
5. miðla og goyma tað,

tú hevur lært

Ótrúligt

Mál fyri partin

Tá ið tú hevur arbeitt við hesum partinum, 

skalt tú duga at

1. greiða frá muninum millum veruligar søgur og

íspunnar søgur

2. endursiga eina skrøggsøgu

3. skriva ein stuttan samandrátt av einum filmi ella

einari søgu

4. skriva tína egnu skrøggsøgu og lesa hana upp

SÁMAL SKRØGG

Søgubrot

Sámal er tiltikin skrøggari. Hann lýgur so illa, at 

fáur trýr honum, hóast sumt av tí, hann sigur, er 

satt. Treyðugt so, tí sjálvt í Sámali býr okkurt gott. 

Hann er ónatúrliga sjarmerandi.

Teimum flestu dámar at lurta eftir honum, 

tá ið hann skrøggar. Ja, teimum dámar best, at 

hann lýgur, so roykurin stendur úr nøsini á honum. 

Skuldi nøsin á Sámali vaksið, soleiðis sum nøsin 

á Pinocchio vaks, tá ið trædrongurin leyg, hevði 

Sámal sum einki fingið rørt í øllum greyti norðan 

fyri miðkringin. (...)

(...) Eingin veit, hví Sámal lýgur so illa. 

Vísindamenn hava granskað og kannað Sámal. Teir 

vita einki annað at siga um hann enn, at hann má 

lúgva. Hjá honum er tað líka so natúrligt sum at 

anda.

Sannleikin er helst tann, at øll vilja hoyra Sámal. 

Hann hevur altíð onkra nýggja søgu at lúgva fyri 

fólki.

FLEKS

skrøggari    miðkringur
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Tað ber eisini til at lúgva í einum filmi. Tú skalt síggja 

ein teknifilm, sum eitur Heimsins óskikkiligasti drongur. 

Filmurin er bara sjey minuttir til longdar, men kanska 

fært tú okkurt gott hugskot kortini?

Táttur

Filmur

Hvat ein gomul kona, Napolonia Ívarsdóttir, fortaldi 

mær um bóltspæl í Kollafirði í tí harrans ári átjan 

hundrað og nakað e.f.Kr.

Nú skal eg tykkum siga,

í hvat Napolonia

gomul, hás og hølt

fyri mær fortaldi,

tá kollfirðingar spældu

á fyrsta sinni bólt.
...

Bólturin hann var ein hvalabløðra,

uttan eins og innan smurd og tjørað,

og tí ikki tespilig at røra,

skallaði tú, fórt tú straks at sløðra.

Ongar fótbóltslógir,

teir runnu bert sum óðir

og eltu bløðruna

í veltum og í hyljum,

á heyggjum, djúpt í giljum

og gjøgnum fjøruna.
...

Í klovstivlum teir spelaðu um eingir,

í húðarskóm og klossum, raskir dreingir,

og skølingum, sum um teir høvdu veingir,

men fótbóltsstivlar brúkti avgjørt eingin.

Heimsins óskikkiligasti 
drongur
Leikstjóri: Peter Hausner og Søren Tomas

Leikhandrit: Kim Fupz Aakeson

Teknifilmur, 7 min. 1998

Hygg at filminum.

Áðrenn tú fert í gongd við at skrøgga, skalt tú lesa brot úr 

fótbóltstáttinum eftir Tummas Napoleon Djurhuus.

FLEKS

FÓTBÓLTUR
Tummas Napoleon Djurhuus

hølt    hvalabløðra    tjøra    elta    gil    eingir    klossur    skølingar

BROT

táttur

t

1

2
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1. Hita upp til skrøggið

 Ætlar tú at byrja at skrøgga, 

mást tú fyrst hita upp. Tit skulu 

bara uttan nakað hóvasták fara 

saman tvey og tvey og skrøgga 

fyri hvørjum øðrum. Hini mugu 

ikki hoyra tað, tí tað er loyniligt. 

 Finn eitt ting, eitt dýr ella 

okkurt, sum er lætt at skrøgga 

um.

• Vel okkurt at skrøgga um.

• Skrøgga fyri tínum makkara.

• Skiftið leiklut.

Kanska verður tú eina ferð

størsti skrøggari í 

landinum. 

Hvør veit? Men so mást

tú heldur byrja at skrøgga

nú.

Hetta súreplið er í 
veruleikanum ein 

hundahvølpur, sum er 
93 ára gamal, svartur og 
bleytur. Eg havi fingið 

hann, tí at eg eri ein sera, 
sera dugnaligur og 

heimskendur ballettdansari, 
sum eri øgiliga 
einsamallur.

frálíkar
frásøgusnildir

1. Stilla teg soleiðis, at 

 øll síggja teg

2.  Tosa róliga

3. Røddin skal hóska til 

 søguna

3

FLEKS

Tað var ein kollfirðingur

hjólbeintur, men kringur

sum við róp og skrál

fann uppá at gera

tað kann eg garantera

á fyrsta sinni mál.

...

Ja, so fortaldi gamla Napolonia

hvørs andi angaði so hugnaliga

av blákardús og Brandy íðuliga

um alt er skrøgg, eg tori ei at siga.

Lurta eftir øllum táttinum. FLEKS

hjólbeintur    blákardús    Brandy    íðuliga

3
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at lata sum einki    andlitskeipur    sannføranápa

2. Nápa fýra frálík orð

 Tað serstaka við skrøggsøgum er, at tú 

kanst fara at flenna at onkrum, sum kundi 

verið veruligt, men sum vísir seg at vera 

skrøgg. Tú verður lokkaður at trúgva 

nøkrum, sum vísir seg at vera øðrvísi.

 Um eina løtu skalt tú finna upp á tína 

egnu skrøggsøgu. Tú skalt antin velja fýra 

orð úr spannini ella finna fýra onnur orð.

