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Um bókina 
Mecka Lind hevur skrivað fleiri bøkur um gøtubørn kring heimin. Hon hevur ferðast og búð 

ímillum hesi børnini. Síðan hevur hon, við støði í teim upplivingum hon hevur havt, skapað 

søgurnar og persónarnar. 

Tá ið Mecka skrivaði Sanna gøtubarn, búði hon í umleið 5 mánaðar saman við hesum børnum 

í teirra nærumhvørvi. Á henda hátt fær hon forkunnleika og førleika at skriva um hesi 

viðurskifti, sum gera bøkur hennara so ótrúliga viðkomandi, veruligar og inniligar. Hon lýsir 

ein vaksandi trupulleika í Danmark, nevniliga tey heimleysu, gøtubørnini, har tann 

grundleggjandi kærleikin manglar, og at álitið á tann vaksna er burtur. Tvístøðan ímillum at 

vera barn og sjálv at hava ábyrgdina fyri egnum lívi verður ómetaliga væl lýst. Vit fáa eina 

greiða mynd av teim sokallaðu vaksnu børnunum. 

Hóast fleiri stuttligar hendingar (t.d. á s. 153-154) er langt frá nøkur friðsæl tilvera lýst. Her 

er talan um eina ráa tilveru við rúsevnum, skøkjulevnaði, umsorganarsvíki og einsemi. 

 

 

Til læraran 

Sanna gøtubarn 
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Uppgávur og arbeiðsgongd 

Uppgávurnar eru bygdar upp eftir leistinum áðrenn tit lesa, meðan tit lesa og tá ið tit hava 

lisið. Uppgávurnar eru skipaðar sum floksprát, einstaklingauppgávur, makkarauppgávur og 

bólkauppgávur.  

Uppgávurnar til Sanna gøtubarn eru ætlaðar 7. – 9. flokki. 

 

Førleikamál  
Uppgávurnar og arbeiðshátturin nema serliga við hesi førleikamál úr námsætlanini. 

Talaða málið 

• at nýta talumálið skilliga og málsliga rætt í t.d. kjaki, samrøðu, framløgu  

• at meta um og lýsa samskifti í mun til boðbera, móttakara, miðil og støðu 

• at meta um munnligar framløgur hjá sær sjálvum og øðrum 

Skrivaða málið 

• grundleggjandi greining og tulking av eini skaldsøgu, umframt at seta tekst í frásjón 

• at tillaga lesihættir til lesiendamál, tekstslag og miðil,  

• at meta um skrivlig avrik og framløgur hjá sær sjálvum og øðrum 

• at skriva frásøgukent, gera viðmerkingar og grundgeva 

• at orða seg málsliga rætt og greitt í ymiskum málsligum stíllegum við fjølbroyttum 

orðatilfeingi 

Samansettir tekstir 

• at nýta ymiskar miðlar, keldur og fagurfrøðilig amboð í tekstaarbeiði 

Málkunnleiki 

• at vísa á grundleggjandi innlit í føroysku málskipanina 

 

Greiningarøki at arbeiða við  
• Høvuðsevni / afturvendandi evni 

• Høvuðspersónur / eykapersónar (eykapersónarnir kunnu býtast sundur í bólkar)  

o Bólkur 1: Mamman & Jørgin 

o Bólkur 2: Kirstin-mostir, Frú Sørensen og hjámenninir 

o Bólkur 3: Vinfólkini hjá Sonnu: Vivi, Nina, Kim og Jens - umframt Vilgot og 

Frans 

o Bólkur 4: Lisbeth & Birta  

• Persónslýsingar 

• Huglag / myndamál. Hvussu løðir høvundurin søguna, hvørji sáðkorn brúkar hon? 

• Sjónarhorn – innara, uttara?  

• Nær og hví skiftir høvundurin ímillum nútíð og tátíð? 

