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Ágrip 

Hugmynd að þessu verkefni kviknaði þegar við fórum í vettvangsnám á yngsta stigi 

grunnskólans á vegum Kennaraháskóla Íslands vorið 2007. Þá langaði okkur að kynna  

nemendum fornsögur. Þegar farið var á stúfana til að finna efni við hæfi var ekki um auðugan 

garð að gresja fyrir þennan aldurshóp. Í kjölfar þess ákváðum við að búa til kennsluefni úr 

fornsögu og niðurstaðan var sú að endursegja sögu úr Snorra-Eddu. Af nægu efni var að taka 

og völdum við söguna af för Þórs til Útgarða-Loka. Sú saga á gott erindi til yngstu lesendanna 

að okkar mati vegna þess að í henni er tekið á ýmsum málum um lífið og tilveruna.  

Ritgerð þessi skiptist í þrjá hluta. Fyrsti hluti er greinagerð sem fjallar um goðsögur og 

hlutverk þeirra og tengsl við ævintýri. Einnig er fjallað um Snorra-Eddu og barnabókmenntir 

með yngstu kynslóðina í huga. Þar að auki er vikið að heimspekilegri nálgun við söguna um 

Þór. Annar hluti er kennslufræðilegur þáttur með heimspekilegum umræðum og æfingum 

fyrir börn. Kennsluleiðbeiningunum fylgir sagan á einfölduðu máli með orðskýringum og 

spurningum fyrir kennarann til styðjast við í umræðum. Þriðji hlutinn er sjálf bókin um för 

Þórs til Útgarða-Loka fyrir nemendur, myndskreytt og með orðskýringum. 
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Formáli 

Goðsögur og miðaldabókmenntir eru heillandi aflestrar að okkar mati því þær eru einstakar og 

hafa allt það sem góðar sögur hafa upp á að bjóða. Þess vegna varð fyrir valinu að skrifa 

lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaraháskóla Íslands eina goðsögu úr Snorra-Eddu. Við 

leituðum til Baldurs Hafstað prófessors við skólann og fórum þess á leit að hann tæki að sér 

að leiðbeina okkur við gerð ritgerðinnar. Óhætt er að segja að vel var tekið á móti okkur og 

Baldur hafsjór af fróðleik og hugmyndum sem endranær. Í samráði við hann var tekin sú 

ákvörðun að nálgast söguna út frá heimspekilegu sjónarhorni sem okkur fannst bæði 

spennandi og nýstárlegt. Við viljum þakka Baldri fyrir samvinnuna, hvatningu og jákvæða 

tilsögn. Hannesi Hilmarssyni viljum við þakka fyrir yfirlestur og gagngóðar ábendingar og 

Marinó Thorlacius fyrir hjálp við umbrot bókarinnar. Einnig viljum við þakka Viðari 

Hjálmarssyni og Ágústi Gunnarssyni fyrir hvatningu og innblástur við gerð bókarinnar.  
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Inngangur 

Eitt af þekkustu fornbókmenntaverkum Íslendinga er Edda Snorra Sturlusonar. Hún hefur 

verið lesin og kennd í grunn- og framhaldsskólum landsins gegnum árin. Norræn goðafræði er 

grunnur að íslenskri menningu og tengir menningarsamfélagið saman ásamt tungumáli og 

hefðum. Bókmenntir okkar glata aldrei merkingu sinni eða tilgangi. Viðfangsefnið hér er að 

gera hluta Snorra-Eddu aðgengilegri yngri börnum en gert hefur verið og stuðla þannig að því 

að þetta efni verði nýtt á neðri stigum skólakerfisins. En til þess að börn á yngsta stigi geti 

lesið og skilið innihald Snorra-Eddu þarf að einfalda texta hennar án þessa að spilla 

töframætti sagnanna. Markmiðið er að kynna börnum þessar sagnir og kveikja þannig áhuga 

og þar með löngun til að fræðast meira með vaxandi þroska. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur 

fram að nemendur þurfi að kynnast menningararfi þjóðarinnar. Goðsögur Snorra-Eddu eru 

tilvaldar sem fyrsta þrep í þeirri viðleitni. 

För Þórs til Útgarða-Loka er ein af merkilegustu og heilsteyptustu sögum Snorra-Eddu. Með 

það fyrir augum var ákveðið að taka hana fyrir og búa til námsefni. Hugmyndin var að flétta 

saman söguna og heimspekilega umræðu sem kennsluaðferð. Sú nálgun er ekki mikið notuð í 

kennslu á Íslandi þó gömul sé. Það er því spennandi að bjóða fram nýtt námsefni með 

óhefðbundinni kennsluaðferð. Sagan af för Þórs til Útgarða-Loka býður upp á ýmsar 

vangaveltur og umræður um það sem stendur börnunum næst. Megininntak sögunnar er það 

að Þór glímir við ýmsar þrautir í höll Loka í Útgarði. Með honum í för er Loki og tvö mennsk 

börn. Þór vegnar ekki sem skyldi og bregst bogalistin, sjálfum sér til mikilla vonbrigða. En 

ekki er allt sem sýnist. Í sögulok kemur fram að Þór og félagar voru blekktir og beittir 

sjónhverfingum. 

Fyrsta skrefið var að endursegja söguna við hæfi 6-9 ára barna. Ætlunin var sú að einfalda 

ekki söguna um of, heldur að börnin lærðu ný orð samhliða lestrinum og eru því orðskýringar 

neðst á hverri blaðsíðu. Einnig er sagan myndskreytt, til frekari dýpkunar. 

Kennsluleiðbeiningar fylgja bókinni. Þær eru útfærðar með heimspekilega kennslu fyrir 

augum og í þeirri viðleitni tekið mið af hugmyndum uppeldisfrömuðarins og heimspekingsins 

Matthews Lipman. Leiðbeiningarnar eru ætlaðar kennaranum sem nokkurs konar 

umræðustjóra. Þar eru tillögur að umræðuefni heimspekilegs eðlis og spurningar um lífið og 

tilveruna. Þar kemur líka fram hvernig kennarinn getur skapað viðeigandi námsumhverfi og 

námsanda.  
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Greinagerð fylgir um goðsögur almennt og hlutverk þeirra fyrir manninn. Þar kemur m.a. 

fram hvað það sé honum eðlislægt að trúa á eitthvað æðra en það sem hann sjálfur býr yfir. 

Skoðað er hvernig goðsögur og ævintýri tengjast órjúfanlegum böndum og er ævintýrið um 

Sigurð og tröllin haft til samanburðar við goðsöguna um Þór. Þar að auki er talað um hvað sé 

sameiginlegt með sögunni um Þór og Gylfaginningu sem heild þar sem sagan er varðveitt. Í 

greinagerðinni má sjá hvað út hefur verið gefið af námsefni fyrir grunnskólabörn um 

goðsögur. Þar kemur fram að meirihluti þess er ætlaður miðstigi grunnskóla. Í lok 

greinagerðarinnar er rætt um Snorra-Eddu og barnabókmenntir nútímans og ljóst er að hið 

óraunverulega og kynngimagnaða höfðar ávallt til barna. 
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Goðsögur og hlutverk  þeirra 

Frá örófi alda hefur mannskepnan búið sér til goðsagnir. Það má segja að manninum sé 

eðlislægt  að trúa á eitthvað æðra en það sem hann sjálfur býr yfir. Móðir jörð, himinninn, 

sólin, stjörnurnar, sjórinn, þetta hefur verið mönnum hugleikið sem eitthvað æðra og eitthvað 

sem hægt er að trúa á, því þetta hafði og hefur áhrif á afkomu mannsins og tilveru hans á 

jörðinni.  Mennirnir hafa þá eiginleika að ímynda sér og hugsa lengra fram á veginn en sem 

nemur daglegu amstri. Til að gefa lífinu gildi og merkingu setjum við líf okkar og tilvist í 

stærra samhengi. Með því búum við til sögur til að finna þau lögmál sem búa að baki okkar 

tilvist. Ímyndunaraflið er sá eiginleiki sem maðurinn hefur umfram dýrin og sá hæfileiki gefur 

honum kost á að ímynda sér og hugsa ýmislegt sem ekki er hægt að útskýra með röklegum 

hætti. Því má segja að hugarflugið sé það sem getur af sér trúarbrögð og goðsagnir 

(Armstrong 2005:8). Þannig hafa sögur af goðum fylgt mannkyninu og 

menningarsamfélögum um allan heim til að fjalla um þá heimsmynd sem við blasti og gera 

það skiljanlegt sem ekki var hægt að sannreyna með öðrum aðferðum (Haraldur Bessason og 

Baldur Hafstað 1999:9).  

Fyrst og fremst snýst goðsagan um það óþekkta og fjallar um það efni sem erfitt er að koma í 

orð, t.d. skýringu á náttúrufyrirbærum en einnig hvernig maðurinn á að hegða sér. Goðsagnir 

veita manninum trúarlegar og andlegar forsendur til að hegða sér réttilega, bæði í þessu lífi og 

því næsta. Grundvallaratriði goðafræðinnar er trú á ósýnilegan en máttugan veruleika sem 

nefndur er goðheimur og er goðheimur hugmynd um annað svið jafnhliða jarðlífi mannsins.  

En goðtrú snerist ekki um guðfræði í nútímaskilningi heldur byggðist inntak hennar á 

hlutskipti mannsins og hjálpaði honum að sættast við hlutskipti sitt. Goðtrúin kom því að 

gagni við að finna festu í tilverunni og öðlast skilning á umhverfi sínu. Goðtrú og guðirnir 

komu því að notum við að skýra það yfirskilvitlega. Því má segja að goðsagnir séu listform í 

sjálfu sér sem teygir sig út fyrir sögulega atburðarás. Þær vísa til hins tímalausa í mannlegri 

tilveru og hjálpa mannskepnunni að hefja sig yfir óreiðu tilviljanakenndra atvika og komast í 

snertingu við kjarna veruleikans (Armstrong 2005: 9-13). 

Goðsagnir eiga stóran þátt í að tengja menningarsamfélagið saman ásamt tungumáli og 

hefðum. Einnig hafa þær haft mikil áhrif á menningarsöguna og lífsýn manna í heiðni. 