 Áðrenn tú byrjar upp á tína skrøggsøgu, 

skalt tú hugsa um, hvat søgan skal vera 

um. Tú kanst eisini brúka frásøgusnild

irnar á síðu 14.

• Vel fýra frálík orð.

• Hugsa í tveir minuttir, hvat søgan skal 

vera um.

• Fortel fyri tínum makkara.

3. Lat sum einki

 Skalt tú fortelja eina skrøggsøgu, sum hini skulu 

trúgva, mást tú duga at lata sum einki. Tú skalt 

ansa væl eftir tínum andlitskeipum, tí andlitið má 

ikki avdúka, um tú skrøggar ella tosar satt.

 Tú kanst venja teg at fortelja eina skrøggsøgu, 

meðan tað verður tikið upp á film. Fá ein makkara 

at taka upp, soleiðis at tú aftaná kanst hyggja eftir, 

hvussu tú sært út, tá ið tú skrøggar.

• Fortel eina skrøggsøgu, meðan tikið verður upp á 

film.

 Fá hjálp til at loysa uppgávuna.

• Hygg at filmsbrotinum.

 Hvussu riggaði skrøggsøgan?

 Var hon sannførandi, ella avdúkaðu andlits

keipurnar teg?

 Heldur tú, at tú kanst gera skrøggsøguna betri, royn 

so aftur.

• Vís skrøggsøguna fyri restini av flokkinum.

FLEKS

gummistivlar

borimaskina
móra

7 kr.

rulluskoytur

3 kg

eingil

tyggigummi

brúðarslør

neglalakk

sjúkrahús

skrøggskúli

hárturkari

morsnigil

tráða

froskur

gaffil

spent

barnavognur

bensin

frímerki

roknilærari

47 m

køliskáp

gittari
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FLEKS

veðrur

Søga
Áðrenn tú lesur Heimsins ríkasti veðrur, skalt tú 

hyggja at myndini og gita, hvat søgan er um, og 

hvør er høvuðspersónur í søguni.

• Hygg at myndini.

• Git, hvat søgan er um.

Á myndini er ein veðrur, sum er eitt sindur 

øðrvísi. Hygg væl at myndini og tosa við ein 

makkara um, hvat tykist løgnast.

• Tosið um tað, sum tykist løgnast.

Tað kunnu vera torfør orð í tekstinum. Nøkur 

standa í breddanum niðast á síðuni. Tað er 

skilagott at arbeiða við orðunum, áðrenn tú fert 

at lesa.

1. Orð á breddanum

 Tú kanst arbeiða við orðunum á breddanum á 

ymiskan hátt. Tú kanst brúka            1.

Heimsins ríkasti 
veðrur
Oddfríður Marni Rasmussen

Janus átti nógv. Øgiliga nógv meira enn øll hini tilsamans. 

Ongin annar seyður í verðini átti meir enn hann. Hann átti mest 

av øllum. Hann átti so nógv av øllum møguligum, at aðrir seyðir 

ikki tordu ordiliga at siga honum ímóti. Tey tordu heldur ikki at 

lána nakað frá honum, tí at hann átti øgiliga nógv meir enn øll 

hini tilsamans. 

Tað var bara tað.

Janus var heimsins fittasti veðrur. Hann var nógv fittari enn 

Volapykk
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sleyga    sussa    gimburlamb    fruntur    jótra    tjóður    gávumildur trog    spjøldur    skuffa 

allir hinir seyðirnir tilsamans. Hann var so ógvuliga fittur, at 

øll vóru góð, betri, best við hann. Allir seyðirnir bukkaðu fyri 

honum. Teir prátaðu við hann, og summir prátaðu um hann, 

og hvussu ógvuliga fittur, fittari, fittastur veðrur hann var, og 

at hann átti so nógv meir enn hini, at hann átti mest.

Í dalinum, har Janus búði, lá ein bygd. Janus var av fittastu 

veðrum. Tað vita vit.

Men.

Ikki øll vóru líka fitt sum Janus. Summi sleygaðu um hann. 

Sleygið sussaði og leyg og fór út úr einum munni til eitt oyra 

og til ein munn og til eitt oyra … 

Søgurnar søgdu ikki, hvussu Janus var í veruleikanum.

Í veruleikanum var hann so fittur og gávumildur, at hann 

hevði givið alt frá sær, um onkur hevði spurt hann. Í so máta 

var hann gávumildari enn flest. Men ongin tordi at spyrja 

hann um nakað, tí at hann átti so grúiliga nógv meir enn øll 

hini.

Ein dagin stóð eitt lítið, fitt gimburlamb við flættaðum 

frunti framman fyri hann. Tað jótraði og hugdi beint inn í 

eyguni á Janusi.

“Kann eg læna eitt tjóður frá tær?” spurdi tað lítla, fitta 

gimburlambið við sloyfu á halanum. 

“Hav tað bara so leingi, sum tú vilt,” segði hann við fitta 

gimburlambið við flættaðum frunti og sloyfu á halanum. Og 

so fekk hann ongantíð tjóðrið aftur.

Nú sóu allir seyðirnir, at Janus var gávumildari, enn øll 

hildu hann vera.

Nógv sóu hann sum nakað heilt stórt, størri, størst. Tey 

løgdu seg fløt fyri føtur hansara. Janus var nú gávumildur 

1. Um tað var tú ...

 Ímynda tær, at óndasti veðrurin í dalinum, Dávur, møtir 

nakna, kedda Janusi og byrjar at spilla hann út. 

 Um tú vart Janus, hvat hevði tú so sagt?

 Stillið tykkum yvir av hvørjum øðrum tvey og tvey. Annar er 

óndasti veðrurin í dalinum, sum byrjar at spilla Janus út. Hin 

er Janus, sum nú torir at verja seg. Aftaná býta tit um leiklut.