• Beinleiðis og óbeinleiðis lýsingar / tala 

• Boðskapur 

• Umhvørvislýsing: 

o Sonnusa heimligu viðurskifti 
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o Sonnusa heim á gøtuni 

o Sonnusa samband við mammuna 

o Sonnusa samband við beiggjan 

 

Áðrenn tit lesa 
Lat næmingarnar kann høvundan á netinum. Mecka Lind hevur skrivað fleiri bøkur, hvussu 

eita tær? Hvar fara tær fram?  

Nústani fáa næmingarnir bókina. 

Tosið um permuna. Hvat halda tit um hana? Tosið um litir og útsjónd. Hvat sigur 

baksíðuteksturin?   

Sanna gøtubarn fer fram í Keypmannahavn. Fyri føroyskar næmingar kann umhvørvið tykjast 

fremmant. Kortini hava nógv verið t.d. á høvuðsjarnbreytarstøðini í Keypmannahavn, umframt 

aðrastaðni í Danmark. Tað, at orðafrágreiðingar eru á s. 169, og at umhvørvið verður lýst 

ígjøgnum Sonnu, ger bókina heimliga onkursvegna.  

 

Hugskot 

Lat kort av Keypmannahavn hanga frammi í floksstovuni, ímeðan bókin verður lisin, ella bið 

næmingarnar arbeiða saman tveir og tveir og finna støðini á telduni ella google map - og 

kanna støðini í bókini, so hvørt tey koma fyri. 

Les formælið Til lesaran saman við næmingunum og samskift við teir um tað.   

Bókin er ognað gøtubørnum í Keypmannahavn. Hvat halda næmingarnir um tað?  

Lat næmingarnar hugleiða og ímynda sær eitt lív á gøtuni. Hvørji orð koma teimum til hugs? 

Gerið felags hugarok á talvuni, ið til ber at taka fram aftur seinni.  

Fá flokskjak í lag um heimleys og gøtubørn í Føroyum. Finnast hesi? Hvar eru tey?  

Lat næmingarnar kanna kolofonina fremst. Hvat fæst at vita um bókina? Man bókin 

framvegis vera viðkomandi? 

Lurtið eftir sanginum hjá Mikkel Drill Gadebarn. Tit finna hann á netinum.   

Skiftið orð í flokkinum um sangin og um tað munnu vera somu umstøður hjá gøtubørnum í 

1980’unum og í dagsins samfelag.   

Til ber at lesa bókina tvørfakliga við danskt.  
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Meðan tit lesa 
Persónarnir í bókini verða býttir út á næmingar, ið fáa til uppgávu at elta ella skugga sín 

persón og gera stikkorð, meðan lisið verður. 

Fleiri næmingar kunnu hava sama persón. 

Snilt at seta í talvu: 

Síðutal Hvat stendur Eg hugsi ... 

S. 61 Andlitið er stívnað til ein skort 
hon er bangin og vil ikki vísa 

sínar kenslur  

S. 137 
Í troytta bollanum á Sonnu fara nýggir tankar at 

dansa ...  

Kanska Sanna fær ein nýggjan 

møguleika ...  

 

Hugskot til upplestur  

Til tess áhaldandi at menna lesingina hjá næmingunum - skift so ímillum lesihættir. Minst til 

altíð at lata allar næmingarnar lurta/lesa/fyrireika tað sama. Men skift ímillum:  

- einstakir næmingar lesa upp brot, sum teir hava fyrireikað frammanundan, fyri 

flokkinum 

- tveir ella tríggir næmingar lesa fyrireikað brot upp í senn (par-/bólkalesing)  

- lærarin lesur 

- ringlesing. Næmingarnir lesa frá punktum til punktum, so tað gongur í ring uttan 

steðg ...   

Tað er týdningarmikið at sleppa at fyrireika seg og hugsa um at lesa upp við máltóna. 

Lesing og upplestur stuðla upp undir at økja um orðfeingið.  

Royn at hava upplestur so ofta sum tilber.  

 

Floksprátini  

Floksprátini til partarnar kunnu væl nýtast sum heimasetningur, bæði skrivliga og munnliga. 

Floksprátini stuðla eisini upp undir at økja um orðfeingið. 

