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Inngangur 
Norski rithøvundurin Stian Hole, sum hevur vunnið fleiri heiðurslønir, hevur skrivað bókina 
Garmanns gate. Hon kom út í 2009. Bókadeild Føroya Lærarafelags gav bókina út á føroyskum í 
2012 við heitinum Gøtan hjá Gudmundi. Niels Jákup Thomsen týddi.
Hetta er onnur bókin í tríbókarøðini um dreingin Gudmund. Bøkurnar taka sjónarhornið hjá 
barninum í álvara og bjóða lesarunum - bæði børnum og vaksnum - av.
 Søgan í bókini Gøtan hjá Gudmundi fevnir um nakrar dagar um heystið og er um
umleið 7 ára gamla Gudmund, sum letur seg ræða av Róa, ”konginum í gøtuni”, sum 
gongur í fjórða flokki. Hann hóttir Gudmund til at bresta ein svávulpinn í urtagarðinum hjá 
Frímerkjamanninum, har grasið er ógvuliga turt. Frímerkjamaðurin er ein djevul, sum druknar 
kettlingar, sigur Rói. Hetta endar heilt galið, tá ið Gudmundur missir svávulpinnin, og eldur 
kemur í urtagarðin. Rói rýmir, men Gudmundur herðar seg, vísir ábyrgd og hjálpir til at 
sløkkja eldin. Hetta er byrjanin til eitt vinalag millum tvær friðarligar og einsamallar verur, og 
báðir eru savnarar. Gudmundur savnar blómur, sum hann pressar til sítt blómusavn, og gamli 
frímerkjamaðurin, sum fyrr var postboð, savnar frímerki og brøv. Hetta er eitt vinalag, sum eisini 
er á einum filosofiskum og støddfrøðiligum stigi, millum tveir persónar, sum eru á hvør sínum 
enda í lívinum, og sum er við til at styrkja ein varnan drong, sum verður tryggari, sum søgan líður. 
Gøtan hjá Gudmundi byrjar og endar við, at Gudmundur situr í kamarinum og hyggur út, meðan 
hann eygleiðir lívið uttanfyri. Á fyrstu opnuni er Gudmundur knýttur, á síðstu opnuni er Rói 
partvís avmarkaður til ein skugga, og hann er noyddur at halda fast um róðrið á súkkluni. Heitið 
á bókini er við til at skapa ein karm rundan um søguna. Gøtan er staðurin, sum tú hoyrir til - bæði 
við góðum og minni góðum. Kanska minnir søgan vaksna lesasan um Barndommens gade eftir Tove 
Ditlevsen?

Bókmentavegleiðing
Gøtan hjá Gudmundi er ein myndabók, sum bæði bjóðar tær av og bjóðar tær inn, og tað hevur 
týdning, at næmingarnir fáa rúm til sínar egnu hugleiðingar og innskot. Fólk í øllum aldri kunnu 
lesa bókina, men her er málbólkurin 1. og 2. flokkur við støði í ávegismálunum eftir 2. flokk. 
Bókmentavegleiðingin er ikki skipað sum ein stig-fyri-stig-vegleiðing, men sum eitt upplegg til 
lærarafakliga hugdýping, sum er støði undir arbeiðinum við myndum og teksti. Dentur verður 
lagdur á samrøðuna um myndabókina. Haraftrat eru uppskot um annað virksemi, sum kann vera 
við til at røkka málunum í námsætlanini. 

Stian Hole
Stian Hole er norskur myndprýðari, rithøvundur, grafikari og sniðgevi, føddur í 1969 og 
útbúgvin í Statens håndverks- og kunstskole í Oslo við visuellum samskifti sum høvuðslinjugrein. 
Fyrstu ferð, hann royndi seg sum rithøvundur, var í 2005 við bókini Den gamle mand og hvalen 
(ikki týdd til føroyskt). Garmanns sommer varð útgivin í 2006 (á føroyskum í 2011, Summarið hjá 
Gudmundi). Umframt nógvar norskar heiðurslønir, fekk Summarið hjá Gudmundi í 2007 nógv 
virðismettu Bologna Ragazzi Award fyri mest nýskapandi myndabókina og í 2010 Deutscher 
Jugendliteraturpreis fyri bestu myndabókina. Garmanns gate kom út í 2008 (á føroyskum í 2012, 
Gøtan hjá Gudmundi) og fekk Norðurlendsku barnabókavirðislønina í 2009. Garmanns hemmelighet 
var útgivin í 2010 (á føroyskum í 2013, Loyndarmálið hjá Gudmundi). Bókin fekk Brageprisen 2010 í 
bólkinum ”Åben pris - billedbøger for børn og voksne”.
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Myndprýðingarnar hjá Hole eru talgildar kollasjur, sum samantvinna ymiskar myndeindir, og 
sum m.a. eru stílblandingar við viðgjørdum fotografium, surrealistiskum tekningum og øðrum 
prýðislutum, sum í retrostíli minna um eina tíð, sum einaferð var.
Hole sigur sjálvur, at hann hevur brúkt myndaviðgerðarforritið Photoshop til sínar ”seymleysu, 
talgildu kollasjur”. ”Jeg streber etter en tydelig, men ”drømmeaktig” virkelighet,” sigur hann 
(Hole 2008, s. 171).
 Myndprýðingarnar eru veruleikakendar, men støddarlutfallið er absurd og gevur eina 
kenslu av onkrum dreymakendum, avskeplaðum, óveruligum og fremmandgerandi. Blómur 
eru størri enn fólk, høvd eru ov stór í mun til kropparnar, tey eru á. Saman við tekstinum er 
staðsetingin og støddarlutfallið við til at strika undir og skapa frásøguna.
 Í øllum bókunum um Gudmund er á onkrari opnu fotografi av einum ella fleiri persónum, 
sum í øllum førum tann vaksni kennir aftur frá veruleikanum. Í bókini Gøtan hjá Gudmundi sæst 
Elvis sum leyvblásari, sum savnar bløð í eina stóra rúgvu, í bókini Summarið hjá Gudmundi er Elvis 
millum tey ferðandi í bussinum, og í bókini Loyndarmálið há Gudmundi er Elvis við í skrúðgonguni 
í býarveitsluni.
 Hole rakar ”eitt sjáldsamt huglag av góðtiknum ótryggleika”, sum Steffen Larsen skrivaði 
í Politiken, tá ið Summarið hjá Gudmundi kom út, og Hole er ofta spurdur um júst henda 
ótryggleika í myndaheimi hansara.

