávirka  

 fyrireiking 

 útinnan  

 og eftirmeting av undirvísing.  

Høvuðskeldurnar eru:  

 Grundbøkurnar “Ledelse og lærerens læring i team” (Løver & Postholm, 2016), 

“Teamets arbejde som selvstyrende team” (Rasmussen & Bak, 2004)  

 PhD-verkætlanin “Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet” (Nielsen, 2012) 

 Heimasíðurnar www.folkeskolen.dk og www.eva.dk, ið hava viðgjørt ymiskar 

kanningar um sjálvstýrandi toymi og toymisamstarv seinastu 15 árini.  

 

6.2 Nær byrjaði ein at tosa um sjálvstyrandi toymi? Síðst í 1990unum tók prátið um 

sjálvstýrandi toymi dik á seg á okkara leiðum (Rasmussen & Bak, 2004). Nøkur ár 

frammanundan hevði ein gjørt ymiskar royndir, ið skuldu stuðla tí privatpraktiserandi 

læraranum og fáa hann at samstarva meira við starvsfelagarnar. Úrslitini vóru misjøvn. 

Høvuðsorsøkin var, at samstarvið var óformligt, og at tey, ið samstarvaðu, høvdu hvørki nakran 

samstarvsleist at halda seg til ella nakran formligan avgerðarrætt.  

 

6.3 Hvat er eitt sjálvstýrandi toymi?  Eitt sjálvstýrandi toymi verður vanliga allýst sum eitt 

toymi, har úrvaldir lærarar og/ella námsfrøðingar hava eitt bindandi samstarv um undirvísing í 

(1) einum ávísum flokki, (2) einum ávísum árgangi ella (3) einari ávísari deild í skúlanum 

(Rasmussen & Bak, 2004, s. 7ff.). At toymið er sjálvstýrandi merkir, at skúlaleiðslan hevur givið  

toyminum heimild  

 at leggja ársætlan fyri flokkin/árgangin/deildina 

 at gera tímatalvu 

 at leggja ársnormin hjá einstaka læraranum (einstaka toymisliminum) 

 at gera av nær vanliga undirvísingin verður niðurløgd, og nær temavikur, 

verkætlanarvikur, setursskúlar, ítróttadagar o.a. er á skrá 

 at skapa eina mentan og eitt umhvørvi, har toymislimirnir fyrireika og eftirmeta 

undirvísingina í felag, og har teir grunda um lærumál, undirvísingargongdir og 

eftirmetingarúrslit í felag 

http://www.folkeskolen.dk/
http://www.eva.dk/
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 at skipa og standa fyri samstarvinum millum heim og skúla 

 at gera av, hvussu miðfirrutímar verða nýttir 

 at hava ábyrgd av vikartímum og uppgávum 

 at rigga undirvísingarhølið til 

 at syrgja fyri, at allir undirvísingarmiðlar eru til taks. Osfr.. (ibid.). 

 

At lærarar arbeiða í sjálvstýrandi toymi verður mett sum ein uppgerð við tað siðbundna 

skúlatilboðið, har tað sum oftast eru sundurbýtta tímatalvan og ringiklokkan, ið ger av, nær 

næmingarnir skulu gera hvat. Tað sjálvstýrandi toymið hevur ábyrgd av, at allir tímar verða 

lisnir, men hvussu og nær teir verða lisnir er nógv meiri smidligt, enn vit eru von við (ibid. s. 12).    

Leiðslan hevur framvegis evstu ábyrgd av skúlatilboðnum, og tí skal leiðslan altíð hava innlit í 

(og blástempla) tær avgerðir, ið verða tiknar í sjálvstýrandi toyminum. 

 

6.4 Hvat er endamálið við einum sjálvstýrandi toymi? Endmálið við sjálvstýrandi toymum er at 

skapa eitt meiri samanhangandi undirvísingartilboð, har lærarar, ið undirvísa sama flokki, vita av 

hvørjum øðrum. 

Harumframt er endamálið   

 

 at lærarar kunnu gera sær dælt av førleikunum hjá hvør øðrum “Hatta dugi eg, og 

hatta dugir tú” 

 at lærarar kunnu læra av hvørjum øðrum “Hvussu gert tú hatta? Og kanst tú læra 

meg hatta?” 

 at byrgja fyri tí strongdarkenslu, ið kann raka privatpraktiserandi lærarar 

 at vera fyrimyndir hjá næmingunum, ið skulu læra at samstarva bæði innanskúla og 

uttanskúla (ibid. s. 10)  

 

6.5 Hevur sjálvstýrandi toymið sína egnu fíggjarætlan? Eitt eyðkenni við sjálvstýrandi 

toyminum er, at toymið hevur sína egnu játtan. Hvussu stór og/ella umfatandi henda játtan skal 

vera, eru skúlafólk ikki samd um, men hon skal í øllum førum dekka  

 keyp av undirvísingarmiðlum í síni heild (bøkur, forrit o.a.)  

 fígging av útferðum, setursskúlum o.ø. (ibid. s. 21) 

Tað eru aloftast toymisleiðarin og skrivstovufólkið á skúlanum, ið føra roknskap. 
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6.6 Hvussu ofta skal eitt sjálvstýrandi toymi hittast? Mælt verður til, at toymið hittist fleiri 

ferðir við skúlaársbyrjan fyri at leggja skúlaárið til rættis og fleiri ferðir við skúlaársenda fyri at 

eftirmeta árið. Gjøgnum skúlaárið verður mælt til, at toymið hittist í minsta lagi eina ferð um 

vikuna á 45-60 min. 

Fundirnir kunnu vera á skúlanum í og eftir skúlatíð, men í hesum teldutíðum, kunnu  

toymislimirnir eisini nýta alnótina (skype o.a.) til fundarvirksemi (ibid. s. 22ff.). 

  

6.7 Hvussu skal tað sjálvstýrandi toymið mannast? Norsku granskararnir Løver & Postholm 

(2016) vísa á, at tá ið ein mannar eitt sjálvstýrandi toymi, so eigur ein bæði at fyrihalda seg til  

 

 ymiskleika (heterogenitet) 

 einsháttan (homogenitet) 

 

Ymiskleiki er neyðugur fyri at tryggja, at toymið rúmar tí fakliga fjølbroytni, ið krevst fyri at 

geva eina dygdargóða undirvísing. Ymiskleiki snýr seg ikki bara um linjufaksprofilar (t.e. 

formligan førleika), men tær undirvísingarroyndir og tað pedagogiska viðførið, ið einstaki 

lærarin hevur við sær inn í samstarvið (t.e. reellir førleikar), telur eins nógv (Løver & Postholm, 

2016, s. 82; Rasmussen & Bak, s. 17ff.).  

Einsháttan er neyðug fyri at tryggja, at teir lærarar, ið skulu arbeiða saman í drúgva tíð, trívast 

saman og eru førir fyri at samstarva. Í hesum sambandi verður víst til persónsmensku, kemi, 

didaktiskan hugburð og sambæriligt virðisgrundarlag (ibid.; Rasmussen & Bak, s. 35ff.).  

Eingin lærari er eins, og tí verður tað altíð neyðugt at finna semjur í einum sjálvstýrandi toymi. 

Og tann lærarin, ið altíð er vanur at fáa sín vilja, hevur ofta trupulleikar í toymisarbeiðinum (ibid. 

s 46).  

 

6.8 Skal eitt sjálvstýrandi toymi hava ein toymisleiðara? At vera lærari er tað sama sum at vera 

leiðari. Og hugtakið “toymisleiðsla” og “toymisleiðari” tekur ikki leiðsluábyrgdina frá einstaka 

læraranum. Men kanningar vísa, at aloftast hevur eitt sjálvstýrandi toymi ein leiðara.  

Toymisleiðarin er eitt slag av flokslærara. Hann er høvuðssamskiparin í flokkinum og í 

toyminum. Hann syrgir fyri, at toymið strembar eftir at at geva einstaka næminginum í 

flokkinum bestu fortreytir fyri at trívast og læra. Hann hevur ábyrgd av, at toymið heldur ta 

pedagogisku kós, ið sett er. Osfr.. Men toymisleiðarin tekur ongantíð fakligu ábyrgdina frá 

hinum toymislimunum (ibid. s. 26ff.). 
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6.9 Hvør skal verða toymisleiðari? Tað eru tvær mannagongdir, ið gera seg galdandi: Stundum 

er tað skúlaleiðslan, ið tilnevnir toymisleiðaran, og stundum er tað toymið sjálvt, ið vísir á, hvør 

er best skikkaður til uppgávuna (ibid. s. 27). 

 

6.10 Hvør er uppgávan hjá toymisleiðaranum? Tað er ikki tann einstaki toymisleiðarin, ið ger 

av, hvørjar uppgávur eru tengdar at starvsheitinum. Einstaki skúlin eigur at orða eitt skjal, ið 

sigur greitt, hvørji ábyrgdar- og arbeiðsøki, toymisleiðarin varðar av, og hvørjar uppgávur hann 

ikki skal at røra við.  

Toymisleiðarauppgávan verður lýst ymiskt frá skúla til skúla. Men vanliga hevur toymisleiðarin 

m.a. hesar uppgávur (ibid. s. 28-29) 

 

   
1 Formligar 

uppgávur 

- At gera fundarskrá 

- At leiða toymisfundir 

- At tryggja at fundarfrásøgn verður skrivað eftir hvønn fund 

 

2 Pedagogiskar 

uppgávur 

- At tryggja at samstarvið snýr seg um, hvussu einstaki næmingurin lærir og 

mennist fakliga, sosialt og demokratiskt 

- At tryggja at fundurin snýr seg um viðkomandi pedagogisk viðurskifti og 

ikki um smámál 

- At tryggja at toymið fylgir tí undirvísingarætlan, ið varð løgd við ársbyrjan 

- At tryggja at toymið javnan eftirmetir sítt arbeiði og fremur neyðugar 

tillagingar  

- At hugkveikja toymislimirnar við viðkomandi bókum, tekstum, filmum, 

fyrilestrum o.ø..  

  

3 Fyrisitingarligar 

uppgávur 

- At samskifta og samstarva við skúlans leiðslu 

- At samskifta við onnur sjálvstýrandi toymi á skúlanum 

- At leggja langtíðarætlanir og ársætlanir saman við øðrum toymisleiðarum og 

skúlans leiðslu 

- At hava innlit í og/ella ábyrgd av fíggjarstøðuni hjá toyminum 

- At tryggja at toymið hevur neyðug undirvísingaramboð til taks 

 

 

6.11 Hvørja uppgávu hevur skúlans leiðsla, tá ið lærararnir arbeiða í sjálvstýrandi toymum?  

Leiðslan skal skipa so fyri, at tey, ið skulu arbeiða í einum sjálvstýrandi toymi, hóska saman, fáa 

góðar umstøður at virka undir og arbeiða sambært teimum lógum, kunngerðum og námsætlanum, 

ið eru galdandi á skúlaøkinum (Løver & Postholm, 2016, s. 81).  

Leiðslan má hava álit á tí arbeiði, ið fer fram í sjálvstýrandi toyminum og samstundis vísa 

toymisarbeiðinum áhuga. Mælt verður til, at leiðslan javnan tekur lut í toymisfundunum við tí 

fyri eyga (1) at fáa innlit í arbeiðið, (2) at stuðla toyminum í truplum og fløktum spurningum og 

(3) at geva ráð og íblástur, tá ið toymislimirnir kenna seg ráðaleysar (Rasmussen & Bak, 2004, s.  

67).  
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6.12 Hvussu stórt skal eitt toymi vera? Kanningar vísa, at sjálvstýrandi toymi kunnu hava 

ymiska stødd, og at einki ávíst limatal verður roknað sum tað best hóskandi. Danskar kanningar 

vísa sum dømi, at annaðhvørt toymi í danska fólkaskúlanum telur 10 lærarar ella fleiri. Hetta er 

eitt høgt tal, og toymisgranskarar gera vart við, at tess fleiri lærararar eru í sama toymi, tess 

truplari er tað hjá toyminum at finna stevið, at gera semjur, at leggja fundarrøð. Osfr.. 

Tummilsreglan sigur tó, at tað er ikki talið av toymislimum, ið er umráðandi, men at toymið 

hevur greið mál, viðkomandi fundarskráir og góðar samstarvsvanar. 

 

6.13 Skulu lærarar, ið arbeiða í sjálvstýrandi toymum, hava eina samsýning fyri 

toymisarbeiðið? Tað sjálvstýrandi toymið átekur sær nakrar leiðsluuppgávur og nakrar 

samstarvskyldur, og tí hevur tað verið siðvenja – t.d. í Dk – at limirnir í einum sjálvstýrandi 

toymi fáa eina lønarviðbót fyri eykaarbeiðið (Rasmussen & Bak, 2004, s. 8, 16 & 92.). 

  

6.14 Skulu limirnir í einum sjálvstýrandi toymi undirvísa í felag? Prátið um tvílæraraskipan og 

prátið um sjálvstýrandi toymi eru tvey heilt ymisk prát. Og aloftast verður tvílæraraskipanin ikki 

nevnd við einum orði í bókum og greinum, ið viðgera sjálvstýrandi toymi. At lærarar samstarva í 

toymi merkir í høvuðsheitum  

 at teir vita av arbeiðinum hjá hvørjum øðrum 

 at teir leggja upp fyri arbeiðinum hjá hvørjum øðrum 

 at teir kanna møguleikarnar fyri, at næmingarnir kunnu arbeiða við líknandi evnum í 

ymiskum lærugreinum  

 at teir kanna møguleikarnar fyri tvørgreinaligari undirvísing, tá ið hetta er viðkomandi  

 at teir stuðla hvørjum øðrum og ráðgeva hvørjum øðrum, tá ið hetta er neyðugt – ofta 

í samband við næmingar, ið hava serligar arbjóðingar og/ella foreldur, ið seta stór 

(ella órímilig) krøv til lærarans arbeiði 

 at teir kunnu fyrireika undirvísingarupplegg í felag (Løver & Postholm, 2016 s. 81; 

Qvortrup, 2016, s. 66). 

 

Sjálvt um sjálvstýrandi toymi eru við til at skapa og tryggja eina samstarvsmentan í 

fólkaskúlanum, so undirstrika nógvir granskarar 

 at flokshølið er fríøkið hjá læraranum, har hann kann gera, sum hann heldur vera 

frægast.  

 at floksleiðsla er nakað, ið einstaki lærarin útinnir 

 at námsháttarfrælsi er pulsæðrin í sjálvum lærarayrkinum (Løver & Postholm, 2016, 

87ff.; 112ff. & 129ff.). 

Ein kann tískil siga, at limirnir í einum sjálvstýrandi toymi kunnu undirvísa saman (í eini 

tvílæraraskipan), men at hetta sjáldan verður ført fram sum eitt krav og ein sjálvfylgja í 

pedagogiska kjakinum (Hansen, Andersen, Højholdt & Moren, 2014, s. 32). 
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6.15 Um lærarar í einum sjálvstýrandi toymi ikki skulu undirvísa í felag, hvussu kunnu teir so 

læra hvør av øðrum? Farnu árini hava útbúgvingargranskarar víst á eina ørgrynnu av 

samstarvsmøguleikum á skúlaøkinum. Nakrir møguleikar, ið eru lutfalsliga einfaldir at seta í 

verk, eru   

 at lærarar eygleiða hvønn annan og tosa um tað, ið teir gera og síggja 

 at lærarar taka eins egnu undirvísing uppá video, soleiðis at teir gerast varugir við 

sína egnu læraraatferð í flokshølinum, og videobrotini verða viðgjørd á 

toymisfundum 

 at lærarar arbeiða við ”microteaching” – t.e. at teir deila undirvísingartíman í partar 

fyri at fáa eyga á, hvussu teir megna (1) at byrja tíman, (2) at skapa skifti í tímanum, 

(3) at taka samanum, áðrenn tímin endar, (4) at geva heimaarbeiði. Osfr..  

 at lærarar greiða hvørjum øðrum frá undirvísingargongdum og geva hvørjum øðrum 

ráð 

 at lærarar gera undirvísingarupplegg í felag 

 at lærarar fremja smærri granskingarætlanir í síni egnu undirvísing og leggja úrslitið 

fram á alfundum 

 at lærarar savnast í lesibólkum, har teir seta seg inn í, hvat nýggj gransking sigur um 

ymisk didaktisk viðurskifti. Osfr.. (Løver & Postholm, 2016, 129ff.; Helmke, 2013, s. 

251ff.; Qvortrup, 2016, s. 66ff.; Hansen, Andersen, Højholdt & Moren, 2014, s. 32).  

 

6.16 Hvat sigur álítandi gransking um sjálvstýrandi toymi? Tað eru lutfalsliga fáir granskarar, 

ið hava sett sjóneykuna á tað sjálvstýrandi toymið, men tær granskingarverkætlanir, ið eru til taks 

vísa ofta á, at eitt vælvirkandi toymi kann styrkja undirvísingartilboðið á einum skúla, meðan eitt 

toymi, ið ikki virkar eftir forskriftunum, ikki kastar nógv gott av sær. 

Kanningar vísa somuleiðis, at tað er eingin løtt uppgáva at seta eitt toymissamstarv í verk, at 

geva toyminum góðar arbeiðsumstøður og góðar arbeiðsvanar og at fáa toymislimirnar at 

varðveita áhugan í drúgva tíð. 

Ein nýggj donsk kanning vísti m.a.,  

 at yvir 99% av øllum donskum lærarum eru partar av onkrum toymi á teirra skúla 

 at 61,3% av lærarunum siga, at teir ”sera ofta” ella ”ofta” fáa hugskot frá 

toymislimunum, ið teir kunnu nýta beinleiðis í teirra undirvísing 

 men at bara 6,4% halda, at toymissamstarvið í síni heild kann metast sum eitt veruligt 

íkast í teirra dagliga arbeiði, ið teir ikki vildu vera fyri uttan (Riise, 2019). 

Orsøkin til, at toymissamstarvið stundum kastar so lítið av sær, er, at spurningar um floksleiðslu, 

floksmentan, undirvísingartilfar og undirvísingarhættir/hugskot fylla so lítið á toymisfundum. 

Ístaðin snýr samstarvið og samskiftið seg aloftast um   

 einstakar næmingar – serliga teir, ið hava læru- og/ella atferðartrupulleikar 

 praktiskar uppgávur av ymiskum slag (ibid.).   
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Niðurstøðan av hesi kanning minnir um niðurstøðuna, ið Lise Tingleff Nielsen kom til í síni 

PhD-verkætlan í 2012. Verkætlanin vísti m.a. 

 

 at tað, ið hendir á toymisfundum og tað, ið hendir í undirvísingarhølinum, hevur ofta 

so lítið við hvørt annað at gera, at ein kann tosa um ”tveir heilt ymiskir heimar” 

 at toymissamstarvið hevur lyndi til at gerast  

o ov heimligt og húsfólkakent. T.e. at limirnir gerast so kendir hvør við annan, 

at teir tosa ov nógv um persónlig viðurskifti, teir hugna sær saman og seta ikki 

faklig krøv til hvør annan 

o ov praksisrættað. T.e. at tað eru ov fá fakdidaktisk kjak í toyminum, meðan 

praktisk viðurskifti, sum skulu loysast her og nú ella pø à pø fylla nærum alt.  

 

Granskarar eru tó samdir um, at sjálvstýrandi toymi kunnu virka væl og minni væl. Og teir eru 

eisini samdir um, at tað er ymiskt, hvussu væl egnaðir lærarar eru til toymissamstarv, og hvussu 

hugaðir teir eru til henda partin av lærarastarvinum.  
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6.17 Sjálvstýrandi toymi - samanumtøka 

 

 Úrvald øki Hetta granskingaryvirlitið hevur víst... 

 
1 Sjálvstýrandi 

toymi  

– uppruni og 

grundleggjandi 

hugsan 

1. at fyrstu veruligu royndirnar at fáa lærarar at arbeiða í toymi á okkara 

leiðum vórðu framdar í 1990unum 

2. at endamálið við fyrstu royndunum var at vekja privatpraktiserandi 

læraran úr dvala - at fáa innlit í hansara arbeiði og at fáa hann at vísa 

áhuga fyri undirvísingini hjá starvsfeløgunum  

3. at veikleikin við fyrstu toymisroyndunum var, at toymini høvdu 

ongar formligar heimildir, tey høvdu ongan samstarvsleist at halda 

seg til, og tey mintu tí meiri um áhugabólkar enn um professjonel 

toymi 

 

2 Sjálvstýrandi 

toymi  

– allýsing 

4. at eitt sjálvstýrandi toymi er ein úrvaldur bólkur av lærarum, ið hevur 

fingið ábyrgd av at skipa undirvísingina hjá einum flokki, einum 

árgangi ella einari deild 

5. at limirnir í sjálvstýrandi toyminum skulu til samans rúma teimum 

fakligu og pedagogisku førleikum, ið flokkurin, árgangurin ella 

deildin hevur tørv á 

6. at sjálvstýrandi toymið hevur, sum orðið sigur, stórt vald – og hetta 

vald verður m.a. nýtt til at leggja ársætlan og vikuætlan fyri flokkin, 

at leggja ársnormin hjá toymislærarunum, at taka avgerð um, hvussu 

miðfirrutímar og vikartímar verða nýttir  

7. at tað er týdningarmikið at sjálvstýrandi toymið hevur greið mál at 

arbeiða eftir, viðkomandi fundarskráir og góðar samstarvsvanar 

8. at sjálvstýrandi toymi hava ofta sína egnu fíggjarætlan (og/ella konto) 

og kann raðfesta tað virksemið, ið er tengt at flokkinum, árganginum 

ella deildini 

9. at limirnir í sjálvstýrandi toyminum skulu hittast regluliga fyri at 

fyrireika og eftirmeta undirvísingargongdir og fyri at skifta orð um, 

hvussu einstaki næmingurin mennist fakliga, sosialt og fólkaræðisliga 

10. at tað er eingin regla, ið sigur, hvussu stórt ella lítið eitt toymi skal 

vera, men tess fleiri limir eru í toyminum, tess truplari er tað at finna 

eitt felags stev 

11. at limirnir í sjálvstýrandi toyminum fáa vanliga eina viðbót fyri 

toymisarbeiðið (ella eykaarbeiðið) 

 

3 Toymisleiðarin – 

ábyrgdarøki 

12. at sum oftast er tað skúlans leiðsla, ið velur toymisleiðaran, men tað 

er ikki ókent, at toymið sjálvt ger av, hvør er best egnaður at leiða  

toymið 

13. at toymisleiðarin skal tryggja, at toymið arbeiðir sambært galdandi 

lógum, reglum, kunngerðum og námsætlanum 

14. at toymisleiðarin hevur bæði formligar-, pedagogiskar- og 

fyrisitingarligar uppgávur   

15. at toymisleiðarin syrgir fyri, at tað fakliga og fakdidaktiska innihaldið 

er miðdepils á toymisfundum og ikki alt møguligt annað 

16. at toymisleiðarin regluliga skal kunna skúlans leiðslu um, hvussu  

toymisarbeiðið gongur 
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4 Skúlans leiðsla 

og sjálvstýrandi 

toymi 

17. at tað er uppgávan hjá skúlaleiðsluni at tryggja, at tey, ið manna 

sjálvstýrandi toymi, hóska saman bæði fakliga, pedagogiskt og 

persónliga 

18. at leiðslan skal syrgja fyri, at toymið hevur góðar arbeiðsumstøður 

19. at leiðslan skal hava álit á sjálvstýrandi toyminum 

20. at leiðslan skal vísa toyminum áhuga og regluliga taka lut á 

toymisfundum annaðhvørt sum eygleiðari, stuðul, íblásari ella 

ráðgevi 

  

5 Sjálvstýrandi 

toymi og 

tvílærara- og 

trílærara-

skipanir 

21. at hugtøkini “sjálvstýrandi toymi” og “tvílæraraskipan” hava einki 

við hvørt annað at gera 

22. at limirnir í sjálvstýrandi toyminum hava felags ábyrgd av flokkinum, 

árganginum og/ella deildini, men teir hava aloftast einsamallir ábyrgd 

av tí lærugrein, teir undirvísa í – og teir undirvísa av somu orsøk 

oftast einsamallir 

23. at limirnir í sjálvstýrandi toyminum vita av (ella um) undirvísingini 

hjá hvørjum øðrum, og tí hava teir møguleika at arbeiða við sama 

evni í ymiskum lærugreinum og/ella hava tvørgreinaliga undirvísing, 

tá ið tað er viðkomandi 

24. at limirnir í toyminum taka í felag avgerð um, nær 

verkætlanararbeiði, evnisarbeiði, setursskúlar, ítróttadagar o.a. er á 

skránni, so at teir kunnu leggja upp fyri hesum í síni undirvísing 

 

6 Sjálvstýrandi 

toymi og 

viðkomandi 

granskingar-

úrslit 

25. at nakrir lærarar dáma og duga væl at arbeiða í toymi, meðan aðrir 

hvørki dáma ella tíma toymisarbeiði 

26. at eitt toymi, ið virkar væl, kann betra um trivnaðin hjá einstaka 

læraranum og økja um læruúrtøkuna hjá næmingunum 

27. at eitt toymi, ið ikki virkar eftir vild, er verri enn einki toymi 

28. at ofta snýr toymissamstarv og toymisfundir seg um praktisk og 

persónlig viðurskifti heldur enn faklig og didaktisk viðurskifti  

29. at nógvir lærarar halda ikki, at toymissamstarv og toymisfundir eru 

ein fyritreyt fyri dygdargóðari undirvísing – tvørturímóti, so verður 

hetta samstarv í nøkrum førum roknað sum tíðarspilla í einum 

sundurbýttum gerandisdegi. 
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7.0 SKJALAGREINING 
7.1 Hvat er ein skjalagreining? Ein skjalagreining (da. dokumentanalyse) er, sum orðið sigur, 

ein greining av úrvaldum skrivligum skjølum. Skjølini kunnu hava ymiska tign, og tey kunnu 

verða framleidd til ymisk endamál (Atkinson & Coffey, 2004; Duedahl & Jacobsen, 2010).  

Skjøl, ið verða orðað av politiska myndugleikanum, og sum tæna ávísum endamáli – í hesum føri 

einari skúlabygging við Løgmannabreyt – standa ongantíð einsamøll. Móðurskjalið, sum ofta er 

ein yvirskipað politisk samtykt, slóðar ofta fyri og ger, at meiri ítøkilig og nágreinilig skjøl verða 

framleidd. Og áðrenn ein veit av, so hevur ein eina røð av skjølum, sum hanga saman í einari 

skjalaketu.  

Skjalaketan kann bæði skipast 

 í tíðarrøð – hvat viðkomandi skjal varð orðað fyrst, næst og trið 

 í tignaðarrøð – hvat stendur í (1) lóg, (2) kunngerð, (3) byggiætlanum, (4) 

innanhýsishandbókum, (5) fundarfrásøgnum. Osfr..  

Í hesum kapitli fara vit at hyggja nærri eftir teimum týdningarmiklu skjølum, ið eru orðaði um 

SvL.   

 

7.2 Hvørji skjøl eru viðkomandi at nærlesa, tá ið ein eftirmetir SvL? Tá ið ein spyr, hvørji skjøl 

eru viðkomandi at fáa til vega, so er svarið altíð, at tað veldst um, hvat ein er áhugaður í at fáa 

innlit í. T.e. at tað er granskingarspurningurin, ið ger av, hvar tú leitar, og hvat tú leitar eftir 

(Mason, 2002, s. 209).  

Fyri at fáa greiðu á, hvørji skjøl hava myndað eitt ávíst øki, og sum hava ávirkað, hvussu ein 

arbeiðir á (ella við) økinum, er tað rættuliga vanligt at granskarar taka upp samband við fólk  

 ið varða av økinum  

 og/ella hava sína dagligu gongd í økinum (Lynggard, 2005, s. 157).   

Hesi fólk hava eina innanvitan, ið granskarin ikki hevur, og tey kunnu tí siga granskaranum, 

hvørji skjøl hava vunnið hevd á matriklinum. 

Hesi mannagongd valdi eg at gera mær dælt av. 

Tann 2/5-2019 skrivaði eg eitt teldubræv til Tórshavnar kommunu, Undirvísingarstýrið og 

Skúlaleiðsluna á SvL. Í teldubrævinum spurdi eg úrvald umboð fyri land, kommunu og skúlan, 

um tey kundu senda mær  

       tey skjøl, ið lýsa tær pedagogisku visjónir, sum liggja aftanfyri sjálva byggiverkætlanina 

– og serliga avgerðina um, at hava stórflokkar, stór flokshøli og tvílæraraskipan.   

  

       tey skjøl, ið vísa hvørjar mannagongdir (ella leiðreglur) eru galdandi á SvL í sambandi 

við stórflokkaskipanina, fleirlæraraskipanina og toymisskipanina 
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Undirvísingarstýrið og Tórshavnar kommuna sendu mær 9 skjøl til samans, og skúlaleiðslan á 

SvL sendi mær 3 skjøl. T.e. at 12 skjøl eru við í hesi skjalagreining.  

Eg fari ikki at greiða og greina eitt skjal fyri og annað eftir. Men eg fari, eins og aðrastaðnis í 

tekstinum, at seta nakrar viðkomandi spurningar til tey úrvaldu skjølini, og at royna at fáa nøkur 

svar til vega, ið kunnu geva lesaranum størri innlit í tær pedagogisku hugmyndir, ið SvL er 

sprottið úr.   

 

7.3 Hvørji skjøl rokna Tórshavnar kommuna og Undirvísingarstýrið sum avgerandi skjøl í 

sambandi við nýggja skúlan við Løgmannabreyt? Tey 9 skjølini, ið Undirvísingarstýrið og 

Tórshavnar kommuna vístu á, eru hesi:  

 

Skjal nr. HEITI TÍÐARFESTING 
1 Arkitektavirkið Árni Winther: ”Nýggjur skúli í 

Hoyvíkshaganum. Byggiskrá. 1. Almennur partur” 

 

Byggiskrá 

Juli, 2003 

2 Arkitektavirkið Árni Winther: ”Nýggjur skúli í 

Hoyvíkshaganum. Byggiskrá. 1. Námsfrøðiligur partur” 

 

Byggiskrá 

Juli, 2003 

3 Arkitektavirkið Árni Winther: ”Nýggjur skúli í 

Hoyvíkshaganum. Byggiskrá. 1. Hølisskrá” 

 

Byggiskrá 

Juli, 2003 

4 Arkitektavirkið Árni Winther: ”Nýggjur skúli í 

Hoyvíkshaganum. Byggiskrá. 1. Byggitøkni” 

 

Byggiskrá 

Juli, 2003 

5 Tórshavnar kommuna: ”Nýggjur skúli við Løgmannabreyt” Upplýsandi skjal 

14/2-2004 

 

6 Mentamálaráðið: ”Viðv. Skúlastjórastarvinum til skúlan við 

Løgmannabreyt” (Teldupostur frá MMR til Tórshavnar 

kommunu) 

 

Teldupostur 

8/3-2007  

 

7 Mentamálaráðið og Tórshavnar kommuna: ”Árni Winther 

greiðir frá byggiprojektinum 

 

Fundarfrágreiðing 

26/3-2007 

8 Mentamálaráðið: ”Viðvíkjandi heimild í § 57, stk. 10 í L1. nr. 

125 við seinni broytingum verður henda avtala gjørd um 

royndarskipan viðvíkjandi starvstíðini hjá lærarunum á 

Skúlanum við Løgmannabreyt” 

 

Avtala millum MMR og 

Føroya lærarafelag 

12/6-2008 

9 ” Mentamálaráðið: ”Mentamálaráðið roynir nýggjar leiðir 

innan fólkaskúlan” 

Tíðindaskriv í sambandi 

við avtaluna 

12/6-2008  
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Skjølini standa í tíðarrøð. Tey fyrstu fýra skjølini, ið stava frá 2003, vísa, hvørjar arkitektoniskar 

og pedagogiskar visjónir MMR, Tórshavnar Býráð og Arkitektavirkið Árni Winther høvdu, tá ið 

skúlin var teknaður. Tey næstu 3 skjølini eru innanhýsis skjøl, ið vísa tað samskiftið, sum var 

millum avvarðandi partar, meðan SvL stóð í gerð og teir ivaspurningar, ið tóku seg upp á leiðini. 

Tvey tey seinastu skjølini varpa ljós á ta royndarskipan, ið MMR og Føroya Lærarafelag, settu í 

verk, tá ið fyrstu næmingarnir vórðu innskrivaðir á SvL í 2008, og sum eftir ætlan skuldu verða 

eftirmett í 2010.  

 

7.4 Hvørjar pedagogiskar visjónir høvdu avvarðandi myndugleikar, tá ið SvL varð teknaður? 

Hesin spurningur verður lutvíst svaraður í skjali 1, ið ber heitið ”Nýggjur skúli í 

Hoyvíkshaganum - Almennur partur” (2003). Og svarið er í stuttum, at SvL skal vera ein  

tíðarhóskandi skúli. Í skjalinum stendur orðarætt, ”at við tí í huga, at støðug menning og 

broyting er innan skúlaøkið […] verður dentur lagdur á at skapa so víðar og broytiligar 

umstøður sum gjørligt til skúlan.” (s. 3). Sami boðskapur verður endurtikin í skjali 9, ið er 

tíðindaskrivið, ið MMR sendi føroyskum miðlum á sumri 2008, har mentamálaráðharrin, 

Kristina Háfoss, sigur, ”at føroyska samfelagið mennist og broytist í hvørjum, og alneyðugt er, at 

eisini føroyski fólkaskúlin fylgir við hesi menning […] Talan er veruliga um eina skúlabygging, 

ið gongur nýggjar leiðir” (s. 1 & 2).  

Men hvat eyðkennir ein skúla, ið gongur nýggjar leiðir? 

Svarið finna vit í skjali 2, ið ber heitið ”Nýggjur skúli í Hoyvíkshaganum - Námsfrøðiligur 

partur” (2003). Hetta skjalið kann uppfatast sum eitt pedagogiskt blómutyssi, har ið sjónarmið, 

ið stava frá ymiskum reformpedagogiskum og konstruktivistiskum lærufatanum verða 

flættað saman og skrivaði út sum ein uppgávukendur tekstur.  

Tað, ið eyðkennir reformpedagogarnar, er, at teir onkursvegna vilja gera upp við siðbundna 

undirvísing og seta næmingin og hansara lærutilgongdir í miðdepilin. 

Her eru nøkur sitat úr tekstinum, ið staðfesta hesa uppgerð: 

”Í grundregluni ber ikki til at læra nakran nakað. Tað, sum ber til, er at leggja 

umstøðurnar soleiðis til rættis so onkur lærir okkurt […] Um læring skal hava nakra 

meining, so er neyðugt, at samanhangur er í, og at dagurin ikki verður sundurbýttur í 

tímar og lærugreinir og at skipanin av undirvísingini er bundin av eini klokku. 

Næmingarnir mugu hava ávirkan á undirvísingarinnihaldið […] Lærarin er ikki longur 

ein, sum fyllir vitan og virði niður í næmingarnar, men lærarans leiklutur er meira at 

vera íbirtari, ráðgevi og stuðul […] Skúlin hevur mist sín einkarrætt til frálæru, tí børn 

og ung kunnu leita sær upplýsingar so nógva staðni – teirra kunningarkeldur eru so 

nógvar og ymiskar […] Tað eg hoyri, gloymi eg, Tað eg síggi, minnist eg. Tað eg geri, 

skilji eg”  
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Í sama skjali verður víst til fólkaskúlalógina (1997), sum er eitt konstruktivistiskt skjal, og sum 

setur sum krav,  

 at undirvísingin skal verða næmingalagað 

 at evnisarbeiði, verkætlanararbeiði og verkstaðararbeiði skulu fáa størri rúmd í 

fólkaskúlatilboðnum 

 at næmingurin skal mennast í síni heild – bæði sosialt, kensluliga, handaliga, listarlaga og 

kropsliga.  