Goðsagnir endurspegla umhverfið sem þær spretta úr. Í því sambandi má benda á að grískar 

goðsagnir eru ólíkar norrænum goðsögnum að mörgu leyti. Þar er ljósið áberandi, heiðskír 
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himinninn, tignarleg fjöll og ólífulundir sem setja svip sinn á grískt landslag. Aftur á móti eru 

norrænar goðsagnir harðar, kaldar og grimmar og á það m.a. vel við um eyðilegt íslenskt 

landslag, óblíða veðráttu og ólgandi haf sem umlykur landið. 

Norræn goðafræði er grunnur að íslenskri menningu þar sem goðsagnir fylgdu með í  

farteskinu fyrstu íslensku landnemunum er þeir stigu hér á land.  Eddukvæði og Snorra-Edda 

eru helstu heimildir um norræna goðafræði og hafa að mörgu leyti mótað íslenska 

sjálfsvitund, ekki bara á heiðnum tíma, heldur einnig eftir trúskiptin eins og sagnaritun 

13.aldar og skáldskapur síðari alda eru til vitnis um. Goðsagnirnar hafa að öllum líkindum 

hjálpað Íslendingum að búa í landinu og takast á við sjálfa sig og náttúruöflin, einnig á tímum 

kristninnar þótt þær þjónuðu þá ekki lengur eiginlegum trúarlegum tilgangi. 

Eins og fyrr segir hafa goðsagnir svarað þeirri þörf mannsins að finna útskýringar á því 

óskiljanlega: sköpun jarðar, náttúru og árstíðum. Hvað er handan sjóndeildarhringsins eða 

handan himingeimsins? Hvað með það sem við sjáum ekki né heyrum? Einnig hjálpa 

goðsögurnar varðandi skilning á hinu góða og hinu illa og afleiðingar þess að syndga. Þar að 

auki segja þær frá guðunum og tengingu þeirra við mennina og hvaða afleiðingu það hefur í 

för með sér ef goðin eru reitt til reiði af mönnum  (Anna Heiða Pálsdóttir 2000a:19-22). 

 

För Þórs til Útgarða-Loka 

 
Ósnjallur maður       
hyggst munu ey lifa,  
ef hann við víg varast.  
En elli gefur  
honum engi frið,  
þótt honum geirar gefi.  

(Hávamál 16) 

 

Í Eddu Snorra Sturlusonar, einkum Gylfaginningu, eru dæmi um goðsögur sem geta verið 

bæði sjálfstæð eining og hluti af víðara samhengi eins og síðar verður lauslega vikið að. Þær 

endurspegla þátt í íslenskri sagnalist og hugmyndaheimi fyrri hluta 13.aldar um leið og þær 

veita mikilvægar upplýsingar um hugmyndir 13.aldar manna um trú í heiðnum sið. Ein 

þekktasta goðsagan í  Snorra-Eddu er sagan um för Þórs til Útgarða-Loka, heilsteypt og 
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fjörleg frásögn, sem augljóslega hefur haft áhrif á umhverfi sitt á ýmsan hátt, bein og óbein 

(Haraldur Bessason og Baldur Hafstað 1999:9).  

Sagan fjallar í stuttu máli um það þegar Þór fer í för ásamt Loka. Á leiðinni kynnast þeir 

fjölskyldu og vegna mistaka Þjálfa, sonarins á bænum, fer hann og systir hans með þeim 

félögum. Þau lenda í ýmsum ævintýrum, bæði á leiðinni og þegar þau koma á áfangastað. Á 

leið þeirra hitta þau fyrir jötuninn Skrými sem Þór lemur með hamri sínum þrisvar sinnum á 

meðan Skrýmir sefur og hrýtur hátt. En jötunninn kennir sér einskis meins og segir að sér hafi 

fundist eins og akarn, laufblað eða tros af kvistum hafi fallið á sig. Ráðleggur hann Þór að fara 

ekki til Útgarðs þar sem hann hefði ekki erindi sem erfiði. Þrátt fyrir þessar viðvaranir 

ákveður Þór að fara þangað. Þegar þau koma til Útgarðs eru lagðar fyrir þrautir þar sem bæði 

Loki og Þjálfi verða að játa sig sigraða en þyngstu þrautirnar koma í hlut Þórs; þær virðast að 

vísu léttvægar í augum hans í fyrstu. Þór reynir við þrjár þrautir en tekst ekki að leysa neina 

þeirra. Í lokin kemur svo í ljós að ekki er allt sem sýnist því þeir félagar höfðu verið blekktir 

(Snorra-Edda 1984:54-64). 

 

Goðsögur og ævintýri 

Það er óhætt að segja að margt sé líkt með ævintýrum og goðsögum. Þær tengjast jafnvel 

órjúfanlegum böndum. Einnig má finna hliðstæður í þjóðsögum og goðsögum og þá einkum 

tröllasögum. Goðsagan er fyrst og fremst saga af guðum, vættum, jötnum og hetjum. Hún 

fjallar um viðburði í forneskju og fjarlægri fortíð sem eiga að lýsa á táknrænan hátt 

sameiginlegri lífsreynslu mannkynsins. Markmið goðsagna og ævintýra er að skýra 

óskýranlegar andstæður á öllum sviðum mannlífsins. Ævintýrið byggist á mannlegum og 

siðfræðilegum andstæðum en goðsagan á heimsfræðilegum og frumspekilegum andstæðum. 

Einnig byggist ævintýrið á að markmiði sé náð sem felst í að eignast prinsinn eða prinsessuna 

og jafnvel hálft konungsríkið líka. En markmið goðsögunnar eru af guðlegum eða 

heimsfræðilegum toga þó svo að leiðin þangað geti falist í ástarsambandi eða giftingu (Ásgeir 

S. Björnsson og Baldur Hafstað 1988:31-32).   

Ekki  má gleyma því að goðsögurnar eru líkt og ævintýrin fullar af táknum. Söguhetjan þarf 

að glíma við ýmsar þrautir eins og að klífa fjöll, komast yfir straumharðar ár sem eru tákn um 

andstreymi og mótlæti lífsins. Einnig þarf hetjan að berjast við jötna eða aðrar skepnur sem 

tákn um aðsteðjandi ógn og öryggisleysi. Ef hetjan er kjarkmikil, staðföst og yfirveguð líkt og 
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Óðinn, mun hún hljóta nýja hæfileika eins og að skilja tungumál fugla og dýra svo dæmi sé 

tekið (Anna Heiða Pálsdóttir 2000a:20). 

Nokkur ríkjandi einkenni eru í efniviði og formgerð ævintýranna sem skipta máli og eiga 

skylt við uppbyggingu goðsögunnar um för Þórs til Útgarða-Loka. Efniviðurinn innheldur 

einstök efnisatriði, minni og hugmyndir en í formgerðinni birtist úrvinnsla efniviðarins. 

Eftirfarandi eru nokkur aðaleinkenni ævintýranna og hægt er að sjá hliðstæðu við byggingu 

sögunnar um för Þórs til Útgarða-Loka.  

� Sagan er ein heild í réttri tímaröð, með upphafi og kynningu, atburðarás og risi og að 

lokum lausn. Í upphafi sögunnar ríkir jafnvægi sem verður fyrir röskun sem síðan 

veldur árekstrum. Forsendur árekstra er lýst í kynningu, flækjan er síðan viðbrögð 

persónanna og nær ákveðnu risi. Sagan öðlast jafnvægi á ný með lausninni.  

� Einnig skipta andstæður miklu máli í formgerðinni eins og: ríkur/fátækur, 

vondur/góður, lítill/stór, vitur/heimskur. Skilin eru skörp og lýsa andstæðum frekar en 

að hlutir séu ólíkir.  

� Oft á tíðum eru hliðstæður, annað hvort í lýsingum eða atburðarás. Algengt er að 

eitthvað gerist þrisvar á hliðstæðan hátt. Í þriðja sinn ráðast úrslitin. 

� Einföld persónusköpun.  Fáar persónur og oftast nær ein aðalpersóna. 

� Ákveðnar endurtekningar einkenna söguna og stigmögnun. Þrítala er algengust og 

oftast lögð áhersla á þriðja atriðið.  

� Í ævintýrum snýst baráttan á milli hins góða og illa þar sem hið góða sigrar ávallt að 

lokum  (Ásgeir S. Björnsson og Baldur Hafstað 1988:13-14). 

Til samanburðar við goðsöguna um för Þórs til Útgarða-Loka við ævintýraformúluna þá er 

margt mjög keimlíkt sem kemur þar við sögu. Sagan er sögð í réttri tímaröð með kynningu á 

aðstæðum og persónum. Ris er þegar Þór reynir þrautirnar og lausnin innheldur útskýringar á 

öllu sem þarna fór fram. Sagan einkennist af andstæðum því þarna eru fátækir menn til 

samanburðar við auðug goð sem eru æðri og jötna sem eru stærri og sterkari. Einnig sigrar 

kænskan kraftana þar sem Þór lætur blekkjast og uggir ekki að sér. Ekki er allt sem sýnist og 

Þór treystir á líkamsstyrkinn fremur en andlega styrkinn. Hann stekkur upp á nef sér og 

móðgast. Þrumuguðinn Þór lætur ekki jötna hæðast að sér en Útgarða-Loki nýtir sér veikleika 
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hans. Hliðstæður og endurtekningar eru í sögunni þar sem Þór slær Skrými þrisvar, þeir reyna 

þrír við þrautir og Þór keppir þrisvar. Í þessari goðsögu er persónusköpunin einföld, Þór er 

aðalpersónan og aðrir eru í aukahlutverkum. Ekkert er minnst á Röskvu systur Þjálfa í sjálfri 

atburðarásinni (og má telja það galla á frásögninni) og Þjálfi er í litlu hlutverki sem og Loki.  

Eins og í ævintýrinu einkennist þessi saga af þrautum, sem hetja spreytir sig á, og baráttu milli 

tveggja afla sem líta má á sem góð og ill. En munurinn er sá að hetjunni tekst ekki að leysa 

þrautirnar enda eru þær óleysanlegar. Segja má því að sagan endi illa en það er nokkur 

huggun að komast að því í lokin að um blekkingu hafi verið að ræða. Þrátt fyrir allt vann 

hetjan mikla dáð þó að niðurlægingin ein hafi blasað við um tíma. 