Men børn ræðast ikki tað, tey ikki skilja. Tey vilja ikki altíð hava, at tað ber 
til at greiða frá øllum. Og so eru børn eins ymisk og øll onnur fólk. Nógv 
undirmeta børn og fara við teimum, sum eru tey ein heild. Men tíbetur eru 
tey ymisk. Ein ummælari skrivaði um eina av mínum bókum um Gudmund, 
at tað er ein myndabók, sum ikki hóskar seg til børn. Halló!!! Hvørji børn!!! 
Hvussu vita tit tað? Kenna tit øll børn í verðini? 

spyr Stian Hole og leggur aftrat, at hansara royndir við børnum eru, at tey ikki sálda frá, sum 
vaksin gera, og at tey meira beinleiðis siga frá, um okkurt er, sum tey ikki skilja (Hygum Sørensen, 
2010).

Myndabókin í undirvísingini í føroyskum
Kjarnin í lærugreinini føroyskt er føroyskt mál og bókmentir, og lærugreinin skal hugsast sum 
ein tilgongd, sum hevur við sær grundan og upplýsing um tilveruna og teg sjálvan. ”Bókmentir 
eru tilveruligir spurningar, sum eru bornir fram í einum fiktivum alheimi og í listarligum máli,” 
sigur Pil Dahlerup (Dahlerup 1998, s. 21). Bodil Kampp hevur sett hugtakið barnabókmentir í ein 
fakdidaktiskan karm, sum hevur týdning, tá ið tað snýr seg um bókmentapedagogikk og sigur:

 a.  Barnabókmentaligi teksturin miðlar dygdir við barndóminum, t.e. hvussu  
  tað kennist at vera barn. Teksturin miðlar tilfar, sum hevur sentralan og 
  tilveruligan týdning  fyri børn: hann virðismetir upplivingar og royndir hjá 
  børnum og tørvin, sum børn hava, at skilja/viðurkenna heimin á ymiskan hátt.
 b.  Bókmentaligi framburðurin er soleiðis háttaður, at børn kenna, at talað verður 
  til teirra, tá ið tey hoyra ella lesa tekstin, hóast vaksin eisini kunnu kenna, at 
  teksturin talar til teirra. Teksturin er ætlaður børnum.

(Kampp 2002, s. 26)

”

”

”

”
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Henda allýsingin hongur saman við eini barnaáskoðan, sum tekur støði í tí at vera barn í dag. 
Nógvar av myndabókunum, sum eru komnar út seinnu árini, umboða eina áskoðan á barnið, sum 
er heilt ólík tí siðbundnu og romantisku fatanini av barndóminum, har barnið verður mett at vera 
sakleyst sosialt og sálarliga.

Tá ið arbeitt verður við myndabókum í undirvísingini, hevur tað týdning at geva sær far um serligu 
eyðkennini í myndabókini: samspælið millum tekst og mynd. Í námsætlanini stendur millum 
annað:

Kjarnin í lærugreinini byggir á eitt breitt úrval av føroyskum tekstum, bæði 
munnligum, skrivligum og samansettum tekstum, har samspæl er millum 
skrift, ljóð og mynd. Lærugreinin byggir sostatt á víðkaða teksthugtakið, har 
omanfyri nevndu teksthugtøk eru umboðað.

