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Ágrip 

Kennsluleiðbeiningar með Völsunga sögu er lokaverkefni okkar til B.Ed.-prófs í 

grunnskólakennarafræðum frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið er í 

tveimur hlutum, annars vegar kennsluleiðbeiningar og stuðningsefni og hins vegar 

greinargerð. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru tvíþættar, þeim er ætlað að greiða aðgengi kennara og 

nemenda að Völsunga sögu. Fyrri hluti þeirra er sérstaklega hugsaður sem stuðningsefni 

til að auðvelda nemendum lestur og vinnu með söguna. Í honum eru stuttir útdrættir, 

tengslakort, orðskýringar og listi yfir sögupersónur. Seinni hluti kennsluleiðbeininganna 

er hugmyndabanki með kennsluhugmyndum, verkefnum og stuðningsefni fyrir kennara. 

Greinargerðin skiptist í umfjöllun um Völsunga sögu annars vegar og hins vegar 

umfjöllun um kennsluleiðbeiningarnar. Fyrst eru raktar helstu ástæður þess að ráðist var 

í gerð kennsluleiðbeininga með sögunni. Fjallað er um uppbyggingu og markmið 

leiðbeininganna sem og það vinnuferli sem fram fór við gerð þeirra. Einnig er greint frá 

áherslum sem settar voru í forgrunn ásamt þeim fræðum sem höfð voru til hliðsjónar og 

settu mark sitt á verkið. Í kjölfarið er fræðileg umfjöllun um Völsunga sögu, uppruna, 

einkenni og umfjöllunarefni hennar. Að lokum er fjallað um þá kosti sem hún gefur í 

kennslu. 
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Formáli 

Báðar höfum við sterkar taugar til íslenskrar tungu og bókmennta. Það kom því ekkert 

annað til greina en að skrifa lokaverkefni í tengslum við íslensku. Í námskeiðinu 

Miðaldabókmenntir og miðaldamál hjá þeim Sigurði Konráðssyni og Önnu Þorbjörgu 

Ingólfsdóttur var fjallað um bókmenntir fornaldar á skemmtilegan og lifandi hátt. Ein 

var sú saga sem snerti okkur djúpt og höfðaði sterklega til okkar, það var Völsunga saga 

en hún var okkur bæði óþekkt og framandi. Þar sem sagan virðist hafa verið fremur 

afskipt, einkum í grunnskólum landsins, langaði okkur að vekja hana til lífsins og útbúa 

leiðbeiningar sem fengju hana til að vaxa og dafna. Lifandi tré fjölgar lengi greinum.  
 

Sérstakar þakkir viljum við færa ofangreindum kennurum sem með kennslu sinni og 

áhuga kveiktu neistann sem varð til þess að við réðumst í þetta viðamikla en þarfa 

verkefni. Einnig kunnum við leiðbeinanda okkar Sigurði Konráðssyni prófessor í 

íslenskri málfræði við Menntavísindasvið HÍ bestu þakkir fyrir áhugaverðar ábendingar, 

þolinmæði og aðstoð.  
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1 Inngangur 

Fátt er jafn unaðslegt og að heillast af góðri bók. Bækur hafa lifað með þjóðinni um 

aldir og verið henni andleg næring í gegnum súrt og sætt. Ákveðin bókmenntaverk hafa 

notið meiri hylli en önnur og þar liggja margar og misjafnar ástæður að baki. Óhætt er 

að fullyrða að ákveðin verk hafi ekki hlotið verðskuldaða athygli en þeirra á meðal er 

Völsunga saga. Sagan hefur margt til brunns að bera, hún er viðburðarík, dramatísk, 

töfrum sveipuð og í henni leika konur og drekar stórt hlutverk ásamt stórbrotnum 

guðlegum hetjum sem ásælast glóandi gersemar. Sagan hefur staðið í skugga 

Íslendingasagna í grunnskólum landsins. Ástæður þess eru eflaust margar en þar ber 

helst að nefna að lengi hefur reynst erfitt að nálgast söguna í skólaútgáfu.  

Áhugi okkar stóð því til að koma sögunni á kortið, vekja á henni athygli og greiða 

aðgengi kennara og nemenda að henni. Úr varð að gera kennsluleiðbeiningar en við 

teljum góðar leiðbeiningar forsendu þess að kennarar velji Völsunga sögu. 

Kennsluleiðbeiningar gefa kennurum góða innsýn í óþekkt námsefni og því styðja 

leiðbeiningar okkar kennara við að gera kennsluna fræðandi, skemmtilega og skapandi. 

Lestur og bókmenntakennsla hafa verið í brennidepli í skólaumræðu undanfarin ár þar 

sem minnkandi bóklestur barna og unglinga er mikið áhyggjuefni. Völsunga saga er full 

af fjölskrúðugum, skemmtilegum og áleitnum viðfangsefnum sem eru til þess fallin 

höfða sterkt til áhugasviðs unglinga en gera um leið kröfur til þeirra. Með gerð 

gagnlegra og fjölbreyttra kennsluleiðbeininga og ýmis konar stuðningsefnis teljum við 

að ýta megi undir áhuga nemenda á fornbókmenntum og lestri þeirra. Hetjusögur sem 

Völsunga saga eru vel til þess fallnar. 

Hér á eftir getur að líta umfjöllun um fornaldarsöguna Völsunga sögu og 

leiðbeiningarnar sjálfar. Raktar verða í stuttu máli helstu ástæður þess að ráðist var í 

gerð kennsluleiðbeininga með sögunni. Leitast verður við að gera sem gleggsta grein 

fyrir uppbyggingu og markmiðum kennsluleiðbeininganna sem og því vinnuferli sem 

fram fór við gerð þeirra. Einnig verður greint frá þeim áherslum sem settar voru í 

forgrunn ásamt þeim fræðum sem höfð voru til hliðsjónar og settu mark sitt á verkið. Í 

kjölfarið verður fjallað um söguna sjálfa, uppruna, helstu einkenni og umfjöllunarefni 

hennar. Að lokum verður greint frá ýmsum kostum sem sagan gefur í kennslu. 
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2 Hvers vegna Völsunga saga? 

