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Undirvísingargongd til Poetikus 
 
Vit tríggjar, Anja Joensen, Durita Sigmarsdóttir Davidsen og Sigrun Tummasardóttir Magnussen 

hava gjørt eitt uppgávuhefti í sambandi við starvsvenjing á Skúlanum á Fløtum.  

  

Uppgávuheftið er gjørt til 3. flokk í føroyskum, men kann brúkast til 4. flokk eisini. Í 

uppgávuheftinum verður dentur lagdur á mállæru, har tað serliga verður arbeitt við navnorðum og 

sagnorðum. Í heftinum eru uppgávur, har næmingarnir bæði skulu svara munnliga og skrivliga tí, 

sum lisið er.  

Í heftinum eru tvær fyrisagnir, og við tí verður eisini stavseting vand. 

 

Bókin og heftið vórðu brúkt størsta partin av tíðini í føroyskum, tó so høvdu vit eisini annað tilfar.  

Vit brúktu uml. 5 undirvísingartímar um vikuna í tríggjar vikur. 

Vit byrjaðu hvønn tíma við at lurta eftir einum broti av Poetikus á Youtube. Jensina Olsen lesur upp 

og Aldubáran spælir tónleik til. Leggjast skal til merkis, at øll orð og allar reglur ikki verða lisnar, 

men hetta vandu næmingarnir seg skjótt við. Síðan arbeiddu næmingarnir við uppgávunum, sum 

hoyrdu til brotið, teir júst høvdu lurtað eftir. 

Uppgávurnar eru hugsaðar til sjálvstøðugt arbeiði, men tað er eisini møguligt at næmingarnir 

arbeiða saman við einum makkara ella í bólki. 

 

Vit gjørdu ein orðalista við truplum orðum úr hvørjum broti. Arbeiðið við orðalistanum skal helst 

gerast í felag, áðrenn teksturin verður lisin, tí tað kann vera ov trupult hjá næmingunum at sita við 

sjálvir. Dømi um orðalistar, sum vit gjørdu eru aftast í hesum skjalinum. 

Eisini royndu vit flash-card venjingina úr Samstarvslæru, og riggaði hetta væl. Dømi um spurningar 

til flash-card eru aftast í hesum skjalinum. 

Evnir, ið eisini kunnu arbeiðast við í sambandi við bókina, eru t.d. happing, einsemi, tolsemi og 

næstakærleiki. 

 

 

 

 

 



Orðalistar 

Síða 8 - 10 

 

 

Hvat merkja orðini? 

 

• Torføra orðið verður lisið upp. 

• Hvat heldur tú, at orðið merkir? 

• Leita síðan á sprotin.fo um tú ikki veitst, hvat orðið merkir. 

 

 

Orðið Eg giti, tað merkir Týdningur 

Ódnarveður   

Divan   

Kurpali   

Galiónsfigurur   

Øtla   

Óunniligt   

Lystiligur   

Snillingur   

 
 
  



Síða 12 - 14 

 

 

Hvat merkja orðini? 

 

• Torføra orðið verður lisið upp. 

• Hvat heldur tú, at orðið merkir? 

• Leita síðan á sprotin.fo um tú ikki veitst, hvat orðið merkir. 

 
 

Orðið Eg giti, tað merkir Týdningur 

Fjálturstungin   

Bergtikin   

Foyur   

Ørkymla   

Remba   

Fjákutur   

Alskin   

Syftur   

Hvøkkur   

 
  



Síða 16 - 18 

 

 

Hvat merkja orðini? 

 

• Torføra orðið verður lisið upp. 

• Hvat heldur tú, at orðið merkir? 

• Leita síðan á sprotin.fo um tú ikki veitst, hvat orðið merkir. 

 
 

Orðið Eg giti, tað merkir Týdningur 

Hegnisliga   

Heysa   

Alskyns   

Árla   

Flógvur   

Rennistrongur   

 
  



Síða 20 - 22 

 

 

Hvat merkja orðini? 

 

• Torføra orðið verður lisið upp. 

• Hvat heldur tú, at orðið merkir? 