 

Yvirskriftir 

Eitt gott hugskot er at biðja næmingarnar gera yvirskriftir til partarnar.  

 

1. og 2. partur 

Nú eru vit komin á glið. Vit vita, hvussu bókin sær út. Vit hava lisið formælið. Vit kenna 

høvundan. Vit vita, hvat evnið er, ið vit skulu arbeiða við.  

 

Lærarin lesur tveir teir fyrstu partarnar upp. 

Floksprát 
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Tit hava nú hoyrt 1. og 2. part av Sanna gøtubarn. Er bókin skriva í nútíð ella tátíð? Vísið á 

dømi. Eru nøkur afturlit? Vísið á dømi. 

 

Tosa við ein makkara um spurningarnar niðanfyri. 

• Hvussu hevur Sanna tað, tá ið hon verður blakað út úr trappuuppgongini? 

• Hvussu hava Sanna og Jørgin tað saman?  

• Hví vil Sanna einki lova Jørgin? 

• Er annað áhugavert í hesum pørtunum?   

 

3. partur  

Parturin verður lisin upp (sí hugskot um upplestur)  

Floksprát  

Hvat er ein samfelagsbólkur?  

Hvørjar samfelagsbólkar hitta tit á jarnbreytarstøðini? Hvat eyðkennir hvønn bólkin? 

  

Næmingarnir skulu lýsa jarnbreytarstøðina. Teir gera hvør í sær eitt arbeiðsskjal á telduni ella 

skriva í hefti. 

 

4. - 7. partur  

Bólkaprát 

• Hvussu er við staðarnøvnunum í bókini. Hvat fáa vit at vita. Kannið kortið.  

• Hví man Sanna velja at halda til á jarnbreytarstøðini? 

• Hvussu verður Nicko lýstur? Hvørji lýsingarorð eru um hann?  

• Hvørjar kenslur vekir hann í Sonnu, og hvussu ber tað til? 

 

5. partur 

• Hví sleppur Sanna ikki at vitja Jørgin? 

• Hvussu vinnur Sanna Nicko? Hví er hon so ovurglað? 

• Lýsið Vivi. 

• Lýsið sambandið ímillum Sonnu og Vivi.  

 

6. - 7. partur 

• Hvat gera genturnar, tá ið maturin er uppi í urtagarðssmáttuni? 

• Hvat er ein urtagarðssmátta? Hava vit slíkar í Føroyum? 

• Sigið frá, hvussu Sanna missir Nicko. 

• Lýsið tað álit, ið er ímillum gøtubørnini. 

 

Næmingarnir skriva nú ein samandrátt av 1.- 7. parti.  
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8. partur 

Lesið hart upp í flokkinum og lat síðan næmingarnar arbeiða í bólki við spurningunum 

niðanfyri. Tá ið tey eru liðug við uppgávurnar, hava tit floksprát um tær.   

• Hvussu klára genturnar dagliga reinførið? 

• Hvussu ber tað til, at wc-konan er so blíð vit tær? Hvussu mundu tær klárað seg, um 

hon ikki var, sum hon var? Grundgevið. 

• Sigið frá, hvussu Sanna kann hjálpa Vivi á Hálmtorginum (kanna staðið á netinum)  

• Hvat merkir tað, at Vivi er lóglig? 

• Hvussu kann ein løgrelgumaður vera kundi hjá henni? Hvat fáa vit at vita um henda 

lógarinnar verja? 

• Hvat samband hevur hetta við ólógligt og lógligt?  

• Hví man Mecka Lind hava valt at siga hetta um løgreglumannin? 

 

Sjónarhorn 

Næmingarnir umskriva brot úr partinum og skifta sjónarhorn, soleiðis, at tað nú er Vivi, ið 

sigur frá. Vivi er nú eg-persónurin. Alt skal skrivast í 1. persóni. Tosið um, um søgan sær 

øðrvísi út nú.  