2.1 Fjölbreytni í kennslu fornbókmennta  

Kennsla fornbókmennta á unglingastigi í grunnskólum landsins virðist að mestu 

einskorðast við Íslendingasögur á borð við Gísla sögu Súrssonar, Hrafnkels sögu 

Freysgoða og Kjalnesinga sögu. Lokamarkmið fyrir 10. bekk í Aðalnámskrá 

grunnskóla í íslensku kveða hins vegar á um að nemendur „…þekki ýmsar tegundir 

texta frá ólíkum tímum“ auk þess sem stefnt er að því að þeir „…hafi innsýn í 

fjölbreytileika íslenskra og erlendra bókmennta, fornra og nýrra“ (2007: 13). Það er því 

óneitanlega nokkuð á skjön við námskrá að einskorða kennslu fornbókmennta á 

unglingastigi við Íslendingasögurnar. Þær eru stórbrotnar bókmenntir en að okkar mati 

er einhæf kennsla aldrei til góðs og sumar þessara sagna reynast nemendum á 

unglingastigi fremur torskildar. Þær eru því tæplega til þess fallnar að vekja áhuga allra 

nemenda. Þetta er ein ástæða þess að við völdum að kynna Völsunga sögu en hún heyrir 

ekki undir þann flokk bókmennta sem kallaðar eru Íslendingasögur. Sagan, sem tilheyrir 

fornaldasögum Norðurlanda, hefur að okkar mati verið fremur afskipt og ekki hlotið 

verðskuldaða athygli sem heilstætt verk í grunnskólum. Vafalaust hefur hefðin ráðið 

miklu um val kennara á fornbókmenntum til kennslu en auk þess kann ástæðan að vera 

sú að afar takamarkaðar kennsluleiðbeiningar eru til um aðrar fornaldarsögur, þar á 

meðal um Völsunga sögu. 

2.2 Áhugavekjandi saga 

Völsunga saga er margslungin og bráðskemmtileg, hún er hæfilega löng og atburðarásin 

bæði hröð og litrík. Hún hentar því einkar vel til að kveikja frekari áhuga unglinga á 

fornbókmenntum þar sem hún er afar ólík hinum raunsæislegu Íslendingasögum. Konur 

skipa veglegan sess í Völsunga sögu og atburðarás hennar markast mjög af gjörðum 

þeirra. Flestar Íslendingasögur fjalla hins vegar lítið um konur sem þátttakendur 

atburðarásar, að Laxdæla sögu undanskilinni. Guðrún Bjartmarsdóttir telur 

fornaldasögur Norðurlanda spennandi, líflegar og viðburðaríkar sögur. Þar klæðast 

konur brynjum, bera vopn og beita fyrir sig her til að þurfa ekki að ganga nauðugar í 

hjónaband (1985: 30). Í nútímaþjóðfélagi er mikilvægt að hafa jafnréttissjónarmið að 

leiðarljósi og óhætt er að segja að Völsunga saga veiti báðum kynjum tækifæri til að 
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kynnast og samsama sig bæði kven- og karlhetjum. Sagan er auk þess sveipuð miklum 

ævintýrablæ þar sem efni hennar er iðulega mjög öfgafullt og ótrúverðugt. Hún er því 

fyrst og fremst ætluð mönnum til dægrastyttingar og skemmtunar (Bæksted, 1986/1986: 

25). Í ljósi þeirrar fantasíubylgju sem riðið hefur yfir undanfarin ár með bókum og 

kvikmyndum um Harry Potter og Hringadróttinssögu í fararbroddi má ætla að 

Völsunga saga og efni hennar höfði á margan hátt til unglinga. Efnið kallast óneitanlega 

mjög á við Hringadróttinssögu og Hobbitann enda nýtti J. R. R. Tolkien, höfundur 

bókanna sér ýmisleg minni úr sögunni svo sem dreka sem liggur á gulli og sverð smíðað 

úr sverðsbrotum (Ármann Jakobsson, 2007). 

2.3 Sammannlegar tilfinningar og álitamál 

Í sögunni eru mörg siðferðisleg álitamál sem kjörið er að fjalla um í kennslu á 

unglingastigi þar sem nemendur eru á miklu mótunarskeiði. Völsunga saga fjallar ekki 

einungis um málefni fyrri alda heldur tekur hún einnig til mannlegra tilfinninga og 

rauna sem menn glíma ekki síður við nú á dögum. Sagt er frá ógnvænlegum drápum, 

svikum, hefndum, mannáti og barnamorðum en auk þess takast persónur Völsunga sögu 

á við aragrúa tilfinninga á borð við ást, afbrýðisemi, heift og hatur. Allt eru þetta verðug 

umfjöllunarefni sem kjörið er að vinna með á unglingastigi enda vel til þess fallin að 

efla bæði siðferðis- og félagsþroska unglinga.  
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3 Meginmarkmið 

Kennsluleiðbeiningum þessum er sem fyrr segir er ætlað að greiða aðgegni kennara og 

nemenda að Völsunga sögu og stuðla að fjölbreyttri og skemmtilegri bókmenntakennslu 

sem er til þess fallin að vekja áhuga nemenda á fornbókmenntum almennt. Um leið og 

stefnt er að árangursríkri og lifandi bókmenntakennslu er jafnframt lögð áhersla á að 

samtvinna hana öðrum þáttum íslenskukennslunnar svo sem ritun, hlustun og töluðu 

máli. Því má segja að kennsluleiðbeiningunum sé ætlað að stuðla að bæði heildstæðri og 

metnaðarfullri íslenskukennslu á unglingastigi grunnskóla. 
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4 Kynning á verkinu  

4.1 Framgangur og vinna verksins 

Þegar við höfðum tekið þá ákvörðun að búa til kennsluleiðbeiningar með sögunni 

réðumst við fyrst í að kynna okkur nánar fræðileg skrif um bókmenntakennslu og þær 

leiðir sem taldar eru vænlegar þegar kemur að kennslu bókmennta í grunnskólum. Við 

kynntum okkur jafnframt ýmsar leiðbeiningar með námsbókum sem ætlaðar eru 

kennurum til stuðnings og beindum sjónum okkar sérstaklega að leiðbeiningum sem 

fylgja þeim Íslendingasögum sem kenndar hafa verið í grunnskólum undanfarin ár. Eftir 

að hafa skoðað þær, vegið og metið kosti þeirra og galla, hófumst við handa við 

vinnuna. Sjálfar höfðum við nýlega lesið Völsunga sögu í kennaranáminu en við 

lesturinn urðum við þess áskynja að eitt og annað gæti hjálpað okkur að njóta sögunnar 

til hins ýtrasta svo sem haldbærar orðskýringar, tengslakort sögupersóna, útdrætti og 

lista yfir sögupersónur. Við bjuggum því yfir ákveðinni vitneskju um söguna og þeim 

möguleikum hún hefur upp á að bjóða en jafnframt hvers konar stuðnings hún þarfnast 

til að þeir möguleikar nýtist til fulls.  

Mikil vinna fólst í því að lesa vandlega og kerfisbundið hvern og einn kafla í sögunni, 

gera úr honum stuttan útdrátt, orðskýringar, kennsluhugmyndir og annað stuðningsefni. 

