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Landsroyndin í 2019 
 
Almennar viðmerkingar 
Sambært løgtingslóg § 14, stk 4 í  løgtingslóg nr. 125 frá 20. juni í 1997 um fólkaskúlan, sum seinast 
er broytt við løgtingslóg nr. 52 frá 7. mai í 2019, er tað landsstýrismaðurin, sum skipar fyri 
landsroynd í føroyskum, støddfrøði og náttúru og tøkni í 4. og 6. flokki eftir nærri ásettum reglum. 
Landsstýrismaðurin kunnger miðalúrslitið fyri landið í føroyskum, støddfrøði og náttúru og tøkni í 
4. og 6. flokki og almannakunnger samstundis frágreiðing um royndarúrslitið. 
Sambært § 14 Stk. 7 er ásett “ at foreldur og næmingar skulu verða kunnað um úrslitini í lands- og 
støðuroyndum. Mentamálaráðið sendir einstøku skúlunum úrslitini hjá teirra næmingum í 
landsroyndini. Tað áliggur skúlaleiðaranum at viðgera úrslitini frá landsroyndini saman við einstøku 
lærarunum og leggja eina ætlan fyri, hvussu neyðugar ábøtur skulu fremjast. Skúlaleiðarin skal í 
seinasta lagi 3 mánaðir eftir, at skúlin hevur fingið royndarúrslitini, senda Mentamálaráðnum eina 
frágreiðing um, hvørji tiltøk og ætlanir úrslitini í landsroyndini hava elvt til.” 
 
 
Endamál 
Endamálið við landsroyndunum er 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. Lærarin  í avvarðandi lærugrein fær innlit í úrslitið hjá einstaka 
næminginum og øllum flokkinum, og kann nýta úrslitið saman við tí regluligu eftirmetingini at laga 
undirvísingina til fortreytir hjá tí einstaka næminginum við atliti til at styrkja og betra um úrtøku 
hansara. Málið við landsroyndunum er eisini at styrkja eftirmetingarskipanina í skúlunum. 
Landsroyndin fatar um lærugreinirnar føroyskt, støddfrøði og náttúru og tøkni í 4. og 6. flokki. 
Landsroyndin er talgild. 
 
 
Landsroyndaruppgávurnar eru gjørdar við støði í ávegis málunum fyri 4. og 6. floksstig í einstøku 
lærugreinunum. Tó eru eingi ávegis mál í náttúru og tøkni í 4. flokki, og hevur uppgávunevndin tí 
nýtt lærubókina Náttúra og Tøkni 1 sum grundarlag. Úrslitini í landsroyndunum kunnu geva 
mynduleikum, skúlum og foreldrum eina ábending um fakliga støðið í viðkomandi árgangum og 
lærugreinum í fólkaskúlanum í mun til ásettu málini í námsætlanini. Landsroyndarúrslitini vísa 
eisini úrtøkuna í einstøku skúlunum í mun til miðalúrslitið fyri landið.  
 
 
Endamálið við landsroyndini er tvíbýtt. 

- Landsroyndarúrslitið skal geva Mentamálaráðnum innlit í fakliga støðið í lærugreinunum  
føroyskum, støddfrøði og náttúru og tøkni í 4. og 6. flokki  í øllum fólkaskúlum, grundað á 
einsháttaðar uppgávur. 

- Úrslitið skal av einstaka skúlanum verða nýtt sum partur av støðugu eftirmetingini av 
úrtøkuni hjá einstaka næminginum í avvarðandi lærugrein. 

 
Týdningarmikið er at gera vart við, at landsroyndarúrslitið ikki vísir heildarúrtøkuna hjá 
næmingunum. Tí skal úrslitið í landsroyndini  ikki standa einsamalt, men skal skiljast sum eitt ískoti 



 Landsroyndin í 2019 
  

3 
 
 

til regluligu eftirmetingina hjá skúlanum av úrtøkuni hjá hvørjum einstøkum næmingi í dagligu 
undirvísingini í avvarðandi lærugrein.  
Ynskiligt er, at úrslitini eisini eru við til at styrkja eftirmetingarskipanirnar í einstøku skúlunum og 
at økja um tilvitið og týdningin av regluligari og ítøkiligari afturboðan um úrtøkuna, tillaging av 
innihaldinum í undirvísingini frameftir, umframt at úrslitini kunnu styrkja samskiftið millum lærara 
og næming og lærara og foreldur um úrtøkuna, kunnleikan, fimið, arbeiðslagið og áhaldnið hjá 
næminginum í lærutilgongdini.  
 
