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Ágrip 
Ritgerðin fjallar um norræna goðafræði í námi og kennslu í grunnskólum. Í henni er sagt 

frá almennum atriðum norrænnar goðafræði, gerð grein fyrir viðhorfs- og 

kennslukönnun sem gerð var meðal nokkurra kennara í byrjun árs 2010, tengslum 

norrænnar goðafræði við Aðalnámskrá grunnskóla, mögulegum kennslugögnum og 

settar fram nokkrar kennsluhugmyndir. Því getur ritverkið hæglega hjálpað kennurum 

við undirbúning kennslu efnisins. 

Norrænu goðsögurnar segja frá sköpun heimsins, lífi og störfum guðanna, 

endalokum veraldar og nýju upphafi og byggja á ævafornum indóevrópskum rótum.  

Megindleg spurningakönnun var lögð fyrir 35 starfandi kennara. Helstu 

niðurstöður eru að flestir kennarar þekkja vel markmið Aðalnámskrár grunnskóla 

varðandi norræna goðafræði og miða við þau í kennslu. Meirihlutinn telur norræna 

goðafræði mikilvægan námsþátt sem höfðar til nemenda og flestir vildu hafa betri 

þekkingu á efninu. Kennslugögn eru mismunandi og margar kennslubækur fjalla mjög 

takmarkað um þetta efni. Flestir kennarar nota fjölbreytt námsmat en algengast var 

símat. Kennsluaðferðir voru einnig margvíslegar en algengustu aðferðirnar voru 

útlistunarkennsla eða þulunám og þjálfunaræfingar en 43% kennara notuðu annan 

þessara flokka í sinni kennslu.  
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Formáli 
Ritgerð þessi er lögð fram sem 10 eininga lokaverkefni til B.Ed. gráðu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún fjallar um nám og kennslu norrænnar 

goðafræði í grunnskólum, goðafræðina sjálfa, megin inntak hennar og uppruna, tengsl 

hennar við Aðalnámskrá grunnskóla, kennslugögn og kennsluaðferðir. Í henni er einnig 

fjallað um viðhorf og hugmyndir kennara um efnið sem aflað var með 

spurningakönnun. 

Leiðsagnarkennari minn í verkefni þessu var Jóhanna Karlsdóttir lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og færi ég henni hér með bestu þakkir fyrir góðar 

ábendingar og stuðning við vinnslu ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka þátttakendum í 

viðhorfs- og kennslukönnuninni fyrir ómetanlega hjálp þeirra með svörum sínum. Að 

auki vil ég þakka Önnu Guðrúnu Edvardsdóttur, Kristínu Theodóru Hreinsdóttur og 

Guðjóni Ingólfssyni fyrir yfirlestur ritgerðar og fjölskyldu minni fyrir þolinmæði 

síðustu ára.  
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1 Inngangur 
 

Munu ósánir 

akrar vaxa, 

böls mun alls batna, 

 (Völuspá 1997) 

 

Norræn goðafræði er nátengd íslenskri menningu og sjáum við skírskotanir til hennar 

víða í sögum, ljóðum og orðasamböndum. Ritgerð þessi er lokaritgerð til B.Ed.-prófs 

frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands og fjallar um norræna goðafræði í grunnskólum. 

Fyrir mörgum árum, þegar ég var barn í grunnskóla, lærði ég fyrst um norræna 

goðafræði. Efnið fannst mér áhugavert og ekki dvínaði áhuginn þegar ég fór að lesa 

teiknimyndasögurnar Goðheima eftir Peter Madsen. Á síðasta ári fékk ég það verkefni í 

vettvangsnámi mínu, að kenna þetta efni í fjórum bekkjum á grunnskólastigi. Sú reynsla 

opnaði augu mín á ný fyrir þessu stórbrotna efni en jafnframt vöknuðu hjá mér 

spurningar sem kröfðust svara. Þessi ritgerð er niðurstaða leitar minnar að svörum. 

Svörum sem munu gera mig hæfari til að kenna um norræna goðafræði og vonandi 

hjálpa öðrum til þess sama.  

Markmið ritgerðarinnar er að safna saman á einn stað mikilvægum upplýsingum 

sem hæglega geta hjálpað kennurum að takast á við það verkefni að kenna nemendum í 

grunnskóla um norræna goðafræði. Henni er ætlað að veita innsýn í efnið, sýna fram á 

mikilvægi þess, fjalla um kennslugögn og og koma með hugmyndir að verkefnum og 

kennsluaðferðum.  

Það leggur enginn út í kennaranám án þess að ætla sér að verða góður kennari. 

En hvað er það sem ég þarf að vita til að geta kennt norræna goðafræði á áhrifaríkan og 

skemmtilegan hátt? Rannsókarspurningarnar sem ég lagði upp með eru eftirfarandi:  

Hvað er norræn goðafræði?  

Hvers vegna á að kenna norræna goðafræði í íslenskum grunnskólum?  

Hvaða kennsluefni er til um norræna goðafræði?  

Hvernig er hægt er að kenna norræna goðafræði? 

Leiðsagnartilgáta mín var sú að kennarar hefðu mjög misjafna þekkingu á norrænni 

goðafræði. Almennt hefðu þó þeir kennarar sem kenndu hana betri þekkingu á henni og 

jafnframt ágæta þekkingu á markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er að námsefninu 

snýr og að flestir kennarar notuðu þessi markmið í einhverjum mæli til að skipuleggja 
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kennslu. Ég taldi að námsefni væri af skornum skammti og megnið af því fjallaði aðeins 

um norræna goðafræði í framhjáhlaupi í sambandi við annað efni eins og landnámið. 

Kennarar byggju hins vegar yfir fjölbreyttum hugmyndum og notuðu margskonar 

kennsluaðferðir.  

Verkefnið er byggt þannig upp að í öðrum kafla geri ég grein fyrir könnun sem 

ég lagði fyrir hóp kennara, aðferðafræði hennar og öðrum aðferðum sem ég beitti við að 

leita svara við rannsóknarspurningum mínum. Niðurstöður hennar birtast jafnóðum inni 

í köflum ritgerðarinnar ásamt því að fjallað er á margvíslegan hátt um viðkomandi efni. 

Í þriðja kafla „Um norræna goðafræði“ fjalla ég um þær niðurstöður sem snúa að 

þekkingu kennara á norrænni goðafræði og um meginatriði norrænnar goðafræði. Í 

fjórða kafla „Norræn goðafræði í Aðalnámskrá grunnskóla“ er fjallað um hvernig 

norræn goðafræði birtist í Aðalnámskrá grunnskóla og þekkingu og notkun kennara á 

markmiðum tengdum henni. Í fimmta kafla „Námsefni norrænnar goðafræði“ eru til 

umfjöllunar svör kennara í tengslum við námsefni, niðurstöður lítillar 

námsefnisathugunar, umfjöllun um námsefni úr Aðalnámskrá grunnskóla og margt 

fleira tengt námsefni. Í sjötta kafla „Kennsla norrænnar goðafræði“ er fjallað m.a. um 

námsmat og kennsluhugmyndir kennara og settar fram nokkrar hugmyndir að kennslu 

efnisins sem auðvelt á að vera fyrir kennara að grípa til. Í sjöunda kafla „Umræða“ 

birtist samantekt á niðurstöðum könnunarinnar ásamt vangaveltum mínum um þær og í 

„Lokaorðum“ dreg ég saman aðalatriðin sem komu fram við vinnslu verkefnisins.  
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2 Rannsóknaraðferð 
Þær fjölmörgu spurningar um nám og kennslu norrænnar goðafræði í grunnskólum, sem 

mig þyrsti í svör við, sendu mig af stað í margþætta leit. Ég skoðaði margvíslegar 

heimildir um norræna goðafræði eins og Gylfaginningu, Völuspá og Ynglinga sögu en 

einnig fjölmargar bækur, þar sem frumheimildirnar eru túlkaðar af mismunandi 

fræðimönnum. Ég skoðaði einnig vel Aðalnámskrá grunnskóla, ýmsar bækur um 

kennslufræði og fjölmargar kennslubækur. Stór hluti af leitinni fólst í því að leita eftir 

viðhorfum og hugmyndum starfandi kennara, um þetta tiltekna efni. Þá eru ótaldir allir 

krókarnir og lykkjurnar sem urðu á leið minni og fólu í sér mismunandi efni.  

Til að skoða viðhorf og hugmyndir kennara um efnið valdi ég rannsóknaraðferð 

sem gæti lýst þessum hugmyndum og viðhorfum án þess að hagræða þyrfti neinum 

þáttum (McMillan 2008:186). Það rannsóknarsnið sem valið er segir til um það hvernig 

upplýsingum er safnað. Ég kaus að nota megindlegt „non-experimental“ lýsandi, 

rannsóknarsnið en sú aðferð nýtist þegar varpa á ljósi á það hvernig hlutirnir eru eða 

voru. Lýsandi rannsókn safnar tölfræðiupplýsingum og niðurstöður hennar má setja 

fram í formi talna, texta eða myndrita. Megindleg aðferðafræði byggir á þeirri 

vissuhyggju að hægt sé að rannsaka veruleikann hlutlægt en almennt flokkast 

megindlegar rannsóknir í tvennt, „non-experimental“ og „experimental“. Það að 

rannsóknaraðferðin kallast „non-experimental“ stendur fyrir það að engum þáttum er 

hagrætt til að hafa áhrif á niðurstöður (McMillan 2008:186). 

Ég ákvað að gera viðhorfs og kennslukönnun meðal kennara. Kannanir geta 

verið mjög gagnlegar við að safna upplýsingum um efni þar sem leitast er við að lýsa 

ákveðnu fyrirbæri eins og hegðun og skoðunum (McMillan 2008:204-206). Upplýsing-

unum var safnað einu sinni frá ákveðnu úrtaki en þegar kannanir eru gerðar á þennan 

hátt nefnist það þversniðskannanir (cross-sectional surveys).  

Fyrstu skref mín voru að kanna landið ef svo má að orði komast. Ég sendi 

spurningu til nokkurra kennara og skólastjórnenda sem ég þekki víðs vegar um landið, 

til að athuga um mögulega þátttöku. Fystu viðbrögð voru það góð að ég hellti mér út í 

að setja saman könnunina. Ég lagði upp með það að fá samþykki fyrir þátttöku áður en 

könnunin væri send á viðkomandi kennara. Einnig tók ég fram í bréfi með könnuninni 

að þátttakendum væri ekki skylt að svara einstökum spurningum. Með því að hafa þessi 

atriði ljós strax í upphafi og vegna þess að spurningarnar sneru ekki að persónulegum 

málefnum þátttakenda, þurfti, samkvæmt upplýsingum frá Persónuvernd, ekki að skrá 

könnunina (Persónuvernd. án árs). 
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2.1 Könnun á námi og kennslu 
Tilgangur könnunarinnar var að leita svara við þeim spurningum sem settar voru fram 

sem rannsóknarspurningar og draga upp heildarmynd af námi og kennslu í norrænni 

goðafræði í grunnskólum á Íslandi. Markmiðið var síðan að þau svör sem fengjust gætu 

eflt skilning á stöðu norrænnar goðafræði í grunnskólum í dag bæði hvað varðar inntak 

hennar, tengsl við námskrá, námsefni og kennsluaðferðir. Einnig að gefa kennurum og 

sjálfri mér, vettvang til að spegla hugmyndir sínar, þekkingu og aðferðir í til að geta 

ígrundað þær og þróað áfram. 

2.2 Framsetning könnunar 

Form könnunarinnar var póstkönnun, þar sem þátttakendur gátu valið milli þess að fá 

könnunina senda í tölvupósti eða bréfapósti. Kostur kannana af þessu tagi er að þær gefa 

möguleika á að safna fjölbreyttum gögnum og jafnan eru tengsl milli þess sem fólk gerir 

og þess sem það segist gera sem eykur réttmæti niðurstöðunnar (Þorlákur Karlsson 

2003:331). Ákveðin atriði þarf að hafa í huga við samningu spurninganna eins og að 

hafa orðalagið einfalt, eðlilegt og málfræðilega rétt (McMillan 2008:205). Það má ekki 

virka leiðandi og ljóst þarf að vera hvað um er spurt. Spurningarnar þurfa einnig að 

miða að því að fá svör við þeim spurningum sem lagt er upp með í upphafi. Með þetta í 

huga útbjó ég 19 spurningar sem samanstóðu af blöndu af opnum og lokuðum 

spurningum (sjá viðauka 1). Margt það sem ég þarfnaðist svara við, eins og t.d. um 

kennsluhugmyndir og námsgögn, voru þess eðlis að ekki var möguleiki á að setja fram 

lokaðar spurningar. Í þessum tilvikum ákvað ég að nota fremur opnar spurningar þar 

sem þær kæmu til með að gefa mér skýrari svör jafnvel þó úrvinnsla þeirra væri flóknari 

(Þorlákur Karlsson 2003:347). Forprófun könnunarinnar var fólgin í því að ég fékk 

nokkra góða einstaklinga til að lesa hana yfir m.a. með fyrrnefnda þætti í huga. 

2.3 Úrtak 

Sá hópur sem einstök könnun eða rannsókn er ætlað að afla upplýsinga um er jafnan 

nefnt þýði (McMillan 2008:110). Í þessari könnum er því þýðið allir starfandi kennarar 

á landinu. Úr þýðinu er valið úrtak, hópur einstaklinga, til að taka þátt í könnuninni. 

Nokkrar mismunandi aðferðir eru til við að velja úrtakið. Sú aðferð sem ég upphaflega 

hafði ætlað mér að nota var þægindaúrtak, þ.e. sá hópur einstaklinga sem ég taldi mig 

eiga auðvelt með að safna upplýsingum hjá. Þessi aðferð reyndist ekki eins árangursrík 

og ég hafði talið. Til að bæta þátttökuna valdi ég því nýtt úrtak, einfalt slembiúrtak þar 

sem tilviljun réði þátttakendum. Ég notaði veraldarvefinn til að fá upplýsingar um 
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grunnskóla landsins, skipti landinu upp í svæði og valdi af handahófi nokkra skóla af 

hverju svæði og sendi síðan beiðnir um þátttöku í skólana. Í þátttökubeiðninni gætti ég 

þess að kynna bæði mig sjálfa og tilgang könnunarinnar (McMillan 2008:205). Þessar 

tvær aðferðir saman skiluðu mér úrtaki 35 einstaklinga sem samþykktu að taka þátt. 

Úrtakið er frekar lítill hluti þýðisins en það gerir það að verkum að varlega þarf að fara í 

að alhæfa út frá niðurstöðunum. Vegna þess að það var lagt í hendur skólastjórnenda 

viðkomandi skóla að finna þátttakendur, er í þeim hluta ekki með öllu ljóst kynjahlutfall 

svarenda en þar sem það liggur fyrir hallar mjög á hlut karla.  

2.4 Gagnaöflun og úrvinnsla 
Fyrstu spurningalistarnir voru sendir út 8 febrúar síðastliðinn og voru síðan sendir út 

jafnóðum og þátttökusamþykki barst. Þann 11. febrúar fóru svör að berast við 

könnuninni og bárust þau nokkuð jafnt yfir tímabilið, þar til sú síðasta barst 22 mars. 

Aðal ókostir við notkun kannanna er lítil svörun (McMillan 2008:206) en almennt er 

70% þátttaka talin ásættanleg. Svarhlutfallið í þessari könnun varð rúmlega 91% og telst 

því mjög vel ásættanlegt. Úrvinnsluna hóf ég strax og fyrstu svörin fóru að berast. Hvert 

svarblað númeraði ég við komu og skráði síðan öll svör inn í reikniforritið Excel ásamt 

svarnúmeri en það gerði mér kleift að rekja aftur til svarblaðanna hvern innslátt í kerfið. 

Í opnu spurningunum greindi ég innihaldið og setti saman í flokka en þá var hægt að 

skrá þær með samskonar teljanlegum hætti inn í kerfið. Þegar ljóst var að ekki mundu 

fleiri svör berast, fór ég aftur yfir skráningarnar til að ganga úr skugga um það að hvergi 

væri ranglega skráð svar.  