• Stilla teg yvir av einum makkara og ver óndasti veðrur í 

 dalinum.

• Makkarin skal svara aftur.

• Býtið um leiklut.

sum fáur. Hann lænti av øllum, sum hann átti, og meir hann 

lænti, flatari løgdu øll seg fyri honum.

Tey læntu alt møguligt frá honum, og einki, sum hann 

lænti teimum, fekk hann nakrantíð aftur.

Tey læntu kraftfóður, saksar, plastposar, lummalyktir, trog, 

spjøldur, kaffi, mjólk, seymir, lúsapulvur, hakkaðar tomat

ir, kál, gras, røtur, ja, sjálvt ullina á bakinum læntu tey frá 

honum, og hann gav játtandi við einum smíli. 

Hann vildi ikki skuffa nakran.

Áðrenn hann visti av, átti hann einki. Seyðirnir í bygdini 

høvdu lænt alt, sum hann átti, og nú stóð hann har, nakin, og 

átti ikki so mikið sum ullina á bakinum.

Hinir seyðirnir í bygdini í dalinum áttu nú alt møguligt, 

og teir sóu ikki tann naknasta, keddasta Janus í allari verðini, 

sum stóð mitt á bønum, mitt í bygdini og var keddari enn 

hann nakrantíð hevði verið.
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grundstig hástig kyn lýsingarorð miðstig stigbenda
stigbending

g h k l m s

2. Fittur og fittastur

 Janus er ikki bara fittur ella fittari, men 

 hann er fittastur.

 Lýsingarorðið fittur verður stigbent til fittastur. 

Nú skalt tú finna fleiri lýsingarorð í tekstinum 

og stigbenda tey. Brúka            11.

• Finn lýsingarorð í tekstinum.

• Bend tey.

 Kanska hevur tú funnið orð, sum ikki verða 

bend sum fittur. Tosa um, hvussu tú bendir t.d. 

góður.

glaður glaðari glaðastur

Lýsingarorð

Eitt lýsingarorð sigur

okkurt um, hvussu ein

persónur, eitt dýr ella

eitt ting er ella sær út.

Til dømis eru orðini

fittur, stór og lítið

lýsingarorð.

Tú kanst finna eitt 

lýsingarorð við at seta

“at vera” ella “eg eri”

framman fyri orðið.

At stigbenda

Lýsingarorð verða bend

eftir kyni í trimum

stigum, grundstigi,

miðstigi og hástigi, t.d.:

ríkur, ríkari, ríkastur

(kallkyn)

rík, ríkari, ríkast 

(kvenn kyn)

ríkt, ríkari, ríkast

(hvørkikyn)

Summi lýsingarorð

broytast heilt, tá ið tey

verða stigbend, t.d.

góður, betri, bestur

FLEX

 keddur keddari keddastur

 góð betri best

 

 lítið minni minst

 grundstig miðstig hástig

Volapykk FLEKS
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gásareygu endursiga
endursøgn

søgutráður

g e s

Gásareygu
Vit brúka gásar
eygu, tá ið vit 
skriva tað, sum 
onk ur sigur, til 
døm is “góðan 
dag”.

 3. Fitt fittari fittast

 Ímynda tær, at óndasti veðrurin í 

dalinum hevur eina konu. Eina ær, sum 

ikki bara er fitt, men tann fittasta í øllum 

dalinum, nei í øllum heiminum.

 Royn at ímynda tær, hvat hon sigur, tá 

ið hon møtir kedda, nakna Janusi. Tú 

skalt finna nøkur góð lýsingarorð, sum 

frú Dávur ætlar at brúka. Lýsingarorðini 

skulu bendast í hástigi.

• Finn fimm góð lýsingarorð.

• Bend tey í hástigi.

• Skriva tað, sum frú Dávur sigur við 

Janus.

 

 Minst til at brúka gásareygu í beinleiðis 

talu. Tað er, tá onkur sigur okkurt.

Endursøgn
Tá ið vit endursiga 
tað, vit hava hoyrt ella 
lisið, fortelja vit alt 
tað, sum vit minnast 
av frásøgnini – kanska 
ikki við júst somu 
orðum, men við so 
mongum smálutum 
sum gjørligt.

4. Fleiri skrøggsøgur

 Tú hevur helst hug at hoyra nógv fleiri 

skrøggsøgur. Tær finnur tú á skúlabóka

savninum ella her. 

 Tá ið tú hevur funnið eina søgu, sum tú 

heldur vera serliga góða, spennandi ella øra, 

skalt tú endursiga hana fyri einum makkara.

 Tú kanst brúka ein søgutráð.

• Les ella lurta.

• Sig uppaftur fyri einum makkara.

FLEKS
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f

fiktión

v

veruleikakent

ó

óveruligt

Fiktión
Vit nevna søgurnar, tú júst hevur lisið, 

fiktión. Fiktión merkir, at okkurt er 

íspunnið.

Tað ber ikki til at siga, at okkurt er satt, og 

at okkurt er lygn í eini søgu. Men tá talan 

er um fiktión, so er sumt, sum er meira og 

minni veruligt.

Summar søgur eru veruleikakendar. Tað 

merkir, at søgugondin kann fara fram 

í veruleikanum, og at tú kanska kennir 

líknandi støður frá tínum gerandisdegi.

So er tað tær óveruligu søgurnar. Har 

hendir ymiskt, sum ikki kann henda í 

veruleikanum.

Nakrar søgur byrja veruleikakent, men 

fara yvir í tað óveruliga. Í slíkum søgum 

undrast tú á, hvat hendir. Tað óveruliga 

fjalir okkurt. Søgan er um okkurt, men 

snýr seg kanska um okkurt heilt annað.

Tann veruleika
kenda søgan

1

2

3 

Fiktión
Fiktión merkir, at 
okkurt er íspunnið.