Tríggir ítøkiligir ástøðingar verða tiknir fram í tekstinum. Tann fyrsti verður nevndur við navni. 

Tað er Howard Gardner, sum steig inn á námsfrøðiliga pallin miðskeiðis í 1980unum og vísti á, 

at menniskjað hevur ikki ein intelligenskvotient men ein intelligensprofil. Boðskapurin hjá 

Gardner var (og er) í stuttum, at tað er ikki bara tann málsligi- og støddfrøðiligi intelligensurin, 

ið eiga at fáa uppmerksemi í fólkaskúlanum, men at skúlin eisini eigur at skipa so fyri, at tann 

rúmligi-, kropsligi-, musiski-, sosiali- og persónligi intelligensurin eisini verða mentir tey 9 

skúlaárini. 

Hinir báðir ástøðingarnir, ið ikki verða navngivnir, men sum sipað verður til, eru Kenneth Dunn 

& Rita Dunn (sí skjal 2, s. 6 & 7). Hesi bæði smíðaðu eitt ástøði, ið gjørdu skúlafólk varug við, 

at næmingar hava ymiskar lærustílar. - Nøkur fáa mest burturúr, tá ið tey arbeiða einsamøll, 

onnur tá ið tey arbeiða saman við einum floksfelaga og uppaftur onnur, tá ið tey sita í bólki. 

Nøkur læra mest, tá ið tey lurta, onnur tá ið tey lesa ella hyggja, uppaftur onnur tá ið tey liggja, 

ganga ella finglast við eitthvørt. Nøkur hava eina innaru drívmegi, og tað skal lítið til fyri kveikja 

teirra forvitni. Onnur eru tyngri á sær, og teirra hugur at læra má kveikjast á annan hátt. Osfr..  

Tað, ið ástøðini hjá Gardner og Dunn & Dunn hava til felags, er   

 at tey hava eina holistiska menniskja- og næmingafatan 

 at tey taka frástøðu frá siðbundnari undirvísing 

 at tey geva ítøkilig dømi um, hvussu undirvísingin kann taka støði í lærufortreytunum hjá 

tí einstaka næminginum 

 at tey strika undir, at um samlaða læruúrtøkan í skúlanum skal vaksa, so má 

undirvísingartilboðið verða nógv meiri fjølbroytt, enn vit vanliga kenna tað 

 at tey mæla til, at undirvísingarhølið er eitt laboratorium (t.e. eitt stað, har tú arbeiðir) 

heldur enn eitt auditorium (t.e. eitt stað, har tú lurtar). 

 

7.5 Hvussu fara pedagogisku visjónirnar at ávirka skúladagin hjá næmingunum? Hesin 

spurningurin verður svaraður í einum ískoyti til skjal 2, ið rópast ”Ein skúladagur hjá Byrju, Miu 

og Framheðin” (2003). Hetta hugsaða og frásøgukenda dømi lýsir SvL sum ein fólkaskúla, ið er 

ein blendingur av  

 einum arbeiðsplássi, har næmingarnir hava ymiskar dagsskráir, og ongin ringiklokka 

órógvar teirra virksemi 

 einum vistarheimi, ið hevur kantinu, har næmingarnir kunnu fara inn ”at stappa eina 

banan í munnin” tá ið tey kenna svongd (s. 9) 
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 einum heimi, har foreldrini hjá næmingunum koma inn á skúlan ”at hjálpa til í 

kantinuni” (s. 11) ella ”at siga frá sínum arbeiði” (s. 10)  

 einum frítíðarstaði, har kreativiteturin blómar, og har næmingarnir venja við orkestri, 

mála í atelieri og lesa bøkur bæði í skúlatíðini og út á kvøldið.  

Sagt verður, at á SvL fer tað at vera soleiðis, at næmingar, ið hava tørv á ”at sita í klivum við 

oyramikrofon” gera tað (s. 9), at næmingar, ið hava tørv á ”at liggja á pútum og lesa” gera tað 

(s. 9). Og at næmingar, ið hava tørv á ”at liggja undir borðinum og rokna” gera tað (s. 8).  

Hugtøkini ”floksleiðsla” og ”floksmark” fara at hava ein annan týdning enn í siðbundna 

skúlanum, og skrivað verður ”at tann breiða hurðin millum millum A og B [fer at standa] opin, 

so øll hoyra og sita væl […] Fyri morgunsangin skriva Brynja og Vina í einari skrivibók. Hóast 

tær ikki ganga í sama flokki, arbeiða tær ofta saman.” (s. 8) 

Hugsaða dømið omanfyri sigur okkum, at á SvL fer tað at vera soleiðis, at næmingarnir stundum 

verða undirvístir 

 

 í sínum flokki 

 saman við javnaldrunum í parallelflokkinum 

 saman við eldri og yngri skúlanæmingum 

 

Hvussu prosentbýtið skal vera millum hesar tríggjar undirvísingarskipanir verður ikki útgreinað. 

Árni Winther, ið hevur teknað skúlan, sigur á kunnandi fundi við MMR og Tórshavnar Býráð í 

2007, ”at pedagogiskt er møguleiki fyri differentieraðari undirvísing, har hugsað verður, at 

skúlahøli skulu fara tvørtur um aldursmørk” (skjal nr. 7, s. 1).  

 

7.6 Hvussu fara pedagogisku visjónirnar at ávirka arbeiðsdagin hjá læraranum? Hesin 

spurningurin verður lutvíst svaraður í einum ískoyti til skjal 2, ið rópast ”Ein vælnøgdur lærari í 

Runsivali” (2003). Teksturin er frásøgukendur, og hann lýsir SvL sum arbeiðsplássið hjá 

læraranum frá 08.00 til 16.00.  

 Lærarin hevur sítt egna arbeiðsborð á skúlanum 

 Lærarin tekur ikki arbeiðið við sær heim til hús 

o hann fyrireikar seg á skúlanum 

o hann undirvísir á skúlanum 

o hann rættar uppgávur og ger annað viðkomandi arbeiði á skúlanum 

 Lærarin hevur sín egna flokk, men hann hoyrir eisini til eitt toymi, ið regluliga hevur 

fundir 

 Umframt vanligt toymissamstarv, so kann lærarin altíð venda sær til 

o Námsfrøðiliga ráðið 

o Telduvørðin 
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o Skúlavegleiðarar 

o Serráðgevar   

Í avtaluni, ið MMR gjørdi við Føroya Lærarafelag (2008), stendur somuleiðis, at minst helvtin av 

egintíðini hjá lærarunum verður bundin í skúlanum (skjal 8). 

 

7.7 Skulu lærararnir á SvL arbeiða í sjálvstýrandi toymum? Tankin um (ella avgerðin um) at 

lærararnir á SvL skulu arbeiða í sjálvstýrandi toymum verður endurtikin í fleiri skjølum.  

 

 Í skjali 8, ið er avtalan, ið MMR gjørdi við Føroya Lærarafelag í 2008, stendur, ”at 

lærarar skulu vera partar av sjálvstýrandi toymum” og nýta ávíst tímatal til  

toymisarbeiði (s. 1) 

  

 Í skjali 9, ið er tíðindaskrivið, ið MMR sendi almennu miðlunum í 2008, stendur ”at 

lærarar [á SvL] skulu arbeiða í sjálvstøðugum toymum. Toymini hava hvør í sínum lagi 

ábyrgd av flokkum” (s. 1) 

 

 Í skjali 2, ið hevur yvirskriftina ”Nýggjur skúli í Hoyvíkshaganum – Námsfrøðiligur 

partur” (2003) stendur, at toymini (eisini nevnd heimarustir) skulu ”partvís ráða sær 

sjálvum, bæði tá ið tað ræður um tað fíggjarliga og at skipa skúladagin” (s. 13) 

 

 Í skjali 3, ið kallast ”Nýggjur skúli í Hoyvíkshaganum – Hølisskrá” (2003) stendur, at í 

skúlanum skulu tað vera 4 eindir (byrjunareind, millumeind I, millumeind II og 

framhaldseind) og at ”umhugsað eigur at vera, um eindirnar skulu hava ávíst fíggjarligt 

sjálvstýri” (s. 5).  

 

 

Uttan at tað verður skrivað beinleiðis, so tykist tað sum um, at sjálvstýrandi toymi og 

toymissamstarv skulu vera sjálv mondulásin í hesum modernaða og tíðarhóskandi skúlanum. 

 

7.8 Hvat merkir tað ítøkiliga, at lærarar á SvL skulu arbeiða í sjálvstýrandi toymum? Hetta 

verður nágreinað í skjali 8, ið er avtalan, ið Mentamálaráðið og Føroya Lærarafelag gjørdu á 

sumri í 2008.  

Í skjalinum stendur, at allir lærararnir á SvL skulu vera partur av einum sjálvstýrandi toymi, og at 

teir fáa  

 80 klokkutímar til toymisarbeiðið 
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Eitt toymi er sjálvstýrandi 

 

 tá ið toymið hevur gjørt skrivliga avtalu við skúlaleiðsluna um, at toymið er 

sjálvstýrandi – og tá ið toymið arbeiðir sambært yvirskipaðu málum skúlans 

 tá ið fleiri enn tveir lærarar arbeiða saman um ein flokk – t.e. at leggja til rættis, 

gjøgnumføra, loysa og eftirmeta fakligar, didaktiskar, pedagogiskar og sosialar uppgávur 

 tá ið toymið sjálvt leggur arbeiðstíðina hjá lærarunum í toyminum og virksemið í 

flokkinum til rættis 

 tá ið toymið hevur framt skrivliga eftirmeting av serligum átøkum, námsætlanum og 

ársætlanum. Etirmetingarnar skulu vera latnar leiðsluni. 

 

 

7.9 Hvør er uppgávan hjá toymissamskiparanum? Í avtaluni, ið MMR og Føroya Lærarafelag 

undirskrivaðu í 2008 (skjal nr. 8), setir ein orð á, hvørjar heimildir og skyldur toymissamskiparin 

skal hava.  

Skrivað stendur   

 at skúlastjórin setur samskiparan 

 at samskiparin fær 30 klokkutímar fyri leiðsluuppgávuna.  

 at samskiparin hevur ábyrgd av, at ráðleggingarfundir og toymisfundir verða hildnir 

regluliga og í tí vavi, tað er neyðugt 

 at samskiparin  

o skal gera uppskot til tímatalvu, sum verður latin skúlastjóranum til góðkenningar 

o hevur ábyrgd av tímateljing í mun til galdandi tíma- og lærugreinabýti hjá 

hvørjum flokki sær 

o hevur ábyrgd av ársnorminum hjá hvørjum (toymis)lærara sær  

Tað verður ikki nevnt í avtaluni, at toymið skal hava fíggjarligt sjálvstýri, og at toymisleiðarin 

hevur ábyrgd av fíggjarætlanini.  

  

7.10 Hvørja samsýning skulu limirnir í sjálvstýrandi toymum hava fyri eyka arbeiðið? 

Samsýningin verður lýst í tí avtalu, ið MMR og Føroya Lærarafelag undirskrivaðu í 2008 (skjal 

nr. 8). Har stendur 

 at einstaki lærarin fær 12.000 kr,- um árið fyri at verða partur av hesi nýggju 

toymisskipan 

 at hvør toymissamskipari fær 4.000 kr,- afturat teimum 12.000 um árið fyri at taka sær av 

samskiparauppgávunum. 
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7.11 Var tað ein endalig avgerð, at lærararnir á SvL skuldu arbeiða í sjálvstýrandi toymum? Í 

hesum spurninginum er avtalan millum MMR og Føroya lærarafelag (2008) púra greið. Í skjali 8 

kunnu vit lesa 

 at arbeiðstíðaravtalan er ein royndarskipan í 2 ár, har bæði arbeiðsgevari og 

arbeiðstakari hava rætt til at taka avtaluna upp til viðgerðar, um so er, at misnøgd við 

arbeiðstíðina vísir seg 

 at tá ið royndarskipanin er liðug 1/8-2010, skal SvL senda avvarðandi pørtum eina 

frágreiðing, sum lýsir fyrimunir og vansar við at arbeiða í sjálvstýrandi toymum. Í hesi 

frágreiðing eigur ein at taka við 

o fakligu og sosialu menningina hjá næmingunum 

o arbeiðsumstøðurnar og trivnaðin hjá lærarum 

o tíðar- og lønarkarmar hjá lærarunum 

o leiðsluleiklutin 

 

7.12 Settu MMR, Tórshavnar kommuna og Føroya Lærarafelag sum treyt, at ein skuldi hava 

stórflokka- og fleirlæraraskipan á SvL? Um ein leitar eftir hugtakøkunum ”stórflokkur” og 

”tví- og trílæraraskipan” í úrvaldu skjølunum, so leitar ein til fánýtis, tí hesi hugtøk verða ikki 

nevnd við einum orði.  

 

 Í skjali 1, ið ber heiti ”Nýggjur skúli í Hoyvíkshaganum – Almennur partur” (2003) 

stendur, ”at samlaða næmingatalið, tá ið skúlin er fult útbygdur, kann setast til eini 450. 

Tá er roknað við 18 flokkum við 25 næmingum” (s. 11). T.e. at ein roknar ein flokk  

sum 25 næmingar 

 

 Í skjali 2, ið ber heitið ”Nýggjur skúli í Hoyvíkshaganum – Námsfrøðiligur partur” 

(2003) stendur, at lærarin Hanus ”skal vera saman við sínum egna flokki til kl. 13.30”          

(s. 13). T.e. at ein hevur hugsað sær, at tú hevur ein lærara pr. flokk (í øllum førum ein 

part av undirvísingartíðini). 

 

 Skjal 7 tekur saman um ein fund, ið MMR og Tórshavnar kommuna høvdu við 

byggiharran, Árna Winther í 2007. Í fundarfrágreiðingini er tað eyðsæð, at umboð fyri 

almenna- og kommunala myndugleikan eru ivingarsom um stóru undirvísingarhølini            

og opna landsslagið og spurt verður um, ”hurðar/faldihurðar” og/ella ”faldi veggur            

ella fastur veggur” verða gjørd, so hvør flokkur fær sítt egna undirvísingarhøli – ella 

hevur møguleika at fáa sítt egna undirvísingarhøli (s. 1).    
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Tað gongur sum ein reyður tráður gjøgnum ymisku skjølini, at SvL skal vera  

 ein funktionellur skúli, ið skal kunna nýtast til ymisk endamál – bæði í skúlatíðini og út 

á kvøldið.  

Tað stendur, at møguleiki skal vera at taka veggir niður og at hava opið undirvísingarlandslag, 

men tað stendur einki um, at hetta skal vera ein varandi loysn. Tað stendur, at lærarar skulu 

samstarva í toymi, og at møguleiki skal vera fyri evnisarbeiði, ið gongur yvir um floks- og 

aldursmørk, men tað stendur einki um, at hetta skal fara fram hvønn dag og árið runt. So 

avgerðin um at hava stórflokkar og fleirlæraraskipan sum pedagogiska krumtappin á SvL sýnist 

at vera tikin av leiðslu skúlans og av teimum lærarum, ið vóru í starvi, tá ið skúlin lat upp.  

Við tíðini hevur stórflokkaskipanin og fleirlæraraskipanin vunnið hevd og er vorðin eitt av 

sereyðkennum skúlans.   
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7.13 Skjalagreining I: Undirvísingarstýrið og Tórshavnar kommuna – samanumtøka 

 Úrvald øki Skalagreiningin hevur víst... 

 
1 Pedagogiskar 

visjónir 

1. at avvarðandi myndugleikar ásannaðu bæði í 2003 og 2008, at 

føroyska samfelagið broyttist við nógvari ferð, og at hin føroyski 

fólkaskúlin ofta hevur havt ilt við at fylgt samfelagsmenningini 

2. at SvL (samanborið við nógvar aðrar fólkaskúlar) skal vera ein 

modernaður og tíðarhóskandi skúli 

3. at á SvL fer ein at venda siðbundnari undirvísing bakið og at skapa eitt 

skúlatilboð, sum tekur støði í progressivum skúlatonkum og 

konstruktivistiskari lærufatan 

4. at á SvL tekur ein støði í, at næmingar læra á ymiskan hátt – og at 

undirvísingartilboðið eigur at endurspegla henda veruleika 

5. at á SvL eru tað ikki bara tær støddfrøðiligu og málsligu 

lærugreinarnar, ið hava hevd, men tær kreativu og musisku 

lærugreinarnar skulu eisini fáa høga raðfesting 

6. at á SvL fer floksundirvísing (ella lærarastýrd undirvísing) ikki at 

standa einsamøll, men hon verður væl kryddað við tvørgreinaligum 

arbeiði av ymiskum slagi 

2 Lærara- 

leikluturin 

7. at á SvL skal einstaki lærarin ikki fylla vitan og virði niður í 

næmingarnar, “men leiklutur lærarans er at vera íbirtari, ráðgevi og 

stuðul” (skjal 2) 

8. at allir lærarar á SvL skulu vera partur av einum sjálvstýrandi toymi 

9. at allir lærarar á SvL skulu (1) møta til arbeiðis kl. 08.00 og fara úr 

arbeiði kl. 16.00, (2) hava sítt egna arbeiðsborð á skúlanum og (3) 

fyrireika undirvísing, rætta uppgávur og stílar osfr. í skúlatíðini – 

soleiðis at teir kunnu hava frí, tá ið teir koma til hús 

10. at sambært tí avtalu, ið MMR gjørdi við Føroya Lærarafelag í 2008, so 

skal minst ½ av egintíðini hjá læraranum verða bundin á skúlanum 

3 Næminga-

leikluturin 

11. at næmingarnir á SvL skulu vera partur av einum flokki (og gera tað 

sama sum hini í flokkinum), men teir skulu eisini hava góðar 

møguleikar at fordjúpa seg í tí, ið teir hava tørv á og hug til í 

skúlatíðini 

12. at floksleiðsla og atburðarleiðsla verður uppfatað øðrvísi á SvL enn á 

nógvum øðrum skúlum í landinum, tí næmingarnir á SvL nýtast ikki 

altíð at sita við skúlaborðið í tímanum. Nei, teir kunna “sita í klivum 

við oyramikrofon, liggja á pútum og lesa, og liggja undir borðinum og 

rokna” um teir fáa meiri á skaftið á henda hátt (skjal 2) 

13. at næmingarnir á SvL skulu stundum arbeiða í sínum egna flokki, 

stundum saman við næmingum í parallelflokkinum og stundum saman 

við næmingum, ið annaðhvørt eru yngri ella eldri enn teir sjálvir 

14. at næmingarnir á SvL skulu fáa høvi at arbeiða við sínum kreativu 

evnum í skúlatíðini og eftir skúlatíðina – at mála, at spæla okkurt 

ljóðføri, at lesa bøkur á bókasavninum. Osfr..   
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4 Sjálvstýrandi 

toymi 

15. at lærarar á SvL skulu arbeiða í sjálvstýrandi toymum er ikki bara eitt 

krav frá almennari síðu, men tað er eisini einasti møguleiki fyri, at 

skúlin skal megna at skapa eitt undirvísingartilboð, ið stendur mát við 

tær stóru visjónir, ið avvarðandi myndugleikin og arkitekturin hava felt 

á blað (skjal 1-4) 

16. at eitt sjálvstýrandi toymi arbeiðir sambært yvirskipaðu málum skúlans  

17. at eitt sjálvstýrandi toymi telur fleiri enn tveir lærarar 

18. at eitt sjálvstýrandi toymi arbeiðir saman um ein flokk – “t.e. at leggja 

til rættis, gjøgnumføra, loysa og eftirmeta fakligar, didaktiskar, 

pedagogiskar og sosialar uppgávur” (skjal 8) 

19. at hvør limur í einum sjálvstýrandi toymi fær 80 klokkutímar og 

12.000 kr,- um árið fyri toymissamstarvið 

20. at toymisleiðarin verður útnevndur av skúlastjóranum á SvL 

21. at toymisleiðarin hevur ábyrgd av (1) ráðleggingarfundum og 

toymisfundum, og hann skal harumframt gera uppskot um (2) 

tímaætlan, (3) tímateljing í mun til galdandi lærugreinabýti og (4) 

ársnormin hjá hvørjum toymislærara sær 

22. at toymisleiðarin fær 30 klokkutímar og 12.000 + 4.000 kr,- fyri 

arbeiðið 

23. at sjálvstýrandi toymini á SvL kunnu hava “eitt ávíst fíggjarligt 

sjálvstýri” (skjal 3), men henda regla er ikki niðurfeld í avtaluni 

millum MMR og Føroya Lærarafelag (skjal 8). 

5 Sjálvstýrandi 

toymi – 

tvílærara-

skipan og 

stórflokkar 

24. at tey 9 úrvaldu skjølini, ið lýsa teir tankar, ið MMR og Tórshavnar 

Kommuna høvdu um virksemið á SvL í tíðarskeiðnum 2003 til 2008, 

siga einki um (1) stórflokkaskipan og (2) fleirlæraraskipan 

25. at í upprunaætlanini (2003) stendur at ein flokkur telur “25 

næmingar”, og at lærarin hevur “sín flokk” (skjal 1 & 2). Hesin 

boðskapur verður ikki endurtikin í nýggjari skjølum, men hann verður 

heldur ikki avtikin.  

26. at hóast upprunaligi tankin sýnist at vera, at ein skal hava  miðalstórar 

flokkar (25 næmingar) og einlæraraskipan á SvL, so skulu lærarar og 

næmingar á skúlanum samstarva á kross – í størri og smærri bólkum – 

tá ið hetta er pedagogiskt skilagott. Serliga í sambandi við 

tvørgreinaligt virksemi 

27. at SvL skal vera ein funktionellur og broytiligur skúlabygningur, og 

læringsrúm skulu kunna setast upp og takast niður eftir tørvi  

28. at kravið um (ella hugskotið um) at hava stórflokkar og tvey- og 

trílæraraskipanir á SvL stendur í besta føri “í millum reglurnar” í 

teimum skjølum, ið Undirvísingarstýrið og Tórshavnar kommuna 

hevur latið til hesa skjalagransking 
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7.14 Hvørji skjøl metir leiðslan á SvL lýsa fyrrverandi og verandi virksemi á skúlanum væl? 

Tey 3 skjølini, ið skúlaleiðslan vísti á, eru hesi:  

 

Skjal nr. HEITI 

 

TÍÐARFESTING 

1 Eftirmetingarfrágreiðing: ”Royndarskipanin við sjálvstýrandi 

toymum í skúlanum við Løgmannabreyt”. (Høgni Joensen & 

Frida Poulsen) 

 

Okt. 2012 

2 ”Handbók um toymisarbeiði í SVL” 2018-2019 

 

2018 

3 ”SVL Starvsfólkahandbókin” 2019-2020 

 

2019 

 

Tey trý skjølini standa í tíðarrøð. Skjal 1 er ein eftirmetingarfrágreiðing, ið varð framleidd av 

skúlans leiðslu og send almennu myndugleikunum í 2012. Endamálið við frágreiðingini er at 

varpa ljós á, hvussu undirvísingin á SvL hevur roynst fyrstu skúlaárini.  

Skjal 2 og skjal 3, ið eru orðað í 2018 og 2019, hava eitt pedagogiskt endamál. T.e. at tey siga 

starvsfólkahópinum, hvørjar reglur og mannagongdir eru galdandi á SvL, og hvussu pedagogiska 

virksemið er skipað.  

 

7.15 Hvussu hilnaðust tey fyrstu 4 skúlaárini við Løgmannabreyt? Hesin spurningurin verður 

svaraður í skjali 1, ið kallast ”Eftirmeting: Royndarskipan við sjálvstýrandi toymum við 

Løgmannabreyt” (2012). Her verður sagt, at ”sjálvstýrandi toymini høvdu fyrstu árini eina 

trilvandi føðing [men eftir fýra skúlaár] er arbeiðið komið meira í eina fasta legu” (s. 2). 

Skjal I er ikki ein eftirmeting í vanligari merking, tí tað kemur ikki greitt til sjóndar, hvussu 

eftirmetingarúrslitið er vorðið til, og hvaðani ymisku útsagnirnar stava. Men frágreiðingin er 

upplýsandi, og sjóneykan verður sett á 4 sjálvstøðug og tó samanhangandi viðurskifti: 

 

(1) Fakliga og sosiala menningin í mun til einstaka næmingin 

(2) Arbeiðsumstøðurnar og trivnaðin hjá lærarunum 

(3) Leiðsluleikluturin 

(4) Arbeiðsvirksemi, tíðar- og lønarkarmar 

 

Ad 1: Her er niðurstøðan ”at eingin faklig kanning er gjørd um toymisskipanin hevur gagnliga 

ávirkan á fakligu og sosialu menningina hjá einstaka næminginum” (s. 7). Men hóast hetta, so er 

tað okkurt, ið bendir á, at skúlatilboðið hevur gott umdømi millum manna, tí ”stórur 

eftirspurningur er frá foreldrum at fáa børnini innskrivað í skúlan” (s. 7). Lærararnir á SvL meta 
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eisini, at sjálvstýrandi toymini geva teimum ”eitt professionelt rásarúm til at leggja til rættis og 

fremja góða undirvísing. Innantoymis kunnu teir nýta ”styrkir hjá hvør øðrum” (s. 6). 

Teir vansar, ið ein hevur staðfest fyrstu fýra undirvísingarárini eru m.a. ”at tað tekur tíð at 

innarbeiða toymismannagongdir og arbeiðshættir […] at vandi er fyri, at mann fær smá 

kongaríkir, har toymini hava nokk í sær sjálvum […] at tað kann hugsast, at ikki øll eru egnað at 

arbeiða í sjálvstýrandi toymum […] at tað kann vera trupult at leggja regluligar fundir, um limir 

í toyminum eru í fleiri toymum” (s. 8).  

Ad. 2. Her er niðurstøðan, at lærarar á SvL siga seg trívast ”tí lærarastarvið er vorðið minni 

einsligt” (s. 8). Sjálvstýrandi toymini geva lærarahópinum víðar pedagogiskar heimildir, og 

toymislimirnir kenna seg sterkari, tá ið teir møta foreldrum og skúlaleiðsluni sum eitt toymi, 

heldur enn sum einstaklingar.  

Í frágreiðingini verður undirstrikað, at skal eitt toymi virka eftir vild, so má leiðslan gera sær 

stóran ómak, tá ið toymini verða mannað. Tað skulu vera fakligar orsøkir, ið gera av, hvør er í 

toymi við hvørjum og ikki vinar- og kenningarpolitikkur. Og ein má somuleiðis tryggja sær, ”at 

limirnir í toyminum ikki gerast arbeiðsgevarar hjá hvørjum øðrum” (s. 9).   

Ad. 3. Í frágreiðingini verður sagt, at høvuðsuppgávan hjá leiðsluni er ”at seta førleikasterk 

toymi” (s. 10). Leiðslan skal hava innlit í, hvussu toymini virka, men hon skal samstundis eggja 

toyminum til at finna loysnir og ”at loysa trupulleikar og ósemjur” í øllum lutum (s. 10).   

Tey, ið hava skrivað frágreiðingina, vísa á, at tað kann verða torført hjá leiðsluni at finna ein 

”leiðslustíl, sum hóskar til sjálvstýrandi toymi […] men tað er ikki ein møguleiki hjá leiðsluni at 

hava ein autoriteran leiðsluhátt” (s. 10).  Hugtakið ”sjálvstýrandi toymið” verður umrøtt, og 

sagt verður, at ein hevur ikki tikið endaliga støðu til, hvussu stórt sjálvstýri toymini á SvL skulu 

hava.  

Ad 4. Í niðurstøðuni stendur, at tað tekur drúgva tíð og krevur nógv fundarvirksemi at arbeiða í 

toymi, og at ”ein treyt fyri væleydnaðum toymissamstarvi er, at lærarar eru bundnir í skúlanum, 

soleiðis at toymið kann ráðleggja saman” (s. 11). Mælt verður tí til, at avtalan, ið 

Mentamálaráðið og Føroya Lærarafelag hava undirskrivað um eykaviðbót, heldur áfram. 

Skotið verður harumframt upp, at toymini skulu fáa møguleika og stundir at eftirmeta sítt 

virksemi og at førleikamennast. ”Hetta er nakað, sum ikki er roknað inn í verandi tíðar- og 

lønarkarmar” (s. 11).      

Eftirmetingartoymið mælir til, at virksemið á SvL heldur fram í verandi líki 

 

 tí skúlabygningurin (við lonum og dupultum flokkum) leggur upp til, at lærarar arbeiða í 

sjálvstýrandi toymum 

 tí at lærararnir á SvL sýnast at hava tikið henda arbeiðsháttin til sín og hava ynski um at 

menna hann enn meiri 
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7.16 Hvørjar reglur, leiðbeiningar og fyriskipanir eru galdandi á SvL í dag? Hesin spurningur 

verður svaraður í skjali nr. 3, ið kallast ”SVL Starvsfólkahandbók 2019-2020”. Handbókin, 

sum verður lýst sum ”eitt dynamiskt skjal, ið alsamt er í gerð” (s. 2) er rættuliga upplýsandi og 

kastar ljós á bæði stórmál og smámál. 

Í handbókini kemur tað fram, at pedagogisku høvuðshugtøkini og amboðini á SvL eru hesi: 

 Hugtak Innihald 

1 Endamál 

fólkaskúlans 

 

Á blaðsíðu 3 verður endamálsorðing fólkaskúlans endurgivin. Har stendur m.a. 

”at innanfyri settar karmar hevur tann einstaki skúlin ábyrgd av 

undirvísingardygdini sambært endamáli fólkaskúlans, smb. § 2, og innan fyri 

hesar karmar ger skúlin av, hvussu hann skipar og leggur sína undirvísing til 

rættis”. Námsháttarfrælsið hjá einstaka skúlanum (skúlaleiðslu, toyminum og 

læraranum) verður hervið undirstrikað. 

 
2 Leiðsla 

skúlans 

 

Á blaðsíðu 4 og 5 verður sagt, at uppgávan hjá leiðsluni á SvL er m.a. ”at geva 

starvsfólkunum bestu arbeiðsumstøður” (s. 4). Krøvini, ið leiðslan setir sær 

sjálvum eru alstór og orðingarnar, ið verða nýttar, eru modernaðar. Sagt verður 

m.a. at leiðslan skal vera ”autentisk [hon skal hava ein] viðurkennandi leiðslustíl 

[hon skal arbeiða við] lívlangari læru og sjálvreflektión [hon skal taka væl ímóti] 

konstruktivum kritikki [hon skal hava í huganum] at ymisleiki er ein styrki” [og 

hon skal vera] sjónlig, týðilig og greið”. Strembað verður eftir, at leiðsla og 

starvsfólk í felag skulu mynda skúlatilboðið við Løgmannabreyt. 

 

3 Lærara-

førleiki 

Á blaðsíðu 6 og 7 setir ein orð á, hvat leiðslan væntar av einstaka læraranum. 

Væntanirnar, ið eru 32 í tali, eru hugkveiktar av kendum útbúgvingargranskarum, 

og víst verður á, at tann góði lærarin stendur mát á 4 førleikaøkjum: (1) 

Yvirskipaðir førleikar, (2) relatiónsførleiki, (3) floksleiðsluførleiki og (4) 

fakdidaktiskur førleiki – Starvsfólkasamrøðurnar á staðnum skulu taka støði í 

hesum fýrabýtinum (s. 17-18). 

 

4 Toymi Á blaðsíðu 12 verður skrivað, at á SvL arbeiða (og undirvísa) lærarar í toymum, 

og at endamálið við toymisskipanini er, at lærarar skulu fyrireika og samskipa 

undirvísingina í felag fyri ”at røkka ætlanunum í fólkaskúlalógini”. – Hugtakið 

”sjálvstýrandi toymi” verður ikki nevnt í handbókini, men tað stendur, at lærarar 

arbeiða í toymum, og at toymisfundur er á skrá eina ferð um vikuna.  

 

5 Flokslærarar Á blaðsíðu 12 stendur, at flokslærararnir, ið ofta eru 3 ella 4 í tali, ”avtala at býta 

í millum sín, hvørjar næmingar teir burturav hava samband til foreldrini við”.     

 

6 Lærugreina-

toymi 

Á blaðsíðu 16 stendur, at allir lærarar á SvL skulu vera í einum ella fleiri 

lærugreinatoymum. Endamálið við lærugreinatoymunum er ”vitanardeiling og at 

hækka fakligu vitanina í skúlanum […] og at m.a. gjøgnumganga og viðgera 

yvirlitið yvir ársætlanir fyri lærugreinina […] og at viðgera og taka støðu til 

tilfar, sum er viðkomandi fyri lærugreinina”. Lærarar boða leiðsluni frá, hvat 

lærugreinatoymi teir ynskja at vera í, og teir fáa 5 tímar í virksemisætlanina fyri 

hvørt toymi, teir hoyra til. Leiðslan ger av, hvør skal vera toghaldari í hvørjum 

toymi. Toghaldarin fær 3 tímar fyri hetta arbeiðið í virksemisætlanina.  
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Virksemi skúlans – ársætlanir fyri lærugrein og flokk, eftirmeting av læruúrtøku, trivnaðurin hjá 

næmingunum, foreldrasamstarvið o.a. – er onkursvegna treytað av, hvussu tey 6 

høvuðshugtøkini (og/ella funksjónirnar), ið eru viðgjørd omanfyri, taka seg út og virka í verki.  

 

7.17 Hví skulu lærarar á SvL arbeiða í toymum? Hesin spurningur verður svaraður í skjali 2, ið 

kallast ”Handbók um toymisarbeiði í SVL” (2018). Og svarið er, at tá ið lærarar sleppa at 

fyrireika og samskipa sítt arbeiði í felag, so eru betri møguleikar fyri ”at røkka ætlanunum í 

fólkaskúlalógini” (s. 1).   

Í skjalinum verður m.a. útgreinað  

 hvat arbeiðsøkið hjá toyminum er 

 hvat ein toymisfundur er 

 hvønn leiklut lærarar skulu ella kunnu hava í toyminum 

 hvørja uppgávu toymissamskiparin skal hava 

 hvørja uppgávu skúlans leiðsla hevur í mun til einstaka toymið 

 hvørji krøv verða sett til fundarfrásøgn, ársætlan, eftirmeting, egintíð. Osfr.. 

Um vit hyggja eftir arbeiðsøkinum hjá toyminum so stendur m.a., at toymið skal  

 

”… práta um næmingar viðvíkjandi trivnaði, læring, serligum tørvi, foreldrasamskifti         

og foreldrasamstarvi […] viðgera innkomin mál frá foreldrum, næmingum, leiðslu og 

myndugleikum […] samskifta við Førleikastovuna, heilsurøktarfrøðingin, Sernám, 

Sosialu deild (barnaverndartænastuna) […] leggja tiltøk til rættis, t.d. Listaleypin, 

evnisvikur o.a.” (s. 1). 

 

7.18. Hvørji toymi og hvørjar toymisfunksjónir hevur ein á SvL í dag? Tann toymis-

konstruktiónin, ið fyllir mest á SvL, er flokstoymið. T.e. eru teir lærarar, ið eru knýttir at einum 

flokki, og sum í dagligari talu á SvL verða róptir flokslærarar. Hesir lærarar hava eitt sera tætt 

samstarv, og hvønn týsdag seinnapart hava teir toymisfund.  