• Leita síðan á sprotin.fo um tú ikki veitst, hvat orðið merkir. 

 
 

Orðið Eg giti, tað merkir Týdningur 

Aldukambur   

Avráða   

Lora   

Veipa   

Gána   

Útgrunt   

Eygsjón   

 
  



Síða 24 - 26 

 

 

Hvat merkja orðini? 

 

• Torføra orðið verður lisið upp. 

• Hvat heldur tú, at orðið merkir? 

• Leita síðan á sprotin.fo um tú ikki veitst, hvat orðið merkir. 

 
 

Orðið Eg giti, tað merkir Týdningur 

Áhaldsin   

Prúður   

Glaða   

Vála   

Slagsíða   

Spakmæltur   

Sansaleys   

 
  



Síða 28 - 30 

 

 

Hvat merkja orðini? 

 

• Torføra orðið verður lisið upp. 

• Hvat heldur tú, at orðið merkir? 

• Leita síðan á sprotin.fo um tú ikki veitst, hvat orðið merkir. 

 
 

Orðið Eg giti, tað merkir Týdningur 

Fæ   

Úthús   

Fána   

Øsast   

Sjabban   

Hátíðarløta   

Negldir (fastnegldur)   

Yndisligt   

 
 
 

 

 



Flashcard spæl  

Um næmingarnir hava lisið eina bók/søgu í føroyskum, kunnu tey arbeiða við samstarvslæru. Tá ið 

tey hava lisið ein kapittul, kann lærarin skriva ein spurning á aðra síðuna á lepanum og svarið á hina 

síðuna. Síðan fara næmingarnir at ganga runt og finna ein makkara. Annar næmingurin spyr og hin 

svarar. Um næmingurin svarar rætt, so skal tann, sum spyr, rósa honum. Um næmingurin ikki svarar 

rætt, so skal tann, sum spurdi, siga rætta svarið, og so finna báðir næmingarnir sær ein nýggjan 

makkara. 

 

Dømi um spurningar til Flashcard. 

 

Hvussu eitur pappageykurin?                                 

 

Hvussu eitur havfrúgvin? 

 

Hvar býr Poetikus? 

 

Hvussu kom Koralia at búgva hjá Poetikusi? 

 

Hvat dugir Poetikus væl?  

 

Hvussu sleppur Koralia upp í vitan til Poetikus? 

 

Hvat eta tey tá ið Koralia hevur føðingardag úti á vitanum? 

 



Ein dag er ein bátur í havsneyð, hvat er hetta fyri ein bátur? 

 

Heldur tú at tað er synd í Poetikusi? Hví/hví ikki? 

 

Hvør er høvðuspersónur í bókini? 

 

Hvønn plagar Poetikus ofta at vitja? 

 

Hvørjum klæðum gongur Poetikus í? 

 

Hvat endar søgan við? 

 

Hví heldur tú at fólkini eru órein ímóti Poetikusi? 

 

Hvat er arbeiði hjá Poetikusi? 

 

Hvat dugir Koralia sera væl? 

 

Hvørji djór vóru við í sirkusinum? 

 

Hvat siga fólkini tá ið Poetikus kemur inn á pallin og skal framføra? 



 

Sofus býr inni hjá Poetikusi, men eru teir góðir vinir og einast teir væl? 

 

Hvussu eitur maðurin, sum hevur skrivað bókina og tekna myndirnar? 

 

Fólkini eru ill tá ið tey síggja Poetikus á pallinum, men hvat hendur, tá ið Poetikus 

byrjar at spæla á fiólina? 

 

Hvat siga og gera fólkini í bygdini, tá ið Poetikus kemur gangandi eftir 

gongubreytini? 

 

Hvønn veg kom Koralia inn, tá ið hon bleiv syft upp við aldunum tá ið tað var 

stormur? 

 

Heldur tú at Poetikus og Koralia hava tað gott saman, og hvat plaga tey ofta at 

gera saman?  

 

Hevur Poetikus nakrar vinir?       - Hvørjar? 

 

Hvussu hevði tú havt tað, um tú vart Poetikus? 

 


