
Lokaverkefni til B.Ed. -prófs 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
„Þeim var ég verst er ég unni mest“ 

Kennsla Íslendingasagna í grunnskólum 
 
 

Bjarney Jóhannesdóttir 
Þórunn Áslaug Harðardóttir 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
    
    

Kennaraháskóli Íslands  
Grunnskólabraut 

Maí 2007  
 



Lokaverkefni til B.Ed. -prófs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Þeim var ég verst er ég unni mest“ 

Um kennslu Íslendingasagna í grunnskólum 
 
 

Bjarney Jóhannesdóttir  
180680-3229 

Þórunn Áslaug Harðardóttir 
080783-3379 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
Kennaraháskóli Íslands  

Grunnskólabraut 
Maí 2007 

 



 

 1 

Ágrip 
 
Í ritgerðinni er fjallað um kennslu Íslendingasagna og mikilvægi þess að halda þeim sem 

kennsluefni inni í grunnskólum. Námsefni er kannað og námskrár skoðaðar og rýnt í 

samræmd próf. Að því loknu er rætt um Íslendingasögurnar sjálfar og heimildagildi 

þeirra. Sú saga sem við tókum sérstaklega fyrir er Laxdæla og við sýnum fram á að í 

henni er ýmis fróðleikur sem hægt er að nýta í kennslu. Við berum Laxdælu saman við 

Landnámu, ræðum goðsögulegt ívaf, skoðum byggingu sögunnar og veltum því fyrir 

okkur hvort höfundur hennar gæti hafa verið kona.  
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Formáli 

Við ákvörðun á viðfangsefni lokaritgerðar, í grunnskólakennaranámi til B.ed. prófs við 

Kennaraháskóla Íslands, var stefnan tekin á íslenskar fornbókmenntir. Við undirbúning 

verksins settum við okkur í samband við Baldur Hafstað, prófessor við Kennaraháskólann. 

Í samráði við hann kom upp sú hugmynd að skrifa um kennslu Íslendingasagna í 

grunnskólum og leggja sérstaka áherslu á Laxdælu þar sem okkur finnst hún henta 

einstaklega vel til kennslu á unglingastigi. Við viljum þakka Baldri Hafstað fyrir góða 

leiðsögn og skemmtilegt og gott samstarf.  
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Inngangur 

Íslendingasögur hafa um aldir verið vinsælt lesefni með þjóðinni. Menn hafa lifað sig inn 

í heim þeirra, horfið á vit þeirra og gleymt gráum hversdagsleikanum um tíma. Enginn 

vafi leikur á að þessar sögur hafi blásið kjarki í þjóðina á óvissu- og erfiðleikatímum. Nú 

þykir fínt að geta státað af því að hafa sögurnar uppi í hillu því þær þykja gott skraut og 

menningartákn. Ekki er þar með sagt að eigendur þeirra hafi nokkurn tíma lesið þær. 

Íslendingasögurnar eru hluti af menningararfi okkar Íslendinga. Þær fela í sér sögu 

forfeðra okkar og með því að láta nemendur í grunnskóla lesa þær fá þeir innsýn í 

einstakan heim. Þær geyma rithátt, málfar, orðaforða, stílbrögð, mannlýsingar og 

hugsunarhátt sem fróðlegt og uppbyggilegt er að kynnast. Þær geta jafnvel hjálpað okkur 

að öðlast skilning á okkar eigin lífi og samtíð.  

 

Í þessari ritgerð reynum við að láta þá skoðun okkar í ljós að Íslendingasögur séu 

mikilvægt kennslu- og lestrarefni í grunnskólum landsins. Ef þeim yrði sleppt þá 

myndaðist skarð sem erfitt yrði að fylla. Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 kemur skýrt 

fram að kenna eigi Íslendingasögur en misjafnt er hversu vel er staðið að því og sumir 

nemendur vita vart hvað sögurnar eru fyrr en á unglingastig er komið og hljóta því lítinn 

sem engan undirbúning. Við höldum því fram að hefja þurfi kennslu Íslendingasagna á 

fyrstu stigum grunnskólans til að byggja upp þekkingarbrunn sem auðveldar nemendum 

lesturinn þegar kemur að lestri heillar sögu. Með dæmum úr Laxdælu er bent á þá 

möguleika sem sú saga býður upp á í skólastarfi og í lokin er bygging sögunnar skoðuð.  
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Íslendingasögur og grunnskólinn 
 
Hvað eru Íslendingasögur? Af hverju eru þær ávallt taldar einn mikilvægasti menningar-

arfur þjóðarinnar og af hverju á að kenna þær í grunnskólum? 
 