Um vit seta okkum inn í, hvat ein toymisfundur er, so stendur, at toymisfundurin m.a. skal  

 

”viðgera og loysa avbjóðingar, sum hava við flokkin at gera, bæði av sosialum, 

pedagogiskum, fakligum og didaktiskum slag – eisini í mun til floksleiðslu […] at meta 

um trivnaðin/fakligu førleikarnar hjá næmingunum […] at skipa skúladagin, at gera 

viku-, mánaðar- og ársætlanir fyri flokkin og lærugreinar” (s. 1).  
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Tað verður undirstrikað, at toymisarbeiðið ikki umfatar ”viðurskifti hjá næmingum uttan fyri 

flokkin […] undirvísing og viðurskifti hjá øðrum lærarum […] og privat viðurskifti, sum ikki eru 

viðkomandi fyri toymið.” (s. 5). 

Hvørt flokstoymið hevur ein toymissamskipara. Í ”Handbók um toymisarbeiði á SvL” (2018) 

stendur, at uppgávuøkið hjá samskiparanum er stórt. Hann skal fáa toymisarbeiðið at virka. Hann 

skal samskifta við leiðsluna. Hann skal ”taka initiativ […] og vísa á og halda tíðarfreistir, 

avtalur og geva boð” (s. 1 & 2). Men samstundis verður gjørt vart við, at toymissamskiparin  

 

”er ikki leiðarin í toyminum, og hann hevur ikki 

 meira vald enn hinir limirnir í toyminum at taka averðir. Hvør einstakur limur                 

hevur sjálvsagt ábyrgd at gera sítt til, at toymið virkar” (s. 2). 

 

 

Tvey nýggj hugtøk verða løgd fyri lesaran í skjali 2. Annað er stórtoymi og hitt er 

yvirtoymissamskipari (s. 3).  

Sagt verður, at í SvL eru trý stórtoymi (1.-2.-3. fl.), (4.-5.-6. fl.) og (7.-8.-9. fl.). Fýra 

stórtoymisfundir verða hildnir í skúlaárinum, har ein m.a. viðger og samskipar ”yvirskipaði 

felags tiltøk, leistir, reglur og mannagongdir, sum viðkoma allari deildini” (s. 3). Tað er 

yvirtoymissamskiparin, ið hevur ábyrgd av, at hesir fundir verða hildnir, og at ein viðkomandi 

skrá verður løgd. Toymissamskiparin skal harumframt ”binda saman virksemið hjá 

flokstoymunum […] og at vera við í fyriskipanini av yvirskipaðum tiltøkum í samráð við 

leiðsluna” (s. 3). 

Tá ið ein lesur ”Handbók um toymisarbeiði í SVL” so leggur ein merki til tvey viðurskifti: 

 At hugtøkini ”toymi” og ”toymissamstarv” sýnast at vera sett í staðin fyri sjálvstýrandi 

toymi.  

 At toymissamstarvið á SvL er umfatandi, og tí leggur ein áherðslu á, at helvtin av 

egintíðin hjá lærarunum eigur at fara fram ”í sjálvum skúlabygninginum” (s. 3).  
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7.19 Skjalagreining II: Skúlin við Løgmannabreyt - samanumtøka 

 Úrvald øki Skalagreiningin hevur víst... 

 
1 Eftirmeting  - 

tey fyrstu fýra 

skúlaárini 

1. at fyri at fáa innlit í, hvussu fyrstu árini á SvL hava roynst, so framdi 

ein í 2012 eina eftirmetingarfrágreiðing, ið kallast ”Royndarskipanin 

við sjálvstýrandi toymum í skúlanum við Løgmannabreyt”. Henda 

eftirmeting vísti: 

2. at eingin faklig kanning er gjørd, ið sigur neyvt, hvussu næmingarnir á 

SvL trívast, og hvussu teir eru fyri fakliga sammett við næmingar á 

øðrum skúlum 

3. at fyrstu fýra árini hava foreldur staðið í longum røðum fyri at fáa barn 

sítt innskrivað á SvL – og er hetta helst eitt tekin um, at skúlin hevur 

gott umdømi millum manna 

4. at lærarar á SvL gera vart við, at sjálvstýrandi toymini (1) gera 

lærarastarvið minni einsligt, (2) gevur lærarum størri heimildir, (3) fáa 

lærarar at kenna seg sterkari, tá ið teir samskifta við avvarðandi partar, 

(4) skapa eitt professionelt læruumhvørvi har teir kunnu fyrireika og 

fremja undirvísing í felag og (5) gera tað møguligt hjá lærarum at nýta 

sterku síðurnar hjá hvør øðrum 

5. at leiðslan má gera sær stóran ómak, tá ið toymini verða mannað – 

lærarar skulu arbeiða saman, tí teir kunnu supplera hvør annan fakliga 

og fakdidaktiskt og ikki tí, at teir kenna hvønn annan 

6. at tað er týdningarmikið, at toymislimirnir eru javnsettir, og at ein 

lærari ikki uppfatar seg sum arbeiðsgevara hjá einum øðrum 

7. at toymissamstarv er tíðarkrevjandi, og tí er tað týdningarmikið, at 

lærarar nýta ½ av sínari egintíð á skúlanum 

8. at tað tekur drúgva tíð at fáa ein heilan skúla at “innarbeiða 

toymismannagongdir og arbeiðshættir” (sí skjal 1. s. 8)  

9. at toymini eiga at fáa tilboð um førleikamenning í framtíðini 

 

 Fyriskipanir 

á SvL 

10. at fyri at samskipa pedagogiska virksemið á SvL hevur skúlans leiðsla, 

í tøttum samstarvi við lærarahópin, ment tvær handbøkur. Hin fyrra  

verður nevnd “SVL – Starvsfólkahandbókin” (2019), og hin seinna 

verður nevnd “Handbók um toymisarbeiði í SVL” (2018)  

11. at stórur dentur verður lagdur á, at skúlatilboðið á SvL samsvarar við 

endamál fólkaskúlans – og at skúlin hevur frælsi at skipa 

undirvísingina sum frægast  

12. at leiðslan á SvL hevur sum mál at vera sjónlig, týðilig, greið,  

autentisk, viðurkennandi og refleksiv. Leiðslan sær tað sum sína 

fremstu uppgávu, at geva starvsfólkunum “bestu arbeiðsumstøður” 

(Skjal 4. s. 4).  

13. at leiðslan hevur sett orð á, hvørjar væntanir hon hevur til einstaka 

læraran, og hesar væntanir snúgva seg um relatións- , floksleiðslu-, 

fakdidaktiskan- og almennan førleika   

14. at orsøkin til at lærararnir á SvL arbeiða í toymum er (1) at 

skúlabygningurin á SvL leggur upp til tað, (2) at ein heldur, at 

toymissamstarv ger tað lættari hjá skúlanum at náa teimum málum, ið 
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standa í fólkaskúlalógini, (3) at lærarar á SvL hava tikið henda 

arbeiðsháttin til sín 

15. at fyri at skilja gerandisdagin á SvL, so má ein hava innlit í 

pedagogisku grundhugtøkini á staðnum. Hesi eru: (1)  

flokslæraratoymi, (2) toymisfundur, (3) toymissamskipari, (4) 

lærugreinatoymi, (5) stórtoymi, (6) yvirtoymissamskipari  

16. at tað er týdningarmikið, at toymisarbeiðið snýr seg um sosialar, 

fakligar og didaktiskar spurningar/avbjóðingar og ikki um 

óviðkomandi viðurskifti  

17. at toymissamskiparin er ein praktiskur leiðari, ið skal syrgja fyri, at 

toymið arbeiðir sambært forskriftunum – men í aðrar mátar hevur 

samskiparin ikki størri vald enn hinir toymislimirnir  

18. at hugtakið “sjálvstýrandi toymi” verður ikki nevnt við einum orði í 

teimum handbókum, ið eru orðaðar av leiðslu og lærarum við 

Løgmannabreyt í 2018 og 2019. 
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8.0 LANDSROYNDIN 0G FRÁFARINGARROYND FÓLKASKÚLANS  
8.1 Hvørjar eftirmetingarskipanir eru í føroyska fólkaskúlanum – og hvørjum endamáli tæna 

tær? Í føroyska fólkaskúlanum hava vit tríggjar formligar eftirmetingar.  

 

 Landsroyndin í 4. flokki  

 Landsroyndin í 6. flokki 

 Fráfaringarroynd fólkaskúlans í 9. flokki 

 

Landsroyndirnar í 4. og 6. flokki hava til endamáls ”at geva skúlum, foreldrum, næmingum, 

lærarum og myndugleikum innlit í úrtøkuna hjá næmingum í 4. og 6. flokki í fólkaskúlanum í 

føroyskum, støddfrøði og náttúru og tøkni” (Próvstovan, 2019, s. 2). Tað, ið verður kannað í 

landsroyndini, er við øðrum orðum, um næmingarnir í miðdeild fólkaskúlans hava nátt teimum 

ávegismálum, ið eru niðurfeld í galdandi námsætlanum. Um ein næmingur loysir allar 

uppgávurnar til fulnar, so fær hann 100 stig fyri avrikið (t.e. 100 prosent rætt). Eitt landsmiðaltal 

verður roknað til hvørt førleikaøki, sum sigur, hvussu nógv stig miðalnæmingurin hevur fingið 

rætt í hvørjum førleikaøki (t.d. 75 prosent rætt/75 stig). Landsmiðaltalið kann nýtast sum mát 

fyri, hvussu ein næmingur (ella ein flokkur) hevur staðið seg samanborið við næmingar (ella 

flokkar) í øðrum skúlum. 

Sambært §16 í fólkaskúlalógini, so skal “undirvísingin í 9. og 10. flokki enda við próvtøku í 

kravdum lærugreinum og vallærugreinum”. Endamálið við próvtøkum er at kanna, um 

næmingarnir í hádeild fólkaskúlans hava nátt teimum endamálum, ið eru orðað í galdandi 

námsætlanum. Í fráfaringarroynd fólkaskúlans verður próvtal givið sambært galdandi 

próvtalsstiga, har 12-talið vísir til ”eitt framúr gott avrik”, og -3 vísir til ”eitt heilt vánaligt 

avrik” (www.logir.fo).   

Miðalpróvtalið í fráfaringarroynd fólkaskúlans gevur nøkrum næmingum møguleika at velja sær 

ta miðnámsleið, ið teir hava hug til, meðan aðrir næmingar hava avmarkaðar valmøguleikar. 

Afturat hesum trimum innanlendiseftirmetingum, so tekur hin føroyski fólkaskúlin triðja hvørt 

ár lut í PISA-kanningini. PISA-kanningin er ein altjóða kanning, ið verður stýrd og umsitin av 

OECD. Høvuðsendamálið við kanningini er at samanbera skúlaskipanir tvørtur um landamørk. 

Næmingarnir, ið taka lut í PISA-kanningin, eru 15 ára gamlir og mett verður, ”um teir hava 

nomið sær ta vitan og teir førleikar, sum eru neyðugir fyri at kunna luttaka til fulnar í sosialum 

og fíggjarligum høpi” (Olsen o.fl, 2018, s. 5). Í PISA-kanningini fáa dugnaligastu næmingarnir 6 

stig fyri avrikið, meðan teir, ið standa seg ringast, fáa 1 stig (ella eina variatión av 1-talinum).  

Søgan um, hvussu hin føroyski fólkaskúlin hevur staðið seg í PISA-kanningini frá 2006 til 2018 

er vælkend, og hon nýtist ikki at verða endurtikin her. 

 

http://www.logir.fo/
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8.2 Hvørji royndarúrslit fari eg at nágreina í hesi frágreiðing? Í hesi eftirmeting fari eg at 

kanna, hvussu næmingarnir á SvL hava staðið seg í ávikavist (1) landsroyndini í 4. flokki og (2) 

fráfaringarroynd fólkaskúlans seinasta fimm ára skeiðið.  

Eg fari at samanbera úrslitini hjá SvL við úrslitini hjá 7-8 føroyskum skúlum, ið hava umleið 

sama næmingatal sum SvL. 

Lesarin skal vera varugur við, eg nýti bara próvtøl, ið eru givin fyri skrivlig avrik. Orsøkin er 

hon, at útbúgvingargranskarar vísa á, at sjálvt um próvmeting stundum kann vera meiri subjektiv 

enn gott er, so eru sveiggini í skrivligum próvtøkum væl minni enn í munnligum próvtøkum. 

Henda sannroynd ger, at próvtalsgreiningar og samanberingar aloftast nýta skrivlig avrik sum 

dátutilfar.   

Tey royndar- og próvtøkuúrslit, ið eru partur av hesi eftirmeting, eru: 

 

  Landsroyndin (4. fl.) 

 

Fráfaringarroynd fólkaskúlans (9. fl.) 

1 Ár 2015, 2016 og 2019 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

2 Førleikaøki/ 

lærugreinir 

- Lesifatan 

- Stavseting 

- Støddfrøði 

- N&T 

(Gevið gætur: Av ymiskum 

orsøkum varð Landsroyndin ikki 

hildin í 2017 og 2018) 

- Danskt – framseting og 

máluppgáva 

- Enskt – framseting og máluppgáva 

- Føroyskt – framseting og 

máluppgáva 

- Støddfrøði – fimisrokning og 

greiðslurokning 

 

3 Samanburðar-           

grundarlag 

7 skúlar, ið hava umleið sama 

næmingatal sum SvL.  

Gevið gætur. Í onkrum føri 

manglaðu upplýsingar, so eg 

kundi bara taka 6 skúlar við í 

útrokningina  

 

8 skúlar, ið hava umleið sama næmingatal 

sum SvL. 

 

8.3 Hvussu beri eg meg at fyri at gera skúlar, lærarar og toymi navnleys? Tá ið ein fremur eina 

tílíka eftirmeting, er tað sera týdningarmikið at verja tey, ið onkursvegna eru partur av 

eftirmetingini, soleiðis at eingin skal kunna fara afturumaftur at sneyta og at vísa á, hvør er hvør.  

Tær leiðreglur, ið eg havi stuðlað meg til í hesum sambandi, eru hesar:   

 Teir 8 skúlarnir, ið eg fari at nýta sum samanburðargrundarlag, verða ikki nevndir við 

navni. 

 

 Tann skúlin, ið fær besta úrslitið í einum ávísum førleikaøki (ella lærugrein), verður altíð 

nevndur S1, og tann skúlin, ið fær lakasta úrslitið, verður altíð róptur S8 ella S9.  
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o Gevið gætur: S1 og S8 eru broytiligar eindir, tí tað er ikki altíð tann sami skúlin, 

ið stendur seg best frá roynd til roynd og frá próvtøku til próvtøku. Og tað er 

heldur ikki altíð tann sami skúlin, ið stendur seg ringast í øllum royndum.  

 

 Eg havi ikki lagt upp fyri, at talið á næmingum, ið verða mettir óskikkaðir at fara til 

landsroynd og til próvtøku, kann vera ymiskt frá skúla til skúla, og at hetta kann ávirka 

samlaða úrslit skúlans  

 

 Fyri at verja einstaka læraratoymið á SvL fari eg ikki at kunngera, hvussu úrvaldir 

flokkar og/ella árgangir hava staðið seg í úrvaldum lærugreinum. Eg fari harafturímóti at 

leggja miðaltøl og ársúrslit frá einum 5-ára skeiði saman, soleiðis at lesarin fær eina 

heildarmynd av avrikum skúlans. 

 

 

 

 Gevið gætur: Øll skúlafólka vita, at flokkar í sama skúla kunnu vera rættuliga ymiskir. 

Um ein leggur øll skúlaúrslit í einum 5-ára skeiði saman, so verða árlig sveiggj lutvíst 

útjavnað, og ein fær eitt meiri eftirfarandi úrslit.   

 

 

Tey próvtøl, ið eg havi tikið støði í í hesi eftirmeting, havi eg fingið til vega í tøttum samstarvi 

við Próvstovuna. Próvstovan gjørdi lærarar og næmingar navnleysar, áðrenn eg fekk innlit. 

Granskingarráðið gav mær viðgerðarloyvi 15/10-2019. 
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8.4 Hvussu væl duga 4. floksnæmingar í SvL at lesa? Um ein leggur landsroyndarúrslitini fyri 

2015, 2016 og 2019 saman og samanber úrslitið hjá SvL við (1) 8 skúlar, ið hava umleið sama 

næmingatal sum SvL og (2) landsmiðaltølini hesi 3 árini, so kann ein gera eina tílíka uppgerð: 

 

 

 

Ritmynd 1 vísir, at næmingarnir á SvL hava sum heild staðið seg væl í landsroyndini í føroyskari 

lesifatan. Miðalúrslitið er 83,33. Hetta tal er 2,83 hægri enn miðaltalið fyri teir 8 skúlar, ið vit 

nýta sum samanburðargrundarlag [80,5] og 2,96 hægri enn landsmiðaltalið [80,37].   

Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga, at SvL    

 eina ferð hevur staðið seg best av teimum 9 

 eina ferð næstbest  

 eina ferð fimtbest    

Í sambandi við Landsroyndina rokna MMR og Próvstovan ”landsmiðaltølini” út fyri allar skúlar 

í landinum. Næmingarnir á SvL hava á hvørjum ári ligið væl omanfyri miðal í lesifatan 

  [+5, +3 & +0,9].    

 

 

 

 

84,63
83,33

80,5 80,37

71,23
70

72

74

76

78

80

82

84

86

Tann skúlin, ið
stendur seg best av

teimum 8

SvL Miðalúrslitið hjá
teimum 8 skúlunum

Landsmiðaltalið Tann skúlin, ið
stendur seg ringast

av teimum 8

1. Lesifatan 
- 4. flokkur (2015, 2016 & 2019)
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8.5 Hvussu væl duga 4. floksnæmingar í SvL føroyska stavseting? Um ein leggur 

landsroyndarúrslitini fyri 2015, 2016 og 2019 saman og samanber úrslitið hjá SvL við (1) 8 

skúlar, ið hava umleið sama næmingatal sum SvL og (2) landsmiðaltølini hesi 3 árini, so kann 

ein gera eina tílíka uppgerð: 

 

 

 

Ritmynd 2 vísir, at í teimum trimum landsroyndunum í føroyskari stavseting hava næmingarnir í 

SvL til samans fingið besta úrslitið av teimum 9 skúlunum [76,67]. Hetta tal er 3,54 hægri enn 

miðaltalið fyri teir 8 skúlar, ið vit nýta sum samanburðargrundarlag [73,13] og 4,71 hægri enn 

landsmiðaltalið [71,96]. 

Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga, at SvL     

 eina ferð hevur staðið seg best av teimum 9  

 tvær ferðir næstbest  

 

Um vit hefta okkum við landsmiðaltølini frá ári til árs, so síggja vit, at næmingarnir á SvL hava á 

hvørjum ári ligið væl omanfyri miðal í stavseting  

 [+5,1 +5 & +4].    

 

 

 

76,67

75,2

73,13
71,96

64,17

62

64

66

68

70

72

74

76

78

SvL Tann skúlin, ið
stendur seg best av

teimum 8

Miðalúrslitið hjá
teimum 8 skúlunum

Landsmiðaltalið Tann skúlin, ið
stendur seg ringast

av teimum 8

2. Staviførleiki 
- 4. flokkur (2015, 2016 og 2019)
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8.6 Hvussu væl duga 4. floksnæmingar í SvL støddfrøði?  Um ein leggur landsroyndarúrslitini 

fyri 2015, 2016 og 2019 saman og samanber úrslitið hjá SvL við (1) 8 skúlar, ið hava umleið 

sama næmingatal sum SvL og (2) landsmiðaltølini hesi 3 árini, so kann ein gera eina tílíka 

uppgerð: 

 

 

 

Ritmynd 3 vísir, at næmingarnir á SvL hava sum heild staðið seg væl í teimum trimum 

landsroyndunum í støddfrøði. Miðalúrslitið er 76,37. Hetta tal er 5,55 hægri enn miðaltalið fyri 

teir 8 skúlar, ið vit nýta sum samanburðargrundarlag [70,82] og 3,44 hægri end landsmiðaltalið 

[72,93] 

Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga, at SvL   

 eina ferð hevur staðið seg triðbest av teimum 9 

 eina ferð fjórðbest 

 eina ferð fimtbest    

Um vit taka støði í landsmiðaltalinum, so kunnu vit siga, at í tvey ár hava næmingarnir á SvL 

fingið omanfyri miðal – og væl omanfyri miðal – í støddfrøði  

 [+9,1 & +2]  

Og eitt ár hevur SvL ligið beint undir miðal  

 [-0,8]   

 

77,89
76,37

72,93
70,82

57,47
55

60

65

70

75

80

Tann skúlin, ið
stendur seg best av

teimum 8

SvL Landsmiðaltalið Miðalúrslitið hjá
teimum 8 skúlunum

Tann skúlin, ið
stendur seg ringast

av teimum 8

3. Støddfrøði
4. flokkur (2015, 2016 & 2019)

Serie 1
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8.7 Hvussu væl duga 4. floksnæmingar í SvL N&T í 4. flokki?  Um ein leggur 

landsroyndarúrslitini fyri 2015, 2016 og 2019 saman og samanber úrslitið hjá SvL við (1) 8 

skúlar, ið hava umleið sama næmingatal sum SvL og (2) landsmiðaltølini hesi 3 árini, so kann 

ein gera eina tílíka uppgerð: 

 

 

 

Ritmynd 4 vísir, at í teimum trimum landsroyndunum í N&T hava næmingarnir í SvL fingið 

lutfalsliga góð úrslit. Miðalúrslitið fyri tær tríggjar landsroyndirnar er 72,16. Hetta tal er 3,06 

hægri enn miðaltalið fyri teir 8 skúlarnar, ið vit nýta sum samanburðargrundarlag [69,1] og 2,06 

hægri enn landsmiðaltalið [70,1]. 

Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga, at SvL   

 eina ferð hevur staðið seg næstbest av teimum 9 skúlunum 

 eina ferð triðbest 

 eina ferð fimtbest   

Um vit hyggja eftir landsmiðaltalinum hesi trý árini, so hava næminginarnir á SvL tvær ferðir 

fingið omanfyri miðal – og væl omanfyri miðal – í N&T  

 [+6 & +1,5]  

Og eitt ár hava teir fingið undir miðal  

 [-1,3]   

 

75,36

72,16

70,1
69,1

64,6

62

64

66

68

70

72

74

76

Tann skúlin, ið
stendur seg best av

teimum 8

SvL Landsmiðaltalið Miðalúrslitið hjá
teimum 8 skúlunum

Tann skúlin, ið
stendur seg ringast

av teimum 8
skúlunum

4. N&T 
- 4. flokkur (2015, 2016 & 2019)
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8.8 Landsroyndarúrslit 2015-2019 – samanumtøka? Í ritmyndini niðanfyri havi eg samtvinnað 

øll tey 4 førleikaøkini og samanborið úrslitini hjá SvL við  

 tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum 8 skúlunum í einstaka førleikaøkinum                    

 miðalúrslitini hjá teimum 8 skúlunum,  

 landsmiðaltalið  

 tann skúlan, ið hevur staðið seg ringast av teimum 8 skúlunum í tí einstaka 

førleikaøkinum 

Gev gætur: Hvør skúli fær hægsta miðaltal kann broytast frá førleikaøki til førleikaøki og frá ári 

til árs.  

 

 

Ritmynd 5 vísir, at næmingarnir á SvL hava staðið seg rættuliga væl í Landsroyndunum 2015, 

2016 og 2019 samanborið við  

 landsmiðaltølini 

 teir 8 skúlarnar, ið vit hava nýtt sum samanburðargrundarlag 

 

71,23

64,17

57,47

64,6

80,37

71,96
72,93

70,1

80,5

73,13

70,82

69,1

83,33

76,67 76,37

72,16

84,63

75,2

77,89

75,36

55

60

65

70

75

80

85

Lesifatan Staviførleiki Støddfrøði N&T

5. Landsroyndarúrslitini í síni heild

Skúlin, ið stóð seg ringast Landsmiðaltalið Miðal (8 skúlar)

SvL Skúlin, ið stóð seg best
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Um vit hyggja eftir einstøkum førleikaøkjum, so kunnu vit siga, 

  

 at úrslitini í móðurmálinum (málfatan og stavseting) hava verið betri og serliga          

støðugari frá ári til árs enn úrslitini í støddfrøði og N&T 

 

 at stóru sveiggini í úrslitunum í støddfrøði og N&T (í mun til landsmiðaltalið)                 

eiga at fáa uppmerksemi.  

 

Um ein hyggur eftir flokkum og/ella árgangum, so kunnu vit siga, at teir tríggir flokkarnir, ið 

hava tikið lut í landsroyndini í 2015, 2016 og 2019, hava allir staðið seg væl, men onkur 

árgangur hevur skarað framúr – ikki bara á einum førleikaøki, men á fleiri førleikaøkjum. 

Um vit taka samanum, so kunnu vit siga, at 10 av 12 ferðum hevur SvL ligið omanfyri – ella væl 

omanfyri – landsmiðaltølini, og tvær ferðir eitt vet undir.  
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8.9 Hvussu er fakliga støðið í danskari framseting í 9. flokki? Um vit leggja øll próvtøl í 

danskari framseting saman fyri skúlaárini 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 og 

2018/2019 og samanbera SvL við (1) tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum 7, ið vit 

nýta sum samanburðargrundarlag, (2) miðalúrslitið av teimum 7 skúlunum og (3) tann skúlan, ið 

hevur staðið seg ringast av teimum 7, so fáa vit eina tílíka uppgerð: 

 

Ritmynd 6 vísir  

 at miðaltalið hjá næmingunum við Løgmannabreyt er 0,23 hægri enn samlaða miðaltalið 

hjá teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera við [7,01 – 6,78]  

o genturnar fáa 0,49 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [8,24 – 7,75] 

o dreingirnir fáa 0,02 próvtal lægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [5,78 – 5,8] 

 at genturnar á SvL fáa í miðal 2,46 próvtal hægri enn dreingirnir, og tað er væl størri 

kynsmunur enn á hinum 7 skúlunum til samans [1,95]. 

Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga 

 at okkurt ár hava næmingarnir á SvL hægst miðaltal av teimum 8 

 at okkurt ár eru tað 5 skúlar, ið hava hægri miðaltal enn SvL 

 at tað er 2,1 próvtal á muni millum hægsta og lægsta miðaltal á SvL hetta fimm ára 

skeiðið [8,1 – 6,0]  

 at um vit hyggja eftir, hvussu miðalpróvtølini broytast frá ári til árs, so er munurin 

næststørstur á SvL [8,1/6,0 á SvL samanborið við 7,7/5,3; 7,6/5,6; 7,4/5,5; 6,9/5,0; 

8,4/6,7; 7,5/6,2 & 7,2/5,2 á øðrum skúlum].    

 

 

7,36

7,75

8,24

8,76

6,06

6,78

7,01

7,76

4,76

5,8

5,78

6,76

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tann skúlin, ið stendur seg ringast av teimum 7

Miðalúrslitið hjá teimum 7 skúlunum

SvL

Tann skúlin, ið stendur seg best av teimum 7

6. Danskt (framseting)

Dreingir Allir næmingar Gentur
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8.10 Hvussu er fakliga støðið í danskari mállæru í 9. flokki? Um vit leggja øll próvtøl í 

danskari mállæru saman fyri skúlaárini 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 og 

2018/2019 og samanbera SvL við (1) tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum 7, ið vit 

nýta sum samanburðargrundarlag, (2) miðalúrslitið av teimum 7 skúlunum og (3) tann skúlan, ið 

hevur staðið seg ringast av teimum 7, so fáa vit eina tílíka uppgerð: 

 

 Ritmyndin 7 vísir  

 at miðaltalið hjá næmingunum við Løgmannabreyt er 0,53 hægri enn samlaða miðaltalið 

hjá teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera við [8,5 – 7,97]  

o genturnar fáa 0,56 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [9,08 – 8,52] 

o dreingirnir fáa 0,51 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [7,92 – 7,41] 

 

 at genturnar á SvL fáa í miðal 1,16 próvtal hægri enn dreingirnir, og tað er eitt vet størri 

kynsmunur enn á hinum 7 skúlunum til samans [1,11].  

Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga 

 at okkurt árið hava næmingarnir á SvL hægst miðaltal av teimum 8 

 at okkurt ár eru tað 4 skúlar, ið hava hægri miðaltal enn SvL 

 at tað eru 2,1 próvtal á muni millum hægsta og lægsta miðalpróvtal á SvL hetta fimm ára 

skeiðið [9,4 –7,3]  

 at um vit hyggja eftir, hvussu miðalpróvtølini broytast fá ári til árs, so er munurin 

fjórðstørstur á SvL [9,4/7,3 á SvL samanborið við 9,2/5,9; 9,4/7,1; 9,0/7,2; 9,8/8,1; 

8,9/7,4; 8,5/7,0; 7,8/6,4 á øðrum skúlum].         
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8.11 Hvussu er fakliga støðið í enskari framseting í 9. flokki? Um vit leggja øll próvtøl í 

enskari framseting saman fyri skúlaárini 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 og 

2018/2019 og samanbera SvL við (1) tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum 7, ið vit 

nýta sum samanburðargrundarlag, (2) miðalúrslitið av teimum 7 skúlunum og (3) tann skúlan, ið 

hevur staðið seg ringast av teimum 7, so fáa vit eina tílíka uppgerð:  

 

Ritmynd 8 vísir  

 at miðaltalið hjá næmingunum við Løgmannabreyt er 1,88 hægri enn samlaða miðaltalið 

hjá teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera við [8,23 – 6,35]  

o genturnar fáa 2,18 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [9,08 – 6,9] 

o dreingirnir fáa 1,58 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [7,38 – 5,8] 

 

 at genturnar á SvL fáa í miðal 1,7 próvtal hægri enn dreingirnir, og tað er ein væl størri 

kynsmunur enn á hinum 6 skúlunum til samans [1,1].  

 

Um ein hyggur eftir einstøkum árum, so kann ein siga 

 at 4 av 5 árum hava næmingarnir á SvL havt hægst miðaltal av teimum 7 

 at eitt ár hava 2 skúlar havt hægri miðaltal enn SvL 

 at tað eru 1,5 próvtal á muni millum hægsta og lægsta miðalpróvtal á SvL hetta fimm ára 

skeiðið [8,8 – 7,3]  

 at um vit hyggja eftir, hvussu miðalpróvtølini broytast fá ári til árs, so er munurin 

fjórðstørstur á SvL [8,8/7,3 á SvL samanborið við 8,9/6,0; 6,1/3,7; 7,8/5,8; 6,9/5,5; 

6,5/5,1 & 8,0/7,1 á øðrum skúlum].        
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8.12 Hvussu er fakliga støðið í enskari mállæru í 9. flokki? Um vit leggja øll próvtøl í enskari 

mállæru saman fyri skúlaárini 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019 og 

samanbera SvL við (1) tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum 7, ið vit nýta sum 

samanburðargrundarlag, (2) miðalúrslitið av teimum 7 skúlunum og (3) tann skúlan, ið hevur 

staðið seg ringast av teimum 7, so fáa vit eina tílíka uppgerð:  

 

Ritmynd 9 vísir  

 at miðaltalið hjá næmingunum við Løgmannabreyt er 0,56 hægri enn samlaða miðaltalið 

hjá teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera við [7,84 – 7,28]  

o genturnar fáa 0,54 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [8,02 – 7,48] 

o dreingirnir fáa 0,58 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [7,66 – 7,08] 

 

 at genturnar á SvL fáa í miðal 0,36 próvtal hægri enn dreingirnir, og tað er eitt vet minni 

kynsmunur enn á teimum 7 skúlunum, vit samanbera við [0,40].  

Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga 

 at okkurt árið hava næmingarnir á SvL havt hægst miðaltal av teimum 8 

 at okkurt árið hava 4 skúlar havt hægri miðaltal enn SvL 

 at tað eru 1,3 próvtal á muni millum hægsta og lægsta miðalpróvtal á SvL hetta fimm ára 

skeiðið [8,6 – 7,3]  

 at um vit hyggja eftir, hvussu miðalpróvtølini broytast fá ári til árs, so er munurin 

fimtstørstur á SvL. [8,6/7,3 á SvL samanborið við 7,3/4,0; 8,1/6,2; 8,8/7,3; 7,6/6,1; 

7,6/6,4; 8,2/7,1 & 7,4/6,9 á øðrum skúlum].       
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8.13 Hvussu er fakliga støðið í føroyskari framseting í 9. flokki? Um vit leggja øll próvtøl í 

føroyskari framseting saman fyri skúlaárini 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 og 

2018/2019 og samanbera SvL við (1) tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum 7, ið vit 

nýta sum samanburðargrundarlag, (2) miðalúrslitið av teimum 7 skúlunum og (3) tann skúlan, ið 

hevur staðið seg ringast av teimum 7, so fáa vit eina tílíka uppgerð: 

 

 

Ritmynd 10 vísir  

 at miðaltalið hjá næmingunum við Løgmannabreyt er 0,05 hægri enn samlaða miðaltalið 

hjá teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera við [6,18 – 6,13]  

o genturnar fáa 0,11 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [7,26 – 7,15] 

o dreingirnir fáa sama próvtal sum javnaldrarnir á øðrum skúlum [5,1 – 5,1] 

 

 at genturnar á SvL fáa í miðal 2,16 próvtal hægri enn dreingirnir, og tað er eitt vet størri 

kynsmunur enn á øðrum skúlum [2,05].  

Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga 

 at okkurt árið hava næmingarnir á SvL fingið hægst miðaltal av teimum 8 skúlunum 

 at okkurt árið hava næmingarnir á SvL fingið lægsta miðaltal av teimum 8 skúlunum 

 at tað eru 1,8 próvtal á muni millum hægsta og lægsta miðalpróvtal á SvL hetta fimm ára 

skeiðið [7,2 – 5,4]  

 at sveiggið í miðaltølunum frá ári til árs er triðstørst á SvL (7,2/5,4 á SvL samanborið við 

6,1/3,1; 7,9/5,3; 7,0/5,3; 7,2/5,7; 7,1/5,8; 6,7/5,6 & 6,8/5,8 á hinum 7 skúlunum).         
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8.14 Hvussu er fakliga støðið í føroyskari mállæru í 9. flokki? Um vit leggja øll próvtøl í 

føroyskari framseting saman fyri skúlaárini 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 og 

2018/2019 og samanbera SvL við (1) tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum 7, ið vit 

nýta sum samanburðargrundarlag, (2) miðalúrslitið av teimum 7 skúlunum og (3) tann skúlan, ið 

hevur staðið seg ringast av teimum 7, so fáa vit eina tílíka uppgerð:  

 

 

Ritmynd 11 vísir  

 at miðaltalið hjá næmingunum við Løgmannabreyt er 0,27 hægri enn samlaða miðaltalið 

hjá teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera við [8,0 – 7,73]  

o genturnar fáa 0,21 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [8,66 – 8,45] 

o dreingirnir fáa 0,34 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [7,34 – 7,0] 

 

 at genturnar á SvL fáa í miðal 1,32 próvtal hægri enn dreingirnir, og hesin kynsmunur er 

eitt vet minni enn á øðrum skúlum [1,45].  

Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga 

 at okkurt árið hava næmingarnir á SvL fingið næsthægst miðaltal av teimum 8 skúlunum 

 at okkurt árið hava næmingarnir á SvL verið nummar 7 í røðini av teimum 8 skúlunum 

 at tað eru 1,3 próvtal á muni millum hægsta og lægsta miðalpróvtal á SvL hetta fimm ára 

skeiðið [8,7 – 7,4]  

 at sveiggið í miðaltølunum frá ári til árs er minst á SvL (8,7/7,4 á SvL samanborið við 

8,3/4,9; 8,9/6,3; 8,9/6,6; 7,6/5,4; 9,3/7,4; 8,9/7,1 & 9,0/7,2 á hinum 7 skúlunum)  
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8.15 Hvussu er fakliga støðið í fimisrokning í 9. flokki? Um vit leggja øll próvtøl í føroyskari 

framseting saman fyri skúlaárini 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 og 2018/2019 og 

samanbera SvL við (1) tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum 7, ið vit nýta sum 

samanburðargrundarlag, (2) miðalúrslitið av teimum 7 skúlunum og (3) tann skúlan, ið hevur 

staðið seg ringast av teimum 7, so fáa vit eina tílíka uppgerð:  

 

 

Ritmynd 12 vísir  

 at miðaltalið hjá næmingunum við Løgmannabreyt er 0,21 hægri enn samlaða miðaltalið 

hjá teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera við [6,61 – 6,4]  

o genturnar fáa 0,24 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [6,57 – 6,33] 

o dreingirnir fáa 0,20 próvtal lægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [6,64 – 6,46] 

 

 at dreingirnir fáa í miðal 0,07 próvtal hægri enn genturnar. Hesin kynsmunur er heldur 

minni enn á øðrum skúlum, har dreingirnir í miðal fáa 0,13 hægri enn genturnar.  

Um ein hyggur eftir einstøkum árum, so kann ein siga 

 at onkur ár hava næmingarnir á SvL fingið næsthægst miðaltal av teimum 8 skúlunum 

 at onkur ár hava næmingarnir á SvL verið nummar 7 í røðini av teimum 8 skúlunum 

 at tað eru 2,8 próvtal á muni millum hægsta og lægsta miðalpróvtal á SvL hetta fimm ára 

skeiðið [7,7 – 4,9]  

 at sveiggið í miðaltølunum frá ári til árs er næststørst á SvL (7,7/4,9 á SvL samanborið 

við 6,3/2,8; 8,7/5,9; 7,1/4,8; 7,6/5,5; 7,0/5,2; 7,8/6,0 & 8,0/6,5 á hinum 7 skúlunum).  
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8.16 Hvussu er fakliga støðið í greiðslurokning í 9. flokki? Um vit leggja øll próvtøl í 

greiðslurokning saman fyri skúlaárini 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 og 

2018/2019 og samanbera SvL við (1) tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum 7, ið vit 

nýta sum samanburðargrundarlag, (2) miðalúrslitið av teimum 7 skúlunum og (3) tann skúlan, ið 

hevur staðið seg ringast av teimum 7, so fáa vit eina tílíka uppgerð:  

 

 

Ritmynd 13 vísir  

 at miðaltalið hjá næmingunum við Løgmannabreyt er 0,59 hægri enn samlaða miðaltalið 

hjá teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera við [6,7 – 6,11]  

o genturnar fáa 1,04 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [7,36 – 6,32] 

o dreingirnir fáa 0,14 próvtal hægri enn javnaldrarnir á øðrum skúlum [6,04 – 5,9] 

 

 at genturnar á SvL fáa í miðal 1,32 próvtal hægri enn dreingirnir, og hesin kynsmunur er 

væl størri enn á teimum skúlum, vit bera saman við [0,42].  

 Um ein hyggur eftir einstøkum skúlaárum, so kann ein siga 

 at onkur ár hava næmingarnir á SvL fingið hægst miðaltal av teimum 8 skúlunum 

 at onkur ár hava næmingarnir á SvL verið nummar 5 í røðini av teimum 8 skúlunum 

 at tað eru 2,3 próvtal á muni millum hægsta og lægsta miðalpróvtal á SvL hetta fimm ára 

skeiðið [7,7 – 5,4]  

 at sveiggið í miðaltølunum frá ári til árs er fjórðstørst á SvL. (7,7/5,4 á SvL samanborið 

við 6,2/1,5; 9,0/6,0; 7,9/5,4; 7,4/5,3; 7,1/5,1; 7,2/5,6; 6,6/5,4 á hinum 7 skúlunum).  
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8.17 Hvussu hava næmingarnir á SvL staðið seg sum heild í fráfaringarroynd fólkaskúlans 

2015-2019? Í ritmyndini niðanfyri havi eg samtvinnað allar tær 8 skrivligu próvtøkulæru-

greinarnar og samanborið úrslitini hjá SvL við  

 tann skúlan, ið hevur staðið seg ringast av teimum 8 skúlunum 

 miðalúrslitinum hjá teimum 7 skúlunum, vit samanbera við 

 tann skúlan, ið hevur staðið seg best av teimum átta í tí einstøku lærugreinini.                   

(Gev gætur: Hvør skúli fær hægsta miðaltal kann broytast frá lærugrein til lærugrein og 

frá ári til árs).  

 

 

Ritmynd 14 vísir fyrst av øllum, at næmingar í føroyska fólkaskúlanum fáa hægst próvtøl í 

donskum og lægst próvtøl í støddfrøði. Enskt og føroyskt liggja millum hesar báðar 

lærugreinarnar. Henda staðfesting er áhugaverd, um hon verður borin saman við føroysku PISA-

kanningina. PISA-kanningin í 2018 vísti, at samanborið við næmingar í OECD-londunum, so 

standa føroyskir næmingar seg betur í støddfrøði enn í móðurmálinum og N&T (Olsen o.fl., 

2018).  
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Ritmynd 14 vísir tínæst, at næmingarnir á SvL eru fakliga væl fyri samanborið við næmingar, ið 

ganga á skúlum, sum hava umleið sama næmingatal sum SvL. Hetta er galdandi fyri allar tær 

fýra lærugreinarnar, men serliga í enskum (bæði framseting og mállæra), danskari mállæru og í 

greiðslurokning eru samlaðu úrslitini góð.   

Miðalpróvtølini á SvL eru høg  

 frá 6,18 til 8,5 á galdandi próvtalsstiga.  

Ritmyndin vísir, at sum heild so fáa næmingarnir í teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera við, 

hægri próvtal í mállæru enn í framseting. Hetta sæst aftur í øllum mállærugreinum. Og teir fáa 

somuleiðis hægri próvtal í fimisrokning enn í greiðslurokning. 

Henda rákgongd hevur ikki gildi á SvL. Ritmyndin vísir,  

 at næmingarnir á SvL standa seg betur í enskari framseting enn í enskari mállæru. – Um 

ein eftirkannar einstøk ár, so sær ein, at fleiri fylgjandi ár hevur SvL havt væl hægri 

miðalpróvtal enn aðrir skúlar í enskari framseting 

o Førleikin í enskari framseting (miðaltal 8,23 og besta úrslit av teimum 8 

skúlunum) er lutvíst sambæriligur við førleikan í danskari framseting (miðaltal 

7,01 og næstbesta úrslit av teimum 8 skúlunum), men ósambæriligur við førleikan 

í føroyskari framseting (miðaltal 6,18 og fimtbesta úrslit av teimum 8 skúlunum). 

 

 at næmingarnir á SvL standa seg eitt sindur betur í greiðslurokning enn í fimisrokning – 

Hetta er bæði galdandi, tá ið vit hyggja eftir miðalpróvtali [6,7 – 6,61], og tá ið vit 

samanbera úrslitini hjá SvL við aðrar skúlar. 
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8.18 Hvussu stórt er spennið millum hægstu og lægstu miðalpróvtølini í eini og somu 

lærugrein á SvL? Um ein fer inn í einstakar lærugreinar og samanber (1) besta ársúrslitið við (2) 

ringasta ársúrslitið á SvL hesi fimm árini, so kann ein tekna tílíka ritmynd:   

 

Ritmynd 15 vísir, at í nærum øllum lærugreinum á SvL hevur tað verið stórt spennið í 

miðalpróvtølunum seinastu fimm árini. Um vit taka allar 8 lærugreinar undir einum, so hevur 

spennið í miðal verið 1,9.   

Hyggja vit eftir einstøku lærugreinunum, so síggja vit, at størstu próvtalssveiggini hava verið í 

støddfrøði [2,8 & 2,3 = 2,55], tínæst donskum [2,1 & 2,1 = 2,1], føroyskum [1,8 & 1,3 = 1,55] 

og enskum [1,5 & 1,3 = 1,4].  

Um ein fer inn í einstøk undivísingarár, so sær ein, at onkur ár hava næmingarnir á SvL havt 

hægstu miðaltøl av øllum í einari lærugrein. Og árið eftir – ella annað árið eftir – so er vent í 

holini, og úrslitini eru væl lakari. 

Lesarin skal tí vera varugur við 

 

 at eitt miðalpróvtal fyri eitt 5-ára skeið kann geva eina góða ábending um, hvussu skúlin 

sum heild hevur staðið seg í hesum tíðarlumma 

 men hetta sama miðalpróvtal sigur lítið og einki um, hvussu tann einstaki flokkurin 

hevur staðið seg í einari ávísari lærugrein.  
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8.19 Hvussu hava dreingirnir staðið seg, og hvussu hava genturnar staðið seg? Um vit savna 

øll próvtølini á SvL frá skúlaárunum 2014/15 til 2018/19, so kunnu vit gera eina tílíka ritmynd: 

 

 

Ritmynd 16 vísir greitt, at genturnar á SvL fáa hægri – og aloftast væl hægri – miðalpróvtal enn 

dreingirnir. Og hetta er galdandi í 7 av 8 lærugreinum. 

Kynsmunurin er væl minni á teimum logisku førleikaøkjunum (t.e. mállæra og fimisrokning) 

enn á teimum meiri opnu og kreativu førleikaøkjunum (t.e. framseting og greiðslurokning). 

Um vit leggja allar tær 8 próvtøkulærugreinarnar saman, so er munurin á gentunum og 

dreingjunum á SvL  

 umleið 1,3 próvtal.  

Kynjamunurin á teimum skúlum, ið vit nýta sum samanburðargrundarlag, er umleið 1,1.  

Um vit hyggja eftir einstøkum lærugreinum, so kunnu vit siga, at í mun til teir 7 skúlarnar, ið vit 

samanbera við, so er kynsmunurin á SvL týðiliga størri í 

 greiðslurokning [1,32 móti 0,42]; fimisrokning [0,5 móti minus 0,13]; danskari 

framseting [2,46 móti 1,95] & enskari framseting [1,7 móti 1,1] 

Í hinum lærugreinunum er kynsmunurin millum SvL og hinar skúlarnar ikki so stórur. 
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8.20 Eru størri árgangssveiggj á SvL enn aðrastaðnis? Á SvL – eins og á øllum øðrum skúlum 

– hevur ein sterkari og veikari árgangir. Um ein setur ljóseykuna á sterkastu og veikastu 

árgangirnar á hesum 8 skúlunum skúlaárini 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 og 

2018/2019 so kann ein tekna ein tílíka ritmynd: 

 

 

Í ritmynd 17 havi eg hugt eftir teimum 8 skúlunum hvør sær. Eg havi tikið sterkasta og veikasta 

árgang í hvørjum skúla úr múgvuni og kannað, hvussu stórur munur tað er á samlaðu 

próvtalsúrslitunum (t.e. próvtøl fyri allar tær 8 próvtøkulærugreinarnar). 

Ritmyndin vísir,  

 at skúlar fáa ymisk úrslit 

 at á nøkrum skúlum hevur tað verið rættuliga lítil munur á sterkasta og veikasta 

árganginum hesi fimm árini [0,4] 

 at á øðrum skúlum hevur tað verið rættuliga stórur munur [1,84].  

Um vit hyggja eftir SvL, so síggja vit, at bæði tann sterkasti árgangurin og tann veikasti 

árgangurin hesi fimm árini hava staðið seg væl sammett við hinar 8 skúlarnar. Munurin á 

sterkasta og veikasta árganginum á SvL er 1,33. Hetta er 0,31 próvtal hægri enn miðalspennið 

hjá teimum 7 skúlunum, ið vit nýta sum samanberingargrundalag [1,02], og sættstørsta spennið 

av teimum 8 skúlunum.   

Um ein samanber teir fimm flokkarnar á SvL, ið eru partar av hesi eftirmeting, so sær ein, at 

flokkar eru ikki annaðhvørt sterkir í øllum lærugreinum ella veikir í øllum lærugreinum. 

Próvtølini broytast harafturímóti frá lærugrein til lærugrein.   
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Fyri at geva eitt dømi, so kann ein taka tveir flokkar á SvL úr múgvuni, har tað er lítil munur á 

samlaða miðaltalinum [7,39 – 7,66].   

 

  

Ritmynd 18 vísir fyrst av øllum, at rættuliga ymiskir próvtalsprofilar kunnu geva á leið sama 

miðaltal.  

Tínæst vísir ritmyndin, at nakrir flokkar eru javnt dugnaligir í øllum lærugreinum [frá 6,7 til 8,6], 

meðan aðrir skara framúr í einstøkum lærugreinum [9,4 ] og fáa væl lakari úrslit í øðrum [5,4].  

Tað, ið kanska er mest áhugavert við hesi ritmyndini, er, at í ávísum flokkum og í ávísum 

lærugreinum er rættulig stórur munur á úrslitinum í framseting og í mállæru. Legg til merkis, at 

næmingarnir í Ð-flokkinum fáa  

 6,6 í danskari framseting og 9,4 í danskari mállæru 

 5,4 í føroyskari framseting og 8,7 í føroyskari mállæru 

Framseting og mállæra eru, sum øllum kunnugt, partar av somu lærugrein, og tí kann tað undra, 

at munurin á royndarúrslitunum er um 3 próvtøl.   
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8.21 Hvussu stórt er spennið millum fakliga stinnastu næmingarnar og fakliga veikastu 

næmingarnar á SvL? Um vit taka 3 tey hægstu próvtølini á hvørjum ári og í hvørjari lærugrein 

í eitt fimm ára skeið út úr dátagrunninum og býta samlaða talið við 15, og um vit taka 3 tey 

lægstu próvtølini í sama fimm ára skeiði og býta við 15, so kunnu vit gera eina tílíka ritmynd: 

 

 

Ritmynd 19 vísir fyrst, at teir næmingar, ið eru best fyri á SvL, fáa hægstu próvtøl í øllum 

lærugreinum.  

Ritmyndin vísir tínæst, at spennið millum teir næmingar, ið fáa hægst próvtøl og teir næmingar, 

ið fáa lægst próvtøl, eru rættuliga stórt. Munurin er millum 7,3 og 11 próvtøl. Stóra spennið sigur 

okkum, at tað eru næmingar á SvL, ið ikki fáa so nógv burturúr undirvísingini, ið ein hevði 

vónað og væntað.  

Ritmyndin vísir eisini 

 at fakliga spennið er størst í fimis- og greiðslurokning [10,8 & 11 próvtøl] 

 at fakliga spennið er minst í danskari mállæru [7,3].   

Um vit hyggja eftir teimum 5 árgangunum á SvL hvør sær, so sær ein, at fakliga spennið er javnt 

stórt í øllum árgangum og í øllum lærugreinum.  

Størsta spennið hetta fimm ára skeiðið er  

 [0-12], sum ofta kemur fyri í greiðslu- og fimisrokning.  
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8.22 Er fakliga spennið størri á SvL enn á teimum skúlum, ið vit nýta sum 

samanburðargrundalag? Um vit samanbera fakliga spennið á SvL við (1) tann skúlan, ið hevur 

minst spennið hetta fimm ára skeiðið (2) tann skúlan, ið hevur størst spennið, og (3) miðal 

spennið fyri teir 7 skúlarnar, ið vit samanbera við, so kann ein tekna eina tílíka ritmynd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í hesi ritmyndini havi eg lagt 3 tey hægstu próvtølini (1) í hvørjum ári, (2) í hvørjari lærugrein 

og (3) í hvørjum skúla í eitt fimm ára skeið saman og býtt samlaða talið við 15. Og eg havi gjørt 

tað sama við 3 tey lægstu próvtølini. Síðan havi eg roknað munin á hægstu og lægstu 

miðalpróvtølunum hjá báðum bólkunum. (T.e. at tølini, ið verða løgd fram í ritmynd 20 eru 

absolutt tøl, ið vísa munin á miðalpróvtølunum hjá trimum teimum dugnaligastu næmingunum í 

eini lærugrein og trimum teimum veikastu næmingunum í eini lærugrein).  
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Kannar tú ritmynd 20 gjølla, so sært tú  

 at í øllum skúlum (og í øllum lærugreinum) er spennið millum tríggjar teir stinnastu 

næmingarnar og tríggjar teir veikastu næmingarnar í hvørjum flokki rættuliga stórt [frá 

6,1 og til 11,6] 

 

 at tað er rættuliga stórur munur á, hvussu stór fakliga spjaðingin er frá skúla til skúla. T.e. 

at onkur skúli megnar eyðvitað betur at skapa eitt skúlatilboð, ið hóskar einum størri parti 

av næmingunum 

 

 at fakliga spennið á SvL er á leið tað sama, sum á teimum 7 skúlunum, ið vit samanbera 

við 

o men í fimisrokning, greiðslurokning, føroyskari framseting og í danskari 

framseting er tað eitt vet størri.  

 

8.23 Fráfaringarroynd fólkaskúlans 2015-2019 – samanumtøka. Henda eftirmeting hevur víst 

rættuliga greitt, at næmingarnir á SvL eru fakliga væl fyri samanborið við næmingar, ið ganga á 

skúlum, ið hava líknandi stødd sum SvL. 

Men eftirmetingin hevur eisini víst: 

 At genturnar á SvL klára seg væl betur enn dreingirnir, og at kynsmunurin á SvL er størri 

enn á øðrum skúlum – Hetta eftirmetingarúrslitið sampakkar væl við teir granskarar, ið 

siga, at stórflokkaskipanir eru betur egnaðar til gentur enn dreingir (sí kap. 4.14) 

 

 At fakliga spennið millum sterkastu og veikastu næmingarnar er á leið tað sama á SvL 

sum á øðrum skúlum 

o Hetta eftirmetingarúrslitið sampakkar ikki við tey granskaralið, ið siga, at fakliga 

spennið er størri í stórum flokkum enn í miðal flokkum (sí kap. 4.11) 

o Hetta kanningarúrslitið sampakkar heldur ikki við tær granskingarverkætlanir, ið 

hava víst, at ein fleirlæraraskipan serliga kemur fakliga veikastu næmingunum til 

gagns (sí kap. 5.14).  

o Tað er tí mangt, ið bendir á, at stórflokkaskipanin og fleirlæraraskipanin á SvL 

útlíkna hvørja aðra.  

 

 At lærugreinin støddfrøði hevur eina avbjóðing á SvL (eins og í fleiri øðrum skúlum í 

landinum).  

o Miðalpróvtalið í fimis- og greiðslurokning á SvL er lægri enn í øðrum 

lærugreinum 

o Spennið millum sterkastu og veikastu næmingarnar á SvL er størri enn í øðrum 

lærugreinum 

o Próvtalssveiggini á SvL eru størri frá ári til árs  
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o Hvussu SvL klárar seg samanborið við aðrar skúlar í landinum broytist meiri frá 

árgangi til árgang  

 

o At úrslitini í støddfrøði eru verri enn í øðrum lærugreinum, bæði á SvL og 

aðrastaðnis, sampakkar ikki við føroysku PISA-kanningina 2018, sum gevur 

støddfrøðisførleikunum hjá føroyskum næmingum í síni heild lutfalsliga góð 

skotsmál (Olsen o.fl., 2018, s. 47 & 70) 

 

 At próvtalsprofilarnir á SvL eru rættuliga ymiskir frá lærugrein til lærugrein. – Hetta 

eftirmetingarúrslitið fær stuðul frá teimum granskarum, ið vísa á, at tað krevur stórt 

kynstur frá leiðslunnar síðu at manna virkisfús og javnt sterk toymi (sí kap. 5.4 & 5.20). 

Hetta vandamál varð eisini umrøtt, tá ið SvL varð eftirmettur í 2012. Í frágreiðingini stóð 

”at vandi er fyri, at mann fær smá kongaríkir, har toymini hava nokk í sær sjálvum […] 

at tað kann hugsast, at ikki øll eru egnað at arbeiða í sjálvstýrandi toymum (sí kap. 7.15).   

 

 Allar tær skrivligu lærugreinirnar eru settar saman av tveimum greinum 

(framseting/máluppgáva og fimisrokning/greiðslurokning). Á SvL og á øðrum skúlum 

við, kunnu næmingarnir vera væl stinnari í aðrari greinini enn í hinari. Hetta úrslitið vekir 

undran.  
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9.0 SPURNABLAÐAKANNING  
9.1 Hvussu er spurnablaðakanningin framd? Spurningarnir, ið verða settir í spurnablaðnum, 

eru hugkveiktir av granskingaryvirlitinum (sí kap. 4, 5 & 6). T.e. at eg eri áhugaður í at kanna, 

um tær royndir, ið ein hevur gjørt við stórflokka-, fleirlærara- og toymisskipanum í øðrum 

londum, sampakka við virksemið við Løgmannabreyt. 

Fyri at fáa eitt innlit í, hvussu skúladagurin á SvL er skipaður, var eg gestur á skúlanum í eina 

viku í februar 2020.  

 Eg eygleiddi undirvísingina  

o í øllum flokkum 

o á øllum deildum 

 

 Eg tosaði við skúlaleiðsluna um  

o søgu skúlans 

o mannagongdir á staðnum 

o framtíðarvónir 

 

 Eg tosaði við flokslærarar um  

o undirvísingartilboðið 

o hvørjir fyrimunir og hvørjir vansar eru knýttir at verandi undirvísingarkørmum 

Saman við granskingaryvirlitinum hevur eygleiðingarvikan á SvL verið við til at mynda tey 

spurdómsøki, ið eru miðdepils í spurnablaðakanningini. 

 

9.2 Hvussu umfatandi er spurnablaðakanningin? Spurnablaðakanningin er í 7 pørtum. 

Partarnir snúgva seg um 

 

 stórflokkaskipan 

 fleirlæraraskipan 

 toymisskipan 

 næmingarnar á SvL 

 lærararnar á SvL 

 leiðslu skúlans 

 skúlabygningin 

 

Í spurnablaðnum eru 85 spurningar - 74 afturlatnir spurningar og 11 opnir spurningar. 

Svargevarnir eru lærarar í føstum starvi á SvL. Tá ið eg handaði teimum spurnablaðið, legði eg 

dent á, at teir sum meginregla skuldu svara øllum spurnablaðnum, men um onkur spurningur 
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gekk teimum ov nær, so nýttust teir ikki at svara honum, men kundu fara víðari til næsta 

spurning. Nakrir svargevar nýttu henda valmøguleika. 

Miðjan apríl 2020 fingu lærararnir á SvL spurnablaðið handað. Teir fingu 14 dagar at hugsa seg 

um og at svara blaðnum. Tá ið tíðin var farin, høvdu 33 av 36 lærarum svarað.  

 Svarprosentið er 91,7%, sum má sigast at vera rættuliga høgt.  

 

9.3 Hvussu eru spurnabløðini viðgjørd? Henda spurnablaðakanningin er, sum 

spurnablaðakanningar flestar, kvantitativ. T.e. at svargevarnir fáa ein spurning og nakrar 

svarmøguleikar. Teir verða bidnir um at seta ein kross í tann svarmøguleika, ið liggur nærmast tí, 

ið teir hava upplivað og/ella halda, vita, vilja og ynskja (Boolsen, 2008, s. 35ff.). Svarini verða 

tínæst gjørd upp í stabbamyndir, ið vísa, hvørji sjónarmið meirilutin hevur, og hvørji sjónarmið 

minnilutin hevur í ymiskum málum (ibid. s. 133ff.).  

Fyri at geva svargevunum møguleika at greiða frá, hví teir hava sett krossin har, ið krossurin 

stendur, er spurnablaðið kryddað við nøkrum opnum spurningum, har svargevarnir hava fríari 

teymar at orða seg og at vísa á dømi, upplivingar og hugskot (ibid. s. 68ff.; Teasdale & 

Svendsen, 2005, s. 62). Teir afturlatnu spurningarnir og teir opnu spurningarnir snúgva seg um 

somu greiðsluevni, og tískil kunnu hesir báðir svarvariantarnir stuðla hvørjum øðrum.  

Afturat spurnablaðakanningini havi eg skipað fyri tveimum fokusbólkaviðtalum, har eg havi 

tosað við  

 2 umboð fyri nýliga útbúnar lærarar [t.e. 1-5 ár í starvi] 

 2 umboð fyri royndar lærarar [t.e. 6 ár fleiri ár í starvi] 

Umboðini vórðu vald við lutakasti. 

Endamálið við fokusbólkaviðtalunum var at fáa svargevar at tulka úrvaldar stabbamyndir 

saman við mær og harvið at geva mær eina innanvitan, sum eg sum fremmandur granskari ikki 

havi atgongd til (Wilkinson, 2004). At sambinda kvantitativ- og kvalitativ háttaløg er rættuliga 

vanligt í pedagogiskari gransking, og kann ofta geva betri yvirlit og greiðari fatan av 

granskingarevninum (Frederiksen, 2015, s. 2013).  

Í teimum næstu brotunum fari eg at leggja úrslitið av spurnablaðakanningini fram.  

 

 Gevið gætur: Lesarin skal vera varugur við, at henda spurnablaðakanningin lýsir 

virksemið á SvL úr sjónarhorninum hjá lærarunum – og ikki úr sjónarhorninum hjá 

(1) skúlans leiðslu, (2) næmingunum og (3) foreldrunum. Hesir tríggir bólkarnir, ið ikki 

verða hoyrdir í hesum umfari, kundu ivaleyst lagt mangt afturat, ið hevur stóran týdning.   
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9.4. Spurningar, ið samansjóða stórflokka-, fleirlærara- og toymisskipanina Í 

spurnablaðakanningini vóru 10 spurningar, ið bundu tær tríggjar berandi skipanirnar á SvL 

saman. Soleiðis svaraðu lærararnir: 

 

 

Henda eftirmeting tók útgangsstøðið í 4 tilgitingum (sí kap. 1.1). Tríggjar tær fyrstu tilgitingarnar 

søgdu, at lærararnir á SvL høvdu hvørki (1) gingið í einum fólkaskúla, (2) tikið eina 

læraraútbúgving ella (3) verið á fleiri eftirútbúgvingarskeiðum, ið høvdu snúð seg um  

 stórflokkadidaktikk 

 tví- og trílæraraskipan 

 toymissamstarv 

Orsøkin er tann, at hesar tilgongdir eru annaðhvørt lutfalsliga nýggjar í pedagogiska landslagnum 

ella lutfalsliga óvanligar á okkara leiðum. 

Tann fjórða tilgitingin segði, at lærararnir á SvL læra fyrst og fremst at arbeiða við hesum 

trimum skipanunum – og at sameina tær – eftir at teir hava fingið starv á SvL.  

Ritmynd 21 váttar allar fýra tilgitingar í einum. Hetta merkir, at umframt at vera ein fólkaskúli, 

so er SvL eisini høvuðslæruplássið hjá teimum nýútbúnu og/ella nýsettu lærarunum á staðnum. 

Í fokusbólkaviðtalunum sigur ein svargevi soleiðis: ”Mann verður blakaður út í tað. Og mann 

lærir av kollegunum hjá sær […] Mann lærir í praksisfelagsskapinum. Og praksisfelagsskapurin 

er flokstoymið fyrst og fremst og teir lærararnir, sum mann annars arbeiðir saman við”. Ein 

annar sigur: ”Hetta er learning by doing. Eg eygleiði onkran, Og onkur eygleiðir meg. Og upp á 

tann máta fáa vit hint frá hvørjum øðrum”. 
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Í kap. 1.1 kom tað fram, at læraraútbúgvingin sum útbúgvingarslag ofta verður søgd at vera ov 

ástøðilig. Hon hevur ov lítið samband við veruligt læraralív og tær rembingar, ið henda á 

skúlaøkinum. Granskingaryvirlitið vísti – kanska av somu orsøk – at stórflokkadidaktikkur og 

fleirlæraraskipan hava fingið lítið uppmerksemi á læraraútbúgvingum í nógvum framkomnum 

londum (sí kap. 4.10 & 5.17). 

Ritmynd 22 vísir, at tann føroyska læraraútbúgvingin er einki undantak í so máta. T.e. at 

lærararnir á SvL sum útgangsstøði ikki eru skúlaðir at hugsa um teir fyrimunir og teir vansar, ið 

eru knýttir at stórflokkaundirvísing øðrumegin og fleirlæraraskipanum hinumegin.  

Í fokusbólkaviðtalunum kom tað fram, at nakrir svargevar søgdu seg hava lisið um 

tvílæraraskipan – ella lærarasamstarv, sum teir rópa tað – í lestrartíðini, men hetta hevði í flestu 

førum bara verið  

 ein ástøðilig innførsla um temaið 

 og ikki ein praktisk venjing í, hvussu farast skal fram 

 

Gevið gætur: Í opnu spurningunum vísa nakrir svargevar á 

 at áðrenn teir byrjaðu á SvL, so høvdu teir starvast á skúlum, ið heilt (ella partvíst) 

arbeiddu eftir sama leisti sum SvL 

 ella – at teir høvdu verið í starvslæru á skúlum, ið heilt (ella partvís) høvdu 

dupultflokkaskipan. Starvslæruroyndirnar verða lýstar sum nógv rokaligari, fløktari og 

truplari enn lærarastarvið á SvL veruliga er.   
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Í granskingaryvirlitinum sóu vit, at stórflokkadidaktikkur og tví- og trílæraraskipan fær so lítið 

uppmerksemi á læraraútbúgvingum á okkara leiðum, at leiðandi skúlagranskarar mæla til, at tey, 

ið arbeiða við hesum skipanum, eiga at verða endurútbúgvin (ella umskúlað) fyri at megna 

uppgávuna til lítar (s. kap. 4.10 & 5.17). Hetta tilmælið tekur støði í tí sannroynd 

 at tað er alstórur munur á einlæraraskipan og miðal flokkum øðrumegin og 

tvílæraraskipan og stórflokkum hinumegin.  

Skjalagreiningin vísti, at tá ið SvL var eftirmettur í 2012, so mælti eftirmetingarliðið til, at 

flokstoymini skulu fáa stundir at eftirmeta sítt virksemi og at førleikamennast. ”Hetta er nakað, 

sum ikki er roknað inn í verandi tíðar- og lønarkarmar” (sí. kap. 7.15). Í skjalagreiningini sóu 

vit eisini, at tað stendur í ”Starvsfólkahandbókini” (2019), at leiðsla og starvsfólk skulu arbeiða 

við ”lívslangari læru og sjálvsreflektión” (sí kap. 7.16).       

Ritmynd 23 vísir, at sjálvt um tankar um førleikamenning vórðu niðurfeldir í 2012 og aftur í 

2019, so hevur nærum eingin svargevi tikið lut í eftirútbúgvingarskeiðum, ið hava snúð seg um 

annaðhvørt stórflokkadidaktikk ella fleirlæraraskipan.   

Í fokusbólkaviðtalunum sigur ein svargevi soleiðis: ”Eg veit ikki, hvussu tað var í byrjanini, men 

seinastu 4-5 árini hevur mann í øllum førum ikki fingið serkøn fólk inn á skúlan at undirvísa 

okkum. Og mær vitandi hava vit heldur ikki sent lærarar á skeið í hesum, ja, skipanum”.   

Gevið gætur: Ritmynd 22 og 23 siga okkum, at uppgávan ”at skúla” og ”at sosialisera” 

nýútbúnar og/ella nýsettar lærarar til tær pedagogisku mannagongdir, ið eru galdandi á SvL, 

liggur í hondunum á teimum, ið hava ábyrgd av skúlatilboðnum við Løgmannabreyt. T.e.  

 skúlans leiðsla 

 starvsfólkahópurin í síni heild 

 limirnir í flokstoyminum (og øðrum toymum)    
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3%

0%

97%

3%
0%

94%

Ja, trimum ella fleiri Ja, tveimum Ja, einum Nei, ongum

Eftirútbúgving
23. Hevur tú verið á nøkrum eftirútbúgvingarskeiði, ið 

hevur snúð seg um...

at undirvísa í stórflokkum? at arbeiða í eini tví- og trílæraraskipan?
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Granskingaryvirlitið vísti 

 at stórflokkaskipanin serliga hevur keðiliga ávirkan á næmingar, ið hava trupult við at 

læra (sí kap. 4,14) 

 

 at tvílæraraskipanin og co-teaching er ein pedagogisk tilgongd, ið er ment fyri at styrkja 

sernámsfrøðiliga tilboðið í einum skúla. T.e. at skipanin gagnar teimum næmingum, ið 

hava serligar avbjóðingar (sí kap. 5.3). 

Ritmynd 24 vísir, at tá ið tú bregðar stórflokka- og fleirlæraraskipanirnar saman á SvL, so fært tú 

eitt undirvísingartilboð, sum í størri mun gagnar øllum næmingum heldur enn ávísum 

næmingabólkum.  

Um vit skilja skipanirnar sundur, so leggja vit tó til merkis,  

 at fleirlæraraskipanin fær væl betri skotsmál enn stórflokkaskipanin 

  

 at 15,2 prosent av svargevunum siga, at tað eru serliga næmingar, ið eru fakliga illa fyri, 

ið hava gagn av, at fleiri lærarar eru í flokshølinum samstundis.  

Gevið gætur: Í próvtalsviðgerðini sóu vit, at fakliga spennið á SvL er rættuliga stórt í øllum 

lærugreinum og í øllum flokkum, og at ávísir næmingar klára seg nógv betur á SvL enn aðrir (sí 

kap. 8,21). Men svargevarnir sýnast ikki at halda, at stóra fakliga spennið skyldast pedagogisku 

fyriskipanunum (les. set-up). Nei, at næmingar fáa ymisk og ójøvn próvtøl er helst 

 ein normur (ella normalur), ið eingin fyriskipan megnar at bróta niður. 

   

45,50%

3% 9,10%

3%

39,40%

72,60%

0% 6,10%

15,20%

6,10%

Allir næmingar Næmingar, ið eru
fakliga væl fyri

Miðalnæmingar Næmingar, ið eru
fakliga illa fyri

Tað dugi eg ikki at
meta um

Næmingatýpur
24. Hvørjir næmingar fáa størst gagn av...

at ganga í stórflokkum? tví- og trílæraraskipanini?



 

94 
 

 

Granskingaryvirlitið vísti, at stórflokkar serliga hava neiliga ávirkan á  

 næmingar, ið hava serligar avbjóðingar 

 dreingir – ella ávísar dreingir (sí kap. 4.14).  

Hesar kategoriir hanga ofta saman í skúlahøpi, tí kanningar, ið eru framdar í ymiskum londum, 

vísa, at dreingir eru tað veika kynið, tá ið vit tosa um ávísar psykiatriskar diagnosur. Tað eru t.d. 

nógv fleiri dreingir enn gentur, ið hava ADHD, autismu, Aspergers syndrom og dysleksi 

(Thomsen, 2013). Hetta eru alt diagnosur, ið fáa nógva umtalu í skúlahøpi, og sum hava keðiliga 

ávirkan á skúlagongd og læruúrtøku (Haug, 2013, s. 92).  

Ritmynd 25 vísir, at tá ið tú leggur fleirlæraraskipanina saman við stórflokkaskipanini, so fært tú 

ikki eitt skúlatilboð, ið styrkir støðuna hjá dreingjunum innanfloks, men at bæði kynini fáa 

ágóðan av samanblandinum. 

Tað er ósambæri millum hetta eftirmetingarúrslitið og próvtalsviðgerðina, ið vísti rættuliga greitt 

 at genturnar á SvL klára seg greitt betur enn dreingirnir í nærum øllum lærugreinum 

 at kynjamunurin er uppaftur størri á SvL enn á nógvum øðrum skúlum (sí kap. 8.19).  