 

9. partur 

Ein trupulleiki ímillum gøtubørnini í bókini er rúsevni. Soleiðis er í Danmark. Man hetta vera 

galdandi í Froyum? Næmingarnir skulu lurta eftir samrøðuni Eg hevði onga lívsgóðsku, 

9/1-2019, úr sendingin Góðan morgun Føroyar á heimasíðuni hjá Kringvarpinum. 

https://kvf.fo/gmf?sid=89725  

Hvat hugsa næmingarnir um sendingina? Næmingarnir skulu samanbera 

við bókina. 

 

Næmingarnir tosa saman tveir og tveir um hesar spurningarnar. 

• Er Sanna vaksin ella barn? Sigið hví. 

• Hvussu kemur lyndið í Sonnu fram í hesum partinum?   

 

10. - 16. part  

Hugarok á talvuni 

- Hvønn umboðar Vilgot? Tosið um, hvussu ein persónur kann umboða heilar 

samfelagsbólkar. Tak dømi úr brotinum og vís aftur á bólkar á jarnbreytarstøðini í 3. 

parti. 

- Huglag/myndamál: hvørji orð løða huglagið á t.d. s. 72? Kenna vit hetta fyribrigdi 

aftur frá eitt nú filmsheiminum? Eitt annað dømi er á s. 84 kalt samregn (einsemi) 

knústir rútar (sálir) - veðrið verður eisini nýtt sum myndamál. 

- Tosið nærri um, hvat myndamál er fyri eitt fyribrigdi. Bið næmingarnar vera árvaknar 

og vita, um teir finna annað myndamál, so hvørt sum vit lesa.  

 

qr-kota til sendingina 

https://kvf.fo/gmf?sid=89725
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11. partur 

Næmingarnir svara hvør í sær spurningunum niðanfyri. 

• Hví fara Nina og Sanna hvør til sítt morgunin eftir?  

• Hví er eyka nógv løgregla á høvuðsjarnbreytarstøðini?  

 

12. partur 

Í flokkinum verður tosa um høvuðsevni, hjáevni, høvuðspersónar og eykapersónar. 

Næmingarnir koma við sínum ískoyti um persónar, ið teir hava skuggað higartil.  

 

13. partur 

Tosið um myndamál og hvat tað merkir, at Keypmannahavn vaknar? Kann ein býur vakna? 

 

Næmingarnir tosa saman tveir og tveir um spurningarnar niðanfyri. 

• Tosið um, tá ið Sanna og Nina hitta pekingesarkonuna. Hvønn samfelagsbólk 

umboðar konan?  

• Er hon eitt gott realistiskt umboð? 

• Tosið um tjóvagóðsið og Nicko. Tosið eisini um Jørgin. 

 

14. partur  

Næmingarnir lesa og svara skrivliga hvør í sínum lagi og lata avrikið inn. 

• Hvussu fáa Sanna og Nina pening til vega? 

• Hví hava tær tørv á meira og meira pengum? Hví gevast tær ikki bara? Sig tína 

hugsan um hetta. 

• Sig frá umstøðunum og umhvørvinum hjá gøtubørnunum. 

• Hví man Nina so ofta hava krím? Hvørjar avleiðingar hevur tað? 

• Hvør er orskin til, at løgreglan handtekur genturnar? 

• Hví halda tey, at Sanna hevur brotið inn? 

• Sig frá, hvat hendir á støðini. 

• Sig frá, tá ið Sanna hittir mammu sína. 

 

15. partur 

Næmingarnir lesa partin og gera stutta lýsing av barndómi Sonnu. Teir skulu greiða frá, 

hvussu gomul Sanna er, tá ið hetta hendir.  

 

16. partur 

Næmingarnir lesa í lesiringi, hvør næmingur lesur frá punktum til punktum.  

Tosið um, hvat hendir í hesum partinum, ið hevur týdning fyri søgugongdina?  
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17. - 18. partur 

Být flokkin í bólkar. Bólkarnir gera hvør sín lutaleik yvir hesar báðar partarnar. Næmingarnir 

skulu geva lutaleikinum eitt heiti og framføra fyri flokkinum.  

 

Skrivliga uppgávan kann telja sum ein av kravdu innlatingunum.  