 

Sigurður og tröllin 

Eddurnar og Landnáma geyma fjöldann allan af goðsögum, þjóðsögum og 

þjóðsagnarminnum sem eiga sér hliðstæður í seinni tíma ævintýrum og þjóðsögum. Það er oft 

samspil milli goð- og hetjusögunnar (mýtunnar) við þjóðsögur og ævintýri (Baldur Hafstað 

2002:11). Í ljósi þess sem rætt er hér að framan um goðsögur og ævintýri er fróðlegt að skoða 

ævintýri þar sem svipuð minni koma fram og í sögunni af Þór. Munurinn milli þessara tveggja 

sagna felst einna helst í hetjuímyndinni. Þór er dæmigerð hetja í heimi goðanna, hann vinnur 

mikla hetjudáð á heimsfræðilegum vettvangi þó það liggi ekki í augum uppi í fyrstu. Aftur á 

móti er Sigurður í eftirfarandi sögu hvunndagshetja sem sigrar tröll með kænsku sinni. 

Sagan um Sigurð og tröllin er í stuttu máli á þessa leið: Eitt sinn bjuggu hjón mjög afskekkt 

og þau áttu þrjá syni, Jón, Halldór og Sigurð. Dag einn ber tröll að dyrum og krefst þess að fá 

Jón og Halldór sem smala. Bóndi þorir ekki annað en að hlýða. Litlu síðar kom tröllið aftur og 

heimtaði þriðja soninn Sigurð þar sem hinir væru dauðir. Fer Sigurður með tröllkarlinum. Hjá 

tröllkarli og kerlingu reynir á hugkvæmni hans og kænsku því ekki hafði hann krafta líkt og 

tröllin. Skemmst er frá því að segja að tröllin stíga ekki í vitið og leikur Sigurður á þau 

þrisvar. Ákveða tröllin því að drepa hann eina nóttina. Sigurður heyrir ráðagerðir þeirra og 

ákveður að fela sig undir rúminu en setur járnbút í rúmið. Daginn eftir rekur tröllin í rogastans 

þegar Sigurður fer á fætur og segir að sér hafi fundist eins og laufblað hafi fallið á sig um 

nóttina. Tröllin héldu að Sigurður væri óvinnandi og vildu ólm losna við hann en hann 

þverneitaði þar til tröllin létu hann hafa allt það fé, klæðnað og matvæli sem þau áttu og 
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neyddist töllkarlinn til að bera sekkinn með öllum fengnum heim til foreldra Sigurðar. 

Sigurður varð ágætismaður og þótti mjög hafa vaxið í þessari ferð (JÁ III: 275-276). 

Minnið um laufblaðið í ævintýrinu gæti hugsanlega verið komið þangað úr goðsögunni þar 

sem jötunninn Skrýmir lætur sem högg af hamri Þórs sé líkt og laufblað hafi fallið á hann. Ef 

grannt er skoðað má sjá fleiri líkindi milli sagnanna tveggja einkum atriðið þegar tröllið krefst 

þess að fá syni bónda og minnir á þegar Þór tekur börn bóndans með sér vegna mistaka 

sonarins. Þó ber að hafa í huga að það er algengt minni í ævintýrum að tröll ræni börnum. 

Ákveðin hlutverkaskipti hafa átt sér stað þó um sama minnið sé að ræða en Sigurður er hér í 

hlutverki Skrýmis, óvinarins í goðsögunni, og blekkir líkt og hann. En hyggindi og heimska 

eða öllu heldur hugsunarleysi birtist einnig með öfugum formerkjum. Sigurður beitir 

hyggindum þar sem hann getur ekki sigrað tröllin með aflsmun. Aftur á móti treystir Þór á 

aflsmuni sína og lætur blekkjast. Enn ber þó að minna á að í goðsögunni er verið að fást við 

heimsfræðileg atriði, sköpun fjalla og dala, jarðskjálfta, flóð og fjöru, jafnvel þá hugsun hvort 

unnt sé að sigrast á sjálfri ellinni, en í ævintýrinu snýst allt um persónulega velferð.  

Sagan af Sigurði er með dæmigerðum endalokum ævintýrsins þar sem allt fer vel og hann 

auðgast og vex í áliti. Í lok goðsögunnar er Þór skilinn eftir með vangaveltur hvort hann hafi 

staðið sig eða ekki. Spurning er hvort Þór hafi áttað sig á því hvort það borgi sig alltaf að beita 

afli frekar en hyggindum. Máltækið kapp er best með forsjá á vel við hér og mætti jafnvel líta 

á það sem boðskap goðsögunnar en um ævintýrið (og reyndar um goðsöguna líka) má segja 

að betur vinni vit en strit. Undirliggjandi í goðsögunni eru þó stærri umhugsunarefni eins og 

tilvistunarspurningar eins og síðar verður vikið að. 

 

Gylfaginning 

 

Sá einn veit  
er víða ratar  
og hefir fjöld um farið  
hverju geði  
stýrir gumna hver,  
sá er vitandi er vits 

(Hávamál 18)  
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Snorra-Edda skiptist í þrjá hluta: Gylfaginningu, Skáldskaparmál og Háttatal. Sagan um Þór 

og Útgarða-Loka er eins og áður kom fram varðveitt í Gylfaginningu og á sér hliðstæðu í 

frásögninni af Gylfa sem myndar nokkurs konar ramma um Gylfaginningu. Gylfi konungur 

Svía dulbýst og nefnir sig Ganglera. Fer hann til Ásgarðs og ræðir þar við þrjá konunga í 

Valhöll. Konungarnir þrír sitja í hásætum sem eru hvert öðru hærra og nefnast þeir Hár, sem 

er sá lægsti, annar Jafnhár en sá efsti Þriðji, en allt eru þetta Óðinsheiti. Gangleri vill fræðast 

um Ásgarð og leggur spurningar fyrir konungana um ýmsa atburði og hluti úr goðaheimi sem 

konungarnir svara greiðlega. En allt er þetta leikur og tálsýn, ginning Gylfa konungs, því að í 

sögulok stendur Gylfi einn á víðum velli og sér enga höll né borg (Snorra Edda 1984:15-

17,78). Það sama má segja um söguna um för Þórs og félaga til Útgarða-Loka, þar sem 

þrautirnar voru blekkingar einar og brögð voru í tafli. Og er þeir kvöddu Útgarða-Loka í 

sögulok, hvarf hann og borg hans þeim, og stóðu Þór og föruneyti hans við víðan völl og 

fagran (Snorra-Edda 1984:63). 

Hér er ákveðinn viðsnúningur í þessum tveimur sögum sem kallast á varðandi byggingu og 

ramma. Annars vegar blekkja goðin Gylfa með sjónhverfingum og hins vegar blekkja jötnar 

goðin. Í því felst ákveðin kaldhæðni. Gestirnir láta blekkjast og skiptir ekki máli hvort um er 

að ræða menn eða goð. Saga Þórs er því hluti af stærra samhengi. Gylfaginning snýst um að 

goðin, eða öllu heldur Óðinn, segja frásagnir af goðaheimi og svara spurningum Gylfa 

konungs. Þar á meðal er sagan um för Þórs til Jötunheima og blekkingarnar sem þar fara fram. 

Að lokum fer fyrir Gylfa líkt og Þór. En eftir sitja sögurnar af goðunum sem Gylfi konungur 

sagði hverjum sem heyra vildi. 

 

Bókmenntaarfurinn og yngri kynslóðin 

Bókmenntaarfur Íslendinga hefur fylgt landanum gegnum aldirnar. Góð vísa er aldrei of oft 

kveðin. Bókmenntir okkar eru sveipaðar dulmagnaðri hulu sem er aldrei fullkomlega svipt af.  

Þessi arfur okkar er ómetanlegur og á alltaf erindi. 

En það sem skortir helst er að koma þessum bókmenntum okkar neðar í skólastigin og þá 

einna helst til yngsta stigsins. Þær eiga þar erindi eins og aðrar góðar bókmenntir. Það gefur 

auga leið að þá nægir ekki að bera fram sögurnar úr Snorra-Eddu á því máli sem þær eru 

skrifaðar á heldur þarf að laga textann að skilningi barnanna án þess að spilla innihaldi eða 

markmiðum sögunnar. Eitthvað hefur verið sett á bókmarkaðinn fyrir yngstu kynslóðina úr 
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sögum Snorra-Eddu og má þá nefna einna helst söguna  Iðunn og eplin, endursagða af Iðunni 

Steinsdóttur (1987). Einnig hefur verið gefin út myndskreytt Völuspá, endurort af Þórarni 

Eldjárn (2005). Rökstuðningur Iðunnar Steinsdóttur varðandi útgáfu á goðsögunni um Iðunni 

og eplin var sá að höfundur sá nauðsyn fyrir að kynna börnunum menningararf. En Iðunn sá 

engan tilgang í að endursegja söguna nema á máli sem börnin skilja en án þess þó að fletja 

efnið út eins og hún orðar það. Með því að kynna börnum þessar sagnir, læra þau að meta að 

verðleikum innihald þeirra og því viðbúið að þau lesi þær aftur í Snorra-Eddu þegar fram líða 

stundir (Iðunn Steinsdóttir 1988:30-31). Með þetta fyrir augum þá er það sjálfsögð skylda 

okkar hinna eldri að miðla til þeirra sem yngri eru. Sumir eru svo lánsamir að eiga afa og 

ömmu, jafnvel foreldra, sem þekkja þessar sögur. Aðrir búa svo vel að hafa áhugasama 

kennara sem vilja miðla þessu efni til nemenda sinna. 

Á miðstigi grunnskólans eru þó nokkrar námsbækur fyrir hendi um goðsögurnar. Lestrarbókin 

Blákápa innheldur alls kyns sögur eftir ýmsa höfunda, meðal annars sögur úr Gylfaginningu 

Snorra-Eddu. Bók Iðunnar Steinsdóttur Óðinn og bræður hans: heimur verður til, er nýleg 

námsbók fyrir miðstig og geymir endursagnir úr Snorra-Eddu. Þá eru sögur úr norrænni 

goðafræði í bókunum: Auga Óðins og Heil brú, en þær eru sagðar af ýmsum íslenskum 

höfundum sem ausa úr norrænum sagnabrunni og sumir flytja viðfangsefnið til samtímans. Af 

þessari upptalningu má álykta að fleira sé í boði úr goðsögunum í ýmsum útfærslum fyrir börn 

á miðstiginu en á því yngsta. 