Niðurstöður könnunarinnar kölluðu sumar hverjar eftir frekari upplýsingum sem 

ég safnaði og vann úr með hliðsjón af rannsóknarspurningunum og niðurstöðum 

könnunarinnar. Lokaliður gagnaúrvinnslunnar var að setja niðurstöðurnar fram í texta 

og myndum í tengslum við aðrar upplýsingar og birtast hér í næstu köflum. 
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3 Um norræna goðafræði 
Norræn goðafræði á sér mjög fornar rætur. Goðin sem sögurnar fjölluðu um voru af 

tveimur aðgreindum ættum sem nefndust æsir og vanir. Flest goðin voru ásaættar og 

báru trúarbrögðin nafn þeirra og kallaðist ásatrú. Sögurnar sögðu frá guðunum, lífi 

þeirri og athöfnum og öðrum þeim verum og öflum sem að verki voru í veröldinni 

(Bæksted 1986:26).  

Kennari þarf að búa yfir margvíslegri þekkingu, m.a. á efninu sjálfu (Parkay 

2006:8-9). Þátttakendur könnunarinnar lögðu mat á eigin þekkingu á norrænni 

goðafræði með því að merkja við á kvarðanum 0-10 það sem þeir töldu best eiga við um 

þekkingu sína. Flestir völdu töluna 6 eða 22% þátttakenda, eins og sjá má á mynd 1. 

Einnig völdu nokkuð margir töluna 4. Dreifing svaranna spannaði næstum allan 

kvarðann eða frá 0 og upp í 9 þar sem meðaltalið var 5,5. Flestir vildu hafa betri 

þekkingu á norrænni goðafræði eða 82% þátttakenda en 18% voru hlutlausir.  

Vegna þessa stóra hlutfalls sem gjarnan vill hafa betri þekkingu á norrænni 

goðafræði, ætla ég nú að rifja hana upp og fjalla svolítið um meginatriðin. 

3.1 Heimildir um norræna goðafræði 
Heimildir um norræna trú og norræna goðafræði teljast frekar brotakenndar enda voru 

trúarbrögðin sjálf löngu liðin undir lok þegar ritöld hófst á Norðurlöndum (Jón Hnefill 

Aðalsteinsson 1988:70). Þó teljast ritheimildirnar helstu heimildir norrænnar goðafræði 

og eru þeirra helstar Eddukvæði og Snorra-Edda (Einar Laxness 1995:47). Aðrar ritaðar 

heimildir má finna á hinum Norðurlöndunum, þó í minna mæli sé og einnig í ritum t.d. 

Rómverja og Araba (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1988:3). Í Eddukvæðum er mikið af 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10

3% 3%
0%

9%

19%

13%

22%

9% 9%
13%

0%

Mynd 1
Mat kennara á eigin þekkingu á norrænni goðafræði. 

Á kvarðanum 0 – 10 (þar sem 0 er síst og 10 er best), hvert er mat þitt á eigin kunnáttu í 
norrænni goðafræði? Dragðu hring um þá tölu sem þú telur best eiga við svar þitt.
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þeim grundvallaratriðum sem ásatrúin byggir á (Sölvi Sveinsson 1993:26) og eiga 

helstu kvæðin eins og Völuspá, Grímnismál, Vafþrúðnismál og Hávamál sterkar rætur í 

heiðni. Kvæðin segja frá sköpun heimsins og tortímingu, goðum og goðsögum, oft á 

gamansaman hátt. Snorra-Edda veitir hins vegar víðtækustu og samfelldustu þekking-

una og geymir heillegustu mynd sköpunarsögunnar (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1988:9). 

Í fyrsta hluta hennar, Gylfaginningu, segir frá Gylfa konungi í Svíþjóð sem hittir Óðin í 

dulargerfi þriggja konunga (Gylfaginning 1997) og fær hjá honum yfirlit yfir sköpunina, 

eyðingu heimsins, goðin og goðsagnir sem sumar þekkjast ekki annarstaðar frá.  

Fornleifar eru mikilvægar heimildir um trúarlíf norrænna manna. Þær þarf hins 

vegar að túlka sem getur reynst fræðimönnum erfitt (Ingvar Sigurgeirsson og fl. 

1982:61). Af þeim gröfum sem fundist hafa frá heiðnum tíma má ráða að menn litu á 

dauðann sem ferðalag til annars heims (Sölvi Sveinsson 1993:104-105). Þetta má túlka 

út frá því að oft var hinn látni látinn hvíla í farartæki eins og t.d. bát eða skipi en sums 

staðar tíðkaðist að raða steinum í skipsmynd umhverfis grafirnar. Rúnir, bergristur og 

ýmsir munir sem fundist hafa geta gefið upplýsingar um trú, guði og goðsögur. Líkneski 

eða styttur af guðum hafa fundist í jörðu og margir aðrir munir og einnig leifar 

fórnardýra, þ.á.m. af mönnum (Sölvi Sveinsson 1993:25).  

Nöfn og kennileiti geta gefið mikilvægar upplýsingar. Örnefni sem dregin eru af 

nöfnum einstakra guða gefa vísbendingar um útbreiðslu dýrkunar og jafnvel þróun 

goðsins (Sölvi Sveinsson 1993:99). Lítið er um örnefni dregin af nafni Óðins á Íslandi. 

Það gæti verið vegna þess að þeir sem settust að hér landi, urðu flestir bændur og höfðu 

því lítið til Óðins að sækja sem einkum var guð konunga og höfðingja. Mörg forn 

örnefni tengd goðinu Tý eru í Danmörku en þau eru sjaldgæf í Noregi og Svíþjóð. 

Sumir telja að það geti bent til þess að dýrkun hans hafi borist sunnan úr álfunni en ekki 

borist að ráði til Skandinavíu. Aðrir telja það stafa af því að hann hafi verið farin að 

gleymast þar á víkingaöld (Bæksted 1986:19). Örnefni tengd Tý finnast ekki þar sem 

örnefni tengd Ulli eru og túlka sumir það þannig að Ullur sé yngra nafn á guðinum Tý 

(Sölvi Sveinsson 1993:61). Ulli tengjast mikill fjöldi örnefna, þó hvorki finnist þau á 

Íslandi eða í Danmörku. Örnefni tengd Nirði og öðrum vönum eru flest í kringum 

Löginn í Svíþjóð, við Oslóarfjörð og í Vestur-Noregi (Bæksted 1986:127). Örnefni 

kennd við Frey, finnast á öllum Norðurlöndunum og eru svo algeng að ætla má að 

dýrkun hans hafi verið mjög úbreidd. Við Freyju, systur hans, er fjöldi örnefna kenndur 

í Noregi, Svíþjóð og Danmörku en finnast ekki á Íslandi, þó örnefni tengd Nirði og Frey 

finnist hér (Sölvi Sveinsson 1993:70). Örnefni tengd Þór eru einnig algeng á 
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Norðurlöndunum auk þess sem fjölmörg mannanöfn eru dregin af nafni Þórs og vitna 

um hversu mikils hann var metinn á landnámsöld (Bæksted 1986:116- 117). 

3.2 Sköpun heimsins í norrænni goðafræði 
Sköpunarsögu heimsins er lýst í Völuspá og Snorra-Eddu sem ber þó ekki saman að 

öllu leiti og virðist sem tvær goðsagnir hafi lifað á víkingaöld (Sölvi Sveinsson 

1993:79). Sú mynd sem ég ætla að draga hér upp styðst við Snorra-Eddu.  

Áður en jörðin var sköpuð var til hinn kaldi Niflheimur í norðri og Múspell, 

heitur og ljós, í suðri (Gylfaginning 1997). Milli heimanna tveggja var Ginnungagap, 

opið hyldýpi. Hvergelmir var brunnur í Niflheimi. Úr honum runnu ár sem frusu og 

hlóðu upp ís nyrst í Ginnunagapi en í syðri hluta þess flugu gneistar og sindur frá 

Múspellsheimi. Í miðju Ginnungagapi, þar sem loftið var kyrrt og milt, mættust hitinn 

og hrímið og þar kviknaði líf, jötunninn Ýmir, ættfaðir hrímþursa. Þarna varð einnig til 

kýrin Auðhumla og úr spenum hennar runnu mjólkurár sem nærðu Ými. Auðhumla 

sleikti salta hrímsteinana og úr einum þeirra sleikti hún stóran og fagran mann sem fékk 

nafnið Búri. Sonur Búra, Bor, átti að konu Bestlu dóttur Bölþorns jötuns og voru þeirra 

synir fyrstu goðin, Óðinn, Vili og Vé. Bræður þessir drápu Ými og gerðu af hræi hans 

jörðina í miðju Ginnungagaps. Fyrstu mennina sköpuðu þeir úr trjám sem þeir fundu á 

sjávarströndu. Þau nefndust Askur og Embla og fengu Miðgarð til búsetu en sjálfir 

byggðu goðin sér bústaðinn Ásgarð í miðjum heiminum.  

3.3 Heimsmyndin 

Jörðin sem norrænir menn sáu fyrir sér var hringlaga, flöt og umkringd hafi (Sölvi 

Sveinsson 1993:81). Miðpunktur heimsins var hinn sígræni askur Yggdrasils sem 

breiddi limi sína um veröld alla (Gylfaginning 1997). Hann hafði þrjár víðfemar rætur 

og var brunnur undir hverri þeirra, hver í sínum heiminum. Hvergelmir í Niflheimi, 

Mímisbrunnur í Jötunheimi og Urðarbrunnur í Ásgarði. Drekinn Níðhöggur nagaði 

sífellt eina rótina og átti í eilífum deilum við örn sem sat efst í asknum. Við Urðarbrunn 

bjuggu þrjár nornir Urður, Verðandi og Skuld og réðu þær örlögum manna. Þær sáu 

jafnframt um að vökva askinn, með vatni eða aur úr brunninum, dag hvern. Við 

ströndina í austri var Jötunheimur þar sem jötnar bjuggu og þar stóð borg þeirra 

Útgarður (Sölvi Sveinsson 1993:81). Í norðri var Niflheimur og þaðan blésu kaldir 

vindar. Þar var einnig Náströnd þar sem hinir verstu menn dvöldu eftir dauðann. Lengst 

í suðri var Múspellsheimur þar sem eldjötnar bjuggu. Miðgarður, víggirt búsvæði 

manna, var á miðri jörðinni. Þar sem heimurinn reis hæst hefur væntanlega Ásgarður, 
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bústaður guðanna, staðið (Iðunn Steinsdóttir 2008:47) en þangað mátti komast um 

regnbogabrúna Bifröst. Himininn hvelfdist yfir jörðina og á honum runnu sól og máni 

(Sölvi Sveinsson 1993:81). 

3.4 Goð og gyðjur 
Goðin sjálf, sem hin norræna goðafræði fjallar um, sáu menn fyrir sér í mannsmynd 

(Einar Laxness 1995:46). Eiginleikar guðanna og sérkenni voru mismunandi en yfir 

heildina mátti segja að goð af vanaætt væru frjósemisguðir en þau af ásaætt væru 

hernaðarguðir (Iðunn Steinsdóttir 2008:49). Æsir og vanir áttu forðum í stríði sem lauk 

með sáttargjörð og skipst var á gíslum. Þá komu sjávarguðinn Njörður og börn hans 

Freyr, sem var frjósemisguð, og ástargyðjan Freyja, til Ásgarðs (Sölvi Sveinsson 

1993:41) og bjuggu æ síðan. Æðstur ása var hinn eineygði Óðinn. Kona hans var Frigg, 

sem vissi öll örlög og var sonur þeirra Baldur. Næst æðstur var þrumuguðinn Þór, sonur 

Óðins. Skáldskaparguðinn Bragi var frægur fyrir visku sína og orðheppni en Iðunn kona 

hans gætti eplanna sem veittu guðunum æskuna á ný er þeir eltust. Orrustuguðinn Týr, 

vantaði framan á aðra höndina því hann missti hana við að fjötra Fenrisúlf. Heimdallur 

var sá sem gætti himnabrúarinnar Bifrastar. Hann heyrði bæði og sá mjög vel. Mikill 

áhrifavaldur í goðsögunum var Loki Laufeyjarson. Hann var faðir óvættanna Fenrisúlfs, 

Miðgarðsorms og Heljar og móðir Sleipnis, hins áttfætta hests Óðins. Loki stóð fyrir því 

að Baldur sonur Óðins og Friggjar var drepinn og vegna þess fjötruðu æsir hann í helli 

einum þar sem hann bíður ragnaraka (sjá meira um goðin í viðauka 2).  

3.5 Líf eftir dauðann 
Ásatrúarmenn gerðu ekki ráð fyrir að dauðinn væri endir tilvistar þeirra og því skipti 

máli bæði hvernig þeir lifðu lífinu og hvernig þeir létust. Kappar þeir sem féllu í 

orrustum fengu vist í Valhöll eftir dauðann og nefndust þá einherjar (Bæksted 1986:78). 

Eftir þeim sendi Óðinn valkyrjurnar sem riðu loft og lög í fullum herklæðum (Sölvi 

Sveinsson 1993:100). Í Valhöll vörðu kapparnir tíma sínum í að berjast yfir daginn en 

að kvöldi risu þeir föllnu upp aftur og um nætur var etið og drukkið (Bæksted 1986:78). 

Aldrei skorti svínakjöt eða mjöð í Valhöll þar sem á hverjum degi var gölturinn 

Sæhrímnir matreiddur og á hverju kvöldi varð hann heill á ný en mjöðurinn rann í 

stríðum straumum úr spenum geitarinnar Heiðrúnar sem hafðist við á þaki Valhallar. 

Þeir sem dóu úr veikindum eða elli fóru til Heljar þar sem vistin var köld og dauf 

(Gylfaginning 1997). Hel, dóttir Loka og Angurboðu, réð í ríki dauðra og var hún sögð 

til helminga blá og hörundslit, þungbúin og grimmileg. Leiðin til Heljar, Helvegur, lá í 
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norður og niður. Fegursti og besti staður himinsins var Gimlé en þar bjuggu góðir og 

réttlátir menn. Gimlé átti að standa að eilífu og standast ragnarök. 

3.6 Ragnarök 
Ragnarökum er lýst í Völuspá sem endalokum heimsins og nýju upphafi. Undanfari 

þeirra skyldi vera fimbulvetur sem stæði í þrjá vetur samfleytt (Gylfaginning 1997) en 

undan þeim aðrir þrír með bardögum um alla veröld þar sem bræður, feðgar og frændur 

berjast af græðgi. Sólina og tunglið mundu tröllvaxnir úlfar gleypa og jörðin skjálfa svo 

að Fenrisúlfur og Loki losni úr prísundum sínum og Miðgarðsormur sækir upp á land. 

Bifröst brotnar undan þunga Múspellssona er þeir sækja fram. Heimdallur blæs í 

Gjallarhornið til að vara goðin við. Einherjar sækja fram undir forystu Óðins og guðir 

og jötnar berjast. Heimdallur mun berjast við Loka og falla báðir. Þór berst við erkióvin 

sinn Miðgarðsorminn og nær að bana honum en þó ekki fyrr en Miðgarðsormurinn 

hefur spúið hann eitri sem dregur Þór til dauða. Óðinn berst við Fenrisúlfinn sem mun 

gleypa hann en síðar nær Víðar, sonur hans, að drepa úlfinn. Bardagi Freys og eld-

jötunsins Surts er táknrænn, þar sem frjósemin berst við eyðingaröflin (Sölvi Sveinsson 

1993:67). Freyr lýtur í lægra haldi og Surtur varpar eldi yfir jörðina og brennir allan 

heim (Gylfaginning 1997). Eftir tortíminguna verður nýr heimur til. Jörðin rís á ný úr 

sænum, græn og fögur. Þar munu ósánir akrar vaxa og böl allt batna. Ný sól rís á himni 

og nýtt mannkyn fæðist af tveimur sem lifðu af. Bræðurnir Baldur og Höður snúa frá 

Helju og byggja upp nýjan heim ásamt goðunum Víðarri, Vála, Magna og Móða. 

