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Kunning til læraran
Myndabókin í nýggjum hami
Vegleiðingin tekur støði í myndabókini Summarið hjá Gudmundi. Stian Hole hevur skrivað og 
myndprýtt bókina, hon kom út í 2006, føroyska útgávan kom í 2011; Niels Jákup Thomsen týddi. 
Sara Sejrskild Rejsenhus gjørdi vegleiðingina til donsku útgávuna í 2013, Kristianna Poulsen hevur 
týtt og tillagað til føroyskt í 2020.
Summarið hjá Gudmundi er fyrsta bókin av trimum um dreingin Gudmund. Hinar eru Gøtan hjá 
Gudmundi og Loyndarmálið hjá Gudmundi.

Myndabókin rúmar stórum margfeldi. Hon nemur við trupul evni, sum snúgva seg um stóru 
spurningarnar í lívinum, temu, sum eyðkenna seinmodernaðu barnabókmentirnar. Hetta 
eru bókmentir, sum innihalda nógv tóm pláss og kunnu vera rættiliga samansettar. Nýggjaru 
myndabøkurnar hava nógv didaktisk sjónarhorn og eru gott støði undir bókmentaundirvísingini.
Vegleiðingin gevur eitt boð upp á, hvussu myndabókin kann verða brúkt í 
bókmentaundirvísingini.

Endamálið við at brúka myndabókina í bókmentaarbeiðinum og í bókmentasamrøðuni er at betra 
evnini hjá næmingunum at síggja smálutirnar og teir ymisku málbúnarnar í hesum tekstslagi.
Ymisku stigini í myndabókini siga frá smáum, poetiskum lívsmyndum, ofta úr sjónarhorninum hjá 
einum barni. Hetta eru bókmentir, sum fáa okkum at hugsa, og sum eru góðar at brúka á øllum 
floksstigum.

Summarið hjá Gudmundi kann verða lýst sum ikonotekstur. Tað merkir, at tað er samansetta 
úttrykkið, samanseting av teksti og mynd á somu opnu, sum rúmar sniði, innbinding, typografi, 
permu, satsblaði, tittulblaði og frásøgugongdini í teksti og myndum, sum gevur eina heild, eina 
samlaða frásøgu.

Summarið hjá Gudmundi snýr seg um 6 ára gamla dreingin Gudmund, sum stúrir fyri at skula byrja í 
skúla. Myndabókin hevur 20 opnur. Stian Hole setir saman fotografi, tekningar, talgild samklipp/
kollasjur og annað, sum hevur brigdi úr ymiskum tíðarskeiðum og stílum, sum stundum skapar 
eina óveruliga mynd ella støðu.

Bókmentaarbeiði
Tá ið vit arbeiða við bókmentunum í felag, savnast vit um bókina.
Felagsskapurin og samrøðan um visuella og verbala tekstin hann er í, hava týdning í samrøðuni 
um bókmentir. Tað er í samrøðuni, at næmingurin kann arbeiða við teimum serligu drøgunum í 
tekstslagnum.

Tá ið næmingarnir lesa tekstin fyrstu ferð, skulu teir savna seg um høvuðspersónin Gudmund. 
(Fylgiskjal 1)
Tit skulu arbeiða við:
Innaru eyðkennunum og uttaru eyðkennunum.

Tá ið næmingarnir lesa tekstin aðru ferð, skulu teir vera detektivar.
Teir skulu velja eina av ommunum at elta.
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Samsvar og mótpunkt í frásøguni 
Tá ið tað snýr seg um samspælið ímillum tekst og myndir, kunnu tað vera ymisk mótpunkt. Tað 
kann vera mótsøgn ella spenningur ímillum verbala og visuella tekstin.
Hinvegin er talan um samsvar ímillum verbala og visuella tekstin, tá ið hesir siga somu søgu og 
styðja upp undir hvønn annan.1

Tá ið arbeitt verður við tekstinum sum ikonoteksti, er tað natúrligt at taka støði í, um myndirnar 
siga tað, sum manglar í tekstinum, ella um tað er teksturin, sum sigur tað, sum manglar í 
myndunum.

Máliskur í Summarið hjá Gudmundi
Tað hevur týdning at taka málsligu dømini úr samanhanginum og at arbeiða við teimum. At 
arbeiða við setningunum burturav fær næmingarnar at skilja málið og týdningin av orðunum 
betur.

1  Nikolajeva & Scott 2000, síða 137


