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Veturliði G. Óskarsson



Námsspilið Goðmagn er byggt á Gylfaginningu í Snorra-Eddu og er ætlað sem ítarefni til 

kennslu  í  bókmennta-,  samfélags-  og  trúarbragðafræðum  í  grunnskólum. 

Fornbókmenntirnar  eru  mikilvægur  menningararfur  okkar  Íslendinga  og  norræna 

goðafræðin trú forfeðra okkar. Telja höfundar mikilvægt að til að þessi menningararfur 

okkar glatist ekki verður að kynna þessar sögur fyrir  ungu fólki, vekja áhuga þeirra á 

þeim og stuðla að því að þær haldi áfram af ganga mann fram að manni líkt og þær gerðu 

hér forðum. Við gerð Goðmagns höfðu höfundar einstaklingsmiðað nám í huga ásamt 

fjölbreyttum kennsluháttum og um leið  að leyfa  leikmönnum að upplifa  sögusviðið í 

þeim ævintýraljóma sem Snorra-Edda býður upp á. 

Sérstakar þakkir fær Óðinn Þór Kjartansson grafískur hönnuður fyrir hönnun og 

vinnu á útliti á spilaborði og spjöldum. Einnig fær Veturliði G. Óskarsson kærar þakkir 

fyrir gott samstarf og leiðbeiningar.
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Norræn goðafræði í grunnskólum 

Norræn goðafræði er kennd í grunnskólum landsins, a.m.k. ef farið er eftir aðalnámskrá 

grunnskóla. Þó má deila um hvort henni sé gert jafn hátt undir höfði og efni standa til.

Norræna  goðafræðin  er  hluti  af  menningararfi  Íslendinga  og  liggur  geymd  í 

fornum  bókmenntum  okkar.  Það  er  skylda  okkar  að  miðla  þessum  arfi  til  komandi 

kynslóða  svo  að  hann  glatist  ekki.  Þetta  var  hvatinn  og  hugmyndin  að  námsspilinu 

Goðmagni, og með þetta að leiðarljósi unnum við að gerð þess. Í þeirri greinargerð sem 

hér fylgir  er fjallað um tilurð Goðmagns og tengsl þess við Aðalnámskrá grunnskóla. 

Fjallað er um fornbókmenntir og þá bók sem spilið er byggt á, Snorra-Eddu og nauðsyn 

þess að kenna grunnskólanemendum fornbókmenntir. Komið er inn á  kennsluhætti og 

aðferðir  sem hafðar  voru að leiðarljósi  við gerð Goðmagns.  Einnig  er  skýrt  frá  lítilli 

könnun sem gerð var meðal kennara um notkun námsspila. Að lokum er spilinu lýst og 

farið yfir leikreglur.

Í aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram hvaða vitneskju grunnskólanemar eiga að 

hafa í  norrænni  goðafræði  að grunnskólanámi  loknu.  Í  þrepamarkmiðum 4.  bekkjar  í 

samfélagsgreinum segir að nemendur skuli hafa einhvern skilning á fornsögu. Nemendur 

eiga að geta átt í samræðum um upphaf og þróun mannsins út frá ýmsum sjónarhornum, 

þar á meðal norrænni goðafræði. Þar segir einnig að nemendur eigi að geta rakið atriði úr 

norrænum goðsögum (Aðalnámskrá grunnskóla - Samfélagsgreinar 2007:34). Í þrepa-

markmiðum 5. bekkjar segir að nemendur skuli hafa nokkra þekkingu á trú og siðum fyrir 

kristnitöku (sama rit:36). Einnig má sjá ef litið er til trúarbragðafræði í aðalnámskrá að 

þrepamarkmið 9. bekkjar segja til um að nemendur eigi að hafa nokkra þekkingu á ýmiss 

konar  trúarbrögðum,  þar  á  meðal  ásatrú  (Aðalnámskrá  grunnskóla  -  Kristin  fræði,  

siðfræði og trúarbragðafræði 2007:18). Samkvæmt þrepamarkmiðum allra stiga sem á 

einhvern hátt er unnt að tengja norrænni goðafræði má sjá, ef uppsetning Goðmagns er 

skoðuð, að nemendur efla skilning sinn á öllum þessum atriðum við að spila Goðmagn og 

meira til. Goðmagn er til þess ætlað að nemendur fái skemmtilega innsýn í heim goðanna 

og vilji læra meira á skemmtilegan og óhefðbundinn hátt. Eins og fram kemur hér á eftir 

má  tengja  kennsluspilið  mörgum  kennsluaðferðum  og  samþætta  það  ýmsum 

námsgreinum.
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Goðmagn  er  ætlað  sem  ítarefni  til  kennslu  í  bókmennta-,  samfélags-  og 

trúarbragðafræðum.  Það  er  byggt  á  Gylfaginningu  í  Snorra-Eddu.  Spilið  á  að  létta 

kennslu á þessu sviði og gera efnið meira lifandi og skemmtilegra og auðvelda þannig 

ungmennum lærdóminn. 