Lýsing av myndabókini
Ein myndabók er serstøk, tí hon byggir á samspæl millum orð og mynd, og tí brúkar hon tvey 
ymisk samskiftisstig, tað verbala og tað visuella, og aftrat tí hevur hon eina dimensjón, sum ger 
hana ólíka øðrum bókum, og tað er, at hon ofta verður miðlað av einum upplesara.
 Tá ið ein myndabók verður lisin, kann tað samanberast við at brúka tulkingarfrøðiliga 
sirkulin sum frymil fyri eini tulking, har sambandið millum lutirnar í verkinum og verkið sum 
heild verður kannað. Ein fortreyt fyri at fata einstøku lutirnar í verkinum er partvíst, at verkið 
verður fatað í síni heild, og heildin kann ikki verða fatað, uttan at einstøku lutirnir verða fataðir. 
Um byrjað verður við tekstinum, fær lesarin ávísa væntan av myndunum, og øvut, um byrjað 
verður við myndunum, og hetta gevur nýggjar royndir og  nýggjar væntanir. Lesarin ferðast aftur 
og fram ímillum tað verbala og tað visuella, meðan fatanin verður breiðari og djúpari.
 Kristin Hallberg kom við hugtakinum ”ikonotekstur” sum lýsing fyri samandráttin 
(syntesuna) av orðum og myndum, sum ein og hvør myndabók hevur:

Bilderbokens ”egentliga text” är interaktionen mellan dess båda semiotiske 
system. Dvs. det är först í läsersituationen när den implicerade interaktionen 
bild/text förverkligas som ”bilderbokstexten” blir en realitet. Denne ”text” 
kaller vi försätningsvis ikonotext.

(Hallberg 1982, s. 165)

Tað teknfrøðiliga (semiotiska) útgangsstøðið er áhugavert, tí vit við myndabókini standa við 
grundleggjandi spurninginum: Hvat er teksturin í myndabókini? Av tí at greiningar vísa á, at 
tað er ógjørligt at skilmarka, hvar ið frásøgan byrjar og endar - onkuntíð byrjar hon á permuni, 
onkuntíð á tittulblaðnum, onkuntíð eru fremru og aftaru innbløðini eisini tikin uppí - velur Nina 
Christensen, Center for Børnelitteratur, at lýsa alla bókina sum ikonotekst:

Ikonotekstur: bókin sum heild: snið, innbinding, slag av pappíri, skrift, 
perma, innsíður, tittulbløð, frásøgan í teksti og myndum, møg. eftirorð, 
baksíða.

(Christensen 2003, s. 37)

”

”

”

”

”
”
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Svenski professarin í barnabókmentum, Maria Nikolajeva, arbeiðir við ymiskum hugtøkum, tá ið 
tekstur og myndir eru í samspæli:

• symmetrisk myndabók
• kompletterandi/fullgerandi myndabók
• ”víðkandi” ella ”styrkjandi” myndabók
• myndabók við mótpunktum (kontrapunktisk myndabók)
• mótstríðandi ella tvígild (ambivalent) myndabók. 

(Nikolajeva 2004, s. 26)

Nevndu dømini um breiddina í samspælinum millum tekst og mynd verða víst í diagramminum 
niðanfyri.
 Diagrammið verður lisið úr erva. Fyrst er bara ein linja, sum so fer í tvær linjur, sum tað so 
við og við verður longri og longri ímillum. Diagrammið skal verða skilt soleiðis, at tað alla tíðina er 
talan um tvær linjur, sum umboða ávikavist myndapartin og tekstpartin í myndabókini.

Symmetrisk orð og myndir
duplikativ ella redundant

eingin spenningur

øking

fullgerandi 
(komplementerandi)

harmoniskt mótpunkt

fjølbroytt mótpunkt

sínámillum mótstríðandi ávirkan

  
(Nikolajeva og Scott 2000, s. 137)

Tá ið tekstur og mynd siga somu søgu, ber til at siga, at talan er um ”symmetri” ella samsvar. Her 
er ikki spenningur ímillum tekst og mynd - tey samsvara, eru samstundis og samfeld, talan er um 
redundans.
 Tá ið myndirnar styrkja orðini - ella orðini víðka myndirnar, so er ein meira samansettur 
dynamikkur, talan er um eitt ”fullgerandi (komplementarandi) samspæl”.  Tess longri tað er 
ímillum linjurnar, tess margtýddari og tvígildari (ambivalent) er samansetingin av teksti og mynd. 
Tá ið stórur spenningur ella frástøða er ímillum tekst og mynd, er talan um ”fjølbroytt mótpunkt” 
- í mest víðgongda forminum av mótpunkti er beinleiðis andsøgn ímillum tekst og mynd.
Hetta býður sostatt til at brúka myndabøkur við fullgerandi (komplementerandi) samspæli í 
undirvísingini: Ikonoteksturin skal hava fleiri løg av týdningum, tað skal vera spenningur ímillum 
verbala og visuella tekstin.