At gentur standa seg betur enn dreingir er kanska vorðin ein so stór sjálvfylgja innanskúla á SvL 

(og aðrastaðnis), at ein ikki heldur, at skúlaumstøðurnar (í hesum føri fleirlærara- og 

stórflokkaskipan) kunnu skala hesa sannroynd.  

Gevið gætur: Ein rættuliga stórur partur av svargevunum tekur ikki støðu í hesum spurningi. 

Hetta er kanska eitt tekin um, at kynjapedagogikkur ikki fyllir nógv í pedagogiska kjakinum á 

skúlanum. – Hetta er annars eitt týdningarmikið kjak, tí metakanningar hava ikki kunnað 

prógvað, at lærufortreytir og kyn treyta hvørt annað (Hattie, 2013, s. 99). 
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50%
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Bæði kynini Dreingir Gentur Tað dugi eg ikki at meta um

Kynjapedagogikkur (ella ei)
25. Hvat kyn fær størst gagn av...

at ganga í stórflokkum? tví- og trílæraraskipanini?
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Granskingaryvirlitið vísti, at næmingar í grunddeildini hava størri fyrimun av at ganga í smáum 

flokkum enn næmingar í mið- og hádeildini (sí kap. 4.9 & 4.15). 

Ritmynd 26 vísir, at tá ið tað rennur saman millum eina stórflokkaskipan og eina 

fleirlæraraskipan, so fært tú eitt undirvísingartilboð, ið kemur øllum til góðar.  

Skilir ein skipanirnar at, so sær ein 

 at serliga fleirlæraraskipanin fær góð skotsmál, og ein meiriluti av svargevunum, ið dittar 

sær at gera mun á deildum, sigur, at fleirlæraraskipanin hóskar best í grunddeildini 

 

 at stórflokkaskipanin hevur ikki eins gott umdømi, og ein meiriluti av teimum 

svargevunum, ið skyna ímillum deildir, sigur, at stórflokkurin hóskar frægast til 

hádeildina  

Hetta samsvarar við útlendsk granskingarúrslit og tilmæli. 

Gevið gætur: Próvtalsgreiningin vísti 

 at næmingarnir á SvL kláraðu seg eins væl í Landsroyndini í 4. flokki sum í 

Fráfaringarroynd fólkaskúlans í 9. flokki (sí ritmynd 5 & 14)  

Hetta er tekin um, at samanbregðaðu skipanirnar sýnast ikki at geva ávísum deildum og/ella 

aldursbólkum sjónligan fyrimun.   
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Allir aldursbólkar Grunddeildin Miðdeildin Hádeildin Tað dugi eg ikki at
meta um

Aldursbólkapedagogikkur (ella ei)
26. Hvør aldursbólkur fær størst gagn av...

at ganga í stórflokkum? tví- og trílæraraskipanini?
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Granskingaryvirlitið vísti 

 at tað er ein stór pedagogisk avbjóðing at undirvísa í stórum flokkum (sí 4.17) 

 at tað eru stórir menningarmøguleikar bæði í toymisskipanini og í fleirlæraraskipanini (sí 

kap. 5.16; 5,17; 6,14 & 6.16) 

 at tað er ein stór pedagogisk avbjóðing hjá leiðsluni at manna virkisfús toymi (sí kap. 

5.22 & 6.7). 

Ritmynd 27 vísir, at 9 av 10 svargevum dáma annaðhvørt ”væl” ella ”sera væl” at arbeiða í 

toymi, at undirvísa stórflokkum og at vera partur av eini fleirlæraraskipan. Hesin tríbýtti 

spurningurin er rættuliga grundleggjandi í hesi frágreiðing, tí hann varpar ljós á, hvussu 

lærararnir á SvL trívast í teimum undirvísingarkørmum, ið eru ráðandi á staðnum.  

Í viðmerkingunum kemur tað tó týðiliga fram, at tá ið lærarar á SvL siga sína hugsan um 

stórflokkar, so er toymisskipanin og fleirlæraraskipanin ein samfastur partur av teirra svari. 

Boðskapurin er 

 at tað er bert møguligt at undirvísa 45-50 næmingum samstundis, um fleiri lærarar 

samstarva væl um uppgávuna. 

Gevið gætur: Sjálvt um trivnaðurin á SvL er góður, so vísir ritmyndin eisini 

 at tað eru lærarar, ið ikki trívast eins væl sum starvsfelagarnir, og at hesir seta 

spurnartekin við eina ella fleiri av teimum ráðandi skipanunum. 
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Sera væl Væl Toluligt Illa Als ikki

Trivnaður og sertokki
27. Hvussu væl dámar tær...

at undirvísa í stórflokkum?

at undirvísa saman við einum ella tveimum starvsfeløgum?

at arbeiða í toymi?
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Ritmynd 21 váttaði tær 4 tilgitingarnar, ið henda eftirmeting tekur útgangsstøði í, tá ið hon vísti, 

 at svargevarnir hava fyrst og fremst lært at manerera í eini stórflokkaskipan, eini 

toymisskipan og eini fleirlæraraskipan, síðani teir byrjaðu sítt virki á SvL (sí kap. 1.1 & 

kap. 9.4). T.e. at SvL er eitt slag av víðkaðari læraraútbúgving.  

Ritmynd 28 vísir 

 at meistaralæruprinsippið roynist avbera væl við Løgmannabreyt, tí hóast 

lærarahópurin hvørki er skúlaður ella umskúlaður til stórflokkadidaktikk, toymissamstarv 

og fleirlæraraskipan, so halda 9 av 10 svargevum seg duga annaðhvørt ”væl” ella ”sera 

væl” at arbeiða í (ella við) hesum trimum sameindu skipanunum.  

Góða skotsmálið, ið einstaku svargevarnir geva sær sjálvum í hesum spurningi, varpar ljós á 

professionellu sjálvsfatanina og sjálvsálitið í starvsfólkahópinum. Og leiðandi undirvísingar-

granskarar vísa á,  

 at tað álit, ið ein lærari hevur á egnar førleikar (eisini rópt ”self-efficacy”), hevur stóra 

ávirkan á, hvat hann torir at fara í holt við í undirvísingarsamanhangi, og hvussu hann 

roynist sum undirvísari (Darling-Hammond, 2006, s. 65ff.).  

Ein kann tí siga, at ritmynd 28 er ein tann týdningarmiklasta ritmyndin í hesum bóklingi. 
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Førleikar og sjálvseftirmeting
28. Hvussu væl dugir tú ...

at undirvísa í stórflokkum?

at undirvísa saman við tveimum ella trimum starvsfeløgum?

at arbeiða í toymi?
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Granskingaryvirlitið vísti 

 at bæði stórflokkaskipanin, tvílæraraskipanin og toymisskipanin setur onnur krøv til 

læraraførleikan enn siðbundin undirvísing (sí kap. 4.10, 5.17 & 6.7).  

Skjalagreiningin vísti 

 at tá ið SvL varð eftirmettur í 2012, setti eftirmetingarliðið spurnartekin við, um allir 

lærarar eru egnaðir at arbeiða í sjálvstýrandi toymi (sí kap. 7.15).                                      

Hetta sjónarmið er eisini ein grundleggjandi tankin í fimtu tilgitingini, ið varð løgd fram í 

kap. 1.2. Tilgitingin segði, at um ein lærari skal standa seg í SvL, so má hann vera meiri 

útvendur, fríur, sosialur og samstarvssinnaður, enn lærarar flestir.  

Ritmynd 29 stuðlar bæði granskingaryvirlitinum, skjalagreiningini og fimtu tilgitingini, tí ein 

stórur partur av svargevunum heldur ikki, at ein og hvør lærari er egnaður  

 at undirvísa 40-50 næmingum í senn 

 at samstarva um undirvísingaruppgávuna við ein ella fleiri starvsfelagar.  

Í opnu spurningunum kemur tað fram, at tað kunnu vera ymiskar orsøkir til, at ein lærari ikki 

hóskar inn í eina ella fleiri skipanir. – Vantandi samstarvsevni er ein orsøk. At fólk eru ov 

einráðin er ein onnur. At fólk gera ov lítið um seg er ein triðja (sí ritmynd 35, 42 & 53). 

Í fokusbólkaviðtalunum sigur ein lærari. ”Í sambandi við undirvísingina er tað serliga hetta við 

disciplin og floksleiðslu, ið er problemið hjá summum […]. Í toymisarbeiði er tað serliga tað 

demokratiska. At man virðir hvønn annan. Um mann hevur ov avgjørdar meiningar, so verður 

tað trupult”. Ein annar lærari sigur, ”at tað eru ikki øll, ið eru egnaði at vera lærarar. Og um ein 

lærari hevur trupulleikar uppi á Løgmannabreyt, so hevur hann helst trupulleikar á øðrum 

skúlum við”.  
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Læraraførleikar sum heild
29. Heldur tú, at allir lærarar eru skikkaðir ...

at undirvísa í stórflokkum? at undirvísa í eini tví- og trílæraraskipan? at arbeiða í toymi?
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Í gerandisdegnum á SvL eru stórflokka- og fleirlæraraskipanin tvinnaðar saman. Men skal ein 

skilja ritmynd 30 til fulnar, so má ein viðgera skipanirnar hvør sær.  

Hyggja vit fyrst eftir fleirlæraraskipanini, so siga  

 2/3 av svargevunum, at um teir høvdu evsta vald á SvL, so høvdu teir varðveitt 

fleirlæraraskipanina júst sum nú, og ein lítil triðingur sigur, at teir høvdu varðveitt 

skipanina 75% av undirvísingartíðini. Svarini siga okkum, at fleirlæraraskipanin hevur 

fest røtur við Løgmannabreyt, og at undirvísarunum dáma hana betur enn 

einlæraraskipanina.  

Hyggja vit tínæst eftir stórflokkaskipanini so eru svargevarnir í tveimum líka stórum pørtum. 

 Annar parturin, ið telur 46,7 prosent, sigur, at núverandi skipan eigur at halda fram í 

verandi líki 

 Hin parturin, ið telur 46,6 prosent, heldur, at stórflokkaskipanin eigur at verða stillað og 

minkað í størri ella minni mun. 

6,7 prosent av svargevunum mælir til, at stórflokkaskipanin verður avtikin.    

Ritmynd 30 vísir, eins og ritmynd 24 & 26, at fleirlæraraskipanin verður roknað sum ein nógv 

munabetri og týdningarmiklari skipan á SvL enn stórflokkaskipanin. Í fokusbólkaviðtalunum 

kemur tað somuleiðis fram, at stórflokkaskipanin eigur at verða nýtt í ávísan mun, men ikki í 

øllum førum. Og tí eigur skúlin at verða soleiðis innrættaður, at møguleiki bæði er fyri 

stórflokkaundirvísing og undirvísing í smærri flokkum og/ella bólkum (sí ritmynd 76 & 78).   

”Av tí at skúlin er bygdur upp á henda mátan, so duga lærarnir illa at fyristilla sær, at vit kunnu 

sleppa undan hesum stóru flokkunum […] Men undirvísingin hevði ofta verið meiri effektiv og 

riggað betur, um vit høvdu fleiri undirvísingarhøli og smærri. Sumt riggar bara betur, tá ið tað 

eru fá til staðar.”  
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30. Um tú hevði alt vald á SvL, hevði tú so 
varðveitt...

stórflokkaskipanina? tví- og trílæraraskipanina?
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9.5 Spurningar um stórflokkaskipanina. Í spurnablaðakanningini vóru 3 afturlatnir spurningar 

og 2 opnir spurningar, ið snúðu seg um stórflokkaskipanina. Lærararnir søgdu soleiðis: 

 

 

Í hesum spurninginum vóru svargevarnir bidnir um at taka støði í tí flokki, har teir eru 

flokslærarar, og spurt verður, hvussu stóran part av samlaðu undirvísingartíðini í stóru 

lærugreinunum – t.e. føroyskum, donskum, enskum og støddfrøði – allur flokkurin er savnaður í 

flokshølinum.  

Sum tit síggja á ritmynd 31, so svara lærararnir rættuliga ymiskt upp á henda spurningin, og ber 

hetta boð um, at toymini hava ymiskar undirvísingarsiðvenjur (sí ritmynd 47, 48 & 49).  

Tað er tó vert at leggja til merkis 

 at góð 45 prosent av svargevunum siga, at allur flokkurin er savnaður í flokshølinum 50% 

av undirvísingartíðini ella minni.  

Hetta er eitt høgt prosenttal, sum setur stórflokkaskipanina í annað ljós. At næmingarnir í einum 

flokki sita aðrastaðnis enn í flokshølinum nærum helmingin av undirvísingartíðini, krevur, at 

skúlin hevur góð, alternativ undirvísingarrúm og/ella bólkarúm til taks. 

Gevið gætur: Í fokusbólkaviðtalunum greiða lærararnir frá, at tað eru fýra orsøkir til, at 

undirvísingin verður sundurbýtt. 

1. At næmingar gerast sjónligari og koma meiri til orðanna  

2. At lærarakreftirnar verða betur gagnnýttar 

3. At undirvísingin verður meiri fjølbroytt  

4. At tað verður meiri arbeiðsró 

Í granskingaryvirlitinum sóu vit, at ein vansi við stórflokkaundirvísing er, at undirvísingin kann 

gerast ov fábroytt, stirvin og lærarastýrd (sí kap. 4.16). Ritmynd 31 sigur okkum, at hetta roynir 

ein at forða fyri á SvL.       
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Alla tíðina

31. Hvussu stóran part av samlaðu undirvísingartíðini eru 
allir næmingarnir í undirvísingarhølinum?
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Granskingaryvirlitið vísti, at tað ofta er meiri órógv í stórum flokkum enn í lítlum flokkum, og at 

hetta kann ávirka undirvísingardygdina (sí kap. 4.16).  

Hesa fatan hevur vanliga fólkið eisini.    

Ritmynd 32 vísir, at hesi útlendsku kanningarúrslitini samsvara ikki við gerandisdagin við 

Løgmannabreyt, tí at   

 60 prosent av svargevunum halda ikki, at tað er munur á órógvsstigunum í einum 

stórflokki (har tað ganga 40-50 næmingar) og einum vanligum flokki (har tað ganga 20-

24 næmingar) 

 12 prosent meta, at tað er minni órógv í stórflokkum 

 20 prosent meta, at tað er meiri órógv  

Í fokusbólkaviðtalunum vísa lærararnir á, at tað kunnu vera ymiskar orsøkir til, at svargevar eru 

ósamdir í hesum spurningi. Tær mest vanligu orsøkirnar eru   

 at flokkarnir á SvL eru ymiskir  

 at flokstoymini nýta ymisk floksleiðsluamboð 

 at lærarar hava ymisk toluransumørk   

Í fokusbólkaviðtalunum sigur ein lærari soleiðis. ”Órógv kemur altíð ann upp á flokkin. T.d. fór 

ein lærari frá okkum fyri eini tíð síðan. Á nýggja skúlanum skuldi hann undirvísa einum flokki, 

har tað gingu 15 ella 16 næmingar. Og hann sigur, at teir larma so ræðuliga nógv meiri enn 

okkara 40 ella 45 gera”. Ein annar lærari hugleiðir um spurningin og sigur: ”Hvat er órógv? Ja, 

eg spyrji. Friður nýtist ikki at siga nakað um dygd á undirvísingini […] Skulu næmingarnir læra 

at tosa t.d. ymisk mál, so mugu teir sleppa at tosa nógv og ofta eisini hart í tímanum”. 
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32. Heldur tú, at tað sum heild er meiri órógv í einum 
stórflokki enn í einum vanligum flokki?
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Granskingaryvirlitið vísti, at ein vansi við stórum flokkum er, at lærarar og næmingar ikki kenna 

hvønn annan nóg væl (sí kap. 4.16). Og hetta er ein afturvendandi kritikkur, ið hevur sett 

stórflokkaskipanir víða um í ringt ljós.  

Ritmynd 33 vísir, at altjóða kanningarúrslit kunnu ikki flytast óskerd niðan á Løgmannabreyt, tí 

at 

 sløk 55 prosent av svargevunum siga, at lærarar í stórflokkum kenna einstaka næmingin 

eins væl og lærarar, ið undirvísa í vanligum flokkum 

 góð 30 prosent eru ivingarsom 

 góð 15 prosent siga, at floksstøddin ávirkar og/ella avmarkar tann kunnleika, ið einstaki 

lærarin hevur til einstaka næmingin.    

Í fokusbólkaviðtalunum kom greitt fram,  

 at fyri onkran kann tað verða trupult at læra nøvnini hjá 48 næmingum. Navnið er so  

persónligt, og tað er ærumeiðing, um ein lærari tekur feil ella ivast 

 at sjálvt um flokstoymið varðar av øllum næmingunum, so hava toymislimirnir til 

uppgávu at hava eitt vakið eyga við 12-15 næmingum í part.  

Henda skipanin er niðurfeld í Starvsfólkahandbókini (sí kap. 7.16). Og svargevarnir sýnast at 

vera samdir um, at flokstoymið á SvL, ið telur 3-4 lærarar, kennir til samans teir 50 næmingarnar 

í flokkinum eins væl (ella betur) og tann lærarin, ið undirvísir einsamallur, kennir sínar 20 

næmingar.  

Tað er í hesum høpinum, at ritmynd 33 skal skiljast.        

Gevið gætur: Føroyskar skúlakanningar vísa, at í miðal undirvísir ein nýútbúgvin lærari fyrsta 

árið í trimum, fýra ella fimm flokkum á 20-24 næmingar. T.e. at hann skal læra milum 60 og 100 

ymiskar næmingar at kenna. Hesir næmingar ganga ofta á trimum ella fýra ymiskum árgangum 

(Hansen, 2012, s. 94). So avbjóðingin á júst hesum øki er ikki størri á SvL enn aðrastaðnis. 

Tvørturímóti.    

15,20%

30,30%

54,50%

Nei

Tað er ivasamt

Ja

33. Heldur tú, at lærarar, ið undirvísa í stórflokkum, kenna 
einstaka næmingin eins væl og lærarar, ið undirvísa í 

vanligum flokkum?
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 34. Hvørjir eru pedagogisku fyrimunirnir við at hava stórflokkar? 
 

Vinarløg í 

flokkinum  

1. at tað er lættari hjá einstaka næminginum at finna ein floksfelaga, ið hevur 

somu (ser)áhugamál sum hann og harvið at skapa eitt varandi vinalag 

 

Fólkaræðislig 

myndan 

2. at næmingar venjast við at vera saman við floksfeløgum, ið hava ymiskar 

førleikar, ymisk áhugamál og ymiskar meiningar 

3. at næmingarnir gerast meiri framligir við tíðini og tora betur at taka orðið í 

stórari mannfjøld 

4. at dominerandi næmingar hava truplari kor, “tí eingin næmingur megnar at 

stýra einum flokki á 40. Tað er ómøguligt” (Brot úr fokusbólkaviðtali). 

 

Sundurbýtt- 

undirvísing 

5. at lærarin hevur lættari við at sundurbýta undirvísingina, tí tað eru altíð fleiri 

næmingar, ið eru á fakliga sama støði 

 

Miðfirrutímar 6. at miðfirrutímarnir kunnu savnast, soleiðis at teir kunnu gera veruligan mun 

 

Stórflokka-

skipanin og 

hinar 

skipanirnar 

 

7. at allir aðrir fyrimunir, ið svargevarnir vísa á, snúgva seg ikki beinleiðis um 

stórflokkaskipanina, men um samanblandið millum stórflokka-, toymis- og 

fleirlæraraskipanina 
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 35. Hvørjir eru pedagogisku vansarnir við at hava stórflokkar? 

 
Floksleiðsla 1. at um undirvísingin ikki er nóg væl fyrireikað, so kann tað skjótt uppstanda 

hurlivasi og ófriður í flokshølinum 

2. at um toymið (ella einstakir limir í toyminum) ikki megna at leiða flokkin, 

so kann tað verða trupult at skapa eitt munagott undirvísingartilboð  

3. at floksundirvísing (talvuundirvísing), har ið øll skulu fylgja við 

samstundis, kann vera ein avbjóðing 

4. at tað krevur ikki einki kynstur at savna og hugkveikja 45 næmingar í senn 

 
Yvirlit yvir 

flokkin 

5. at fjarstøðan millum næming/talvu kann tykjast (ov) stór 

6. at fjarstøðan millum lærara/næming kann gerast (ov) stór 

7. at tað kann verða trupult hjá læraranum at hava yvirlit yvir flokkin 

8. at lærarar kunnu kvíða fyri, at teir ikki kennir allar næmingarnar eins væl 

ella nóg væl 

 

Óvirknir og 

smædnir 

næmingar 

9. at tað er lættari hjá næmingum at sita í øðrum heimi, heldur enn at fylgja 

við 

10. at smædnir og/ella stillir næmingar blíva burturgloymdir í undirvísingini 

11. at tað er avbjóðandi hjá nøkrum næmingum at taka orðið í so stórari 

mannfjøld 

12. at um tað er ov nógv talvuundirvísing í t.d. mállærugreinunum, so situr ein 

stórur partur av næmingunum í tímavís og einki sigur 

13. at tað eru longri bíðirøðir og meiri bíðitíð, tá ið næmingarnir hava tørv á 

hjálp og vegleiðing 

 

Næmingar, ið 

hava serligar 

avbjóðingar 

14. at næmingar, ið eru ósosialir, hava tað strævið 

15. at næmingar, ið hava serligar avbjóðingar, faá (stundum) ov lítið 

uppmerksemi 

 

Útferðir og 

uttanduratiltøk 

16. at tað er ein avbjóðing at fara av matriklinum við so nógvum næmingum 

samstundis 

17. at tað er kostnaðarmikið at fíggja útgerð, útferðir, biograftúrar o.a. til so 

nógvar næmingar 

18. at tað er ein avbjóðing (hjá foreldrunum) at skipa fyri føðingardøgum 

 

Læraraførleikin 19. at ikki allir lærarar eru egnaðir til stórflokkaundirvísing -  onkur verður 

burtur í stóra flokshølinum og/ella hevur ov lítla slagkraft 

 

Afturvendandi 

ivasemi 

20. at nøkur foreldur hava fordómar um stórflokkar, og at hesir fordómar daga 

undan aftur og aftur 

 

Flokskensla 21. at næmingarnir ikki læra hvønn annan nóg væl at kenna. “Tað er hatta við 

flokskensluni. Tá ið eg síggi onkran, ið eg havi gingið í flokki við, so er tað 

ein heit kensla. Mann kennir hvønn annan. [...] Hesi kunnu í størri mun 

bara ganga forbí hvønn annan, hóast tey hava gingið í flokki saman í 

níggju ár. Tey eru bara for nógv. Tey kenna ikki allar floksfelagarnar” 

(Brot úr einum fokusbólkviðtali). 
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9.6 Spurningar um fleirlæraraskipanina. Í spurnablaðakanningini vóru 5 afturlatnir og 2 opnir 

spurningar, ið settu sjóneykuna á fleirlæraraskipanina. Soleiðis søgdu svargevarnir: 

 

 

Granskingaryvirlitið vísti, at lærarar sum útgangsstøði eru hvørki skúlaðir til ella vanir við at 

samstarva um undirvísing, og at hetta ofta kann hava við sær, at samstarvstrupuleikar taka seg 

upp, tá ið tvílæraraskipanir verða settar í verk (sí kap. 5.17).  

Hesin altjóða tendensur fær ongan stuðul í ritmynd 36, tí 

 90 prosent av svargevunum siga, at flokslærararnir sum oftast eru ”samdir” ella ”sera 

samdir” um, hvussu undirvísingin í flokkinum verður skipað.  

Um flokslæraratoymið hevur verið samt frá fyrsta degi, ella um limirnir hava ávirkað hvønn 

annan og/ella brýnt hvønn annan við tíðini, fáa vit ikki at vita. Men sambært altjóða gransking, 

so er eitt eyðkenni við eini fleirlæraraskipan, ið riggar væl, at toymislimirnir hava ymiskan 

fakligan profil, men somu næminga- og undirvísingarfatan. 

Í fokusbólkaviðtalunum greiða lærarar frá, at tá ið ein tíð er fráliðin, so hevur einstaka toymið 

ofta funnið ”sín framferðarhátt” og skapt ”sína floksmentan” og ”sín máta”. Tað er altíð 

samanspælið millum flokstoymið og sjálvan flokkin, ið ger av, hvør framferðarháttur er 

skilabestur. Flokkar kunnu vera rættuliga ymiskir, og tað, ið riggar í einum flokki, hevði ivaleyst 

ikki riggað eins væl í einum øðrum flokki.   

6,10%

0%

3%

60,60%

30,30%

Tað dugi eg ikki at meta um

Sera ósamdir

Ósamdir

Samdir

Sera samdir

36. Hvussu samdir eru limirnir í tínum flokstoymi 
um, hvussu undirvísingin skal skipast?
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Granskingaryvirlitið vísti, at eitt sereyðkenni og ein styrki við tvílæraraskipanini er, at 

undirvísararnir hava ymiskan fakligan profil og/ella serkunnleika (sí kap. 5.4). Teir varða av 

øllum næmingum, men teir hava ymisk uppgávuøki.  

Sjálvt um tey, ið granska í co-teaching, ikki nevna leiklutirnar sum høvuðslærari/hjálparlærari, 

so arbeiða tey undirskilt við hugtøkunum  

 høvuðsleiklut/hjálparleiklut ella høvuðsfunksjón/hjálparfunksjón (sí kap. 5.9).  

Ritmynd 37 vísir, at umleið 40 prosent av svargevunum uppfata seg sum høvuðslærara í nøkrum 

lærugreinum (aloftast í lærugreinum, ið tey hava havt sum linjugrein á læraraútbúgvingini) og 

sum hjálparlærarar í øðrum lærugreinum (aloftast lærugreinum, har teirra formligu og/ella 

ítøkiligu førleikar eru minni). 60 prosent av svargevunum svara annaðhvørt ”nei” ella ”bæði/og” 

til henda spurningin.   

Tað kunnu vera fleiri orsøkir til, at lærarar á SvL svara hesum spurninginum so ymiskt.  

 Fakligu profilarnir í flokstoymunum eru ymiskir (Í nøkrum toymum hevur ein 

toymislimir, ið skara framúr í einari ella fleiri lærugreinum, meðan í øðrum toymum er 

tað truplari at siga, hvør skal hava dirigentstavin í hendi)  

 Toymini kunnu hava ymiskar siðvenjur – bæði í samband við fyrireikingararbeiðið og 

undirvísingarpartin  

 Tað eru ongar greiðar mannagongdir á SvL, ið siga greitt, um ein skal arbeiða við 

høvuðs- og hjálparlæraraleiklutum ella ei.  

Skjalagreiningin vísti, at lærararnir á SvL verða skiftir sundur í ymisk lærugreinatoymi, sum 

hava fund nakrar ferðir um árið (sí kap. 7.16). Men í fokusbólkaviðtalunum sigur ein lærari ”at 

leiðslan sigur, at allir lærarar eru høvuðslærarar. Allir hava ábyrgd av undirvísingini”. Ein 

annar sigur: ”Toymini gera sikkurt, sum tey halda vera best. Men tað er t.d. sera gott at avtala 

frammanundan, at í dag havi eg talvuundirvísingina, og tú gongur runt og eygleiðir og ert 

supportlærari. Tað er ein ótrúliga góður máti at fáa tingini gjørd uppá”.  

24,20%

36,40%

39,40%

Nei

Bæði/og

Ja

37. Uppfatar tú teg sum høvuðslærara í nøkrum 
lærugreinum og sum hjálparlærara í øðrum lærugreinum?
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Granskingaryvirlitið vísti, at í eini tvílæraraskipan skulu minst tríggjar av omanfyrinevndu 

tilgongdum nýtast javnan (sí kap. 5.9).  

Ritmynd 38 vísir, at allar tær 6 tilgongdirnar, ið sermerkja ´co teaching`, verða nýttar á SvL, men  

 at frontalundirvísing, har ein lærari undirvísir, meðan ein ella tveir aðrir lærarar ganga 

honum til handa (vegleiða teimum, ið hava vegleiðing fyri neyðini, og fáa tey, ið órógva 

mest, at binda frið) fyllir mest 

 

 at tann granskingarrættaða tilgongdin, har ein lærari eygleiðir, skrásetur og 

diagnostiserar, meðan hin stendur fyri undirvísingini, fyllir minst. (Í pedagogiskum 

bókmentum verður hetta rópt fyri ”praksisgransking”, ”at granska í egnari undirvísing” 

ella ”diagnostisk undirvísing).  

Ritmyndin gevur somuleiðis ábendingar um, at ymisk flokstoymi hava ymiskar undirvísingar-

siðvenjur, og tískil nýta ymiskar tilgongdir (sí ritmynd 47 & 48).  

Gevið gætur: Í fokusbólkaviðtalunum siga lærararnir, at hugtøkini, ið verða nevnd omanfyri – 

t.d. parallelundirvísing, alternativ undirvísing og eygleiðaraleikluturin í undirvísingini – ikki eru 

partur av vanliga orðfeinginum á SvL, men at tá ið ein hugsar seg um, so lýsa hugtøkini rættuliga 

væl tað, ið hendir gjøgnum dagin, vikuna og mánaðin.  

Víst verður eisini á, at ymiskar lærugreinir krevja ymiskar lærutilgongdir. Og tí eigur 

fakdidaktiska elementið at hugsast inn í hendan seksfótaða pallin. 

24,20%

27,30%

30,30%

48,20%

54,50%

71,90%

Ein undirvísir, og ein eygleiðir

Bólkaundirvísing

Parallelundirvísing

Alternativ undirvísing

Felagsundirvísing

Ein undirvísir, og ein er stuðul

38. Hvør av hesum tilgongdunum lýsir best tann 
undirvísingarhátt og tað arbeiðsbýtið, ið er galdandi í 

tínum flokstoymi?                                                                             
(Set ein, tveir ella tríggjar krossar)
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Kendir útbúgvingargranskarar hava farnu árini víst á, at góðir lærarar kunnu hava sera ymiskar 

persónsmenskur (Helmke, 2013, s. 49). Tað snýr seg ikki um, hvussu lærarin er í sjálvum sær, 

men um hvussu hann fær næmingarnir at kenna seg (Hattie & Yeates, 2014, s. 64ff.).  

Um hetta verður sett í samband við tví- og trílæraraskipanina, so vísti granskingaryvirlitið  

 at ikki allir lærarar duga at arbeiða í eini tvílæraraskipan 

 at ikki allir lærarar dáma at undirvísa í eini tvílæraraskipan 

 at nógvir lærarar hava tørv á at fara á skeið, har teir læra at undirvísa í eini 

tvílæraraskipan (sí kap. 5.17 & 5.19).  

Ritmynd 39 vísir, at ein meiriluti av svargevunum heldur, at teir lærarar, ið falla til í eini 

tvílæraraskipan, hava ávís persónsmenskudrøg í felag. Hetta sjónarmiðið gongur aftur í opnu 

spurningunum og í fokusbólkaviðtalunum. Men lærarar vísa aftur og aftur á 

 at ein nýtist ikki at vera serstakliga útvendur fyri at hóska inn í eina tvílæraraskipan, men  

lærarar, ið hava ilt við at taka initiativ (ella vísa initiativ), og sum hvørki duga ella tora at 

kjakast um undirvísing, kunnu skjótt kenna seg kroystar í eini tílíkari skipan.   

Í fokusbólkaviðtalunum greiðir ein lærari soleiðis frá. ”Eg haldi ikki, at mann skal vera serliga 

sosialur. Men man skal heldur ikki vera serliga ósosialur”. Ein annar sigur, ”at lærarar skulu 

tora at traðka fram. Tað skulu teir í øllum skúlum. Men her hjá okkum verða teir lærarar, ið eru 

innvendir so sjónligir. […] T.d. teir, ið ikki tíma fundir og felagstiltøk. Og tað gongur ikki”. 

Ritmynd 39 og hesi brot úr fokusbólkaviðtalunum staðfesta lutvíst ta fimtu tilgitingina, ið varð 

sett fram í kap. 1.2, og sum segði,  

 at SvL hóskaði kanska betur til nakrar læraratýpur enn aðrar. 

 

3%

12,10%

57,60%

27,30%

Tað dugi eg ikki at meta um

Nei

Ja, í ávísan mun

Ja, avgjørt

39. Skal ein vera serliga sosialur og opin fyri at 
kunna undirvísa í einari tví- og trílæraraskipan?
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Granskingaryvirlitið vísti, at allir lærarar dáma ikki og duga ikki eins væl at manerera í eini 

fleirlæraraskipan, og at hetta ivaleyst hevur ávirkan á undirvísingargóðskuna (sí kap. 5.17).  

Ritmynd 36 vísti, at tey, ið manna flokstoymini á SvL, eru rættuliga samd um, hvussu 

undirvísingin skal skipast.  

Ritmynd 40 vísir, at sjálvt um limirnir í flokstoyminum eru samdir um leistin og leiðina, so er tað 

ikki altíð so, at teir 3-4 toymislimirnir taka eins stóra ábyrgd. Tvørturímóti.  

Í opnu spurningunum og í fokusbólkaviðtalunum vísir heimildarfólkið á, at tað kunnu vera 

ymiskar orsøkir til, at ábyrgdarbýtið er ójavnt. Hesar fýra orsøkirnar ganga aftur:  

 Summir lærarar taka meiri ábyrgd enn gott er 

 Summir lærarar hava lyndi til at taka ábyrgdina frá øðrum lærarum 

 Summir lærarar hava lyndi til at lata ábyrgdina frá sær, tá ið teir arbeiða saman við 

ráðaríkum starvsfeløgum 

 Summir lærarar hava eina persónsmensku, ið ger, at teir hava ilt við at taka ábyrgd, at 

taka avgerðir og at ganga á odda. 

 

Í fokusbólkaviðtalunum sigur ein lærari: ”Lærarar eru ymiskir. Tað eru teir í øllum skúlum. 

Onkur ger meira burturúr enn onkur annar. Hjá okkum blívir tað bara so sjónligt. Tí vit skulu 

samstarva. Og vit skulu undirvísa saman”. Ein annar sigur: ”Tað stendur nógv á 

toymisleiðaranum, um toymisarbeiðið ikki fungerar væl. Eg haldi, at hann følir størri ábyrgd enn 

hini, tí hann er toymisleiðari”. 

 

6,10%

6,10%

36,40%

21,20%

18,10%

12,10%

Tað dugi eg ikki at meta um

Nei, als ikki

Nei

Tað er ivasamt

Ja

Ja, heilt avgjørt

40. Taka allir lærarar eins stóra ábyrgd í 
flokstoyminum?
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 41. Hvørjir eru pedagogisku fyrimunirnir við tví- og trílærarskipanini? 