Mikið hefur verið rætt um einstaklingsmiðað nám á undanförnum árum og hversu 

mikilvægt er að líta til einstaklingsins fremur en til heildarinnar. Einstaklingurinn er æ 

meira  í  brennidepli  og  verður  námsefni  að  henta  misjöfnum  hópum  nemenda  með 

misjafnar þarfir. Við viljum sýna fram á að spilið henti vel í kennslu, bæði hvað varðar 

einstaklingsmiðað nám og fjölbreytta kennsluhætti.

Kennsluefni

Við  öflun  heimilda  að  Goðmagni  var  ekki  mikið  að  finna  af  útgefnu  kennslu-  og 

námsefni frá Námsgagnastofnun um norræna goðafræði. Það bendir til þess að einhver 

vöntun sé á námsefni um hin fornu norrænu trúarbrögð. Af því gætum við einnig dregið 

þá ályktun að kennslu um forna trú forfeðra okkar sé ekki gert hátt undir höfði. Ekki er þó 

hægt að fullyrða um það þar sem mikið er til af ýmiss konar skemmtilegum barna- og 

unglingabókum tengdum norrænni goðafræði, og kennarar hljóta að nýta sér slíkar bækur 

til  kennslu á einn eða annan hátt.  Goðmagn er,  að okkar mati,  mikilvæg og vonandi 

kærkomin viðbót við það námsefni sem fyrir er um trúarbrögð forfeðra okkar. 

Fornbókmenntir og Snorra-Edda

Fornbókmenntirnar  eru  mikilvægur  þáttur  í  menningararfi  Íslendinga  og  er  það  í 

verkahring kennara og fullorðinna að kynna þessar bókmenntir fyrir börnum til að þessi 

hluti arfs okkar rykfalli ekki og glatist. 

Fornbókmenntirnar  samanstanda  af stórum og fjölbreyttum flokki ritverka.  Má 

þar  nefna  Íslendingasögur,  konungasögur,  fornaldarsögur  og  riddarasögur,  svo 

umfangsmestu  flokkarnir  séu  nefndir,  en  einnig  fjölmörg  önnur  rit  um  mismunandi 

málefni,  þar  á  meðal  rit  sem  geyma  heimildir  um  forn  norræn  trúarbrögð.  Þar  er 

mikilvægust Edda Snorra Sturlusonar, ekki síst sá hluti ritsins sem nefnist Gylfaginning
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sem lagður var til  grundvallar  í  því verkefni  sem hér  er  fjallað um. Í  þessi  rit  sækja 

Íslendingar  þjóðlegan  arf  sinn  á  sama  hátt  og  ekki  síður  en  í  sögur  um  kristni  og 

kristindóm.

Þegar kristni  fór að festa rætur í  landinu varð fljótlega til  íslenskt stafróf sem 

íslenskir  rithöfundar  nýttu  sér  öfugt  við  rithöfunda  á  meginlandi  Evrópu  sem flestir 

skrifuðu á ritmáli kristninnar, latínu. Hinn norræni sagnaarfur var undirstaða hins nýja 

ritmáls. Ekki er vitað með vissu hvenær fyrst var ritað á íslensku. Frá miðri 12. öld er til 

málfræðiritgerð eftir óþekktan höfund, hin svokallaða Fyrsta málfræðiritgerð. Höfundur 

hennar segir þar að hann hafi sett saman stafróf handa Íslendingum:

… þá hefi ég og ritað oss Íslendingum stafróf, bæði latínustöfum öllum þeim er mér  

þótti gegna til vors máls vel, svo að réttræðir mættu verða, og þeim öðrum er mér 

þótti í þurfa að vera, en úr voru teknir þeir er eigi gegna atkvæðum vorrar tungu. Úr  

eru teknir samhljóðendur nokkrir úr latínustafrófi en nokkrir í gjörvir. Raddarstafir  

eru öngvir úr teknir en í gjörvir mjög margir því að vor tunga hefir flesta alla hljóðs  

eða raddar (Heimir Pálsson 2002).

Stafrófið setur hann saman til þess að auðveldara verði að rita og lesa sem „nú tíðist“, 

eins og hann segir (Heimir Pálsson 2002), og nefnir þar m.a. rit eftir Ara hinn fróða sem 

dó árið 1148, svo að a.m.k. fyrir þann tíma hafa menn verið farnir að skrifa á íslensku. 

Síðan hafa verið skrifuð ógrynni á íslensku, reyndar svo mikið að það er með ólíkindum 

að svo lítil þjóð skuli hafa framleitt svo mikið. Þessi ritunarhefð var óslitin öld eftir öld 

og má leiða að því líkur að ritun bókmennta á íslenskri tungu hafi bjargað íslenskunni, 

sem síðar meir nýttist ómetanlega í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga (Vísindavefurinn 2005). 