Áðrenn tit fara í holt við at lesa næstu søguna, skulu tit stutt 

tosa um, hvørji sløg av søgum tit hava møtt í partinum.

Óveruligt
Óveruligt er 
so vorð ið, sum ikki 
kann henda í veru
leikanum. Tað 
hend ir bara í 
hugaheim inum.

Veruleikakent
Veruleikakent er 
sovorðið, sum 
kann henda í 
veruleik anum.

FLEKS

Søgan, sum 
byrjar veruleika
kent, men sum 
broytist til at vera 
óverulig

Tann óveruliga 
søgan
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Søgubrot
Næstu søguna skalt tú fyrst bara njóta. Hon 

byrjar heilt veruleikakent, men so hendir 

okkurt ...

Tekstur og myndir: Edward Fuglø

Nú er vorðið seint, og Poetikus fer at leggja seg. Hann leggur 

fiólina frá sær og rembir sær. So geispar hann inniliga og 

setur seg á koyggjukantin. Sofus situr við havgron á galións

figurinum aftan fyri hurðina.

“Bølmenni! Ótýggi! Kukkur!” letur tað í honum.

Men Poetikus hevur longu drigið forhangið fyri og hevur 

ballað seg langt undir dýnuna.

Úti ýlir stormurin, tað leikar í, og brotini eru sum fjøll. 

Tað sær øgiligt út, har tey koma og skola langt upp á vitan. 

Summi av brotunum eru so høg, at tey røkka heilt upp til 

ovastu gluggarnar á vitanum, og gamli vitin líkasum gevur 

seg. Í myrkrinum sær hvíta brimið út sum kløur, ið klóra og 

kráma upp eftir honum. Og gangurin frá brotunum er ræðu

ligur, tað hoyrist ikki mannamál, sum tað buldrar og rungar 

eftirí.

Hetta er ein ódnarnátt av teimum ringastu. Men Poetikus 

svevur sín søta blund í koyggjuni, og onkuntíð snorkar hann 

eisini.

“Halt kjaft!” letur úr Sofusi undir borðinum.

Pappageykurin er klárvakin, og tað er ikki sørt, at hann er 

fiól    remba sær    havgron    galiónsfigurur    bølmenni    ótýggi
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fjálturstungin    kvaklast    kurpali    roðsla    sporl    bergtikin    alskin tikin á bóli    foyur

eitt sindur fjálturstungin, har hann situr einsamallur.

So einaferð verður ein øgiligur brestur, og Sofus er í leysum 

lofti.

“Eg eri úr Prag!” skríggjar hann og flýgur upp á køksskápið.

Eitt vindeyga fer í knús, og sjógvur skolar inn á gólvið.

Poetikus kvaklast við í koyggjuni og setist, hálvgum í ørviti, 

upp undir seg. Tað hoyrist sovorðin løgin spruttan og skvatlan 

í kurpalinum, og Poetikus kagar út undan forhanginum. 

Hann hvøkkur við. Ein havfrúgv!

Úti á gólvinum, í einum hyli av sjógvi, liggur ein havfrúgv. 

Sjógvur rennur av henni. Hon setist upp undir seg og hyggur 

eitt sindur ørkymlað at Poetikusi. Poetikus hyggur ógvuliga 

bilsin at henni. Sofus stendur málleysur ovast uppi á køks

skápinum. Eina løtu sita tey trý bara har og hyggja hvør at 

øðrum, ongin fær orðið upp. Havfrúgvin er ósigiliga vøkur. 

Hárið er sítt, og blanka roðslan og sporlið skyggja. Poetikus 

verður bergtikin, hann fær ikki eyguni av havfrúnni.

“Hey, eg eiti Koralia,” sigur hon so og hyggur blíð at 

Poetikusi. Poetikus hevur ongantíð áður hoyrt so vakra rødd, 

hann næstan tárar. “Eg, eg ei ... eiti Poetikus,” stamar hann 

umsíður.

“Poetikus,” tekur Koralia uppaftur, “tað er eitt vakurt navn.” 

Havfrúgvin hyggur alskin at Poetikusi.

“Mammu míni dámar so væl yrkingar,” sigur hann 

smæðin, “meg kallaði hon upp til heiðurs fyri skaldskapin.”

“Sum tað var vakurt,” heldur Koralia fram. “Og hesin fíni 

pappageykurin, hvussu eitur hann so?” spyr havfrúgvin og 

hyggur smílandi upp á Sofus.

Sofus verður púrasta tikin á bóli. Hann gerst so foyur, at 

hálsfjaðrarnar blásast upp, og nakkafjaðrarnar reisast.
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2. Óverulig

 Søgan Poetikus er verulig í byrjanini, 

men gerst óverulig. Knappliga hendir 

nakað, sum ikki kundi hent í veru

leikanum. Tú skalt finna hetta staðið í 

søguni og tekna tað.

• Tekna staðið, har tað veruliga gerst 

óveruligt.

• Tosið saman, um tað er okkurt frá 

tykkara lívi, sum tit kenna aftur í 

 tekst inum.

1. Hvat heldur tú?

 Tá ið tú hevur lisið eina 

søgu, er altíð skilagott at 

kanna eftir, hvussu tað 

kendist.

 Tú kanst kanna eftir, hvat 

undraði teg, hvat tú helt 

vera gott, stuttligt ella 

løgið, og hvat minnir teg 

um okkurt annað. Tað er 

ofta júst har, at okkurt 

áhugavert fjalir seg.

• Skriva tað, tær dámar í 

søguni.

• Skriva tað, tær ikki dámar 

so væl. 

• Skriva tað, tú undrast á.

• Skriva tað, sum møguliga 

minnir teg um okkurt 

 annað, tú hevur sæð, 

hoyrt, lisið ella følt.