Þegar við hófumst handa við gerð kennsluhugmyndanna höfðum við ýmsar 

kennslufræðibækur til hliðsjónar, þar á meðal bækur Ingvars Sigurgeirssonar Litróf 

kennsluaðferðanna og Að mörgu er að hyggja sem og Models of Teaching eftir Joyce 

og Weil. Að sama skapi lögðumst við yfir fjölmörg fræðirit sem fjalla um Völsunga 

sögu í bókmennta- og menningarlegu samhengi, þar á meðal Íslenska bókmenntasögu I 

og II. Við vissum að ákveðin minni úr Völsunga sögu koma fyrir í Hringadróttinssögu 

og ákváðum því að horfa á kvikmyndirnar til þess að skoða hvort nýta mætti eitthvað úr 

þeim við kennslu sögunnar. Þetta var einkar ánægjuleg en tímafrek vinna sem þó var 

ekki til einskis þar sem ýmsar hugmyndir kviknuðu, þar á meðal að áhugaverðum 

kveikjum. Fjölmargar skemmtilegar og frumlegar kennsluhugmyndir urðu til við lestur 

flestra kafla og oft og tíðum urðu þær hreinlega of margar svo við neyddumst til að 

velja og hafna. Við gerðum okkur grein fyrir því að beisla þyrfti sköpunarkraftinn og í 

kjölfarið ákváðum við að afmarka hugmyndir að kennsluaðferðum við fjóra 

kennsluaðferðaflokka til að setja okkur ákveðinn ramma. 
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Orðskýringarnar reyndust okkur stundum þrautinni þyngri. Sum orðanna var ekki að 

finna í orðabókum en önnur gátu haft fleiri en eina merkingu og var því stundum úr 

vöndu að ráða. Í sumum tilfellum þurftum við þess vegna að marglesa textann til að 

geta sett fram okkar kenningar um merkingu orðanna, þar að auki gerðu fornar 

beygingarmyndir orða þessa vinnu enn meira krefjandi. 

Eftir að hafa eytt ófáum stundum í hugmyndavinnu, útdrætti og orðskýringar, bæði með 

köflum og kvæðum í sögunni, komumst við að þeirri niðurstöðu að kvæðin væru helst 

til of erfið til kennslu á unglingastigi. Það var því mat okkar að vænlegra væri að kenna 

söguna án þessa að taka kvæðin fyrir en okkur þykir afar brýnt að Völsunga saga fái að 

njóta sín og lifa sínu sjálfstæða lífi sem saga. Auk þess höfðum við áhyggjur af því að 

þung kvæði sem þessi myndu draga úr áhuga á sjálfri sögunni. Við bárum þessa 

hugmynd því undir leiðsögukennara okkar, Sigurð Konráðsson, og var hann okkur 

sammála um að heillavænlegra væri að kenna söguna án þess að flækja flóknum 

kvæðum mikið inn í kennslu hennar. 

Næsta skref var að búa til myndræn tengslakort og lista yfir sögupersónur. Nokkur 

vinna fór í að finna út hvaða framsetning væri hentugust fyrir tengslakortin og varð 

niðurstaðan sú að útbúa mörg lítil kort fremur en fá stór enda persónur sögunnar margar 

og tengsl þeirra afar mismunandi og stundum flókin. Að lokum ákváðum við að fylgja 

verkinu úr hlaði með stuttri umfjöllun um uppbyggingu leiðbeininganna, þær 

hugmyndir sem hafðar voru að leiðarljósi við gerð þeirra og ýmsar handhægar 

upplýsingar sem koma að góðu gagni við notkun þeirra. 

4.2 Uppbygging leiðbeininganna 

Til að auðvelda kennurum meðferð og notkun þess efnis sem leiðbeiningarnar hafa að 

geyma eru þær hafðar tvískiptar. Annars vegar innihalda þær efni sem kennari getur 

látið nemendum í té samhliða lestri sögunnar og hins vegar kennsluhugmyndir, verkefni 

og stuðningsefni ætlað kennaranum sjálfum.  

Fyrri hluti leiðbeininganna, sá hluti sem hægt er að ljósrita og dreifa til nemenda, hefur 

að geyma stuttan útdrátt, orðskýringar og tengslakort fyrir kaflana fjörtíu og tvo í 

sögunni auk lista yfir helstu sögupersónur. Hver útdráttur er unninn upp úr netútgáfu 

sögunnar sem er að finna á Snerpu (http://www.snerpa.is/net/forn/volsung.htm) en 

vefurinn geymir safn texta án höfundaréttar. Í útdrætti er stiklað á stóru og dregnir 

saman helstu atburðir kaflans. Á eftir útdrætti koma orðskýringar þar sem ýmis orð og 

http://www.snerpa.is/net/forn/volsung.htm
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orðasambönd eru skýrð nánar. Orðskýringum er raðað eftir stafrófsröð og í þeim eru 

orðin sýnd í orðabókarmyndum í stað þeirra mynda sem þau koma fyrir í textanum 

sjálfum. Þess ber að geta að þær skýringar sem eiga við kvæðin eru hafðar skáletraðar 

til afmörkunar. Með sumum köflum fylgja jafnframt kort sem sýna ættartengsl persóna 

þar sem blóðbönd eru táknuð með svörtum lit og nöfn maka eru höfð rauð og skáletruð. 

Aftan við kaflana fjörutíu og tvo er að finna lista með grunnupplýsingum um fjölmargar 

persónur sögunnar. 

Seinni hluti kennsluleiðbeininganna, sá hluti sem sérstaklega er ætlaður kennurum, er 

einskonar hugmyndabanki sem felur í sér verkefni og stuðningsefni með hverjum kafla 

auk ýmis konar fróðleiks. Fremst í hugmyndabankanum eru hugmyndir að kveikjum, 

ritgerðarefnum og ýmsum verkefnum sem hægt er að vinna með frá upphafi til enda 

sögunnar. Því næst eru settar fram hugmyndir að kennslu og viðfangsefnum með 

hverjum og einum kafla í sögunni. Þeim er skipað í fjóra flokka sem nefndir eru: 

Umræður og spurningar, Innlifun og tjáning, Ritun og textavinna og Upplýsingaöflun.  