Fornar bókmenntir  er,  eins og gefur að skilja,  einungis hægt að rannsaka eftir 

rituðum heimildum. Öruggt er þó að alls ekki allt hefur verið skrifað niður og sögur og 

vísur  hafa  lengi  verið  sagðar  eftir  minni  samhliða  ritmenningunni  (Heimir  Pálsson 

2001:41). Til að þessar bókmenntir  glatist  ekki verður að kynna þær fyrir  ungu fólki, 

vekja áhuga þeirra á þeim og stuðla að því að þær haldi áfram að ganga mann fram af 

manni líkt og þær gerðu forðum.
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Snorra-Edda

Snorri Sturluson er einn frægasti rithöfundur Íslendinga. Sennilegt er að hann hafi skrifað 

Eddu á árunum 1218-1220 (Heimir  Pálsson 1999:161). Þegar Snorra-Edda er lesin er 

mikilvægt að líta til  þeirrar staðreyndar að Snorri Sturluson var kristinn maður.  Mikil 

ábyrgð hvíldi  á honum þegar hann skrifar  um efni sem töldust óguðleg frá sjónarhóli 

kristninnar. Þess vegna hefur verið talið að í Snorra-Eddu gæti áhrifa úr kristinni trú í 

hinum heiðnu goðsögum sem þar eru skráðar (Heimir Pálson 1999:160). Engu að síður er 

Snorra-Edda mikilvægasta heimild norrænna þjóða um heiðin trúarbrögð og goðsagnir 

(Árnastofnun). 

Snorri skrifar Eddu að öllum líkindum sem kennslubók og er hún lík mörgum 

evrópskum  námsbókum  frá  svipuðum  tíma  þar  sem  lærisveinn  spyr  meistara  og  í 

textanum  koma  fram spurningar  og  svör  (Árnastofnun).   Þó  svo  að  Snorra-Edda  sé 

skrifuð sem kennslubók á  fyrri  hluta  13.  aldar  getur  hún hentað  mjög vel  í  dag sem 

grunnur  að námsefni,  meðal  annars  í  grunnskólum,  sé  hún löguð að samtímanum og 

nútíma kennsluháttum.

Gylfaginning

Gylfaginning er annar hluti Snorra-Eddu og kemur á eftir formálanum, hinum svokallaða 

Prologus.  Um  er  að  ræða  talsvert  langan  texta,  rúmlega  60  bls.  í  algengum 

nútímaútgáfum Snorra-Eddu. Í Gylfaginningu er út frá sjónarmiðum ásatrúarmanna gerð 

tilraun til þess að segja sögu heimsins með fornum goðsögum (Árni Björnsson 1975:8). 

Gylfaginning er eins konar rammasaga, en það er saga sem hefur eina eða fleiri sögur inni 

í sér og sögupersóna segir frá (Hugtök og heiti í bókmenntum 1998:207). Snorri byggir 

frásögn sína  að  mestu  leyti  á  Völuspá,  Vafþrúðnismálum og  Grímnismálum (Heimir 

Pálsson 1999:159). 

Í Gylfaginningu segir frá Gylfa konungi Svíþjóðar. Hann dulbýr sig sem flakkari 

og fer til Ásgarðs þar sem hann hittir heiðna menn, konungana Háan, Jafnháan og Þriðja. 
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Þessi þrenning segir honum síðan sögur bæði af goðum og mönnum og byggir  smám 

saman upp í frásögn sinni lýsingu á ævintýralegum heimi goða, dverga og jötna.

Að  okkar  mati  er  Gylfaginning  Snorra-Eddu  tilvalið  kennsluefni  í  íslensku, 

bókmennta-, samfélags-  og trúarbragðafræði  á miðstigi  í  grunnskóla.  Hún er hæfilega 

löng og inniheldur skemmtilegar sögur sem geta vakið áhuga nemenda og býður upp á 

umræður um ýmis siðferðileg og heimspekileg málefni.

Einstaklingsmiðun 

Umræðan um einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðaða kennsluhætti er áberandi í 

skólaumræðu  um  þessar  mundir  og  margir  skólar  hafa  reynt  að  tileinka  sér  þessar 

námsaðferðir. Fræðsluyfirvöld í Reykjavík hafa meðal annars haft það lengi á stefnuskrá 

sinni  að  hliðra  kennslu  í  skólum  frá  bekkjamiðaðri  kennslu  til  einstaklingsmiðaðra 

kennsluhátta  (Anna  Kristín  Sigurðardóttir  2007).  Einnig  hafa  nokkrir  skólar  á 

landsbyggðinni tileinkað sér kennsluhætti í einstaklingsmiðuðu námi, þó svo að ekki hafi 

verið tekin um það miðstýrð ákvörðun fræðsluyfirvalda í viðkomandi byggðalagi. Þegar 

litið er til þessa  er hægt að gera ráð fyrir því að einstaklingsmiðaðir kennsluhættir og 

frjálslegra skólaumhverfi sé framtíðin í skólastarfi á Íslandi. 

Við  gerð  Goðmagns  höfðu  höfundar  einstaklingsmiðaða  kennsluhætti  í  huga 

ásamt fjölbreytileika og um leið það að leyfa leikmönnum að upplifa sögusviðið í þeim 

ævintýraljóma sem Snorra-Edda býður upp á. 

Einstaklingsmiðað nám byggir á þeim rétti einstaklingsins til þess  

að vinna og læra þannig að eiginleikar hans nýtist sem best (Hafdís 

Guðjónsdóttir,  Matthildur  Guðmundsdóttir  og  Árdís  Ívarsdóttir 

2005:23). 