Mikilvægt er að kynna goðsögurnar markvisst í skólakerfinu og miðla þeim á ákveðinn hátt til 

nemenda. Að sjálfsögðu þarf að vera kynning á aðstæðum, hvers konar heimur sé um að ræða, 

kynning á persónum sem og öðrum þáttum goðafræðinnar. Það þarf einnig að koma fram að 

goðsögurnar eru oft keimlíkar ævintýrum að vissu marki eins og fram hefur komið. Síðast en 

ekki síst birtast okkur í goðsögunum endalok heimsins, ragnarök, sem lýsa ótta mannsins og 

hjálparleysi en jafnframt von um nýja framtíð. Þekking kennarans á goðsögum þarf því að 

vera staðgóð og traust til að koma þessum heimi til skila. Snorra-Edda er lesin að einhverju 

marki á unglingastigi og framhaldsskólastigi og hér skal enn áréttað að öll fyrri kynni af 

norrænum goðsögum hljóta að stuðla að betri og dýpri skilningi á efri stigum, ekki síst ef 

lifandi aðferðum hefur verið beitt við kennsluna á upphafsárum skólagöngu.  
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Heimspekileg nálgun á söguna um Þór 

Ástæðan fyrir vali okkar á sögunni um för Þórs til Útgarða-Loka er margþætt. Þegar kom til 

tals að taka fyrir sögu úr Snorra-Eddu var úr vöndu að ráða hvaða saga ætti að verða fyrir 

valinu þar sem af nægu efni var að taka. En þegar er litið til þess hvað þessi tiltekna saga er 

margslungin og kemur víða við í öllum þeim skilningi orðsins, þá er það fyrst og fremst 

spennandi að bera hana á borð fyrir yngstu kynslóðina því það er svo margt hægt að nýta sér í 

henni til margs konar vinnu. Í öðru lagi þá er þessi saga heilsteypt frásögn með upphaf, miðju 

og endi og með ógrynni af skírskotunum um lífið og tilveruna, auk margra athyglisverðra 

persónu- og skapgerðareinkenna. Í því sambandi má benda á upphaf frásagnarinnar. Það má 

segja að Gangleri (Gylfi konungur) ögri goðunum og neyði þau til að segja söguna af 

hrakningum Þórs með því að benda á að hann hafi að öðrum kosti sigrað þau í 

„spurningakeppninni“ sem þarna fór fram. Hrakfarir Þórs voru augljóslega mikið feimnismál í 

goðheimi, og reyna átti að láta það liggja í þagnargildi. En jafnframt sést að sannleikur verður 

ekki umflúinn: goðin vildu ekki láta um sig spyrjast að þau héldu upplýsingum leyndum þegar 

á þau var leitað eða segðu ósatt. Hér er semsagt spurningin um sannleika eða lygi í 

brennidepli. 

Í þessari mögnuðu sögu er auðvelt að sjá fyrir sér hvað þeir félagar upplifa og ganga í gegnum 

og í því liggja m.a. töfrar sögunnar. Ef fullorðin manneskja getur gert sér í hugarlund allt það 

sem fram fer hjá Útgarða-Loka og líðan Þórs í sögulok, þá ætti hvaða barn sem er að geta 

lesið þessa sögu ef hún er borin fram á viðeigandi máta. Þar helgar tilgangurinn meðalið. 

Sagan er þeim töfrum gædd að hún leiðir mann í þennan heim, hugarheim eða blekkingaheim 

þar sem allt virðist vera ljóslifandi fyrir manni. Til þess er leikurinn gerður, í orðsins fyllstu 

merkingu. Með það fyrir augum ætti sagan af Þór fullt erindi fyrir yngsta stig grunnskólans.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 í íslensku kemur eftirfarandi fram: 

Námsgreinin fjallar meðal annars um þau menningarlegu verðmæti sem 

felast í tungumálinu og bókmenntum, íslenskum og erlendum. Með lestri og 

umræðum um bókmenntir gefast og tilefni til glímu við stórar spurningar um 

lífið og tilveruna, sorgir og sigra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007:8). 

 

Sagan um Þór er uppfull af hugmyndum um lífið og tilveruna. Goðsögurnar eru 

heimsfræðilegar og hugmyndir um myndun jarðar og þrautir Þórs gefa tilefni til ýmissa 
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umræðna á heimspekilegum nótum sem hvetja til og stuðla að víðsýni nemenda. Með það að 

leiðarljósi gefst tækifæri innan skólastofunnar að ræða sögu Þórs út frá heimspekilegu 

sjónarhorni. Kenning Matthews Lipman er sú að heimspeki og heimspekilegur hugsunarháttur 

takmarkist ekki við tiltekið skólastig, heimspeki sé þörf á hvaða stigi sem er (Hreinn Pálsson 

1992:44). Samræðuformið hefur Lipman í hávegum og er það í anda Sókratesar. Vangaveltur 

eru börnum eðlislægar og út frá því gengur Lipman. Einnig hefur hann að markmiði að kenna 

börnum og unglingum heimspeki til að stuðla að sjálfstæðri, rökréttri og skapandi hugsun. 

Þegar því markmiði er náð mun það styrkja aðrar námsgreinar grunnskólans að hans mati 

(Vilborg Birna Þorsteinsdóttir 2008:37-38). Sem dæmi um kennslustund í barnaheimspeki þá 

er lesinn upphátt hluti af sögu, jafnvel ein blaðsíða, kennari spyr hvað hafi vakið áhuga 

nemenda sem leiðir til umræðna um það sem þar fór fram. Með þessu móti þjálfast nemendur 

smátt og smátt í að rökræða og velta vöngum yfir innihaldi sögunnar og atburðarás. Taka skal 

fram að nemendum á yngsta stiginu er mun tamara að hugsa heimspekilega en eldri 

nemendum. Á þessum aldri (6-9 ára) eru börnin náttúrulegir heimspekingar. Aftur á móti þarf 

að opna á ný heimspekigáttina hjá þeim sem eldri eru (Hreinn Pálsson 1992:46,54). Því ætti 

að vera auðvelt fyrir kennara að skapa umræðugrundvöll fyrir söguna um Þór og félaga fyrir 

þennan aldurshóp. 

 

Snorra-Edda og barnabókmenntir 

Fjölmargar barnabækur hafa að geyma vísanir og jafnvel augljósar skírskotanir í gömlu 

goðsögurnar. Gott dæmi er Hringadróttinssaga eftir Tolkien. Og frægasta saga seinni tíma er 

Harry Potter eftir J.K. Rowling, rituð fyrir börn og unglinga. Á einhvern óútskýranlegan hátt 

sogast börn (og fullorðnir líka) að þessari sögu um galdrastrákinn. Sagan af Harry Potter er 

dæmigert ævintýri þar sem lítilmagninn sigrar að lokum. Í venjulegum heimi er Harry 

vanræktur og kúgaður. Þegar hann er færður úr þessum hversdagslega heimi lendir hann í 

leyndardómsfullri veröld, þar sem allt er öðruvísi og undarlegt, en þar er Harry sérstakur og 

virtur. Líkt og í flestöllum ævintýrum þá þarf söguhetjan að eiga við alls konar mótlæti en 

með kænsku og hugrekki sigrast hann á öllum hindrunum og situr uppi á endanum sem 

sigurvegari (Anna Heiða Pálsdóttir 2000b:98,101). Ekki er ætlunin að fjölyrða hér um 

sögurnar um Harry sem slíkar, heldur fjalla aðeins um það hvað sögur Snorra-Eddu eiga fullt 

erindi til „Harry Potter“ kynslóðarinnar. Í Snorra-Eddu eru sögur af kynngimögnuðum 

mönnum og konum á mörkum hins mögulega og ómögulega. Við eigum okkar eigin brunn af 



19 

 

svona sögum. Nóg er af göldrunum, seiðunum, stórbrotnum örlögum, orustunum og 

kynjaverunum, góðum og illum. Ekki má gera lítið úr ímyndunarafli barna eins og sjá má af 

vinsældum bókanna um galdrastrákinn sem og öðrum bókum um skylt efni, því ef eitthvað er 

þá er það hið óraunverulega sem heillar. Goðsögurnar okkar hafa allt þetta upp á að bjóða. 

Hugsanleg skýring á að þær hafa ekki verið nýttar sem skyldi á yngstu stigum er sú að efnið 

standi okkur of nærri eða þær séu of ,,heilagar“ til að það megi hrófla við þeim (Anna Heiða 

Pálsdóttir 2000a:22). 

Sem dæmi um vel heppnaða nálgun á goðsögunum úr Snorra-Eddu má nefna fimm 

teiknimyndasögur fyrir börn og unglinga, gefnar út á árunum 1979-1989, unnar eftir 

höfundinn Hans Rancke-Madsen og teikningar eftir Peter Madsen. Þær voru allar útfærðar á 

stórskemmtilegan hátt og þar á meðal er sagan um för Þórs til Útgarða-Loka. Þessi nálgun á 

goðsögunum er mjög eftirminnileg og einnig mjög trú upprunalegu sögunum.  

Goðsagnir eru þeim eiginleikum gæddar að börn eiga auðvelt með að hrífast af þeim. Þar er 

hetjunni lyft á æðri stall og hún býr yfir yfirnáttúrulegum kröftum og berst við ill öfl. 

Goðsögur miðla krafti tungumálsins, virkja ímyndunaraflið og leiða til innra jafnvægis og 

andlegrar vellíðunar. Þess vegna henta goðsögur börnum mjög vel (Anna Heiða Pálsdóttir 

2000a:20-21). 

Karen Armstrong segir í fyrrnefndri bók sinni, Goðsagnir í aldanna rás, að goðsögnin sé 

listform. Hún segir að upplifun goðsagna sé þáttur í persónulegu þroskaferli. Þar segir hún 

einnig að lestur skáldsögu hafi sérstaka upplifun í för með sér sem minnir á skilninginn á 

goðsögnunum til forna. Skáldsaga, rétt eins og goðsögn, sýni okkur veröldina í nýju ljósi, 

hvernig hún kennir okkur að líta í eigin barm og sjá tilveruna frá öðru sjónarhorni 

(Armstrong: 2005:131-132). 

Það má velta fyrir sér hvers vegna ekki sé til Snorra-Edda í heild sinni fyrir börn. Nú er til 

Biblía fyrir börn þar sem textinn er einfaldaður og aðgengilegur. Ekki að það sé ætlunin að 

leggja að jöfnu Biblíuna og Snorra-Eddu, en þessi mikilvægi hluti menningararfsins á að vera 

öllum aðgengilegur, líka börnum. 

