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VinnublAð 1  

HADDUR SIFJAR

Hvert þurftu æsir að fara á hverjum degi og hvað voru þeir að gera þar? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hér er sagt frá því að æsir reistu smiðju og smíðuðu verkfæri sem þá vantaði. Af 
hverju fóru þeir ekki bara út í búð og keyptu þau?

________________________________________________________________________

Hvað vildi Kvasir gera fyrir mennina?_______________________________________

________________________________________________________________________

Af hverju varð Loki fúll út í Þór?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvað finnst þér um það sem Loki gerði um nóttina?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ef einhver hegðaði sér svona í dag, finnst þér að það ætti að refsa honum? 
Hvernig þá? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ �

HEIMDALLUR VEIT SÍNU VITI

Hverjir mættu á Iðavöll þennan morgun?

Í Glaðsheim  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Í Vingólf ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Af hverju ætli Loki hafi verið svona þreyttur? ________________________________

________________________________________________________________________

Hver kom upp um Loka og hvernig fór hann að því? _________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hugsaðu þér að þú hefðir eins góða sjón og heyrn eins og Heimdallur. Í hvaða 
starfi mundu þessir hæfileikar nýtast best?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ �

GÓÐIR GRIPIR

Úr hverju var hárið sem dvergarnir smíðuðu? 

________________________________________________________________________

Hugsaðu þér að þú sért eins góður smiður og dvergarnir. Þú ætlar að búa til gjöf 
handa vini þínum, helst eitthvað sem enginn annar á. Hvað mundirðu smíða?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvaða ráð gáfu Ívaldasynir Loka þegar hann fór frá þeim?

________________________________________________________________________

Heldurðu að hann muni fara eftir ráðunum? _________________________________

Hvers vegna – hvers vegna ekki? __________________________________________

________________________________________________________________________

Skipið Skíðblaðnir fékk alltaf vind í seglin. Af hverju ætli dvergarnir hafi ekki 
frekar sett vél í það?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ �

HÆTTULEG HEIT 

Loki lagði höfuðið að veði þegar hann samdi við Brokk.
Hefði hann getað samið um eitthvað annað? Hvað dettur þér í hug?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Af hverju ætli varirnar á Loka hafi verið svona rauðleitar?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Goðin þekktu ekki flugvélar en samt gátu  mörg þeirra ferðast um loftið með 
ýmsum hætti.

Hvernig fór Loki að því að fljúga? __________________________________________

________________________________________________________________________

En Þór? ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvenig mundir þú fljúga ef þú gætir valið þér einhverja aðferð?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ �

ÞRÁÐURINN VARTARI

Hverjir áttu að dæma gripi dverganna? _____________________________________

________________________________________________________________________

Tengdu saman grip og heiti:

GUNGNIR     hamar

DRAUPNIR    skip

SKÍÐBLAÐNIR    spjót

MJÖLNIR      grís

GULLINBURSTI    gullhringur

Hvað finnst þér um dóminn? ______________________________________________

________________________________________________________________________

Hvaða grip hefðir þú valið þér? Hvers vegna? _______________________________

________________________________________________________________________

Finnst þér að æsir hefðu átt að hjálpa Loka þegar Brokkur ætlaði að hálshöggva 
hann? Rökstyddu svarið.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ 6

SMIÐURINN ÓKUNNI

Hugsum okkur að einhver komi til okkar í dag og bjóðist til að bora göng í 
gegnum öll fjöll á Íslandi og smíða allar stóru fínu byggingarnar sem menn vilja 
að verði reistar. Á móti vill hann fá sól og mána. Hverju ættum við að svara?

________________________________________________________________________

Hvaða áhrif hefði það á líf okkar ef sólin væri tekin burt?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Af  hverju ætli æsir hafi ekki bara sjálfir reist vegg í kringum Ásgarð? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Samkoma goðanna á Iðavöllum samsvarar Alþingi í dag. Er einhver munur á því 
hvað konur fengu að ráða miklu þá og núna? Segðu frá því.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ 7

VIRKISVEGGURINN RÍS

Var það rétt hjá Heimdalli að hleypa smiðnum inn í Ásgarð? Heldurðu að þú 
hefðir gert það í hans sporum?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Goðin sögðu að það væri Loka að kenna að þeir sömdu við smiðinn. Hvað finnst 
þér um það? Rökstyddu svarið.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvað hefði gerst hjá mönnunum ef smiðurinn hefði farið burt með Freyju?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvernig ætli Loki hafi útvegað merina? _____________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ 8

UPPGJÖRIÐ VIÐ SMIÐINN

Þór drap smiðinn þegar hann breyttist í bergrisa. Var rétt hjá honum að gera 
það? Rökstyddu svarið.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvaða goð var ekki ánægt með það sem Þór gerði? _________________________