3.7 Trúarathafnir 
Forverar okkar, landnámsmennirnir voru ásatrúar. Ekki er vitað með vissu hvernig þeir 

tignuðu guði sína enda heimildir ekki mjög nákvæmar um þetta atriði. Í sumum 

tilvikum virðist líka frásagnir um siði og trúaratferli hafa verið felld niður við endurritun 

gamalla rita (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1997:28). Talið er að dýrkunin hafi verið tvíþætt 

þar sem annars vegar var opinber dýrkun, þar sem konungar eða höfðingjar sáu um að 

blóta guðina til heilla fyrir ákveðið ríki eða hérað (Sölvi Sveinsson 1993:88-89 og 92-

93) hins vegar heimadýrkun sem bundin var einstökum bæjum eða ættum. Konungarnir 

báru því ábyrgð á því að guðirnir hefðu velþóknun á þjóðinni. Til eru sögur af sænskum 

konungum sem þegnarnir fórnuðu guðunum því þeir töldu þá bera ábyrgð á hallærinu 

sem ríkti í landinu. Fleiri sagnir eru til sem benda til þess að mannblót hafi verið 

stunduð að einhverju marki, einnig hér á landi (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1997:37). 

Menn dýrkuðu guðina með því að gera af þeim líkneski og blóta þau (Einar Laxness 
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1995:46) en nokkuð hefur verið umdeilt hvort fornmenn hafi reist sérstök hús fyrir 

dýrkunina (Sölvi Sveinsson 1993:94). Almennt er þó talið að blót munu hafa farið fram 

við steinölturu undir berum himni eða í hofum (Einar Laxness 1995:46-47), sem voru 

eins konar musteri eða hús. Guðunum voru færðar fórnir og blótveislur haldnar að 

jafnaði þrisvar yfir árið, að vori, hausti og á miðjum vetri. Í dag er starfandi löggiltur 

ásatrúarsöfnuður á Íslandi sem er sá eini í heiminum sem byggir á fornri trú 

indóevrópumanna og hefur full réttindi á við önnur trúfélög (Sölvi Sveinsson 1993:23). 

Félagið stendur fyrir blótum en almennt er trúariðkunin einstaklingsbundin. 

Eddukvæðin eru höfð til hliðsjónar í trúarlegum efnum en margir líta fremur á trúna sem 

„sið eða lífsstíl heldur en bein trúarbrögð“ (Ásatrúarfélagið).  

3.8 Indóevrópski sagnaarfurinn 
Norræna goðafræðin er byggð á fornum rótum og telja fræðimenn að skyldleiki sé með 

henni og goðafræði margra annarra germanskra og arískra þjóða (Ólafur Briem 1968:7). 

Þar er um að ræða ýmis ævaforn sameiginleg atriði líkt og guði, sagnir, goðsögur og 

hugmyndir sem auðvelt er að sannfærast um að komnar séu af sameiginlegri frummynd 

frá því fyrir tíma þjóðflutninganna (Bæksted 1986:11). Þó er vert að fara varlega í því 

að alhæfa um þetta því margvíslegar líkar sagnir má finna víðsvegar um jörðina og 

engin ástæða til að ætla að þó þær líkist hverri annarri, hafi þær verið fengnar að láni 

annars staðar frá (Bæksted 1986:145). Indóevrópumenn töluðu tungumál af sama stofni 

og á þjóðflutningatímanum lögðu þeir undir sig Indland, Íran og Evrópu (Sölvi 

Sveinsson 1993:22-23). Með sér fluttu þeir trúarbrögð sín og þó þeir hafi iðkað þau 

lengi er líklegt að hún hafi með tímanum vikið fyrir annarri trú. Af þessum ástæðum er 

talið að þessar hliðstæður finnist innan indóevrópsku trúarbragðanna. Sem dæmi er hinn 

norræni Óðinn er talinn líkjast hinum indversku Rudra og Varuna (Bæksted 1986:94) og 

hinum gríska Seif (Sölvi Sveinsson 1993:42). Þór líkist mjög Perkunas hinum litháíska 

og hann er talinn hafa verið áhrifavaldur á þrumuguð Finna Ukko (Sölvi Sveinsson 

1993:46-53). Hliðstæður bardaga hans við Miðgarðsorminn finnast einnig víða í indó-

evrópskum trúarbrögðum þó niðurstaða þeirra sé ekki alltaf á sama veg. Frumjötunninn 

Ýmir er einnig talinn skyldur íranska frumjötninum Yima (Jón Hnefill Aðalsteinsson 

1988:10-11) og hliðstæður við kúna Auðhumlu má finna bæði í indverskum og 

persneskum sögnum. Líkindi eru einnig milli Baldurs og kanaanska guðsins Baal (Sölvi 

Sveinsson 1993:44-56) og nafn Týs má finna í öllum germönskum málum.   
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4 Norræn goðafræði í Aðalnámskrá grunnskóla 
Spurningin um það hvaða þekking væri mest um verð, vaknaði á miðri 19. öld (Ellis 

2004:18). Þessi stóra, erfiða spurning á ekki síður við í dag og verður ekki auðsvaraðri 

með tímanum. Samt sem áður er það einmitt þessi spurning sem liggur til grundvallar 

þegar námsskrá er sett saman. Aðalnámskrá grunnskóla er ætlað margþætt hlutverk 

(Menntamálaráðuneytið 2006:11). Hún á að skilgreina og lýsa sameiginlegum 

námsmarkmiðum fyrir alla nemendur grunnskólanna, vera viðmið í mati skólanna og 

leiðbeinandi við námsefnisgerð. Þegar Bloom og félagar hans settu fram hugmyndir 

sínar um mannlega eiginleika og skiptu þeim upp í þekkingarsvið, viðhorfasvið og 

leiknisvið, hafði það gífurleg áhrif á þróun námskrár- og námsefnisgerðar (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999a:20). Þörf er á að vera meðvitaður um að veröldin breytist og 

mennirnir með og í takt við það þarf námskráin að geta þróast. 

Þá vaknar spurningin um það hvað Aðalnámskrá grunnskóla segi um norræna 

goðafræði og hvort kennarar þekki þau markmið sem hún setur fram? Af þátttakendum 

könnunarinnar höfðu 62% einhverntíma kennt um norræna goðafræði. Á mynd 2 má sjá 

að af þeim töldu 60% að þeir þekktu markmið Aðalnámskrár mjög vel eða frekar vel, 

30% töldu sig þekkja þau hvorki vel né illa og 10% að þeir þekktu þau alls ekki vel. Þau 

markmið sem námsskráin leggur okkur til, eru grundvallarþáttur í skólastarfinu, því á 

þeim hvílir forsenda náms og kennslu (Menntamálaráðuneytið 2006:11-12). 

Lokamarkmiðin skýra tilgang námsins og lýsa í aðalatriðum hvaða kunnáttu, skilning 

og færni nemandinn á að vera búinn að tileinka sér á ákveðnum tímapunkti. Leiðina að 

lokamarkmiðunum má varða með þrepamarkmiðum og setja þau þannig upp í smærri 

skrefum til að ná ákveðnum stíganda í náminu. Norræn goðafræði kemur við sögu á 
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Mynd  2

Hversu vel eða illa telur þú þig þekkja þau markmið sem sett eru fram í aðalnámskrá 
grunnskóla og tengast norrænni goðafræði?

Mat kennara á eigin þekkingu á markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er varða 
norræna goðafræði.
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nokkrum stöðum í Aðalnámskrá grunnskóla. Þar á meðal eru markmið sem tengjast 

efninu á óbeinan hátt vegna þess að hún leggur ekki aðeins áherslu á þekkingaratriði 

heldur einnig viðhorf og leikni. Sem dæmi um það á námið að stuðla að umburðarlyndi, 

víðsýni og virðingu fyrir náunganum (Menntamálaráðuneytið 2006:8). Til að ná þessum 

markmiðum er traust þekking á eigin uppruna mikilvæg svo og skilningur á ólíkum 

lífsviðhorfum (Menntamálaráðuneytið 2007b:5-15). Norræna goðafræðin getur leikið 

lykilhlutverk í þessu ferli og aukið nemendum skilning á íslensku samfélagi og 

menningu okkar bæði í nútíð og fortíð. Hún tengist einnig inn í fjöldamörg markmið þar 

sem komið er inn á menningu landsins, sögu og trú. Sem dæmi má nefna markmið um 

það að nemandinn kunni að meta íslenskan menningararf (Menntamálaráðuneytið 

2007a:12-16), hafi kynnst fjölbreytilegum textum, þar á meðal fornum, hafi lesið 

íslenskar goðsögur, geti sagt frá hugmyndum manna um upphaf mannsins í norrænni 

goðafræði (Menntamálaráðuneytið 2007c:16-34), geti rakið meginatriði í norrænni 

goðsögu til dæmis um hamar Þórs, Útgarða-Loka eða Miðgarðsorm og hafi þekkingu á 

trú og siðum við landnám. Því tel ég að markmið Aðalnámskrár grunnskóla séu nokkuð 

ljós hvað varðar norræna goðafræði. Á mynd 3 má sjá að flestir þátttakenda, eða 50% 

töldu að kennsluaðferðir sínar tækju frekar mikið mið af markmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla og 10% töldu aðferðir sínar taka mjög mikið mið af markmiðunum. Hins 

vegar töldu 35% aðferðir sínar taka hvorki mikið eða lítið mið af þeim.  

Mikill meirihluti kennara er þeirrar skoðunar að kenna eigi um norræna 

goðafræði í grunnskóla eða tæplega 97% en 3% sögðu að sér væri sama. Sem skýringar 
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Aðalnámskrár grunnskóla.
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á því hvers vegna kenna ætti norræna goðafræði í grunnskólum, nefndu flestir tengslin 

við sögu landsins eða 42%, 35% nefndu arfleiðina og 23% sögðu að hún væri 

skemmtileg. Af öðrum ástæðum sem nefndar voru, mætti nefna: áhugi nemenda, 

tengslin við bókmenntir og málnotkun, innsýn í menningu fornra tíma og að ástæða sé 

að læra um sem flest trúarbrögð. Þegar spurt var um hvort þátttakendur teldu norræna 

goðafræði höfða til nemenda svöruðu 88% að þeir teldu að hún höfðaði mjög eða frekar 

mikið til nemenda. Þetta er sýnt á mynd 4 og þar sést einnig að 9% voru hlutlaus og 3% 

töldu að hún höfðaði frekar lítið til nemenda. Mikilvægi norrænnar goðafræði vafðist 

ekki fyrir kennurum en 75% þeirra töldu norræna goðafræði mikilvægan þátt í 

skólastarfinu en 19% voru ekki vissir. Helsta ástæðan fyrir mikilvægi hennar var 

menningararfurinn sem 54% nefndu en einnig nefndu 50% sögulega gildið. Vel yfir 

helmingur þátttakenda taldi frekar mikilvægt að Íslendingar læsu norræna goðafræði og 

samtals sögðu 91% hópsins það vera mjög eða frekar mikilvægt. Hin 9% voru hlutlaus. Í 

könnun sem Guðný Guðbjörnsdóttir gerði árið 2005 kom í ljós að 77% fólks í 

aldurshópnum 25 til 30 ára taldi mjög eða frekar mikilvægt að Íslendingar læsu 

Íslendingasögur og norræna goðafræði (Guðný Guðbjörnsdóttir 2006:72) og í 

aldurshópnum 45 til 50 ára var þetta hlutfall 68%. Samkvæmt hennar niðurstöðum var 

það sjónarmið ráðandi að Íslendingum bæri að lesa þær vegna menningararfsins og að 

þær væri gagnlegar og fróðlegar. Það virðist því vera sem áherslur Aðalnámskrár 

grunnskóla rími við skoðanir landsmanna. 
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5 Námsefni norrænnar goðafræði 
Leið nemenda að settum markmiðum námsins er jafnan studd af mismunandi 

námsgögnum og er hlutverk þeirra á þeirri leið afar mikilvægt (Menntamálaráðuneytið 

2006:16). Námsgögn geta verið af ýmsu tagi t.d. námsbækur, handbækur, myndbönd, 

veggspjöld, hljómdiskar eða margmiðlunarefni. Margt er í boði en samt styðjast 

langflestir bóknámskennarar við útgefið námsefni, oftast tiltekna bók (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999a:29-35). Erlendar rannsóknir benda til þess að textar skólabóka séu 

oft of flóknir, órökréttir, samhengislausir og jafnvel fordómafullir. Hérlendis hafa fáar 

rannsóknir verið gerðar á textum skólabóka en Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu 

á að vanda þurfi til verksins við gerð og val námsgagna og leggur hún línurnar gagnvart 

námsgagnahöfundum um hvað skuli fjalla, um framsetningu efnisins og efnistök 

(Menntamálaráðuneytið 2006:16). Kennari þarf einnig að hafa þetta í huga við val 

kennslugagna en mikilvægast er þó hvernig námsgögnin eru notuð (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999a:41).  

Í könnuninni nefndu flestir kennarar fleiri en eina ákveðna kennslubók eða 

kennslugagn. Alls voru það yfir 84% kennara sem nefndu tvö eða fleiri gögn. Þau 

námsgögn sem notuð eru í grunnskólum þurfa að vera fjölbreytt og vönduð 

(Menntamálaráðuneytið 2006:16) og efni þeirra skipulega fram sett og áhugavekjandi 

að því ógleymdu að taka mið af fyrri þekkingu nemenda og markmiðum. Flestir 

kennarar töldu námsgögnin sem þeir völdu til kennslunnar, nýtast vel sem kennslugögn 

og höfða til nemenda. Helstu atriðin sem kennarar nefndu sem ástæður þess að 

bækurnar eða kennslugögnin nýttust vel til kennslunnar voru myndirnar (34%), að efnið 

höfðaði til nemenda (26%) og hversu aðgengilegt efnið var (17%). 

5.1 Kennslubækur 
En hvernig birtist norræn goðafræði í kennslugögnum og þá sérstaklega í 

kennslubókum? Mér lék forvitni á að vita það og einnig hversu mikið úrval kennslubóka 

um væri að ræða. Til að komast að því, skoðaði ég 25 bækur og einn vef sem 

sérstaklega voru gefnar út sem námsefni (sjá viðauka 3). Það sem ég hafði til 

viðmiðunar við val þeirra var að nafn þeirra, efnislýsing eða einhver annar þáttur gæfi 

tilefni til að álykta að í henni gæti verið að finna efni um norræna goðafræði eða ásatrú. 

Þá lagði ég mig einnig fram um að að taka með til skoðunar þær námsbækur sem 

nefndar voru í viðhorfs- og kennslukönnun minni um norræna goðafræði. Í heildina 

voru gögn þessi 2122 síður og á 356 þeirra var að einhverju leyti fjallað um norræna 



23 
 

goðafræði eða ásatrú. Þrjár nýlegar bækur eftir Iðunni Steinsdóttur þar sem hún 

endursegir Snorra-Eddu fyrir börn, eiga 82% þessara síðna. Fyrsta bók þeirrar seríu 

Óðinn og bræður hans (2006) var jafnframt sú námsbók sem oftast var nefnd af 

kennurum sem kennslubók sem þeir höfðu notað og fékk hún jákvæða umfjöllun frá 

þeim. Þessar þrjár bækur ásamt bókunum Iðunn og eplin eftir sama höfund (1987) og 

Blákápa (1994) voru þær einu af bókunum, sem ég skoðaði, sem fjölluðu að einhverju 

marki (10% eða meira af efni bókarinnar) um norræna goðafræði. Af heildarrými allra 

bókanna, sem fjallaði um norræna goðafræði eða ásatrú, áttu þessar fimm bækur 91%. 