Flokkar þessir koma ekki allir fyrir með hverjum kafla enda gefa kaflarnir mismikið 

tilefni til kennslu og umfjöllunar. Í efnisríkum köflum getur til dæmis að líta flokkinn 

Umræður og spurningar, hugmyndir að verkefnum sem falla undir flokkinn Innlifun og 

tjáning auk verkefna sem teljast til flokksins Ritun og textavinna. Í öðrum efnisminni 

köflum geta verið eingöngu verkefni í flokkinum Umræður og spurningar og örfáir 

kaflar hafa engar kennsluhugmyndir að geyma en upplagt er að nýta hugmyndir úr 

einum kafla við kennslu annars. Efni margir kafla sögunnar krefjast mikils af 

lesandanum, og oft getur reynst erfitt að skilja til fulls þá atburði sem greint er frá. Með 

slíkum köflum fylgir stutt klausa undir fyrirsögninni Til kennara en henni er ætlað að 

veita þeim upplýsingar sem nýtast við kennslu sögunnar og hjálpa þeim að gera 

umfjöllun og vinnu með hana sem árangursríkasta. Sérstakir fróðleiksmolar fylgja 

sumum köflum en þar er fjallað um sitthvað sem tengist efni þeirra óbeint á einn eða 

annan hátt og gaman er að hafa á bak við eyrað þegar unnið er með þá. Aftast í 

kennsluleiðbeiningunum er að finna lista yfir vefsíður og bækur sem geta nýst við 

kennslu sögunnar. 
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5 Áherslur við gerð leiðbeininganna 

Kennsla bókmennta í grunnskólum er í senn krefjandi og skemmtilegt viðfangsefni. Það 

er á ábyrgð og valdi kennarans að skapa aðstæður til áhugavekjandi bókmenntakennslu. 

Sú kennsla ætti ekki eingöngu að stefna að því að nemendur öðlist þekkingu á 

menningararfleifð þjóðarinnar heldur einnig að efla gagnrýna hugsun, sjálfstæði og 

þroska þeirra um leið og almenn íslenskukunnátta er styrkt (Edda Pétursdóttir og Soffía 

Thorarensen, 1995: 3). Fornbókmenntir eru tvímælalaust meðal þeirra bókmennta sem 

gera hvað mestar kröfur til kennara og nemenda en samkvæmt Ármanni Jakobssyni eru 

þær síst til þess fallnar að vekja áhuga nemenda séu þær alfarið kenndar sem staðreyndir 

og hluti horfins menningararfs (2005: 35). Að sama skapi telur Örnólfur Thorsson að 

kennslu þeirra megi ekki haga á þann hátt að hún verði: „…eins og bólusetning gegn 

frekari lestri fornbókmennta, víti til að varast: nú er ég búinn með Gísla sögu og þarf 

ekki framar að opna Íslendinga sögu, …“ (1998: 216). Ætli kennari sér að vekja 

raunverulegan áhuga nemenda á lestri slíkra bókmennta teljum við afar mikilvægt að 

virkja þá til sjálfstæðrar og skapandi hugsunar í bókmenntanáminu og reyna að tengja 

bókmenntirnar þáttum sem þeir þekkja sjálfir úr eigin lífi. Margbreytilegar 

kennsluaðferðir og verkefni eru jafnframt mikilvægir þættir í kennslu bókmennta. Við 

gerð kennsluleiðbeininga Völsunga sögu var fjölbreytni í kennsluhugmyndum því höfð 

að leiðarljósi en fjölbreytt kennsla er til þess fallin að höfða til mismunandi áhugasviða 

og þarfa nemenda. Með þessu teljum við líklegra að nemendur verði jákvæðir gagnvart 

fornbókmenntum og bóklestri almennt en samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla ber 

einmitt að leggja ríka áherslu á að nemendur læri að njóta bókmennta við lestur þeirra 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007: 18). Hér að neðan verður fjallað nánar um 

helstu áherslur kennsluleiðbeininganna og þau fræði sem höfð voru til hliðsjónar við 

gerð þeirra. 

5.1 Opnar spurningar og umræður 

Í leiðbeiningunum er fyrst og fremst lögð rík áhersla á opnar spurningar og umræður 

sem miða að því að gera nemendur færa í að beita gagnrýninni hugsun og rökfærslu 

máli sínu og skoðunum til stuðnings. Á unglingastigi eru nemendur komnir á stig 

óhlutbundinna aðgerða samkvæmt vitsmunaþroskakenningu Piaget og hafa þá öðlast 

hæfni til að efast og meta upplýsingar (Cole, Cole og Lightfoot, 2005: 622). Það er því 
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full ástæða til að leggja áherslu á þjálfun gagnrýninnar hugsunar og rökfærslu í 

bókmenntanámi á unglingastigi. Spurningum kennsluleiðbeininganna er einnig ætlað að 

efla siðferðis- og félagsþroska nemenda, gera þá færari í að tjá skoðanir sínar sem og að 

hlusta á skoðanir annarra en það er einmitt afar veigamikill þáttur í almennri menntun. 

Allt er þetta liður í að gera nemendur hæfari í samræðulistinni og búa þá undir virka 

þátttöku í lýðræðissamfélagi þar sem móðurmálið er grunn undirstaða samskipta 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007: 11). 

5.2 Margvísleg tjáning og innlifun  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, íslenskuhluta, skal sköpunarmáttur tungumálsins 

vera í öndvegi. Þar segir jafnframt að nemendur þurfi mörg tækifæri til að leika sér með 

orð og merkingu, semja margs konar texta og tengja íslenskunám sitt listgreinum á borð 

við leiklist og söng (2007: 9). Í leiðbeiningunum var því lögð áhersla á innlifun 

nemenda og að virkja þá til alls kyns tjáningar, sérstaklega skriflegrar, leikrænnar, 

myndrænnar og þar sem sköpunargleði og -kraftur hvers og eins fær að njóta sín í 

bókmenntanáminu. Verkefni kennsluleiðbeininganna eiga að stuðla að auknum skilningi 

nemenda á gildandi viðhorfum og hugsunarhætti þess samfélags sem lýst er í sögunni. 

Með því að nota leikræna tjáningu í kennslunni þarf nemandinn skyggnast inn í 

hugarheim sögupersóna og setja sig í spor þeirra á sama tíma og hann öðlast aukinn 

skilning á fortíðinni. Með þessu verða nemendur hæfari í að setja sig í spor annarra um 

leið og stuðlað að því að þeir verði bæði sjálfstæðir og skapandi einstaklingar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b: 102 og Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007: 9). 

5.3 Skapandi ritun 

Brýnt er að nemendur fái góða þjálfun í að skrifa fjölbreytta texta í þjóðfélagi sem gerir 

sífellt meiri kröfur til einstaklinga um hæfni á því sviði (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska, 2007: 11). Ritunaræfingar og textavinna skipa því veglegan sess í 

kennsluleiðbeiningunum og miða þær að því að efla orðaforða og þjálfa nemendur í að 

setja saman fjölbreytta texta bæði í nýjum og gömlum búningi. Einnig er lögð áhersla á 

að auka skilning og efla áhuga nemenda á myndmáli, orðtökum og málsháttum. 