“Eg eri úr Prag!” sigur hann so, alt meðan hann stendur 

har á einum beini og við útbreiddum veingjum og syftir 

høvd ið til høgru og vinstru.

“Eg eri úr Prag,” sigur hann aftur.

“Hann eitur Sofus,” sigur Poetikus.

Sofus er fjákutur, men tað er eisini fyrstu ferð, at pappa

geykurin hevur hitt eina so vakra havfrúgv.
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Hey tú!

i
innara 
frásøgufólk

m
metafiktivt 
frásøgufólk

u
uttara
frásøgufólk

3. Frásøgufólk

 Frásøgufólkið í Poetikus er ikki við í søguni.  

Hetta kalla vit eitt uttara frásøgufólk.

 Um tað var Poetikus, sum fortaldi sína søgu, so  

høvdu vit sagt, at talan var um eitt 

 innara frásøgufólk.

 Í eini søgu ber til at skifta ímillum uttara og 

 innara frásøgufólk. Kanska ber til at finna onkra 

reglu, har Poetikus er innara frásøgufólkið, og 

har tú kanst lesa, hvussu hann kennir seg.

• Finn eitt stað í søguni, har vit hava eitt uttara 

frásøgufólk.

• Ber til at finna eitt stað í søguni, har vit hava eitt 

innara frásøgufólk?

Eitt uttara 
frásøgufólk

Eitt uttara frásøgufólk

er ikki við í søguni,

men fortelur søguna,

sum um viðkomandi

stóð uttanfyri og

hugdi at.

Eitt innara frásøgufólk
Eitt innara frásøgufólk 
er við í sjálvari søgu
gongdini. Tað er ofta 
høvuðspersónurin, sum 
fortelur.

Eitt metafiktivt 
frásøgufólk
Eitt metafiktivt 
frásøgufólk vendir 
sær ofta beinleiðis 
til tín og tosar um 
tað at fortelja eina 
søgu.

Hann fór út 
úr húsinum

Og so 
føldi 
eg ...

• Finn eitt stað í søguni, har frásøgufólkið er 

metafiktivt.

• Tosið um, hvønn týdning fleiri ymiskir 

frásøgu leiklutir hava fyri eina søgu.

 Í Poetikus tosar frásøgufólkið onkuntíð bein

leiðis við teg. T.d. sigur frásøgufólkið: “Sofus 

er fjákutur, men tað er eisini fyrstu ferð, at 

pappageykurin hevur hitt eina so vakra hav

frúgv.” Vit nevna hetta eitt 

 metafiktivt frásøgufólk.

FLEKS

frásøguleiklutur
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4. Onomatopoietikon    

 Nú skalt tú læra eitt nýtt, merkisvert orð. Tú skalt læra at 

úttala tað, og tú skalt læra, hvat tað merkir.

• Hvussu nógv stavilsi eru í orðinum onomatopoietikon?

 Vita, um tú klárar at læra orðið onomatopoietikon uttanat. 

Kanska hjálpir at klappa, trampa ella trumma samstundis.

 Onomatopoietikon er ljóðhermiorð ... til dømis voavv, 

upps, oyss, blam, whomp, foom.

 Royn at finna nøkur tílík orð. Tú skalt hugsa um at 

 ljóðherma. Tað kann til dømis vera vrruum.

onomatopoietikon

 Tú skalt velja eina av myndunum á síðuni 

og gera eina talubløðru við ljóðhermi

orðinum í.

 Í fleksbókini sært tú, hvussu tú kanst loysa 

uppgávuna. Tú kanst fara eftir tekning

un um og síggja, hvussu tú setur eina 

talubløðru inn og skrivar í hana.

• Vel eina tekning.

• Skriva ljóðið í eina talubløðru.

FLEKS

FLEKS

Ótrúligt  37  36  NEM í fjórða

02 Ótrúligt.indd   36-37 06-12-2016   15:54:11



 Byrja at skriva Matliga Mia. 

Byrjanin á søguni skal vera 

verulig, men søgan skal 

so við og við fara yvir í tað 

óveruliga.

• Tosið um, hvat hendir í 

myndini.

• Skriva eina søgu.

 Nú heldur tú kanska, at søg

an er liðug, men tað er hon 

ikki. Tú skalt arbeiða víðari 

við søguni og bøta um hana. 

Kanska hevur tú tørv á at 

tosa við onkran um hana. Tit 

skulu geva hvørjum øðrum 

aftursvar.

 Tá ið tú gevur tínum makk

ara aftursvar, skalt tú siga 

honum, hvat ið tú helt vera 

tað besta í søguni, og hvørjar 

ábøtur tú heldur, at makk

arin skal gera. Kanna eftir, at 

søgan hevur eitt 1. skifti og 

eitt 2. skifti, og um endin er 

áhugaverdur.

1. Inn í myndina

 Hugsa um, hvat tú heldur 

vera stuttligt og løgið. Hugsa 

um, hvat undrar teg. Tað er 

ofta júst har, at okkurt áhuga

vert fjalir seg.

 Hygg gjølla at myndini.

• Skriva tað, tær dámar í 

 myndini.

• Skriva tað, tær ikki dámar so 

væl.

• Skriva tað, tú undrast á.

• Skriva tað, sum møguliga 

minnir teg um okkurt annað, 

tú hevur sæð, hoyrt, lisið ella 

følt.

2. Matliga Mia

 Nú er løtan komin, at tú skalt 

skriva eina søgu. Tú kanst 

ivaleyst brúka okkurt av tí, 

sum tú undraðist á í áðni. 

 Hyggið nú væl at myndini 

aftur og tosið um, hvat man 

fara fram.

aftursvar

a

Matliga Mia

Matliga Mia, Edward Fuglø

Mynd
FLEKS
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serlingur    søgn    yvirnatúrlig vera

Serlingar

• Skiftist at geva hvørjum øðrum 

aftursvar.

