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Áðrenn tit lesa 
Kannið høvundan á netinum. Mecka Lind hevur skrivað fleiri bøkur, hvussu eita tær? 

Hvar fara tær fram?  

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

baksíðuteksturin?   

Lesið formælið Til lesaran í felag og samskiftið um formælið.   

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

Hugleiðið og ímyndið tykkum eitt lív á gøtuni. Hvørji orð koma tykkum til hugs? 

Gerið felags hugarok á talvuni.  

Tosið um, um heimleys og gøtubørn eru í Føroyum. Um so er, hvar eru tey?  

Kannið kolofonina. 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 um sangin og um tað munnu vera somu umstøður hjá gøtubørnum í 

1980’unum og í dagsins samfelag.   

 

Uppgávur til næmingin 

Sanna gøtubarn 
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Meðan tit lesa 
Eltið ein persón í bókini. Minnist til at skriva stikkorð, meðan lisið verður. 

Tit kunnu t.d. seta stikkorðini í eina talvu, sum hendan niðanfyri. 

Síðutal Hvat stendur Eg hugsi … 

S. 60 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 …  

 

Gerið yvirskriftir til partarnar, so hvørt sum tit lesa teir.  

 

1. og 2. partur 

Floksprát 

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  

Floksprát  

Hvat er ein samfelagsbólkur?  

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

Tit skulu hvør í sínum lagi lýsa jarnbreytarstøðina.   

• Ger eitt arbeiðsskjal á telduni ella skriva í hefti. 
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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. 

 

Skrivið hvør í sær samandrátt av 1. - 7. parti.  

 

8. partur 

Tit hava nú lisið 8. part fyri hvørjum øðrum. Tit skulu í bólki arbeiða við 

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

• Hvussu klára genturnar dagliga reinførið? 

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

seg, um hon ikki var, sum hon var? Grundgevið. 

• Sigið frá, hvussu Sanna kann hjálpa Vivi á Hálmtorginum (kannið staðið á 

netinum).  

• Hvat merkir tað, at Vivi er lóglig? 

• Hvussu kann ein løgreglumaður 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? 
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Sjónarhorn  

Umskrivið brot úr partinum. Skiftið sjónarhorn, soleiðis at tað nú er Vivi, ið sigur frá. 

Vivi er eg-persónurin. Skrivið í 1. persóni. Sær søgan øðrvísi út nú?  

 

9. partur 

Floksprát 

Ein trupulleiki ímillum gøtubørnini í bókini er rúsevni. Man tað vera galdandi í 

Føroyum? Skiftið orð um evnið. 

 

Lurtið 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 tit um samrøðuna? Berið saman við bókina. 

 

Tosa við ein makkara um spurningarnar niðanfyri. 

• Er Sanna vaksin ella barn? Sigið hví. 

• Hvussu kemur lyndið í Sonnu fram í hesum partinum?   

 

10. - 16. part  

Hugarok 

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

samfelagsbólkar.  

 

Huglag  

Hvørji orð løða huglagið á s. 72? Kenna tit hetta fyribrigdi aftur frá eitt nú 

filmsheiminum? Verið árvakin og leggið til merkis huglagið, so hvørt sum tit lesa. 

 

11. partur 

Skrivið hvør í sær svarini til spurningarnar niðanfyri. 

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

• Hví er eyka nógv løgregla á høvuðsjarnbreytarstøðini?  

  

qr-kota til sendingina 

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

Floksprát 

Tosið um 

• høvuðsevni   

• hjáevni  

• høvuðspersónar   

• eykapersónar 

Greiðið frá tí, sum tit hava fingið at vita um persónarnar, sum tit hava skuggað.  

 

13. partur 

Myndamál 

Hvat merkir tað, at Keypmannahavn vaknar? Kann ein býur vakna? 

 

Tosa við ein makkara 

• 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  

Lesið og svarið skrivliga hvør í sínum lagi og latið 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. 
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15. partur  

• Les partin 

• Ger eina stutta lýsing av barndóminum hja Sannu.  

• Hvussu gomul heldur tú, at Sanna er, tá ið hetta hendir?  

 

16. partur 

Setið tykkum saman og lesið partin í lesiringi. Hvør næmingur lesur frá punktum til 

punktum.  

Hvat hendir í hesum partinum, ið hevur týdning fyri søgugongdina?  

 

17. - 18. partur 

Tit skulu í bólki gera ein lutaleik yvir hesar báðar partarnar. Gevið lutaleikinum eitt 

heiti. Framførið lutaleikin fyri flokkinum.  

Minnist til at hugsa um hesar spurningar, tá ið tit 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 

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?  
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20. - 21. partur 

Tosa við ein makkara.  

• Hvat er hent við Ninu?  

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

• Hvør er Birta?  

 

Er nakað myndamál í hesum pørtunum? Vís á dømi.  

 

22. - 24. partur 

Bólkaprát 

• 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? 

 

23. partur 

Lýs 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  

Umskriva brot úr partinum (s. 161-162). Skift sjónahorn, soleiðis at tað nú eru 

ferðafólkini í bussinum, ið siga frá, hvat tey síggja, og hvussu tey uppliva tað? Skriva 

í 1. persóni í fleirtali. Sær søgan øðrvísi út nú? 

Les søguna fyri flokkinum.  

 

24. partur  

Lesið partin í felag. 

Floksprát  

• 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?  
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• 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  
Floksprát 

• Tosið um innhaldið og bókina sum heild. 

• Eftirmetið arbeiðsgongdina.  

• Hvør er boðskapurin í bókini?  

 

Bólkaarbeiði 

Setið tykkum saman við teimum, sum hava skuggað sama persón sum tit.  

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

 

Arbeið saman við einum makkara 

• Gerið eina bio-yrking um persónin, sum tit hava skuggað.  
 

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 

 

Nýtið orð, ið tit 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.  
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Verkevni 
Her eru tvey verkevni, sum tú kanst velja ímillum. Verkevnið telur sum ein 

framseting. 

 

Verkevni 1  

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

Hugsa um tekstaslag. Minst til at hava hetta við í ummælið: 

• Fangandi yvirskrift 

• Mynd 

• Brellbita (skrivað við feitum)  

• Undiryvirskriftir 

Tú kanst 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).   

 

Lat verkevnið inn til læraran. 
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Verkevni 2  

Ímynda tær, at tú hevur skrivað bókina. Tú ert høvundurin. Brádliga gerst bókin ein 

metsølubók. 

Skriva eitt bræv til ein filmsleikstjóra, har tú roynir at fáa hann áhugaðan í at gera bók 

tína 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.  

 

Les brævið upp í flokkinum og vita, hvat flokkurin heldur um títt uppskot.  

Ger rættingar og bøt um tekstin og lat inn til læraran.  

 