Jafnframt er miðað að því að nemendur fái þjálfun í notkun hjápargagna á borð við 

orðabækur og beygingarvef Árnastofnunar og temji sér fagleg vinnubrögð í allri 

textavinnu. Ritunar- og textaverkefnin þjálfa nemendur í að vinna með mismunandi 

form texta en það að færa texta yfir á annað form stuðlar að endursköpun þekkingar og 
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þjálfar nemendur í ritun (Liberg, 2008: 53). Verkefnin í kennsluleiðbeiningunum eru 

fjölbreytt og vel til þess fallin að auka sköpunargleði og áhuga nemenda á hvers kyns 

ritun en samkvæmt Donald H. Graves (1983) gefur áhugi nemenda á efninu ritun þeirra 

byr undir báða vængi. Við gerð kennsluhugmyndanna í flokki ritunar var stuðst við 

fræði Graves um ferlisritun (process writing) en hún vinnur með alla þætti ritunar og 

leggur upp með að skapa góðar aðstæður og fjölbreytt tækifæri til skrifta (Sigríður H. 

Bragadóttir, Auður Ögmundsdóttir og Helgi Grímsson, 1997: 11). 

5.4 Upplýsinga- og heimildaöflun 

Nokkur áhersla er lögð á að gera nemendur færari í ýmiss konar upplýsingaöflun og 

heimildaleit í kennsluleiðbeiningunum. Þeim kennsluverkefnum sem byggja á 

upplýsingaöflun nemenda er ætlað að þjálfa þá í að afla sér margs konar upplýsinga, 

draga af þeim ályktanir, meta áreiðanleika þeirra svo og að nýta þær á viðeigandi hátt. 

Allt er þetta liður í að efla færni nemenda í sjálfstæðum vinnubrögðum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b: 134). Með slíkum verkefnum má jafnframt búa þá enn frekar 

undir raunveruleg viðfangsefni hvort sem er í leik eða starfi en upplýsingaöflun er 

óneitanlega sívaxandi þáttur í lífi nútímafólks (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 

2007: 9 og Ingvar Sigurgeirsson, 1999a: 75). 
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6 Um Völsunga sögu 

Völsunga saga er nú aðgengileg almenningi á netinu en sagan er einnig til í nokkrum 

bókaútgáfum. Ein þekktasta útgáfan er sú sem er að finna í fyrsta bindi safnritsins 

Fornaldar sögur Norðurlanda en það tók Guðni Jónsson saman árið 1950. Jafnframt 

bjó Örnólfur Thorsson söguna til prentunar árið 1985. Í þeirri útgáfu fjallar Örnólfur 

ítarlega um sagnaheim og sögusvið Völsunga sögu auk þess sem hann lætur 

orðskýringar fylgja torskildum orðum. Fyrrnefnd netútgáfa byggir að miklu leyti á 

útgáfu Örnólfs, hún er þó án orðskýringa. Kennsluleiðbeiningarnar miðast við 

netútgáfuna þrátt fyrir að einnig hafi verið stuðst við útgáfu Örnólfs og orðskýringar 

hans fengnar að láni. Rafrænt form hefur tvímælalaust marga nútímakosti í för með sér 

og það auðveldar bæði kennurum og nemendum aðgengi að sögunni, hvar og hvenær 

sem er.  

6.1 Uppruni 

Í fornaldarsögum Norðurlanda er sagt frá atburðum sem áttu sér stað löngu fyrir 

landnám Íslands og gerast að mestu á Norðurlöndum. Þeim er ýmist skipt í tvo eða þrjá 

flokka, í Íslenskri bókmenntasögu II bindi, eru nefndir tveir flokkar, hetjusögur og 

ævintýrasögur (Torfi H. Tulinius, 1993: 169 og 188). Örnólfur Thorsson bætir hins 

vegar við einum flokki sem hann kallar víkingasögur (Völsunga saga, 1985: 156). Þrátt 

fyrir mörg ævintýraleg einkenni tilheyrir Völsunga saga flokki hetjusagna þar sem 

söguefni hennar er unnið upp úr hetjukvæðum Konungsbókar Eddukvæða en þess ber 

að geta að leiddar hafa verið að því líkur að höfundur hafi notast við kvæðahandrit 

(systurhandrit Konungsbókar) sem nú er glatað. Þau fornu kvæði sem efni 

hetjusagnanna byggjast á eiga rætur að rekja til þjóðflutningatímans (Bæksted, 

1986/1986: 24). Þau höfðu því lengi lifað og þróast meðal manna í munnlegri geymd 

áður en þau voru skráð í Konungsbók. Efni kvæðanna sem höfundur Völsunga sögu 

byggir á lýsir atburðum sem áttu sér stað löngu áður en þeir voru skráðir en hún er 

líklega samin um miðja 13. öld eða nokkrum áratugum síðar (Völsunga saga, 1985: 158 

og 159).  

Talið er að sumar sögupersónur Völsunga sögu hafi átt sér hliðstæðu í 

raunveruleikanum, þó ber að hafa í huga að sagan var lengi geymd í munnmælum og 

atburðir hafa því verið ýktir og slitnir úr samhengi og afrek einnar persónu færð yfir á 
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aðra. Einnig er tímaskyn mjög á reiki þegar persóna er leitað í raunveruleikanum, hafi 

Sigurður Fáfnisbani, fyrsti eiginmaður Guðrúnar Gjúkadóttur, verið til í raun og veru þá 

var hann uppi á sjöttu öld en Atli Húnakonungur, seinni eiginmaður Guðrúnar, var uppi 

á fyrri hluta fimmtu aldar. Synir Guðrúnar sem hún átti með þriðja eiginmanni sínum 

létust svo aftur á fjórðu öld (Völsunga saga, 1985: 162 og 164). Það er því nokkuð ljóst 

að sumar sögupersónur Völsunga sögu hittust aldrei, jafnvel börn voru eldri en foreldrar 

þeirra, og líklegt að með tímanum hafi atburðir og afrek þeirra tekið á sig skáldlegan 

búning, enda er það einkenni munnmæla að þau taka miklum breytingum og verða oft 

og tíðum að goðsögnum. En hvort sem persónurnar voru til í raunveruleikanum eður ei 

þá gerist sagan á miklum þjóðflutningatímum germanskra þjóðflokka á tímabilinu 300 

til 600 e.Kr. í norðaustur hluta Evrópu, nánar til tekið Danmörku, Þýskalandi og 

Frakklandi. Á þessum tíma áttu sér stað mikil átök milli Húna í Ungverjalandi og 

Búrgúnda sem höfðust við á bökkum Rínar. Í Völsunga sögu eru þessi átök yfirfærð á 

einstaklinga og hetjur með mögnuðum árangri (Völsunga saga, 1985: 163). 