 Nú heldur tú kanska aftur, at 

søgan er liðug, men tað er hon 

ikki, tí nú mást tú kanna eftir, um 

tú hevur stavað rætt, og um tú 

hevur minst til at seta punktum 

og skriva stóran bókstav aftan á 

punktum.

• Kanna søguna.

 Hevur tú skrivað søguna á teldu, 

kanst tú brúka rættstavaran.

 Tað er umráðandi, at tú hugsar 

um, hvør skal lesa søguna. Tú 

skalt velja eina skrift, sum hóskar 

til tína søgu, og tú skalt hugsa 

um, hvussu yvirskriftin skal síggja 

út.

Filmur

Leikstjóri: Regin D. Patursson

Brot úr filmsrøð, 17 min. KvF 2002

Í filmsrøðini Serlingar hitta vit serlingin Líggjas, sum 

situr og lesur sagnir. Hann gerst hugtikin av teimum 

yvirnatúrligu verunum og ger seg til reiðar at hitta 

onkra teirra. Hann veit einki um huldumannin, sum 

býr í einum stórum steini, men huldumaðurin veit um 

Líggjas og er til reiðar at taka ímóti honum, tá ið hann 

kemur á vitjan.

FLEKS
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viðmerking    lyklaorð

1. Lurta eftir filminum

 Áðrenn tú fert at hyggja at filminum, skalt tú 

hoyra eitt sindur av ljóðinum í filminum.

 Spæl ljóðið í filminum.

• Lurta eftir ljóðinum og skriva nakrar 

 setningar um tað, tú kemur í tankar um. 

 Legg setningarnar til síðis, set teg væl til 

rættis og hygg at filminum.

• Hygg at filminum.

2. Tín hugsan um filmin

 Áðrenn tú hugdi at filminum, lurtaði tú eftir 

ljóðinum, og nú hevur tú sæð filmin fyrstu 

ferð. Tú skalt hugsa um, hvat tær dámdi væl 

í filminum og skriva tað niður. Síðan skalt 

tú tosa við ein makkara um, hvussu ljóðið 

hóskaði til filmin.

• Skriva tað, tær dámdi væl í filminum.

• Tosið um, hvussu ljóðið hóskaði til filmin.

3. Tað óveruliga

 Filmurin Serlingar byrjar heima hjá Líggjasi. Tá ið vit hitta 

hann við hús, er alt veruligt. Hóast hann er eitt sindur 

serligur, er hann ein vanligur maður, sum býr í einum 

vanligum húsi. Men filmurin fer frá tí veruliga yvir í tað 

óveruliga, tá ið Líggjas fer frá húsum at hitta onkra yvir

natúrliga veru, sum hann hevur lisið um í sagnunum. 

Hann hittir ein huldumann, sum býr í einum steini, og fer 

inn við honum. 

 Nú skalt tú síggja filmin umaftur. Hesa ferð skalt tú finna 

støð í filminum, har okkurt hendir, sum ikki kann henda 

í veruleikanum. Tað er har, sum filmurin gerst óveruligur. 

Steðga filminum og legg til merkis, hvat hendir. Skriva 

viðmerkingar niður á ein pappírslepa. Viðmerkingarnar 

kunnu vera lyklaorð ella setningar, sum tú setur í samband 

við filmin.

• Finn tey støð í filminum, har filmurin gerst óveruligur.

• Skriva viðmerkingar um tað, sum hendir.

• Skriva, hvørjum Líggjas møtir í filminum.

FLEKS

FLEKS

Ótrúligt  43  42  NEM í fjórða

02 Ótrúligt.indd   42-43 06-12-2016   15:54:15



h s

hugarok samandráttur

Hugarok
Tá ið tú gert hugarok, 
skalt tú koma við øllum 
teimum hugskotum, tú 
kemur í tankar um, og 
skriva tey niður.

Samandráttur

Ein samandráttur er 

ein stutt endurgeving 

av tí, sum ein tekstur 

ella ein filmur er um. 

 Tú skalt velja tað 

týdn ingarmesta og 

skriva tað við egnum 

orðum.

lagaligur    brokkoli

Søga4. Yvirnatúrligar verur

 Tú kennir ivaleyst onkra yvirnatúrliga veru úr søgum 

ella filmi.

 Tit skulu gera eitt hugarok, har tit koma við øllum tí, 

tit vita um yvirnatúrligar verur. Hvaðani eru tær, og 

hvørjar serligar eginleikar hava tær?

• Ger eitt hugarok um yvirnatúrligar verur.

 Líggjas er ikki ein yvirnatúrlig vera, men hann er 

kortini serligur, tí hann torir at fara út at kanna tann 

yvirnatúrliga heimin. Tit skulu práta saman um, 

 hvørjar eginleikar Líggas hevur, sum gera hann 

 serligan.

• Tosið um Líggjas og hansara serligu eginleikar.

• Tosið um, hvør munur er á Líggjasi og yvirnatúrligum 

verum.

5. Samandráttur

 Tú hevur kannað, skrivað og prátað um filmin 

Serlingar. Nú skalt tú skriva ein samandrátt av 

 filminum.

 Í samandráttinum skalt tú skriva ein heilt stuttan 

tekst um tað, sum filmurin er um. Tú kanst brúka 

onkra av viðmerkingunum, sum tú skrivaði um filmin, 

og tú kanst seta myndir úr filminum inn.

 Tú kanst fara eftir myndum her.

• Skriva ein stuttan samandrátt um filmin Serlingar.

• Set eina mynd inn.

ÍSGENTAN
Tekstur: Bent Haller

Myndir: Dorte Karrebæk

Borghild Sjúrðarberg týddi

Lena og Sandra vóru vinkonur, tær spældu altíð 

saman, og tær spældu hampuligar og friðarligar, tí 

soleiðis vóru tær, og tað hevur altíð verið væl dámt at 

skikka sær væl.

