
Nám 2018

Í NÁTTÚRU OG TØKNI

Staðarnøvn
Farið inn á sona.fo og finnið Staðið, og hvar tað er. 
Kannið á kortal.fo, hvar Válur er.
Hvussu eita vegirnir, sum Mai súkklar eftir, tá ið hon fer heimanífrá, av Válavegi til Staðið? 
Skriva teir her:

4. PARTUR

6. desember
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http://www.sona.fo
http://www.kortal.fo


Nám 2018

Í ROKNING

Hagtøl
Uppgáva 1 kann gerast í felag.

Uppgáva 1
Leitið á www.hagstova.fo og skrivið svarini á talvuna.
a. Hvussu nógvar gistingar vóru í ferðavinnuni fyrsta ársfjórðing í 2017?
b. Hvussu nógvar innskrivingar vóru í ferðavinnuni sama ársfjórðing? 
c. Hvør er munurin á gistingum og innskrivingum? 
d. Hvat merkir tað, um talið á gistingum lækkar meðan talið á innskrivingum hækkar?

a. Hvussu nógvir gestir til samans vitjaðu í 1. ársfjórðingi 2016?
b. Hvussu nógvir fleiri gestir vitjaðu til samans í 1. ársfjórðingi 2017?
c. Hvussu nógvar gistingar vóru til samans i 1. ársfjórðingi 2016?
d. Hvussu nógvar fleiri gistingar vóru til samans í 1. ársfjórðingi 2017?

Uppgáva 2
Stabbamyndin vísir gistingar og gestir í Suðurstreymi og Føroyum annars, 1. ársfjórðing 2016 
samanborið við fyrsta ársfjórðing 2017. 
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http://www.hagstova.fo/fo/tidindi/2017/06/yvir-1000-fleiri-gistandi-i-ferdavinnuni-fyrsta-arsfjording-2017
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Uppgáva 3
Niðanfyri eru allar gistingarnar býttar í prosent eftir bústaðarlandi hjá fólki. 
Gistingar 1. ársf. 2017, eftir bústaðarlandi hjá fólki

a. Hvussu nógvar nætur hava føroyingar sovið í gistingarhúsi fyrsta ársfjórðing í 2017?
b. Hvussu nógvar nætur hava danir sovið í gistingarhúsi sama ársfjóring?
c. Hvussu nógvar nætur hava fólk úr Europa sovið í gistingarhúsið sama ársfjóring?
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Í SØGU

Ferðavinna
Vitja nógv ferðafólk, har sum tú býrt?
Hvussu eru gistingarmøguleikarnir? – hotel, airbnb, onnur útleigan, kampingøki, bátahavn?
Tosar tú nakrantíð við ferðafólk?
Hvat gera ferðafólkini, sum vitja, har sum tú býrt?
Úr hvørjum londum eru ferðafólkini?
Sig eitt sindur frá tínum upplivingum sum ferðafólk uttanlands ella í egnum landi.
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Í FØROYSKUM 

Happing
Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum:

Mai er í bólki við tveimum dreing jum, sum eru eitt ár eldri. Jákup og Dia. Hon kennir teir ikki, hon 
setti seg bara har, tí einki annað pláss var, og hon kom so seint … Hon torir ikki at spyrja, um hon 
kann sleppa til Emmu og hennara bólk. Teir reisa seg og fara uppá … Mai fer aftaná teimum … Tey 
fara inn í eitt lítið teldurúm …