6.2 Hetjusagan Völsunga saga og einkenni hennar  

Sem fyrr segir tilheyrir Völsunga saga þeim flokki fornaldarsagna Norðurlanda sem 

nefnist hetjusögur. Sögurnar eru fornar frásagnir af fólki sem vann stórbrotin afrek, mun 

stærri og mikilfenglegri en venjulegir mannshæfileikar eru færir um. Sá heimur sem 

sagt er frá í hetjusögunum er á öðru sviði en sá sem venjulegt fólk býr í. Í honum eru 

ríkjandi öfl guðanna og óumflýjanleg örlög afar sýnileg og stórbrotin ólíkt raunverulegri 

tilveru fólks (Bæksted, 1986/1986: 28). Munurinn á hetjusögum og fyrrnefndum 

ævintýrasögum er ekki alltaf skýr og segja má að Völsunga saga beri nokkurn keim af 

ævintýrum þrátt fyrir að teljast til hetjusagna. Þegar afdrif söguhetjunnar eru skoðuð í 

hvorum hópi fyrir sig kemur munurinn á flokkunum tveimur þó skýrt í ljós. 

Ævintýrasögurnar hafa farsælan endi þar sem hetjan eignast ríki og kvonfang og lifir 

hamingjusöm upp frá því. Örlög söguhetjunnar eru aftur á móti mun harmþrungnari í 

hetjusögum og leikur því enginn vafi á hvorum flokknum Völsunga saga heyrir til. 

(Torfi H. Tulinius, 1993: 188). Segja má að hinn harmræni blær hetjusagnanna sé eitt 

megineinkenni þeirra en auk þess má nefna önnur einkenni á borð við systkinavíg og 

ófá afskipti guðanna af málefnum og örlögum manna. Sifjaspell koma fyrir í 

hetjusögum, í þeim er engin málamiðlun auk þess sem hetjur þær sem sagt er frá eru 

guðlegrar ættar (Torfi H. Tulinius, 1993: 189 og Völsunga saga, 1985: 156). Öll 

ofangreind einkenni koma augljóslega fram í Völsunga sögu og er óhætt að segja að efni 



18 

hennar sé einkar harmsögulegt (Torfi H. Tulinius, 1993: 190). Sagan segir meðal annars 

frá hetjunni Sigurði Fáfnisbana og þeim stórbrotnu afrekum sem hann vinnur en 

jafnframt greinir þar frá óumflýjanlegum örlögum hans, harmi og hefndum ástkvenna 

hetjunnar. 

6.3 Uppbygging og efni Völsunga sögu 

Í raun má segja að innan Völsunga sögu leynist margar sjálfstæðar sögur enda er hún 

sett saman úr mörgum kvæðabálkum, þar á meðal Guðrúnarkviðu hinni fornu, 

Sigurdrífumálum, Sigurðarkviðu og Atlakviðu. Uppistaða hennar er þó frásögnin af 

Sigurði Fáfnisbana (afkomanda Óðins), Brynhildi Buðladóttur og Guðrúnu Gjúkadóttur. 

Í upphaf sögunnar segir frá forfeðrum Sigurðar Fáfnisbana og eru fyrstu kaflar hennar 

sveipaðir miklum ævintýraljóma. Þar koma guðlegar hetjur við sögu sem og ýmis 

yfirnáttúruleg fyrirbæri. Sögupersónur beita forneskju og hafa hamskipti, guðirnir færa 

þeim máttugt ættarsverð og Völsungur, ættfaðirinn, er getinn með hjálp eplis úr 

goðheimi (Völsunga saga, 1985: 165). Ógurlegir atburðir eiga sér stað, svo sem 

mannvíg þar sem menn hljóta hrottafenginn dauðdaga, börn eru drepin og miklu blóði 

er úthellt. Signý hefur hamskipti og sængar hjá Sigmundi bróður sínum og eignast þau 

saman soninn Sinfjötla. Sigmundur, sonur Völsungs, hefnir föður síns með því að drepa 

eiginmann Signýjar systur sinnar. Sigmundur lætur að lokum lífið í bardaga þegar 

guðirnir svipta hann gæfunni en þá er Sigurður Fáfnisbani, sonur hans, enn ófæddur.  

Þáttaskil verða í sögunni þegar Sigurður Fáfnisbani kemur til skjalanna. Sagt er frá 

uppvexti hans og afreksverkum. Þar má enn á ný greina guðleg afskipti og 

yfirnáttúrulega atburði, svo sem þegar Sigurður skilur fuglsrödd. Þegar Sigurður kemst 

yfir hið mikla gull byrjar að síga á ógæfuhliðina enda hvílir á því mikil bölvun. Þeir sem 

koma höndum á gullið fyllast ágirnd og gera hluti sem þeir myndu annars tæplega gera. 

Því má segja að gullið hafi allnokkur áhrif á atburðarás sögunnar. Sigurður lofast 

valkyrjunni Brynhildi en móðir Guðrúnar Gjúkadóttur gefur honum óminnisöl og því 

giftist hann dóttur hennar og svíkur þar með eiða sína gagnvart Brynhildi. Svik þessi 

hafa afar afdrifaríkar afleiðingar. Heiður Brynhildar var fótum troðinn og því lætur hún 

drepa Sigurð, en það leiðir síðar til frekari hefnda og vígaferla.  

Ein stærstu skil frásagnarinnar verða við dauða elskendanna Sigurðar og Brynhildar, en 

þá koma nýir skálkar fram á sjónarsviðið og þeir sem áður voru smáir verða miklar 

hetjur (Völsunga saga, 1985: 164). Sagt er frá öðru hjónabandi Guðrúnar Gjúkadóttur, 
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en hún var nauðug gefin hinum illræmda Atla Húnakonungi. Áhrifamáttur gullsins 

kemur hér enn á ný við sögu þegar Atli pyntar bræður konu sinnar til dauða í þeim 

tilgangi að komast að því hvar Fáfnisarfur er niður kominn. Guðrún rækir 

hefndarskylduna með gróteskum hætti þegar hún drepur syni sína sem hún á með Atla 

og lætur hann borða hjörtu þeirra áður en hún ræður honum bana. 

Í lok Völsunga sögu er sagt frá afdrifum Guðrúnar. Hún reynir að stytta sér aldur en 

Óðinn grípur sem endranær inn í atburðarásina og leiðir hana í sitt þriðja hjónaband, nú 

með Jónakri konungi. Enn eykur á harma Guðrúnar þegar dóttir hennar er hestum troðin 

og synir hennar falla við að hefna systur sinnar. 
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7 Að kenna Völsunga sögu 

7.1 Lífsleikni í bókmenntanámi 

Völsunga saga er margslungin, viðburðarík og vekur upp fjölda áleitinna spurninga, en 

með því að lesa bókmenntir sem hana í skólum skapast óneitanlega tilefni til umræðu og 

glímu við stórar spurningar um lífið og tilveruna, sorgir og sigra (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska, 2007: 9). Sem fyrr segir má greina ýmis mál og sammannlegar 

tilfinningar í sögunni en mörg þeirra mála eru viðkvæm og erfið í umfjöllun þrátt fyrir 

að vera jafnframt afar þroskandi og áhugaverð. Sagt er frá atburðum á borð við 

barnamorð, mannát, sifjaspell, ráðstöfunarhjónabönd, hefndir, svik og morð. 