Í reglugerðini er ásett, at skúlaleiðarin skal, saman við lærarunum í einstøku lærugreinunum og 
viðkomandi flokslærara, viðgera úrslitini frá landsroyndini og leggja eina ætlan fyri, hvussu 
tillaging av undirvísingini skal verða framd, og hvussu víðari verður arbeitt við at menna 
undirvísingina í lærugreinunum. Tað er so statt upp til hvønn einstakan skúlaleiðara at gera av, 
hvussu úrslitini verða brúkt.  
 
 

Um Landsroyndina í 2019 
 
Tekniski parturin 
Í ár er níggjunda ferð, at landsroynd er hildin í 4. og 6. flokki í fólkaskúlanum. Fyrsta landsroyndin 
var í 2008. Vegna tekniskar trupulleikar hevur landsroynd ikki verið hildin árini 2017 og 2018. 
Royndirnar í 2019 vóru skipaðar eftir sama leisti sum árini frammanundan, men í nýggjari talgildari 
skipan, nevnd WISEflow. WISEflow skipanin var royndarkoyrd á Miðnámskúlanum á Kambsdali í 
2017 og vóru royndirnar so mikið positivar, at avgerð varð tikin um, at allar skrivligu próvtøkurnar 
í miðnámsskúlunum og í fólkaskúlanum í 2018 vórðu framdar í WISEflow. Afturmeldingar um 
skipanina frá skúlunum í sambandi við próvtøkur fólkaskúlans hava verið jaligar, og tí varð gjørt 
av, at landsroyndin í 2019 eisini skuldi verða skipað í WISEflow. 
 
Fyri at menna og fyrireika skúlarnar til at nýta WISEflow skipanina hava Nám og Próvstovan skipað 
fyri skeiði fyri allar fólkaskúlar, sum hava næmingar á 4. og 6. floksstigi. Harumframt hava KT 
ráðgevararnir í Námi verið úti í fleiri skúlum í sambandi við, at skúlarnir hava fyrireikað seg til 
landsroyndarhaldið fyri at tryggja atgongd, og fyri at fáa vissu fyri, at skipanin virkaði á øllum 
skúlum í landinum. Samstarvið við skúlarnar um hesi viðurskifti hevur verið sera gott. 
  
Uppgávurnar  
Uppgávurnar til landsroyndina eru gjørdar av uppgávunevndum, mannaðar við faklærarum, sum 
hava drúgvar royndir at undirvísa í lærugreinunum, og harvið hava limirnir gott innlit í fakliga støðið 
og innihaldið í lærugreinunum. Harumframt hava námsráðgevarnir í føroyskum, støddfrøði og 
náttúru og tøkni verið knýttir at uppgávutilgongdini  fyri at vegleiða og meta um innihald og støði í 
mun til fortreytir og væntan av, hvat  næmingar í 4. og 6. flokki eiga at megna at avrika í mun til 
ávegis málini í námsætlanunum. Uppgávurnar eru talgildar og taka støði í námsætlanunum í 
føroyskum, støddfrøði og náttúru og tøkni1 og eru gjørdar í og til WISEflow skipanina.  