 
Breiðari og 

betri yrkisføri 

1. at lærarar hava ymiskar førleikar – bæði sosialt og fakliga. Hetta kann 

gagnnýtast í eini fleirlæraraskipan  

2. at undirvísingin gerst betri, tí lærarar sleppa at undirvísa í evnum og økjum, 

ið teir eru stinnir í og sleppa undan at undirvísa í evnum og økjum, har teir 

hava avmarkaðar førleikar 

3. at lærarar hava møguleika at leggja afturat hjá hvørjum øðrum (at supplera 

hvønn annan) 

4. at tað er lættari at fáa góð undirvísingarhugskot (og at læra av hvørjum 

øðrum), tá ið fleiri lærarar arbeiða saman 

 

Betri 

fyrireikað 

undirvísing 

 

5. at undirvísingin verður betri fyrireikað, tí lærarar ofta hava høvuðsábyrgd av 

hvør sínum undirvísingarparti 

 

Betri 

floksleiðsla 

6. at tann, ið stendur fyri undirvísingini, kann hugsavna seg fullkomuliga um ta 

uppgávuna, tí hinir limirnir í toyminum syrgja fyri, at næmingarnir eru 

friðarligir og fylgja við 

7. at lærarin stendur ongantíð einsamallur við truplum næmingum og/ella í 

truplum støðum 

8. at tað ber til at loysa ósemjur beinanvegin – og undirvísingin steðgar ikki 

upp, um ein lærari noyðist at taka ein næming til síðis 

 

Fjølbroyttari 

undirvísing 

9. at lærarar hava betri møguleika at fremja sundurbýtta undirvísing. (T.e. at 

býta flokkin upp í bólkar eftir fakligum og/ella sosialum førleikum) 

10. at lærarar hava lættari við at skipa eitt næmingalagað, fjølbroytt og kreativt 

undirvísingartilboð – bæði tí tað eru fleiri lærarar um flokkin, og tí at 

lærararnir hava ymiskar førleikar 

11. at næmingar, ið hava serligar avbjóðingar, hava altíð onkran, ið tekur sær av 

teimum 

 

Eitt tryggari 

umhvørvi fyri 

næmingarnar 

12. at næmingarnir hava fleiri ymiskar lærarar at venda sær til, um okkurt er áfatt 

– her verður m.a. hugsað um kyn, persónsmenskur, kemi o.a.. 

13. at um ein lærari er í farloyvi í longri tíð, so eru tað altíð ein ella tveir lærarar 

eftir, ið kenna flokkin, einstaka næmingin og ársætlanina. (Ein vikarur kemur 

sostatt ongantíð at standa fyri undirvísingini einsamallur) 

 

Yvirlit og 

eftirmeting 

14. at tað eru fleiri lærarar, ið kunnu hyggja at, tosa um og meta um trivnað og 

fakliga støðið hjá einstøkum næmingum og flokkinum í síni heild  

 

Arbeiðsbyrða 15. at arbeiðsbyrðan kennist lættari, tí einstaki lærarin hevur altíð onkran at 

samskifta við og at spyrja til ráðs, tá ið hann er í iva 

16. at tað er ein innbygd mentorskipan knýtt at flokstoyminum, sum ger, at 

nýggir lærarar fella skjótari til  
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 42. Hvørjir eru pedagogisku vansarnir við tví- og trílæraraskipanini? 
 

Ymiskar 

persónsmenskur 

1. um lærarar, ið enda í sama flokstoymi, hóska illa saman og trívast illa 

hvør við øðrum 

 

Ymiskar 

undirvísingar-

fatanir 

2. um toymislimirnir eru ósamdir um pedagogiska leistin – um floksleiðslu, 

disciplin, tónan innanfloks, arbeiðslag, undirvísingarhættir,  

undirvísingarmiðlar o.a..  

 

Vantandi tíð 3. um flokstoymið ikki nýtir ta tíð, ið er neyðug, fyri at finna semju um, 

hvussu fleirlæraraskipanin skal setast í verk  

 

Vantandi stev 4. um einstakir lærarar í flokstoyminum ikki duga at samstarva um 

undirvísing 

5. um einstakir lærarar ikki megna at finna sín leiklut (ella ein hóskandi 

leiklut) í fleirlæraraskipanini og í undirvísingarhølinum 

 

Ójavnt og ógreitt 

ábyrgdarøki 

6. um ábyrgdarbýtið í toyminum er ógreitt  

7. um arbeiðsbýtið í toyminum er ójavnt 

8. um einstakir toymislimir taka starvsfelagarnar av ræði og vilja hava síðsta 

orðið í stórum og smáum 

9. um einstakir lærarar taka sær av løttum og lata onnur arbeiða fyri seg 

10. um einstakir lærarar hava ilt við at halda avtalur (og/ella at fyrireika seg 

nóg væl)  

 

Skert 

námsháttarfrælsi 

11. um einstakir lærarar kenna fleirlæraraskipanina sum eina spennitroyggju, 

ið ger, at teir ikki sleppa at folda seg út í flokshølinum 

12. um plássið til spontan innsløg verður burtur, tí hvør smálutur skal vendast 

og snarast á toymisfundi, áðrenn nakað hendir 

 

Avmarkaðar 

floksleiðslu- 

førleikar 

 

13. um einstakir toymislimir hava avmarkaðar floksleiðsluførleikar 

 

Ótroyttir 

møguleikar 

14. um teir menningar- og undirvísingarmøguleikar, ið eru knýttir at 

fleirlæraraskipanini, ikki verða gagnnýttir  

15. um 1+1+1 ikki verður 3 men 1 (í senn) 
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9.7 Spurningar um toymisarbeiði. Í spurnablaðakanningini eru 9 afturlatnir og tveir opnir 

spurningar, sum beinleiðis snúgva seg um toymisarbeiði. – Svargevarnir søgdu soleiðis: 

 

   

Í granskingaryvirlitinum kom tað greitt fram, at toymi kunnu virka væl, og toymi kunnu virka 

minni væl (sí kap. 6,16). Tað kom eisini fram, at lærarar, ið eru vanir at fáa sín vilja, og sum 

krevja at eiga síðsta orðið, kunnu hava keðiliga ávirkan á toymisarbeiðið (sí kap. 6.7). 

Tá ið ein hyggur at ritmynd 43, so skal ein vera tilvitaður um, at ritmyndin sigur ikki nakað um 

(1) undirvísingardygd og (2) um tær pedagogisku avgerðir, ið verða tiknar í einum flokstoymi, 

eru skilagóðar ella ei. Nei, ritmynd 43 sigur nakað um fólkaræðisligar spælireglur og valdsbýtið í 

flokstoyminum.  

 Sløk 70 prosent av svargevunum siga, at teir eru partar av einum flokstoymi, har 

toymislimirnir sum útgangsstøði eru javnsettir og hava samábyrgd, tá ið stórar og smáar 

avgerðir verða tiknar 

 Sløk 25 prosent av svargevunum siga, at teir eru partar av einum flokstoymi, har 

valdsjavnvágin er skeiklað, og har onkur lærari er meiri framráðin enn annar. 

Eins og í fleiri øðrum spurningum, so kunnu tað vera fleiri orsøkir til, at ¼ av svargevunum 

heldur, at valds- og avgerðarrætturin er ójavnt býttur innantoymis. Í fokusbólkaviðtalunum vístu 

læraraumboðini á hesar atvoldir:  

 Óheppin toymissamanseting  

 Ógreiðar mannagongdir í sambandi við avgerðartilgongdir 

 Nakrir toymislimir eru meiri garvaðir enn aðrir og taka tí natúrliga leiðsluna 

 Eitt samanbland av persónsmenskudrøgum, ábyrgdarkenslu og ognarkenslu.  

6,10%

24,20%

69,70%

Tað dugi eg ikki at meta um

Nei, onkur vil taka flest allar avgerðir sjálv/ur

Ja, vit taka flest allar avgerðir í felag

43. Hava allir lærarar sama avgerðarrætt í 
flokstoyminum?
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Undanfarna ritmynd vísti, at í ávísum flokstoymum eru lærarar, ið halda seg hava størri 

pedagogiskt ræði enn aðrir. Um hetta eftirmetingarúrslit verður sammet við altjóða gransking, so 

kann ein siga, at valdsójavni í toymisarbeiði er ikki nakað føroyskt fyribrigdi (sí kap. 6.7).  

Í ritmynd 44 verður einstaki svargevin biðin um at hyggja at sínari egnari støðu í flokstoymunum 

á SvL. Svargevin verður spurdur, um tey pedagogisku hugskot, ið hann leggur fyri dagin, verða 

hoyrd og tikin til eftirtektar á toymisfundum og í toymisarbeiðinum.  

 75,8 prosent svara ”ja, í stóran mun” 

 15,1 prosent svara ”ja, í ávísan mun”  

Hetta eru sera høg prosenttøl, tá ið ein hugsar um tær fólkaræðisligu avbjóðingarnar, ið eru 

samfastur partur av einum og hvørjum toymisarbeiði.  

Gevið gætur: Í eini kvantitativari kanning hevur ein lyndi til bara at hefta seg við tað, ið 

meirilutin sigur, heldur og kennir á sær. Men í hesum spurninginum, eins og í fleiri øðrum 

spurningum, so eru tað smá 10 prosent av svargevunum, ið kenna seg eitt sindur uttanfyri – og 

eitt sindur til yvirs – tá ið avgerðir verða tiknar.  

Støðuna og upplivilsini hjá hesum minniluta skulu vit eisini hava í mentu. Í fokusbólka-

viðtalunum vísa lærararnir á, at í summum førum og í summum toymum er avgerðarrættur 

knýttur at linjufaksprofilinum. Ein lærari sigur soleiðis: ”Mann hevur lyndi til at siga, at nú 

hevur tú hetta fakið á linju, so viss tú hevur hug at stýra, so gert tú tað [...] So kanska mann kann 

siga, at tað er ein óskrivað regla, at linjufakslærarar hava størri vald”. Ein annar sigur soleiðis: 

”Um ein lærari verður settur at undirvísa í fleiri fakum, ið ikki orduliga eru hansara og á einum 

flokstrini, ið hann ikki heldur seg duga so væl við, so hevur hann kanska minni ávirkan og ja, 

avgerðarrætt, enn onkur annar í toyminum”.      

3%

6,10%

15,10%

75,80%

Tað dugi eg ikki at meta um

Nei, als ikki

Nei, í lítlan mun

Bæði/og

Ja, í ávísan mun

Já, í stóran mun

44. Lurta starvsfelagarnir eftir tær, og verða tíni 
hugskot tikin til eftirtektar í flokstoyminum?
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Granskingaryvirlitið vísti, at eitt sjálvstýrandi toymi hevur, sum orðið sigur, rættuliga stórt 

sjálvstýri (sí kap. 6.3 & 6.4). Skjalagreiningin vísti, at tá ið SvL lat upp í 2008, so fekk 

almenningurin at vita, at lærararnir á skúlanum skuldu arbeiða í sjálvstýrandi toymum (sí kap. 

7.7 & 7.9).  

Men so gongur tíðin – og pípan fær annað ljóð: 

 Tann eftirmeting, ið varð framd av skúlans virksemi í 2012, kom til ta niðurstøðu, at ein 

hevur ikki tikið endaliga støðu til, hvussu stórt sjálvstýri toymini á SvL skulu hava. Ein 

orsøk er, at tað er torført hjá leiðsluni at finna ein ”leiðslustíl, sum hóskar til sjálvstýrandi 

toymi (sí kap. 7.15)  

 

 Í ”Handbók um toymisarbeiði á SvL” (2018) verður hugtakið ”sjálvstýrandi toymi” ikki 

nevnt við einum orði (sí kap. 7.16).  

Ritmynd 45 vísir, at sjálvt um tankin um sjálvstýrandi toymi stigvíst er avmonteraður á SvL, so 

eru tað rættuliga nógvir svargevar, ið halda, at núverandi toymi áttu at havt (ella fingið) størri 

sjálvræði. Hetta ynskið verður eisini uppafturtikið aftur og aftur í opnu spurningunum.  

Í fokusbólkaviðtalunum vísir ein lærari á, ”at tað sjálvstýrið, ið vit hava uppi hjá okkum, er ov 

illa definerað. Og tað kann irritera fólk. Flokstoymini verða ikki tikin við upp á ráð í summum 

tingum. Men í øðrum tingum ger mann sum mann vil. Tað er for ógreitt frá leiðslunnar síðu”. 

 

9,10%

25,20%

53,20%

12,50%

Tað dugi eg ikki at meta um

Nei

Bæði/og

Ja

45. Hava toymini á SvL nóg stórt sjálvræði eftir 
tínum tykki?
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Granskingaryvirlitið vísti, at teir flestu lærararnir í grannalondunum arbeiða partvíst í toymum. 

Toymini kunnu virka væl og minni væl. Og tey kasta eisini meiri og minni av sær (sí kap. 6.16).  

Ritmynd 46 vísir,  

 at áleið 85 prosent av svargevunum halda, at undirvísingartilboðið á SvL gerst 

annaðhvørt ”nógv betur” ella ”eitt sindur betur”, tá ið lærarar arbeiða í toymi 

 

 eingin svargevi heldur, at toymisarbeiðið ger undirvísingina verri.  

 

Toymisarbeiðið við Løgmannabreyt fær við øðrum orðum sjáldsama gott skotsmál, og tað er lítið 

at ivast í, at lærarahópurin hevur tikið toymistankan til sín og gjørt hann til sín egna.  

Í fokusbólkaviðtalunum vísa lærararnir á, at lærarastarvið í 21. øld er kravmikið, og at toymini 

geva einstaka læraranum áræði og mót at ganga nýggjar leiðir, at loysa truplar uppgávur og at 

finna stuðul, tá ið á stendur. Tað kemur eisini fram, at toymislimirnir kunnu hugkveikja hvønn 

annan og læra hvør av øðrum.     

Hetta sampakkar væl við eftirmetingina, ið varð framd á SvL í 2012. Tá søgdu lærararnir m.a., at 

toymisarbeiðið hevði gjørt lærarastarvið minni einsligt (sí kap. 7.15). 

Í fokusbólkaviðtalunum sigur ein lærari, at lærarar onkursvegna halda eyga við hvørjum øðrum í 

eini tvílæraraskipan. Og stórflokkaskipanin ger, at undirvísingin altíð má vera væl fyrireikað, ella 

endar alt í einum ruðuleika. ”Tað nyttar ikki at koma inn og ikki at vera klárur. Mann má siga, 

hvat mann vil. Vit gera tað og tað. Um ein ikki ger tað, so fer alt upp at reika.” Ein annar sigur: 

”at toymisarbeiðið ger tað natúrligt at eftirmeta ella at snakka aftaná tíman um, hvussu tað 

gekk. Og so at broyta tað, sum ikki riggaði næstu ferð”. 

6,30%

9,40%

25%

59,30%

Tað dugi eg ikki at meta um

Nei, nógv verri

Nei, eitt sindur verri

Bæði/og

Ja, eitt sindur betur

Ja, nógv betur

46. Heldur tú, at samlaða undirvísingartilboðið 
gerst betur, tá ið lærarar arbeiða í toymi, enn tá ið 

teir arbeiða hvør sær?
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Skjalagreiningin vísti, at ein aðalorsøk til, at lærararnir á SvL arbeiða í toymum, er, at ein vil 

betra um møguleikan ”at røkka ætlanunum í fólkaskúlalógini”. Skjalagreiningin vísti eisini, at tá 

ið SvL hevði góð fýra ár á baki, so sá ein ”at tað tekur tíð at innarbeiða toymismannagongdir og 

arbeiðshættir […] og at vandi er fyri, at mann fær smá kongaríkir” (sí kap. 7.15). 

Ritmynd 47 váttar lutvíst ta spásøgn, ið varð sett fram í 2012, tí bara 3% av svargevunum halda, 

at tey 9 flokstoymini á SvL ”í stóran mun” arbeiða eftir sama leisti.  

Hetta er eitt sera lágt prosenttal, ið stingur hol á mýtuna um, at SvL er ein konseptskúli, har allir 

árgangir arbeiða eftir líknandi forskriftum, og har námsháttarfrælsið hjá einstaka læraranum 

og/ella toyminum er avmarkað. 

 Smá 50 prosent meta, at tað er ein ávísur líkleiki millum ymisku flokstoymini. - Í opnu 

spurningunum kemur tað tó greitt fram, at hesin ”ávísi líkleikin” er tengdur at teimum 

trimum berandi súlunum á skúlanum – stórflokkaskipanini, fleirlæraraskipanini og 

toymisskipanini. Og harumframt skal hvørt toymið hava eina fundarskrá til hvønn 

týsdagsfund og skriva eina digitaliseraða fundarfrásøgn eftir hvønn fund. 

 Góð 30 prosent halda, at toymini ganga ymiskar leiðir og eru nærum ósamanbærilig 

Fokusbólkaviðtalini geva okkum betri innlit í hetta spurdómsevnið. Ein lærari sigur: ”at tað eru 

lærararnir, ið mynda flokstoymini. Mann finnur loysnir, ið rigga fyri toymið. Onkur flokkur 

arbeiðir eftir onkrum ávísum. T.d. Ugeskemarevolutionen. Men annars haldi eg ikki, at flokkar 

arbeiða við nøkrum hættum, ið dominera alt. Ein annar greiðir frá: ”at tað er øtiliga frítt […] Í 

onkrum toymum samskifta næmingarnir nógv. Cooperative Learning og tey prinsippini. Í øðrum 

er tað meiri monologur. Onkur býta næmingarnar upp […] Í øðrum toymum eru næmingarnir 

nógv saman. Mann koyrir á teir. Mann testar […] Onkur toymi nýta nógv hugnaløtur og fríløtur 

[…] Nøkur hava nógv heimaarbeiði á vikuætlanini. Onnur hava minni […]. Eg veit, at onkur 

foreldur hava havt eitt barn í einum toymi og eitt í einum øðrum toymi. Tey uppliva tað soleiðis, 

at børnini ikki ganga í sama skúla. Tað er kanska ikki so øtiliga gott”. Ein triði sigur: ”Vit hava 

onga skabelón at arbeiða eftir. Vit verða sett í toymi, og vit fáa ongar instruksir, sum siga, 

hvussu vit skulu arbeiða. So tað er upp til hvørt einstakt toymið”. 

15,20%

12,10%

21,20%

48,50%

3%

Tað dugi eg ikki at meta um

Als ikki

Í lítlan mun

Í ávísan mun

Í stóran mun

47. Heldur tú, at ymisku flokstoymini á SvL arbeiða 
eftir sama leisti?
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Undanfarna ritmynd vísti, at flokstoymini á SvL eru meiri ólík enn nógv uttanveltað fólk hava 

ímyndað sær. Ritmynd 48 stuðlar uppundir hesa staðfesting og vísir,  

 at bara 6,3 prosent av svargevunum siga seg hava ”stóra vitan” um, hvussu onnur 

flokstoymi skipa sína undirvísing 

  

 at sløk 40 prosent siga, at teir hava annaðhvørt ”lítla” ella ”onga” vitan um, hvat gongur 

fyri seg í øðrum flokshølum og/ella lonum.     

Í granskingaryvirlitinum sóu vit, at eitt høvuðsendamál við einum (sjálvstýrandi) toymi var at 

geva einstaka flokkinum eitt samanhangandi undirvísingartilboð (sí kap. 6.3). T.e. at ein tekur 

støði í einum flokki sær og ikki í skúlanum sum heild. Men tey, ið arbeiða við ”skúlanum sum 

einari lærandi organisjón” vísa á, at tað er týdningarmikið, at einstøk toymi ikki byrgja seg inni, 

men læra av hvørjum øðrum (sí kap. 6.15).  

Ritmynd 21 segði okkum, at lærararnir á SvL læra í høvuðsheitum at arbeiða í toymum, at 

undirvísa stórflokkum og at fáa fótafestið í eini fleirlæraraskipan á SvL. Um tað var meiri 

samstarv millum toymini – og størri gjøgnumskygni í toymisarbeiðinum – so øktust 

lærumøguleikarnir hjá nýútbúnum og nýsettum lærarum munandi. 

Ritmynd 48 gevur okkum ikki heimild at kalla einstøku toymini fyri ”smá kongaríki” (smb. kap. 

7.15), men hon gevur okkum eina ábending um, at toymini kanska eru meiri afturlatin enn gott 

er. Ella at upplýsingarrásirnar millum toymini eru ikki nóg væl útbygdar. 

Í fokusbólkaviðtalunum gera lærararnir vart við, at vantandi samstarvið og vantandi innlitið kann 

hava óhepnar fylgjur, tá ið næmingar skifta deild og fáa heilt nýggjar lærarar. Ein lærari sigur 

soleiðis: ”Nýggja toymið kann arbeiða grundleggjandi øðrvísi enn tað gamla, og tað kann skapa 

forvirring”. Ein annar sigur: ”at tað er strævið fyri bæði næmingar og lærarar at munurin 

millum toymini er so stórur […] tá ið ein fær ein nýggjan flokk, so má mann nýta nógva tíð at 

royna at avvenja tey við ein máta at arbeiða uppá og at venja tey við ein annan”.    

6,30%

6,30%

31,10%

50%

6,30%

Tað dugi eg ikki at meta um

Nei, eg havi onga vitan

Nei, eg havi lítla vitan

Ja, eg havi ávísa vitan

Ja, eg havi stóra vitan

48. Hevur tú stóra vitan um, hvussu onnur 
flokstoymi á SvL skipa sína undirvísing?
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Tá ið ein samanber læraraútbúgvingar víða um, so sær ein 

 at í nøkrum londum útbúgvir ein linjufakslærarar, ið skulu eitast at vera serkønir at 

undirvísa í tveimum, trimum ella fýra úrvaldum skúlafakum 

 at í øðrum londum útbúgvir ein aldursbólkalærarar, ið skulu eitast at hava serligar 

førleikar at undirvísa næmingum, ið hava ein ávísan aldur (Darling-Hammond & 

Liebermann, 2012). 

Hvør læraraútbúgvingarskipan er hin rætta, kann ein kjakast leingi um, men flest skúlafólk duga 

at síggja, at tað er munur á at hugsa um 

 lærugreinar (t.e. fak og fakdidaktikk) 

 aldursbólkar (t.e. grunddeild, miðdeild og hádeild)   

Skjalagreiningin vísti, at aldursbólkadidaktikkur fær uppmerksemi á SvL, tí flokslærararnir eru 

skipaðir í trý stórtoymi (1.-3. fl.; 4.-6. fl. & 7.-9. fl.). Fýra stórtoymisfundir verða hildnir í 

skúlaárinum, har ein m.a. viðger og samskipar ”yvirskipaði felags tiltøk, leistir, reglur og 

mannagongdir, sum viðkoma allari deildini” (sí kap. 7.18).  

Ritmynd 49 sigur okkum, at sjálvt um ”Handbók um toymisarbeiði á SvL” (2018) slóðar fyri á 

økinum, so verða teir menningarmøguleikar, ið eru knýttir at eini stórtoymishugsan og 

aldursbólkadidaktikki, ikki gagnnýttir til fulnar á SvL.  

Tað er merkisverdugt 

 at yvir 50 prosent av svargevunum siga, at tað er annaðhvørt ”lítið” ella ”einki” samstarv 

á hesum øki. Hetta verður eisini váttað í fokusbólkaviðtalunum. 

 

6,10%

12,10%

39,40%

42,40%

Tað dugi eg ikki at meta um

Einki

Lítið

Tað er eitt ávíst samstarv

Stórt

Sera stórt

49. Hvussu nógv samstarv er millum lærarar, ið eru 
partar av sama stórtoymi á SvL? 



 

119 
 

 

Um ein hevur galdandi námsætlanir framman fyri sær, so sær ein, at lærugreinarnar eru bulurin í 

føroyska fólkaskúlanum. Hvør einstøk lærugrein hevur ”ávegismál”, ið skulu náast so við og við, 

og ”endamál”, ið skulu verða nádd, tá ið 9. undirvísingarár er lokið (sí kap. 8.1). 

Logikkurin í námsætlanini er, at tað skal ganga ein reyður tráður frá byrjunarundirvísing til 

endaundirvísing í einari og hvørjari lærugrein.  

Skjalagreiningin vísti, at lærugreinadidaktikkur fær uppmerksemi á SvL, tí lærararnir verða 

skipaðir í ymisk lærugreinatoymi. Endamálið við lærugreinatoymunum er ”vitanardeiling og at 

hækka fakligu vitanina í skúlanum […] og at m.a. gjøgnumganga og viðgera yvirlitið yvir 

ársætlanir fyri lærugreinina […] og at viðgera og taka støðu til tilfar, sum er viðkomandi fyri 

lærugreinina” (sí kap. 7.16). Hvørt lærugreinatoymi hevur ein toghaldara. 

Ritmynd 50 vísir, at tá ið vit tosa um lærugreinadidaktikk, so er ov lítið samband millum visjón 

og veruleika, tí bara 6 prosent av svargevunum halda, at tað er annaðhvørt ”stórt” ella ”sera 

stórt” samstarv millum lærarar, ið undirvísa í somu lærugrein á SvL, meðan sløk 43 prosent 

halda, at tað er annaðhvørt ”lítið” ella ”einki” samstarv.  

Ritmynd 50 er við øðrum orðum tekin um,  

 at lærugreinatoymini ikki eru ein pedagogiskur krumtappur á SvL, og at ein helst ikki 

hevur nøkur rótfest forum, har fakdidaktikkur – hugskot og avbjóðingar – verða vend, 

snarað og roynd í verki 

 at onkur lærugreinatoymi sýnast at virka betur enn onnur (T.e. tey prosentini av 

svargevunum, ið siga, at tað stórt samstarv millum lærarar, ið eru partur av sama 

lærugreinatoymi).  

Í fokusbólkaviðtalunum sigur ein lærari:”at tað er fyrst hetta skúlaárið, at vit byrja at samstarva. 

Vit hava fingið akkersfólk. Og mann kann byrja at uppbyggja dátabasur og deila tilfar. Tað er 

stórt potentiali í tí”. 

3%

6,10%

36,40%

48,50%

3%

3%

Tað dugi eg ikki at meta um

Einki

Lítið

Tað er eitt ávíst samstarv

Stórt

Sera stórt

50. Hvussu nógv samstarv er millum lærarar, ið eru 
partar av sama lærugreinatoymi á SvL?
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Ritmynd 51 sampakkar sera væl við tær seks undanfarnu ritmyndirnar. Ritmyndin vísir 

 at flokstoymið og tær mannagongdir og funksjónir, ið eru tengdar at flokstoyminum (t.e. 

toymisfundurin og toymissamskiparin) eru bulurin í toymissamarbeiðinum á SvL, og at 

flokstoymið av somu orsøk fær góð skotsmál frá svargevunum 

  

 at lærugreinatoymið, ið hevur til endamáls at styrkja um fakdidaktikkin og stórtoymið, 

ið hevur til endamáls at styrkja um aldursbólkadidaktikkin á SvL, fáa ikki eins góð 

skotsmál og kundu væl tikið seg fram í næstum 

 

 at funksjónin sum yvirtoymissamskipari tykist ógreið. Hon verður nevnd í ”Handbókini 

um toymisarbeiði” (2018), men nakrir svargevar siga seg ikki kennast við funksjónina, 

meðan aðrir halda ikki, at funksjónin hevur verið í gildi skúlaárið 2019/2020. – Í 

fokusbólkaviðtalunum greiðir ein svargevi soleiðis frá: ”Eg haldi, at tað er ein úr 

leiðsluni, ið er yvirtoymissamskipari í hvørjari deild. Eg veit ikki akkurát, hvat henda 

funskjónin verður nýtt til enn. Eg haldi ikki, at vit savnaðust nakrantíð í 2019/2020”.   

59,40%

43,80%

53,20%

3,10%

28,10%

43,80%

25%

31,30%

12,50%

6,30%

3%

12,50%

37,50%

46,90%

21,80%

3,10%

6,20%

3,10%

18,80%

12,50%

9,40%

3,10%

6,20%

6,20%

12,50%

3,10%

3,10%

3,10%

6,20%

18,80%

56,30%

Flokstoymið

Toymisfundurin

Toymissamskiparin

Lærugreinatoymið

Stórtoymið

Yvirtoymissamskiparin

51. Hvussu virka hesi toymi (og hesar 
toymisfunksjónir) á SvL í løtuni?

Tað dugi eg ikki at meta um Als ikki Illa Bæði/og Væl Sera væl
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 52. Hvørjir eru pedagogisku fyrimunirnir við, at allir lærarar á SvL arbeiða 

í toymum? 

 
Tilknýti  1. at allir lærarar hoyra til onkrastaðnis 

2. at lærarar læra hvønn annan betur at kenna – bæði sum menniskju og sum 

yrkislærd fólk 

3. at nýútbúnir og/ella nýsettir lærarar verða ikki sleptir upp á fjall, men fáa 

tættar starvsfelagar frá fyrsta degi av 

 

Samábyrgd  4. at lærarar í sama toymi hava felagsábyrgd. Teir halda hvørjum øðrum “í 

teymunum” og teir “lyfta í felag” (Beinleiðis sitat) 

5. at toymið hevur (ella eigur at hava) størri avgerðarrætt, enn einstakir 

lærarar hava   

 

Samskifti og 

samstarv um 

undirvísing  

6. at toymisfundurin er ein samskiftispallur, har lærarar kunnu tosa opið og 

í friði og náðum um undirvísing og allar tær ymisku uppgávurnar, ið eru 

knýttar at undirvísingaruppgávuni 

7. at lærarar kunnu siga frá sínum royndum og koma við sínum hugskotum 

 

Meting og 

eftirmeting 

8. at kjakið um undirvísing verður meiri fjølbroytt, tá ið lærarar, ið hava 

ymiskar royndir og førleikar, skulu leggja til rættis í felag  

9. at lærarar eftirmeta samlaðu undirvísingina og undirvísingina hjá 

hvørjum øðrum í felag  

10. at lærarar eftirmeta meiri regluliga læruúrtøkuna og trivnaðin hjá 

flokkinum í síni heild og einstaka næminginum 

 

Dirvi og 

mótstøðuføri 

11. at tað er lættari at leggja felags tiltøk til rættis 

12. at lærarar standa ikki einsamallir í truplum støðum – tann trupla 

samrøðan við foreldrini, at fylla pappír út til avvarðandi myndugleika, at 

samskifta við leiðsluna o.a.. 

 

Hugkveiking 

og læring 

(Lívslong 

læra) 

13. Toymiarbeiði er ein lærupallur: “Vit eru øll ymisk. Eg havi verið í 

ymiskum toymum á SvL. Ein lærir nakað nýtt og flytir seg allatíðina. Ein 

fær nýggj sjónarmið og roynt nýggjar metodur” ... “Vit fáa pedagogisk 

hugskot frá hvørjum øðrum. Vit læra av undirvísingini hjá hvørjum 

øðrum. Ein dugir at syngja, ein annar dugir at siga vittigheitir, og ein 

triði dugir at siga fra onkrari hending” (Opin spurningur - beinleiðis 

sitat) 
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 53. Hvørjir eru pedagogisku vansarnir við at lærarar arbeiða í toymum? 

 
Toymis-

samanseting 

1. um toymið er ov illa samansett – bæði tá ið ein tosar um 

persónsmenskur og fakligan profil 

2. um toymissamansetingin tykist tilvildarlig 

3. um einstakir lærarar hava ta fatan, at teir eru óynsktir í toyminum frá 

fyrsta degi av  

4. um næmingarnir merkja, at arbeiðslagið í flokstoyminum ikki er gott 

5. “Eitt toymi, ið arbeiðir illa saman, er sum eitt vánaligt hjúnaband” 

(Opin spurningur - beinleiðis sitat) 

 

Didaktiskar  

meginreglur og 

avgerðir 

6. um toymislimirnir eru ósamdir um floksleiðsu, floksnormar og  

atburðarreglur 

7. um toymislimirnir eru ósamdir um ráðandi og afturvendandi 

undirvísingargongdir 

8. um toymislimirnir eru ósamdir um tilfar, heimaarbeiði o.a. 

 

Ráðaríkar 

persónsmenskur 

9. um einstakir lærarar eru í sjálvdrátti 

10. um einstakir lærarar eru ov ráðaríkir og taka sær ov stórt vald 

11. um einstakir lærarar ikki duga (ella vilja) samstarva 

12. um einstakir lærarar ikki duga ella megna “at vera smidligir – um teir 

ikki duga at lurta eftir øðrum sjónarmiðum og ikki tora at royna 

nýggjar leiðir” (Opin spurningur - beinleiðis sitat) 

 

Afturhaldandi 

persónsmenskur 

13. um ein hevur størri ognarkenslu enn hini og tískil tekur hini av ræði 

14. um ein letur hin/hini gera arbeiðið fyri seg 

 

Vantandi (ella 

fyrigyklað) 

samstarv 

15. um allir toymislimir ikki sleppa til orðanna 

16. at tað ikki er nakað veruligt samstarv í toyminum, og um tað 

tessvegna ikki henda nakrar “synergieffektir á toymisfundunum” 

(Beinleiðis sitat) 

17. um toymislimirnir verða troyttir hvør av øðrum 

18. um toymislimirnir hava arbeitt ov leingi saman – og at alt tí verður 

framt av handahógvi 

 

Avmarkaður  

spontanitetur 

19. um tað tekur nógva tíð at fyrireika í felag 

20. um nógva fyrireikingararbeiðið ávirkar og avmarkar spontanitetin 

21. um alt skal “vendast við 2-3 onnur, áðrenn nakað hendir” (Beinleiðis 

sitat) 

 

Ólík toymi 22. um toymi á sama skúla (ella á somu deild) hava hvør sítt 

virðisgrundarlag og rættuliga ymiskar arbeiðshættir 

23. um foreldur, ið eiga børn, ið ganga í ymiskum flokkum (ella á 

ymiskum deildum) uppliva, at flokstilboðini eru ósambærilig 

 

Samstarvið við 

leiðsluna 

24. um toymislimirnir kenna á sær, at leiðslan ikki hevur álit á teimum, 

ikki vísir teimum áhuga og ikki stuðlar teimum í truplum málum  
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9.8 Spurningar, ið snúgva seg um næmingarnar á SvL. Í spurnablaðakanningini eru tríggir 

samansettir spurningar, ið snúgva seg um næmingarnar á SvL og um foreldrasamstarv. Soleiðis 

svaraðu svargevarnir? 

 

 

Próvtalsgreiningin vísti rættuliga greitt, at næmingarnir á SvL eru fakliga væl fyri samanborið 

við næmingar, ið ganga í øðrum stórum og miðalstórum skúlum í landinum (sí kap. 8.8 & 8.17). 

Tá ið svargevarnir verða spurdir um fakliga støðið hjá næmingunum, so váttar ein meiriluti 

eisini, at so er.  

Nærlesa vit ritmynd 54, so leggja vit til merkis, at svargevarnir geva trivnaðinum og 

arbeiðslagnum hjá næmingunum betri skotsmál enn fakligu førleikunum. Hetta er eitt áhugavert 

úrslit, um tað verður knýtt at ráðandi læru- og motivatiónsástøðum. Hesi ástøði siga nevniliga, 

at fyri at læra sum mest, so mást tú fyrst av øllum trívast í læruumhvørvinum, og tínæst mást tú 

vita, hvussu ein loysir skúlauppgávur (t.e. at hava gott arbeiðslag).  

At næmingarnir á SvL (1) trívast og (2) hava gott arbeiðslag er eitt aftursvar til tey mongu, ið 

siga, at tað ber illa til at hava gott arbeiðslag og góðan trivnað í stórflokkum. 

Gev gætur: Nakrir svargevar svara eitt sindur øðrvísi enn meirilutin í hesum trimum spurningum. 

Orsøkin kann vera  

 persónstreytað – at nakrir lærarar eru meiri kritiskir enn aðrir  

 flokstreytað – at flokkar eru ymiskir, bæði tá ið tað kemur til  

o trivnað 

o arbeiðslag 

o fakligt støði 

6,30%

84,30%

6,30%
0% 0% 0%

15,60%

65,70%

18,70%

0% 0% 0%
3,10%

53,10%

40,70%

3,10%

0% 0%
Sera gott - sera

væl fyri - sera væl
Gott - væl fyri -

væl
Miðal Ringt - illa fyri - illa Sera ringt - sera

illa fyri - sera ringt
Tað dugi eg ikki at

meta um

54. Tak støði í tí flokki, har tú ert flokslærari:                    
Hvussu...  

trívast næmingarnir? er arbeiðslagið í flokkinum? eru næmingarnir fyri fakliga?
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Øll, ið kenna eitt sindur til skúlaskap, vita, at flokkar kunnu vera rættuliga ymiskir. Leiðandi 

útbúgvingargranskarar vísa á, at tað er ikki bara dygdin á undirvísingini, ið ávirkar læruúrtøkuna, 

men at lærufortreytirnar hjá einstaka næminginum og baklandið (t.e. útbúgvingarstøðið, 

arbeiðið og lønin hjá foreldrunum) eisini hava stóra ávirkan (Olsen, 2017; Helmke, 2013, s. 88; 

Hansen, 2012, s. 151-152). 

