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VÆLKOMIN TIL HEIMIN HJÁ GUDMUNDI

Inngangur
Tá ið tú sum lærari í grunddeildini skalt velja bøkur til flokkin, eru nógvar at velja ímillum.  
Hetta uppgávu- og ítrivsheftið leggur dent á at arbeiða við myndabókini í bókmentaundirvísingini. 
Tað tekur støði í bókini Loyndarmálið hjá Gudmundi. Uppgávurnar og ítrivini eru løgd til rættis til 
3. flokk.

Í dag eru myndabøkur ikki bara bøkur, ið vit lesa fyri børnum okkara, tá ið tað er songartíð. Í dag 
eru myndabøkur á sama stigi sum aðrar góðar barnabókmentir - fleiri teirra eru kanska enntá 
betri. Nútímans myndabøkur eru meira og meira ein miðil, sum tekur lesaran í álvara, og sum 
viðger álvarsom evni, so sum deyða, happing ella ótta. Bæði børn og vaksin kunnu lesa nútímans 
myndabókina.

Við at arbeiða við myndabókum í bókmentaundirvísingini í grunddeildini kann lærarin á ein 
spennandi og fangandi hátt arbeiða við nógvum økjum og málum í lærugreinini samstundis. Við 
bókini Loyndarmálið hjá Gudmundi er tað gjørligt at arbeiða við nógvum økjum í føroyskum, av tí at 
hon er fjølbroytt, hevur bergtakandi myndir og ikki minst eina góða søgu.

Í hesum uppgávu- og ítrivshefti er ein rúgva av ítøkiligum uppgávum til undirvísingina í før-
oyskum, umframt uppskot um onnur ítriv, sum eisini taka støði í bókini. 

Loyndarmálið hjá Gudmundi
Loyndarmálið hjá Gudmundi er ein myndabók frá 2010 eftir norska høvundin Stian Hole 
(upprunaheiti: Garmanns hemmelighet). Bókadeild Føroya Lærarafelags gav bókina út í 2013; 
Niels Jákup Thomsen týddi. Bókin er tann triðja í tríbókarøðini um dreingin Gudmund. Fyrstu 
bøkurnar vóru Summarið hjá Gudmundi og Gøtan hjá Gudmundi. Loyndarmálið hjá Gudmundi er eitt 
framúr gott dømi um ikonotekst, eitt hugtak, sum fevnir um, at tekstur og mynd saman skapa 
eina heildarfatan av bókini, og henda heildarfatan gevur sanna týdningin av bókini. Samspælið 
ímillum myndirnar og tekstin er avgerandi fyri bókina. Sanna týdningin av bókini fært tú bara 
ígjøgnum hetta samspælið. Bókin er ein dýrgripur fyri hugagóða lesaran og eldhugaða og ágrýtna 
føroysktlæraran.

Førleikamál
Tá ið arbeitt verður við Loyndarmálið hjá Gudmundi, verður nomið við fleiri av ávegismálunum 
í námsætlanini fyri føroyskt á 4. floksstigi. Á næstu síðu er eitt yvirlit yvir hesi mál. Málini eru 
sjálvandi ikki nádd, tá ið arbeiðið við bókini er liðugt, men næmingarnir hava ognað sær vitan og 
hava roynt ymiskar arbeiðshættir, soleiðis at teir hava flutt seg nærri málunum. Í uppgávunum í 
hesum heftinum eru ítøkiligu málini við uppgávuni tilskilað. Niðanfyri fæst tískil bara eitt stutt 
yvirlit yvir ávegismálini, ið arbeitt verður við. 
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Talaða málið
• at lurta og spyrja um tað, ið sagt verður frá
• at fata samskifti í mun til boðbera, móttakara, miðil og støðu.

Skrivaða málið - lesa
• at lesa hart og endurgeva egnan og annans tekst
• at tekna, svara skrivligum spurningum ella á annan hátt vísa, at tað lisna er skilt
• at finna høvuðsinnihaldið í yrkis- og fagurbókmentaligum tekstum
• at gera skrivligar viðmerkingar til tað, hann hevur sæð, hoyrt ella lisið
• at nýta fjølbroytt orðatilfeingi

Samansettir tekstir
• at tosa um fagurfrøðiliga leiklutin og endamálið við samansettum tekstum
• at skapa eina samanhangandi frásøgn við at seta saman orð, ljóð og mynd.

Bygnaðurin í heftinum
Í uppgávu- og ítrivsheftinum eru 27 uppgávur, merktar við bókstavunum A-O. Uppgávurnar nema 
við ymisk bókmentalig øki í føroyskum so sum samandrátt, persónslýsing, boðskap, mynda- og 
tekstagreining, tekstfatan, leikgerð, eginframleiðslu og nógv onnur. Allar uppgávurnar taka støði 
í bókini Loyndarmálið hjá Gudmundi. Til hvørja uppgávu er ein síða til læraran, har hann fær 
vegleiðing um uppgávuna, skipanina, tilfarið, endamálið við uppgávuni, framhald og eftirmeting 
av arbeiðinum, umframt uppskot um at næmingalaga. Síðst í bókini eru eisini uppskot um onnur 
ítriv, sum arbeiðið við Loyndarmálið hjá Gudmundi kann hava við sær. Hesi ítriv eru til lærugreinina 
føroyskt, men víst verður eisini á møguleikan at arbeiða tvørfakliga.