                                                 
1 Sum áður nevnt eru eingi ávegis mál í náttúru og tøkni í 4. árgangi, tí eru uppgávurnar gjørdar við støði í bókini 
Náttúra og Tøkni 1. 
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Miðað hevur verið eftir at leggja tal av uppgávum, fjølbroytni í evnum og torleikastigið soleiðis, at 
allir næmingar høvdu nóg mikið av uppgávum at loysa í ásetta tíðarkarminum.  
Uppgávurnar eru sjálvrættandi, men næmingurin fær kortini ikki úrslitið at vita beinanvegin. Avgerð 
varð tikin um, at uttanhýsis eftirkanning av øllum næmingaavrikunum skuldi verða gjørd, áðrenn 
úrslitið varð fráboðað skúlunum. Endamálið við eftirkanningini var at tryggja, at næmingurin fekk 
rætt stigatal fyri avrikið.2    
Tó høvdu lærarin og leiðsla møguleika at rita seg inn í skipanina WISEflow sama dag, sum royndin 
hevði verið, at síggja úrslitið av royndini. Tey kundu síggja, hvussu gekst í einstøku uppgávuni, og 
hvussu samlaða úrslitið hjá skúlanum var.  
 
 
Fremjanin 
Landsroyndin varð hildin í døgunum 29. og 30. apríl og 1. mai í 2019. 
 
677 næmingar í 4. flokki og 647 næmingar í 6. flokki hava verið til landsroynd í 2019. 
 
Fyrsta royndardagin vóru ávísir tøkniligir trupulleikar, men veitarin megnaði tíbetur at loysa hesar 
trupulleikar. Eftir hetta gingu landsroyndirnar allar dagarnar uttan trupulleikar. 
 
 
Úrslit 
Tað er týdningarmikið at gera vart við, at tað ikki ber til at gera samanberingar millum úrslitini í 
2019 og úrslitini árini frammanundan. Landsroyndin uppfyllir ikki fortreytirnar fyri at gera slíkar 
samanberingar, tí talan er um aðrar uppgávur og nýggja talgilda skipan. 
 
Øll avrik í landsroyndini verða víst í stigum av samlaða uppgávusvarinum. Tað vil siga, at um eitt 
avrik vísir 89 av 124, hevur næmingurin 89 røtt svar av 124 møguligum. Sí mynd niðanfyri. 
 

 
 
Úrslitini í einstøku lærugreinunum 
Nú verða uppgávurnar fyri ymsu lærugreinirnar lýstar, og ymsu royndarúrslitini løgd fram við 
tveimum myndlum í øllum lærugreinunum.  
Miðaltalið fyri landið í % verður upplýst, umframt tveir myndlar, ið vísa úrslitini býtt út á hvørji 
10%. 
 
                                                 
2 Eftirkanningin vísti eina villu í 13. parti í støddfrøði í 6. flokki, so úrslitið ikki gav rætt stig. Allir næmingarnir, sum 
hava loyst uppgávuna rætt, hava fingið rætt stig fyri hana. 
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Fyrri myndilin vísir okkum, hvussu nógv % av næmingum hava loyst millum 0% og 10 % rætt, 
millum 10% og 20% rætt, 20% og 30% rætt....... o.s.fr. 
Seinni myndilin vísir hægsta stigatal (bláur grafur), miðal stigatal fyri landið (gráur grafur) og lægsta 
stigatal (appilsingulur grafur). 
Gjørt verður vart við, at hægsta stigatal ikki er ein og sami skúli fyri allar uppgávurnar, sama er 
galdandi fyri lægsta stigatal. Hetta kann merkja, at ein skúli kann hava hægsta stigatal í einari 
uppgávu og lægsta stigatal í einari aðrari uppgávu. 
 
Skúlar við næmingatali 10 ella færri eru ikki við í myndlunum. 
 
 
 

Uppgávurnar til Landsroyndina í føroyskum í 2019 
 
Landsroyndin í føroyskum í 2019 er umfatað av trimum kjarnuøkjum í námsætlanini, ið eru:  
 

· Skrivaða málið  
· Samansettir tekstir  
· Málkunnleiki (bara í 6. flokki) 

 
 
 

Føroyskt í 4. flokki  
 
Royndin í 4. flokki er í tveimum pørtum: lesifatan og staviførleiki. 
 
Lesifatan - Lesa og skilja tekst 
Uppgávusettið í 4. flokki var býtt sundur í trý uppgávuevni. 

