Vegleiðing til danskt
Hendan vikan við donsku innlatingini verður skipað líka sum tann føroyska. Tvs. at tað er ikki
neyðugt at lata sjálvt synopsuskjalið inn. Heldur skulu tit gera eina skrivliga greining og tulking
av einum sjálvvaldum teksti, og síðani samanbera við ein tekst í hugdýpingarøkinum. Hendan
skrivliga uppgávan skal latast inn á Teams nú fríggjadagin 1.mai, í seinasta lagi kl 23:59

•

Tit hava øll fingið eitt hugdýpingarøki (fordybelsesområde) við nøkrum tekstum. Hetta
liggur á heimasetninginum undir danskt

•

Tit skulu sjálvi finna onkran tekst, sum hóskar til tykkara hugdýpingarøki. Finnið ein
góðan tekst, har nokk er at viðgera. Tað eigur at taka einar 10 minuttir at lesa
greining+tulking+samanbering upp.

•

Til ber at finna tekstir inni á gyldendal.dk (vegleiðing á heimasetninginum undir
danskt)

•

Tann teksturin skal síðani greinast og tulkast og samanberast við ein av kendu
tekstunum í hugdýpingarøkinum.
o Minnist til, at tá tit samanbera, so er ikki neyðugt at finna okkurt, sum er
akkurát líka í báðum tekstum. Heldur skulu tit finna eitt felags evnið,
trupulleika ella annað. sum verður tikið upp ella viðgjørt í báðum tekstum.
Hetta kann t.d. eisini vera mótsetningar (kærleiki/manglandi kærleiki).

Tað, tit lata inn, er ikki sum ein vanligur stílur. Tit skulu brúka greiningarfrymlar, og tí er t.d.
upplagt at hava fleiri yvirskriftir ella myndir inni í tekstinum, um hetta er viðkomandi. Danskar
greiningarfrymlar og vegleiðingar annars finna tit á heimasetninginum undir danskt.
Minnist til: greiningarparturin kann vera rættiliga ”mekaniskur”. Also, tað er tað, sum vit øll
kunnu vera samd um. T.d. hvussu nógv vers eru, hvat er tekstaslagið, hvør hevur skrivað, eru
rím í o.s.fr. Tá vit koma til tulkingina, so eru tað tit sjálvi, sum koma við tykkara ískoyti og
hugsanum um tekstin. Hesin parturin má fylla eitt sindur í samlaða avrikinum, tí tað er her, tit
kunnu vísa, hvat tit duga.

TEY, SUM ENN IKKI HAVA FUNNIÐ SÆR EIN TEKST, MUGU SETA SEG Í SAMBAND VIÐ MEG
BEINANVEGIN!

Góðan arbeiðshug