At næmingalaga
Sum áður nevnt, er í øllum uppgávunum eitt uppskot um, hvussu lærarin kann næmingalaga 
undirvísingina. Harumframt stendur tað til einstaka læraran, sum brúkar tilfarið, at næmingalaga 
uppgávurnar og undirvísingina alt eftir tørvinum hjá einstaka næminginum og flokkinum.

Undirvísingargongdin
Loyndarmálið hjá Gudmundi er sum nevnt seinasta bókin í einum tríbókaverki. Fyrstu tveir dagarnar 
verður tí farið ígjøgnum fyrstu tvær bøkurnar, Summarið hjá Gudmundi og Gøtan hjá Gudmundi. 
Hetta verður gjørt fyri at geva flokkinum støðiskunnleika um dreingin Gudmund, hansara lív, 
trupulleikar, vinir og kenningar, tankar og kenslur. Hesin støðiskunnleiki er alneyðugur fyri at 
skilja kompleksitetin í triðju bókini. Tað stendur til einstaka læraran, hvussu hann arbeiðir við 
hesi undanvitan, men mælt verður til at brúka umleið ein dag til hvørja av teimum báðum fyrstu 
bókunum. Ein góður máti er, at lærarin lesur bókina fyri flokkinum og síðan gjøgnumgongur 
týdningarmestu tættirnar í hvørjari bók. Her ber til at velja eina ella tvær myndir í bókini at fara 
í dýpdina við. Á henda hátt fáa næmingarnir kenslu av, hvussu arbeitt verður við myndum/teksti 
og at greina hesi - hetta er vitan, sum teimum tørvar, tá ið tey skulu arbeiða við Loyndarmálið hjá 
Gudmundi.

Áðrenn farið verður undir arbeiðið við bókini, er tað ein fyrimunur, um næmingarnir umframt at 
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hava eitt sindur av kunnleika um greinandi arbeiði eisini kenna hugtøk sum boðskapur í teksti og 
persónslýsingar. Hetta innleiðandi arbeiðið er á ongan hátt eitt krav, men tað styrkir arbeiðið við 
bókini, um næmingarnir frammanundan hava vitan um nøkur av lyklahugtøkunum, sum dentur 
verður lagdur á, tá ið arbeitt verður við bókini og uppgávunum. Tað er serliga ein fyrimunur at 
gera næmingarnar kunnugar við hugtakið boðskapur, tí tað kann vera trupult at arbeiða við hjá 
næmingum í 3. flokki. Nýggjari gransking hevur víst, at flestu børn í hesum aldri ikki hava ment 
førleikan at tulka myndir og tekst kognitivt, og tí kann tað vera trupult hjá teimum at hevja seg 
upp um tekstin og skilja heildina. Við eini innleiðandi samrøðu um evnið áttu flestu næmingar at 
fingið varhugan av, hvat ið boðskapurin í einum teksti kann fevna um, og soleiðis verða før fyri at 
arbeiða við Loyndarmálið hjá Gudmundi.

Tá ið næmingarnir fáa bókina, er týdningarmikið at leggja dent á, at teir ikki skulu lata bókina 
upp og lesa í henni. Fyrstu uppgávurnar snúgva seg nevniliga um at fáa fatan av bókini út frá 
permuni og baksíðuni. Millum uppgávu B og D verður øll bókin lisin.

Arbeiðið við heftinum
Tað ber sjálvandi væl til at blanda og brúka uppgávurnar, sum tú heldur hóska best til 
undirvísingina. Tó verður víst á, at tað er ein natúrlig framgongd í bygnaðinum av bókini og 
tilhoyrandi uppgávum, og at tað tí er gagnligast at brúka uppgávurnar í rættari raðfylgju. Soleiðis 
fáa næmingarnir mest burtur úr undirvísingini. Hinvegin kann lærarin nýta ítrivini, sum eru lýst 
frá síðu 25, tá ið hann vil.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA A

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman í bólkum við 3-4 næmingum.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Næmingarnir skulu í bólkum kanna permuna neyvt. Tey skulu bara hyggja at permuni, 
sostatt ikki lata bókina upp og blaða í henni enn.

Tey skulu skriva niður allar smálutir á permuni og geva eitt boð upp á, hvat ið bókin er um.

Allir tankar og ímyndanir skulu skrivast niður. 

Endamálið við uppgávuni
At tosa saman um ein tekst við støði í fyrstu upplivingunum.
At fáa fatan av einum enn ókendum teksti.

Framhald av uppgávuni
Uppgávan verður gjøgnumgingin í felag. Bólkarnir leggja sínar eygleiðingar fram.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv hvør bólkur skal finna.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA Á

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman í bólkum við 3-4 næmingum.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Næmingarnir skulu í bólkum kanna baksíðuna neyvt og serliga leggja dent á tekstin. Tey 
skulu framvegis ikki lata bókina upp og blaða í henni.