1. Yrkistekstur: “Bensin á bálið” tillagað brot úr bókini Skakandi tilburðir 8 
2. Fagurbókmentir: “Ringt lag” tillagað brot úr søgu hjá Effie Campbell 
3. Yrking: “Vinir “ 

 
Til samans vóru 45 spurningar, ið hvør gav 1 stig. 
 
Spurningarnir vóru fleirvalspurningar umframt spurningar um “hvar skulu setningarnir standa”. 
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Staviførleiki   
Uppgávusettið í 4. flokki var innsetingarfyrisøgn og var býtt sundur í 5 partar. 
 
1. partur 11 orð 
2. partur 22 orð 
3. partur 12 orð 
4. partur 22 orð 
5. partur 32 orð 

  
Til samans vóru 99 orð, ið hvørt gav 1 stig. 
 
Í 1. til 4. parti var tekstur blandaður saman við ókendum orðum, ið næmingarnir so skuldu skriva. 
Í 5. parti skuldu næmingarnir skriva øll orðini. 
Í skipanini ber til hjá næmingunum at hoyra fyrisøgnina lisna so ofta, sum tørvur er á. Næmingurin 
hevur so statt møguleika at tillaga upplesturin av fyrisøgnini til sín egna tørv, við t.d. at hoyra tekst 
og orð umaftur.  
 
 

Føroyskt í 6. flokki  
 
Royndin í 6. flokki er í trimum pørtum: lesifatan, málførleiki og staviførleiki. 
 
Lesifatan - Lesa og skilja tekst 
Uppgávusettið í 6. flokki var býtt sundur í seks uppgávuevni, ið síðan vóru uppbýtt í 10 partar.  
 
1. evni 1. til 4. part  Fagurbókmentir: Tillagað brot úr bókini Alex Dogboy 14 svar 
2. evni 5. partur  Tíðindastubbi tikin av portal.fo 9 svar 
3. evni 6. og 7. partur Skaldskapur á mannamunni: “Gyðja loypti split í dansin” 7 svar 
4. evni 8. partur Yrking “Gyðja”  4 svar 
5. evni 9. partur  Samanbering av tekstum  4 svar 
6. evni 10. partur  Sjónvarpslýsing 6 svar 
     
Til samans vóru 44 spurningar, ið hvør gav 1 stig. 
  
Spurningarnir vóru fleirvalspurningar, umframt spurningar “hvør yvirskrift hóskar best” og “hvar 
skulu setningarnir standa”.  
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Staviførleiki  
Uppgávusettið í 6. flokki var innsetingarfyrisøgn og var býtt sundur í 4 partar. 
 
1. partur 37 orð 
2. partur 32 orð 
3. partur 18 orð 
4. partur 37 orð 
 
Til samans vóru 124 orð, ið hvørt gav 1 stig. 
 
Í 1. til 3. parti var tekstur blandaður saman við ókendur orðum, ið næmingarnir so skuldu skriva. 
Í 4. parti skuldu næmingarnir skriva øll orðini. 
Í skipanini ber til hjá næmingunum at hoyra fyrisøgnina lisna so ofta, sum tørvur er á. Næmingurin 
hevur so statt møguleika at tillaga upplesturin av fyrisøgnini til sín egna tørv, við t.d. at hoyra tekst 
og orð umaftur.  
 
 
Málførleiki 
Uppgávusettið í 6. flokki var býtt sundur í seks partar. 
Til samans vóru 10 spurningar, sum góvu 62 stig. 
 
1. partur Stigbend lýsingarorð 1 spurningur 8  svar 
2. partur Vel -ir ella -ur  1 spurningur 11 svar 
3. partur Orðaflokkar  1 spurningur 5 svar 
4. partur At benda  1 spurningur 14 svar 
5. partur Setningsgreining  5 spurningar 20 svar 
6. partur Kommaorð  1 spurningur 8 svar 
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Úrslit frá Landsroyndini í føroyskum í 2019 
 

Føroyskt í 4. flokki - Lesifatan 
 
Í 4. flokki vóru 677 næmingar til landsroynd í at lesa og skilja tekst.  