Áhugasvið  og  þroski  nemenda  er  mismunandi  og  því  er  best  að  leitast  við  að  hafa 

námsefnið  á  því  þyngdarstigi  sem  hentar  nemandanum  og  sem  fjölbreyttast  (Hafdís 
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Guðjónsdóttir,  Matthildur  Guðmundsdóttir  og  Árdís  Ívarsdóttir  2005:23).  Nemendur 

þurfa  tilbreytingu  frá  hefðbundinni   kennslu.  Fái  nemendur  að  upplifa  kennslu  á 

mismunandi hátt eru meiri líkur á því að þeir haldi einbeitningu við námið og þreytist 

ekki á námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson 2002:67). Goðmagn býður upp á að hægt sé að 

brjóta upp hefðbundna kennslu á skemmtilegan hátt og í því eru fjölbreyttar aðferðir til 

að  koma  námsefninu  til  skila.  Nemendur  eru  virkir  þegar  þeir  spila  Goðmagn,  nýta 

hæfileika  sína  til  þess  að  komast  áfram og miðla  þekkingu sinni  um leið  til  annarra 

nemenda. Spilið er námshvetjandi og eftir því sem nemendur standa sig betur í faginu eru 

þeir betri í spilinu. Flestir ættu að geta spilað Goðmagn og á meðan nemendur eru að 

spila eru þeir bæði að læra af spilinu og af öðrum nemendum. 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir

Ýmiss konar námsspil skapa fjölbreytta möguleika í námi á ýmsum  skólastigum (Ingvar 

Sigurgeirsson 2002:55). Í einstaklingsmiðuðu námi er mikilvægt að notast við sem flestar 

kennsluaðferðir til þess að hægt sé að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta og um leið koma 

til  móts  við  ólíkar  þarfir  og  getu  nemenda  (Hafdís  Guðjónsdóttir,  Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 2005:25).  

Ingvar Sigurgeirsson segir í bók sinni Litrófi kennsluaðferðanna að ýmis námsspil 

henti vel til upprifjunar og þjálfunar á námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson 2005:81). Það að 

nota spil tengd því námsefni sem nemendur fást við hverju sinni getur hjálpað þeim við 

að rifja upp námsefnið og fest það betur í minni þeirra. Goðmagn getur nýst vel sem eins 

konar umbun eftir innlögn í norrænni goðafræði eða eftir lestur á Gylfaginningu. Komið 

er  inn  á  hæfileikasvið  flestra  nemenda  með  því  að  hafa  þrautirnar  í  spilinu  sem 

fjölbreyttastar. 

Ýmis atriði er hægt að þjálfa með leikjum. Ingvar Sigurgeirsson talar um að leikir 

þjálfi hlustun, athygli og snerpu (Ingvar Sigurgeirsson 2005:80). Á spurningaspjöldum, 

rúnaspjöldum,  leik-  og  teiknispjöldum  koma  fram  upplýsingar  sem  nemendur  geta 

notfært  sér  í  spilinu,  og þess vegna þurfa nemendur  að hlusta  vel  og nýta  sér þessar 

upplýsingar  til  þess að ná lokamarkmiðinu.  Stöðugt nám er í  gangi og nemendur eru 
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virkir.  Leiknum  tengjast innlifunaraðferð  og  leikræn  tjáning.  Í  innlifunaraðferð  og 

tjáningu  er  ætlast  til  að  nemendur  lifi  sig  inn  í  ákveðnar  aðstæður  eða  tjái  sig  með 

ákveðnum hætti  (Ingvar  Sigurgeirsson   2005:98). Leikræn  tjáning  er  aðferð  þar  sem 

nemendur túlka námsefnið með leikrænum hætti. Kosturinn við þessa kennsluaðferð er að 

nemendur eru virkir og geta nálgast  námsefnið með lifandi hætti. Markmiðin eru að efla 

ímyndunarafl, sköpunargáfu og skilning. Leikræn tjáning stuðlar einnig að samvinnu og 

samkennd  nemenda   (Ingvar  Sigurgeirsson  2005:102).   Að  sama  skapi  segir  í 

aðalnámskrá grunnskóla að mikilvægt  sé að leggja upp úr umburðarlyndi  og virðingu 

fyrir náunganum í kennslustofunni (Aðalnámskrá grunnskóla - Almennur hluti  2007:8). 

Telja höfundar að Goðmagn sé spil sem henti afskaplega vel til þess að koma inn á þessa 

þætti. Til að vinna saman þurfa nemendur að ræða saman, komast að samkomulagi ásamt 

því  að  bera  virðingu  fyrir  því  sem hinir  hafa  fram að  færa.  Spilið  byggir  á  mikilli 

samvinnu og því betur sem leikmenn vinna saman því auðveldara reynist þeim að vinna 

þrautirnar sem fyrir þá eru lagðar. 

Goðmagn er spilað í hópum, þ.e. nemendur vinna að minnsta kosti tveir og tveir 

saman að því markmiði að vinna leikinn. Með þessu móti er hægt að koma til móts við 

mismunandi þarfir nemenda. Hægt er að skipta verkum þannig að nemendur geti spreytt 

sig á mismunandi hlutverkum. Aðalmarkmið hópavinnu er að þjálfa nemendur í að vinna 

saman.  Í  hópvinnu  er  einnig  lögð  áhersla  á  samkennd,  tjáningu,  leiðbeiningu  o.fl. 