Næmingarnir skulu skriva niður allar persónar, sum verða nevndir í tekstinum, og geva eitt 
betri boð upp á, hvat ið bókin er um, enn í uppgávu A.

Allir tankar og ímyndanir skulu skrivast niður. 

Endamálið við uppgávuni
At tosa saman um ein tekst við støði í fyrstu upplivingunum.
At geva eitt væl gjøgnumhugsað boð upp á, hvat ið bókin er um.

Framhald av uppgávuni
Uppgávan verður gjøgnumgingin í felag. Bólkarnir leggja sínar eygleiðingar fram.
Uppskotini hjá næmingunum um, hvat ið bókin er um, kunnu verða skrivað niður at brúka 
seinni.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv hvør bólkur fer í smálutir, tá ið hann skal gita, 
hvat ið bókin er um.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA B

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman tvey og tvey.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Næmingarnir skulu í bólkum kanna tittulblaðið og skriva alt niður, sum tey síggja á síðunum. 
Tey skulu ikki blaða longri í bókini.

Næmingarnir skulu serliga leggja dent á smálutirnar. Munnu summir av lutunum hava 
fjaldan týdning?

Endamálið við uppgávuni
At skilja myndagreining á byrjanarstigi.

Framhald av uppgávuni
Uppgávan verður gjøgnumgingin í felag. Bólkarnir leggja sínar eygleiðingar fram.

Uppskotini hjá næmingunum um, hvønn týdning lutirnir hava, kunnu verða skrivað niður at 
brúka seinni.

Seinni í arbeiðsgongdini ber til at samanbera hesi uppskotini við vitanina, sum næmingarnir 
seinni hava.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógvar lutir hvør bólkur skal finna.
Dugnaligastu næmingarnir kunnu verða bidnir um koma við fleiri boðum upp á, hvønn 
týdning ymsu lutirnir hava.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA D

Skipan
Næmingarnir arbeiða hvør sær við uppgávuni. 
Tað ber til at geva uppgávuna fyri sum heimaarbeiði.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð
Møguliga teldu

Vegleiðing til uppgávuna
Allir næmingarnir hava nú lisið bókina.
Næmingurin skal skriva samandrátt av tekstinum fyri á tann hátt at vísa, at hann hevur skilt 
tað, hann hevur lisið.
Næmingarnir kunnu skriva samandráttin við hond ella á teldu.

Endamálið við uppgávuni
At skriva ein samanhangandi tekst - gjarna á teldu.
At vísa, at tað lisna er skilt.

Framhald av uppgávuni
Lærarin savnar saman samandráttirnar og gevur hvørjum einstøkum viðmerkingar.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu langur samandrátturin skal vera.
Lærarin kann til dømis biðja næmingarnar skriva millum eina hálva og hálvaaðru síðu.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA Ð

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman tvey og tvey.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Í hesari uppgávuni savna vit okkum um myndina av skúlagarðinum í byrjanini av bókini.

Næmingarnir skulu greina myndina við at finna persónar, spøl og annað virksemi í 
skúlagarðinum.

Allir smálutir á myndini eru áhugaverdir at skriva niður - jú fleiri, jú betri.

Endamálið við uppgávuni
At skilja myndagreining á byrjanarstigi.
At næmingarnar skilja, hvat ið hevur týdning, tá ið ein mynd verður greinað.

Framhald av uppgávuni
Flokkurin skal geva sær góða tíð í felag at gjøgnumganga myndina og lutirnar á henni.
Á henda hátt tryggjar lærarin sær, at týdningarmestu lutirnir verða viðgjørdir, og at 
næmingarnir soleiðis skilja, hvussu ein mynd verður greinað.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógvar lutir hvør bólkur skal finna í greiningini.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA 1-3E

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman tvey og tvey.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Henda uppgávan snýr seg um myndagreining og er býtt í tríggjar partar.

Hvør bólkur velur eina mynd at greina. Síðan skulu næmingarnir greina tekstin, sum hoyrir til 
myndina, og samspælið millum mynd og tekst - ikonotekstin.

Fyri at skilja hugtøkini í myndagreining hevur tað týdning, at allar uppgávurnar verða loystar 
vandaliga, og at farið verður í dýpdina í hvørjari mynd.

Áðrenn næmingarnir fara undir uppgávuna, verður mælt til at hava eitt prát um hugtøk sum 
sjónarhorn, myndaskipan (kompositión) í myndini o.s.fr. Tað hevur týdning, at næmingarnir 
hava forfatan av einstøku hugtøkunum.

Endamálið við uppgávuni
At skilja myndagreining á byrjanarstigi.
At næmingarnir skilja, hvat ið hevur týdning, tá ið ein mynd verður greinað.
At skilja tekst og mynd og samspælið teirra millum.
At skilja málsligar snildir.
At læra hugtøk innan myndagreining.

Framhald av uppgávuni
Bólkarnir leggja síni úrslit og greiningar fram fyri flokkinum. Prátað verður um myndirnar, 
tekstin og samspælið teirra millum.