Sumar hinna kennslubókanna sem ég skoðaði fjölluðu ekkert um norræna goðafræði eða 

ásatrú en aðrar fjölluðu um hana að mjög takmörkuðu leyti. Í flestum tilvikum var þar 

um að ræða að ásatrú væri nefnd lítillega og þá í tengslum við upphaf eða fyrstu aldir 

Íslandsbyggðar. Heildarfjöldi þeirra kennslubóka sem kennarar nefndu var ekki mikill 

og af þeim kennurum sem á annað borð notuðu kennslubækur nefndu 90% þeirra, eina 

eða fleiri, af áðurnefndum fimm bókum. Rúmur helmingur kennara, eða 56% þeirra sem 

hafa kennt norræna goðafræði, notuðu einhverja kennslubók við kennsluna.  

5.2 Aðrar bækur 
Margir kennarar nota einnig aðrar bækur en kennslubækur og alls notuðu 94% kennara 

einhverjar bækur við kennslu efnisins. Mest notaða almenna bókin var Goð og garpar 

eftir Brian Branston (1979) en hana nefndu 39% kennara. Snorra-Eddu sögðust 22% 

kennarar nota og 17% teiknimyndasögur. Margt er hægt og jafnvel æskilegt, að kenna 

án þess að styðjast við einhverja sérstaka námsbók (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:30).  

5.3 Netefni 
Notkun veraldarvefsins í námi og kennslu eykst sífellt og má ætla að svo muni vera 

áfram (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:46-47). Mikið af efni ætluðu nemendum og 

kennurum má nú finna á netinu auk annars efnis. Kennarar sem sögðust nota efni af 

veraldarvefnum við kennslu á norrænni goðafræði voru 44% en fæstir þeirra nefndu þó 

neinar sérstakar vefsíður. 

5.4 Annað 
Nokkuð var um að kennarar notuðu annað efni en það sem áður var nefnt og nefndu 

23% kennara annað efni. Í fæstum tilvikum var þetta efni þó nafngreint. Einn notaði 

ljósritað efni og annar benti á danska teiknimynd á Youtube að nafni Valhalla en hún 

sýnir með lifandi hætti goðsöguna um ferð Þórs til Útgarða-Loka (Madsen 1986). Margt 

annað efni kemur einnig til greina, þó ekki verði fjallað um það hér.  
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6 Kennsla norrænnar goðafræði 
Allir nemendur grunnskólanna eiga rétt á námi sem hæfir þeim (Menntamálaráðuneytið 

2006:8). Nemendum henta mismunandi leiðir í námi og mismunandi kennsluaðferðir. 

Mestar líkur eru á því að sem flestir nemenda njóti kennslunnar ef fjölbreyttar kennslu-

aðferðir eru notaðar (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:67). Við undirbúning kennslu er gott 

að setja upp kennsluáætlun þar sem markmið ákveðinna verkefna koma fram. Áætlunin 

veitir kennaranum öryggi og gerir kennsluna markvissari (Ingvar Sigurgeirsson 

1999a:95). Markmiðin gera kennarann betur meðvitaðan um hvers vegna verkefnin eru 

lögð fyrir, hjálpar honum að útskýra þau fyrir öðrum og gerir nemandanum ljóst hver 

tilgangur námsins er. Í kennarahópnum, sem svaraði spurningum mínum, voru 62% sem 

höfðu kennt norræna goðafræði. Af þeim gáfu 70% einhverjar upplýsingar um hvernig 

þeir höguðu kennslu sinni á efninu. Flestir, 65%, kenna efnið vegna þess að það tilheyrir 

þeirri námsgrein sem þeir kenna. Samþætting efnisins við aðrar greinar er einnig algeng 

en 80% samþætta við aðrar námsgreinar og flestir við fleiri en eina grein. Við íslensku 

samþætta 60% og 45% við samfélagsfræði en þetta eru þær tvær námsgreinar sem nefna 

norræna goðafræði í markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Við myndmennt samþætta 

30% kennara námsefnið en einnig eru námsgreinarnar smíði, heimilisfræði, 

upplýsingatækni og textílmennt tengd við efnið í alls 10% tilvika hvert.  

6.1 Kennsluaðferðir 
Engin kennsluaðferð er fullkomin en flestar þeirra má útfæra á mismunadi vegu og 

flétta saman á fjölbreyttan hátt. Kennsluaðferðir eru í eðli sínu ólíkar og hafa 

mismunandi markmið (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:67) en þær verður að velja með tilliti 

til þeirra markmiða sem stefnt er að (Menntamálaráðuneytið 2006:14-15). Fyrri reynsla 

kennara skiptir máli við val á kennsluaðferðum, einnig sú reynsla sem hann öðlaðist 

sjálfur sem nemandi (Lilja M. Jónsdóttir 1996:6). Í kennarahópnum okkar sögðust 41% 

hafa sjálfir lært norræna goðafræði í grunnskóla, 34% sögðust ekki hafa lært hana í 

grunnskóla en 25% mundu það ekki. Margar leiðir eru mögulegar við að flokka 

kennsluaðferðir en hér verður stuðst við þá flokkun sem notuð er í bókinni Litróf 

kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:43-46). Eins og mynd 5 sýnir, eru 

kennarar nokkuð duglegir að nota mismunandi aðferðir við kennslu á norrænni 

goðafræði. Algengustu aðferðirnar eru útlistunarkennsla og þulunám og þjálfunar-

æfingar sem 43% kennara nota. Útlistunarkennsla er hin hefðbundna aðferð að kennari 

lýsir eða útskýrir efni fyrir nemendum, t.d. með fyrirlestri, innlögn, sýnikennslu eða 
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skoðunarferð (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:52). Markmið aðferðarinnar er að fræða, 

útskýra námsefnið, efla skilning á því og vekja til umhugsunar. Leiðir sem kennarar 

nefndu með þessari aðferð voru t.d. að lesa fyrir nemendur og útlistun efnis við töflu. 

Þulunám og þjálfunaræfingar eru notaðar til að kanna þekkingu nemandans, festa hana 

honum í minni og þjálfa leikni hans og færni (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:70). Hún er 

notuð í vinnubókarvinnu, endurtekningaæfingum og yfirferð námsefnis. Dæmi um leiðir 

sem kennarar nota er að nemendur skiptast á að lesa texta námsbókarinnar og kennari 

spyr spurninga eða fitjar upp á umræðum um efnið.  

Næstoftast voru kennsluaðferðirnar innlifunaraðferðir og tjáning og hópvinnu-

brögð nefnd en hvora þessara aðferða nota 36% kennara. Innlifunaraðferðir og tjáning 

byggjast á því að nemandinn lifi sig inn í mismunandi aðstæður og tjái sig, gjarnan með 

skapandi hætti (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:98). Verkefni sem kennarar nefndu með 

þessari aðferð eru t.d. leikræn túlkun efnisins, brúðuleikhús og hugarflug með leiðsögn. 

Í þeirri aðferð sem kallast hópvinnubrögð, sameinast ólíkar kennsluaðferðir með áherslu 

á samheldni og samvinnu nemenda (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:75). Fræðimenn 

síðustu aldar (t.d. John Dewey og Kurt Lewin) töldu nauðsynlegt að nemendur lærðu að 

vinna saman og bera sameiginlega ábyrgð (Hafdís Guðjónsdóttir og fl. 2005:69). Dæmi 

um kennsluaðferðir af þessum toga sem kennarar nefndu eru upplýsingaleit, 

myndsköpun og uppsetning á leikverki. 

Þá nefndu 21% kennara aðferðir sem flokkast mættu sem umræðu- og 

spurnaraðferðir og sjálfstæð skapandi verkefni. Umræðu- og spurnaraðferðir hafa það 

43% 43%

21%

36% 36%

21%

Kennsluaðferðir

Mynd 5 Flokkun kennsluaðferða og notkun kennara á mismunandi kennsluaðferðum.
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markmið m.a. að fá nemendur til að velta fyrir sér, rökræða og skiptast á skoðunum um 

ákveðið efni (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:92). Dæmi um notkun aðferðarinnar eru 

umræður, umræðuhópar og umræðufundir. Kennsluaðferðir þær sem kallast sjálfstætt 

skapandi vinnubrögð gera miklar kröfur til nemenda (Ingvar Sigurgeirsson 1999b:150). 

Innan þessa hóps flokkast þemanám, söguaðferðin og sviðsetning verkefna.  

6.2 Kennsluhugmyndir 

Skylda grunnskólanna er að sjá hverjum nemanda fyrir tækifærum til náms og þroska og 

þarf að hafa það í huga við skipulagningu skólastarfsins (Menntamálaráðuneytið 

2006:15). Verkefnin sem nemendum er boðið upp á, þurfa að hæfa aldri þeirra, þroska, 

námsgetu og markmiðum námsins. Hafa þarf í huga að nemendur eru mismunandi, 

sumir eru bráðgerir, aðrir eiga við námsörðugleika að etja og enn aðrir þekkja e.t.v. ekki 

menningu okkar eða tungumál. Öllum þessum nemendum verður að gera kleift að læra 

á sínum eigin forsendum (Tomlinson 2003:1). Kennsluna þarf því að skipuleggja út frá 

þessum þáttum. Vænlegasta leiðin til árangurs er að kennslan lagi sig að þörfum 

einstakra nemenda þar sem hugmyndir um skóla án aðgreiningar eru hafðar í hávegum 

(Menntamálaráðuneytið 2006:15).  

Kennslu- og verkefnahugmyndir þær sem hér koma á eftir, byggja á 

hugmyndum sem fram komu í viðhorfs- og kennslukönnun þeirri sem kynnt var í 

upphafi þessa verkefnis og mínum eigin hugmyndum um kennslu á norrænni goðafræði. 

Verkefnin geta staðið ein og sér en þeim má einnig raða saman eins og vilji stendur til. 

Ólík viðfangsefni geta líka þjónað sem skref í átt að einstaklingsmiðuðu námi með því 

að nemendur fái mismunandi verkefni (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:32). Góð leið er að 

hafa nokkur mismunandi verkefni í gangi í einu í bekkjarvinnu (Jóhanna Karlsdóttir 

2001:3). Þá væri þess gætt að allir nemendur nái grunn-markmiðum en fengju síðan val 

milli nokkurra verkefna sem reyndu á mismunandi færni eða áhuga. Grundvallaratriði 

góðrar kennslu er að nemendur fái tækifæri til að velja og er það mikilvægt til að styðja 

við sjálfsþekkingargreind þeirra (Armstrong 2001:75).  

Markmið verkefnanna byggja á hugmyndum Benjamin Bloom og félaga um þrjú 

svið mannlegrar greindar, þekkingu, viðhorf og leikni (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:19) 

og markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla sem koma fram í samfélagsgreina-, íslensku- 

og almenna hluta hennar og hlutanum um kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði. 
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6.2.1 Kveikjur 

Þegar byrjað er á nýju námsefni er mjög mikilvægt að vanda vel til upphafsins. Þá þarf 

að fanga athygli nemenda, kveikja áhuga þeirra og leggja grunn að því námi sem á eftir 

kemur (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:59). Kveikjur geta verið misjafnar og auk 

eftirfarandi hugmynda má nefna t.d. að nota myndir, ljósmyndir, teiknimyndir eða 

fræðslumyndir, segja sögu, lesa framhaldssögu t.d. í nestistíma eða þankahríð. 

Leikurinn - myndasaga 

Nemendum er skipt í nokkra litla hópa sem hver um sig fær í upphafi afhent umslag 

með myndum úr teiknimyndasögu um norrænu goðin. Hópurinn raðar í sameiningu 

myndunum saman í rétta röð. Þegar sögurnar eru tilbúnar má ræða innihald þeirra og 

skoða hvort samhengi er milli hópanna. Hópurinn fær svo að að skoða 

teiknimyndabækurnar sem leikurinn byggir á.  

Þau gögn sem þarf fyrir leikinn eru stakar myndir úr t.d. teiknimyndasögunum 

Goðheimar eftir Peter Madsen. Best er að ljósrita blaðsíður úr bókunum og klippa þær 

síðan í sundur í stakar myndir og setja allar myndir hverrar blaðsíðu saman í umslag. 

Markmið leiksins er að vekja áhuga nemenda fyrir norrænum goðsögum; virkja 

ímyndunarafl þeirra og að þeir læri um helstu goð, gyðjur og goðsögur. 

Þátttökukynning 

Upphaf kennslu má byrja með lifandi og litríkri frásögn af heimsmynd norrænna manna 

og flétta inn í hana nemendur sjálfa með því að í upphafi dragi hver nemandi miða með 

nafni einhverrar lykilpersónu norrænnar goðafræði. Á miðunum þurfa jafnframt að vera 

einhverjar upplýsingar um viðkomandi persónu. Meðan á frásögninni stendur er teiknuð 

á töfluna gróf mynd af þeim heimi sem verið er að lýsa. Í hvert sinn sem ný persóna er 

nefnd til sögunnar stendur nemandinn, sem dró nafn hennar, upp og les upphátt það sem 

stendur á miðanum.  

Þetta verkefni þarfnast ekki flókinna gagna, aðeins töflu og skriffæra, ásamt 

miðunum sem útbúa þarf fyrir fram. Í viðauka 2 eru upplýsingar um goðin sem gætu 

nýst til þessa en einnig eru aðgengilegar góðar upplýsingar á vef Ásatrúarfélagsins.  

Markmið verkefnisins eru að nemendur læri um norræna goðafræði og helstu 

persónur hennar; fái nokkurn skilning á hugmyndum manna um upphaf og þróun 

mannsins í norrænni goðafræði, hugmyndafræði og heimssýn og þjálfi lestur og 

eftirtekt.  
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Sniðugt er að ljúka verkefninu á því að nemendur teikni mynd og segi frá því 

sem þeim þótti athygliverðast í frásögninni. Með því bætast við markmiðin að virkja 

ímyndunarafl nemenda; þjálfa þau í endurfrásögn; þjálfa myndræna túlkun og festa 

efnið betur í minni.  

Hugarflug með leiðsögn 

Hugarflug með leiðsögn byggir á blöndu af sagnalist og sjónsköpun (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999b:101). Nemandinn fer í ferð í huganum undir leiðsögn kennarans 

sem segir sögu með lifandi hætti og fjallar um það sem nemandinn á að sjá fyrir sér. 

Góð leið til að byrja er að nemendur setjist t.d. saman í hring á gólfinu, gjarnan með 

kerti og rólega tónlist eða sjávarnið. Kennarinn býður þeim að loka augunum og fara í 

huganum í ferðalag inn í undarlegan heim með furðulegum skepnum. Síðan lýsir hann á 

myndrænan hátt hinum forna heimi norrænu goðanna og vekur athygli þeirra á ýmsu 

sem þar er að sjá. Þegar frásögninni er lokið eru nemendur beðnir að koma aftur til 

okkar tíma og opna rólega augun á ný. Eftir ferðina er tilvalið að nemendur deili reynslu 

sinni með umræðum eða skrifi hjá sér hvað þau sáu. 

Markmið verkefnisins er að vekja áhuga nemenda á efninu; örva ímyndunarafl 

þeirra; kynna fyrir þeim hugmyndaheim norrænnar goðafræði og helstu persónur.  

6.2.2 Stutt verkefni 

Stutt verkefni eru margs konar og má nota til margra hluta. Mörg þeirra nýtast til að ná, 

skref fyrir skref, þeim megin markmiðum sem sett eru með námsefninu. Sum þeirra má 

útfæra sem fjölþrepa verkefni, sem sett eru upp í nokkrum mismunandi þyngdarstigum 

(Hafdís Guðjónsdóttir og fl. 2005:29). Þá henta þau einnig sem valverkefni eða jafnvel í 

verkstæðisvinnu. Hér verða nefnd nokkur dæmi um stutt verkefni með mismunandi 

markmiðum. Þau eiga það öll sameiginlegt að þau má nota sem hluta af stærra verkefni, 

þau þarfnast tiltölulega lítils undirbúnings og má framkvæma innan skólastofunnar án 

mikils rasks. 

