
FRÆNDAFUNDUR 8. Stað: á Læraraskúlanum 
Skrá leygardagin 24. august 

Klokkan Aulan Høli 52 Høli 56 

09:00-09:10 Setan: Sigurð í Jákupsstovu, rektari     

09:15-10:00  Høvuðsfyrilestur/aðalfyrilestur Vár í Ólavsstovu: 

Føroyskt í skúlanum – móðurmálslærugrein og 

samleiki/Námsgreinin færeyska í skólum: Móðurmál 

og sjálfsvitund 

    

10:00-10:15 Kaffisteðgur  Kaffisteðgur  Kaffisteðgur 

10:15-10:45  Amalía Björnsdóttir: Viðhorf færeyskra og íslenskra 

ungling til skólagöngu sinnar/Hugburður hjá 

føroyskum og íslendskum ungfólkum til skúlagongd 

sína 

Ásgrímur Angantýsson: Orðaröð í aukasetningum í 

færeysku/ Orðarað í eykasetningum í føroyskum 

Ármann Jakobsson: Er Færeyinga saga Íslendingasaga/ Er Føroyinga søga 

íslendingasøga? 

10:45-11:15 Erla Olsen: Týðandi og minni týðandi lærugreinar – 

ein hugburðskanning/Mikilvægar og síður 

mikilvægar námsgreinar - könnun á viðhorfum 

Zakaris Svabo Hansen: Syntaktisk variatión í føroyskum/ 

Setningafræðileg tilbrigði í færeysku 

Noomi í Dali: Føroysk bindimentan í søguligum og nútíðar høpi: Trupulleikin at 

staðfesta tað, sum er so sjálvsagt, at tað verður ikki sagt/Færeyskur prjónaskapur í 

fortíð og nútíð: Vandinn að lýsa því sem er svo sjálfsagt að það er aldrei fært í orð 

11:15-11:45 Gudlaug Nedrelíd: Vestnordisk som studieemne i 

nordiskfaget ved norske universitet/Vesturnorræn 

mál sem hluti af námi í norrænu við norska 

háskóla/Vesturnorrønt sum evni í norðurlendskum 

við norsk universitet 

Guðrún Þórhallsdóttir: Notkun málfræðilegra kynja í 

íslensku og færeysku/ Nýtsla av málfrøðiligum kyni í 

íslendskum og føroyskum 

Bjarki M. Karlsson: Sjálfvirk braggreining og háttvísitala kvæða/Sjálvvirkin 

greining av ørindisløgum og vísital fyri ørindisløg 

11:45-12:15 Marjun Simonsen: Føroyskt frøðimál í skúlabókum 

og øðrum undirvísingartilfari/Færeyskt fræðimál í 

skólabókum og öðru kennsluefni 

VERKSTOVA 

Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk Þorkelsdóttir: 

Stuttmyndagerð, leiklist og þjóðlegur fróðleikur/ 

Stuttfilmagerð, leiklist og fólksligur fróðskapur 

Leif Hansen: Sungna reformatiónin/ Siðbreytingin í söng 

12:15-13:15 Miðmáli  Miðmáli  Miðmáli 

13:15-14:00 Høvuðsfyrilestur/aðalfyrilestur Þórunn Blöndal: 

Móðurmálskennslan og 

tíminn/Móðurmálsundirvísingin og tíðin 

    

14:00-14:15 Kaffisteðgur Kaffisteðgur Kaffisteðgur 

14:15-14:45 Karolina Matras: Sjónarmið hjá lærarum og 

skúlaleiðarum um arbeiði við lestrar- og 

skriftarkunnleika/ Viðhorf kennara og skólastjóra til 

vinnu við lestrar- og skriftarkunnáttu 

María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir: 

Fallatileinkun í íslensku sem öðru máli/Falltillutan í 

íslendskum sum øðrum máli 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir: “Það leikur sér enginn að því að vera 

samkynhneigður” – Upplifun samkynhneigðra af umhverfi sínu/“Tað er einki spæl at 

vera samkyndur” – Hvussu samkynd uppliva umhvørvi sítt 

14:45-15:15 Þórhildur Oddsdóttir: Ritfærni í dönsku metinn á 

grundvelli Evrópurammans (CEFR)/Skriviførleiki í 

donskum mettur við støði í evropeisku rammuni 

(CEFR) 

Erla Bech: Tailendingar og føroysk koda/Tailendingar og 

færeysk viðskeyti 

 



 

Skrá sunnudagin 25. august. Stað: á Læraraskúlanum 

Klokkan Aulan Høli 52 Høli 56 

09:00-09:45 Høvuðsfyrilestur/aðalfyrilestur. Björn Ægir 

Norðfjörð: Íslensk kvikmyndagerð: Þjóðleg, 

þverþjóðleg og loks alþjóðleg/Íslendsk filmsgerð: 

Tjóðarbundin, tvørtjóðalig og at enda altjóðalig 

    

09:45-10:00 Kaffisteðgur  Kaffisteðgur  Kaffisteðgur 

10:00-10:30 Hlynur Helgason: Listfengi á jaðrinu: Gildi 

höfundarverks Níelsar Hafstein/List á jaðaranum: 

Gildið hjá høvundarverkinum hjá Níels Hafstein. 