Lærarin leggur røttu hugtøkini innan myndagreining aftrat framløgunum, so at hesi vera 
natúrlig fyri næmingarnar at brúka.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv hvør bólkur fer í smálutir í greiningini. Tað ber eisini til 
at gera mun á, hvussu stórir bólkarnir eru, um fleiri næmingar hava tørv á at arbeiða saman.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA F

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman tvey og tvey.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Hugtakið loyndarmál er týðandi í bókini, og tað eru nógv dømi um loyndarmál í bókini.

Næmingarnir skulu í bólkum finna so nógv dømi um loyndarmál í tekstinum sum gjørligt.

Endamálið við uppgávuni
At finna høvuðsliðir/evni í søguni.
At vísa, at tey hava skilt tað, tey hava lisið.

Framhald av uppgávuni
Hvør bólkur leggur síni úrslit fram fyri flokkinum.

Prátað verður um, júst hvar í tekstinum, vit finna loyndarmálini. Eru øll loyndarmálini líka 
sjónlig/týðilig, ella eru summi fjald í tekstinum ella myndini?

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv loyndarmál hvør bólkur skal finna.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA G

Skipan
Næmingarnir arbeiða hvør sær við uppgávuni. 
Tað ber til at geva uppgávuna fyri sum heimaarbeiði.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð
Møguliga telda

Vegleiðing til uppgávuna
Hugtakið loyndarmál er týðandi í bókini, og tað eru nógv dømi um loyndarmál í bókini.

Næmingarnir skulu nú hvør í sínum lagi arbeiða við evninum loyndarmál og koma við 
einum uppskoti um, hvat eitt loyndarmál er fyri tey, og koma við dømum um loyndarmál úr 
teirra egna lívi og gerandisdegi.

Uppgávan kann verða skrivað við hond á uppgávublaðið ella á teldu.

Endamálið við uppgávuni
At duga at seta sínar egnu royndir í samband við lisna tekstin og soleiðis skilja ”lívið” hjá 
høvuðspersóninum. 
At vísa, at tey hava skilt tað, tey hava lisið, og hava innlit í evnið í bókini.

Framhald av uppgávuni
Næmingarnir verða settir í bólkar við fýra næmingum og leggja síni uppskot fram fyri hvørjum 
øðrum. Tey skulu semjast um bestu uppskotini og í bólki leggja tey fram fyri flokkinum.
At enda verður í felag tosað um loyndarmál. Eru summi loyndarmál týdningarmiklari at halda 
loynilig enn onnur, o.s.fr.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv hvør einstakur næmingur skal skriva í 
einstaklingauppgávuni.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA H

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman tvey og tvey. 

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Hugtakið vinalag er týðandi í bókini, og tað eru nógv dømi um vinaløg í bókini.

Næmingarnir skulu nú tvey og tvey leita væl og finna so nógv dømi um vinaløg úr tekstinum 
sum gjørligt.
Haraftrat skulu tey koma við sínum egnu boðum uppá, hvat eitt gott vinalag er. 

Endamálið við uppgávuni
At finna høvuðsliðir/evni í søguni.
At vísa, at tey hava skilt tað, tey hava lisið.
At duga at seta tað, tey hava lisið, í samband við sítt egna lív.

Framhald av uppgávuni
Bólkarnir leggja síni úrslit fram fyri flokkinum.
Næmingarnir skriva í felag eitt yvirlit yvir, hvat ið eitt gott vinalag er. Yvirlitið verður hongt upp 
í flokkinum og kann geva íblástur til eitt gott sosialt umhvørvi í flokkinum.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv dømi næmingarnir skulu finna í bókini.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA I

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman í bólkum við 3-4 næmingum.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Í hesi uppgávuni skulu næmingarnir royna at finna boðskapin í bókini.

Av tí at hetta kann vera eitt trupult og úrtøkiligt hugtak hjá børnum í hesum aldrinum, 
er neyðugt frammanundan at tosa gjølla um evnið í flokkinum, áðrenn farið verður undir 
uppgávuna.

Tað hevur týdning at skilja evnið væl fyri at kunna loysa uppgávuna.

Endamálið við uppgávuni
At arbeiða við hugtakinum boðskapur.
At læra at tulka ein tekst á byrjanarstigi.

Framhald av uppgávuni
Av tí at hetta er eitt breitt og trupult evni, verður framhaldið av uppgávuni ein samrøða í 
flokkinum. Lærarin leiðir samrøðuna, so at næmingarnir halda seg til evnið. Allir bólkarnir 
skulu koma við einum uppskoti um, hvat ið boðskapurin er. Øll uppskotini verða mett, og 
prátað verður um tey.

Næmingar og lærari finna í felag boðskapin í bókini.

At næmingalaga
Tað ber til at seta tveir fakliga sterkar næmingar saman við tveimum fakliga veikari næmingum, 
tá ið bólkarnir verða gjørdir.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA 1-5Í

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman tvey og tvey.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Henda uppgávan snýr seg um persónslýsingar og er býtt í 5 partar.