Ljóðagerð/upplestur 

Ljóðagerð er skemmtilegt verkefni fyrir nemendur að takast á við eftir að fyrsta hluta 

námsefnisins hafa verið gerð skil, sérstaklega ef nemendur hafa fengist við 

frumheimildir t.d. Völuspá. Nemendur semja þá ljóð út frá eigin hugmyndum um efnið, 

hreinskrifa á blað eða í verkefnabók og myndskreyta í gömlum stíl. Tilvalið væri að 

skrifa ljóðin upp á pappír sem hefur verið látinn gulna í tevatni. Að lokum lesa þau 

ljóðin upphátt fyrir samnemendur sína.  
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Markmið verkefnisins er að nemendur skrifi út frá eigin hugmyndum um efnið; 

þjálfi orðnotkun, stafsetningu og frágang; þjálfist í að lesa upphátt fyrir aðra, hlusta og 

sýna tillitsemi; beri virðingu fyrir verkum annara og þekki mismunandi frásagnarform.  

Upplýsingaleit 

Upplýsingaleit er verkefni sem hægt er að tengja við margskonar úrvinnslu. Það byggir 

á því að nemendur leita sjálfir að þeim upplýsingum sem þeir þarfnast til að framkvæma 

verkefni sín og þjálfa við það rökhugsun sína (Hafdís Guðjónsdóttir og fl. 2005:40). Hér 

geri ég ráð fyrir að afurðin eigi að vera veggmynd um ákveðna persónu og þá er sniðugt 

að notast við sömu persónu áfram, ef verkefnið er framhald þátttöku kynningar sem 

nefnd er hér að framan (sjá bls. 27).  

Nemendum er úthlutað ákveðinni persónu (t.d. goði, gyðju, vætti eða ófreskju) 

og eiga þau að gera veggspjald um hana. Á veggspjaldinu á að koma fram t.d. hlutverk 

hennar, ætt og sögur af viðkomandi. Nemendur þurfa að hafa aðgang að bókasafni og 

tölvuveri til að afla upplýsinganna og setja þær síðan skipulega og smekklega upp á 

veggspjaldið ásamt myndskreytingum. 

Markmið þessa verkefnis er að þjálfa rökhugsun nemenda; að þeir dýpki 

þekkingu sína á norrænni goðafræði; að þeir hafi leitað og aflað upplýsinga um norræna 

goðafræði; að þeir hafi lesið og unnið með goðsagnir; að þjálfa nemendur í skráningu 

og varðveislu heimilda. 

Skrifað í hlutverki 

Þegar nemandi skrifar í hlutverki, er hann beðinn að setja sig í spor ákveðinnar persónu 

í ákveðnum kringumstæðum og skrifa út frá þeim hugsunum og tilfinningum sem 

vakna. Þar gæti verið um að ræða bréf til annarrar persónu, dagbókarfærslu, skilaboð, 

skýrslu eða blogg (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:30).  

Markmið verkefnisins eru að nemendur setji sig í spor annarra; öðlist skilning á 

mismunandi sjónarhornum; öðlist skynbragð á trú og siði norrænnar goðafræði; noti 

málið á fjölbreytilegan hátt; þjálfi skapandi ritun og fái tækifæri til að vinna með texta. 

Nokkrar hugmyndir að ritunarefnum:  

1. Hugrenningar Sifjar þegar Þór fór til Jötunheima að sækja Mjölni.  

2. Lýsing Óðins á nýsköpuðum heiminum og þætti hans í sköpuninni. 

3. Hugsanir Asks og Emblu sem áður voru tré en voru nú mennsk. 

4. Lýsing örlaganornanna á framtíð viðkomandi nemanda. 
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Kyrrmynd 

Einfalt er að nota kyrrmyndir til að brjóta upp kennsluna og þarfnast þær lítils 

undirbúnings (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:24). Nemendum er 

skipt í hópa og er hverjum hóp úthlutað ákveðnum atburði úr goðsögunum sem þau búa 

til mynd af með því að stilla sér upp eins og myndastyttur. Skemmtilegir atburðir eru til 

dæmis: brúðkaup Þórs og Þryms; sköpun heimsins; Fenrisúlfurinn fjötraður eða 

venjulegur dagur í Valhöll. 

Markmiðin eru til dæmis að nemendur þjálfist í leikrænni túlkun; tengi atriði úr 

goðsögunum sjálfum sér og nútímanum; dýpki skilning sinn og vinni saman.  

Þegar myndin er tilbúin getur verið skemmtileg viðbót að kennari gangi inn í 

myndina, veki einn og einn til lífsins og spyrji hann um hlutverk sitt í sögunni, 

tilfinningar eða hugsanir. 

Umræður 

Umræður er aðferð sem ætlað er að efla áhuga nemenda, velta fyrir sér mismunandi 

sjónarhornum og brjóta umræðuefnið til mergjar á einhvern hátt (Ingvar Sigurgeirsson 

1999b:92). Samræður eru ríkur þáttur í lífi okkar og því góð leið til að ná fram ýmsum 

námsmarkmiðum, t.d. að þjálfa nemendur í umræðum; fá þá til að tjá sig; færa rök fyrir 

máli sínu; sína tillitsemi; hlusta; dýpka skilning á efninu og sjá mismunandi sjónarhorn. 

Heppilegast er að nemendur geti séð framan í hvern annan í umræðum (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999b:92) og því er mikilvægt að passa upp á uppröðun í skólastofunni 

þegar þetta verkefni er unnið eða leyfa nemendum að sitja saman í hring á gólfinu. Gott 

er að láta ákveðnar reglur gilda í umræðum sem nemendur og kennari hafa komið sér 

saman um (Lilja M. Jónsdóttir 1996:33). Það gætu verið reglur tengdar því að rétta upp 

hönd ef maður vill fá orðið; ekki grípa fram í og gæta þess að allir fái tækifæri.  

Hugmyndir að umræðuspurningum: Hver voru norrænu goðin? Hvað vitum við 

um þau? Líktust þau okkur? Hverjir trúðu á þau? Trúa einhverjir enn á þau? Hvaðan 

koma þau? Eru enn haldnar heiðnar hátíðir á Íslandi? Hvað eru blót? Hvernig skýrir 

norræna goðafræðin jarðskjálfta? Hvað vitum við um jarðskjálfta? Ef hamar Þórs væri 

til, hvernig liti hann út? Hvað gætum við gert við hann? Hvernig verður þrumuveður til?  

Myndskreyting Völuspár 

Í þessu verkefni er Völuspá tekin til skoðunar. Kvæðinu er skipt milli nemenda og 

myndskreytir hver og einn sinn hluta kvæðisins í samræmi við efni. Myndunum og 
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ljóðum er síðan safnað saman og fest saman í eina bók sem mætti fjölfalda handa öllum. 

Í stað Völuspár mætti einnig nota hverja sem er af vísum Eddukvæða eða Snorra-Eddu.  

Markmiðin eru að nemendur lesi og skoði Völuspá; öðlist skilning á að ljóð geta 

sagt sögu; kynnist fornum textum; auki orðaforða sinn og túlki myndrænt efnivið ljóðs.  

Nöfn og setningar 

Norræn goðafræði er full af nöfnum, orðum og orðasamböndum sem enn eru notuð. Í 

þessu verkefni finna nemendur þessi nöfn og orð. Þeir skoða sögurnar og finna ákveð-

inn fjölda nafna sem enn eru í notkun, ákveðin fjölda sem hafa fengið nýtt hlutverk 

(Jóhanna Karlsdóttir 2001:31) og orðasambönd sem enn eru notuð. Sams konar verkefni 

mætti vinna með því að nemendur skoði sitt eigið umhverfi og finni orð og nöfn sem 

tengjast norrænni goðafræði t.d. eigin nöfn vina og ættingja, götu- og bæjarheiti.  

Markmið verkefnisins er að gera nemendum fært að tengja saman nútíð og 

fortíð, dýpka skilning sinn á hinum fornu trúarbrögðum, auki orðaforðann og vinni með 

upplýsingar. 

6.2.3 Veigameiri verkefni 

Stærri verkefni sem gera meiri kröfur til nemenda má ætla að séu hvað lærdómsríkust 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999b:150). Margt kemur til greina og koma hér nokkrar 

hugmyndir. Sum verkefnanna geta hentað sem grunnur fyrir foreldraskemmtun en 21% 

kennara nota þær í tengslum við kennslu á norrænni goðafræði. Í það henta t.d. 

myndlista- og munaverkefni, leikrit, ljóðalestur og framsögur en áhugavert er fyrir 

nemendur að skipuleggja þannig viðburð (Hafdís Guðjónsdóttir og fl. 2005:108). 

Þemaverkefni eru einnig mjög skemmtileg leið til að taka þetta efni fyrir og mörg 

þessara verkefna geta nýst í þemanámi.  

Námsmappa / Nemenda-Edda 

Fyrsta stóra verkefnið sem ég ætla að nefna er námsmappa en hún er bæði í senn, 

sjálfstætt verkefni og safn verkefna um námsefnið. Í möppuna safna nemendur saman 

skriflegum verkefnum sínum, teikningum og öðru því sem tengist námsefninu svo og 

ljósmyndum af stærri verkefnum (sem ekki komast í möppuna) og leikrænum 

verkefnum. Einnig mætti biðja nemendur til að halda leiðarbók yfir tímabilið sem efnið 

er í kennslu. Þá skrifa nemendur stuttar skýrslur um ákveðið efni t.d. um hvað þeir 

hugsuðu um efnið, hvernig þeir veltu fyrir sér að leysa það, hvaða tilfinningar bærðust 

með þeim og fleira (Armstrong 2001:65). Síðan skrifa þeir inngang að verkinu og 

lokaorð þar sem þeir reyna að taka saman efni þess og meta. Kápa og forsíða eru 
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útbúnar og mappan fest saman, heftuð eða saumuð t.d. eins og útskýrt er í bókinni 

Kennarabók með Í fullorðinna tölu (Lilja M. Jónsdóttir 2001:10).  

Markmið verkefnisins er að nemendur skrifi texta út frá eigin brjósti; setji saman 

heildstætt verk; eigi aðgengilegar upplýsingar um námið; þjálfist í vönduðum 

vinnubrögðum; læri að skrifa inngang og lokaorð og geti með kennara farið yfir 

verkefnið og metið það. 

Námsmappan gegnir hlutverki lokamatsverkefnis fyrir námsefnið um norræna 

goðafræði. Þegar mappan er tilbúin fara nemandinn og kennarinn saman yfir möppuna 

og gefa lokaeinkunn fyrir verkið. Fyrirfram þarf þó að liggja fyrir hversu mikið vægi 

möppunnar er á móti öðru mati sem á sér stað jafnóðum á námstímanum. Eftir að 

verkefninu lýkur á nemandinn einstakt og skemmtilegt safn upplýsinga um vinnu sína, 

hugmyndir og nám og einnig upplýsingar um norræna goðafræði sem nýttist 

nemandanum síðar sem uppflettirit. Hún væri þá nokkurn veginn þeirra eigin Edda 

(Iðunn Steinsdóttir 2008:2). 

Leikræn framsetning námsefnis 

Leiklist má nota markvisst til að styrkja sjálfsmynd unglinga (Anna Jeppesen og Ása 

Helga Ragnarsdóttir 2004:8). Í gegnum hana vinna nemendur einnig markvisst með 

tungumálið og mismunandi sjónarhorn. Norræna goðafræði má vinna í gegnum leiklist 

með margvíslegum hætti. Hér langar mig að nefna tvo möguleika; spunann annars vegar 

og leikritið hins vegar.  

Þegar nemendur fást við spuna hafa þau mikið að segja um framvindu 

verkefnisins (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:26). Nemendum er skipt 

í hópa og hverjum hóp úthlutað ákveðnu augnabliki úr sögunum. Þeir fá nokkrar 

mínútur til að skipta með sér verkum og ákveða áherslur og sýna síðan í spuna hvað 

gæti gerst við þessar ákveðnu kringumstæður. Spuninn getur síðan virkað sem 

undirstaða fyrir leikrit samið af nemendum. Þá nota nemendur reynslu sína úr 

spunanum, deila hugmyndum og vinna í sameiningu heildstætt verk um ákveðna 

goðsögu (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:57). 

Markmið verkefnisins er að nemandinn styrki sjálfsmynd sína; þjálfist í 

leikrænni túlkun; þjálfist í að tala hátt og skýrt; fylgist af virðingu og eftirtekt með 

flutningi annarra; setji saman leikþátt um ákveðið efni og sýni öðrum; vinni saman og 

taki tillit til skoðanna annarra; þjálfist í að leysa sameiginleg verkefni og rifji upp atriði 

úr norrænni goðafræði. 
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Uppsetning leikrits kemur til móts við flestar greindir nemenda. Ef við lítum á 

fjölgreindakenningu Armstrongs kemur eftirfarandi í ljós (Armstrong 2001:64-78): 

Vinnan með texta, skrifa og flytja samtöl og sögur höfðar til málgreindarinnar. 

Útreikningar og mælingar t.d. við uppsetningu leikmyndar höfðar til rök- og 

stærðfræðigreindar. Hönnun og uppsetning leikmyndarinnar og leikmuna tengist 

rýmisgreind og umhverfisgreind. Sjálft leikritið, staðsetning og hreyfingar nemenda á 

sviðinu tengist líkams- og hreyfigreindinni. Vinna við tónlist fyrir leikverkið, takt og 

umhverfishljóð tengist tónlistargreindinni. Öll sú samvinna sem þörf er í vinnu af þessu 

tagi höfðar til samskiptagreindarinnar og persónuleg innlegg nemenda og val þeirra á 

verkefnum styður við sjálfsþekkingargreind þeirra. 

Skemmtileg saga til að velja til uppsetningar á leikriti er t.d. Þrymskviða sem 

segir frá ferð Þórs og Loka til að endurheimta hamarinn Mjölni (Þrymskviða 1997). 

Heimsmyndin 

Í þessu verkefni er heimsmynd norrænna manna gerð sýnileg í skólastofunni. Á vegginn 

er límt risastórt tré úr maskínupappír sem nær frá lofti niður í gólf. Verkefninu er ætlað 

að taka langan tíma og vinnast jafnhliða öðrum verkefnum. Nemendahópnum er skipt í 

smærri hópa og heimum norrænnar goðafræði skipt á milli þeirra. Hver hópur ber síðan 

ábyrð á því að skapa sinn heim á réttum stað í lífstrénu. Einn hópur sér um að skapa 

Ásgarð, annar Miðgarð, þriðji Jötunheima o.s.frv. Smátt og smátt bætist inn í veröldina 

og önnur verkefni geta síðan tekið sinn stað innan hennar t.d. veggspjöld, dúkkulísur, 

munir og fl. Mjög mikilvægt er að muna eftir brunnunum, helvegi og Bifröst sem liggur 

milli Ásgarðs og Miðgarðs. 

Markmið þessa verkefnis er m.a. að nemendur geri sér grein fyrir heimsmynd 

norrænna manna; dýpki þekkingu sína á norrænni goðafræði; skapi myndverk um 

norræna goðafræði; vinni saman að lausn verkefnis og taki tillit til hvers annars. 

Myndræn sköpun persónu 

Í þessu verkefni er hægt að fara nokkrar mismunandi leiðir en hér verða nefndar tvær. 

Hvor leiðin sem valin er, eru markmið verkefnisins að nemendur noti ímyndunarafl sitt 

til að skapa mynd af persónu úr norrænni goðafræði; geti notað frásögn sem uppsprettu 

við listsköpun; skrifi persónulýsingu; þjálfist í að vanda frágang og dýpki skilning sinn 

á einkennum ákveðinnar sögupersónu. Í hópvinnunni er markmiðið að nemendur vinni 

saman við lausn verkefnisins og taki tillit til hvors annars. 
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Í fyrri útfærslunni er verkefnið einstaklingsverkefni og fær þá hver nemandi eina 

persónu til að myndgera. Persónur norrænnar goðafræði eru nokkuð margar svo ólíklegt 

er að þær dugi ekki fyrir nemendahópinn, gerist það má vinna í pörum. Nemendur útbúa 

klippimynd eða dúkkulísu af persónunni og gæta þess að öll sérkenni hennar séu 

auðsjáanleg eins og eitt auga Óðins eða gullhaddur Sifjar. Gott er að ákveða einhverja 

ákveðna stærð á persónunum t.d. A4 eða A5 til að gæta samræmis (Lilja M. Jónsdóttir 

2001:29) sérstaklega ef þær eiga að fá annað hlutverk eins og að vera settar í inn í 

verkefnið „Heimsmyndin“ (sjá bls. 32). Persónan er fyrst klippt út í karton og síðan 

klædd í föt úr efnum og garni. Ásamt því að útbúa persónuna sjálfa búa nemendur til 

talblöðru eða hugsunarský þar sem persónan lýsir sjálfri sér, heimili og nánustu 

ættingjum. Persónurnar ásamt upplýsingunum eru síðan hengdar upp til sýnis.  