Hópvinna  eflir  skilning  og  fær  nemendur   til  þess  að  skiptast  á  skoðunum  (Ingvar 

Sigurgeirsson 2005:136-138). 

Með myndsköpun  eiga  nemendur  að  túlka  tiltekin  viðfangsefni  með  myndum. 

Myndsköpun þarf ekki að vera flókin eða umfangsmikil (Ingvar Sigurgeirsson 2005:106-

107). Myndsköpun er þáttur í spilinu, þar sem nemendur tjá sig með því að teikna hluti, 

persónur o.fl. og aðrir í liðinu giska á hvað verið er að teikna. 

Nemendur fást við hinar ýmsu þrautir í spilinu á ólíkan hátt. Að komast í gegnum 

spilið er þrautalausn í sjálfu sér. Að þjálfa nemendur í rökhugsun og takast á við ýmis 

úrlausnarefni  með  markvissum  hætti  er  aðalmarkmið  þrautalausna.  Þannig  læra 

nemendur að glíma við viðfangsefni í víðu samhengi og leita að mismunandi leiðum við 

að leysa þau.  Einnig stuðlar spilið að því að skapa með nemendum þannig viðhorf að 

þeir hugsi ekki: „ég get þetta ekki“. Þrautalausnir geta verið mjög fjölbreyttar og tengst 
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mörgum námsgreinum (Ingvar Sigurgeirsson 2005:109-110). Í Goðmagni þurfa leikmenn 

að velta fyrir sér bestu leiðum til þess að klára verkefnin og komast að samkomulagi um 

hvernig sé best að leysa þau. 

Samkvæmt  aðalnámskrá  ber  grunnskólum að  efla  heilbrigða  dómgreind, 

umburðarlyndi, virðingu, náungakærleik og verðmætamat. Fjölbreytni í kennsluháttum og 

heilbrigt félagslíf stuðlar meðal annars að þessum markmiðum (Aðalnámskrá grunnskóla 

- Almennur hluti 2007:8).

Þær kennsluaðferðir sem hér hafa verið raktar fléttast saman og Goðmagn hentar 

mjög vel til  að nýta þá möguleika sem felast í  samþættingu þeirra, enda er Goðmagn 

fjölbreytt spil  sem hentar fjölbreyttum hópi nemenda.

Fjölgreindarkenning Gardners

Nemendum þykir  gaman að læra við  óhefðbundnar  aðstæður  og  

ýmiss konar námsspil eru til  þess fallin að gefa þeim tækifæri til  

þess (Gardner 2001:73).

Ef fjölgreindarkenning Howards Gardners er  skoðuð samhliða Goðmagni  má sjá að í 

spilinu er  komið inn á margar  greindir  sem hann telur  mjög mikilvægar  í  þroskaferli 

einstaklings. Gardner vill að talað sé um greind mannsins í fleirtölu og heldur því fram að 

„greindirnar“ séu átta. Fjölgreindirnar eins og þær eru kallaðar nefnast málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind,  samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Þessar greindir kalla fram hæfileikann til að 

leysa  vandamál  og  þrautir  (Gardner  2001:14).  Fimm  af  þeim  átta  fjölgreindum  sem 

Gardner leggur fram er hægt að þjálfa með námsspilinu Goðmagni.

Málgreindin felur í sér þá hæfni að tjá sig og hafa áhrif bæði skriflega og með 

orðum, þar á meðal að nýta sér ýmsa málfræði, hljóðfræði og formgerðir tungumálsins 

(Gardner 2001:14). Í spilinu verða nemendur að geta tjáð sig á skýran og skilmerkilegan 

hátt til þess að koma þekkingu sinni á framfæri, hvort sem það er munnlega eða skriflega, 

bæði með því að svara spurningum og með því að skrifa niður orðskýringar. 
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Rýmisgreind er hægt að þjálfa í spilinu. Þessi greind felur í sér ásamt öðru að 

skynja hið sjónræna, sjá fyrir sér hluti og tjá sig á myndrænan hátt (Gardner 2001:14). 

Ýmsar þrautir eru í spilinu, þar á meðal verða nemendur að tjá sig á myndmáli. Þar sem 

spilið er unnið úr fornbókmenntum Íslendinga eiga nemendur að gefa ímyndunaraflinu 

lausan tauminn og sjá fyrir sér heim goðanna á sjónrænan hátt. 

Líkams- og hreyfigreind eru þjálfaðar með líkamstjáningu og færni í gerð hluta, 

þ.e. að tjá hugmyndir og tilfinningar annars vegar og líkamlega færni hins vegar (Gardner 

2001:14).  Í  Goðmagni  er  mikið  lagt  upp  úr  leik,  nemendur  þurfa  að  sýna  leikræna 

tjáningu á ýmsum persónum goðafræðinnar, hlutum þeirra og öðru sem tengist efninu.