Aðdragandi og tilurð þessara atburða er oft ærið flókinn og krefst því bæði ganrýni og 

rökhugsunar af nemendum. Þeir þurfa að skilja þær tilfinningar sem liggja að baki 

gjörðum sögupersóna og geta tekið afstöðu til atburða svo sem hvað sé „rétt og rangt.“ 

Fjarlægðin í tíma og hið óraunverulega tilverusvið milli tveggja heima gerir alla 

umfjöllun um þessi erfiðu mál auðveldari viðureignar.  

Varla er til sú mannlega tilfinning sem ekki kemur fyrir í sögunni. Þess vegna ættu fleiri 

nemendur að geta samsamað sig einhverri persónu og upplifað þær margbrotnu 

tilfinningar sem greina má, svo sem ást, hatur, heift, sorg, afbrýðisemi, græðgi, öfund, 

skömm og stolt. Nemendur öðlast þannig skilning á áhrifamætti bókmennta og þeim 

tilfinningum sem þær geta vakið (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007: 19). 

Fáfnisarfur, gullið, er mikill áhrifavaldur í sögunni og má segja að það stýri 

atburðarásinni að miklu leyti. Gullið kryddar vissulega söguna og gerir hana 

ævintýralega en ekki er allt gull sem glóir því gullið í sögunni er tákn fyrir græðgi. 

Sagan um gullið og áhrif þess á persónur hennar skapa kjörinn vettvang fyrir kennara til 

að fjalla um græðgi, peninga og raunveruleg gildi lífsins. Boðskapinn í sögunni er 

auðvelt að tengja við nútímann og þá sér í lagi efnahagskreppuna sem heimurinn 

stendur nú frami fyrir.  

Staða kvenna og barna er allt önnur nú til dags en sú sem lýst er í sögunni. Nú til dags 

hefur mikið unnist í átt til réttlátara samfélags þar sem mannréttindi og jafnrétti eru höfð 

að leiðarljósi. Í Völsunga sögu birtist lesenda allt önnur samfélagsgerð þar sem staða 

konunnar er bágborin og börn njóta engra réttinda. Barnamorð og ráðstöfunarhjónabönd 
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koma nokkrum sinnum við sögu og skapa umræðugrundvöll um réttindi kvenna og 

barna.  

Sú atburðarás sem fer af stað þegar Grímhildur gefur Sigurði Fáfnisbana óminnisölið, 

svo að hann ómeðvitað svíkur Brynhildi, er ófyrirsjáanleg og hefur hörmulegar 

afleiðingar í för með sér. Fléttan í ástarþríhyrningi þessum er afar flókin og 

sögupersónur eru á valdi örlaga sem þær skópu sér ekki sjálfar, að minnsta kosti ekki í 

byrjun. Þar tvinnast inn í söguna ást, öfund, metingur, stolt og svik sem á endanum leiða 

til þess að Sigurður og Brynhildur láta lífið. Umfjöllun og frekari vinna með ofangreind 

viðfangsefni í samneyti við kennara og jafnaldra stuðlar að gagnrýninni hugsun og 

auknum siðferðis- og félagsþroska nemenda. 

7.2 Umræður og vinna með bókmenntahugtök 

Vinna með Völsunga sögu veitir fjölmörg tækifæri til að þjálfa nemendur í notkun 

hugtaka í bókmenntafræði, en samkvæmt áfangamarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

eiga nemendur að geta beitt grunnhugtökum í bókmenntafræði, svo sem minni, fléttu, 

sjónarhorni og sögusviði, við lok 10. bekkjar (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007: 

19).  

Í sögunni getur að líta ótal bókmenntaminni þar á meðal þrítöluna, töfragripi, álög og 

fyrrnefndan ástarþríhyrning. Í umfjöllun um hugtakið minni gefst færi á að höfða til 

áhugasviðs unglinga og vísa til Hringadróttinssögu en höfundur hennar nýtti sér 

ákveðin minni úr Völsunga sögu sem auðvelt er að benda nemendum á til frekari 

útskýringa og til að auka áhuga. Sagan er í raun samsett úr mörgum smærri sögnum og 

þar af leiðandi eru flétturnar í henni margar og fjölbreyttar. Kennara gefst tækifæri til að 

beita bókmenntahugtakinu flétta oftar en einu sinni við vinnu og umfjöllun um söguna 

og efla þannig skilning nemenda á hugtakinu samhliða lestrinum.  

Sjónarhorn er enn annað hugtak sem tilvalið er að vinna með í tengslum við söguna. 

Það er einfalt að kenna þetta hugtak í gegnum Völsunga sögu því hún er sögð í 3. 

persónu þar sem sögumaður dylst bak við nafnleysi. Í Íslendingasögum er engin 

tilfinningasemi, í þeim er ekki sagt frá hugsunum persóna og ekki er tekin afstaða 

(Heimir Pálsson, 1998: 125-127). Völsunga saga einkennist af samskonar frásagnarstíl. 

Sögusviðið er afar sérstakt. Sagan á sér stað í heimi sem er að hluta til á öðru 

tilverusviði en hinn mannlegi heimur. Í heimi sögunnar ríkja guðdómleg öfl og þar eru 

óumflýjanleg örlög sýnlegri en þekkist í hinum raunverulega heimi (Bæksted, 
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1986/1986: 28). Þetta merkilega sögusvið er vel þess virði að bera saman við önnur 

sögusvið svo sem sagna sem gerast í heimi sem nemendur sjálfir lifa og hrærast í.  

Auk ofangreindra bókmenntahugtaka býður sagan upp á umfjöllun um ýmis önnur 

hugtök en í henni má meðal annars greina ákveðin tákn og myndmál. Dæmi um tákn 

sem koma fyrir eru hringur, eldur, sverð og gull, en sverðið táknar til dæmis hugrekki 

og styrk. Sagan gefur því færi á að dýpka skilning nemenda á hugtakinu tákn hvort sem 

er í almennum skilningi eða bókmenntalegum. 

7.3 Heimild um menningu 

Sagan gerist í norðaustur hluta Evrópu á miklum þjóðflutningatímum. Þá voru ekki til 

þjóðir eins og við þekkjum nú á dögum heldur voru nánast allir germanskir kynflokkar á 

þessu svæði og víðar á faraldsfæti og mikillar ringulreiðar gætti í samfélagi þeirra 

(Bæksted, 1986/1986: 14). Eitt mikilvægasta aflið sem hélt þjóðflokkunum saman og 

hafði gríðarleg áhrif á hetjusögurnar var ættræknin. Hún var ein meginstoðin í hinu 

forna bændaþjóðfélagi Norðurlanda en umrót þjóðflutningaaldar losaði hins vegar um 

ættarböndin meðal höfðingjastéttarinnar og oft spruttu upp deilur milli 

tengdafjölskyldna vegna hagsmunaárekstra. Því skapaðist ósjaldan togstreita milli 

ættarskyldu og ástríðna. Menn báru hefndarskyldu gagnvart ætt sinni (Einar Ól. 