Um vit hyggja eftir ritmynd 55, so síggja vit, at á mongum økjum minnir SvL um aðrar skúlar. 

T.e. at í hvørjum flokki ganga  

 næmingar, ið hava lætt við at ogna sær nýggja vitan og at menna nýggjar førleikar 

 næmingar, ið hava fakligar og sosialar avbjóðingar.  

Ritmyndin vísir somuleiðis, at um prosenttølini verða løgd saman, so hava vit væl fleiri 

næmingar, ið hava lætt við at læra, enn næmingar, ið stríðast. (Í miðal hava umleið 10% av 

næmingunum í hvørjum flokki trupult við annaðhvørt at læra, meðan umleið 20 prosent av 

næmingunum hava serliga góð evni at ganga í skúla). Eitt líknandi prosentbýti sær ein eisini í 

øðrum føroyskum skúlum (Hansen, 2012, s. 153-154). 

Um vit samanbera ritmynd 55 við próvtalsviðgerðina, so sampakka upplýsingarkeldurnar. 

Próvtalsviðgerðin vísti, at næmingarnir á SvL eru sum heild væl fyri fakliga (sí kap. 8.8 & 8.17), 

men tað er eitt stórt spenni millum sterkastu og veikastu næmingarnar (sí kap. 8.21).  

Gevið gætur: Svargevarnir eru sera ymiskir á máli, tá ið teir svara omanfyrinevndu spurningum.  

Munurin kann skyldast   

- at svargevarnir hava trupult við at meta um, hvar markið gongur millum (1) serliga 

gávaðar næmingar, (2) miðalnæmingar og (3) næmingar, ið hava serligar avbjóðingar  

- at flokkar á SvL eru ymiskir  

0% 0% 0%

13,30% 13,30%

43,40%

30%

21,90%

9,30%
12,50%

9,40%

31,30%

12,50%

3,10%

Yvir 30% Umleið 30% Umleið 25% Umleið 20% Umleið 15% Umleið 10% Undir 10%

55. Tak støði í tí flokki, har tú ert flokslærari:                             
Hvussu stórur partur av næmingunum hava... 

annaðhvørt innlærings- ella atferðartrupulleikar? serliga góð evni at læra?
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Granskingaryvirlitið vísti, at foreldur, ið hava børn í stórum flokkum, eru sum heild verri nøgd 

við skúlatilboðið og geva skúlanum/lærarunum verri skotsmál enn foreldur, ið hava børn í 

smærri flokkum (sí. kap. 4.18).  

Á SvL hevur ein ikki bara stórflokkar, men ein hevur somuleiðis fleirlæraraskipan. Og ritmynd 

56 vísir, at ein stórur meiriluti av lærarunum heldur  

 at samstarvið millum skúla og heim er ”sera gott” ella ”gott”  

 at foreldrini eru annaðhvørt ”sera nøgd” ella ”nøgd” við skúlatilboðið á SvL.  

Ein skal tó leggja til merkis, at svargevarnir eru ikki heilt samdir, tá ið teir svara hesum báðum 

spurningunum – og at heili 18,8% av svargevunum siga seg ikki duga at meta um, hvørt 

foreldrini eru nøgd við skúlatilboðið ella ei. Hetta kann vera tekin um, at foreldrasamstarvið er 

meiri stirvið í nøkrum flokkum enn í øðrum.    

Í fokusbólkaviðtalunum kemur tað greitt fram, at foreldur eru ymisk. Og tey seta eisini ymisk 

krøv til skúlan.  

 Nøkur foreldur eru ambitiøs og vilja, at teirra barn skal hava nógv at gera 

 Nøkur foreldur hugsa mest um trivnaðin og felagsskapin 

 Nøkur foreldur eru sum útgangsstøði kritisk mótvegis stórflokkaskipanini - og um ikki alt 

gongur eftir vild, so geva tey dupultflokkaskipanini skuldina.  

Í fokusbólkaviðtalunum greiðir ein lærari soleiðis frá: ”Toymini skipa foreldrasamstarvið 

rættuliga ymisk […] Eg eri kontaktlærari hjá helminginum av næmingunum, og havi tí viðtal við 

helmingin av foreldrunum. Tað merkir so, at tað eru nøkur foreldur, ið eg ikki havi so nógv 

samband við […] Men um okkurt er, so ringi eg, líkamikið um tað er eitt kontaktbarn ella ikki 

[…] Ella um okkurt er áfatt, so verður tað tikið upp, og allir flokslærararnir eru við”.   

12,50%

71,90%

12,50%

0% 0%
3,10%

21,80%

53,10%

6,30%
0% 0%

18,80%

Sera gott/sera
nøgd

Gott/nøgd Miðal Ringt/ikki serliga
nøgd

Sera ringt/illa
nøgd

Tað dugi eg ikki at
meta um

56. Tak støði í tí flokki, har tú ert flokslærari: 
Hvussu...

er foreldrasamstarvið? nøgd eru foreldrini við skúlatilboðið á SvL?
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9.9 Spurningar, ið snúgva seg um lærararnar á SvL. Í spurnablaðakanningini eru sjey 

afturlatnir og ein opin spurningur, ið snúgva seg um trivnaðin og arbeiðsumstøðurnar hjá 

lærarunum.   

 

 

Ritmynd 57 er ein sera týdningarmikil ritmynd, tí hon sigur 

 at 87,9 prosent av lærarunum trívast annaðhvørt ”sera væl” ella ”væl” á SvL 

 at 90,9 prosent av lærarunum eru annaðhvørt ”væl” ella ”sera væl” nøgdir við ta 

undirvísing, ið teir sjálvir og/ella flokstoymið stendur fyri. 

Tá ið ein skal meta um lærarastarvið, so eru høvuðsparametrini ofta knýtt at trivnaði, og um ein 

heldur seg makta lærara- og undirvísingaruppgávuna. Í báðum førum er støðan góð á SvL. Í 

fokusbólkaviðtalunum sigur ein lærari soleiðis: ”Tey, ið søkja starv á SvL vita, at mann hevur 

stórar flokkar og tveir og tríggjar lærarar í hvørjum flokki. Tað hevur verið alment frammi. Og 

tey, ið ikki trívast við hesum, tey fara sín veg”.  

Tað er neyvt samband millum ritmynd 57 og ritmynd 27 & 28, ið vístu, at ein stórur meiriluti av 

lærarunum søgdu seg bæði ”dáma væl” og ”duga væl” at manerera í eini stórflokkaskipan, eini 

fleirlæraraskipan og eini toymisskipan. 

Ritmynd 57 vísir tó eisini, at tað eru nakrir lærarar á staðnum, ið ikki kenna seg eins væl og hinir, 

og sum ikki eru so nøgdir við undirvísingardygdina.  

Gevið gætur: At ein lærari ikki er nøgdur við ta undirvísing, ið hann stendur fyri, nýtist ikki at 

siga nakað um undirvísingardygdina í sjálvum sær. Sjálvsatfinning hevur ofta sín uppruna í, at 

tað er eitt ósamsvar millum  

 tað, ein vil og ynskir øðrumegin 

 tað, ið ein ger og nær hinumegin.    

45,50% 42,40%

9,10% 3%
0%

12,10%

78,80%

9,10%

0% 0%
Sera væl Væl Toluligt Illa Als ikki

57. Trivnaður og undirvísingardygd
Hvussu...?

trívist tú á SvL?

nøgd/ur ert tú við ta undirvísing, ið tú stendur fyri (og ert partur av) til dagligt?
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Granskingaryvirlitið vísti, at tað bæði eru fyrimunir og vansar knýttir at stórflokka-, fleirlærara- 

og toymisskipanini, og at tað er eitt sindur ymiskt frá toymi til toymi um fyrimunirnir eru størri 

enn vansarnir ella øvugt (sí kap. 4.17; 5.22; 5.24 & 6.16).  

Í ritmynd 58 verða svargevarnir bidnir um at hyggja eftir sær sjálvum og at meta um eins egnu   

undirvísingarførleikar koma til sín rætt á SvL.  

 45,5 prosent av svargevunum svara ”ja, avgjørt”, og er hetta eitt tekin um, at tær tríggjar 

skipanirnar kennast ikki sum ein kleppur um beinini hjá lærarunum. 

 36 prosent siga ”ja, í ávísan mun”, og er hetta eitt tekin um, at svargevarnir lutvísa kunnu 

vísa síni evni og varðveita sín virkisanda í hesari tríbeintu skipan. 

6,2 prosent av svargevunum meta ikki, at teirra undirvísingardygdir verða gagnnýttar undir 

verandi kørmum. Hetta lítla prosenttalið skal ikki kastast aftur, men tá ið vit hugsa um, at 

lærarastápurin er skúlaður til einlæraraskipan og miðalstórar flokkar, so er tað merkisvert, hvussu 

stórt nøgdsemi er í lærarahópinum. 

Í fokusbólkaviðtalunum siga lærararnir, at tað kunnu vera nógvar orsøkir til, at onkur lærari 

kennir seg avmarkaðan í gerandisdegnum. Tær mest sannlíku orsøkirnar eru hesar: 

 at ein lærari kemur inn í eitt toymi, ið hevur verið í gongd í áravís, og har tær flestu 

mannagongdirnar liggja í fastari legu 

 at lærarar kunnu hava sera ymiska undirvísingar- og floksleiðslufatan  

 at ein lærari stórt sæð ikki undirvísir í sínum linjufakum (sí ritmynd 59) 

 at ein lærari ger leiðsluni greitt, hvørjar undirvísingarførleikar, hann metir seg hava, og í 

hvørjari deild, hann kundi hugsað sær at undirvíst í, og at hetta ikki verður tikið til 

eftirtektar, tá ið skemaið verður lagt. 

6,20%

12,30%

36%

45,50%

Nei, als ikki

Nei, ikki rættuliga

Bæði/og

Ja, í ávísan mun

Ja, avgjørt

58. Koma tínir undirvísingarførleikar til sín rætt í 
dagliga arbeiðinum við Løgmannabreyt?
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Tað, ið hevur eyðkent læraraútbúgvingar víða hvar, er, at tey lesandi hava bæði 

 kravdar lærugreinar (eisini rópt ”obligatoriskar lærugreinar”) 

 vallærugreinar (Harryson, 2018, s. 11ff.).  

Kravdu lærugreinarnar fáast ofta við almendidaktisk viðurskifti, meðan vallærugreinarnar vísa til 

(og taka støði í) ítøkiligar lærugreinar í fólkaskúlaum. Lærugreinarnar í fólkaskúlanum eru yvir 

20 í tali (Fólkaskúlalógin §5 & §9), og tey, ið taka eina læraraútbúgving, velja ofta tríggjar, fýra 

ella fimm lærugreinar (eisini kallað linjufak) úr múgvuni, ið tey fáa serligt innlit í.  

Føroyskar skúlakanningar vísa, at læraralesandi ofta velja tær linjugreinar, ið hava teirra fakliga 

áhuga, og sum tey hava kent seg stinn í, áðrenn tey byrjaðu á læraraútbúgvingini (Hansen, 2012, 

s. 49-66). Og skúlapolitiskt hevur tað eisini verið ein óskrivað regla bæði í Føroyum og 

aðrastaðnis, at lærarar, ið undirvísa í sínum linjugreinum, eru betri skikkaðir til uppgávuna, enn 

starvsfelagarnir, ið undirvísa í lærugreinum, ið teir kanska ikki hava fingist við, síðan teir gingu á 

miðnámi.  

Hetta ljóðar eisini natúrligt, sjálvt um fleiri kanningar hava sett spurnartekin við hetta samband.  

Ritmynd 59 sigur okkum fyrst av øllum, at tá ið vit tosa um sambandið millum linjufaksprofil 

øðrumegin og tímatalvu hinumegin, so eru lærararnir á SvL í ymiskum skóm. T.e.  

 at nakrir lærarar á SvL undirvísa bara ella nærum bara í sínum linjufakum, meðan aðrir 

undirvísa næstan ikki í sínum linjufakum 

 at sløk 50 prosent av svargevunum undirvísa 60 prosent ella meiri av samlaðu 

undirvísingartíðini í sínum linjufakum 

 at góð 50 prosent av svargevunum undirvísa 50% ella minni av samlaðu 

undirvísingartíðini í sínum linjufakum 
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59. Hvussu nógvar tímar um vikuna undirvísir tú í 
tínum linjufakum?
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 at í miðal undirvísa teir 33 svargevarnir umleið helmingin av tíðini í sínum linjufakum 

Um vit samanbera ritmynd 59 við aðrar føroyskar skúlakanningar, so kunnu vit siga, at umleið 

líka nógvir tímar verða lisnir av linjufakslærarum á SvL sum á øðrum skúlum í Føroyum 

(Hansen, 2012, s. 38). Men lesarin skal vera varugur við, at í eini fleirlæraraskipan er 

linjufaksspurningurin ikki tengdur at einstøku undirvísarunum, men at tí margfeldi, sum er í 

flokstoyminum. Hetta merkir, at um tveir ella tríggir lærarar undirvísa í sama flokshøli, so er 

sannlíkindi fyri, at ein linjufakslærari er til staðar tvær ella tríggjar ferðir so stór, sum um ein 

lærari undirvísir einsamallur. 

Hetta er ein týdningarmikil upplýsing! 

Í ritmynd 57 vórðu svargevarnir spurdir (1) hvussu teir trívast á SvL, og (2) hvussu nøgdir teir 

eru við ta undirvísing, ið teir standa fyri og/ella eru partur av. 

Um vit fara inn í einstøku spurnabløðini, so kunnu vit samanbera svarini hjá teimum, (1) ið 

undirvísa 60-100% av tíðini í sínum linjugreinum við svarini hjá teimum, (2) ið undirvísa 10-

50% av tíðini í sínum linjulærugreinum. 

 

 

Ritmynd 60 vísir, at um vit hyggja eftir trivnaði, og hvussu nøgdir lærarar eru við ta undirvísing, 

ið teir standa fyri, so hevur tað sjáldsama lítlan týdning, um lærarar undirvísa í sínum 

linjugreinum ella ei. 

Um vit seta okkum at smáputlast við tølini, so kunnu vit siga 

 at teir lærarar, ið undirvísa fáar ella færri tímar í linjulærugreinunum, trívast heldur betur 

enn starvsfelagarnir, ið undirvísa nógvar tímar í linjufakunum 

52,90%

35,30%

5,90%

17,70%

29,40%

58,80%

76,40% 76,40%
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Trivnaður (10-50%) Trivnaður (60-100%) Undirvísingardygd (10-50%) Undirvísingardygd (60-
100%)

60. Samhangið millum at undirvísa í linjugreinum og (1) 
trivnað og (2) undirvísingardygd

Sera væl Væl Toluligt
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 at teir lærarar, ið undirvísa nógvar ella fleiri tímar í sínum linjufakum, eru heldur nøgdari 

við undirvísingartilboðið, enn starvsfelagarnir, ið ikki undirvísa so nógvar tímar í sínum 

linjufakum.    

Ritmynd 60 er áhugaverd, og hon leggur nøkur viðkomandi klípi afturat afturvendandi kjakinum 

um, hvønn týdning linjufakslestur og linjufakslærarar hava í skúlaverkinum. 

Dagbjartur Debes, námslektari á Námsvísindadeildini, framdi í 2012 eina stóra kanning, ið vísti, 

at næmingar, ið hava linjufakslærarar í føroyska fólkaskúlanum, standa seg ikki betur enn aðrir 

næmingar við fráfaringarroynd fólkaskúlans. Tvørturímóti [8,34-8,39]. Kanningin er ikki útgivin, 

men hon hevur verið partur av pensum í læraraútbúgvingini farnu árini. Og hon verður nýtt til at 

fáa læraralesandi at grunda yvir, hvørjar førleikar tann góði lærarin skal hava.  

 

 

Tá ið Dagbjartur Debes fór inn í einstakar lærugreinar, sá hann, at nakrir linjufakslærarar fáa góð 

úrslit, meðan aðrir fáa munandi verri úrslit. Tað sama er galdandi fyri lærarar, ið ikki undirvísa í 

sínum linjugreinum. Nakrir fáa góð úrslit. Aðrir standa seg munandi verri. 

 Taka vit føroyska rættskriving sum dømi, so er spennið hjá teimum 25 

linjufakslærarunum [9,5-6,7], meðan spennið hjá teimum 13 lærarunum, ið ikki undirvísa 

í sínum linjufakum, er [9,4-7,2]. 

 Taka vit fimisrokning sum dømi, so er spennið hjá teimum 22 linjufakslærarunum [9,3-

7,6], meðan spennið hjá teimum 16 lærarunum, ið ikki undirvísa í sínum 

linjulærugreinum, er [9,9-7,3].  

Gevið gætur: Omanfyrinevnda kanning sigur einki um, hvussu leingi ella stutt linjufakslærarin 

hevur undirvíst flokkinum. Hetta er sjálvandi ein faktorur, ið vit skulu hava í mentu.  
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60a. Próvtøkuúrslit 9. flokkur.                             
Linjufakslærarar og aðrir lærarar

Linjufakslærarar Aðrir lærarar

13-skalin: Miðal próvtøl fyri 

allar 9. flokkar í skrivligu 

lærugreinunum (2012) 
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Ritmynd 61 vísir fyrst av øllum  

 at 28,1% av svargevunum duga ikki at meta um, hvørt tað er strævnari ella lættari at vera 

lærari á SvL enn aðrastaðnis. Tað er sannlíkt, at ein partur av hesum svargevum ikki 

hevur undirvísingarroyndir á øðrum skúlum. 

Ritmyndin vísir tínæst 

 at góð 18 prosent halda, at tað er strævnari at vera lærari á SvL enn aðrastaðnis. - Hesir 

svargevar undirbyggja uppáhaldið við at vísa til allar tær skyldur og bindingar, ið eru 

partur av einum vælvirkandi toymissamstarvi.  

Ritmyndin vísir eisini 

 at góð 30 prosent av svargevunum halda, at tað er lættari at vera lærari á SvL enn 

aðrastaðnis. – Hesir svargevar siga í opnu spurningunum, at tá ið lærarar samstarva um 

flokkin og undirvísingina, so kennist alt lættari, hóast arbeiðsbyrðan kann verða tann 

sama ella størri. Hetta sjónarmiðið kom eisini fram, tá ið SvL varð eftirmettur í 2012. Tá 

skrivaði eftirmetingarbólkurin, at ein avleiðing av toymissamstarvinum er, ”at 

lærarastarvið er vorðið minni einsligt”, og at lærarar kenna seg sterkari, tá ið okkurt 

rekur ímóti (sí kap. 7.15). 

Í fokusbólkaviðtalunum greiðir ein lærari soleiðis frá undirvísingaruppgávuna á SvL. ”Eg haldi, 

at tað er strævnari at vera lærari á SvL enn aðrastaðnis, tí tú skalt fyrihalda teg til so nógv fólk. 

Tað eru so nógv børn allatíðina. Tað er strævið at skula halda samband við so nógvar næmingar 

í senn. At siga nakað og at tryggja sær, at tey fáa nakað burturúr. Tí má mann býta 

undirvísingina upp fyri at røkka inn til tey […] tí annars sita tey ofta bara og tiga […] Tað er 

serliga hetta við talutíðini, ið er ein avbjóðing. Er tað ov lærarastýrt, so kunnu tað vera 40 

næmingar, ið einki siga í einum tíma […] Næmingarnir mugu koma til orðanna […] Í 

koronatíðini hava vit verið noydd at býtt upp í stóran mun. Tá hava vit sæð, at tú kanst hava ein 

flokk, ið er øgiliga strævin. Og so býtir tú hann upp. Og so tú hevur brádliga tveir góðar 

flokkar”.  

28,10%

6,30%
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12,50%

6,30%

Tað dugi eg ikki at meta um

Nei, nógv lættari
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Bæði/og

Ja, strævnari

Ja, nógv strævnari

61. Heldur tú, at tað er lættari/strævnari at vera 
lærari á SvL enn á øðrum skúlum?
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Granskingaryvirlitið vísti, at toymisarbeiðið ofta tekur nógva tíð við skúlaársbyrjan og við 

skúlaárslok, men gjøgnum árið verður mælt til, at toymið nýtir 45-60 min. um vikuna til 

toymissamstarv (sí kap. 6.6). 

Skjalagreiningin segði okkum, at tann avtala, ið varð undirskrivað av MMR og Føroya 

Lærarafelag í 2008, gav einstaka læraranum á SvL 80 klokkutímar og 12.000 kr,- um árið fyri at 

verða partur av hesi nýggju toymisskipan (sí kap. 7.8 & 7.10). 

Ritmynd 62 vísir,  

 at toymisarbeiðið (ella toymissamstarvið) á SvL er nógv meiri umfatandi enn á nógvum 

øðrum skúlum 

 at ymisk flokstoymi hava eftir øllum at døma ment ymiskar arbeiðs- og avgerðargongdir, 

og at hetta ávirkar, hvussu nógvar (ella fáar) klokkutímar toymini eru saman um vikuna 

 at sjálvt um tað gevur lítla meining at rokna eitt miðaltal av so fjølbroyttum svarum, so 

kunnu vit siga, at lærararnir á SvL nýta í miðal góðar 3 tímar um vikuna til 

toymissamstarv. 

 

Ein svargevi málber seg soleiðis: ”Tað er mítt inntrykk, at summi toymi arbeiða nógv saman, og 

onnur arbeiða minni saman. Og so roynir leiðslan at gera ymiskt fyri, ja... Vit hava t.d. eina 

loggbók, har vit skulu lýsa tað, vit gera. Og tað er sera belastandi fyri tey toymi, ið rigga […] Tú 

hevur á øllum skúlum lærarar, ið ikki tíma so væl at samstarva. Hesir blíva bara sera sjónligir á 

okkara skúla, tí at vit skulu samstarva, fyri at tað skal rigga”. Tað kemur eisini fram í 

fokusbólkaviðtalunum, at elektroniska loggbókin stundum kennist sum eitt fremmandalikam í 

flokstoyminum. Ein lærari sigur soleiðis: ”Onkuntíð sita vit bara og spekulera uppá, hvat vit 

skulu skriva inn í loggbókina í dag. Vit mugu jú skriva okkurt”.  
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62. Hvussu nógvar klokkutímar nýtir títt flokstoymi í 
miðal til toymissamstarv um vikuna?
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Granskingaryvirlitið vísti, at tey, ið arbeiða í toymi á fastlandinum, nýta ymiskar samskiftispallar 

og ymiskar samskiftishættir (sí kap. 6.6). 

Ritmynd 63 vísir, at lærararnir á SvL eru einki øðrvísi enn lærarar aðrastaðnis. Og í hesum 

spurninginum gera nógvir svargevar vart við, at teir nýta allar omanfyrinevndu samskiftishættir, 

og tí er tað høpisleyst at verða tvingaður at seta í mesta lagi 2 krossar.  

Hesa viðmerking skulu vit hava í mentu.  

Men um vit hyggja eftir ritmyndini, so síggja vit 

 at yvir 90 prosent av svargevunum siga, at toymisfundurin, ið er á skrá hvønn týsdag 

seinnapart, er kittið í toymissamstarvinum. Hetta verður eisini væl undirstrikað í 

fokusbólkaviðtalunum og í opnu spurningunum. 

Harumframt leggja vit til merkis, at toymislimirnir nýta  

 tey høvi (t.d. fríkorterið) 

 teir samskiftismiðlar (t.d. telefon og internet), ið eru til taks, at samskifta um undirvísing 

og undirvísingarspurningar 

En svargevi lýsir samskiftismannagongdirnar soleiðis: ”Vit hava toymisfundir, har vit arbeiða 

nógv og tætt saman. Toymisfundirnir vara altíð einar tveir tímar. […] Annars samskifta vit 

støðugt. T.d. á messenger - tí har eru øll. Vit samskifta um praktisk viðurskifti og hugskot. Ikki 

um næmingar […] Vit tosa eisini saman áðrenn tíman. Og aftaná tíman. Hvat burdu vit gjørt 

betur? Osfr..”  

51,50%

15,20%

90,90%

27,30%

Annað

Vit samskifta á netinum

Vit tosa í telefon

Vit samstarva á skúlanum ávísar dagar

Vit samstarva í fríkorterinum

63. Hvar og hvussu fundast og samskiftir 
flokstoymið?                                                                        

(Set ein ella tveir krossar)
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Í granskingaryvirlitinum sóu vit, at um eitt toymi skal virka til fulnar, so mugu toymislimirnir fáa 

góðar stundir og góðar umstøður at uppbyggja góðar samstarvsvanar (sí kap. 6.16). Hesa somu 

niðurstøðu kom ein eisini til, tá ið ein eftirmetti SvL í 2012. Tey, ið framdu eftirmetingina, 

skrivaðu, ”at tað tekur tíð at innarbeiða toymismannagongdir og arbeiðshættir” (sí kap. 7.15). 

Í skjalagreiningini sóu vit, at tað er niðurfelt í Starvsfólkahandbókini, at ein høvuðsuppgáva hjá 

leiðsluni er ”at geva starvsfólkunum [les: toymunum] bestu arbeiðsumstøður” (sí kap. 7.16). 

Ritmynd 64 vísir, at umstøðurnar til toymissamstarv á SvL sum heild eru góðar. Tey, ið svara 

”ja” til spurningin omanfyri, vísa á, 

 at lærararnir á SvL hava undirvísingarfrí hvønn týsdag seinnapart, og tá kunnu 

flokstoymini arbeiða i friði og náðum.  

Tey, ið svara annaðhvørt ”bæði/og” ella ”nei”, vísa á,  

 at meðan næmingarnir eru í skúla, so vantar skúlanum fundar- og fyrireikingarrúm, og tí 

hava lærarar avmarkaðar møguleikar at fara til síðis at leggja ætlanir (sí ritmynd 78). 
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64. Hava flokstoymini nóg góðar umstøður at 
samstarva?
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65. Hvat hevur størst ávirkan á, um ein lærari trívist í flokstoyminum? 
 
Hvussu toymið er 

mannað 

At einstaki lærarin er partur av einum toymi, har toymislimirnir  

 

- hóska saman og trívast hvør við øðrum 

- hava somu ella líknandi undirvísingar- og floksleiðslufatan 

 

Huglagið í 

toyminum 

At einstaki lærarin er partur av einum toymi, har toymislimirnir  

 

- vísa hvørjum øðrum virðing 

- kenna seg týdningarmiklar – hoyrdar og sæddar  

- nýta hugskot hjá hvørjum øðrum 

- rósa hvørjum øðrum 

- taka ábyrgd í felag  

- hugna sær saman og kunnu skemta saman 

- tora (og fáa loyvi til) at vera ektaðir (autentiskir) í samveruni við 

starvsfelagarnar og næmingarnar 

 

Arbeiðslagið og 

arbeiðsgongdirnar í 

toyminum 

Tað hevur alstóran týdning 

 

- at demokratiskar mannagongdir eru galdandi í toyminum 

- at øll sleppa framat 

- at øll sleppa at gera sína ávirkan galdandi 

- at ein limur ikki tekur hinar limirnar av ræði 

- at ein limur ikki letur aðrar limir gera arbeiðið fyri seg 

- at tað er gott arbeiðslag í toyminum – limirnir møta stundisliga og eru 

væl fyrireikaðir 

- at toymislimirnir duga at siga frá, um okkurt er áfatt og at loysa 

ósemjur á ein virðiligan hátt 

 

Arbeiðsuppgávurnar 

hjá toyminum 

Harumframt er tað týdningarmikið at toymini 

 

- fáa greiðar uppgávur og heimildir frá leiðsluni 

- fáa stundir til toymisarbeiði – t.e. at eykauppgávur frá leiðsluni verða 

avmarkaðar 

- hava góðar arbeiðsumstøður – t.e. at leiðslan stuðlar toyminum; 

traðkar til, um tað er neyðugt og tekur undir við toyminum í truplum 

málum 

- eru støðug – t.e. at limirnir eru álítandi, at teir møta til fund og til 

arbeiðis, og at teir hava fáar fráverudagar 
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9.10 Spurningar, ið snúgva seg um skúlans leiðslu. Í spurnablaðakanningini eru fimm 

afturlatnir og ein opin spurningur um skúlans leiðslu. Soleiðis søgdu lærararnir: 

 

 

Í skjalagreiningin kom tað fram, at skúlans leiðsla roknaði ”Starvsfólkahandbókina” (2019) og 

”Handbók um toymisarbeiði” (2018) sum tey skjøl, ið best lýstu skúlans virksemi skúlaárið 

2019/2020 (sí kap. 7.14).  

Ritmynd 66 vísir, at hesi skjøl, ið hava til endamáls at savna og lutvíst einstátta arbeiðið í ymisku 

flokstoymunum, ikki rættuliga hava fingið fastatøkur í starvsfólkahópinum.  

 Ein stórur meiriluti av svargevunum sigur, at teir kenna ”væl” ella ”eitt sindur” til 

innihaldið í handbókunum 

 Men tá ið hesir somu svargevarnir verða spurdir, um teir nýta handbøkurnar í sínum 

dagliga arbeiði, so svarar ein stórur partur ”lítið” ella ”als ikki”.  

Handbøkurnar vórðu orðaðar í 2018 og 2019, og tær verða lýstar sum dynamisk skjøl ”ið alsamt 

eru í gerð” (sí kap. 7.16). Og svargevarnir siga, at ein hevur havt nógvar fundir um innihaldið í 

handbókunum, men hóast hetta, so hava handbøkurnar ikki fingið ta hevd, ið leiðslan hevði 

vónað og ætlað.  

Í fokusbólkaviðtalunum sigur ein lærari, ”at fleiri hava víst á, at Starvsfólkahandbókin er eitt 

sindur rótut. Vit hava tosað um hana á fleiri fundum. Men tað er trupult at finna semju og at 

gera broytingar í bókini […] Og handbókin um toymissamstarv. Hon er fjar til dagligt”. Ein 

annar sigur: ”at um mann ivast í onkrum, so er tað sjáldan, at ein fer í handbøkurnar at leita”.  
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66. Starvsfólkahandbókin &                                                               
Handbók um toymissamarbeiði í SvL

Hvussu...

væl kennir tú "SvL - Starvsfólkahandbókina"?

nógv nýtir tú "SvL - Starvsfólkahandbókina"?

væl kennir tú "Handbók um toymisarbeiði í SvL?"

nógv nýtir tú "Handbók um toymisarbeiði í SvL"?
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Granskingaryvirlitið vísti, at bæði tá ið tað kemur til toymisarbeiði og fleirlæraraskipan er tað av 

stórum týdningi, at leiðslan slóðar fyri og er oddviti á økinum (sí kap. 5.16 & 6.11). Leiðslan 

skal ikki bara hava innlit í tað, sum hendir í ymisku toymunum, men leiðslan skal eisini geva 

toymislimunum innlit í, hvussu gott toymisarbeiði eigur at taka seg út.  

Av øllum ritmyndum í spurnablaðakanningini er ritmynd 67 tann mest symmetriska. Ein lítil 

helmingur av svargevunum sigur, at leiðslan hevur ”eitt sindur” av innliti í, hvussu flokstoymini 

skipa sína undirvísing. Hinir svargevarnir eru í tveimum líka stórum pørtum, har annar parturin 

sigur, at leiðslan hevur ”stórt innlit”, meðan hin parturin sigur, at leiðslan hevur ”lítið innlit” í 

arbeiðið hjá flokstoymunum. 

Tað hoyrir við til søguna, at varaleiðararnir á SvL undirvísa nakrar tímar um vikuna í ávísum 

flokstoymum, og í fokusbólkaviðtalunum kemur tað fram, at svargevar, ið undirvísa saman við 

varaleiðarunum, meta, at leiðslan hevur stórt innlit, meðan svargevar, ið ikki undirvísa saman við 

varaleiðarunum halda, at leiðslan hevur lítið innlit. 

At leiðslan ikki hevur serliga stórt innlit í virksemið hjá einstøku flokstoymunum, kann tulkast á 

ymiskar hættir. Í fokusbólkaviðtalunum verða hesir tríggir møguleikar tiknir fram: 

 at leiðslan hevur treytaleyst álit á, at toymini gera sítt arbeiði til lítar. Námsháttarfrælsið 

er óskert og liggur væl hjá flokstoymunum 

 at innlit í skúlahøpi ofta verður tulkað sum eftirlit. Og at hetta er orsøkin til, at leiðslan 

velur at halda frástøðu 

 at á SvL er tað ikki vorðið mentan, at leiðslan tekur virknan lut í toymisarbeiðinum. 

Í fokusbólkaviðtalunum greiða lærararnir frá, at aftaná hvønn toymisfund, so skal toymið skriva 

eina elektroniska fundarfrásøgn, ið skal sendast til leiðsluna. Fundarfrásøgnin verður lýst sum 

leinkið millum toymið og leiðslu. Um leiðslan lesur hesa frásøgn, so fær hon eitt ávíst innlit í, 

hvat hevur verið á dagsskrá frá fundi til fund, og hvørjar avgerðir eru tiknar. 

Men tað er eingin loyna, at skal leiðslan megna at manna (og ummanna) toymini sum frægast, so 

má leiðslan hava stóran kunnleika til einstaka læraran og toymisarbeiðið.   
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67. Hvussu stórt innlit hevur leiðslan í, hvussu títt 
flokstoymi skipar sítt arbeiði?
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Skal skúlaleiðslan fáa innlit í toymisarbeiðið, so má hon annaðhvørt  

 taka lut á toymisfundum av og á (sum eygleiðarar, ráðgevar og hugskotsgevar) 

 ella eygleiða undirvísingina við jøvnum millumbili.  

Granskingaryvirlitið vísti, at hesar báðar mannagongdir eru heilt vanligar á nógvum skúlum, ið 

arbeiða við sjálvstýrandi toymum og fleirlæraraskipan (sí kap. 5.16 & 6.11).  

Ritmynd 68 sigur okkum, at hesar mannagongdir 

 ikki eru vorðnar siðvenja á SvL 

Ein orsøk kann vera, at í siðbundna skúlanum kemur leiðslan oftast á gátt, tá ið okkurt er á vási, 

og ikki av forvitni og áhuga. At broyta hesa mannagongd kann vera tógvið stríð – eisini í einum 

nýggjum skúla. 

Tá ið ein tosar um ”pedagogiska leiðslu” í dag, so verður sagt, at leiðslan í nógv størri mun enn 

fyrr, eigur at taka virknan lut í kjakinum um, hvat góð og innihaldsrík undirvísing er.  

 Leiðslan hevur hugmyndir 

 Hon gongur á odda 

 Hon er ein fót frammanfyri starvsfólkaliðið 

 Hon spyr, hvussu tað gongur 

 Hon kveikir støðugt einstakar lærarar og læraratoymini.   

Í fokusbólkaviðtalunum vísa lærarar á, at tað sum er ein grundleggjandi tanki í toymisarbeiði og í 

sjálvstýrandi toymum er, at leiðslan skal blanda seg lítið. ”Toymini eru autonom – ella skulu 

helst vera tað. So eg veit ikki, um tað er rætt, at leiðslan blandar seg ov nógv” 
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árið

Tað dugi eg ikki at
meta um

At eygleiða undirvísingina og at møta til toymisfund
68. Hvussu ofta er umboð fyri leiðsluna... 