”

”

harmoniskur, 
styðjandi 
spenningur

Spenningur býður 
lesaranum av til 
punktið, har tað er 
óró ella disharmoni.
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Mótpunkt í samspælinum      
Í bókini Gøtan hjá Gudmundi eru nógv dømi um mótpunkt í samspælinum, har lesarin má fáa eina 
meining úr spenninginum, sum er ímillum tekst og mynd. Tað sæst longu á fyrstu opnuni, har 
støðið verður lagt, har ið vit møta bæði høvuðspersóni og umhvørvi.
 Visuelli teksturin vísir Gudmund, sum situr einsamallur á eini song høgrumegin í myndini 
við bakinum hálvavegna ímóti lesaranum, eitt sindur samanhokin. Eitt vindeyga fyllir meginpartin 
av vinstru síðu. Ígjøgnum vindeygað sæst ein fuglur og nakrir telefonleidningar, sum fara tvørtur 
um bjálkan í vindeygakarminum, og eitt sindur av einum runni, umframt eitt landslag við høgum 
himli. Rúmið er ógvuliga einfalt, sitandi drongurin setir heildardámin á myndina. Á songini 
liggur eitt blómusavn og ein leikabrandbilur, og á hillini uppi yvir songini síggja vit ein kamel, ein 
legofigur og ein globus, sum stendur á eini bók. Á vegginum uppi yvir hillini er ein innrammað 
mynd av Batman, og nøkur postkort eru stungin í rammuna. Myndin er sera veruleikakend í 
úttrykki og víkir frá hinum myndprýðingunum í bókini, tí hon ikki er eyðkend av viðgjørdum 
(manipuleraðum) fotografium, surrealistiskum tekningum, absurdum støddarlutfalli ella øðrum 
prýðislutum. Hon tekur upp aftur huglagið í bókini Summarið hjá Gudmundi, sum visuelt endar 
á sama einfalda hátt í kamarinum hjá Gudmundi. Myndprýðingin sendir eina millumtekstaliga 
heilsan til verkini hjá amerikanska listamanninum, Edward Hopper, sum eru eyðkend av einum 
einføldum, strongum, realistikum stíli. Myndir hansara hava ofta hugtungan dám, og tá ið fólk eru 
í málningunum, tykjast tey einsamøll og ráðaleys.
 Verbali teksturin fortelur, at Gudmundur sær eina svarta kettu renna tvørtur um vegin 
(sjey ára óeydna) og Róa úr fjórða, sum í fjør tveitti fimleikaskógvarnar hjá honum upp í 
telefonleidningarnar, har teir enn hanga, súkkla framvið. Hvat hava blómusavnið, brandbilurin, 
postkortini, globusin og kamelurin at siga? Tekstur og mynd seta spurningar til hvørt annað.
 Eitt annað dømi um mótpunkt í samspælinum er á opnu 15, har Frímerkjamaðurin 
fortelur, at tey byggja eina byrging í Kina, sum er so stór, at tyngdarmiðdepilin á jørðini flytur seg, 
so at jørðin fer at mala ójavnt. Hetta sigur hann, meðan hann fær sær eitt lakressbomm. Visuelli 
teksturin vísir fremst eina várhagasólju, sum er full í fræi, og sum partvíst fjalir Gudmund og 
Frímerkjamannin - alt úr frásjón, sum er sera nær. Hvussu hongur tað saman?
Mótpunktið kemur til dømis eisini til sjóndar á opnu 17, har vit síggja hendurnar á Gudmundi 
og Frímerkjamanninum á einum borði við skitnum dúki. Gomlu hendurnar leggja eina kabal, 
og hendurnar á Gudmundi taka krúnubløðini av eini margeritt. Á borðinum vinstrumegin 
hendurnar liggja umframt kortini ein lummabók við snyrilsryggi - teksturin er skrivaður á eina 
síðu úr bókini - ein bingopláta, ein síða úr einum kalendara, trý frímerki - av teimum er eitt av 
Charles prinsi og Dianu prinsessu - og eitt postkort, sum var ein partur av visuella tekstinum á 
opnuni frammanfyri. Verbali teksturin sigur einki um hesar lutir. Hvat munnu teir hava at týða? 
Tekstur og mynd seta aftur spurningar til hvørt annað.

Verbali teksturin  
Í bókini Gøtan hjá Gudmundi er teksturin skrivaður inn í myndprýðingarnar - hann er innan fyri 
karmarnar á myndunum, so hann ikki órógvar tær, men er ein grafiskt skipaður, integreraður 
partur av verkinum, neyvt lagaður eftir myndprýðingini. Á flestu opnunum byrjar teksturin við 
stórum bókstavum, skreytstavum, ið eru prýddir á ymsan hátt, sum hóskar til evnið og estetikkin 
á opnuni, t.d. á opnu 2, har Rói sæst á súkklu síni, og har byrjanarbókstavurin ”R” er rammaður 
inn í sama merki, sum sæst á súkkluni. Eitt annað dømi er fyrstu ferð, vit síggja Frímerkjamannin í 
sambandi við eldsbrunan. Her er byrjanarbókstavurin ”F” skapaður sum eitt poststempul. Á henda 
hátt er teksturin partur av myndprýðingini og er neyvt lagaður til, so hann verður ein partur av 
heildini.
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Í tekstinum eru dømi um langar setningar við innihaldi, sum vit sjáldan síggja í bókum til 
næmingar í innskúlingini: ”Men inni í urtagarðinum hevur hann sæð bæði revabjøllu og 
hundstungu. Tað eru blómur, sum hann manglar í blómusavninum hjá sær”, ””Tað var 
spell, at Gud skrúvaði fyri vatninum, áðrenn hann fór at ferðast,” hoyrir Gudmundur ein av 
brandmonnunum siga við onkran vaksnan, meðan hann togar slanguna aftur eftir svidna bønum”, 
”Í Kina gera tey eina byrging, sum er so stór, at tyngdarmiðdepilin á jørðini flytur seg, so at jørðin 
fer at mala ójavnt”. Og fleiri djúphugsnar útsagnir eru: ”Lívið er ongantíð heilt trygt”, ”Bara hann, 
sum er øgiliga bangin, kann vera djarvur”, ”Tað eru ikki øll brøv, ið koma fram”, ”Tað eru altíð 
nøkur roknistykki, sum ikki ganga upp”. 