Hér á eftir koma hugmyndir að kennsluefni sem henta börnum, þar sem lögð er áhersla á 

heimspekilega umræðu og goðsagan er í aðalhlutverki. 
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Kennsluleiðbeiningar 

 

För Þórs til Útgarða-Loka 

Í ljósi þess sem fram hefur komið hér að ofan þá eiga goðsögurnar fullt erindi til barna. Töfrar 

goðsagnanna eru augljósir og heillandi og því spennandi að bera þær á borð fyrir börn. Sagan 

af Þór og för hans til Útgarða-Loka sameinar margt af því sem góð saga þarf að bera (sjá 

bls.8-9 hér að framan) og hentar því vel til kennslu. Goðsagan er hér endursögð úr Snorra-

Eddu og er ætluð nemendum á yngsta stigi grunnskólans. Gert er ráð fyrir því að hver 

nemandi hafi eina bók til umráða og að kennari lesi bókina með þeim. 

Kennsluleiðbeiningarnar sem hér fara á eftir eru heimspekilegs eðlis og hugsaðar fyrir 

kennarann að taka mið af og ekki er því nauðsynlegt að taka hvert einasta atriði fyrir. 

Tilgangurinn er að bregða út af hinu hefðbundna námsefni og flétta saman gamla, góða sögu 

og heimspekilega hugsun. Í þessari viðleitni eru nýttar hugmyndir barnaheimspekingsins 

Matthews Lipman ásamt flokkunarkerfi Blooms eins og fram kemur hér á eftir. 

Leiðbeiningarnar er þannig uppbyggðar að fyrst eru tillögur að umræðuefni sem hægt er að 

nota eftir lestur bókarinnar. Nokkur hugtök eru tekin fyrir og leiðbeiningar hvernig hægt er að 

nýta þau sem verkefni eða sem umræðugrundvöll. Að lokum er sagan í heild sinni með 

spurningum sem henta því efni sem búið er að fara yfir og  kennari getur haft til hliðsjónar við 

lestur bókarinnar.  

 

Markmið 

Markmið námsefnisins um för Þórs til Útgarða-Loka er margþætt. Það helsta og augljósasta 

lýtur að sögunni sjálfri. Með því að lesa og læra sjálfa söguna kynnast nemendur 

goðsögutexta og vonandi vaknar áhugi þeirra á nánari kynnum af goðsögulegu efni. 

Námsefnið er  með markmið Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2007 í huga. Þar segir m.a.: 

Íslenskur menningararfur er að verulegu leyti bundinn bókum og þess vegna 

kynnast nemendur honum best með lestri bókmennta. Í bókmenntum finna ungir 

lesendur fyrirmyndir og geta sett sig í spor persóna. Þannig getur 

bókmenntakennsla í skólum stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda, kennt þeim 
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umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og trúarhópa (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2007:10). 

Í öðru lagi er ætlunin er að efla gagnrýna hugsun hjá nemendum og að vekja hjá þeim 

sjálfstæða, rökrétta og skapandi hugsun. Um það snýst heimspeki fyrst og fremst. Samkvæmt 

Lipman er þörf fyrir heimspekilegan hugsunarhátt á hvaða skólastigi sem er, en það á ekki 

eingöngu að takmarkast við tiltekið skólastig. Börn eru pælarar í eðli sínu og er það þeim oft 

nauðsynlegt að velta vöngum (Hreinn Pálsson 1992:44,46). 

 

Flokkunarkerfi Blooms 

Gott er fyrir kennara að styðjast við flokkunarkerfi Blooms á námsmarkmiðum þegar kenna á 

heimspekilega umræðu. Hann skiptir markmiðunum í þrjú meginsvið eftir því hvernig 

mannlegir hæfileikar skiptast (Ingvar Sigurgeirsson 1999:18-25). Að notast við kerfi hans 

auðveldar kennara að setja markmið með kennslunni. Meginhugsunin er að námsefnið reyni á 

sem flesta hæfileika og engum sé gleymt.  

Mikilvægt er í námi að nemendur hafi áhuga á því sem taka á fyrir. Kennari verður samt að 

taka tillit til aldurs og getu hvers aldurshóps fyrir sig. Í þessu tilfelli er um að ræða nemendur 

á yngsta stigi. Hér á eftir verða talin upp þau markmið sem stefnt er að með lestri sögunnar 

um för Þórs til Útgarða-Loka. Stuðst er við flokkunarkerfi Blooms. 

Markmiðið er að nemendur: 

• Fylgist með lestri sögunnar (athygli/eftirtekt - viðhorfasvið) 

• Hlusti hvert á annað (athygli/eftirtekt - viðhorfasvið) 

• Taki virkan þátt í umræðum (svörun/þátttaka - viðhorfasvið) 

• Sýni skoðunum annarra tillitsemi og virðingu (alúð/rækt - viðhorfasvið) 

• Tali saman (heildarsýn/ábyrgð - viðhorfasvið) 

 

Að nemendur: 

• Viti til hvers er ætlast af þeim (skynjun - leiknisvið) 

• Sýni vilja til að taka þátt í umræðum (viðleitni - leiknisvið) 
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Að nemendur: 

• Læri ný orð og geti notað þau (minni - þekkingarsvið) 

• Skilji hugtök eins og reiði, hugrekki (minni - þekkingarsvið) 

• Geti útskýrt mun á raunveruleika og ímyndun (beiting - þekkingarsvið) 

• Beiti gagnrýninni hugsun á hugmyndir og fyrirbæri (greining - þekkingarsvið) 

• Geti fært rök fyrir máli sínu (greining - þekkingarsvið) 

• Setji fram eigin hugmyndir, nýjar tillögur eða lausnir (nýmyndun/nýsköpun - 

þekkingarsvið) 

• Geti gagnrýnt, tekið afstöðu (mat - þekkingarsvið) 

 

Lipman setur upp svipað kerfi og Bloom setti fram til þess að rökstyðja hvernig hægt er að 

vinna sig upp í kennslu. Í hans kerfi eru þrír flokkar sem hann kallar frábæra hugsun, og eru 

samsvarandi þekkingarsviði Blooms. Markmiðin sem talin eru upp og tilheyra þekkingarsviði 

Blooms miða að því að nemendur tali saman og umræður myndist. Gagnrýnin hugsun þjálfast 

og skilningur næst með því að ræða saman og skiptast á skoðunum. Lipman heldur því fram 

að ekki sé nóg að muna það sem kennt er, skilningur verður að vera fyrir hendi. Kerfi hans 

hjálpi kennara að hugsa lengra en það (Lipman 1991b:49). 

 

Goðsagan og samræðufélagið  

Matthew Lipman er þess fullviss að hægt sé að þjálfa nemendur í gagnrýninni og sjálfstæðri 

hugsun með því að tala um viðfangsefnið á heimspekilegum nótum. Ef þeir nái að læra það 

gangi þeim betur að læra hvaða námsgrein sem er. Hann telur að heimspekileg hugsun eigi að 

vera jafn mikilvæg og að læra utan að (Lipman 1991b:19 og áfram). Til þess að þjálfa þessa 

þætti er samræða notuð. Einræða þar sem kennarinn talar til barnanna er ekki í anda Lipmans. 

Hann heldur því fram að nemendur eigi að ræða sín á milli, hlusta hver á annan, efast og 

spyrja. Samræður milli nemenda kallar hann samræðufélagið. Heimspekileg umræða (Lipman 

1991b:40-46) krefst þess að allir séu með í leiknum og til þess að hún virki sem skyldi verða 

allir að vilja taka þátt í henni. Kosturinn við samræðu af þessu tagi er líka sá, að hlédræg börn 

þjálfast í því að tjá sig. Þetta ætti ekki síst að vera góð kennsluaðferð fyrir þau. 
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Heimspekilegar umræður hafa ekki verið áberandi í kennslu og þess má geta að kennarar hafa 

ekki hlotið mikla reynslu í þeim efnum. Með þessari nálgun á okkar þekkta bókmenntaverki 

er gerð tilraun til þess að ræða þá efnisþætti sem fyrir koma í sögunni á nýjan og frumlegan 

hátt. Ekki er ætlunin að fæla kennara frá þessari nálgun á efninu heldur opna möguleika á 

nýjum kennsluháttum. Hér á eftir koma ábendingar til kennara sem hann getur nýtt sér áður en 

að kennslu kemur. Margt ber að hafa í huga og mikilvægt að rétt sé að málum staðið og því 

verður kennarinn að hafa ýmislegt í huga áður en verkefnin eru unnin.  

 

Kennsluaðferð Lipmans 

Kennsluaðferðina sem Lipman vill að notuð sé er best að útskýra með orðunum: Lesa, leita, 

rökræða. Í upphafi er sagan lesin, hvort sem kennarinn gerir það eða þá að nemendur skiptast 

á að lesa. Því næst eru hugmyndir og vangaveltur sem tengjast efni sögunnar skrifaðar upp á 

töflu. Nemendur og kennari finna umfjöllunarefni kennslustundarinnar. Gera má ráð fyrir því 

að nemendur stingi upp á viðfangsefnum sem tengjast ekki heimspeki en kennari verður að 

skrifa allar uppástungur. Svo taka samræður við eftir áhuga nemenda. Best er ef nemendur 

stýra umræðunum sjálfir en kennarinn verður að vera tilbúinn að leiða nemendur á rétta braut 

ef honum finnst þeir vera farnir að einblína á smáatriði (Lipman 1991a:iii). Kennarinn er 

leiðbeinandi og hvetur nemendur til að rökstyðja mál sitt. Hann verður að fylgja spurningum 

og fullyrðingum nemenda eftir með spurningum á borð við: af hverju?/ hvers vegna finnst þér 

það? o.s.frv. Kennari hvetur nemendur til þess að spyrja hver aðra. Ætlast verður til af 

nemendum að þeir hlusti vel hver á annan og fylgist með umræðunum.  

Andrúmsloftið í kennslustofunni verður að vera gott og afslappað. Nemendur og kennari 

skulu sitja saman í hring þannig að allir sjái framan í alla og geti því betur fylgst með því sem 

fram fer.  

 

För Þórs til Útgarða-Loka í heimspekilegum umræðum 

Við teljum að vel sé hægt að nota goðsögur til þess að ræða á heimspekilegum nótum. Sagan 

sem við völdum sem viðfangsefni er ein af lengri sögum Snorra-Eddu og í henni koma fyrir 

ýmis heimspekileg og siðferðileg álitaefni sem hægt er að ræða um við börn. Eins og Lipman 

bendir á ætti að vera hægt að þjálfa nemendur á þennan hátt með hvaða umræðuefni sem er. 
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Því ætti að vera auðvelt að nota skemmtilegar sögur til þess að þjálfa börn í samræðum og 

flétta þar með saman þjálfun í gagnrýninni hugsun og skemmtun.   