Næmingarnir skulu gera eina innari og eina ytri persónslýsing av Gudmundi og tvíburunum 
Hannu og Jóhannu.

Ytra persónslýsingin av Hannu og Jóhannu er sett saman í eina uppgávu, av tí at tær eru 
eineggjaðir tvíburar.

Tað er ein fyrimunur at vita eitt sindur um hugtakið persónslýsingar frammanundan.

Endamálið við uppgávuni
At duga at gera eina ytri og innari persónslýsing.
At grundgeva fyri sínum lýsingum við støði í tekstinum og myndunum.

Framhald av uppgávuni
Persónslýsingarnar av  Gudmundi og tvíburunum verða gjøgnumgingnar í flokkinum. Gott 
er at vísa forstørraðar myndir av Gudmundi og tvíburunum á talvuni og síðan at skriva ytru 
drøgini rundan um persónarnar og innaru drøgini inni í persónunum á myndunum. 
Hetta ger ytru og innaru drøgini sjónlig fyri næmingunum.

Tað ber til at tekna umhvarvið av persónunum á talvuna ella at forstørra myndirnar í 
fylgiskjali 1 og 2 á samvirknu talvuni.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv hvør bólkur fer í smálutir í persónslýsingunum.
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FYLGISKJAL 1 TIL UPPGÁVU Í

Mynd at nýta, tá ið ytri og innari persónslýsingin av Gudmundi verður gjøgnumgingin. 
Myndin kann verða forstørrað og sett á talvu ella forstørrað á samvirknari talvu. Tað ber 
eisini til at tekna umhvarvið av Gudmundi á talvuna.
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FYLGISKJAL 2 TIL UPPGÁVU Í

Mynd at nýta, tá ið ytri og innari persónslýsingin av Hannu og Jóhannu verður 
gjøgnumgingin. Myndin kann verða forstørrað og sett á talvu ella forstørrað á samvirknari 
talvu. Tað ber eisini til at tekna umhvarvið av Hannu og Jóhannu á talvuna.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA J

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman tvey og tvey. 

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Í hesi uppgávuni skulu næmingarnir lýsa munin á Hannu og Jóhannu, tí hóast tær tykjast 
eins, so eru tær ógvuliga ymiskar.

Næmingarnir skulu við egnum orðum lýsa hesar munir og finna góð dømi um teir í 
tekstinum.

Endamálið við uppgávuni
At skilja, at hóast okkurt tykist eins, so kann tað kortini vera ógvuliga ymiskt.
At grundgeva fyri sínum uppáhaldum við góðum dømum úr tekstinum.

Framhald av uppgávuni
Bólkarnir leggja síni úrslit fram. Tað ber til at leggja fram fyri einum øðrum bólki í flokkinum, 
áðrenn lagt verður fram fyri øllum flokkinum.

Tað er eitt gott hugskot at práta við næmingarnar aftan á framløgurnar um, hvussu ymisk fólk 
kunnu vera. Vit eru øll ymisk, hava ymiska útsjónd og bera okkum ymiskt at. Slíkt prát kann 
vera gevandi.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv hvør bólkur skal finna í bókini.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA K

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman í bólkum við 3-4 næmingum. 

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Í hesi uppgávuni skulu næmingarnir finna symbol í bókini.

Tað hevur stóran týdning, at næmingarnir hava  undanvitan um hugtakið symbol, áðrenn tey fara 
undir uppgávuna.

Nøkur dømi um symbol í bókini eru:
summarfuglur = broyting
gullsmiður = broyting, styrki, ljós
rúmdarfar = frælsi
eitt goymistað úr jarni = teirra goymistað/vinalag ímyndar nakað sterkt og óslítandi/ 
varandi sum jarn

Endamálið við uppgávuni
At finna symbol í søguni.
At læra um symbol, og hvussu okkurt kann vera ein ímynd av onkrum øðrum.

Framhald av uppgávuni
Bólkarnir leggja síni úrslit fram fyri flokkinum. 
Tosað verður um myndamálið ella symbolini, tey hava funnið. Hvat ímynda tey vanliga? Hví eru 
tey við í bókini? Hvat eru tey ímynd av í søguni ella hjá persónunum?

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv symbol hvør bólkur skal finna.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA L

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman í bólkum við 3-4 næmingum. 

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Í hesi uppgávuni skulu næmingarnir finna alt í myndunum, sum kann vera áhugavert.
Tað kann vera litir, huglag, smáir, stórir, ørir ella stuttligir lutir, sum á onkran hátt ávirka 
heildarupplivingina av bókini.

Hví man Elvis til dømis vera við í bókini? Næmingarnir skulu finna so nógv dømi sum gjørligt og 
grundgeva fyri, hví júst hesi eru vald.

Endamálið við uppgávuni
At finna serligar ella týdningarmiklar lutir í bókini.
At gerast tilvitað um, hvønn týdning mál og myndir hava.
Myndagreining.

Framhald av uppgávuni
Bólkarnir leggja síni úrslit fram fyri flokkinum. 
Tosað verður um dømini, tey hava funnið í bókini. 
Hvat serligt er við teimum? Hví hava tey valt júst hesi? Siga tey nakað um huglag, hvat ið bókin 
er um ella okkurt annað? 