Visuelli teksturin
Ein stórur partur av sansaligari læring er visuell, og vit liva í eini visuellari mentan, sum børn 
kenna, men teimum tørvar hjálp at gerast virknir, fatandi og kritiskir lesarar, tá ið tað snýr seg um 
visuellar upplýsingar. Svenski professarin í barnabókmentum, Maria Nikolajeva, sigur, at evnini 
at lesa myndir í dag er týdningarmeiri enn nakrantíð áður, og at myndabøkur uttan iva hava ein 
stóran leiklut í menningini av hesum serliga slagi av lesiførleika.

Um vit sum vaksnir miðlarar av bókmentum ikki bara meta myndirnar í 
myndabókini at vera pynt, men venja og menna evnini hjá børnum at lesa 
og tulka samansetta verbala og visuella týdningin, sum myndabókin hevur, 
fyrireika vit tey eisini til at uppliva aðrar miðlar á ein djúpari estetiskan hátt. 
Vit kunnu gera okkara til, at tey ikki verða visuellir analfabetar orsakað av, at 
visuell kunning bara fer fram við teimum uttan at ávirka tey.

(Nikolajeva 2004, s. 268)

Svarið upp á, hvussu myndir verða lisnar, finna vit í ástøðum um ”visual literacy” - førleikar í 
myndalesing - sum eru evnini at tulka, handfara og gera sær meiningar um upplýsingar, sum ein 
mynd gevur. Tað er eitt hugtak, sum er grundað á hugsanina um, at myndir kunnu ”lesast”, og 
fatanin kemur í lesitilgongdini (Raney 1998, s. 38). Tað er ikki beinleiðis myndagreining, ið vit 
fáast við, tá ið vit undirvísa í myndabókum í innskúlingini, men hinvegin ein tilvitskugerð um 
samspælið ímillum tekst og mynd.  

Ikonoteksturin  
Í bókini Gøtan hjá Gudmundi avloysa tekstur og mynd hvørt annað, tey skiftast at siga søguna 
og koma við ymiskum upplýsingum. Myndirnar siga nakað annað og meira enn bara tað, sum 
teksturin sigur, og øvut. Saman siga tey alla søguna. Tað er lesarin, sum sameinar, altso fatar tekst 
og mynd sum ein tekst.
 Perman hevur skap sum eitt frímerki við taggum og stempli, har navnið á høvundinum 
stendur. Heitið á bókini stendur á einum gamaldags, eitt sindur rustaðum gøtuskelti. Á myndini 
eru ein ljóshærdur smádrongur og ein gamal maður. Gamli maðurin heldur eini avblomstraðari 
várhagasólju framman fyri teimum, so bara helvtin av andlitunum síggjast. 
 Drongurin verður lýstur sum ein typiskur, norðurlendskur summardrongur, 6-7 ára gamal, 
við ljósum, stuttum, sólbleiktum hári og frøknum á nøsini. Tað er týðuligt, at maðurin er gamal, 
bæði andlit og hendur eru rukkut, hann hevur gomul eygu, hárið og skeggið er grátt. Á høvdinum 
hevur gamli maðurin eina ljósa kongakrúnu, sum er prýdd við heystlittum bløðum.

”