Foreldur teirra hildu nógv av teimum, ja, tey 

elskaðu tær, tí tær vóru altíð so lagaligar. Tað var 

ongantíð rok, tá ið tær skuldu í song um kvøldið. Tær 

sótu hampuligar við borðið, tá ið tær ótu. Tær ótu 

upp og grenjaðu aldrin, tá tær fingu brokkoli. Tær 

dálkaðu seg heldur ikki, og teimum dámdi so væl at 

vera pyntaðar.

Næsta søgan, ið tú skalt lesa, eitur Ísgentan. 

Hon byrjar veruleikakent, men so ... Áðrenn 

tú fert at lesa søguna, skalt tú hyggja væl at 

myndunum og hugsa um, hvussu tær hóska 

til heitið Ísgentan.

• Tosið saman um myndirnar.

• Gitið, hvat søgan er um.

FLEKS
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eið    hugtikin

Tær tosaðu hampuliga, báðar tvær, aldrin hoyrdi tú ein 

eið av teirra munni. Og tær gjørdu síni skúlating. Tær 

dugdu so væl. Lærarin rósti teimum, hvørja ferð høvi 

var til tað. Tær fóru vist at verða okkurt stórt einaferð, 

og foreldrini sóu tær longu sum bæði eitt og annað.

Tær báðar genturnar vóru ikki tvíburar, sjálvt um 

tú skuldi trúð tí, tí tær gjørdu alt fyri at líkjast og vildu 

helst ganga í líka klæðum.

Ein dagin, ein heilt vanligan mikudag, kom ein 

genta, sum æt Íðunn, yvir til teirra.

“Hey,” segði hon.

Hvørgin hoyrdi.

Íðunn hevði so mangan roynt at sleppa upp í spælið 

hjá teimum fittu gentunum, men tað hevði ongantíð 

eydnast henni.

Øll hini børnini høvdu sagt við hana, at hon kundi tað 

sama gevast.

”Lena og Sandra spæla bara við hvørja aðra,” søgdu tey.

Men Íðunn var treisk. Sjálvt um hon kundi spælt við øll 

hini, so vildi hon bara spæla við Lenu og Sandru. Hon var so 

hugtikin av teimum, tí tær sóu so ótrúliga fittar út.

Íðunn mannaði seg upp.

”Hvat gera tit?” spurdi hon.

Men hóast hon tosaði hart og týðiliga, lótust Lena og Sandra 

ikki um vón. Tær hugdu bara upp á hvørja aðra.

”Nú, so er vist tíð til at fara avstað,” segði Lena.

”Ja, vit fara,” segði Sandra. ”Tíð at fara.”

”Hvagar fara tit?” spurdi Íðunn. 

Lena hugdi upp um høvdið á Íðunn og segði:

”Fuglarnir syngja so vakurt í dag.”

”Ja, og vindurin blæsur so deiliga,” segði Sandra. ”Hann 

svalir kjálkan.”

Tá ið Lena og Sandra tosaðu saman, so var tað eingin annar, 

sum skilti, hvat tær tosaðu um. Tað var, sum tosaðu tær eitt 

mál, ið tær sjálvar høvdu funnið uppá. Tær góvu vanligum 

orðum ein serligan týdning.

Íðunn kendi á sær, at hon var farin at kølna, hóast sólin 

skein av heiðum himni, og hóast børnini fóru súkklandi 

oman á strondina og høvdu svimjiklæði og handklæði við sær. 

Hon hevði altíð hildið, at bara hon slapp at spæla við Lenu 

og Sandru, so fór sólin altíð at skína á hana, men soleiðis var 

ikki.

”Skulu vit seta okkum á beinkin her?” spurdi Sandra, og 

sólin skein so blonk í andlitið á henni, at tað gjørdist til ein 

lýsandi blankan blett.

”Ja, so býta vit bommpakkan ímillum okkum,” segði Lena, 

”eitt til tín og eitt til mín.”

svala    heiður himin
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rímfrost    lofnaðir at blaka sær

Íðunn krympaði seg saman á bonkarendanum, meðan hon 

lurtaði eftir endurtøkunum: Eitt til tín og eitt til mín. Hon 

hugdi upp, men sólin skein enn, har var einki skýggj at síggja 

á luftini, og kortini bleiv tað ísakalt.

Hon gníggjaði armar og bein. Hevði hon bara havt eina 

ullinta troyggju og eina húgvu. Men Lena og Sandra vóru í 

berum ørmum og 

stuttum ljósum 

kjólum. Tær vóru 

ikki kaldar.

”Hví er tað so 

kalt?” skalv Íðunn.

Hon fekk sjálv

andi einki svar, 

tað var eisini ein 

býttur spurningur, 

tí at tað vóru 25 hitastig í 

hásummarskugg anum.

Hon varnaðist okkurt stívt, okkurt 

sum eins og skróvaði eitt sindur í klæðun

um og í hárinum.

Tað var rímfrost.

Kløkk skundaði hon sær at busta tað av. Nú bleiv hon 

veruliga bangin.

“Eitt til TÍN og eitt til MÍN,” ljóðaði alla tíðina.

Hon skuldi reisa seg upp, men fekk ikki. Buksurnar vóru 

frystar fastar í beinkin, og nú vóru fingrarnir púra lofnaðir og 

snipparnir bláir.

Hon blásti á hendurnar, men tað var, eins og andin ikki var 

heitur longur, hon andaði stór hvít skýggj út úr munninum.

Hon royndi at blaka sær og fáa hita aftur á tann hátt, men 

armarnir vóru sum frystar greinar, eins og kjálkarnir og 

føturnir. 

”Eitt til tín og eitt til mín,” ljóðaði … uttan íhald.