Miðal fyri landið er: 83,1% 

Sambært myndlinum niðanfyri hava um leið 42% av næmingunum nærum svarað øllum 
uppgávunum rætt. Hetta gevur ábending um, at uppgávurnar hava verið í lættara lagi.  
 

 
 
Soleiðis loystu næmingarnir uppgávurnar 
Myndilin niðanfyri vísir, at næmingarnir ikki hava havt stórvegis trupulleikar av at loysa fyrsta 
partin av uppgávunum. Í seinasta partinum dala svarloysnirnar nakað, í miðal er tó ikki talan um 
ógvisligar broytingar í mun til fyrra partin. 
 
Sum heild hava næmingarnir megnað væl at loyst uppgávurnar. Eitt dømi um eina uppgávu, sum 
hevur volt mongum næmingum trupulleikar, er uppgáva 9.1. Orsøkin er helst, at næmingurin skilur 
ikki myndamálið í tekstinum, og tí fær hann ikki svarað rætt. 
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Føroyskt í 4. flokki - Staviførleiki 
 
Í 4. flokki vóru 671 næmingar til landsroynd í staviførleika. Staviførleikin var innsetingarfyrisøgn, 
har næmingarnir skuldu skriva til samans 99 orð.  
 
Miðal fyri landið er: 73,9% 
 
Sambært myndlinum niðanfyri hava næmingarnir megnað staviførleikan væl, tí um leið 34% av 
næmingunum hava millum 80% og 90% av orðunum røtt. Hetta gevur ábending um, at staviførleikin 
í innsetingarfyrisøgnini hevur verið í lættara lagi. 
 

 
 
 
Soleiðis loystu næmingarnir uppgávurnar 
Sum myndilin niðanfyri vísir, hava næmingarnir loyst staviførleikan væl. Triði parturin í 
staviførleikanum hevur verið tann truplasti at loysa. Miðal í hesum partinum er 61% 
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Føroyskt í 6. flokki - Lesifatan 

Í 6. flokki vóru 645 næmingar til landsroynd í at lesa og skilja tekst. 

Miðal fyri landið er: 77,3% 
 

Sum myndilin niðanfyri vísir, hava 25% av næmingunum loyst millum 90% og 100% rætt. Hetta 
gevur somu ábending sum í 4. flokki, at uppgávan hevur verið ov løtt hjá einum stórum parti av 
næmingunum. 
 

 
 
 
Soleiðis loystu næmingarnir uppgávurnar 
Sum myndilin niðanfyri vísir, hava næmingarnir megnað væl at loyst flestu uppgávurnar í at lesa og 
skilja tekst. Tann parturin í uppgávuni, har næmingarnir hava havt avbjóðingar, er í 6. – 9. parti. Í 
hesum partinum skulu næmingar fyrihalda seg til tveir ymiskar tekstir úr tveimum ymiskum 
tekstasløgum.  
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Føroyskt í 6. flokki -  Staviførleiki 

Í 6. flokki vóru 639 næmingar til landsroynd í staviførleika. Staviførleikin var innsetingarfyrisøgn, 
har næmingarnir skuldu skriva til samans 124 orð. 
 
Miðal fyri landið er: 78,2% 
 
Sum myndilin niðanfyri vísir, hava næmingarnir megnað væl at skrivað orðini í stavifrøleikanum 
rætt. Um leið 32% hava millum 80% og 90% av orðunum røtt. Hetta gevur somu ábending sum í 
4. flokki, at staviførleikin í innsetingarfyrisøgnini hevur verið í lættara lagi hjá fleiri næmingum. 
 

 

 
Soleiðis loystu næmingarnir uppgávurnar 
Sum myndilin niðanfyri vísir, hava næmingarnir avrikað staviførleikan væl. Í triðja partinum hava 
næmingarnir lægstu úrtøkuna, tó er miðal 70%, sum er góð úrtøka. 
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Føroyskt í 6. flokki - Málførleiki  

Í 6. flokki vóru 639 næmingar til landsroynd í málførleika. 
 