Sveinsson, 1962: 373). Á þessum tíma var ættin máttarstólpi samfélagsins, hún skipti 

höfuðmáli í lífi sérhverrar manneskju þar sem ekki var litið á menn sem sjálfstæða 

einstaklinga heldur hluta af ætt. Heiður einstaklingsins var því sómi ættarinnar. Í þessu 

samfélagi tíðkaðist að feður ráðstöfuðu hverjum börn þeirra giftust og voru því 

hjónabönd oft samningar milli tveggja ætta, einhvers konar heiðurshlutafélög. Börnin 

sem spruttu af þessum ráðstöfunarhjónaböndum þjónuðu fyrst og fremst þeim tilgangi 

að viðhalda ættinni (Borberg, Bringsværd, Helttunen o.fl.,1992: 163). Þessi 

þjóðfélagsuppbygging er ákaflega ólík þeirri sem nútíma fólk býr við og þekkir. 

Völsunga saga gefur tilefni til fræðandi umfjöllunar um líf fólks á þjóðflutningaöld og 

þau viðhorf og gildi sem þá voru við lýði. Með lestri og vinnu í tengslum við söguna 

öðlast nemendur aukinn skilning á ólíkum menningarheimum og hvaða ástæður búa að 

baki þeim margbreytileika sem birtist í samfélögum.  

Trú manna hafði óneitanlega gríðarleg áhrif á þá samfélagsmynd sem birtist lesendum 

Völsunga sögu. Vísindi, eins og við þekkjum þau, voru á þessum tíma ekki komin til 

sögunnar og því má segja að trúin hafi sprottið af þörf til að skilja heiminn betur. Sagan 
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á sér stað í heiðinni trú þar sem goðsagnir skýra sköpun veraldar og ýmis fyrirbæri í 

heiminum eru útskýrð með þeim, t.d. er Óðinn talinn ákvarða örlög manna (Sölvi 

Sveinsson, 1993: 10-11). Auk þess voru alls kyns töfrar hluti af trúnni og gátu þeir nýst 

mönnum bæði til góðs og ills. Margs konar forneskju og galdra er víða að finna í 

Völsunga sögu, svo sem hamskipti, töfradrykki, álög, spádóma og notkun rúna en þær 

eru elsta letur germanskra þjóða. Fólk lifði eftir því sem trúin boðaði og án hennar var 

lífið óhugsandi. Hinn mikli áhrifamáttur trúarinnar á athafnir fólks endurspeglast t.d. í 

Völsunga sögu þegar Brynhildur kýs að láta brenna sig með Sigurði Fáfnisbana. Hún 

sættir sig við dauðann þar sem að hún trúir því einlægt að þau muni verða sameinuð í 

goðheimum. Þetta er aðeins eitt af mörgum atvikum sem sýna glögglega mikilvægi 

trúarinnar í hugum fólks á þessum tíma. Völsunga saga er því kjörinn útgangspunktur til 

frekari fræðslu um heiðna trú og þann hugmyndaheim sem norræn goðafræði byggir á. 

Með umfjöllun um söguna má að vissu marki auka þekkingu nemenda á fornum 

átrúnaði en skilningur á samfélagi og trú fyrri tíma er afar vel til þess fallinn að sporna 

gegn hvers kyns fordómum í garð ólíkra menningar- og trúarsamfélaga. 

7.4 Listræn túlkun bókmennta 

Nemendur sérhverrar bekkjardeildar eru afar ólíkir að upplagi og áhuga og því óhætt að 

segja að þeir læri á mismunandi vegu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a: 32). Við nám lætur 

sumum þeirra best að lesa og skrifa um námsefnið, öðrum hentar betur að læra og túlka 

efnið á myndrænan hátt og enn aðrir læra með því að handfjatla og framkvæma hlutina. 

Texti Völsunga sögu er ákaflega myndrænn og má segja að hann sé afar vel til þess 

fallinn að höfða til fjölbreytts nemendahóps. Sagan hefur veitt ýmsum einstaklingum 

innblástur til listrænnar sköpunar en meðal þeirra listamanna sem túlkað hafa efnivið 

hennar er tónskáldið Richard Wagner. Hann sótti örlagastefin í óperum sínum til 

Niflungakviðu en hún inniheldur sömu persónur og minni og Völsunga saga (Völsunga 

saga, 1985). Kennurum ætti því að vera ljóst að sagan gefur tilefni til fjölbreyttrar 

nálgunar þar sem ólíkum nemendum gefst færi á að túlka og vinna með fornsögu á 

skemmtilegan og líflegan hátt þar sem miklir kappar berjast við dreka og dvergar smíða 

sverð. Með fjölþættum viðfangsefnum á borð við myndræna og leikræna túlkun, 

skapandi skrif og kvikmyndagerð geta kennarar ýtt undir listræna sköpun nemenda í 

gegnum bókmenntanám þeirra. 
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8 Lokaorð 

Eftir að hafa varið miklum og skemmtilegum tíma í gerð kennsluleiðbeininganna með 

Völsunga sögu komumst við að raun um að sagan er ótæmandi uppspretta krefjandi og 

skemmtilegra viðfangsefna. Í hvert sinn sem við lásum nýjan kafla komum við auga á 

eitthvað nýtt og áhugavert sem vert er að fjalla um og ræða með nemendum. Þó svo að 

kennsluhugmyndirnar sem greinargerðin fjallar að hluta til um séu margar og 

fjölbreyttar eru þær alls ekki tæmandi. Ein kennsluhugmynd kveikti margar aðrar en 

ekki rötuðu þær allar inn í kennsluleiðbeiningar okkar. Við vonumst til að 

leiðbeiningarnar þróist enn frekar í höndum áhugasamra kennara sem kjósa að kenna 

söguna.  

Lífsmynstur manna hefur mikið breyst í aldanna rás og oft er því fleygt fram að við 

lifum í flóknum heimi. Það er því áhugavert að skoða flækjurnar sem persónur 

Völsunga sögu komast í og bera saman við líf nútímafólks. Ef til vill er lífið ekkert 

flóknara nú en það var fyrir 1600 árum. Eitt er víst að græðgin sem kemur svo sterkt 

fram í sögunni er enn fyrir hendi, meðal okkar allra. Hún birtist að vísu á mismunandi 

hátt. Hjá okkur höfundum þessa lokaverkefnis birtist hún í áfergju til að lesa Völsunga 

sögu – enn einu sinni. Við erum orðnar gráðugar í fornaldarbókmenntir. Þær eru gulls 

ígildi.  
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