Verkefnin sem koma hér á eftir eru til þess fallin að kennarinn geti gert tilraunin með 

samræðuformið. Með því ættu börnin að verða færari í að gera grein fyrir máli sínu og 

skoðunum og færa rök fyrir þeim. Einnig er mikilvægt að þau læri að hlusta af athygli á 

bekkjarfélaga sína (Sigurður Björnsson 1993:5-6).  

 

Verkefni 

Að vera aðskilinn frá foreldrum sínum 

Flest börn þekkja það að vera í burtu frá foreldrum sínum. Kannski farið í pössun til ömmu og 

afa eða annarra ættingja. Misjafnt er hvernig börn upplifa slíkan aðskilnað. Sum þeirra fá 

heimþrá jafnvel þótt þau séu hjá fólki sem þau þekkja vel. Öðrum finnst þetta ekki tiltökumál. 

Þjálfi og Röskva voru tekin burt frá foreldrum sínum vegna þess að Þjálfi braut bein hafurs 

Þórs. Hægt er að ræða aðskilnað frá foreldrum. Gott að byrja á því að gefa öllum tækifæri til 

að segja frá eigin reynslu og ræða svo um upplifun Þjálfa og Röskvu. Var búið að vara Þjálfa 

við eða banna honum að brjóta beinið? Hvernig ætli honum hafi liðið þegar foreldrar hans 

sendu hann með Þór? Af hverju fór Röskva með? Hvers átti hún að gjalda? Af hverju 

samþykktu foreldrarnir að Þór tæki börnin? Var refsingin sanngjörn? Hvað er sanngirni?  

Blekkingar 

Blekkingar eru algengar í Snorra-Eddu. Jötnar og álfar blekkja goðin og þau beita hvert annað 

göldrum. Í sögunni um för Þórs til Útgarða-Loka blekkir Útgarða-Loki Þór og félaga þegar 

hann þykist vera Skrýmir jötunn í skóginum. Þeir eru líka blekktir í Útgarði þegar hann býður 

þeim að taka þátt í leikunum og Þór, Loki og Þjálfi takast á við þrautir í höllinni. Hægt að 

ræða um blekkingarnar sem fyrir koma í sögunni. Kennarinn getur fengið nemendur til þess 

að rifja upp alla blekkingar sem koma fram í sögunni. Út frá því er svo hægt að ræða um 

hvernig það er að vera svikinn og blekktur. Nemendur geta jafnvel sagt frá eigin reynslu.  

Vondur/góður 

Goðsögur eru frábrugðar ævintýrum m.a. að því leyti að ekki er alltaf hægt að sjá hver er sá 

vondi og hver er sá góði í sögunni. Í ævintýrum er það augljósara. Í sögunni um Þór og félaga 
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er þessu eins farið. Gert er ráð fyrir að aðalsögupersónan sé „sá góði“ en er raunin sú? Hægt 

er að ræða við börn um hugtökin vondur og góður á heimspekilegan hátt. Hvað er að vera 

góður? Getur sami maðurinn verið góður og vondur? Hver ákveður hvað er að vera góður eða 

vondur? Er það kannski misjafnt eftir samfélögum? Þór tók börnin frá foreldrum sínum. Var 

það fallegt af honum? Hvernig ætli börnunum hafi liðið? Útgarða-Loki gabbaði Þór og 

niðurlægði. Er hann þá vondur? Hver er sá vondi í sögunni? Er Þór góður? Hvað um foreldra 

barnanna?  

Reiði 

Þór er oft og iðulega reiður og þegar hann verður reiður verður hann alveg svakalega reiður. 

Umræða um reiðina í tengslum við reiði Þórs og hvernig hann tekur á vandamálum. Á reiði 

alltaf rétt á sér? Getum við undir öllum kringumstæðum leyft okkur að reiðast? Hvenær á reiði 

rétt á sér? Nefnið dæmi. Verða allir reiðir yfir sömu hlutunum? Mildaðist Þór örlítið þegar 

hann sá hvað fólkið á bænum var hrætt? 

Kraftar/gáfur 

Þór var mjög sterkur og gerði ráð fyrir því að geta sigrast á öllum þrautunum með kröftum 

sínum. Getur maður allt ef maður er nógu sterkur? Hvenær er gott að vera sterkur og hvenær 

skipta kraftar engu máli? Hefði það skipt einhverju máli í þrautunum ef Þór hefði beitt meira 

hugviti? Umræða um að ekki sé nóg að vera bara sterkur. 

Að standa við loforð 

Fjölskyldan í Miðgarði hefur hugsanlega vitað að ekki mætti brjóta bein hafranna: Þjálfi gerði 

það samt. Hægt er að ræða við nemendur um mikilvægi þess að standa við það sem maður 

segir eða lofar. Er mikilvægt að standa við það sem maður segir? Fyrir hvern? Fyrir okkur 

sjálf eða þann sem maður svíkur? Hvernig er að vera svikinn? En ef sá sem við svíkjum veit 

ekki að við svikum hann, er það þá í lagi?  

Að gera óvart 

Öll lendum við í því einhvern tíma á lífsleiðinni að gera eitthvað óviljandi. Misjafnt er 

hvernig fólk tekur því þó það sé óvart. Sumt gerist bara án þess að við fáum einhverju um það 

ráðið, eins og t.d. að missa disk svo hann brotnar. Annað gerum við meðvitað án þess að vita 

að það sé bannað eða að framferði okkar geti skaðað einhvern eða sært. Gott er að ræða þetta 

við nemendur og leyfa þeim að koma með eigin dæmi og reynslusögur. Eftirfarandi 
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spurningar getur kennari haft til hliðsjónar. Hvernig getum við vitað hvað má og hvað ekki? 

Er í lagi að gera það sem má ekki ef það tekst ekki? Er í lagi að gera það sem má ekki ef 

enginn sér? Af hverju gerum við stundum það sem við vitum að má ekki? Hefði Þjálfi brotið 

beinið ef hann hefði vitað að það mátti ekki? Hefði hann gert það ef hann hefði vitað 

afleiðingarnar? 

Sannleikur/lygi 

Í upphafi sögunnar af för Þórs til Útgarða-Loka í Snorra-Eddu spyr Gangleri hvort Þór hafi 

aldrei hitt jafnoka sinn í afli og fjölkynngi. Svar Hás er gott dæmi um það hvað sannleikurinn 

þótti mikilvægur og heilagur í goðheimi. Goðin vildu koma hreint fram og leyna engu enda 

þótt frásögnin væri hálfgert feimnismál. Því má segja að málshátturinn: Sannleikurinn er 

sagna bestur eigi vel við hér. Hvernig vitum við hvað er satt og hvað er ósatt? Hvernig líður 

okkur ef einhver segir okkur ósatt? Segjum við einhvern tíma ósatt? Er í lagi að segja ósatt? 

Er í einhverjum tilvikum í lagi að segja ósatt? Er sá vondur sem segir ekki alltaf satt? 

Raunveruleiki/ímyndun 

Sagan af Þór og félögum er goðsaga og gæti því ekki gerst í raunveruleikanum. Þór sjálfur er 

goð og því yfirnáttúrulegur. Atburðirnir í Útgarði er ótrúlegir og þrautirnar þess eðlis að 

mennskir menn gætu ekki leyst þær. Hægt er að ræða mun á raunveruleika og ímyndun í 

tengslum við söguna. Hvað er raunverulegt og hvað er ímyndun? Þór reyndi að drekka allan 

sjóinn þó hann hafi ekki vitað það. Er hægt að drekka allan sjóinn? Hvert fer hann þegar það 

er fjara? Hvað um drauma, eru þeir raunverulegir? Hvaðan koma þeir? Er tilvera mín 

ímyndun?  

Að vera viss um eitthvað 

Getum við verið viss um hlutina í tilveru okkar og okkur sjálf? Þór heldur að hann viti 

nákvæmlega hvað hann er að fara út í þegar hann reynir að leysa þrautirnar. Hann er alveg 

viss um að geta leyst þær en sú varð þó ekki raunin. Góð hugmynd er að ræða við nemendur 

um það að vera viss. Sumu tekur maður sem sjálfsögðum hlut og gerir ráð fyrir einhverju þó 

maður viti það alls ekki fyrir víst. Nemendur geta sagt frá einhverju sem þeir héldu að væri 

víst en komust að því að svo var ekki. Kennari getur stýrt umræðum og rætt út frá eftirfarandi 

spurningum: Get ég verið viss um hvað ég er gömul/gamall? Get ég verið viss um að ég sé til? 

Get ég verið viss um að grasið sé grænt? Get ég verið viss um að allir séu góðir?  
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Samviska 

Þegar fólk gerir eitthvað af sér að óhugsuðu máli líður því oft illa eftir á. Það sér eftir því sem 

það gerði og langar að draga verknaðinn til baka. Þetta kallast samviskubit. Oftar en ekki er 

ekkert hægt að gera nema biðja þann afsökunar sem særður var. Tíðar afsakanir missa þó oft 

marks. Stundum gengur verknaðurinn á manns sjálfs hlut og þá er ekki hægt að biðjast 

afsökunar. Ungir nemendur geta vel rætt um samvisku og samviskubit. Kennarinn verður þó 

að gæta þess að umræðan snúist ekki um ásakanir. Fékk Þór samviskubit þegar hann var 

búinn að berja Skrými í hausinn? Getur samviskan sagt manni hvað sé rangt? Hvers konar 

menn fá samviskubit? Hvaðan kemur samviskan? Hafa allir menn samvisku?  

Ellin 

Sagan um glímu Þórs við Elli kerlingu er ein eftirminnilegasta frásögnin í Snorra-Eddu. Hún 

gefur tilefni til skemmtilegra umræðna við börn. Enginn sem á annað borð lifir lengi getur 

forðast ellina. Eigum við þá að hræðast hana? Ættum við kannski fremur að fagna henni? 