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv dømi hvør bólkur skal finna.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA 1-3M

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman tvey og tvey.

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð
Teldil
Appin Pic Collage

Vegleiðing til uppgávuna
Í hesi uppgávuni skulu næmingarnir gera sínar egnu talgildu kollasjur. Hetta verður gjørt 
á teldli í eini app, sum eitur Pic Collage. Hetta er ein ókeypis app, sum er løtt at brúka uttan 
stórvegis vegleiðing.

Uppgávan er býtt í tríggjar partar. Næmingarnir skulu sniðgeva evnið á kollasjuni, gera eina 
skitsu til kollasjuna og ein tekst.

At enda verður sjálv kollasjan gjørd í Pic Collage.

Tíð verður sett av til, at næmingarnir kunnu ferðast frítt á skúlanum og taka myndir av øllum, 
sum teimum tørvar til kollasjuna.

Endamálið við uppgávuni
At arbeiða við teldli/KT í undirvísingini.
At bera okkurt fram á kreativan hátt.
At arbeiða við sambandinum ímillum tekst og mynd.

Framhald av uppgávuni
Hvør partur av uppgávuni verður eftirmettur, áðrenn næmingarnir fara í gongd við næsta 
part. Hetta er fyri at tryggja, at tey trý stigini í tilgongdini verða hildin, áðrenn farið verður 
víðari.

At enda verða allar kollasjurnar vístar fram fyri flokkinum. Tað ber eisini til at vísa tær fram á 
foreldrafundi. 

At næmingalaga
Tað ber til at seta bólkarnar saman, so at í øllum førum ein næmingur í bólkinum dugir væl at 
skriva og kann skriva tekstin til kollasjuna.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA N

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman í bólkum við 3-4 næmingum. 

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Í hesi uppgávuni skulu næmingarnir skriva síni uppskot um, hvat ið hendir við Gudmundi og 
Jóhannu, eftir at bókin er endað. 

Næmingarnir skulu verða samdir um eina hending/senu og síðan lýsa hana. Tey skulu hugsa 
um allar smálutir í sambandi við hendingina/senuna - persónar, stað, tíð o.s.fr. Jú fleiri smálutir, 
jú betri, tí hendingin/senan skal brúkast í næstu uppgávunum.

Endamálið við uppgávuni
At brúka hugflog at byggja víðari upp á søguna.
At skriva eina samanhangandi frásøgn.
At skriva eftir eini ávísari ”uppskrift”.

Framhald av uppgávuni
Tað verður eftirmett, hvussu nágreiniliga hendingin/senan er lýst. Um hon er ov 
ófullfíggjað, fáa næmingarnir uppskot um, hvat ið kann leggjast aftrat, og hvussu hon kann 
lýsast betri.

Uppgávan verður goymd til at brúka seinni, tí næstu uppgávurnar taka støði í henni.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nágreinilig lýsingin av hvørjari hending/senu er.
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VEGLEIÐING - UPPGÁVA 1-3O

Skipan
Næmingarnir arbeiða saman í bólkum við 3-4 næmingum - teimum somu bólkunum, sum í 
uppgávu N. 

Tilfar
Loyndarmálið hjá Gudmundi
Uppgávublað
Skriviamboð

Vegleiðing til uppgávuna
Í hesi uppgávuni skulu næmingarnir arbeiða víðari við hendingini/senuni, sum teir lýstu í 
uppgávu N.

Tey skulu royna at skriva niður, hvat ið Gudmundur og Jóhanna hugsa, tá ið hendingin fer fram.
Næmingarnir skulu eisini skriva samrøðuna til hendingina/senuna.

At enda skulu teir spæla hendingina/senuna.

Endamálið við uppgávuni
At seta seg í støðuna hjá høvuðspersónunum og at orða tankar og samrøðu.
At flyta eina uppspunna hending frá tanka til skrift.
At duga at flyta tað skrivaða til sjónleik og at venja og framføra hann.

Framhald av uppgávuni
Lærarin fylgir alla tíðina við, um næmingarnir eru á rættari leið, tá ið teir lýsa tankarnar og 
skriva samrøðuna.

At enda skulu næmingarnir venja hendingina/senuna sum sjónleik og framføra fyri 
flokkinum.

Um tað ikki eru leiklutir til øll, kann onkur næmingur vera forteljari ella okkurt tílíkt.

At næmingalaga
Tað ber til at gera mun á, hvussu nógv næmingarnir skulu fara í smálutir, tá ið teir lýsa 
tankarnar og skriva samrøðuna.
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UPPSKOT TIL ONNUR ÍTRIV

Sum nevnt í innganginum koma her at enda nøkur uppskot um onnur ítriv í sambandi við bókina 
Loyndarmálið hjá Gudmundi. Um tú sum lærari hevur arbeitt við øllum 27 uppgávunum frá byrjan 
til enda, hevur tú nomið við ein stóran part av tí, sum bókin hevur at bjóða - bæði tá ið hugsað 
verður um tað bókmentaliga og lærugreinina føroyskt.