Í Goðmagni er mikið lagt upp úr samskiptahæfni leikmanna og því felst í spilinu 

mikil þjálfun í samskiptagreind. Samskiptagreind er hæfileikinn til að hafa samskipti við 

og  skilja  aðra,  svo  sem  að  ráða  í  látbragð  þeirra  og  raddblæ  (Gardner  2001:14).  Í 

Goðmagni vinna leikmenn saman, bæði sem liðsfélagar og andstæðingar. Þeir þurfa að 

sýna  samnemendum  sínum  virðingu  og  þróa  með  sér  þann  eiginleika  að  geta  sýnt 

umburðarlyndi og unnið á heilbrigðan hátt úr ósætti sem komið gæti upp.

Sjálfsþekkingargreind  tengist  einstaklingnum  sjálfum  t.d.  í  eigin  sjálfsmynd, 

meðvituðum styrk,  veikleika  og  sjálfsvirðingu  (Gardner  2001:15).  Í  Goðmagni  þurfa 

nemendur  að  tjá  sig  á  munnlegan,  skriflegan  og  leikrænan  hátt.  Spilið  eflir  því 

sjálfsþekkingargreind barna þar sem þau eru stöðugt að glíma við ýmsar þrautir sem fela í 

sér að geta staðið fyrir framan aðra og tjáð sig á ýmsan hátt, einnig læra þau að þekkja 

styrk sinn og veikleika. Nemendur verða að finna innra með sér þann styrk sem þarf til að 

geta komið fram og tjáð sig fyrir framan samnemendur sína og fundið fyrir öryggi og 

leikgleði.

Könnun í Hvolsskóla

Við upphaf þessa verkefnis höfðum við frekar óljósar hugmyndir um notkun spila við 

kennslu og viðhorf kennara til slíks. Til þess að afla okkur vitneskju um þetta ákváðum 

við að leggja fyrir könnun í einum skóla. Fyrir valinu varð Hvolsskóli. Könnunin var lögð 

fyrir kennara á elsta og miðstigi í skólanum á starfsmannafundi 12. febrúar 2009. Alls 
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voru 19 manns á fundinum og allir svöruðu. Af þessum 19 starfa 9 eingöngu á elsta stigi, 

6 eingöngu á miðstigi og 4 á báðum stigum. Niðurstöðuna má lesa út úr töflunni hér að 

neðan. 

Notar þú spil í kennslustundum?

Elsta stig Miðstig Bæði stig Samtals

Nei – 4 Nei – 1 Nei – 1 Nei – 6

Já – 5 Já – 5 Já – 3 Já – 13

Tafla 1. Könnun á notkun spila meðal kennara við Hvolsskóla.

Í hópi þeirra sem svara neitandi eru margir kennarar í verklegum greinum. Þeir svara því 

til að spil henti illa í þeim greinum sem þeir kenna. Sex þessara kennara nota ekki spil til 

kennslu vegna eðlis greinanna sem þeir kenna. Aðeins tveir af þessum sex  vilja ekki nota 

spil  meira  við  kennslu  og  annar  þeirra  svarar  því  að  það  sé  eingöngu  vegna  eðlis 

greinanna sem hann kennir. 

Krossorðaspilið  (scrabble)  er  algengt  spil  sem  kennarar  nota  í  kennslu. 

Teiknispilið er spil sem margir nefna og nota það þá ýmist sem hlutverka- eða teiknispil. 

Margir  nefna  að  þeir  noti  venjulegan  spilastokk.  Spil  sem  einnig  voru  nefnd  eru 

Landnámsspilið, bingó, yatzi, Trivial Pursuit, Söguspilið, Víkingaspilið og ýmis spil sem 

þjálfa  rökhugsun,  minni  og  málfræði  eins  og  ýmis  orðaspil,  skák,  minnisspil   og 

stærðfræðispil. 

Þegar kennarar voru spurðir í hvaða greinum þeir notuðu spil við kennslu nefndu 

þeir flestar greinar sem kenndar eru að undanskildum verkgreinum eins og textílmennt, 

myndmennt,  smíði,  vélfræði  o.s.frv.  Flestir  nefndu  að  þeir  notuðu spil  við  kennslu  í 

stærðfræði og þar á eftir kom íslenska.

Velflestir kennaranna eða alls 17 eru á þeirri skoðun að börn læri mikið af því að 

nota spil í námi. Sömu kennarar eru sammála því að þeir myndu vilja nota spil meira í 

kennslu. 
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Þeir sem svöruðu að þeir hefðu reynslu af spilum í kennslu, eða alls 15 kennarar, 

svöruðu allir á þá leið að reynsla þeirra væri góð. Það var áhugavert að sjá að enginn af 

þessum 19 kennurum hafði neikvæða reynslu af því að nota spil. Þeir sem ekki höfðu 

jákvæða reynslu höfðu enga reynslu af því að nota spil við kennslu. Margir kennaranna 

nefndu að spil brytu upp hefðbundna kennslu á jákvæðan hátt, nemendur hefðu nánast 

undantekningalaust  gaman  af  því  að  spila  og  yki  það  því  áhuga   þeirra  á  náminu. 

Nemendur myndu oft vel eftir því sem þau lærðu í gegnum spil og væru jákvæðir að nota 

þau. Nemendur lærðu mikið af því að nota spil, s.s. um samvinnu, reglur og virðingu, og 

notkun spila þjálfaði minni og efldi tjáningu.