Miðal fyri landið er: 64,5% 
 
Sum myndilin niðanfyri vísir, er býtið, hvussu næmingarnir hava loyst málførleikauppgávurnar, 
javnari. Hetta bendir á, at uppgávan í málførleika hevur givið næmingunum hóskandi avbjóðingar.  
 

 
 
 
Soleiðis loystu næmingarnir uppgávurnar 
Sum myndilin niðanfyri vísir, at næmingarnar hava loyst uppgávu 5.1 – 5.4 sera væl. Eisini sæst, 
at teir hava trupulleikar at loysa uppgávu 3.1 og 4.1. Hesar uppgávurnar innihalda spurningar at 
kanna, um næmingar duga at flokka og benda orð. 
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Uppgávurnar til Landsroyndina í støddfrøði í 2019 
 
Landsroyndin í støddfrøði í 2019 er umfatað av 4 ymiskum kjarnaøkjum í námsætlanini, ið eru: 
 

· Tøl og algebra 
· Geometri og trigonometri 
· Støddfrøði í brúki 
· Samskifti og greiðsluevni 

 

Støddfrøði í 4. flokki 
Uppgávusettið í 4. flokki í støddfrøði var býtt sundur í 13 uppgávuevni, ið so eru býtt sundur í 14 
partar. 
 
Evnini vóru: 
At leggja saman, draga frá og falda 3 spurningar 10 svar 
Met um úrslitið 2 spurningar 2 svar 
Støddfrøði í brúki 2 spurningar 2 svar 
Runda tølini 2 spurningar 6 svar 
Geometri, skap 1 spurningur 4 svar 
Klokkan 2 spurningar 5 svar 
Forskoyti 2 spurningar 2 svar 
Talrað 2 spurningar 7 svar 
Handilsstykki 2 spurningar 2 svar 
Vídd/areal og ummál fýrakantur 2 spurningar 2 svar 
Vídd/areal og ummál tríkantur 3 spurningar 3 svar 
At keypa 3 spurningar 3 svar 
Set rætta talið í kassan 1 spurningur  4 svar 
 
 
Til samans vóru 22 spurningar, sum geva 52 stig. 
Spurningarnir vóru fleirvalspurningar, umframt rútar at skriva í og at draga til rætta svarið. 
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Støddfrøði í 6. flokki 
Uppgávusettið í 6. flokki í støddfrøði var býtt sundur í 20 uppgávuevni, ið so eru býtt sundur í 20 
partar. 
    
 
Evnini  vóru: 
At leggja saman, draga frá og falda 3 spurningar 6 svar 
Talrað 2 spurningar 3 svar 
Forskoyti 2 spurningar 12 svar 
Mátilutfall 1 spurningur 1 svar 
Vídd/areal og heiti  4 spurningar 6 svar 
Rúmd og vídd 1 spurningur 1 svar 
Brot  1 spurningur 3 svar 
Klokkan  2 spurningar 3 svar 
Prosent og desimaltøl  1 spurningur 7 svar 
At býta  1 spurningur 3 svar 
Fortekn 1 spurningur 2 svar 
Útsøla 1 spurningur 4 svar 
Løn og renta 1 spurningur  2 svar 
Rokniark 1 spurningur  1 svar 
Roknisøga 1 spurningur  1 svar 
Gjaldoyra 1 spurningur  3 svar 
Sirkul 1 spurningur  6 svar 
Linjur í krossskipan 3 spurningar  9 svar 
Líkningar 1 spurningur  3 svar 
 
 
Til samans vóru 30 spurningar, sum geva 77 stig. 
Spurningarnir vóru fleirvalspurningar, umframt rútar at skriva í og at draga til rætta svarið. 
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Úrslit frá Landsroyndini í støddfrøði í 2019 

Støddfrøði í 4. flokki 
 
Í 4. flokki vóru 647 næmingar til landsroynd í støddfrøði. 
 
Miðal fyri landið er: 78,8%. 
 