Skemmtilegt gæti verið að fá börn til að segja álit sitt á ellinni, t.d. út frá kynnum af afa og 

ömmu, langafa eða langömmu. Þór féll á annað hnéð í glímu sinni við Elli. Kannski sýnir það 

betur en allt annað mátt hans: hann féll ekki alveg! Þýðir það kannski að hann sé eilífur? Út 

frá þessum vangaveltum gæti kennari rætt um æviskeið mannsins frá vöggu til grafar og 

hugsanlega lagt megináherlsu á að hvert aldursskeið hafi sína töfra en að lokum fari allir yfir 

„Gjallarbrúna“: maðurinn (en kannski ekki goðin!) lýtur lögmálum lífs og dauða. Það getur 

verið erfitt að finna réttan takt í umræðunni um lífið og dauðann en jafnframt hlýtur slík 

umræða að vera eðlileg og nauðsynleg.   

Sjálfsmyndin  
Hægt er að taka fyrir sjálfsmyndina eftir lestur bókarinnar. Kennarinnn getur byrjað á því að 

fá nemendur til þess að lýsa Þór eða Útgarða-Loka: hvaða eiginleika hafa þeir? Hvað er það 

sem gerir þá ólíka? En líka? Hvað er Skrýmir? Er hann alltaf sami einstaklingurinn? Hvað 

gerir ykkur sérstök? Hvað gerir hvern og einn einstakling að honum sjálfum? Eftirfarandi 

spurningar getur kennarinn haft til hliðsjónar (Lipman 1991a:21): Hvað gerir þig að þér? 

Nafnið? Andlitið? Fötin? Hugurinn? Hugsanirnar? Væruð þið ennþá þið ef þið gætuð ekki 

notað annan handlegginn af einhverjum ástæðum? Væruð þið ennþá þið ef þið gætuð ekki 

notað huga ykkar af einhverjum ástæðum? Eruð þið sömu manneskjurnar og þið voruð í gær? 

Eruð þið sömu manneskjurnar og þið voruð þegar þið fæddust? Verðið þið sömu 

manneskjurnar í ellinni og þið eruð núna? Mynduð þið vera sömu manneskjurnar ef 
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fingraförum ykkar væri breytt? Mynduð þið halda áfram að vera þið ef þið skiptuð á hugum 

við bestu vini ykkar þið mynduð hugsa þeirra hugsanir og þeir ykkar? Erum við sömu 

manneskjurnar alla ævi? Hvað er það sem gerir okkur að sömu manneskjunum alla ævi? 

Værir þú önnur manneskja ef þú litir öðruvísi út?  

 

Sagan með orðskýringum 

Hér á eftir birtist sagan í heild sinni. Á sumum blaðsíðunum eru spurningar sem tengjast 

efninu á undan og kennari getur haft til hliðsjónar. Við gerð þessara leiðbeininga var m.a. 

stuðst við hugmyndir Matthews Lipman og bók hans Uppgötvun Ara og jafnframt bók 

Siguðar Björnssonar, Draumar eða veruleiki.  
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Þór í Jötunheimum 

Endursögn úr Snorra-Eddu 

Myndskreytt af Berglindi Kristjánsdóttur 
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Einu sinni fyrir langa löngu trúði fólk á marga guði sem ýmist voru kallaðir æsir 

eða goð. Þau bjuggu mörg saman í goðheimum í landi sem hét Ásgarður. 

Mennskir menn bjuggu í Miðgarði og jötnar í borginni Útgarði í Jötunheimum. 

 

jötunn (et) jötnar (ft): risi, tröll 
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Goðin áttu töfragripi og flest voru þau fjölkunnug. Þau voru öll máttug og hafði 

hvert þeirra sinn hæfileika. Æðstur ásanna var Óðinn og var hann meðal annars 

goð skáldskapar. Konan hans hét Frigg og sonur þeirra var Baldur hinn hvíti. 

Óðinn átti marga aðra syni. Einn þeirra hét Þór og var sterkastur allra. Loki var 

talinn með ásum. Hann var lævísastur goðanna og átti það til að koma þeim í 

mikil vandræði. Í goðheimum voru líka ástargyðjan Freyja og  bróðir hennar, 

Freyr. Hann var goð frjósemi.  

 

fjölkunnugur: göldróttur 

lævís: slóttugur, undirförull, fer á bak við aðra 

ástargyðja: gyðja sem ræður yfir ástum 

frjósemi: það að vera frjór, gefa af sér góða uppskeru 
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Þór var þrumuguð. Hann barðist við jötna sem voru helstu óvinir goða. Þór 

barðist við þá með hamrinum sínum Mjölni. Þór átti tvo hafra sem drógu 

vagninn hans, þeir hétu Tanngnjóstur og Tanngrisnir. Þegar Þór ekur skýjum 

ofar í vagninum sínum og sveiflar hamrinum eru þrumur og eldingar.  

 

hafur (et), hafrar (ft): karlkyns geit  
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Eitt sinn fór Þór í ferðalag með Loka. Þegar nálgaðist kvöld komu þeir að bæ 

einum í Miðgarði og fengu þar gistingu um nóttina. Fjölskyldan var fátæk og átti 

ekki nægan mat. Þór bauð hafrana til átu. Hann vissi að hann gæti lífgað þá aftur 

við með hamrinum sínum þó það væri búið að borða allt kjötið af þeim. Það 

þurfti bara að henda öllum beinunum aftur á hafurstökurnar. 

 

hafurstaka (et), hafurstökur (ft): geitarskinn, hafurskinn 
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Daginn eftir tók Þór eftir því að annar hafurinn var haltur. Kom þá í ljós að 

Þjálfi sonur bóndans hafði brotið bein til mergjar. Þór varð mjög reiður og 

setti í brýnnar. Fólkið varð hrætt og baðst vægðar. Þá mildaðist Þór og varð 

samkomulag um það að börn bóndans, Þjálfi og Röskva, færu brott með Þór og 

yrðu hans þjónar. 

 

mergur: beinmergur, mjúkur vefur í miðju eða holrúmi beinsins 

brjóta bein til mergjar: brjóta bein þannig að mergurinn náist 

setja í brýnnar: hnykla augabrýnnar, merki um vanþóknun eða reiði 

biðjast vægðar: biðja um miskunn, biðja einhvern um að hlífa sér 
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Spurningar: 

Hvernig getur við vitað hvað má og hvað má ekki? 

Er í lagi að gera það sem má ekki ef það tekst ekki? 

Er í lagi að gera það sem ekki má ef enginn sér? 

Af hverju gerum við stundum það sem við vitum að má ekki? 

Af hverju fóru börnin með Þór? 

En Röskva sem gerði ekkert af sér? 

Er Þór góður? 

Getur sami maður verið góður og vondur? 

Var rétt af foreldrum barnanna að senda þau í burtu? 

Voru foreldrarnir góðir eða vondir? Við hvern þá? 

Af hverju ætli foreldrarnir hafi sent börnin í burtu? 

Ráða foreldrar yfir börnum sínum? 

Nefnið dæmi um aðstæður sem ykkur koma í hug þar sem foreldrar ættu ekki að 

ráða yfir börnum sínum. 
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Ferðuðust þau lengi, lengi þar til þau komu í Jötunheima. Þegar komið var kvöld 

lögðust þau til svefns í stórum helli. Um nóttina vöknuðu þau við mikinn 

jarðskjálfta, allt hristist og skalf. Þór fór út og sá þar stóran mann liggjandi á 

jörðinni sem hraut mjög hátt. Þá skildi Þór ástæðu jarðskjálftans.  
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Þór varð reiður, tók Mjölni og lamdi í höfuðið á manninum. Hann rumskaði og 

sagði: „Féll laufblað á höfuð mér?“ Svo sofnaði hann aftur. Þór lamdi hann öðru 

sinni og enn fastar en áður. „Féll akarn á höfuð mér?“ spurði stóri maðurinn. 

Þór varð enn reiðari því hroturnar hættu ekki. Hann tók tilhlaup og lamdi 

manninn í höfuðið í þriðja sinn af öllu afli. Hamarinn sökk upp að skaftinu og 

maðurinn vaknaði loksins. Hann stóð upp og sagði: „Drituðu fuglar á mig?“ 

 rumska: hálfvakna og hreyfa sig í svefni, bera sig til að vakna 

akarn: ávöxtur eikartrés, ávöl hneta 

drita: skíta 

Spurningar: 

Hvenær verðum við reið? 

Á reiði alltaf rétt á sér? Er til mismunandi reiði? 
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Maðurinn sagðist heita Skrýmir og svipaðist um eftir hanska sínum. Sá Þór að 

hellirinn sem þau höfðu sofið í um nóttina var í raun og veru hanski Skrýmis. 

Svo stór var þessi jötunn. Skrýmir ráðlagði Þór að halda heim á leið en fara ekki 

til Útgarðs því þar mundi hann hitta fyrir sér sterkari menn. Skrýmir sagði við 

Þór að hirðmenn Útgarða-Loka þyldu ekki kögursveina með köpuryrði. Þór 

móðgaðist mjög og ákvað að fara þangað. Þór var nefnilega þannig að hann 

þóttist vera mestur og bestur. Skildust leiðir og Þór fór með föruneyti sínu í átt 

til Útgarðs. 

 

hirðmaður (et), hirðmenn (ft): sá sem dvelst við hirð konungs, í höll hans 

kögursveinn: lítilmenni, sveinstrauli 

köpuryrði: stóryrði, háð, mont 

föruneyti: samfylgd, samferðamenn 
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Þegar þau höfðu gengið góða stund komu þau að risastórri háreistri borg með 

læstu hliði. Þór rembdist við að opna hliðið en ekkert gekk. Á endanum tróðu 

þau sér á milli rimlanna til að komast inn. Þegar inn var komið sáu þau stóra höll 

og gengu inn í hana. Þar var margt fólk og á móti þeim tók konungurinn sjálfur, 

Útgarða-Loki. Ekki fannst honum mikið til þessara gesta koma og glotti við 

tönn.  

 

háreistur: hár 

rembast: reyna mjög á sig, streitast 

 

 

 



40 

 

 

Útgarða-Loki spurði gestina hvort þeir væru tilbúnir í dálitla keppni milli 

heimamanna og gesta. Þór og félagar voru til í það. Útgarða-Loki leyfði 

gestunum að ráða í hverju skyldi keppa. Loki sagðist vera bestur í kappáti. Þá 

sótti Útgarða-Loki Loga nokkurn til að keppa við Loka. Komið var með stórt 

trog á hallargólfið, fullt af mat. Loki og Logi stilltu sér upp hvor við sinn 

endann og keppnin hófst. Loki hafði ekki roð við Loga sem var miklu fljótari 

þó að hann æti allan matinn, beinin og trogið líka. Tapaði því Loki þessari 

keppni.  