Seinni útfærslan er hópaverkefni þar sem 3-5 vinna saman að sköpun einnar 

persónu í fullri stærð. Einn úr hópnum valinn til að strika eftir á maskínupappír. 

Hópurinn málar síðan saman á myndina andlit, hár, föt og annað sem persónunni fylgir. 

Að lokum er hún klippt út og hengd upp á vegg ásamt persónulýsingu. 

Rúnir 

Rúnastafir var letur hinna fornu norrænu manna og er elsta skrifletur germanskra þjóða. 

Stafirnir voru einnig oft tengdir galdri sem Óðinn kunni best. Verkefni þetta byggir á 

því að nemendur skoði rúnastafrófið og geri hálsmen með nafninu sínu eða fangamarki, 

með rúnastöfum. 

Gögn sem þarf að hafa tiltæk í þessu verkefni eru upplýsingar um rúnastafrófið, 

blýantur, leðurreim, litlir slípaðir steinar sem gat hefur verið borðað í gegnum og/eða 

trékubbar með gati í gegnum miðjuna og verkfæri til að grafa í stein og/eða brenna í tré.  

Nemendur velja sér hæfilegan stein eða trékubb og skrifa á hann með blýanti 

stafina sem um ræðir. Fyrst æfa þeir sig á að nota verkfærin á annan stein eða kubb áður 

en hafist er handa við verkefnið sjálft. Þegar grafið hefur verið í steininn eða brennt í 

kubbinn er hann þræddur upp á leiðurreim og bundið fyrir endann sem er nú hálsmen 

(eða armband).  

Markmið verkefnisins er að nemandinn þekki rúnir; geri sér grein fyrir tengslum 

þeirra við norræna goðafræði; þjálfi vönduð vinnubrögð og skapi fallegan grip. 

Grafir 

Einn stærsti hópur fornleifa frá víkingatímanum eru grafir. Þær báru oft merki þess að 

hinn dauði ætti fyrir höndum ferð í annan heim (Sölvi Sveinsson 1993:104-105). 
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Verkefni þetta er unnið saman í hóp og hefst á því að nemendur leita sér upplýsinga t.d. 

á netinu um greftrunarsiði heiðinna manna og finna fyrirmynd að líkani af gröf. 

Nemendur nota síðan pappír, pappamassa, málningu, lím, spýtur, steina og tau til að búa 

til líkan af gröf og innihaldi hennar.  

Markmið verkefnisins er að nemendur þekki grafarsiði heiðinna manna; öðlist 

skilning á trú þeirra á líf eftir dauðann; þekki til fornminja og skapi líkan sem sýnir 

heiðinn sið. 

Spurninganetið 

Spurninganetið er ætlað til að vinna yfir langan tíma. Í upphafi skrifar kennari á spjald 

orð eða nafn sem tengist norrænni goðafræði og hengir upp á miðjan vegg. Nemendur 

draga síðan auð spjöld sem hafa hvert sinn litinn og fá nokkrar mínútur til að búa til 

spurningu tengda orðinu sem hengt var á vegginn. Spurningarnar þurfa að vera þannig 

að svarið verði tiltölulega stutt en þó hvorki já eða nei. Spurningunum er síðan raðað á 

vegginn umhverfis orðið og tengdar því með þræði. Nemendur draga nú nýtt spjald og 

gefur liturinn til kynna hvaða spurningu þeir eiga að svara. Spjaldið hafa þau til næsta 

dags til að finna svarið en mæta þá með svörin sem eru hengd upp hjá viðkomandi 

spurningu. Þá draga þau aftur nýtt spjald og eiga nú að gera spurningu tengda einhverju 

því sem kom fram í síðasta svari þess litar, þó má aldrei spyrja tvisvar um það sama. 

Spurningin er hengd upp og nýtt svarspjald dregið. Á hverjum degi bætist við ein 

spurning og eitt svar frá hverjum nemanda þar til verkefninu lýkur en tilvalið er að hafa 

það í gangi yfir þann tíma sem norræn goðafræði er á dagskrá. Að lokum ætti talsverður 

fróðleikur að vera kominn á vegginn í skemmtilegum vef eða neti. 

Markmið verkefnisins er að nemendur afli sér margþættrar þekkingar um 

norræna goðafræði; þjálfist í upplýsingaleit; búi til einfaldar spurningar og svari stutt og 

hnitmiðað.  

Gagnrýnin heimildavinna 

Ritaðar heimildir norrænnar goðafræði eru ekki allar samhljóða. Hana má túlka og skilja 

á margvíslegan hátt og telja sumir það einmitt vera einn af kostum hennar (Iðunn 

Steinsdóttir 2008:2). Nemendur fá sjaldan tækifæri til að leggja mat sitt á innihald 

námsefnis eða fá þjálfun í að meta gæði upplýsinga og heimilda (Wineburg og Martin 

2004). Fái nemendur að taka þátt í túlkuninni og sjá misvísandi heimildir verða þau 

meiri þátttakendur í náminu og fá bæði meiri skilning á efninu og meiri áhuga fyrir því. 

Frumheimildir nota 22% kennara við kennslu norrænnar goðafræði og í þessu verkefni 
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eiga nemendur að skoða misvísandi heimildir, bera þær saman og reyna að leggja 

nokkurt mat á þær. Samanburður á sögnunum um sköpunina og ragnarök í 

Gylfaginningu og Völuspá er tilvalið til þessa. Spurningar eins og hvort sé upprunalegra 

og hvers vegna þau telji það, eru hluti af þeim spurningum sem nemendur reyna að 

svara. Vangaveltur sínar og niðurstöður setja nemendur síðan fram í formi skýrslu eða 

leiðarbókar sem bæði getur innihaldið texta og skýringamyndir. Þar færa þau jafnframt 

rök fyrir niðurstöðu sinni og velta upp spennandi spurningum. 

Markmið verkefnisins er að nemendur þekki mismunandi útgáfur norrænna 

goðsagna; dýpki skilning sinn á norrænni goðafræði; þjálfi sig í að nota heimildir og 

leggja mat á þær; þjálfi rökhugsun sína og að setja í orð hugsanir sínar og vangaveltur. 

Kynningar / glæruverkefni 

Uppbrot hefðbundinnar kennslu getur falist í hlutverkaskiptum nemenda og kennara. 

Nemendur velja sér eitthvað afmarkað efni tengt norrænni goðafræði, t.d. um fornleifar, 

óvætti, rúnir, ákveðið goð eða heim eins og t.d. Niflheim, afli sér upplýsinga um það og 

flytja munnlega ásamt glærusýningu. Verkefnið er tilvalið til að vinna saman í pörum 

eða litlum hópum.  

Markmið verkefnisins er að nemendur afli sér þekkingar um ákveðið atriði 

norrænnar goðafræði; þjálfist í að vinna með heimildir og setji fram upplýsingar á 

skiljanlegu máli. 

Munir 

Í norrænum goðsögum koma margir merkir munir við sögu, dæmi um þá eru 

brísingamen Freyju, megingjarðir og hamar Þórs og spjót Óðins. Þessa muni getur verið 

skemmtilegt að gera í tengslum við nám á efninu, sérstaklega ef ákveðið hefur verið að 

setja upp leikrit um efnið. Þessa muni má móta úr leir, smíða úr timbri, líma saman úr 

pappa eða öðru efni sem til fellur og mála síðan í viðeigandi lit með þekjumálningu. 

Einföld útgáfa af spjóti: Spjótsoddurinn er skorin út í pappa í tvíriti. Með lími eru báðir 

hlutar spjótsoddsins límdir saman og á milli þeirra endi kústskafts eða annars langs 

priks. Gott er að nota límband til að spjótsoddurinn sé örugglega vel fastur. Oddurinn og 

skaftið er síðan málað í réttum lit.  

Örlagavefur 

Þetta verkefni minnir á margan hátt á leik. Það hefst á því að nemendur standa í hring 

og kennarinn heldur í enda bandhnykils sem hann hendir til einhvers hinu meginn í 

hringnum og segir um leið eina setningu eða eitt orð sem tengist norrænni goðafræði 
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(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:34). Sá sem grípur, tekur einnig um 

bandið og hendir hnyklinum áfram og nefnir annað atriði. Spottinn myndar vef sem 

lagður er á gólfið og myndaður á stafræna myndavél. Myndin er síðan prentuð út og 

hengd upp á vegg, þar sem nemendur skrifa mikilvæg atriði á hana. Ef nota á 

námsmöppu er eitt eintak prentað út fyrir hvern nemanda og þeir skrifa síðan inn á 

myndina mikilvæg atriði um norræna goðafræði. 

Markmið er að nemendur rifji upp atriði úr norrænni goðafræði.  

6.3 Námsmat 

Námsmat er afar mikilvægt en það að finna einhverja tölu til að setja í einkunnabók 

nemenda er ekki mikilvægasti hlutinn (Tomlinson 2007:10), heldur að finna út hvað 

nemandi veit, skilur og getur. Megintilgangur námsmats er að hjálpa nemendum við 

námið og örva þá til frekari dáða (Menntamálaráðuneytið 2006:16). Því fer námsmatið 

ekki einungis fram við lok annar eða verkefnis, heldur einnig meðan á námi stendur og 

er fastur hluti þess. Námsmatinu er einnig ætlað að segja til um það hvort nemandi hafi 

náð tökum á þeim þáttum sem stefnt var að og gefa kennara mikilvægar upplýsingar um 

það sem leggja þarf frekari áherslu á. Námsmatið getur því auðveldlega stutt kennarann 

við að einstaklingsmiðaða kennsluna (Tomlinson 2007:12). Við undirbúning 

kennslunnar ætti því að hugsa fyrir námsmatinu (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:86). Mörg 

verkefni eru þess eðlis að nauðsynlegt er að fara fjölbreyttar leiðir við námsmatið, það á 

m.a. við um hópastarf (Lilja M. Jónsdóttir 1996:49). Fjölbreytt námsmat gefur kennara 

betri möguleika á að leiðbeina nemandanum og gefa honum betra færi á að tileinka sér 

þau markmið sem lagt var af stað með í upphafi. Flestir kennarar nota fjölbreytt 

námsmat en alls nefndu yfir 82% kennara fleiri en eina námsmatsaðferð sem þær 

aðferðir sem hann notaði við námsmat í norrænni goðafræði. 

Möppumat hefur færst í aukanna undanfarin ár (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:86-

87) og notuðu 47% kennara það við námsmat í norrænni goðafræði. Námsmappan hefur 

þann kost fram yfir hefðbundnar aðferðir að hún gefur yfirsýn yfir vinnu nemenda á 

ákveðnu tímabili. Í námsmöppuna (sjá nánar á bls. 31) safna nemendur verkefnum 

sínum og er hún síðan metin eftir vandvirkni, frumleika og samviskusemi (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 2004:63). Hún getur einnig nýst sem 

umræðugrundvöllur á foreldrafundum, til að útskýra námið og sýna framfarir (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999a:88).  
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Telja má að skrifleg próf séu sú námsmatsaðferð sem flestir kannist við og 

notuðu 53% kennara hana í norrænni goðafræði. Skrifleg próf eru aðallega notuð til að 

kanna þekkingu á ákveðnum staðreyndum eða ákveðna færni og hentar því best með 

verkefnum sem leggja megináherslu á þá þætti. Venjan er að skrifleg próf séu tekin í 

skólanum en aðrir möguleikar eru einnig fyrir hendi t.d. heimapróf (Hafdís 

Guðjónsdóttir og fl. 2005:91).  

Munnleg próf eru í eðli sínu áþekk skriflegum prófum og taka á sömu þáttum. 

Mismunurinn er fólginn í svörunum. Í stað þess að skrifa svörin segir nemandinn svarið 

sem einnig gefur honum betra tækifæri til að útskýra mál sitt. Munnleg próf eru frekar 

óalgeng og voru þau sú aðferð sem fæstir nefndu sem námsmatsaðferð í norrænni 

goðafræði eða 6%. 

Sjálfsmat er frekar lítið notuð aðferð en það notuðu 12% kennara. Með því má fá 

fram upplýsingar sem ekki er hægt í hefðbundnu námsmati t.d. skoðun nemandans á 

eigin vinnu (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:91). Það hentar með flestum verkefnum og 

gerir nemandann meðvitaðri um hvers ætlast er til af honum. Aðferðin krefst ábyrgrar 

afstöðu hans og fullrar alvöru og hefur því uppeldislegt gildi. Við matið þarf nemandinn 

að rifja upp ferlið og horfa raunsætt á vinnu sína (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir 2004:63). Ágætt er að nota form eins og eyðublöð eða matslista til að 

styðja nemandann í matinu. 

Hópur sem leggur sameiginlega mat á vinnu sína í hópamati fær tækifæri til að 

ræða hópastarfið og fylla út sameiginlega matsblað (Lilja M. Jónsdóttir 1996:51). Oft er 

misjafnt hversu mikið hver og einn leggur að mörkum í hópastarfi en í hópamatinu fá 

nemendur tækifæri til að meta framlag hvers annars og vinnu hópsins í heild. Hópamat 

krefst ábyrgðar af nemendum (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:91) og er góð leið með 

flestum kennsuverkefnum.  

Jafningjamat má nota við mat á margvíslegum verkefnum. Um 24% kennara 

höfðu notað jafningjamat í norrænni goðafræði og er það hentugt þegar verið er að meta 

margs konar sýningar og verkleg verkefni eins og leiksýningar, ljóðalestur, myndir og 

muni. Sérstaklega ef nemendur þurfa að rökstyðja mat sitt en til þess þurfa þeir að 

fylgjast vel með því sem þeir eru að meta (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir 

2004:64). Margvísleg form eins og eyðublöð, matslistar og gátlistar geta gert námsmatið 

markvissara og sanngjarnara.  

Nota má frammistöðumat við mat á námsframvindu nemenda og eru þá gjarnan 

notaðir gátlistar eða matslistar (Ingvar Sigurgeirsson 1999a:88). Þessa aðferð má nota 
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með öllum verkefnum en gæta þarf þess að gera gera athuganir oft og reglulega, skrá 

athugasemdir jafnóðum og halda skipulega til haga. Þessa aðferð höfðu 53% kennara 

notað við námsmat í norrænni goðafræði og hefur reynslan sýnt að reglulegar athuganir 

kennara hafa góð áhrif á vinnuafköst nemenda (Lilja M. Jónsdóttir 1996:50). Símat er 

önnur leið til að leggja mat á námsframmvindu. Sú aðferð var oftast nefnd í tengslum 

við norræna goðafræði og sögðust 59% hafa notað hana. Þá fylgist kennarinn með 

störfum nemenda og skráir jafnóðum hjá sér athugasemdir t.d. varðandi 

„samskiptafærni, samvinnu, virðingu, ábyrgð, hugmyndaflug, listina að hlusta, að taka 

frumkvæði, hjálpsemi við aðra og jákvæðni“ (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir 2004:62). Hún hentar t.d. vel til að meta vinnulotur í leiklist. 
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7 Umræða 
Meirihluti þátttakenda í könnuninni höfðu kennt norræna goðafræði í grunnskóla eða 

62%, sem er nokkuð mikið miðað við hversu lítill hluti hún er af heildar námsefni 

grunnskólanema. Telja má að hluti skýringarinnar felist í því að efnið standi þeim 

kennurum, sem kenna efnið, nær sem gerir þá líklegri til að samþykka þátttöku. Litlar 

líkur eru á því að munur þessi hafi áhrif á aðrar niðurstöður og ekki var hægt að sjá 

mismun milli hópanna í öðrum svörum.  