Fleiri av uppgávunum kanst tú brúka aftur, bæði fyri at taka uppaftur og fyri at arbeiða víðari við 
fatanini av søguni og høvuðspersónunum. Her verður serliga hugsað um uppgávurnar O 1-3, 
sum snúgva seg um tankarnar hjá persónunum og teirra samrøður. Tað er eitt gott hugskot at 
brúka hesar uppgávur aftur, til dømis til aðrar opnur í bókini. Serliga Gudmundur er ein ógvuliga 
hugsanar samur drongur, og tað ber væl til at grava longri niður í hansara tankar fyri at fáa eina 
gjøllari greining av persónunum og fyri at skilja søguna betur sum heild.

Uppgáva K snúði seg um symbol. Hetta er eisini ein uppgáva ella eitt øki, sum er gott at koma 
aftur til. Loyndarmálið hjá Gudmundi hevur eina rúgvu av symbolum, myndamáli, mynd beringum 
o.s.fr. Hóast næmingar hava funnið dømi um hetta í uppgávu K, eru heilt vist fleiri at finna, um 
arbeitt verður gjølligari við teksti og myndum. Tess meira næmingarnir arbeiða við slíkum, tess 
betri verður fatan teirra av greinandi arbeiði.

Á næstu síðunum eru nógv uppskot um ítriv. Tað er ikki neyðugt at brúka tey í ávísari raðfylgju, 
tey kunnu verða nýtt eftir tørvi. Tað ber eisini til at brúka tey saman við teimum 27 uppgávunum, 
um tú sum lærari vilt hava fjølbroyttari undirvísing. Tær 27 uppgávurnar hava allar rættiliga fasta 
skipan, meðan ítrivini ikki hava tað. Tí kann tað vera ein fyrimunur at brúka bæði uppgávur og 
ítriv hvørt um annað.

Í øllum liðunum í arbeiðinum við bókini Loyndarmálið hjá Gudmundi hevur tað stóran týdning, at 
næmingarnir sleppa framat við sínum hugsanum, kenslum og upplivingum í sambandi við hvørja 
mynd - sama um arbeitt verður við uppgávunum ella ítrivunum.

Fyri hesa myndabókina er upplivingin hjá lesaranum altavgerandi, og júst tí hevur tað stóran 
týdning at geva lesaranum rúm og tíð til upplivingina.

Tær næstu uppgávurnar hava ikki so neyvar vegleiðingar til skipan, endamál og at næminglaga. 
Orsøkin til hetta er, at ítrivini sum áður nevnt væl kunnu brúkast saman við hinum uppgávunum, 
og at tað tí skal standa til hvønn einstakan lærara at leggja til rættis, næmingalaga og eftirmeta 
einstøku ítrivini.

Felags fyri uppgávurnar og ítrivini er tó, at tey tilsamans geva eina meira fullfíggjaða gjøgnum-
gongd av Loyndarmálið hjá Gudmundi, soleiðis at næmingarnir røkka fleiri av ávegismálunum við 
eini spennandi og fjølbroyttari undirvísing í føroyskum.
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Sjónleikur
Í hesum ítrivi skulu næmingarnir á sama hátt sum í uppgávu O framføra eina ella fleiri 
hendingar/senur í bókini sum leik. Her kunnu næmingarnir eisini skriva replikkir, hugsa um, 
hvat ið persónarnir gera, hvussu teir bera seg at, stað, tíð o.s.fr. Næmingarnir kunnu her brúka 
síni skapandi evni saman við øðrum fakligum arbeiði í føroyskum.

Set spurningar og ger samrøður
Í hesum ítrivi skal hvør einstakur næmingur skriva spurningar, sum hann kundi hugsað sær at 
spurt ein av persónunum í Loyndamálinum hjá Gudmundi. Tá ið næmingarnir hava skrivað sínar 
spurningar, skal flokkurin býtast í bólkar við ”persónum úr søguni” og spyrjarum. Hvør næmingur 
skal nú seta sínum persóni úr søguni spurningarnar, sum hann hevur skrivað. Tá ið  allir 
spyrjararnir hava sett sínar spurningar, býta næmingarnir um leiklut, so øll royna bæði at spyrja og 
at verða spurd. At enda verða næmingarnir spurdir um, um teir lærdu nakað nýtt um persónarnar, 
og um onkur svar vóru óvæntað.

Skriva eitt bræv
Í hesum ítrivi skal hvør einstakur næmingur skriva eitt bræv til ein av persónunum í Loyndarmálið 
hjá Gudmundi. Næmingarnir gera sjálvir av, hvønn teir skriva til, hvat brævið skal snúgva seg um, 
um teir sjálvir eru ein persónur í søguni o.s.fr. Uppgávan snýr seg um samskifti og um at seta 
seg inn í søguna og skriva til ein uppspunnan persón, sum um tú veruliga kendi hann. Henda 
uppgávan kann hinvegin eisini hava eitt ávíst endamál - brævið kann t.d. snúgva seg um eitt ávíst 
evni. Lærarin metir um hetta út frá samanhanginum, sum uppgávan verður brúkt í.