á toymisfundum (sum eygleiðari, ráðgevi og sparringspartnari)? og eygleiðir undirvísingina?
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Í granskingaryvirlitinum sóu vit, at tað er ein sera týdningarmikil leiðsluuppgáva at manna 

ymisku flokstoymini (sí kap. 5.7 & 6,7). Vit sóu eisini, at uppgávan er trupul, tí limirnir í 

toymunum skulu bæði minna um hvør annan (t.e. at hava somu undirvísingarfatan og skulu 

trívast hvør við øðrum) og vera ólíkir (t.e. at hava ymiskar førleikar og/ella útbúgvingarprofil).  

Ein kann hugsa sær, at tess minni landið er, og tess færri lærarar leiðslan hevur til taks, tess 

truplari verður tað at manna harmonisk og fakliga stinn toymi.  

At tað er ein trupul uppgáva at manna sterk toymi eru ikki nýggir tónar við Løgmannabreyt, tí tá 

ið SvL varð eftirmettur í 2012, skrivaði eftirmetingarliðið, at høvuðsuppgávan hjá leiðsluni er 

”at seta førleikasterk toymi [men hetta er ikki altíð so líkatil, tí tað kann hugsast] at ikki øll eru 

egnað at arbeiða í sjálvstýrandi toymum (sí kap. 7.15).  

Ritmynd 69 vísir okkum, at svargevarnir eru ikki heilt samdir, tá ið teir meta um, hvussu leiðslan 

á SvL hevur megnað at mannað ymisku toymini (ella ”at seta ymisku liðini”). Men tað eru væl 

fleiri svargevar, ið geva leiðsluni góð ummæli á hesum øki enn ring. At svargevarnir eru ósamdir 

í hesum spurningi kundi bent á, 

 at nøkur toymi eru betur mannað enn onnur (Linjufakslærararbýtið verður tikið fram sum 

dømi í fokusbólkaviðtalunum) 

 at nakrir lærarar kenna á sær, at teirra undirvísingarførleikar verða nýttir til fulnar í 

toyminum, meðan aðrir halda seg vera við skerdan lut. 

Gevið gætur: Tá ið vit tosa um manning, so tosa vit um, hvussu lærarar hóska saman, og ikki um 

hvussu dugnaligir lærarar eru hvør sær. 

Ritmynd 69 vísir eisini, at sløk 55 prosent av svargevunum halda, at leiðslan megnar væl at geva 

toymunum góðar arbeiðsumstøður. Bara 9 prosent halda, at leiðslan er komin illa frá hesi 

uppgávu.  
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At manna toymini og at geva toymunum góðar umstøður
69. Hvussu megnar leiðslan... 

at manna ymisku toymini? at geva toymunum góðar arbeiðsumstøður?
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Granskingaryvirlitið vísti, at ein samfastur partur av sjálvstýrandi toymum – og við 

toymisarbeiði sum heild – er, at leiðslan letur vald frá sær. Hvussu nógv vald skal skifta hendur, 

eru toymisgranskarar ikki heilt samdir um (sí kap. 6.4 & 6.5).  

Skjalagreiningin vísti, at tað var ein grundleggjandi tanki, tá ið Skúlin við Løgmannabreyt læt 

upp, at lærararnir skuldu arbeiða í sjálvstýrandi toymum, og at hesi toymini skuldu hava ein 

ávísan sjálvsavgerðarrætt (sí kap. 7.8).  

Ritmynd 70 vísir, at 12 ár eftir at fyrstu næmingarnir vórðu innskrivaðir á SvL, halda  

 70 prosent av svagevunum, at flokstoymini skuldu havt annaðhvørt ”nógv størri” 

sjálvstýri ella ”eitt sindur størri” sjálvstýri. 

At so stórur prosentpartur av lærarahópinum ynskir, at toymini fáa fleiri heimildir eigur ikki at 

verða tagt burtur. Men harafturímóti eiga leiðsla og starvsfólkahópur at hava eitt opið kjak, ið 

snýr seg um 

 hví og hvussu eitt størri sjálvstýri hevði gagnað toymisarbeiðinum og styrkt um 

undirvísingartilboðið.  

 

Gevið gætur: Tað er eisini vert at leggja til merkis, at hugtakið (ella tiltakið) ”sjálvstýrandi 

toymi” hvørki verður nevnt í ”Starvsfólkahandbókini” (2019) ella í ”Handbók um 

toymissamstarv” (2018). Hetta kundi bent á, at leiðslan hevur lagt lok á kjakið um sjálvstýrandi 

toymi, meðan ein partur av lærarunum framvegis hevur ilt við at sleppa tankanum.  
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70. Heldur tú, at flokstoymini skuldu havt størri 
sjálvstýri, enn tey hava í dag?
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71. Aðrar viðmerkingar í sambandi við skúlans leiðslu? 
 
Hvussu er 

leiðslan 

mannað? 

- Tað hevur verið ávís útskifting í leiðsluni farnu árini, og teir leiðarar, ið eru 

settir í starv, hava verið ólíkir teimum, ið eru farnir úr starvi. Hetta hevur í 

ein vissan mun ávirkað stevið og mannagongdirnar á staðnum 

- Tey trý fólkini, ið manna leiðsluna í dag, eru rættuliga ymisk – bæði sum 

menniskju og sum yrkislærd fólk. At tey eru ymisk er ein fyrimunur á 

nógvum økjum, men stundum uppliva svargevarnir, at limirnir í 

leiðslutoyminum kunnu vera ósamdir á máli um grundleggjandi pedagogisk 

viðurskifti 

- Ábyrgdarbýtið millum skúlastjóra og varaskúlastjórar kundi verið greiðari 

 

Hvussu dugir 

leiðslan við 

fólki? 

- Leiðslan fær góð skotsmál 

- Leiðslan er góð við skúlan og starvsfólkahópin 

- Leiðsan dugir væl við fólki og at loysa ósemjur við einum smíli 

- Limirnir í leiðsluni eru dugnaligir hvør sær 

- Men leiðslan kundi skipað fyri fleiri trivnaðartiltøkum, ætlað lærarunum 

(Hetta vísa fleiri svargevar á) 

 

Hvussu er 

samstarvið 

millum 

leiðslutoymið 

og 

flokstoymini? 

- Leiðslan kundi víst einstøku toymunum størri áhuga 

- Leiðslan kundi havt regluligari samskifti við toymini (og ikki bara við 

toymissamskiparan) 

- Leiðslan kundi verið meiri tilvitað um at geva toymunum íblástur 

 

Nakrir svargevar vísa á 

 

- at ábyrgdarøkini hjá leiðsluni og flokstoymunum umskarast til tíðir, og tað 

kann verða trupult at fáa greiðu á, hvør hevur heimild til hvat 

- at flokstoymini áttu at fingið størri sjálvstýri, og at nakrar av 

avgerðargongdunum, sum í dag liggja hjá varaskúlastjórunum, áttu at verið 

lagdar út til flokstoymini 

 

Hvørji ynski 

hevur 

starvsfólka-

hópurin til 

samskiftis- og 

leiðsluháttin 

hjá einari og 

hvørjari 

leiðslu?  

 

Gevið gætur: 

Her verður 

tosað 

yvirskipað og 

ikki beinleiðis 

um leiðsluna á 

SvL í dag. 

Svargevarnir hava ynski um 

 

- at boð altíð verða givin í góðari tíð 

- at tær avgerðir, ið verða tiknar, altíð eru væl grundaðar 

- at tær avgerðir, ið verða tiknar, verða greitt miðlaðar til starvsfólkahópin  

- at starvsfolk fáa regluliga kunning um skúlans virki – ikki bara umvegis 

teldupost og á elektroniskum pallum, men eisini andlit til andlits 

- at vegurin frá orði til avgreiðslu skal vera so stuttur sum gjørligt 

- at ein leiðsla ikki skal skíggja ósemjur 

- at ein leiðsla skal tora at taka avgerðir, ið ikki neyðturviliga falla í góða jørð 

hjá øllum  

- at ein leiðsla ikki skal nýta tíð og orku uppá smálutir og mikrostýring 

- at um ein leiðsla fremur innanhýsis eftirmetingar, so skulu tær hava eitt 

nýtsluvirði. – Henda lutfalsliga nýggja rákgongdin, sum sæst aftur í fleiri 

londum og fleiri skúlum, at starvsfólk verða biðin um at gera eftirmetingar í 

tíð og ótíð ”fær starvsfólk at seta spurnartekin við, um leiðslan hevur álit á 

teimum” (beinleiðis sitat/opin spurningur) 
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9.11 Spurningar, ið snúgva seg um skúlabygningin. Í spurnablaðakanningini eru fimm 

afturlatnir og tveir opnir spurningar um skúlabygningin og flokshølini. Soleiðis siga 

svargevarnir: 

 

 

Ritmynd 72 vísir okkum, hvat svargevarnir halda um skúlabygningin, undirvísingarhølini og 

serstovurnar. Svargevarnir eru ikki heilt samdir 

 men ein greiður meiriluti heldur, at bæði flokshølini og serstovurnar eru vælegnaðar til 

undirvísingarbrúk 

 

 meðan ein lítil meiriluti heldur, at skúlabygningurin í síni heild er væl egnaður til 

undirvísing.  

Men tað finnast eisini svargevar, ið ikki eru so bergtiknir. 

Fyri at fáa størri innlit í, hví svargevarnir svara, sum teir svara, so má ein nærlesa ritmynd 77 & 

78.  

Gevið gætur: Allir lærarar á SvL hava ikki sína dagligu gongd á serstovunum, og hetta kann 

ávirka trúvirðið í tí spurningi, ið snýr seg um serstovur. Eitt annað, ið lesarin eigur at hava í 

mentu, er, at serstovurnar eru ymiskar, og tí kann tað verða óheppið at taka allar undir einum.   
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Skúlabygningurin, flokshølið og serstovurnar
72. Hvussu væl er... 

skúlabygningurin egnaður til undirvísing í síni heild?

flokshølið, har tú ert flokslærari, egnað til undirvísing?

serstovurnar (alisfrøði, tónleikur, evning, handarbeiði o.a.) egnaðar til undirvísing?
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Eitt stórt flokshøli kann hava sínar fyrimunir og sínar vansar. Hyggja vit eftir 

sansingargøgnunum, so sigur ein stórur meiriluti av svargevunum, at teir meta, at allir 

næmingarnir  

 bæði síggja upp á talvuna og hoyra tað, ið sagt verður í flokshølinum.  

Men tað finnast tó 25 prosent av svargevunum, ið ivast í, um allir næmingarnir hoyra tað, ið 

lærarin sigur, meðan smá 10 prosent ivast í, um allir næmingarnir síggja upp á talvuna.  

Hetta ljóðar óheppið í fyrstu syftu. Men spurningurin er,  

 um talvan nýtist at vera (ella er) miðdepilin í stórflokkaundirvísing? 

  

 um allir næmingarnir skulu hoyra tað sama (ella fáa somu vegleiðing og leiðbeining) í 

eini fleirlæraraskipan?  

Svarið er í fyrstu syftu nei. 

Men um vit taka ritmynd 38 framaftur, so vísti hon,  

 at tann klassiski undirvísingarhátturin, har ein lærari stendur upp við talvuna og hevur 

orðið, verður lutfalsliga nógv nýttur á SvL.  

Og í einari tílíkari undirvísingarstøðu er tað ein fyritreyt, at næmingarnir bæði síggja upp á 

talvuna og hoyra tað, ið lærarin sigur. 
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73. Flokshølið:                                                                                      
At síggja upp á talvuna og at hoyra tað, ið sagt verður

Síggja allir næmingarnir upp á talvuna í ti flokshøli, har tú ert flokslærari?

Hoyra allir næmingarnir tað, ið verður sagt í flokshølinum, har tú ert flokslærari?
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Ritmynd 74 vísir greitt, at ein stórur meiriluti av teimum, ið hava sína dagligu gongd á SvL, 

halda, at tann rúmligi námsfrøðiligi depilin  

 er vælegnaður til felags tiltøk 

 er ikki eins vælegnaður til undirvísingarrættað virksemi.  

Hetta seinna er kanska vert at hefta seg við, tí bæði í opnu spurningunum og í 

fokusbólkaviðtalunum vísa lærarar á, at námsfrøðiligi depilin verður nógv nýttur í 

undirvísingarsamanhangi, tá ið undirvísingin verður sundurbýtt, og størri og smærri bólkar fara 

við einum lærara út úr flokshølinum (sí ritmynd 31). 

Orsøkin til, at næmingar leita sær inn í námsfrøðiliga depilin – ella verða leiddir inn hagar – er 

 at tað eru ikki so nógv onnur alternativ undirvísingarhøli og bólkarúm á skúlanum (sí 

ritmynd 78). 

Í fokusbólkaviðtalunum vísa lærararnir á, at um ov nógvir flokkar nýta námsfrøðiliga depilin 

sama undirvísingartíma, so er skjótt hjá einum lærara at missa yvirlitið – og næmingarnir kunnu 

somuleiðis órógvast av tí gongd og av tí óljóðsstigi, ið fylgir við, tá ið nógvir næmingar eru undir 

somu lon.  
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74. Er námsfrøðiligi depilin...

vælegnaður til felags tiltøk? vælegnaður til bólkaarbeiði?
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Tað eru fáir spurningar, ið hesi spurnablaðakanning, har svargevarnir eru meir samdir enn í 

hesum spurningi. Allir svargevarnir siga,  

 at tað skuldu verið fleiri - ella helst nógv fleiri - bólkarúm á skúlanum.  

Hetta verður undirstrikað aftur og aftur í opnu spurningunum (sí ritmynd 77 & 78). Og í 

fokusbólkaviðtalunum siga lærararnir, at fleiri bólkarúm høvdu uttan iva gjørt 

 bæði undirvísingarmøguleikarnar hjá lærarunum og læruumstøðurnar hjá næmingunum 

betri  

Næmingarnir høvdu havt lættari við at hugsavnað seg, um teir sótu inni í einum bólkarúmi – ella 

einum minni undirvísingarhøli – enn tá ið teir sita í námsfrøðiliga deplinum, har nógv fólk koma 

og fara. 

Og fleiri bólka- og fundarrúm høvdu somuleiðs gjørt tað lagaligari hjá lærarunum at farið til síðis 

at tosa um viðkvom mál og at kjakast um ymiskar skúla- og undirvísingarspurningar. 

Lærararnir siga, at tað kanska er ein arkitektonisk avbjóðing at seta bólkarúm upp í henda stóra 

og snotiliga skúlabygningin, men í undirvísingarhøpi eigur pedagogikkur altíð at vinna á 

estetikki. Og tí eigur bólkarúmsmálið at verða sett á dagsskrá í stundini. 

At tað mangla bólkarúm og smærri undirvísingarhøli er ikki nakað nýtt mál á SvL, og í 

fokusbólkaviðtalunum velur ein svargevi at taka meg, sum uttanhýsis eftirmetara, inn í kjakið:  

”Eg haldi, at tað er super, at mann ger eina kanning. Men eg havi eitt sindur hesa kensluna, at 

nokk einki fer at henda. Ikki fyri at gera tað keðiligt hjá tær. Men hvat kanst tú gera?” 

18,70%

81,30

Nei

Ja, fleiri

Ja, nógv fleiri

75. Skuldu tað verið fleiri bólkarúm á skúlanum?
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Granskingaryvirlitið vísti, at nógv skúlafólk og nógvir skúlagranskarar finnast hvassliga at 

stórflokkaskipanum (sí kap. 4.19). Skjalagreiningin vísti, at fleiri embætisfólk vóru ivasom, tá ið 

tey frættu um stóru flokshølini við Løgmannabreyt (sí kap. 7.12). Próvtalsviðgerðin vísti, at 

næmingarnir á SvL hava staðið seg rættuliga væl í Landsroyndini og í Fráfaringarroynd 

fólkaskúlans, hóast teir hava gingið í stórflokkum (sí ritmynd 8.8 & 8.17). Og spurnablaða-

kanning hevur víst, at tað er ikki stórflokkaskipanin í sjálvum sær, ið hevur skapt góðu úrslitini, 

men blandið av stórflokkaskipan, fleirlæraraskipan og toymisskipan sær út til at virka (sí ritmynd 

34). 

Í ritmynd 76 verður stórflokkaskipanin skild frá hinum báðum skipanunum og spurt verður, um 

ein skilaveggur/dragihurð eigur at verða sett í hvørt einstakt flokshøli, soleiðis at flokshølini 

kunnu fara í tvíningar.  

Svargevarnir eru ósamdir, tá ið teir verða bidnir um at taka støðu til hetta mál, og teir ganga í 

tveimum nærum líka stórum pørtum. Men ein kann ikki skúgva ta sannroynd til viks,  

 at ein meiriluti av teimum, ið taka støðu í hesum spurningi, kundi hugsað sær eina 

dragihurð, ið kundi avmarkað stóru flokshølini ein part av undirvísingartíðini.  

Í fokusbólkaviðtalunum sigur ein svargevi soleiðis: ”Sjálvandi skuldi tað verið ein dragihurð í 

flokshølinum. Tað hevði verið ein heilt stórur fyrimunur. Tí viðhvørt er tað bara lættari at hava 

yvirblikk yvir 20 næmingar enn 40 næmingar”. Ein annar svargevi sigur: ”Ja, kanska hevði tað 

verið gott við einari dragihurð. Men so skuldi tað verið gjørt orduliga og við góðari 

ljóðdoyving”.  

Hvussu nógv henda dragihurðin skuldi verið nýtt, fáa vit eitt neyvari innlit í, um vit sameina 

ritmynd 76 við ritmynd 30 & 31. Og hvørji krøv, ið svargevarnir seta til sundurskilta 

undirvísingarhølið, verður nágreinað í ritmynd 78.   

Gevið gætur: Spurningur 76 er bæði viðkomandi og viðkvæmur, tí hann snýr seg ikki bara um 

innanduraarkitektur, men eisini um pedagogiska kós. 

15,60%

37,50%

46,90%

Tað dugi eg ikki at meta um

Nei

Ja

76. Um tú skuldi valt, skuldi ein skilaveggur/dragihurð so 
verið sett upp í hvørjum flokshøli, so tú hevði tvey smærri 

flokshøli heldur enn eitt stórt? 
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77. Á hvørjum øki er 

skúlabygningurin vælegnaður? 
 78. Á hvønn hátt og á hvørjum øki eigur ein at gera 

ábøtur í skúlanum? 

 
- Skúlin er opin, nýmótans 

og innbjóðandi 

- Gott ljós og góð 

luftreinsan 

 

- Góður samanhangur 

millum flokshøli, 

ítróttahøll, námsfrøðiligan 

depil, útiøki, lærarastovu, 

WC og bókasavn 

 

- Námsfrøðiligi depilin er 

væl egnaður til 

morgunsang, felags tiltøk 

og hugnaløtur 

 

- Bókasavnið er opið og frítt 

fyri – eggjar næmingunum 

at lesa 

 

- Tað riggar væl við lonum, 

ið hava egna inngongd 

- Lonirnar eru so mikið 

stuttar at næmingarnir 

renna ikki í lonunum 

 

- Trappurnar eru væl 

egnaðar til skúlaarbeiði 

- Har eru nógv skot og 

nógvir krókar í skúlanum, 

har næmingarnir kunnu 

sita og arbeiða 

 

- Stór, rúmlig og í flestu 

førum vælinnrættað 

flokshøli 

- Í flokshølunum eru allir 

hentleikar 

- Stóru flokshølini rigga væl 

til ymisk tiltøk – m.a. 

foreldrafundir 

 

- Serstovurnar eru væl 

egnaðar 

 

- Næmingarnir virða skúlan 

og fara væl við honum 

 - Ábøtur eiga at verða gjørdar í skúlagarðinum, 

soleiðis at hann gerst meiri innbjóðandi – serliga hjá 

tannáringum 

 

- Námsfrøðiligi depilin, ið er stórur partur av 

skúlanum, kundi verið deildur upp í smærri øki, ið 

kundu verið nýtt í undirvísingarhøpi 

 

- Gardinur eiga at verða settar upp í hvørjum 

flokshøli, soleiðis at talvan sæst eins væl, líkamikið 

hvar í rúminum ein situr 

 

- Tey vindeygu, ið leka, eiga at verða skift 

- Vindeygu eiga at kunna opnast manuelt 

 

- Skúlanum vantar alskyns rúm  

- Fundar- og fyrireikingarrúm til lærararnar 

- Undirvísingarrúm, ið hava hvør sína talvu, og sum 

kunnu nýtast til sundurbýtta undirvísing  

- Rúm til serundirvísing 

- Bólkarúm av ymiskum slag 

- Rúm, ið kunnu nýtast til viðtal, próvtøkur og 

ymiskar framløgur 

 

- Hemsirnar skuldu verið settar í stand, soleiðis at tær 

gjørdust ein natúrligur partur av 

undirvísingarumhvørvinum 

 

- Glasrúmini í skúlastovunum eiga at verða dagførd.         

Í skrivandi stund eru hurðarnar óhóskandi, og ljóð- 

og ljósviðurskiftini krevja bata 

 

- Atkomuviðurskiftini til fleiri serstovur eiga at gerast 

betri 

 

- Hvør serlærugrein eigur at hava sítt egna flokshøli 

(N&T/lívfrøði sum dømi) 

 

- Telduútbúnaður og KT-útgerð eiga at verða dagførd 

– serliga í mið- og hádeild 

 

- Tað eigur at vera møguligt at seta ein skilavegg ella 

eina dragihurð upp í hvørjum flokshøli 

- Tað eigur at verða møguligt at deila flokshølið upp í 

tvey ella trý smærri høli 
- Um skilaveggur verður settur í flokshølið, so eigur 

ein at tryggja sær, at bæði tey nýggju hølini hava 

somu ljóð-, ljós- og vatnhentleikar 
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9.12 Spurnablaðakanningin – samanumtøka. Spurnablaðakanningin vísti fyrst av øllum, at tær 

fimm tilgitingarnar (hypotesurnar), ið vóru lagdar fram í kap. 1.1 & 1.2, vóru rættar ella lutvíst 

rættar.  

 

Men her eru nakrar týdningarmiklar viðmerkingar:  

 

- Tilgiting 1, 2 og 3 vóru rættuliga einfaldar. Tær søgdu í stuttum, at stórflokkaskipan, 

toymisskipan og fleirlæraraskipan hevur fylt so lítið í (1) føroyska fólkaskúlanum, (2) 

føroysku læraraútbúgvingini og (3) eftirútbúgvingarskeiðum í Føroyum, at lærarar standa 

nærum á berum, tá ið teir fáa starv á SvL (sí kap. 1.1). – Hetta sjáldsama útgangsstøðið 

varð váttað fleiri ferðir í kanningini (sí ritmynd 21, 22 & 23). 

 

- Tann fjórða tilgitingin lá í kjalarvørrinum á teimum trimum fyrstu og segði, at teir 

lærarar, ið verða settir í starv á SvL, læra í høvuðsheitum at arbeiða í toymum, at fóta sær 

í stórflokkum og at undirvísa í eini fleirlæraraskipan, eftir starvsetanina (sí kap. 1.1.)  

Henda tilgitingin er bara lutvíst røtt, tí spurnablaðakanningin vísti 

o at tað er ikki SvL sum skúli (og lærandi organisasjón), ið sosialiserar nýsetta 

læraran 

o men sosialiseringin (og meistaralæran) er í stóran mun staðsett í einstøku 

flokstoymunum (sí ritmynd 41, 47, 48 & 49). 

 

- Tann fimta tilgitingin segði, at teir lærarar, ið søkja starv á SvL, og sum roynast í 

starvinum, hava nøkur persónsmenskudrøg í felag. Teir eru sosialari, tolnari og djarvari 

enn fólk flest (sí kap. 1.2). – Henda tilgiting er eisini bara lutvíst røtt, tí 

spurnablaðakanningin vísti 

o at tað eru ikki persónsmenskudrøgini í sjálvum sær, ið gera munin, men at 

eginleikarnir hjá lærarum at samstarva, at taka ábyrgd og at finna lagaligar loysnir 

hava uppaftur størri týdning (sí ritmynd 29, 39 & 53). 

 

- Spurnablaðakanningin vísti, at skúlin við Løgmannabreyt   

o er ein konseptskúli í tí merking, at toymisskipan, stórflokkaskipan og 

fleirlæraraskipan er í gildi í øllum flokkum frá 1. til 9. flokk 

o er ikki ein konseptskúli í tí merking, at flokstoymini hava stóra vitan hvørt um 

annað, at tey samstarva nógv, og at leiðslan er sjónlig í toymisarbeiðinum og 

roynir at harmonisera undirvísingartilboðið (sí ritmynd 47, 48, 67 & 68) 

o er ikki ein konseptskúli í tí merking, at ávísar og úrvaldar undirvísingargongdir 

hava størri hevd enn aðrar. – Lesur ein “Byggiskrá – námsfrøðiligur partur” 

(2003), so var ætlanin, at lærustílavendar tilgongdir, laboratoriumarbeiði og tvør-

flokkaundirvísing skuldi verða pedagogiska spjaldramerkið á SvL (sí kap. 7.4 & 

7.5). Hesar tilgongdir síggjast ikki aftur í handbókum skúlans, og tær verða ikki 

tiknar upp á tungu í spurnablaðakanningini og í fokusbólkaviðtalunum.     
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- Spurnablaðakanningin vísti somuleiðis, at hetta sjáldsama blandið av stórflokkaskipan, 

toymisskipan og fleirlærararskipan, ið ikki eigur sín líka á nógvum skúlum á okkara 

leiðum, sær út til at rigga við Løgmannabreyt. Og tað, sum í høvuðsheitum hendir í hesi 

tríbeintu skipanini, er, 

o at toymisskipanin og fleirlæraraskipanin viga upp ímóti teimum keðiligu 

avleiðingunum, ið ofta eru knýttar at stórflokkum (sí kap. 4.19). 

 

- Skjalagreiningin vísti, at tað eru tríggir toymisvariantar á SvL: (1) Flokstoymið, (2) 

lærugreinatoymið og (3) stórtoymið. Spurnablaðakanningin vísti, 

o at flokstoymini eru bulurin í toymisarbeiðinum á SvL, og at hesi toymi virka 

aloftast væl 

o at lærugreinatoymini og stórtoymini ikki kasta so nógv av sær, sum ein hevði 

vónað og ætlað (sí ritmynd 49, 50 & 51). 

- Spurnablaðakanningini vísti, at ein stórur meiriluti 

o av næmingunum trívast á skúlanum, hevur gott arbeiðslag og eru fakliga væl fyri 

(sí ritmynd 54 & 55) 
o av lærarunum trívast á skúlanum og eru nøgdir við ta undirvísing, ið teir standa 

fyri ella eru partur av (sí ritmynd 27, 28, 57 & 58). 

 

- Svargevarnir eru sum heild nøgdir við skúlabygningin. Men onkrar størri broytingar og 

onkrar smærri ábøtur høvdu gjørt skúlan munandi betur egnaðan til undirvísingarbrúk (sí 

ritmynd 75, 76 & 78). 

 

- Tá ið ein metir um úrslitið í eini spurnablaðakanning, so verður ofta hugt eftir, hvat 

meirilutin sigur, og hvat minnilutin sigur. Og sum í øllum vanligum demokratiskum 

samanhangum, so sigur tummilfingurreglan,  

 

o at tað, ið meirilutin sigur, er rætt  

o at tess størri meirilutin er, tess meiri eftirfarandi er svarið. 

Í hesi spurnablaðakanning fáast vit eisini við meirilutar og minnilutar. Meirilutin, sum 

ofta er rættuliga stórur, letur í flestum førum væl at. Men so hava vit ein minniluta, sum í 

summum spurningum kann telja millum 10 og 20 prosent av svargevunum, ið er meiri 

ivingar- og atfinningarsamur. Hesin minnilutin trívist ikki so væl sum meirilutin (sí 

ritmynd 27, 28 & 57). Tað er týdningarmikið, at tey sjónarmið, ið minnilutin ber fram, 

ikki verða kveistraði burtur, bara tí at tey stava frá einum minniluta. Nei, øll sjónarmið 

telja og eiga at verða tikin til eftirtektar fyri at gera skúlan við Løgmannabreyt so góðan, 

sum til ber.  

 

Gevið gætur: Sjónarmiðini hjá teimum lærarum, ið ikki eru so nøgdir sum meirilutin,  

koma greiðast fram í ritmyndum 35, 42, 53, 65 & 71.      
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10.0 NIÐURSTØÐA & TILMÆLI 
Tað, ið Undirvísingarstýrið og Tórshavnar kommuna vildi hava meg at kanna, var:  

 Hvussu flokshølini, floksstøddirnar, fleirlæraraskipanin og                               

mannagongdir í sambandi við fyrireikingararbeiðið á SvL roynast í verki? 

 Hvussu næmingar og lærarar trívast? 

 Hvussu næmingarnir eru fyri fakliga samanborið við næmingar á                               

øðrum skúlum í landinum? 

Nú tá ið alt kanningartilfarið er lagt fram, kunnu vit taka afturíaftur og svara einum spurningi fyri  

og øðrum eftir. 

 

Spurningur I: Hvussu roynast flokshølini? 

SVAR: Lærararnir á SvL lata sum heild væl at flokshølunum. Hølini eru stór, rúmlig og 

vælinnrættað (sí ritmynd 72, 73 & 77). 

Men mælt verður til: 

1. at glasbúrini og hemsirnar verða dagførdar, soleiðis at tey kunnu gerast 

ein natúrligari partur av undirvísingarumhvørvinum 

 

2. at dragihurð verður sett upp í hvørjum flokshøli, soleiðis at møguleikin 

fyri sundurbýttari undirvísing gerst væl betri 

 

3. at fleiri bólkarúm og fleiri fundarrúm verða gjørd á skúlanum 

78 

 

 

76 & 78 

 

 

75 & 78 

 

 

Spurningur II: Hvussu roynast floksstøddirnar? 

SVAR: Stórflokkaskipanin roynist væl betur á SvL enn aðrastaðnis – men tað er mangt, ið bendir 

á, at tað eru toymis- og fleirlæraraskipanin, ið halda stórflokkaskipanini uppi (sí ritmynd 24, 25, 

26, 27, 28, 32 & 34). 

Mælt verður til: 

4. at flokkarnir, ið telja millum 40 og 50 næmingar í dag, kunnu fara í 

tvíningar í styttri ella longri tíðarskeið. Hetta skal vera gjørt, tá ið tað 

gagnar samlaða undirvísingartilboðnum 

 

Gevið gætur: Um tað varð møguligt at hava fleiri smærri undirvísingar-

høli, so hevði hetta tænt ávísum næmingatýpum og komið ávísum 

lærarum til góðar 

30, 31, 33 

& 35 

 

 

29, 35 & 39 
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 Spurningur III: Hvussu roynist fleirlæraraskipanin? 

SVAR: Fleirlæraraskipanin fær góð skotsmál frá lærarunum og kann í 2020 roknast sum 

pedagogiski snúningsdepilin á SvL (sí ritmynd 24, 26, 27, 28, 30, 36, 38 & 41). 

Men mælt verður til: 

5. at lærarar sleppa á skeið, ið snúgva seg um, hvussu ein fær sum mest 

burtur úr tvílærararskipanum og co-teaching 

  

6. at leiðslan og starvsfólkahópurin orða nakrar mannagongdir, ið snúgva 

seg um (1) høvuðslærara/hjálparlærarafunksjónina, (2) avgerðar-

tilgongdir og (3) arbeiðs- og ábyrgdarbýtið í flokstoyminum  

23, 29 & 42 

 

 

37, 40, 42 

& 59 

 

 

Spurningur IV: Hvussu roynast mannagongdirnar í sambandi við fyrireikingararbeiðið? 

SVAR: Toymisarbeiði – og tær mannagongdir, ið eru samfastur partur av toymisarbeiðinum – 

sýnast at virka eftir vild á SvL, og lærararnir eru rættuliga samdir um, at toymisarbeiðið gagnar 

samlaða undirvísingartilboðnum (sí ritmynd 27, 28, 44, 46, 57 & 58). 

Men mælt verður til: 

7. at flokstoymini fáa størri innlit í undirvísingina hvør hjá øðrum – ikki tí 

at toymini neyðturviliga skulu arbeiða eftir sama leisti, men tí at tey 

kunnu hugkveikja hvørt annað og læra hvør av øðrum 

 

8. at bæði lærugreinatoymini og stórtoymini skulu gerast ein pedagogisk 

dynamo á staðnum, har lærarar, ið annaðhvørt undirvísa í somu 

lærugreinum ella í somu deild, kunnu deila royndir og hugskot - og vísa 

á fyrimyndarligar undirvísingargongdir (en: best practice) 

 

9. at skúlans leiðsla regluliga (1) tekur lut á toymisfundum og (2) eygleiðir 

undirvísingina í ymisku flokkunum. (Endamálið er í báðum førum at fáa 

innlit og at skapa álit – og ikki at hava eftirlit) 

 

10. at leiðsla og lærarahópur hava eitt opið prát um, hvørjir fyrimunir og 

vansar kunnu standast av, at toymini fáa fleiri heimildir og størri vald 

 

 

17, 18, 47           

& 48 

 

 

49, 50 & 51 

 

 

 

 

66, 67, 68             

69 & 71 

 

 

45, 70 & 71 
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Spurningur V: Hvussu trívast næmingarnir? 

SVAR: Næmingarnir á SvL trívast sum heild væl á skúlanum, teir hava gott arbeiðslag, og hóast 

flokkarnir eru stórir, so er tað sum heild ikki meiri órógv innanfloks enn í smærri flokkum            

(sí ritmynd 24, 25, 32 & 54). 

Mælt verður til: 

11. at flokstoymini royna at eyðmerkja teir næmingar og/ella tær 

næmingatýpur, sum kanska hava tað trupult í stórflokkum og at geva 

hesum næmingum serligt uppmerksemi 

16, 19, 35 

& 55 

 

 

Spurningur VI: Hvussu trívast lærararnir? 

SVAR: Lærararnir á SvL trívast sum heild væl á skúlanum, og teir eru væl nøgdir við ta 

undirvísing, ið teir standa fyri og/ella varða av saman við hinum limunum í flokstoyminum        

(sí ritmynd 27, 28, 36, 44, 56, 57, 58, 60 & 65) 

Mælt verður til: 

12. at arbeitt verður við førleikamenning og vitanardeiling á skúlanum, og at 

lærarar javnan verða sendir á skeið í t.d. toymisarbeiði, 

stórflokkadidaktikki og nýmótans undirvísingartilgongdum 

 

13. at skúlans leiðsla skipar fyri fleiri trivnaðartiltøkum fyri 

starvsfólkahópin (uttan maka), soleiðis at starvsfólk, ið ikki eru í sama 

toymi, kunnu læra hvønn annan enn betur at kenna 

21, 22, 23, 

48, 49, 50 

& 68 

 

 

71 

 

 

Spurningur VII: Hvussu eru næmingarnir fyri fakliga sammet við næmingar á øðrum 

skúlum? 

SVAR: Næmingarnir á SvL eru rættuliga væl fyri fakliga, um teir verða sammettir við næmingar, 

ið ganga á skúlum, ið hava nøkulunda sama næmingatal sum SvL (sí ritmynd 5, 14, 54 & 55) 

Mælt verður til: 

14. at ein fer at arbeiða við kynjapedagogikki á staðnum, tí dreingirnir 

standa seg munandi verri enn genturnar 

 

15. at ein fer at arbeiða við næmingalagaðari undirvísing, tí spennið millum 

stinnastu og veikastu næmingarnar í fleiri flokkum er í so stórt 

 

16. at ein fer at arbeiða meiri málrættað við fakdidaktikki, tí næmingarnir á 

SvL standa seg betur í nøkrum lærugreinum enn í øðrum      

16 

 

 

19 & 20 

 

 

Kap. 8.8 & 

kap. 8.23 
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