
Frymil til skaldsøgur og stuttsøgur 

 

At byrja við: 

• Heiti og rithøvundur 

• Nær er skaldsøgan givin út? 

• Tekstaslag 

• Samandráttur (greið stutt og greitt frá, hvat ið teksturin fyrst og fremst snýr seg um) 

 

Rithøvundur: 

• Greið frá um rithøvundin 

• Hvat hevur hann givið út áður? 

• Hvat skrivar hann vanliga um? 

Skipan: 

• Tríbýttur tekstur: inngangur, miðjan og útgangur 

• Kronologiskur tekstur: handlingin gongur frameftir 

• Rammufrásøgn: byrjar í nútíðini – eitt langt afturlítandi brot – endar í nútiðini 

• Paralell gongd: tvær ella fleiri søgur eru samstundis 

• Afturlítandi gongd (vit hyggja aftur á hendingar) 

• Framlítandi gongd (Vit hyggja inn í framtíðina. 

Tíð: 

• Nær gongur søgan fyri seg? 

• Orð ella orðingar kunnu siga eitthvørt um tíðina 

• Eru ávísir veruligir persónar í søguni ella veruligar hendingar í søguni? 

• Klædnastílur, hús og íbúðir 

• Vøruprísur 

• Mál og annað 

• Er søgan skrivað í samtíðini hjá rithøvundinum? 

• Hvussu langt tíðarskeið fevnir søgan um? 



 

Umhvørvi: (kann siga nógv um persónar) 

• Tað ítøkiliga umhvørvið – tey støð, har ið tær týdningarmestu hendingar henda. Hasin 

býurin, henda gøtan, hatta húsið, henda stovan o.s.fr. 

• Tað sosiala umhvørvið – í hvørjum stættum liva persónarnir í; yvirstætt, miðalstætt 

ella undirstætt. 

 

Persónar: 

• Hvørjir persónar eru við? 

• Hvør er høvuðspersónur/høvuðspersónar? 

• Hvørjir eru teir týdningarmestu eykapersónar? 

• Lýsið persónarnar – bæði innnan og uttan. 

 

Sjónarhorn: 

• Innara sjónarhorn – frásøgufólkið hevur atgongd til hugsanir og kenslur hjá 

persónunum. (1.persónur ella 3.persónur) 

• Uttara sjónarhorn – frásøgufólkið lýsir reaktiónir hjá persónunum. Hann er áskoðari. 

(objektivt frásøgufólk) 

• Blandað sjónarhorn – her eru bæði innara sjónarhorn og uttara sjónarhorn. 

• Alvitandi sjónarhorn – veit alt, fortíð, nútíð, framtíð, hvat hendir í persónunum, og 

hvat hendir uttan fyri persónarnar. 

 

Málið: 

• Orðatilfeingi 

• Myndamál 

• Skemtingarsemi, ironi og sarkasma 

 

 



Evni: 

• Hvørji evni eru í tekstunum. Til dømis: fordómar, kærleiki, happing, vanrøkt o.s.fr. 

 

Boðskapurin hjá rithøvundinum: 

• Hvat vil rithøvundurin við søguni? Hvør er boðskapurin? 