Höskuldur Þráinsson: Tilbrigði í færeyskri og íslenskri 

setningagerð/Frábrigdi í føroyskari og íslendskari 

setningsgerð  

Ragnar Karlson: Sérkenni smæðarinnar: Samanburður á fjölmiðlakerfum í Færeyjum 

og á Íslandi/ Eyðkenni lítilleikans: Samanburður millum fjølmiðlakervi í Føroyum 

og Íslandi 

10:30-11:00 Anne-Kari Skarðhamar: Myndabøkurnar um 

skrímslini úr undirvísingarfrøðiligum 

sjónarhorni/Myndabækurnar um skrímslin frá 

kennslufræðilegu sjónarhorni 

Remco Knooihuizen: Hetlandsorðbókin hjá Jakobsen: 

Eitt triðja sjónarmið um vesturnorðurlandamál/ 

Hjaltlandsorðabók Jakobs Jakobsen: Þriðja sýn á 

vesturnorræn tungumál 

Jóan Pauli Joensen: Christian Matras og gransking av matmentan/Christian Matras 

og rannsóknir á matarmenningu 

11:00-11:30 Ole Wich: Refleksioner over færøsk forvaltning af 

erindring og identitet med udgangspunkt i 

kunsteventet “HugA” – 60 mindesmærker til et 

lokalmråde i Tórshavn./Hugleiðingar um føroyska 

umsiting av minni og samleika við støði í 

listartilburðinum “HugA” – 60 minnismerki til ein 

býling í Havn /Hugleiðingar um minningar og 

sjálfsvitund í ljósi innsetningarinnar “HugA” – 60 

minnismerki um hverfi í Tórshavn. 

Jóhannes Gísli Jónsson: Þróun ija-stofna i íslensku og 

færeysku/Menningin hjá ija-stovnum í íslendskum og 

føroyskum 

Ása Johannesen: Fiskur og flugur: Hvussu djór yvirliva við at krógva seg í 

bólkum/Fiskar og flugur: Hvernig dýr lifa af með því að fela sig í hópum 

11:30-12:00 Janna Egholm Hansen: Sekularisering í Føroyum/Trú 

og veraldarhyggja í Færeyjum 

Jón Símon Markússon: Samband brottfalls og 

hljóðanvæðingar: Útjöfnun /a/ og /ø/ á undan /u/ í 

færeysku/Samband millum burturfall og fonemisering: 

Útjavnan av /a/ og /ø/ undan /u/ í føroyskum 

Ingi Sigurðsson: Samanburður á sögu Færeyja og sögu Íslands. Nokkrir meginþættir/ 

Samanburður millum søgu Føroya og søgu Íslands. Nakrir megintættir 

12:00-13:00 Miðmáli  Miðmáli  Miðmáli 

13:00-13:45 Høvuðsfyrilestur/aðalfyrilestur Jan Berg Jørgensen: 

Blanka løriftið: Føroyskur filmur í (út)norðurshøpi/ 

Autt tjald: Færeyskar kvikmyndir í (út)norðri 

    

13:45-14:00 Kaffisteðgur  Kaffisteðgur  Kaffisteðgur 

14:00-14:30 Sigríður Magnúsdóttir: Talmeinafræði við Háskóla 

Íslands/Talifrøði/logopedi við Háskóla Íslands 

Sigríður Sigurjónsdóttir: Minnie sá, at Anders And 

turkaði sær: Afturbeyging í máli færeyskra barna með 

nokkrum samanburði við íslensku/Afturbending í 

málinum hjá føroyskum børnum partvíst samanborið við 

íslendskt 

Kolbrún Friðriksdóttir: Icelandic Online: Opinn aðgangur að íslensku máli og 

menningu/Icelandic Online : Opin atgongd at íslendskum máli og mentan 

14:30-15:00 Samanumtøka og ráðstevnan slitin/ Samantekt og 

ráðstefnuslit. 

    

Fyrilestrarnir eru ókeypis, opnir fyri øllum og tað krevst eingin tilmelding at koma og lurta 
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