Sum myndilin niðanfyri vísir, hava um leið 28% av næmingunum roknað millum 80% og 90% av 
uppgávunum rætt. Hetta gevur ábending um, at uppgávurnar hava verið í lættara lagi. 

 

 
 

 
Soleiðis loystu næmingarnir uppgávurnar 
Sambært myndilinum niðanfyri, hava flestu næmingarnir klárað at loyst 80% av uppgávunum, og 
hetta má sigast at vera ógvuliga gott. 
 
Hyggja vit nærri sæst, at næmingarnir klára serliga væl uppgávurnar 4.1, 5.1 og 8.2, sum eru at 
runda tøl, seta nøvn á ymisk skap og talraðið. Uppgávur, sum vóru torførar hjá næmingum at loysa, 
snúðu seg um at falda tøl, at rokna vídd/areal og ummál.  
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Støddfrøði í 6. flokki 
 
Í 6. flokki vóru 655 næmingar til landsroynd í støddfrøði.  
 
Miðal fyri landið er: 53,9% 
 
Myndilin niðanfyri vísir, at tað eru um leið 8% av næmingum, sum hava roknað 80% og 90% av 
uppgávunum rætt. Hetta gevur ábending um, at uppgávurnar hava verið truplar og/ella at vavið á 
uppgávusettinum er og stórt. 
 

 
 
 
Soleiðis loystu næmingarnir uppgávurnar 
Sum myndilin niðanfyri vísir, hava fleiri næmingar havt avbjóðingar við at loysa fleiri uppgávur. 
Hetta sæst týðiligast í uppgávu 13.1 til 20.1. Hetta er seinasti partur av uppgávusettinum. Tað bendir 
á, at fleiri næmingar hava verið í tíðarneyð. Harumframt kann úrslitið benda á, at næmingarnir ikki 
hava fingið undirvísing í ávísum evnum í t.d. uppgávu 17.1.    
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Uppgávurnar til Landsroyndina í náttúru og tøkni í 2019 
 
Landsroyndin í náttúru og tøkni í 2019 í 4. flokki fevnir um bókina “Náttúra og Tøkni 1”. Orsøkin 
er, sum áður nevnt, at eingi ávegis mál eru fyri 4. flokk. Í 6. flokki eru uppgávurnar gjørdar við støði 
í teimum 4 kjarnaøkjunum í náttúru og tøkni.  
 

· Heimstaðurin 
· Heimurin uttan um okkum 
· Samspæl menniskjunnar við náttúruna 
· Náttúrufrøði 

 

Náttúra og tøkni í 4. flokki 
Uppgávusettið í 4. flokki var býtt sundur í 6 evni og í 6 partar. 
 
Evnini vóru: 
Føroyar  2 spurningar 11 svar 
Norðurlond  2 spurningar 10 svar 
Mannakroppurin 7 spurningar 15 svar 
Plantur   2 spurningar 9 svar 
Fuglar og dýr  4 spurningar 16 svar 
Onnur evni  3 spurningar 14 svar 
  
Til samans eru 20 spurningar, sum geva 75 stig. 
Spurningarnir vóru fleirvalspurningar og at draga til rætta svarið. 
 

 

Náttúra og tøkni í 6. flokki 
Uppgávusettið í 6. flokki var býtt sundur í 7 evni og í 7 partar. 
 
Evnini vóru: 
Føroyar  5 spurningar 19 svar 
Heimurin  2 spurningar 12 svar 
Mannakroppurin 2 spurningar 10 svar 
Plantur   2 spurningar 10 svar 
Fiskur, fjøra og dýr 4 spurningar 17 svar 
Onnur evni  3 spurningar 3 svar 
Evnafrøði  2 spurningar 4 svar 
  
Til samans eru 18 spurningar, sum geva 75 stig. 
Spurningar vóru fleirvalspurningar og at draga til rætta svarið. 
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Úrslit frá Landsroyndini í náttúru og tøkni í 2019 
 

Náttúra og tøkni í 4. flokki 
 
Í 4. flokki vóru 675 næmingar til landsroynd í náttúru og tøkni. 
    