Meirihluti kennaranna taldi að spil hentuðu vel í kennslu þar sem áherslan væri 

lögð á einstaklingsmiðað nám. Tveir  svöruðu ekki spurningunni en allir  sem svöruðu 

töldu spilin henta vel. Svör  kennaranna voru á þá leið að spil henti vel vegna þess að 

notkun þeirra  auki   fjölbreytileika  í  kennslu  og  brjóti  hana  upp.  Spil  væru  góð fyrir 

samvinnu og alltaf  sé hægt að útfæra spil þannig að allir  geti spilað með. Þau þroski 

nemendur  og  þjálfi.  Spil  væru  góð  til  þess  að  þjálfa  einstök  atriði  betur  og  sumir 

nemendur sjá það sem umbun að fá að    spila og ekkert vandamál sé að fá alla nemendur 

til að taka þátt. 

Eins og sjá má hér að ofan hafa þeir kennarar sem tóku þátt í könnuninni góða 

reynslu af notkun spila við kennslu. Þeir kennarar sem nota síður spil en aðrir kenna því 

um að þeir  hafi  ekki  úr  miklu  að moða  þegar  kemur  að vali  námsspila  í  ákveðnum 

námsgreinum. Þó virðast kennarar nota þau spil sem til eru, en eru ekki beint ætluð til 

kennslu.  Þess  vegna  er  mikilvægt  að  bæta  við  flóru  námsspila  sem  auðvelda  bæði 

kennurum innlagnir og nemendum lærdóminn. 

Spilið

Spilið Goðmagn er byggt á Gylfaginningu og er ætlað nemendum á miðstigi grunnskóla 

ásamt öllum þeim sem vilja auka þekkingu sína á norrænni goðafræði eins og hún kemur 

fram í Snorra-Eddu. Spilið er ætlað sem ítarefni samhliða kennslu á Gylfaginningu og er 
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ætlað að nemendur auki við og rifji upp þekkingu sína á meðan þeir spila og hafa gaman 

af. 

Spurningar: Spurningarnar  eru allar  byggðar  á  Gylfaginningu og þeim persónum og 

sögum sem í henni eru. Við gerð spurninga var leitast við að hafa þær menntandi, það er 

að segja að leikmenn lærðu jafnt á spurningunni og á svarinu. Í hverri spurningu koma 

fram upplýsingar sem nýst geta seinna meir í spilinu.

Orðskýringar: Orðin í orðskýringum eru að hluta til tekin upp úr Gylfaginningu og að 

hluta til úr Íslenskri orðabók. Öll orð sem eru í orðskýringum eru annað hvort fornt mál 

eða skáldamál. Markmið með þessum hluta í spilinu er að leikmenn velti fyrir sér orðum, 

hvernig orð verða til og tungumál þróast. 

Leikur og teikning:  Öll orð á spjöldunum  eru tekin upp úr Gylfaginningu og eru orð 

með vísan í þær sögur sem þar eru sagðar. Á hverju spjaldi er orð sem leikmenn eiga 

annað hvort að leika eða teikna og upplýsingar um hvað það stendur fyrir. Útskýringar 

eru til að auðvelda leikmönnum að leika eða teikna orðið sem upp kemur þegar þeir draga 

spjaldið. Þær eru einnig hafðar til að hægt sé að leika eða teikna orðið burtséð frá því 

hvort sá sem á leik veit hvað orðið merkir eða ekki.

Rúnir: Rúnirnar sem eru á þessum spjöldum eru samgermanskar rúnir. Þessi spjöld hafa 

þann tilgang að kynna fyrir leikmönnum gamalt fornt ritmál norrænna þjóða sem notað 

var í heiðni.  

Leikreglur

Markmið spilsins  er  að komast  upp úr  Ginnungagapi,  ferðast  um heim ása,  jötna og 

manna og skila af sér hlutum á viðeigandi staði. Komast svo í gegnum ragnarök að nýrri 

jörð. Spilið er spilað í að minnsta kosti tveggja manna liðum, 2-4 lið. Leikmenn byrja í 

Ginnungagapi, það lið sem fær hæstu töluna á teningnum byrjar. Á ferð leikmanna um 

spilið  þurfa þeir  að leysa  þær þrautir  sem hver reitur segir til  um.  Ef leikmenn leysa 

þrautina kasta þeir aftur, annars ekki. Það lið sem fyrst kemst á nýja jörð vinnur (hefur 

lifað af ragnarök).
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S – Spurningar: Þegar leikmenn lenda á þessum reitum dregur liðið þeim á hægri hönd 

spjald úr bunkanum merktum þessum reitum. Mótherjar spyrja síðan spurningarinnar sem 

upp kemur og mega báðir eða allir í liðinu svara.

L – Leikur: Þegar leikmenn lenda á þessum reitum eiga þeir að tjá með látbragði það orð 

sem er á spjaldinu sem þeir draga. Leikmenn verða að leysa þrautina á ákveðnum tíma og 

ekki má gefa frá sér nein hljóð né benda á hluti í umhverfinu.