 

heimamaður (et) heimamenn (ft): maður sem býr á staðnum 

trog: ferhyrnt ílát, víðara að ofan, fremur grunnt en tiltölulega stórt um sig 

hafa ekki roð við: standa einhverjum langt að baki, vera hvergi nærri eins góður 
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Útgarða-Loki spurði í hverju Þjálfi vildi keppa. Þar sem Þjálfi var fljótur að 

hlaupa vildi hann spreyta sig í spretthlaupi. Kallaði þá Útgarða-Loki á Huga til 

að keppa við hann. Þeir hlupu þrisvar en þrátt fyrir spretthörku Þjálfa tapaði 

hann í öll skiptin. Útgarða-Loka var skemmt. 

 

spreyta sig: reyna á sig, leggja sig fram, reyna krafta sína 
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Nú var farið að síga í Þór og vildi hann fara að sýna hvað hann gæti. Sagðist 

hann geta att kappdrykkju við hvern sem væri. Komið var með gríðarstórt 

horn sem Útgarða-Loki sagði að allir hirðmenn hans gætu tæmt í einum eða 

tveimur sopum. Þór fannst það nú fremur ómerkilegt og tók við horninu. En ekki 

gekk eins vel og hann ætlaði því eftir þrjá gúlsopa var hornið ennþá vel fullt. 

Þór gat alls ekki drukkið meira og heimtaði aðra þraut.  

 

síga í: reiðast 

att: etja, stofna til 

kappdrykkja: keppa við einhvern í að drekka eitthvað 

horn: dýrshorn notað sem drykkjarílát 

gúlsopi: stór sopi 
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Útgarða-Loki hæddist að Þór og sagði að hann gæti þá reynt að lyfta upp 

húskettinum. Kötturinn var stór og grár. Þór tók báðum höndum utan um hann 

og reyndi eins og hann gat að lyfta honum. En því meira sem Þór teygði sig því 

hærra lyftist kryppan á kettinum. Það var sama hvað Þór reyndi, hann náði ekki 

að lyfta nema einum fæti kattarins af gólfinu. „Þessi keppni fór eins og ég hélt,“ 

sagði Útgarða-Loki. „Þú ert bara lítill og lágur og kötturinn er þinn ofjarl!“  

 

hæðast að einhverjum: gera gys að einhverjum, gera grín að einhverjum 

kryppa: kengbeygður hryggur 

ofjarl: sem er öðrum meiri, hefur ekkert við honum 
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Þór varð bálreiður. Nú vildi hann fá að slást og sýna hvað í honum byggi. 

Útgarða-Loki kallaði á Elli, gömlu fóstru sína og sagði við Þór að hann ætti að 

geta glímt við hana. Inn gekk sú elsta og hrumasta kona sem Þór hafði augum 

litið. „Iss, þetta verður auðvelt,“ hugsaði Þór með sér og tók utan um kerlinguna. 

Þau flugust á góða stund en hvorugu tókst að knýja fram sigur. Þegar þau 

höfðu glímt alllengi féll Þór á annað hnéð. Þá fannst Útgarða-Loka nóg komið, 

stöðvaði viðureignina og bauð til veislu. 

hrumur: veikburða, stirður af elli 

fljúgast á: eiga í áflogum, slást 

knýja fram sigur: sigra 

alllengi: mjög lengi 

viðureign: átök 
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Spurningar: 

Segjum við stundum eitthvað sem við höfum ekki vit á? 

Væri heimurinn betri ef allir hugsuðu áður en þeir töluðu? 

Má svindla í íþróttakeppni? 

Hvernig má koma í veg fyrir svindl í leik? 

Er gott fyrir heilsuna að fara í kappát? 

Er hægt að drekka allan sjóinn?   

Hvert fer hann þegar það er fjara? 

Hver haldið þið að sé skýringin á flóði og fjöru? 

Get ég verið viss um hvað ég er gamall/gömul? 

Er eftirsóknarvert að verða gamall/gömul? 

Er mögulegt að vinna sigur á ellinni? 

Get ég verið viss um að ég sé til? 

Get ég verið viss um að grasið sé grænt? 

Get ég verið viss um að allir séu góðir? 
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Daginn eftir ákváðu Þór og félagar að halda heim á leið. Útgarða-Loki fylgdi 

þeim úr hlaði og gekk með þeim áleiðis. Hann spurði Þór hvort hann væri sáttur 

við þeirra viðskipti. Þór sagðist una ferð sinni illa. Þá sagði Útgarða-Loki: 

„Fyrst við erum komin svona langt frá borginni ætla ég að segja þér allt af létta. 

Ef ég hefði vitað að þú værir svona sterkur hefðir þú aldrei fengið að koma inn í 

borgina.“ 

 

áleiðis: í áttina 

viðskipti: samskipti 
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„Frá því við hittumst fyrst hef ég beitt sjónhverfingum. Það var ég sem var 

jötunninn Skrýmir sem hitti ykkur í skóginum. Þegar þú lamdir mig í hausinn 

með hamrinum þurfti ég bera fyrir mig setberg svo þú dræpir mig ekki. En 

vegna krafta þinna klofnaði bergið á þremur stöðum og eru það þrír dalir við 

höll mína.“   

Og Útgarða-Loki hélt áfram: „Keppnin í höllinni var einnig blekking. Logi sem 

Loki keppti við í kappátinu var í rauninni eldur sem brenndi upp sinn hluta og 

því var ómögulegt fyrir Loka að vinna. Þjálfi keppti á móti Huga í kapphlaupi en 

það var hugur minn og því gat Þjálfi ekki unnið.“ 

sjónhverfing: sjónblekking, töfrabrögð 

setberg: klettur líkur sæti í lögun, flatur að ofan 

klofna: fara í sundur, bresta 

blekking:  svik, ginning, sjónhverfing 
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„Og þegar þú drakkst af horninu, Þór, og fannst ganga illa, var það ekkert 

skrýtið því endi hornsins var á hafi úti en það sástu ekki. En ef þú ferð niður að 

sjó þá muntu sjá hversu mikið þú drakkst. Það eru nú fjörur kallaðar.“ 

Og áfram hélt Útgarða-Loki: „En þegar þú lyftir upp kettinum þá hræddust allir 

er á horfðu því kötturinn var ekki sá sem þú hélst hann vera. Það var 

Miðgarðsormur. Hann liggur um heiminn og bítur í halann á sér og því er 

ómögulegt að lyfta honum upp.“ Nú var farið að fjúka í Þór. 

Enn hélt Útgarða-Loki áfram: „Fóstra mín sem þú glímdir við er engin venjuleg 

kona heldur ellin sjálf. Það getur enginn sigrað ellina og því er mesta furða að 

þú hafir aðeins fallið á annað hnéð.“ 

að fjúka í einhvern: að snöggreiðast 

ellin: hár aldur, (hér) persónugerving ellinnar 

Spurning: 

Værir þú önnur manneskja ef þú litir öðruvísi út?  
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„Nú kveð ég ykkur og ég vil aldrei sjá ykkur framar í Útgarði því þú ert sterkari 

en mig óraði fyrir.“ Að því búnu snéri Útgarða-Loki við og hvarf á braut. Þór 

hlustaði á ræðu Útgarða-Loka og trúði ekki sínum eigin eyrum. Hann var æfur 

yfir því að hafa verið blekktur. Hann mundaði hamarinn og ætlaði að slá til 

Útgarða-Loka en hann var þá horfinn. Þór hljóp í átt að borginni til að 

eyðileggja hana en sá hana hvergi. Hún var á bak og burt og sást einungis víður 

völlur og fagur. Snéri hann því til baka og hélt heim til Ásgarðs ásamt Loka, 

Þjálfa og Röskvu. Lýkur hér með sögunni um för Þórs til Útgarða-Loka. 

 

óra: gruna, halda 

hverfa á braut: fara í burtu 

munda: hafa eitthvað í höndum og virðast vera tilbúinn að beita því 

víður: víðáttumikill, breiður 

völlur: slétta, flöt 
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Lokaorð 

Þegar horft er yfir sviðið þá sjáum við betur og betur hvað fornsögur okkar Íslendinga eiga 

mikið erindi til barna, sérstaklega Snorra-Edda. Þær hafa verið kenndar á mið- og 

unglingastigi grunnskólans en minna á yngsta stiginu. Okkur sjálfum finnst mjög spennandi 

að bera á borð þetta námsefni sem við höfum rætt um hér að framan og erum sannfærðar um 

að það eigi vel erindi í íslenska grunnskóla. Með auðveldum hætti er að hægt að laga 

bókmenntatexta að tilteknu aldursstigi eins og hér er gert með einföldun orðaforða og 

viðeigandi skýringum, spurningum og vangaveltum. Fornsögur okkar hafa ýmsar skírskotanir 

í lífið og tilveruna sem eiga heima í samfélagi nútímans. Í því ljósi má segja að auðvelt sé að 

tengja þær við heimspekilegar umræður. Með umræðum skapast samheldni milli nemenda og 

skilningur þeirra á efni sögunnar eykst. Heimspekilegar umræður eru vanmetnar að okkar 

mati og þurfa meira rými innan skólakerfisins. Matthew Lipman heldur því fram að með því 

að leiða börn í heimspekilegar umræður geti það hjálpað þeim í öðrum námsgreinum um leið. 

Hreinn Pálsson hefur skrifað margar greinar þeim kenningum til stuðnings og finnst þetta vera 

vanmetin kennsluaðferð innan skólakerfisins. Þessar hugmyndir finnst okkur vert að prófa 

sérstaklega með yngri nemendur í huga þar sem þeir eru heimspekilega þenkjandi í eðli sínu.  

Við vinnslu þessa verkefnis jókst áhugi okkar enn frekar á þessu efni og þykir okkur enn 

vænna um menningararfinn okkar en áður. Það sem kom okkur einna mest á óvart í 

heimildaöfluninni og leit okkar að goðsögum ætluðum börnum var hve framboðið er lítið og 

þá sérstaklega eftir íslenska höfunda. Vakti furðu okkar að námsefnishöfundar endursegi ekki 

þessar sögur í ríkara mæli og gætum við vel hugsað okkur að endursegja fleiri goðsögur í 

framtíðinni, enda af nægu efni að taka. Með því viljum við leggja okkar af mörkum til að börn 

geti gengið að þessum brunni. 
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