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla eru mikilvæg til stuðnings þegar norræn 

goðafræði er kennd. Þegar borið er saman mat kennara á þekkingu sinni á markmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla og því hversu mikið kennsluaðferðir þeirra taka mið af þeim 

kemur í ljós að 50% telja sig þekkja markmiðin frekar vel og sama hlutfall telur 

kennsluaðferðir sínar taka frekar mikið mið af þeim. Þeir sem töldu kennsluaðferðir 

sínar tækju mjög mikið mið af markmiðum voru 10% sem er einnig sama hlutfall og 

taldi sig þekkja markmiðin mjög vel. Hvorki vel né illa töldu 30% sig þekkja markmiðin 

en 35% töldu kennsluaðferðir sínar taka hvorki mikið eða lítið mið af þeim. Einnig 

töldu 5% að kennsluaðferðir sínar tækju mjög lítið mið af markmiðum og 10% töldu sig 

þekkja markmiðin alls ekki vel. Ekkert kemur fram sem skýrir hvers vegna þessi hópur 

telur sig þekkja markmiðin alls ekki vel. Hvað kennt er og hvernig það er kennt þarf að 

vera samhangandi til að árangursríkt nám fari fram (Parkay 2006:4) og virðist mér 

flestir kennarar gera sér grein fyrir því. 

Þegar mismunandi námsefni er samþætt í eitt verður námið innihaldsríkara 

(Parkay 2006:30). Flestir kennarar samþætta norræna goðafræði við aðrar greinar, eða 

80%. Af þeim sem ekki sögðust samþætta mátti þó sjá í 25% tilvika að um samþættingu 

var að ræða þegar nánari kennslulýsing var skoðuð. Þá vaknar upp sú spurning hvort 

kennarar geri sér ekki í öllum tilvikum grein fyrir því hvað felist í hugtakinu 

samþætting. Áður en ég lagði könnunina fyrir hafði ég séð norræna goðafræði fyrir mér 

sem hluta af því námsefni sem tilheyrir íslensku og samfélagsfræði enda eru það þær 

námsgreinar sem fjalla um norræna goðafræði í markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

Það kom mér því svolítið á óvart að 65% þeirra kennara sem notuðu samþættingu 

sögðust samþætta norræna goðafræði við íslensku og 45% þeirra samþætti hana við 

samfélagsfræði.  

Stærstur hluti kennara telur norræna goðafræði mikilvægan þátt í skólastarfinu 

eða 75% svarenda og flestar ástæður sem kennarar nefndu fyrir mikilvægi hennar snéru 

að sögu okkar, menningu og tungumáli. Enn stærri hluti eða 91% taldi mjög eða frekar 
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mikilvægt að Íslendingar læsu norræna goðafræði. Það er hærra hlutfall en svaraði á 

svipaðan veg árið 2005 þar sem 77% svarenda í aldurshópnum 25 til 30 ára í könnun 

Guðnýjar Guðbjörnsdóttur sagði mjög eða frekar mikilvægt að íslendingar lesi 

Íslendingasögur og norræna goðafræði (Guðný Guðbjörnsdóttir.2006:72) og 68% í 

aldurshópnum 45-50 ára. Ástæða þess að fleiri segja það mikilvægt nú kann að ligga í 

þeirri staðreynd að eingöngu er um kennara að ræða.  

Meirihluti kennara telur norræna goðafræði höfða til nemenda, 22% telja hana 

höfða mjög mikið til nemenda og 66% frekar mikið. Hlutlausir voru 9% og 3% töldu 

hana höfða frekar lítið til nemenda. Í seinni hópunum tveimur höfðu 75% aldrei kennt 

efnið sem kann að skýra afstöðu þeirra. Spurningunni um hvort kenna eigi norræna 

goðafræði í grunnskólum svöruðu 97% þátttakenda játandi á meðan 3% sögðust vera 

alveg sama. Þessi 3% höfðu einnig aldrei kennt efnið. Hér er þó einnig mögulegt að 

orðalag spurningarinnar sé að hafa áhrif og samþykkishneigðar gæti í svörum þeirra 

(Þorlákur Karlsson 2003:336).  

Nokkuð virðist hafa verið mismunandi hvort kennarar hafi sjálfir lært norræna 

goðafræði í grunnskóla. Einnig var mat kennara á þekkingu sinni á norrænni goðafræði 

mjög fjölbreytt og dreifing svaranna mjög mikil. Á skalanum 0-10 mátu flestir þekkingu 

sína upp á 6 eða 22% og 19% völdu töluna 4. Enginn þeirra sem völdu töluna 3 eða 

minna, höfðu kennt norræna goðafræði. Það má e.t.v. teljast eðlilegt að þeir kennarar 

sem kenna námsefnið búi að jafnaði yfir betri þekkingu á því. Frekari rannsókna er þó 

þörf til að hægt sé að fullyrða um það enda óráðlegt að álykta um tengsl milli breyta út 

frá einföldum lýsingum eins og hér eru. Flestir vildu hafa betri þekkingu á norrænni 

goðafræði eða 82% en 18% voru hlutlaus. Ekki var að sjá neitt samband milli þess 

hvaða mat þátttakendur lögðu á þekkingu sína og vilja þeirra til að búa yfir frekari 

þekkingu, né heldur hvort þeir kenndu efnið eða ekki.  

Mjög var misjafnt hvaða kennslugögn kennarar höfðu notað við kennslu 

norrænnar goðafræði. Algengast var að kennarar notuðu efni af netinu eða 44%. Næst 

stærsti hópurinn, 28%, nefndi bókina Óðinn og bræður hans eftir Iðunni Steinsdóttur. 

Flestir kennarar nefndu fleiri en eitt ákveðið kennslugagn eða 84%, sem er mjög 

mikilvægt í ljósi þess að Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á fjölbreytt 

kennslugögn (Menntamálaráðuneytið 2006:16).  

Flestir kennarar nota fjölbreytt námsmat við mat á námi nemenda sinna í 

norrænni goðafræði og nefndu yfir 82% kennara fleiri en eina námsmatsaðferð sem 

aðferð sem þeir hefðu notað við námsmat í norrænni goðafræði. Flestir nefndu símat 
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eða 59% sem gefur til kynna að kennarar séu í auknum mæli farnir að nota óformlegt 

námsmat og fjölbreyttara námsmat en það er mjög mikilvæg leið til þess að koma til 

móts við nemendur og gefa þeim betri upplýsingar til að byggja á áframhaldandi nám 

(Tomlinson 2007:10). 

Ég bað einnig kennara að segja frá kennsluaðferð eða útfærslu kennslu á 

norrænni goðafræði sem þeir hefðu notað og reynst vel. Af þeim hluta hópsins sem 

kennt hafði norræna goðafræði svöruðu 70% þátttakenda spurningunni. Svörin voru afar 

misjöfn allt frá nokkrum orðum upp í nákvæma lýsingu og voru margar þessara 

hugmynda mjög skemmtilegar. Þegar ég hafði borið lýsingarnar saman við þá flokkun 

kennsluaðferða sem Ingvar Sigurgeirsson notar í bókinni Litróf kennsluaðferðanna 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999b:43-46), kom í ljós að algengast var að kennarar væru að 

nota útlistunarkennslu eða þulunám og þjálfunaræfingar en hvorn þessara flokka um sig 

notuðu 43% kennara. Næst komu hópvinnubrögð og innlifunaraðferð og tjáning og 

síðust sjálfstæð skapandi verkefni og umræðu- og spurnaraðferðir. 

Niðurstöður lýsandi rannsókna skyldi ævinlega taka með varúð og á það einnig 

við í þessu tilviki. Einnig þarf að taka með í reikninginn að þó svarhlutfall hafi verið 

mjög gott 91% var úrtakið lítið miðað við þýðið. Einnig var misjafnt milli spurninga 

hversu góð svörunin var. Þetta gerir það að verkum að vafasamt er að heimfæra 

niðurstöðurnar yfir á þýðið allt. Þrátt fyrir þetta eru niðurstöðurnar mikilvægar vegna 

þess að þær gefa kennurum möguleika á að spegla sínar eigin hugmyndir í hugmyndum 

annarra og ígrunda starf sitt.  
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8 Lokaorð 
Í rannsóknarvinnu minni leitaði ég svara við spurningunum „Hvað er norræn 

goðafræði?“; „Hvers vegna á að kenna norræna goðafræði í íslenskum grunnskólum?“; 

„Hvaða kennsluefni er til um norræna goðafræði?“ og „Hvernig er hægt er að kenna 

norræna goðafræði?“ Svaranna leitaði ég í frumheimildum norrænnar goðafræði, í 

ýmsum öðrum heimildum m.a. um kennslufræði, Aðalnámskrá grunnskóla og með 

kennslu- og viðhorfskönnun sem ég lagði fyrir lítinn hóp kennara. Markmiðið var að 

afla upplýsinga og safna saman á einn stað, efni sem hæglega gæti hjálpað kennurum 

við kennslu á þessu skemmtilega efni, í formi upplýsinga um efnið og námsmarkmið og 

í formi hugmynda að kennslugögnum, verkefnum og kennsluaðferðum.  

Norræn goðafræði á sér mjög fornar rætur og á margt sameiginlegt með 

goðafræði margra annarra germanskra þjóða. Goðsögurnar skýra upphaf og endi 

veraldar og fjalla um guðlegar verur, óvætti og tröll. Þekking kennara á goðsögunum er 

misjöfn eins og ég hafði gert ráð fyrir en sá hópur sem lakasta þekkingu taldi sig hafa, 

hafði ekki kennt efnið.  

Norræn goðafræði er nefnd á nokkrum stöðum í Aðalnámskrá grunnskóla og 

henni eru tengd nokkur mikilvæg markmið. Kennarar virðast hafa nokkuð góða 

þekkingu á þeim og taka mið af því í kennsluskipulagi sínu, sem er betri niðurstaða en 

ég hafði gert ráð fyrir. Kennarar telja norræna goðafræði mikilvæga, bæði í 

skólastarfinu og sem lestrarefni handa Íslendingum, sérstaklega vegna atriða tengdum 

sögu okkar og menningu.  

Kennsluefnið sem til var um goðafræðina var af frekar skornum skammti og 

fjallaði oft aðeins að litlu leyti um norræna goðafræði eins og ég hafði gert ráð fyrir en 

þó hefur ræst úr því á allra síðustu árum til dæmis með nýlegum bókum eftir Iðunni 

Steinsdóttur. Kennarar nota einnig önnur gögn eins og netið og aðrar bækur við 

kennsluna.  

Mögulegar leiðir við að kenna norræna goðafræði eru næstum óþrjótandi. 

Kennarar nota sér margvíslegar kennsluaðferðir og leiðir til að kenna efnið líkt og ég 

hafði gert ráð fyrir en þó fengust færri nánari lýsingar á kennsluaðferðum en ég hafði 

vonað. Norræn goðafræði er bæði skemmtileg og áhugaverð. Hún á sinn sess í huga 

okkar og sem námsefni í grunnskólunum og mun svo vonandi vera enn um sinn. 

 

Jóna Guðmunda Hreinsdóttir 

(sign)        
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10 Viðaukar 

Viðauki 1: Viðhorfs og kennslukönnun á norrænni goðafræði í 

grunnskólum 

 

1. Kennir þú eða hefur þú kennt norræna goðafræði í grunnskóla? 

 Já 

 Nei (ef nei, svaraðu þá næst spurningu 6) 

 

2. Hvers vegna kenndir/kennir þú hana? Merktu við eins mörg atriði og eiga við 

 Ég hef áhuga fyrir efninu 

 Ég er bekkjarkennari og námsefnið tilheyrir aldri bekkjarins míns 

 Námsefnið tilheyrir þeirri námsgrein sem ég kenni 

 Enginn annar fékkst til þess 

 Annað 

______________________________________________________ 

 

3. Hversu vel eða illa telur þú þig þekkja þau markmið sem sett eru fram í 

aðalnámskrá grunnskóla og tengast norrænni goðafræði? 

 Mjög vel 

 Frekar vel 

 Hvorki vel né illa 

 Ekki vel 

 Alls ekki vel 
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4. Telur þú kennsluaðferðir þínar taki mið af markmiðum aðalnámskrár? 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið eða lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 

5. a) Tengir (samþættir) þú kennslu í norrænni goðafræði við aðrar námsgreinar? 

 Já 

 Nei 

b) Ef já, þá hverjar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. a) Telur þú norræna goðafræði mikilvægan námsþátt í skólastarfinu? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

b) Færðu rök fyrir svari þínu. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  



49 
 

7. Hversu mikið eða lítið telur þú norræna goðafræði höfða til nemenda? 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hlutlaus 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 

8. Finnst þér að norræn goðafræði eigi að vera kennd í grunnskólum? 

 Já 

 Nei 

 Alveg sama 

 

9. Hvers vegna finnst þér að kenna eigi norræna goðafræði í grunnskólum eða 

hvers vegna finnst þér að ekki eigi að kenna hana í grunnskólum? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

10. Lærðir þú norræna goðafræði í grunnskóla? 

 Já 

 Nei 

 Man það ekki. 
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11. Á kvarðanum 0 – 10 (þar sem 0 er síst og 10 er best), hvert er mat þitt á eigin 

kunnáttu í norrænni goðafræði? Dragðu hring um þá tölu sem þú telur best eiga 

við svar þitt. 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

12. Vildir þú hafa betri þekkingu á norrænni goðafræði? 

 Já 

 Nei 

 Hlutlaus 

 

13. Telur þú mikilvægt eða ekki mikilvægt að Íslendingar lesi norræna goðafræði? 

 Mjög mikilvægt 

 Frekar mikilvægt 

 Hlutlaus 

 Ekki mikilvægt 

 Alls ekki mikilvægt 

 

Spurningar 14 til 19 eru aðeins ætlaðar þeim sem kennt hafa norræna goðafræði 

 

14. Hvaða kennslubækur hefur þú notast við í kennslu norrænnar goðafræði? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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15. Hvernig finnst þér þessar bækur gagnast við kennslu og hvernig höfða þær til 

nemenda?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

16. Hvaða önnur gögn hefur þú notast við, við kennslu norrænnar goðafræði? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

17. Hvaða kennslubækur og/eða gögn hafa reynst þér best við kennslu norrænar 

goðafræði og hvers vegna? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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18. Hvernig hagar þú námsmati við kennslu á norrænni goðafræði? 

 Munnleg próf 

 Skrifleg próf 

 Verkmappa 

 Sjálfsmat 

 Símat 

 Jafningjamat 

 Frammistöðumat 

 Annað: _____________________________________________ 

 

19. Segðu frá kennsluaðferð og útfærslu kennslu á norrænni goðafræði sem reynst 

hefur þér vel (í stað þess að skrifa hér mætti einnig láta kennsluáætlun fylgja 

með á öðru blaði (t.d. útprentað) ef það er einfaldara).  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Viðauki 2: Goð og gyðjur 
Fjölmargar og mismunandi persónur komu fyrir í norrænni goðafræði. Hér verður gerð 

grein fyrir helstu goðum og gyðjum en auk þeirra sem hér eru nefnd koma margar aðrar 

persónur við sögu bæði af goða, jötna, þursa og dverga kyni auk margskonar 

furðuskepna.  

Viðauki 2.1. Óðinn og Frigg 

Æðstur og elstur ása var Óðinn (Gylfaginning 1997), sá er skóp með bræðrum sínum 

jörðina. Hann bjó í Valhöll og átti sér hásætið Hliðskjálf þaðan sem sást um allan heim. 

Óðinn var orustu- og stríðsguð og því guð dauðans (Jón Hnefill Aðalsteinsson 1988:19) 

en einnig guð galdurs og töfra og nam list seyðsins af Freyju (Sölvi Sveinsson 1993:70). 