O – Orðskýringar: Þegar leikmenn lenda á þessum reitum á einn leikmaður úr liðinu sem 

kastaði að lesa upp orðið sem er á spjaldinu en ekki merkingu þess. Hvert lið skrifar niður 

sína útskýringu á orðinu. Sá sem les upp orðið skrifar réttu útskýringuna einnig á blað. 

Að því loknu les einn úr liðinu þeim á hægri hönd upp allar útskýringarnar. Sá liðsmaður 

sem ekki skrifaði merkingu orðsins á að geta upp á réttri merkingu á orðinu. Ef aðeins tvö 

lið spila getur verið skemmtilegra að báðir í hinu liðinu skrifi sína skýringu.

T – Teikning: Þegar leikmenn lenda á þessum reitum á einn úr liðinu að teikna það orð 

sem upp kemur á spjaldinu sem þeir draga. Liðsmenn eiga svo að reyna að giska á réttan 

hlut, persónu eða hugtak. Leikmenn verða að leysa þrautina á ákveðnum tíma og ekki má 

gefa frá sér nein hljóð né benda á hluti í umhverfinu.

R –  Rúnir:  Hér  draga  leikmenn  rúnaspjald.  Leikmenn  fara  eftir  því  sem  stendur  á 

spjaldinu. Ef leikmenn fá spjald sem segir að þeir eigi að fara í annan heim þá fara þeir á 

þann rúnareit í þeim heimi sem er merktur með hring utan um R. Þegar leikmenn fara á 

þá reiti  kasta þeir  ekki aftur fyrr  en röðin kemur aftur að þeim,  nema annað standi á 

spjaldinu. 

H – Hlutir:  Leikmenn draga spjöld úr þessum bunkum þegar þeir eru komnir  upp úr 

Ginnungagapi, í gegnum sköpun heimsins og á miðjureit í Miðgarði. Þeir draga eitt spjald 

í hverjum lit. Einn hlutur er á hverju spjaldi og á hann sér stað á mismunandi stöðum á 

spilaborðinu. Þessum hlutum eiga leikmenn að skila af sér á þá staði. Leikmenn verða að 

hitta á hlutareiti til þess að geta skilað af sér hlutunum. Þegar þeir eru búnir að skila af sér 

hlut kasta þeir ekki aftur heldur staldra við þar til röðin kemur að þeim aftur. Leikmenn 

verða að halda hlutum sínum leyndum fyrir mótherjum vegna þess að fleiri en eitt lið geta 

dregið sama hlutinn. Ef það gerist þarf það lið sem er seinna til að skila hlutnum af sér að 

fara til baka í miðju Miðgarðs og draga nýjan hlut.   

13



Að ferðast á milli heima

Í  miðju  hvers  heims  komast  leikmenn  á  milli  heima.  Frá  Miðgarði  er  bæði  hægt  að 

komast  yfir  Bifröst  til  Himinbjarga  og  niður  Helveg.  Ekki  er  hægt  að  fara  frá 

Himinbjörgum niður Helveg né öfugt. Frá sköpun heimsins fara menn frá endareit þar 

yfir á miðjureit í Miðgarði, ekki þarf að hitta á reitinn. Þegar leikmenn hafa lokið við að 

skila  af  sér  öllum hlutum fara  þeir  í  miðju  Miðgarðs  og  þaðan  yfir  á  upphafsreit  í 

Ragnarökum. Þegar leikmenn eru að ferðast á milli heima kasta þeir ekki aftur þegar í 

nýjan heim er komið heldur staldra við þangað til kemur að þeim aftur. Leikmenn verða 

að hitta á miðjureit til þess að færast á næsta stað.

Lokaorð

Við gerð spilsins  Goðmagns og skýrslunnar  um það kviknuðu margar  spurningar  um 

norræna goðafræði og stöðu hennar í nútíma samfélagi. Hver er staða hennar í dag og 

nýtur hún þeirrar virðingar sem henni ber sem einn af hornsteinum menningar norrænna 

þjóða? Eitt af meginmarkmiðunum með Goðmagni er að vekja áhuga grunnskólakennara 

á norrænu goðafræðinni með því að útbúa og færa þeim námsgagn sem auðveldar þeim 

að gera efnið áhugavert og aðgengilegt fyrir nemendur grunnskólans. 

Við  gerð  spilsins  lögðu  höfundar  mikið  upp  úr  því  að  leyfa  leikmönnum  að 

upplifa sögusvið norrænnar goðafræði á sinn hátt.  Á þann hátt telja höfundar sig hafa 

nálgast markmið í einstaklingsmiðuðu námi. Einnig höfðu höfundar það að leiðarljósi að 

leyfa  leikmönnum að upplifa  í  leik  þann hlut  menningar  okkar  sem felst  í  norrænni 

goðafræði.  Þessum  markmiðum  telja  höfundar  sig  hafa  náð  með  því  að  gera  spilið 

Goðmagn aðgengilegt  fyrir  breiðan aldurshóp og breitt  þroskastig  nemenda.  Spilið  er 

fræðandi um leið og það er skemmtilegt, auk þess sem það er mjög auðvelt í notkun. Þar 

af  leiðandi  geta  kennarar  og  aðrir  sem  að  vilja  uppfræða  gripið  til  þess  án  mikils 

undirbúnings sé það við höndina.
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