Fá eitt postkort
Í hesum ítrivi skal hvør næmingur ímynda sær, at hann fær eitt postkort frá einum av persónunum 
í bókini. Næmingarnir skulu nú skriva postkortið. Uppgávan snýr seg um samskifti og um at 
duga at seta seg í støðuna hjá einum av persónunum í søguni - at skriva eitt postkort soleiðis, sum 
persónurin í søguni hevði skrivað tað.

Kollasja
Í hesum ítrivi skulu næmingarnir gera eina vanliga, gamaldags kollasju við at klippa og líma. Hetta 
er ein øðrvísi háttur enn í uppgávu M 1-3, har tey skuldu gera eina talgilda kollasju. Í hesi uppgávu 
skulu næmingarnir brúka stór stykki av pappi, vikubløð, avísir o.t., har tey kunnu finna ymiskar 
myndir, sum tey kunnu brúka til kollasjuna. Tað ber eisini til at taka myndir av netinum, printa tær 
og klippa út. Nú verður alt klipt og límað á pappið, og soleiðis fáa næmingarnir vakrar kollasjur, 
sum kunnu verða hongdar upp í floksstovuni. Eins og í uppgávu M ber til at arbeiða við ávísum 
evnum, sum eru vald frammanundan. Tað hevur týdning, at næmingarnir vita, at kollasjurnar 
skulu hava bæði myndir og tekst, so at tær í bygnaði líkjast talgildu kollasjunum í Loyndarmálið hjá 
Gudmundi.
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Sniðgev tína egnu permu
Í hesum ítrivi skulu næmingarnir koma við einum uppskoti til eina øðrvísi permu til bókina. 
Næmingarnir gera sjálvir av, hvussu perman verður gjørd - um teir t.d. brúka Pic Collage, vanliga 
kollasju, tekningar ella okkurt heilt annað. Næmingarnir skulu bara kunna grundgeva fyri sínum 
vali og nýggja sniðinum á permuni. Teir skulu hugsa um og vita, hví teirra nýggja perma sær út, 
sum hon ger.

Boðskapur og virðir
Í hesum ítrivi verður arbeitt við hugtøkunum boðskapur og virðir. Gudmundur hevur nakrar 
meiningar um tvíburarnar Hannu og Jóhannu frammanundan, nakrar fordómar. Hesir vísa seg 
ikki at vera rættir - í øllum førum ikki um Jóhannu. Við støði í hesum parti av søguni ber til at 
arbeiða við virðum í flokkinum. Í áðurnevnda dømi kunnu vit siga, at ”vit skulu ikki døma eina 
bók eftir permuni”. Arbeiðið víðari út frá hesum boðskapi. Bið næmingarnar finna onnur dømi. 
Kenna teir onkur dømi frammanundan - kanska teir vita um okkurt úr søgum ella ævintýrum 
(Mishátti dunnuungin er eitt gott dømi). Tosa um týdningin av boðskapum og virðum og lat 
næmingarnar finna støður í gerandisdegnum, har hesir boðskapir og virðir kunnu brúkast.

Ein túrur í viðarlundina
Í hesum ítrivi skal flokkurin ein túr í viðarlundina. Hetta kann við góðum úrsliti skipast sum eitt 
tvørgreinaligt samstarv við bæði náttúru og tøkni og myndlist. Stórur partur av bókini fer fram 
í einum skógi. Náttúran, ljóðini í skóginum, litirnir og frælsið eru berandi liðir í søguni. Tá ið 
flokkurin kemur í viðarlundina, kunnu tey kanska finna nakrar av teimum lutunum, sum koma 
fyri í bókini. Tey skulu mála náttúrumyndir við íblástri frá Loyndarmálið hjá Gudmundi. Prátað 
verður um djóra- og plantulívið í viðarlundini. Næmingarnir kunnu savna lutir, t.d. konglar og 
bløð, sum tey kunnu arbeiða við í skúlanum. Møguleikarnir eru nógvir, bæði í føroyskum og 
tvørgreinaliga.

Stjørnumyndir
Í hesum ítrivi verður støði tikið í myndini 
av Gudmundi og Jóhannu, sum sita á eini 
grein ovast í einum træi í skóginum og 
hyggja at stjørnunum. Við støði í myndini 
skulu næmingarnir arbeiða við himlinum 
og stjørnumerkjum.

Henda undirvísingargongdin snýr seg 
um vitan um stjørnur, stjørnumerki og 
náttarhimmalin. Hetta kann væl vera 
skipað sum tvørgreinaligt samstarv við 
myndlist og náttúru og tøkni. Tað ber 
til at mála og gera alskyns prýði við støði í stjørnunum. Tað ber eisini til at tosa um ymisku 
stjørnumerkini, og hvat tey merkja, og hvat stjørnumerki næmingarnir hava.

Út frá myndini ber eisini til at tosa um stjørnurnar og himmalin sum ímynd fyri frælsi og longsli 
eftir hesum frælsi.
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