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 Áðrenn tú byrjar

Tilfarið er í fýra kapittulum og lætt 

at arbeiða við. Mælt verður til, at tú 

 hyggur at øllum tilfarinum, áðrenn 

undirvísingin byrjar. 

STIG FYRI STIG 
– vegleiðing til læraran

At súkkla

Yvirlit yvir gongdina

”At súkkla” er í trimum:
• Kunningarbræv til foreldrini
• Ástøðiligt tilfar
• Spurningar til næmingar um at súkkla

1. Foreldrini
Tak foreldrini við: Saman við tilfarinum er eitt kunningarbræv til foreldrini klárt at prenta.  Kunningar-
brævið greiðir foreldrunum frá, at farið verður undir ástøðiliga undirvísing í at súkkla. Hava foreldrini ikki 
longu  greitt børnunum frá, hvar tey kunnu súkkla, og hvar skilabest er at leiða súkkluna, so verður heitt 
á  foreldrini um at gera tað.  Eisini verður víst á, at tað er skilagott, at foreldrini gera ferðsluvenjingar við 
 børnunum – venjingar liggja á heimasíðuni hjá Ráðnum fyri Ferðslutrygd, rff.fo. Venjingar eru í: Javnvág á 
súkkluni, at kunna seg aftureftir, at steðga á súkkluni og at geva tekn á súkklu.

2. Ástøði og roynd, 2-3 skúlatímar
Tilfarið “At Súkkla”, er talgilt tilfar, bygt á ástøði í ferðslu. Dentur verður lagdur á, at eisini í teim førum, tá ið 
súkklarin sambært ferðslureglunum hevur rætt at súkkla, so er tað altavgerandi at vera ansin, tá ið vit súkkla 
í Føroyum. Vit leggja tí stóran dent á, at í førum har súkklarin ivast, um bilførarin hevur sæð hann, má hann 
tryggja sær tað við at fáa eygnasamband. Ella má hann steðga á tryggum staði, og bíða til bilurin er farin. 
Súkklarin er altíð tann veiki í einum samanstoyti við ein bil.

Um tilfarið
”At súkkla” er gjørt til at stimbra samrøðugrundaðari talvuundirvísing. Lærarin stýrir tilfarinum á samvirknu 
talvuni og fer gjøgnum tilfarið í samrøðu við flokkin. Spurningar við trimum svarmøguleikum koma fyri 
nakrar ferðir í framløguni. Her skulu næmingarnir í felag taka støðu, hvat er rætta svarið.  

Kapittlarnir skulu nýtast í hesi raðfylgju: 

• Trygdarútgerð á súkklu

• Tekn og skelti

• Ver ansin & sjónlig/-ur

• Spenn hjálmin

Endamálið er, at næmingarnir kenna reglurnar, tá ið vit súkkla, og teir eru tilvitaðir 
um, at tá ið vit súkkla, er avgerandi at vera ansin. 
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3. Spurningar til næmingarnar svara

Tá ið tilfarið er gjøgnumgingið, verður endað við spurningum, sum næmingarnir skulu svara. 
Næmingarnir svara spurningum á teldu ella teldli, og tey fáa svar beinanvegin.

Niðast er pílur, sum tú trýstir á skalt tú á næstu støðu ella aftur til støðuna, sum var frammanundan. 
Ovast í høgra horni er ein ímynd at trýsta skalt tú úr kapittlinum, sum tú ert  í.

Framløgan:  At súkkla

Kapittul 1: Trygdarútgerð á súkklu
Her verður dentur lagdur á, hvørja útgerð súkklan skal hava fyri at vera lóglig og trygg at súkkla á. Tá ið tit hava 
 gjøgnumgingið kapittulin, skulu næmingarnir vita, hvørja útgerð súkklan skal hava, skal hon vera trygg og lóglig.

 

Kapittul 2: Ver ansin & sjónlig/-ur
Her verður dentur lagdur á, hvussu samskift verður í ferðsluni. Víst verður, hvørji skelti og vegamerkingar vísa 
 súkklaranum, hvat hann skal gera. Eisini er fokus á tekn, sum eru viðkomandi fyri súkklaran. Næmingarnir skulu 
kenna og duga at brúka teknini, so teir vita, hvussu teir ávara onnur í ferðsluni, tá ið teir súkkla. Umframt hetta læra 
teir eisini at síggja, hvat aðrir súkklarar fara at gera, tá ið teir brúka hesi tekn. 
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 Tøkni

Tilfarið setir ikki stór tøknilig krøv. Tað, 

sum krevst, er annaðhvørt ein telda 

við vørpu ella ein samvirkin talva við 

internetkaga. 

Tilfarið virkar best, verður tað víst á 

heilum skíggja. Vel “heilan skíggja”, 

tá ið tú setur kagan upp. Í Internet 

Explorer 8, Chrome og Firefox trýstir tú 

á ”F11” ovast á knappaborðinum. 

Kapittul 3: Hvør heldur av fyri hvørjum?
Her verður dentur lagdur á víkiskyldur. Næmingarnir læra, nær súkklarin eigur at halda av, og nær súkklarin 
kann súkkla sambært ferðslureglunum.  Umframt hetta verður víst á, at hóast súkklarin hevur rætt at súkkla 
sambært ferðslureglunum, so má hann altíð vera ansin, tí tað er ikki vist, at bilførarin hevur sæð hann og 
serliga ikki her í Føroyum, tí bilførarar eru ikki vanir við súkklarar. Eisini verður nomið við blindar vinklar hjá 
bilførarum.

Kapittul 4: Spenn hjálmin
Eisini í hesum kapittlunum er høvuðsboðskapurin, at næmingarnir altíð mugu ansa væl eftir, tá ið teir 
 súkkla. Av tí at so fáir súkklarar eru í Føroyum, eru bilførarar ikki vanir við teir.

Her verður greitt frá um súkkluhjálmin - bæði hvussu hann er gjørdur, og hvussu hann er ætlaður at virka. 
Myndir eru av bæði súkkluhjálmi, sum situr skeivt og rætt. Eisini er okkurt um, hvussu súkklarin sleppur 
undan vandum, tá ið hann súkklar. 

Tú kanst brúka pinkuhjálmin at geva næmingunum eina sansaliga uppliving, hvussu stóran mun tað hevur 
at raka asfaltið við hjálmi og við ongum. Hóast tey kanska hava sæð hetta áður, so ger tað einki, at tey verða 
mint á týdningin at nýta hjálm.