Jákup: Eg haldi, vit bíða, til vit sleppa saman við teimum eldru.
Dia: Ja, hetta fer heilt sikkurt at vera fyri smábørn.
Jákup: Eg tími ikki at klippa og klistra saman við smábørnum.
Mai: Men, tit kunnu siga, hvat tit hava hug at gera?
Jákup: Øøøh … hevur nakar spurt teg um nakað?
Mai: Nei, men vit eru í bólki saman. Vit skuldu …
Jákup: Hey hon sjálv!
Mai: Eg eiti Mai!
Jákup: Tað meinar tú ikki? Mai … Tai-Mai???
Dia: Handan er góð: Tai-Mai … Helló, eg eiti Tai-Mai …
Jákup: Hvat kostar tað at keypa eina sovorðna konu sum mammu tína?
Dia: Hon er kanska bíligari, tá hon kemur við børnum!
Jákup: Valdi journalisturin hana úr einum blað? Akkurát sum BR-blaðið… Bara Tai-blaðið.
Dia: Ja! Hann hevur sikkurt keypt hana upp á tilboð.
Jákup: Tær flottastu vóru ov dýrar! (flenna)
Jákup: Tit eru akkurát sum lýs … Sum ikki tíma at eta rís … Koma bara her at nassa upp á okkum, 
bara tí tit ikki tíma at arbeiða í rísmarkini meira, men heldur vilja hava okkara pengar … So vupti, ein 
gamal drongur … Hann er laksurin, tit eru lýsnar … Og tað slepst ikki av við tykkum aftur!

Mai sigur einki. Ongantíð hevur hon hoyrt so ljót orð. Beint nú hevði hon viljað, at hon ikki skilti 
føroyskt. Tí hon kennir á sær, at hesir setningarnir hava sett seg fastar sum ein tatovering í hjartað. 
Hon reisir seg, gongur kvikliga allan vegin út. Tekur risthent súkkluna og súkklar tað skjótasta hon 
orkar burtur frá Staðnum. Men andlitini á dreing junum, sum spýta tey eitrandi orðini úr sær, dansa 
innanfyri eygnalokini á henni. Orðini eru slangur, sum elta hana, svørt, slígg jut og etsandi.

Tosið saman um brotið. Kenna tit tykkum aftur í hesum? 
Jákup sigur: “Koma bara her at nassa upp á okkum.” Orðið nassari hevur 
verið við fyrr, minnast tit í hvørjum sambandi? Kenna tit orðið? Hvat 
meinar Jákup við, tá ið hann sigur soleiðis?
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Heiti stólurin
Heiti stólurin er ein venjing. Tá ið tú situr í heita stólinum, skalt tú ímynda tær, at tú ert ein 
annar persónur. Hini kunnu tráspyrja teg.

Ein næmingur fer sjálvboðin í heita stólin og skal ímynda sær at vera Mai.  
Hini sleppa at spyrja: Hvussu hevur tú tað? Hvussu følir tú teg? o.s.fr. Næmingurin skal liva 
seg inn í leiklutin og minnast, at hann er ein annar, enn tann, hann er í veruleikanum.
Tit kunnu skiftast um at vera í heita stólinum.

Hevur tú tað betri nú
Arbeiða við sanginum Hevur tú tað betri nú

Finnið rímmynstur.
Finnið rytmu.
Tosið um innihaldið.
Finnið lýsingarorðini í sanginum.  
Brúkið lýsingarorðini at lýsa huglagið í sanginum.

Hevur tú tað betri nú?
Svørt, slýggjut og etsandi
festa tey seg á meg ... 
sum fuglur smurdur í olju  
sleppi eg ongan veg

Orð: kleimin og smittandi 
Sníkja seg inn í meg
Sum virus loypur á offrið 
Sjúka tey gera meg

Orð tey siga stinga skræða sláa særa, 
Men sig mær?
Hevur tú tað betri nú?  

Tú: beiskur og niðrandi
Setti tú teg á meg
Men eiturormur tær ansa  
speglið kann peika á teg
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Í TÓNLEIKI 

Hevur tú tað betri nú
Tit kunnu læra tykkum at syngja sangin Hevur tú tað betri nú og møguliga spæla hann á ljóðføri.

Lurtið eftir sanginum.
Hyggið at nótunum, meðan tit lurta eftir sanginum umaftur.
Finnið rímmynstur.
Finnið rytmu.
Lærið tykkum at syngja og møguliga spæla sangin.
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