Miðal fyri landið er: 80, 3% 
 
Myndilin niðanfyri vísir, at 20 % av næmingunum hava loyst alla uppgávuna. Hetta gevur ábending 
um, at uppgávan hevur verið í lættara lagi hjá fleiri næmingum. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soleiðis loystu næmingarnir uppgávurnar 
Myndilin niðanfyri vísir, at næmingarnir ikki hava havt stórvegis trupulleikar at loysa uppgávurnar. 
Uppgávu 3.4 og uppgávu 4.2 hava mest sum allir næmingarnir svarað rætt. 
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Náttúra og tøkni í 6. flokki 
 
Í 6. flokki vóru 643 næmingar til landsroynd í náttúru og tøkni.  

Miðal fyri landið er: 81,0% 
 
Myndilin niðanfyri vísir, at 27 % av næmingunum hava loyst alla uppgávuna. Hetta gevur ábending 
um, at uppgávan hevur verið í lættara lagi hjá fleiri næmingum. 
 

 
 
Soleiðis loystu næmingarnir uppgávurnar 
Myndilin niðanfyri vísir, at tað bara er ein uppgáva, har úrslitið vísir eitt lægri miðaltal enn hinar. 
Talan er um uppgávu 7.1. Henda uppgávan krevur vitan í evnafrøði.   
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Samanumtøka av Landsroyndini í 2019 
 

 
Landsroyndin í 2019 hevur sum heild eydnast væl. Í ár er fyrsta árið, at WISEflow 
skipanin hevur verið nýtt í sambandi við landsroynd. Skúlar við framhaldsdeild kendu 
skipanina frá próvtøkunum í 9. og 10. flokki, og hinir skúlarnir høvdu ikki roynt skipanina 
áður. Hesir skúlarnir vórðu bodnir til skeið í skipanini sum liður í fyrireikingini av 
landsroyndarhaldinum. Allir skúlar fingu uppgávur at royna í skipanini. Hesar vóru tøkar 
frá februar til apríl mánað. Við støði í fyrireikingartilgongdini og fremjanini av 
landsroyndini kunnu vit staðfesta, at skúlarnir fara í holt við nýggjar tøkniligar uppgávur 
á jaligan hátt og hava fyrireikað næmingarnar til at kunna nýta skipanina. Afturboðanin 
frá skúlunum um WISEflow skipanina hevur verið, at hon er einføld at nýta.   
 
Skipanin ger tað munandi lættari at fáa hagtøl til vega um úrslit. Úrslitini skulu  
skúlaleiðslur og lærarar brúka í støðugu eftirmetingini av úrtøku næminganna, men 
úrslitini kunnu eisini verða brúkt av uppgávunevndunum at eftirmeta, menna og fjølltátta 
innihaldið í uppgávunum. 
 
Tað er einki sum bendir á, at næmingarnir hava havt tøkniligar avbjóðingar í sambandi 
við landsroyndina. Eitt páhald, sum javnan verður ført fram, er, at næmingar í 
fólkaskúlanum ikki duga blindskrift. Hetta hevur sambært úrslitinum hjá næmingum í 4. 
flokki í staviførleika ikki darvað teirra avriki.   
 
Sambært úrslitunum hava fleiri næmingar ikki havt trupulleikar at loysa uppgávurnar. 
Hetta er galdandi fyri allar tríggjar lærugreinirnar, undantikið støddfrøði í 6. flokki og 
lutvíst í málførleika í 6. flokki. Tað er týdningarmikið, at differentieringin í uppgávunum 
hevur eitt so breitt spenni, at allir næmingarnir fáa hóskandi avbjóðingar.  
 
Samumtikið halda vit, at leisturin, í sambandi við fyrireikingina og fremjanina av 
landsroyndini í 2019, hevur verið góður. Samstarvið og samskiftið við skúlarnar hevur 
víst okkum, hvussu týdningarmikil hesin parturin er at fáa tingini at glíða uttan stórvegis 
hóvasták.  
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