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Tjena pengar 
Eiri og Sólja snakka um at gera krav uppá myndina av veruni, sum tey hava funnið. Tey 
kunnu seta fram krav og tjena pengar, tí tey eru tey fyrstu, sum hava funnið hesa veruna.
• Kennir tú hetta aftur úr spølum? Um so er, greið frá tí.

Eiri og Sólja avtala at deila pengarnar, sum tey vinna fyri myndina av nýggju veruni. 
• Tá ið tit spæla spøl saman við øðrum, er tað so onkuntíð soleiðis, at tit vinna okkurt, og 

deila tit tá vinningin ella geva tit onkuntíð onkrum burturav, um tit hava nógv og hini 
einki hava?

Í ringum lag
Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum.

Mamma: Eiri?  Eiri!
Eiri: Hvat?
Mamma: Kom her!
Eiri: Hvat?
Mamma: Hví ert tú í ringum lag?
Eiri: Eg eri ikki í ringum lag.
Mamma: Hevur tú spælt?
Eiri: Nei! Eg havi gjørt heimaarbeiði.
Mamma: Hví ert tú so illur?
Eiri: Kanska tí tú spyrt! Hví ert tú í ringum lag? Mann blívur í ringum lag av at hoyra 
handan spurningin.

• Kennir tú teg aftur í hesari samrøðuni? Greið frá.

Skermnýtsla
Eiri lovar mammuni at ansa eftir Lín í 45 min, men tá ið hann fer at spæla Fornt, gloymir 
hann alt um Lín.
• Hvat hendir við Eira, tá ið hann spælir Fornt?

Avmarka foreldrini hjá tykkum eisini, hvussu nógv tit sleppa at brúka skerm? 
• Um ja, hvussu leingi sleppa tit at brúka skerm hvønn dag? 
• Um nei, hvussu leingi brúka tit skerm hvønn dag?
• Hvat brúka tit skermin mest til?
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Føroyskir dreingir eru spælisjúkast í Evropa
Føroyskir dreingir eru evropameistarar í at nýta tíð til telduspøl. Gentur 
brúka meira tíð til sosialar miðlar.

Føroyskir dreingir eru í evropiska toppinum, tá ið 
tað kemur til at brúka tíð til telduspøl. Gentur brúka 
meira tíð til sosialar miðlar.

Tað vísir ein nýggj kanning, sum European School 
Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) 
hevur gjørt. Kanningin, sum hevur verið gjørd 
regluliga síðan 1995, skal greina støðuna viðvíkjandi 
eitt nú alkoholi, tubbaki, rúsevnum og gaming hjá 
teimum ungu í Evropa. 36 lond vóru við í kanningini, 
sum í fjør varð gjørd millum næmingar í 9. flokki.

Í Føroyum hevur Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu 
staðið fyri kanningini, og í mars og apríl í fjør svaraðu 
511 næmingar í 9. flokki – tað er 82 prosent av øllum 
næmingum í 9. flokki – spurningum. 

Ein av spurningunum var, hvussu nógva tíð tey ungu 
brúktu at spæla telduspøl ein vanligan gerandisdag. 
Fjórði hvør føroyskur drongur – tað er 25 prosent 
– svaraði, at hann í miðal brúkti meira enn 6 tímar 
um dagin til telduspøl. Vikuskiftisdagar brúktu heili 
39 prosent av dreingjunum meira enn 6 tímar um 
dagin at spæla telduspøl. 

Einki annað evropiskt land var í nánd av slíkum 
tali. Í Estlandi svaraðu 15 prosent av dreingjunum, 
at teir spældu telduspøl meira enn seks tímar ein 
gerandisdag, og tað var næsthægsta talið. Bert 5 
prosent av dreingjunum í Slovenia spældu telduspæl 
meira enn seks tímar ein gerandisdag.

Støðan millum føroyskar gentur var ein heilt onnur, 
tí bert 2,7 prosent av gentunum svaraðu, at tær 
spældu telduspøl meira enn 6 tímar ein gerandisdag, 
og tær spældu enn minni ein vikuskiftisdag. Sambært 
kanningini spæla dreingir sum heild meira telduspøl 
enn gentur kring alt Evropa.

Hinvegin eru føroysku genturnar raskari at brúka tíð til 
sosialar miðlar. 23 prosent av gentunum í kanningini 
svaraðu, at tær í miðal høvdu brúkt meira enn 6 tímar 
um dagin til sosialar miðlar gerandisdagar seinastu 
vikuna. 16 prosent av føroysku dreingjunum høvdu 
brúkt meira enn 6 tímar um dagin til sosialar miðlar. 
Vikuskiftisdagar brúktu 39 prosent av gentunum 
meira enn 6 tímar um dagin til sosialar miðlar – fyri 
dreingir var talið 25 prosent.
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Skermnýtsla
• Lesið greinina.



Hvussu er tín skermnýtsla?
1. Hvussu nógvar tímar ert tú á netinum í miðal um dagin?
2. Samanber tíni tøl við úrslitini í Evropa
3. Tað eru 365 dagar í einum ári. Hvussu nógvar tímar ert tú á netinum um árið?
4. Hvussu nógvar heilar dagar (24 tímar) ert tú á netinum?

Hvussu er skermnýtslan í tykkara flokki? 
5. Gerið eitt spurnarblað og kannið, hvussu nógva tíð tit spæla telduspøl og eru á 

sosialum miðlum ein vanligan gerandisdag og um vikuskiftið.
6. Er munur á skermnýtsluni hjá gentum og dreingjum? 
7. Gerið eina stabbamynd yvir, hvussu nógvar tímar hvør næmingur brúkar skerm.
8. Hvussu nógvir dreingir í flokkinum brúka skerm meira enn 6 tímar um dagin?
9. Hvussu nógvar gentur í flokkinum brúka skerm meira enn 6 tímar um dagin?
10. Roknið út í prosentum, hvussu nógvir dreingir/gentur brúka skerm meira enn 6 tímar 

um dagin.
11. Roknið miðaltalið út av skermnýtsluni hjá gentum og dreingjum.
12. Samanberið tykkara úrslit við úrslitini í Evropa.
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Veran
Tit skulu arbeiða við hesum brotinum úr partinum.

Eiri sá nú henda lítla roðsluta skapningin heilt týðiliga. Hann var fittur … Hann 
bleiv so glaður, at allir reykarnir stóðu beint uppeftir og skiftu lit. Hann smíltist 
… Tenninar vóru spískar sum á hávi … hann stillaði seg upp sum ein annar 
tannáringur, ið skal gera eina dagføring ella eina nýggja vangamynd. Høkuna eitt 
sindur niður, eina øksl fram og eyguni beint í myndatólið.

Í hesum partinum fáa tit eitt sindur meira at vita um veruna, sum Eiri hevur funnið í 
Fornt. 
• Hygg at myndini, sum tú hevur teknað og rætta hana til ella tekna eina nýggja.
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Dyppa
Mamma Eira fer at dyppa. 
• Farið at dyppa ein av døgunum tit hava ítrótt.

Tá ið tit hava verið og dyppað, skulu tit skriva um, hvussu tað var.  
Hugsið um hetta, tá ið tit skriva.
• Hvussu var veðrið?
• Var sjógvurin kaldur?
• Vóru aldur í sjónum?
• Hvussu var havbotnurin?
• Var nógvur tari?
• Troystaði tú tær útí?
• Troystaði tú tær at svimja?
• Kavaði tú?
• Leypst tú útí?
• Fórt tú fleiri ferðir útí?
• Hvussu var kenslan í kroppinum aftaná? 