”
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Myndin er í vanligum sjónarhorni, vit síggja beint inn á dreingin og mannin. Fræ frá 
várhagasóljuni fúka ímóti høgra horni, so hetta sigur nakað um árstíðina, at tað gongur ímóti 
heysti. Árstíðin sæst eisini aftur í høvuðprýðinum hjá gamla manninum. Gulnað, turt gras sæst 
beint aftan fyri teir báðar, restin av baksýninum er kámt, vit hóma okkurt, men kunnu ikki siga 
akkurát, hvat tað er.
 Fyrsta innsíðan er øll ein mynd, har roykur fer eftir himlinum, á høgru síðu flýgur ein 
kráka ímóti høgru og leiðir víðari til næstu opnu, sum er ein partur av paratekstinum, og sum 
hevur kolofon við bókafrøðiligum upplýsingum og tittulblað á høgru síðu. Báðar síður eru 
skrivaðar og myndprýddar sum ein opna í einum gulnaðari kladdubók. Kolofonin hevur skap sum 
eitt postkort við frímerkjum rundanum. Ovast í myndini sæst eitt petti av einum seðli við nøkrum 
einføldum faldistykkjum, skrivað við barnsligari skrift. Á tittulblaðnum er eisini postur: postkort og 
eitt flogpostbræv, sum millum annað hevur eitt frímerki, sum vísir fyrstu mánalendingina. Niðast í 
høgra horni er ein frukt frá einum ahornstræi.
 Longu áðrenn sjálv søgan byrjar, hava vit sostatt fingið nógvar upplýsingar, sum geva 
lesaranum ábendingar um søgugongdina.
 Á fyrstu opnu í sjálvari søguni, fortelur ikonoteksturin nakað um Gudmund. Hann er 
eingin Batman, men hevur tørv á eini mynd av einum, tí hann er bangin fyri stóra Róa, sum hann 
setur saman við sjey ára óeydnu. Hann er ein hugsanarsamur drongur, sum kennir til pátrúgv, 
hevur áhuga í at savna og skipa plantur, sum eru vandaliga pressaðar og límaðar í eitt blómusavn 
- eitt áhugamál, sum hann kanska ikki hevur í felag við onnur børn á sínum egna aldri. Globusin 
og kamelurin vísa, at hann eisini er áhugaður í stóru verð. Hann hevur eitt band við einum lykli 
um hálsin - tað vita vit frá permuni - sum merkir, at hann kann fara heim einsamallur. Hvat ið 
brandbilurin hevur at týða, vita vit ikki enn, men hann vísir á nakað, sum hendir seinni.
 Eftir frásøguna í teksti og myndum sæst á aftaru innsíðunum eitt nakið træ og ein stórur 
flokkur av krákum.

Samrøðukend (dialogisk) undirvísing 
Olga Dysthe kom í 1995 við ”samrøðukenda og fleirraddaða floksrúminum” 1, sum byggir á eina 
sosiomentanarliga áskoðan á undirvísing og læring, har samskifti er tvívegis (Dysthe 1997). Bókin 
er so líðandi vorðin ein klassikari, og hóast nógvir undirvísarar kenna hana, hevur hon framvegis 
stóran týdning, tá ið dentur skal leggjast á at broyta floksrúmið frá at vera einraddað til at vera 
fleirraddað, at hava gevandi samrøðu og at geva næmingunum eina rødd í floksrúminum. Tað er 
tí av stórum týdningi, at vit halda fast í, at floksrúmið verður staðið, har hvør einstakur næmingur 
verður hoyrdur, fær eina rødd, fær fakligt sjálvsálit, verður virkin og lærir at orðbera seg bæði 
í samrøðu við aðrar næmingar og við læraran. Hetta samsvarar við ávegismálini eftir 2. flokk, 
har tað m.a. verður nevnt, at: at nýta málið sum amboð í samrøðu, samstarvi, bókaframløgu, 
smáverkætlan og leiki.

Autentiskir spurningar, framhald og høg virðismeting
Autentiskir spurningar eru høvuðsinnihaldið í samrøðukendari undirvísing, tí teir geva 
næmingunum tíð og umstøður at hugsa og reflektera sjálvir, ikki bara at minnast og 
endurframleiða. Autentiskir spurningar føra til ”framhald”, sum er at arbeiða víðari við svarunum 
hjá næmingunum við at taka tey við í næstu spurningunum. ”Høg virðismeting” merkir, at lærarin 
virðismetir svarið hjá næminginum og tekur tað í álvara við at byggja víðari á tað í eftirfylgjandi 
samrøðuni. Kanska kemur næmingurin við einum íkasti til kjakið, sum broytir ella tillagar evnið 
og gongdina í kjakinum, og her er kjarnin, at lærarin viðurkennir, at íkastið hjá næminginum 
hevur virði (Dysthe 1997, s. 63).
1 ”samrøðukenda og fleirraddaða floksrúminum”
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Bókmentaligir og visuellir førleikar
Hegnið at lesa fagurfrøðiligar tekstir krevur nógvar førleikar. Umframt vanligan lesiførleika, ger 
Torben Weinreich mun á hesum:

• Førleika innan siðvenju (konventionskompetance), sum snýr seg um vitan 
um bøkur og royndir við bókum.

• Alfrøðiligan førleika, sum snýr seg um vitan um heimin - frá sosialum 
normum til ymiska paratvitan.

• Millumtekstaligan førleika, sum til dømis at vita, at eitt fagurfrøðiligt verk 
kann sipa til onnur verk í einum samspæli, sum kann vera á ymiskum 
stigum.

• Retoriskan førleika, sum snýr seg um kunnleika um bókmentaligar snildir 
og siðvenjur.

(Weinreich 2004, s. 82 ff.)