 

Næmingarnir skulu hugsa um hesar spurningar, tá ið teir arbeiða við lutaleikinum. 

• Hvat ger Frans, tá ið Sanna ikki rindar fyri hasjið? 

• Ger eina persónslýsing av Fransi, ið kemur til sjóndar í lutaleikinum. 

• Hvussu ber tað til, at Vivi hevur tað so gott í íbúðini, tá ið hon samstundis er so sjúk? 

• Hvussu útvegar Sanna peningin til Frans? 

• Hvat hevur Frans gjørt við Nicko, tá ið Sanna kemur at gjalda? Hvussu ávirkar tað 

Sonnu? 

• Hví hevur Vivi hildið seg burtur frá umhvørvinum eina tíð? Greið frá hví, og hvussu 

hon hevur havt tað.  

• Hvat er ein vinkona? Eru Sanna og Vivi vinkonur? Grunda svarið.   

 

19. partur 

Floksprát 

Í flokkinum skulu tit tosa um hesi evni.  

Sjálvsvirðing. Hvat er tað? Hví er tað so ymiskt frá fólki til fólk? Hvussu sæst á fólki, hvørt 

tey hava virðing fyri sær sjálvum ella ei?  

Fortreytir. Fólk taka ymiskar avgerðir og gera ymiskt, ið tey ikki altíð eru so errin av. Tosið 

um hvønn týdning umhvørvið, fortreytir og eginleikar hava í hesum sambandi. T.d. gevur 

Kirstin mostur mammuni fúl sjónbond? Hvat sigur tað okkum um hana?  

 

20. - 21. partur 

Næmingarnir tosa saman tveir og tveir um spurningarnar niðanfyri. 

• Hvat er hent við Ninu?  

• Hvussu ber tað til, at Sanna og Nina ikki kunnu halda fram at vera vinkonur?  

• Hvør er Birta?  

 

Tosið um myndamál í hesum pørtunum og vísið á dømi.  

 

22. - 24. partur 

Næmingarnir tosa í bólki um spurningarn niðanfyri. 

• Hvat er ein sosialráðgevi?  

• Hvat er ein sálarlækni?  

• Hví fer Sanna við Birtu heim til Vivi, og hvat hendir har?  

• Hví er Sanna so illgrunasom mótvegis sosialráðgevanum? 
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23. partur 

Næminganir lýsa hvør í sínum lagi huglagið á s. 160 og á s. 161. Hvørji orð skapa huglagið 

og løða tekstin/søguna?  

• Lýs fólkini í ferðabussinum. Hvussu er tónin? 

• Greið frá, hví ferðafólkini veruliga hava fingið nakað fyri peningin? 

• Hvat er deyðakoyring? 

• Hvør skal taka lut í hesi kapping? Hvussu fer leikur fram? 

• Er nakað myndamál í hesum partinum? Vís á dømi.  

 

Sjónarhorn  

Næmingarnir umskriva hvør í sínum lagi brot úr partinum á s. 161-162. Teir skifta sjónahorn, 

soleiðis at tað nú eru ferðafólkini í bussinum, ið siga frá, hvat tey síggja, og hvussu tey 

uppliva tað? Teir skriva í 1. persóni í fleirtali. Sær søgan øðrvísi út nú? 

Næmingarnir lesa søguna fyri flokkinum.  

 

24. partur  

Lesið partin í felag í flokkinum og tosið um spurningarnar niðanfyri. 

• Hvønn setir Sanna seg í samband við, tá ið heimur hennara fer í sor? Hví? 

• Yvir hvussu langa tíð spennir bókin? Hvussu vita vit tað?  

• Hvussu man tað fara at gangast Sonnu í framtíðini?  

• Hví letur Mecka Lind søguna um Sonnu og hini enda soleiðis? Er tað veruligt?  

• Hvussu høvdu tit kunnað hugsað tykkum endan?  
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Eftirorð 
Les upp fyri flokkinum og prátið um innihald og bókina sum heild. Tosið um, hvussu  

arbeiðsgongdin hevur verið, og hvør boðskapurin í bókini er.  