Hugsaðu þér að þú eigir hest eins og Sleipni. 
Hann var áttfættur og gat líka flogið. 
Hvað ætli hann gæti gert sem aðrir hestar geta ekki?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Nú skaltu búa til sögu um ferðalag sem þú ferð í á hestinum. Segðu líka hvað 
hann á að heita.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ 9

VISKUBRUNNURINN

Samkvæmt frásögnunum í Eddu gat Loki brugðið sér í hvert það gervi sem 
honum sýndist. Finnst þér líklegt að þetta sé rétt?  
Rökstyddu svarið.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Í hvaða gervi mundir þú breyta þér ef þú værir eins og Loki? Segðu líka hvers 
vegna þú mundir velja þetta gervi.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvert mundir þú oftast horfa ef þú ættir stól eins og Hliðskjálf og sæir um allan 
heim?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvaða ferð fór Óðinn til að vígja Sleipni og hvers vegna fór hann í hana?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ 10

ÁSTANDIÐ Í NIFLHEIMI

Óðinn sagði að öll vötn veraldar rynnu úr brunninum Hvergelmi.
Heldurðu að þetta sé rétt?

________________________________________________________________________

Hverjir bjuggu í Niflheimi? ________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvað gerðu einherjar eftir dauðann? _______________________________________

________________________________________________________________________

Hvort heldurðu að það hefði verið betra að lenda í Niflheimi eða Ásgarði og hvers 
vegna?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Í þessum kafla eru margar undarlegar persónur. Hver finnst þér vera

hræðilegust? ____________________________________________________________

skrítnust? ______________________________________________________________

best? __________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ 11

RAGNARÖK

Huginn og Muninn flugu um allan heim til að afla frétta fyrir Óðin. Hvernig fáum 
við fréttir í dag af því sem gerist í heiminum?
Nefndu a.m.k. tvö atriði.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ragnarök þýddu sama og heimsendir. Ýmsir hafa lengi trúað og spáð að 
heimsendir væri í nánd. Einhvern tímann átti halastjarna að rekast á jörðina og 
eyða henni. Sumir segja að mennirnir séu að eyðileggja lofthjúpinn með mengun 
og þess vegna sé heimsendir á næstu grösum. Dettur þér eitthvað í hug sem 
gæti valdið heimsendi?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Nú skaltu búa til sögu þar sem heimsendir er að skella á en þér og vinum þínum 
tekst að forða því.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



© 2008 – Iðunn Steinsdóttir  LÍFIÐ Í ÁSGARÐI – kennsluleiðbeiningar og verkefni – 18

   
   

N
Á

M
S

G
A

G
N

A
S

TO
FN

U
N

 0
98

52

VINNUBLAÐ 1�

YNDISLEG AFKVÆMI

Ef þú mættir eiga eitt af afkvæmum Loka hvert þeirra mundirðu velja þér?

________________________________________________________________________

Hvaða gagn heldurðu að þú gætir haft af því? _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvernig heldurðu að Sigyn hafi liðið þegar hún sá afkvæmin?

________________________________________________________________________

Af hverju ætli Týr hafi ekki gefið Fenrisúlfi meira kjöt?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hugsaðu þér að þú sért Hel og eigir að skipuleggja Niflheim. Þar eru níu heimar 
og þú getur sett reglur um það hverjir eigi að búa hvar.
Hvernig mundirðu raða fólkinu niður?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ 1�

LÆÐINGUR OG DRÓMI

Fjöturinn gleipnir var gerður úr ýmsu efni sem er ekki til.
Tengdu saman það sem saman á:

köttur    hráki

kona     andi

fiskur    dynur

björn    rót

bjarg    skegg

fugl    sinar

Finnst þér trúlegt að svona þráður sé sterkur?

________________________________________________________________________

Hvaða efni mundir þú nota ef þú ætlaðir að búa til þráð sem ekki væri hægt að 
slíta?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Hvernig mundirðu prófa hvort hægt væri að slíta hann?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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VINNUBLAÐ 1�

FENRISÚLFUR BUNDINN

Freyja sagði að Týr væri djarfastur goðanna. Ertu sammála henni? Ef ekki hver 
finnst þér þá vera það?

________________________________________________________________________

Hvað hét gyðja lækninganna? _____________________________________________

Nú er bókinni að ljúka. Hér eru nokkrar spurningar sem þú skalt svara. Ef þú ert í 
vandræðum flettirðu bara til baka og finnur svarið.

Hver var sterkastur af goðunum? __________________________________________

Teldu upp a.m.k. þrjá sem gátu galdrað. ___________________________________

________________________________________________________________________

Loki var dálítið hrekkjóttur og gerði ekki alltaf það sem rétt var. En hann var líka 
hjálpsamur og bjargaði oft goðunum þegar þau lentu í vandræðum.
Segðu frá tvennu sem hann mátti ekki gera en gerði samt.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Stundum bjargaði Loki líka málunum fyrir goðin. Teldu upp tvennt sem hann 
gerði til að bjarga þeim úr vanda. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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