Hann leitaði sífellt meiri þekkingar og gekk langt í að öðlast hana. Sem dæmi um það 

fórnaði hann sjálfum sér í lífstrénu til að nema visku úr heimi þeirra dauðu (Sölvi 

Sveinsson 1993:41) og lét annað augað í skiptum fyrir drykk úr viskubrunni jötunsins 

Mímis. Tilgangur þekkingarleitarinnar var að hindra að örlögin næðu fram að ganga og 

bjarga veröldinni frá tortímingu (Sölvi Sveinsson 1993:48). Dýrkun Óðins hefur að 

líkindum verið bundin við konungsvald og hirðina en að öðru leyti ekki útbreydd þó 

hún hafi færst í vöxt á víkingatímanum. Kona Óðins var Frigg, æðst ásynja sem vissi öll 

örlög (Gylfaginning 1997). Hún kom víða við í goðsögunum einkum þegar Baldur, 

sonur hennar og Óðins, dó. Önnur börn Óðins voru: Þór en móðir hans var Jörð 

(Gylfaginning 1997); Höður hinn blindi; Týr sem sumar heimildir segja jötnason; 

Hermóður hinn hvati; Víðar og Váli sem getinn var til að hefna Baldurs en móðir Vála 

var Rind. Tveir hrafnar fylgdu Óðni er nefndust Huginn og Muninn. Þá sendi Óðinn á 

hverjum morgni um heim allan að leita frétta. Á kvöldin settust þeir á axlir hans og 

hvísluðu í eyru hans hvað þeir sáu og heyrðu. Hest átti hann einnig mikinn og áttfættan 

sem bar nafnið Sleipnir. 

Viðauki 2.2. Þór og Sif 

Fremstur ása á eftir Óðni var sonur hans Þór. Hann var sterkastur allra guða og manna 

(Gylfaginning 1997). Þór bjó í höll sinni Bilskirni á Þrúðvöngum sem var 540 hæðir. 

Kona hans var Sif og var sonur hennar Ullur. Börn Sifjar og Þórs voru Móði og Þrúður 

(Bæksted 1986:96) en nöfn þeirra vísuðu til helstu einkenna goðsins; kapps og afls. Þór 

átti einnig soninn Magna, með tröllkonunni Járnsöxu en nafn hans var dregið af orðinu 

máttur. Sif kom lítið við sögu í goðsögunum. Hún kann þó að hafa verið einskonar 

ættargyðja, samanber orðin sifjar og sifjaspell (Sölvi Sveinsson 1993:46). Þekktust var 
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hún fyrir mikið og fallegt hár sem gert var af gulli (Iðunn Steinsdóttir 2008a:18). Hárið 

fékk Loki álfa til að smíða handa henni því áður hafði hann stolið hennar raunverulega 

hári. Í Þór persónugerist þruman (Sölvi Sveinsson 1993:46) og er nafn hans til í flestum 

germönskum málum og þýðir þar þruma. Þór var verndari heimsins og fremstur í flokki 

goða í baráttunni við eyðingaröflin og var höfuðandstæðingur hans Miðgarðsormurinn 

(Sölvi Sveinsson 1993:53). Um hann eru til margar goðsögur þar sem hann berst við 

þau öfl sem ógna tilveru manna og guða og eru margar þeirra gamansamar og líkjast 

frekar þjóðsögum en goðsögum (Sölvi Sveinsson 1993:46-47). Hamarinn Mjölnir, sá 

sem malar mjölinu smærra, var tákn Þórs en hann notaði Þór til að berja á hrímþursum 

og bergrisum en hamar þessi er nú eitt helsta tákn heiðinna manna (Ásatrúarfélagið). 

Þór ferðaðist um í vagni sem dreginn var áfram af tveimur höfrum (Gylfaginning 1997). 

Hafrarnir gegndu einnig hlutverki nestis, því á hverju kvöldi slátraði hann þeim og át en 

lífgaði við á ný að morgni. Systkinin Þjálfi og Röskva voru í þjónustu hans en þau tók 

hann í sætt af foreldrum þeirra vegna brots á lærlegg annars hafursins. 

Viðauki 2.3. Baldur og Nanna 

Baldur, sonur Óðins og Friggjar, var bestur allra og hann lofuðu allir (Gylfaginning 

1997). Hann var fríður svo og bjartur að af honum lýsti. Kona Baldurs var Nanna 

Nepsdóttir og sonur þeirra Forseti. Hann bjó að Breiðabliki á himnum þar sem ekki 

mátti vera óhreint. Einu goðsögurnar sem varðveist hafa um Baldur segja frá dauða hans 

og er sú saga til í þremur mismunandi myndum (Bæksted 1986:145). Baldri dreymdi 

fyrir dauða sínum og til að koma í veg fyrir það voru allt í heiminum látið sverja að 

þyrma honum, nema lítill runni af mistiltein sem þótti of ungur til þess (Gylfaginning 

1997). Loki kom því svo fyrir að Höður hinn blindi, bróðir Baldurs, skaut mistiltein að 

honum og féll hann samstundis dauður niður. Hermóður bróðir þeirra fer til Heljar og 

beiddi þess að fá hann heim með sér. Hel, sem ræður helju, sagði hann mega fara ef allir 

hlutir lifandi og dauðir grétu hann. Fóru æsir um allan heim að biðja þess að Baldur 

væri grátinn úr Helju. Allir grétu nema gýgurinn Þökk svo Baldur fékkst ei úr Helju. 

Við bálför Baldurs sprakk hjarta Nönnu af sorg og hún dó.  

Viðauki 2.4. Njörður 

Sjávarguðinn Njörður var af vanaættum og kom til ása sem gísl eftir vanastríðið (Gylfa-

ginning 1997). Njörður réði göngu vinds og gat stillt sjó og eld. Áður en Njörður flutti 

til Ásgarðs og bjó enn í Vanaheim, átti hann systur sína fyrir konu (líkt og vani var 

meðal Vana) og voru Freyr og Freyja börn þeirra en í Ásgarði mátti ekki eiga svo nána 
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ættingja og því varð kona hans eftir í Vanaheim (Ynglinga saga 1999). Í Ásgarði fékk 

hann jötnameyjar að nafni Skaði Þjassadóttir (Sölvi Sveinsson 1993:63). Tildrög 

hjónabands þeirra var með þeim hætti að æsir drápu Þjassa föður Skaða og var hluti 

sættar þeirra við hana að hún mátti velja sér mann úr röðum ása en aðeins eftir fótunum. 

Einn þeirra hafði mjög fagrar fætur og valdi Skaði hann og hafði að orði að fátt myndi 

ljótt á Baldri. Það reyndist þó vera Njörður (Bæksted 1986:127). Njörður og Skaði voru 

ósátt um hvar þau skyldu búa og ætluðu að skiptast á en það endaði með því að þau 

bjuggu hvort á sínum staðnum, Njörður í Nóatúnum við sjóinn en Skaði í bústað föður 

síns í Þrymheim á fjöllum (Gylfaginning 1997).  

Viðauki 2.5 Freyr 

Freyr sonur Njarðar var ágætastur ása (Gylfaginning 1997). Hann réði yfir regninu, 

skini sólarinnar og frjósemi manna, dýra og jarðar. Kona Freys, Gerður Gymisdóttir, var 

mjög fögur og er hann leit hana fyrst augum varð hann sjúkur af ást til hennar. Hann 

þurfti að láta sverð sitt af hendi til að fá hennar og þess saknar hann mjög í bardaganum 

við höfuðandstæðing sinn í ragnarökum, eldjötuninn Surt. Sonur Freys og Gerðar er 

Fjölnir (Anna Heiða Pálsdóttir 2003:165). Freyr virðist hafa tekið við hlutverki Njarðar 

og Þórs (Sölvi Sveinsson 1993:66) og var mikilvægasta frjósemisgoð hinnar norrænu 

goðafræði. Frásagnir um dýrkun hans eru fleiri en um nokkurt annað norrænt goð 

(Bæksted 1986:131). Sumir íslenskir goðar báru nafnbótina Freysgoði en önnur goð 

voru ekki tengd við goðanafnbótina á þennan hátt.  

Viðauki 2.6 Freyja 

Freyja, dóttir Njarðar, er ágætust ásynja (Gylfaginning 1997). Hún var hin norræna 

ástargyðja (Iðunn Steinsdóttir 2008b:49) og á hana var gott að heita til ásta 

(Gylfaginning 1997). Freyja bjó að Fólkvöngum. Maður hennar var Óður en hann fór á 

braut og leitaði hún hans og grét af harmi og breyttust trár hennar í rauðagull. Óður 

kemur ekki fyrir í goðsögunum nema sem nafn þessarar horfnu persónu en átti þó margt 

sameiginlegt með Óðni, svo mjög að sumir telja hann eldri mynd Óðins (Bæksted 

1986:183). Dætur þeirra voru Hnoss og Gersemi (Ynglinga saga 1999), þær voru svo 

fagrar að nöfn þeirra eru nú notuð um dýrustu gripi. Ekki hafa varðveist goðsögur þar 

sem Freyja er í aðalhlutverki en hún skiptir þó megin máli í nokkrum þeirra þar sem 

jötnar ásældust hana meira en aðrar gyðjur (Sölvi Sveinsson 1993:70) og æsir lögðu sig 

alla fram við að koma í veg fyrir að þeir næðu henni. Það er talið sýna umfram annað 

hversu mikilvægur þáttur hennar var í átrúnaðinum og dýrkun hennar mikil. 
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Viðauki 2.7 Týr 

Týr er talinn með elstu goðum norrænnar trúar (Vilhjálmur Þ. Gíslason 1941:130). Nafn 

hans getur þýtt guð enda eru í mörgum fornum ljóðum guðirnir nefndir tívar. Hann var 

vitur, djarfur og hugaður og réði hann mjög í orustum (Gylfaginning 1997). Hann var 

ímynd hreystinnar en missti hönd sína við að fjötra Fenrisúlf. Þar sem höndin fór af 

heitir nú úlfliður. 

Viðauki 2.8 Bragi og Iðunn 

Skáldskaparguðinn Bragi var frægur fyrir visku sína og orðheppni (Sölvi Sveinsson 

1993:62). Af nafni hans er það dregið að kalla skáldskap brag (Gylfaginning 1997). 

Kona Braga var Iðunn en hún gætti epla þeirra, sem yngdu goðin er þau urðu gömul og 

grá og urðu þau þá ung á ný. 

Viðauki 2.9 Heimdallur 

Vörður goðanna og sá sem gætti himnabrúarinnar, Bifrastar, fyrir bergrisum var 

Heimdallur, hinn hvíti ás (Gylfaginning 1997). Hann þurfti minni svefn en fugl og sá 

hundrað rasta frá sér jafnt nótt sem dag. Röst er forn mælieining og nemur 12 km (Anna 

Heiða Pálsdóttir 2003:170). Þá heyrði hann svo vel að hann heyrði gras vaxa á jörðu og 

ull á sauðum (Gylfaginning 1997). Hann átti níu systur fyrir mæður og voru þær af 

jötnakyni. Heimdallur bjó að Himinbjörgum við Bifröst og hafði lúðurinn Gjallarhorn 

til að vara goðin við ragnarökum. 

Viðauki 2.10 Höður hinn blindi 

Höður hinn blindi, sonur Óðins (Gylfaginning 1997), vann sér það helst til frægðar að 

vera gabbaður af Loka til að drepa Baldur bróður sinn. Hann var síðan drepinn af Vála, 

sem einnig var bróðir þeirra, í hefndarskini fyrir dráp Baldurs. 

Viðauki 2.11 Víðar 

Víðar var sonur Óðins og Gríðar (Bæksted 1986:184). Hann var í heiminn borinn til að 

hefna föður síns og hans helsta afrek var að drepa Fenrisúlf (Gylfaginning 1997) eftir 

fall Óðins. Nafn hans felur í sér stærð en hann var næstum jafnsterkur og Þór. Hann var 

nefndur hinn þögli ás og höfðu goðin mikið traust á honum.  

Viðauki 2.12 Váli 

Váli var sonur Óðins og Rindar. Hann fæddist til að hefna Baldurs (Sölvi Sveinsson 

1993:38). Hann var aðeins einnar nætur gamall og ónefndur þegar hann drap Höð og þar 

sem hann hafði ekki enn nafn taldist hann ótengdur ættinni og því var ekki um 

bróðurmorð að ræða (Sölvi Sveinsson 1993:60).  
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Viðauki 2.13 Ullur 

Sonur Sifjar og stjúpsonur Þórs var Ullur (Gylfaginning 1997). Hann var vaskur guð, 

íturvaxinn og máttugur og á hann taldist gott að heita í einvígum. Hann taldist einnig 

svo góður boga- og skíðamaður að enginn gat keppt við hann. Hann var óljós persóna í 

goðsögunum (Bæksted 1986:179) en kann þó að hafa verið virtastur goðanna og eru 

ummerki hans í goðsögunum og á ævagömlum örnefnum þess eðlis að ætla megi að 

hann eigi rætur sínar lengst aftur í fortíð.  

Viðauki 2.14 Forseti 

Um Forseta, son Baldurs og Nönnu eru engar goðsagnir til (Sölvi Sveinsson 1993:62) 

en hann hafði það hlutverk að sætta deiluaðila, vernda réttinn og stuðla að réttlátum 

dómum (Ásatrúarfélagið). Bústaður hans var Glitnir sem byggður var úr gulli með 

silfurþaki. 

Viðauki 2.15 Loki Laufeyjarson 

Loki var mikill áhrifavaldur í norrænum goðsögum. Hann var þó venjulega ekki 

aðalpersóna en oft mikilvæg aukapersóna (Bæksted 1986:169). Hann var sonur Fárbauta 

jötuns og Laufeyjar (Gylfaginning 1997). Fríður var hann sýnum, slóttugur og stundaði 

svik og vélabrögð. Hann kom goðunum oft í vandræði en að sama skapi kom hann þeim 

oft einnig til bjargar (Sölvi Sveinsson. 1993:76) og útvegar þeim marga af þeirra bestu 

og nauðsynlegustu gripum. Kona Loka var Sygin og sonur þeirra Nari eða Narfi 

(Gylfaginning 1997). Loki var móðir Sleipnis en faðir hans var jötnahesturinn 

Svaðilfari. Loki átti einnig þrjú börn með tröllkonunni Angurboðu í Jötunheimum. Það 

voru Fenrisúlfur, Jörmungandur (eða Miðgarðsormur) og Hel. Þegar goðin fréttu af 

fæðingu systkinanna, létu þau sækja þau og færa í Ásgarð þar sem spádómar sögðu að 

af þeim stafaði mikið ólán. Orminum kastaði Óðinn í hinn dýpsta sæ sem liggur um öll 

lönd. Þar lá hann í hafinu og beit i sporðinn á sér. Hel kastaði hann í Niflheim þar sem 

hún ríkti yfir heimi dauðra. Úlfinn ólu æsir upp sjálfir en hann óx mjög hratt og brugðu 

æsir á það ráð að fjötra hann. Fyrst var hann fjötraður með sterkum fjötri nefndum 

Læðingur en hann leystist úr læðingi. Þá gerðu æsir mun sterkari fjötur nefndan Dróma 

en hann drap sig úr Dróma. Loks fengu æsir dverga til að gera nýjan fjötur nefndan 

Gleipnir en til að koma honum á úlfinn þurfti Týr að leggja hönd sína að veði og hélt sá 

fjötur en mun þó gefa sig í ragnarökum. Loki narraði Höð hinn blinda til að drepa 

Baldur en eftir drápið tóku æsir Loka og fjötruðu í helli einum. Þar mátti hann bíða 

ragnaraka liggjandi á steineggjum og yfir andliti hans hékk eiturnaðra sem úr lekur 
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eitur. En Sygin stóð hjá honum og hélt mundlaug undir eiturdropunum. Þegar skálin 

varð full þurfti hún að fara út og tæma hana en þá féllu eiturdroparnir á Loka og hann 

kipptist svo við að jörðin skalf. Í upphafi ragnaraka losnar Loki og gengur í lið með 

jötnum, berst við Heimdall og farast þeir báðir. 
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