 

Næmingarnir arbeiða í bólki. 

Næmingarnir seta seg saman við teimum, sum hava skuggað sama persón sum teir.  

• Tosið um persónin, sum tit hava skuggað, og vitið um tit hava fingið alt við. 

 

Næmingarnir arbeiða saman tveir og tveir.  

Næmingarnir fáa uppskriftina til bio-yrkingina og nýta hana at lýsa sín persón við. Tað er 

týdningamikið at fylgja uppskriftini neyvt. Teir skulu nýtið orð, ið teir hava skrivað niður í 

arbeiðsskjalið, annaðhvørt úr tekstinum ella úr egnum huga.Tað ber til at skifta orðið 

bústaður um við umhvørvi ella okkurt tílíkt. Ella um eingin bústaður er, ber til finna hóskandi 

bústaðarnavn ístaðin. Somuleiðis við eftirnavninum.  

 

Tá ið næmingarnir eru lidnir at yrkja, lesa teir bio-yrkingina upp fyri flokkinum. 

  

Ein bio-yrking hevur ávíst skap og ávísan bygnað.  

1. regla:   fornavn 

2. regla:  4 lyndiseyðkenni 

3. regla:  ættarviðurskifti (sonur, dóttir, systir, mamma o.s.fr.) 

4. regla:  elskar / dámar (3 lutir ella fólk)  

5. regla:  kenslur (3 dømi)  

6. regla:  manglar / vantar  

7. regla:  óttast (3 dømi) 

8. regla:  gevur (3 dømi)  

9. regla:  ynskir / droymir um (3 dømi)  

10. regla:  bústaður  

11. regla:  eftirnavn 
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Verkevni 
Tað seinast, sum næmingarnir gera, er at skriva eitt verkevni. Teir fáa tvey verkevni, sum teir 

kunnu velja ímillum. Verkevnini telja sum ein framseting. 

 

Verkevni 1  

Næmingarnir skriva eitt bókaummælið, ið skal prentast í eitt tíðarrit ella leggjast á ein portal.  

Teir skulu hugsa um tekstaslag og minnast til at hava hetta við í ummælið: 

• Fangandi yvirskrift 

• Mynd 

• Brellbita (skrivað við feitum)  

• Undiryvirskriftir 

Teir kunnu kanna ummæli á netinum og í tíðarritum. Hvussu síggja tey út? 

 

Í ummælinum er vert at hugsa um hesi viðurskifti.  

1. Hvussu bókin eitur, og hvør hevur skrivað hana. 

2. Annað, ið høvundurin hevur skrivað. 

3. Er bókin løtt ella torfør at lesa? Hvussu tá? (dømi). 

4. Nær og hvar hendingarnar fara fram?  

5. Hvat bókin er um? Stuttan samandrátt. 

6. Hvussu tær dámar bókina og grundgeva hví. 

7. Hvat tú heldur kann gerast til tess at hjálpa slíkum sum Sonnu.  

8. Hvussu tær dámar endan í bókini? Grundgev hví. 

9. Hvørja ætlan Mecka Lind man hava havt við bókini (boðskapur).  

10. Geva bókini stjørnur * (5 stjørnur er tað besta).   

Næmingarnir skulu lata verkevnið inn. 

 

 

Verkevni 2  

Næmingarnir skulu ímynda sær, at teir hava skrivað bókina, og eru høvundurin. Brádliga 

gerst bókin ein metsølubók. 

Teir skulu skriva eitt bræv til ein filmsleikstjóra, har teir royna at fáa hann áhugaðan í at gera 

bókina til film.  

• Greið frá søguni og hví søgan, persónar og evnið hevði verið væl egnað at gjørt til 

film. 

• Kom við uppskotum um upptøkustað. 

• Kom við uppskotum um leikarar at spæla ymisku leiklutirnar.  

 

Næmingarnir skulu lesa brævið upp í flokkinum og vita, hvat flokkurin heldur um teirra 

uppskot. Síðan gera teir rættingar og bøta um tekstin og lata inn.  