Íðunn kendi, hvussu tað brakaði innan í henni, fingrarnir 

vóru samanfrystir og føturnir við. Og tað kendist, sum sat 

hon mitt inni í sær sjálvari.
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heiti stólurin

h

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.

2. Heiti stólurin

 Nú skal ein næmingur sjálvboðin í heita 

stólin.

 Tá ið tú ert í heita stólinum, skalt tú ímynda 

tær, at tú ert ein persónur úr søguni. Hini 

sleppa at spyrja teg, hvussu tú hevur tað, 

hvussu tú følir teg o.s.fr. Tú skalt liva teg inn 

í leiklutin og minnast, at tú ert ein annar enn 

tann, tú ert í veruleikanum.

• Setið persóninum í heita stólinum spurn

ingar.

 Aftaná skal ein annar persónur í heita stólin.

1. Ísgentan Íðunn

 Hvussu er tað at vera Íðunn, og hvussu man tað 

vera at vera Lena og Sandra? Tit skulu royna, 

um tit kunnu føla, hvussu tað er, tá ið tit fara at 

dramatisera eina støðu úr søguni. Tit skulu vera 

trý í hvørjum bólki.

 Fyrst skulu tit velja eina ávísa støðu úr søguni 

Ísgentan, sum tit ætla at dramatisera, og síðan 

skulu tit býta leiklutirnar millum tykkara. Avtala 

við læraran, um tit skulu vísa hetta fyri øðrum 

aftaná.

• Veljið eina ávísa støðu.

• Býtið leiklutirnar.

• Legg væl til merkis, hvussu tað kennist at vera í 

tínum leikluti.

Tá ið vinkonurnar báðar reistust at fara til hús at gera skúla

ting og gera tað, sum tær annars skuldu gera, sat lítla Íðunn 

einsamøll eftir á beinkinum. Tað vil siga, at í veruleikanum 

sat hon ikki longur har, tí tað var ikki hon.

Í fyrstuni var tað eingin, ið varnaðist nakað, men tá ið tað 

var myrkt, var ein gamal maður, sum undraðist á, at har sat 

ein lítil genta á beinkinum í viðarlundini.

Tað vil siga, tað var ikki júst ein vanlig genta, hon var úr 

ísi og kava, hon var eitt slag av kavamanni, men áðrenn tann 

gamli maðurin hevði fingið fatur á nøkrum, sum kundi vátta 

tað, sum av sonnum var ein stórhending, so var hon bráðnað. 

Sjálvandi.

Tað var hóast alt hásummar.
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s

samandráttur

3. Er um og snýr seg um

 Tá ið tú hoyrir ella lesur eina søgu, so 

leggur tú ofta fyrst til merkis, hvat søgan 

er um og minnist tað. 

 Tá ið tú undrast á okkurt í eini søgu, er 

tað tí, at hon snýr seg um okkurt annað 

enn tað, sum hon er um. Tað er sum um 

okkurt er fjalt millum reglurnar.

 Tú skalt skriva ein lepa við tí, tú undrast 

á í søguni Ísgentan. Aftaná skulu tit tosa 

saman um, hvat Ísgentan man snúgva 

seg um.

• Skriva tað, tú undrast á.

• Tosið saman um tað, sum Ísgentan snýr 

seg um.

4. Stuttur samandráttur

 Tú hevur arbeitt við søguni Ísgentan á ymsan 

hátt, og tit hava tosað um, hvat søgan 

snýr seg um. Nú skalt tú skriva ein stuttan 

samandrátt av søguni Ísgentan.

 Ein stuttur samandráttur er ein heilt stuttur 

tekstur, har tú skrivar, hvat søgan er um. Tú 

kanst seta eina mynd úr søguni inn. 

• Skriva ein stuttan samandrátt av Ísgentan.

• Set eina mynd inn.

Her kanst tú fara eftir myndum. FLEKS

Ótrúligt  53  52  NEM í fjórða

02 Ótrúligt.indd   52-53 06-12-2016   15:54:33



Matliga Mia

Atgongumerki
Navn 

Dato

Jeg har lært:

Dette produkt skal i min portfolie fordi:

p a

portfolio atgongumerki

Portfolio
Portfolio er ein mappa. 
Í hesi mappuni goyma 
tit serlig avrik, sum 
vísa, hvat tit hava lært. 
Tit skriva eitt atgongu
merki til øll avrikini í 
portfoliomappuni.

Eftirmeting

Kanna eftir, um tú hevur rokkið málunum fyri partin.

Hetta gert tú við at 

1. velja eitt tekstabrot úr eini óveruligari søgu

2. velja eina skrøggsøgu og siga hana uppaftur

3. skriva ein stuttan samandrátt av einum filmi ella einari 

søgu

4. lesa tína egnu skrøggsøgu upp

Portfolio og 
atgongumerki
Nú er løtan komin, at tú skalt velja tey avrik, sum 

vísa, hvat tú hevur lært í partinum og leggja tey í 

tína portfolio.

Ein portfolio kann til dømis vera ein A4mappa, 

ein mappa á telduni ella ein kassi, sum tú hevur 

prýtt.

Tað er skilagott bæði at hava eina handbæra 

mapp  u og eina mappu á telduni.

Tú skalt skriva eitt atgongumerki til øll avrikini, 

sum tú leggur í mappuna. Tú skrivar eina yvirskrift 

á atgongumerkið, umframt hví tú hevur valt at 

goyma júst hetta avrikið. Eitt atgongumerki kann 

vera ein pappírslepi ella eitt skjal. Hetta skal liggja 

saman við avrikinum.

  

1. Atgongumerki

 Her fært tú fatur á einum atgongumerki

5. miðla og goyma tað, 

 tú hevur lært og 

 framleitt

Tú kanst brúka arbeiðsskjal 
til tína eftirmeting.

FLEKS

FLEKS
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