Verkætlanin SamHugsa:
Bólkaarbeiði í føroyska fólkaskúlanum

Fríggjadagur 12. januar 2018

Góðu foreldur!

Undirritaða er í holt við Ph.d lestur innan námsvísindi og sálarfrøði á Institute of
Education (UCL) í London. Tengt at hesum er ein granskingarverkætlan, SamHugsa,
um bólkaarbeiði í føroysku útbúgvingarskipanini, ið eg somuleiðis standi fyri.
Granskingin skal kasta ljós á, hvussu børn mennast kognitivt, hvussu tey læra saman
og hvør sær, og hvussu tey ávirka hvørt annað at finna felags loysnir í bólkaarbeiði.

Ì samband við verkætlanina SamHugsa verða øll foreldur at næmingum í 5. og
6. flokki á Skúlatrøð boðin til ein kunnandi fund tann 22. januar kl. 19.00 í miðhøll
skúlans.

Har verður greitt frá undirvísingarmenning sum heild, og í hesum sambandi verður
greitt nærri frá verkætlanini, ið fer fram hesa skúlahálvuna í øllum 5. og 6. flokkum
innan lærugreinina føroyskt á Skúlatrøð. Ì mun til siðbundna undirvísing er
høvuðstankin í SamHugsa, at ein miðvís menning av næmingunum fer fram gjøgnum
bólkaarbeiði, har næmingar stuðla uppundir læringina hjá hvørjum øðrum.

Í framhaldi av fundinum, verður kunnað um tað samtykki, ið foreldrini skulu geva vegna
teirra barn.

Granskingarverkætlanin um bólkaarbeiði fevnir um eygleiðing av, hvussu bólkaarbeiði
fer fram í skúlanum, og í hesum sambandi verða videoupptøkur gjørdar. Hetta fer at

geva okkum innlit í, hvussu børnini samskifta í bólkum fyri at loysa settar uppgávur á
bestan hátt. Hetta er ein sera gagnligur partur av granskingini til tess at fáa greiðu á,
hvussu

bólkaarbeiði

og

bólkaarbeiðsvenjing

kann

nýtast

í

føroysku

útbúgvingarskipanini, serstakliga innan lærugreinina føroyskt.

Hvørji data verdur savnað og nær?
•

Januar 2018: Við mær havi eg uppgávur, ið næmingar skulu loysa saman í
bólkum, og síðani hvør sær (45-90 min.) Ætlanin er at taka bólkasamskiftið
uppá video, soleiðis at alt kann greinast, við fleiri sjónarhornum í eygleiðingini.

•

Apríl 2018 : Næmingar skulu taka tvær einstaklingaroyndir innan eitt ávíst øki,
ið næmingar í royndarflokkunum eisini fáa undirvísing í sama tíðarskeiði (tvær
vikur í apríl)

•

Mai 2018 : Næmingar skulu aftur loysa uppgávur saman í bólkum og hvør sær,
eins og í januar

Bæði útbúgvingarstovnurin og eg sjálv sum granskari kunnu veita fulla vissu um, at
einans undirritaða umframt starvsfelagar fara at síggja upptøkurnar. Øll børn er
ónavngivin í allari tilgongdini, eins og í teimum niðurstøðum, ið verða gjørdar, tá
kanningin er liðug. Alt tilfar, her í millum videoupptøkurnar, er í trúnaði sambært
galdandi lóggávu um persónupplýsingar.

Eisini verður dentur lagdur á, at úrslitini skulu verða hent hjá teimum, ið luttaka.
Væntandi fáa vit eitt nú grundleggjandi innlit í samskifti, samskiftismynstur og
loysingarhættir, ið koma næmingunum til góðar, tá teir loysa uppgávur saman og hvør
sær. Eisini kann hvør einstakur lærari brúka úrslitini, til tess at fáa betri innlit í
samskiftismynstrini í flokkinum, umframt at vit gerast varug við sambond millum talaða
málið, ið verður brúkt í bólkahøpi, og skrivaða málið í einstaklingavrikum innan
lærugreinina føroyskt.

Um tygum annars hava spurningar ella viðmerkingar til verkætlan mina, ella møguliga
ynskja fleiri upplýsingar, ber altíð til at venda sær til mín ella til flokslæraran hjá barni
tygara.
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