Umframt hesar førleikar skulu børnini eisini ogna sær grundleggjandi bókmentalig amboð sum 
frásøguførleika, sum fevnir um at skipa eina frásøgn við orsøk (kausalt) og í tíð (temporalt), ofta 
í aristoteliska týdninginum við byrjan, miðju og enda: altso at kunna fortelja, fylgja og skilja eina 
søgu, og fiktiónsførleika, sum sambært Bo Steffensen eru neyðugur, um ein skal lesa við tvífalding. 
Tað er týdningarmikið, at lesarin skilir, at veruligi heimurin ikki er galdandi, at ein parantes 
verður sett um veruliga heimin í tí týdningi, at teksturin ikki vísir til hann (Steffensen 2005).
 Øll børn í innskúlingini hava neyvan allar hesar førleikar, men endamálið við 
undirvísingini er júst, at tey skulu menna seg til næsta øki. Tá ið ein bók verður lisin upp fyri 
barninum, er eisini ein miðlari til staðar, sum við sínum førleikum kann hjálpa at samantvinna 
førleikarnar í verkinum og teir hjá næminginum.

Bókmentasamrøðan
At tosa um bókmentir er virðismikið virksemi í sær sjálvum, og hetta kann hava við sær gevandi 
samrøður um ymiskt annað. Pedagogisku møguleikarnir við bókmentum, ”at lesa við tvífalding”, 
har bæði søgugongd (hvat ið hendir) og tulking (snýr seg um) fáa rúmd, vísa, at tekstir fevna um 
almenn og tilverulig temu.
 Ingelise Moos og Karen Vilhelmsen hava sett í verk Aiden Chambers-bókmentasamrøðuna 
og vísa á háttalagið sum ein bókmentapedagogiskan arbeiðshátt, sum tekur støði í fyrstu fatanini, 
sum lesarin hevur av tekstinum, og tær hava tillagað spurningarnar til børn í bæði innskúling og 
miðdeild:

1.  Var okkurt, ið tær dámdi væl við bókini?
2.  Var okkurt, ið tær ikki dámdi við bókini?
3.  Var okkurt, sum undraði teg?
4.  Var okkurt, tú legði til merkis, til dømis við  

 málinum, ella í myndunum? Fórt tú at hugsa  
 um aðrar bøkur og filmar?

(Moos og Wilhelmsen 2002, Moos og Wilhelmsen 2006,
 Moos og Wilhelmsen 2007)

”

”

”

”
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Samrøðan um myndabókina
Fyrsta fatanin, sum næmingarnir hava av myndabókini, er útgangsstøðið fyri samrøðuni, og hon 
byrjar við eini fysiskari framløgu av bókini. Allur ikonoteksturin verður tikin við - næmingarnir 
hyggja at heiti, permu, baksíðu og innsíðum, og teir fara longu tá at fáa varhugan av, hvat ið bókin 
snýr seg um, og at koma við sínum uppskotum um innihaldið. Hetta ger forfatanina betri.

At lesa upp fyri næmingunum hevur stóran týdning í eini tilgongd við myndabókum í 
innskúlingini, tí børnini fáa eina felags uppliving og eitt felags útgangsstøði, sum er gott 
grundarlag fyri felags virksemi, ið er grundleggjandi í samrøðukendari undirvísing. Lesistigið er 
eisini ymiskt í fyrstu floksstigunum, og næmingarnir duga væl at síggja bæði verbalar og visuellar 
dygdir ígjøgnum upplestur.

Teksturin skal lesast upp fleiri ferðir, tí ein treyt fyri samrøðukendari undirvísing er, at 
næmingarnir kenna tekstin væl. Haraftrat geva næmingarnir sær betur far um, at ein tekstur er 
framleiddur/gjørdur, tá ið teksturin verður endurlisin. Tað hevur týdning, at allir næmingarnir 
kunnu fylgja við í bókini.

Fyrsti upplesturin skal vera so samanhangandi sum gjørligt, tað ber til dømis til at lesa bókina 
síðst á degnum fyrstu ferð og møguliga minka um spurningarnar, sum stinga seg upp. Dagin 
eftir verður bókin lisin aftur, og samrøðan um myndabókina byrjar. Tað er týdningarmikið, at 
næmingarnir hava góða tíð at hyggja at myndunum - tíð at fordjúpa seg og at undrast.

Tá ið samrøðan snýr seg um ikonotekstin í eini myndabók, verður dentur lagdur á tað visuella og 
tað verbala samstundis.

Útgangsstøðið fyri samrøðuni eru teir fýra áðurnevndu spurningarnir til fyrstu samrøðuna, sum 
verður víðkað við spurningum,  har dentur verður lagdur á samspælið millum mynd og tekst. Tað 
er sjálvandi sera ymiskt, hvørja undran bókin vekir í næmingunum, men tað er neyðugt at fáa 
eina samrøðu um niðanfyristandi, útdýpandi spurningar, soleiðis at tú sum lærari tryggjar tær, at 
samspælið millum mynd og tekst verður viðgjørt:

1. Var okkurt, sum tær dámdi væl í søguni, sum orðini fortelja?
2. Var okkurt, sum tær dámdi væl í søguni, sum myndirnar fortelja?
3. Var okkurt, sum tær ikki dámdi í søguni, sum orðini fortelja?
4. Var okkurt, sum tær ikki dámdi í søguni, sum myndirnar fortelja?
5. Vóru nakrar myndir, sum tær dámdi væl?
6. Vóru nakrar myndir, sum tær ikki dámdi?
7. Var okkurt, sum tú undraðist á? Í orðunum? Í myndunum?
8. Vóru tað orðini ella myndirnar, sum vóru mest áhugaverdar? Fortelja orð og myndir somu 

søgu? Høvdu orðini verið góð uttan myndirnar? Høvdu myndirnar verið góðar uttan orðini?
9. Vóru nøkur orð, sum tú serliga gavst tær far um? Var nakað í myndunum, sum tú serliga gavst 

tær far um? Fórt tú at hugsa um aðrar bøkur ella teknirøðir ella filmar?

Bæði almennir spurningar og føroyskfakligir spurningar kunnu brúkast í sambandi við 
myndabøkur. ”Kennir tú nakað aftur úr tínum egna lívi?” leggur upp til at tosa um tilveruligar 
spurningar. ”Hvørjar søgur dugir tú at finna í bókini?” leggur dent á ikonotekstin, eins og 
spurningar sum: ”Fáa vit at vita, hvat ið persónarnir hugsa? Ella hvat ið teir føla? Kunnu vit síggja 
tað ella lesa tað í tekstinum ella myndunum?”
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Hóast ”myndabókasamrøðan” er eitt opið háttalag, og hóast hon leggur upp til samrøðukenda 
undirvísing, so kann vandi vera fyri, at háttalagið fer at stýra, og ikki ikonoteksturin. Hetta er 
ikki eitt mekaniskt háttalag, sum tú fylgir stig fyri stig, men við styðjandi spurningum ber til at 
útdýpa spurningarnar. Tú kanst til dømis saman við børnunum undrast á, at vit ikki síggja pápa 
Gudmund, men bara hoyra hansara góðu ráð. Kanska varnast næmingarnir talið 7, sum kemur 
fleiri ferðir fyri í søguni. Gudmundur lærir at floyta í søguni. Er tað nakar, ið hevur varnast 
tað? Rói heldur í byrjanini av søguni, at Frímerkjamaðurin er óndur við kettur. Hvussu fortelur 
visuelli teksturin nakað annað? Kanska undrast onkur næmingur á, at brandmenninir ikki síggja 
føroyskir ella norðurlendskir út. Vaksni lesarin fer kanska at hugsa um 11. september í 2001 í 
New York. Hvat við skónum í telefonleidningunum? Kanska fer onkur næmingur at undrast á, at 
Gudmundur ikki verður skeldaður orsakað av eldsbrunanum. Hví regnar tað við fólki á opnu 18 
(ein tilvísing til myndina hjá René Magritte, Golconda)?

Uppskot til annað virksemi
• Lat næmingarnar tekna staðið í bókini, sum teimum dámar best.
• Í bókini eru millumtekstaligar tilvísingar til myndlistafólkini Edward Hopper og René 

Margritte. Vís næmingunum Morning Sun og Excursion into Philosophy eftir Edward Hopper. 
Vís teimum eisini myndina High Noon og samanber myndina við opnu 17 í bókini Summarið 
hjá Gudmundi.

• Vís eisini næmingunum Golconda eftir René Margritte og samanber myndina við opnu 18 í 
bókini Gøtan hjá Gudmundi.

Vís næmingunum myndirnar á samvirknu talvuni og lat tey samanbera tær við myndirnar hjá 
Stian Hole.

• Lat næmingarnar tekna ella mála ein av persónunum í bókini.
• Lat tey arbeiða við at dramatisera eina senu/hending úr bókini, sum tey hava undrast á.
• Být næmingarnar í bólkar. Lat ein úr hvørjum bólki vera ein av persónunum í bókini og lat 

hini í bólkinum hava viðtal við persónin.
• Lat næmingarnar lýsa ein persón av gøtuni/vegnum, har tey búgva.
• Lat tey lýsa foreldrini hjá Gudmundi.
• Tosa um symbol og pátrúgv, t.d. krákur, svartar kettur, sjey ára óeydnu.
• Lat næmingarnar gera sítt egna plantusavn.
• Fá ráð og vegleiðing hjá skúlabókavørðinum.
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Summarið hjá Gudmundi er endað, og í Gøtan hjá Gudmundi er tað 
Rói úr fjórða, sum ræður. Rói er kongur og generálur, súkklan hjá 
honum hevur 26 gir.

”Ert tú bara ein lítil lortur, Gudmundur? Torir tú ikki at tendra ein 
svávulpinn?” teskar Rói í oyrað á Gudmundi.

”Bara hann, sum er øgiliga bangin, kann vera djarvur,” sigur pápin.
Men hvør kann vera djarvur, tá ið Rói stendur fyri portrinum?

Stian Hole hevur við sínum trimum bókum um Gudmund - 
Summarið hjá Gudmundi, Gøtan hjá Gudmundi og Loyndarmálið hjá 
Gudmundi - ikki bara skrivað nakrar sterkar og viðkomandi søgur, 
hann býður eisini lesaranum inn í ein fantastiskan myndaheim. 
Kirsten Jordal hevur gjørt eina bókmentavegleiðing til bókina 
Gøtan hjá Gudmundi, har hon hevur nøkur boð upp á, hvussu vit 
kunnu arbeiða við teksti og myndum í flokkunum í innskúlingini.

© Nám