Oft er talað um þá frægð, sem sögurnar hafa aflað 
Íslendingum meðal annarra þjóða. Annað skiptir þó miklu 
meira máli. Það er uppeldisgildi sagnanna fyrir þjóðina 
sjálfa. Sögurnar hafa verið eitt kærasta lestrarefni 
Íslendinga um margar aldir. Og til þeirra var alltaf hægt að 
flýja, þegar fólk vildi lyfta sér yfir starf og strit 
hversdagslífsins. (Ólafur Briem 1972:6) 
 

Íslendingasögur hafa löngum verið kenndar á unglingastigi í grunnskólum landsins. Má 

þar nefna Gunnlaugs sögu ormstungu, Hrafnkels sögu og Gísla sögu Súrssonar. Á fyrri 

stigum grunnskólans virðast sögurnar ekki hafa verið notaðar mikið og gæti ástæðan 

verið sú að texti þeirra reynist börnum erfiður. Ef enginn aðdragandi er að lestri 

fornsagna á yngri stigum getur nemendum á unglingastigi reynst erfitt að setja sig inn í 

þann heim sem þær hafa að geyma. Guðný Ýr Jónsdóttir skrifaði árið 1992 í Skímu 

greinina Fornbókmenntir í grunnskóla. Þar segir hún að kennsla Íslendingasagna í 

grunnskóla hafi ekki verið upp á marga fiska. Hún heldur því fram að skólar hafi ekki átt 

kost á heppilegu námsefni sem tengja mætti fornsögunum og því hafi kennsla þeirra orðið 

útundan í grunnskólum landsins. Guðný bendir þó á að Gísla saga, eða sambærileg saga, 

hafi þó verið kennd til samræmds prófs í 10. bekk (Guðný Ýr Jónsdóttir 1992:15). Í 

íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla 1999 er tekið fram í markmiðum að nemendur 

eigi að lesa Íslendingasögur og -þætti og kynnast þeim heimi sem forfeður okkar lifðu í. 

 

Aðalnámskrá grunnskóla 
Segja má að í fyrrgreindri aðalnámskrá endurspeglist afstaða skólayfirvalda til 

fornbókmennta okkar og sögu, og sú afstaða birtist einnig í fyrri námskrám. Þannig segir 

í Aðalnámskrá grunnskóla 1989:  

Kjölfesta hverrar þjóðar er menning hennar. Til menningararfs 
íslensku þjóðarinnar frá landnámi til samtímans telst þekking á 
landinu […] sögu lands og þjóðar, þjóðtungunni, bókmenntum 
[…]. (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:11-12)  
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Þar er einnig tekið fram að nemendur skuli kynnast bókmenntatextum frá mismunandi 

tímum og að nemendur á miðstigi skuli fá að kynnast fornsögum, þjóðsögum og 

ævintýrum (Aðalnámskrá grunnskóla 1989:61,70). Með tilkomu mun ítarlegri 

aðalnámskrár árið 1999 voru þau markmið, er lúta að Íslendingasögum, mun fleiri og 

nákvæmari. Þar er að vísu ekki minnst mikið á Íslendingasögurnar fyrr en á unglingastigi, 

að undanskildu einu lokamarkmiði í 7. bekk þar sem stendur „að nemendur skuli hafa 

lesið valið efni úr Íslendingasögunum eða tengt þeim“ (Aðalnámskrá grunnskóla 

1999:45). En í 8. bekk eiga nemendur að byrja á því að kynna sér Íslendingasögur og 

„lesa og ræða um […] valda texta úr Íslendingasögum eða -þáttum.“ Í 9. bekk eiga 

nemendur að ganga aðeins lengra og „kynnast heimi Íslendingasagna með því að lesa og 

ræða um stutta Íslendingasögu eða Íslendingaþátt“. Þegar í 10. bekk er komið eiga 

nemendur svo að „kynnast heimi Íslendingasagna með því að lesa og ræða um eina 

Íslendingasögu í fullri lengd“ (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:69,74,80). 

 

Þó að Íslendingasögurnar sjálfar séu ekki nefndar í markmiðum á yngri stigum þá er 

ýmislegt nefnt af tengdu efni. Í 1. til 4. bekk eiga nemendur til dæmis að kynnast 

ævintýrum, þjóðsögum (t.d. úr heimabyggð) og goðsögum. Í 5. til 7. bekk eiga nemendur 

enn að lesa goðsögur, þjóðsögur og ævintýri en einnig valið efni úr Íslendingasögum eins 

og áður segir. Því má segja að í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 megi rekja ákveðið ferli 

frá goðsögum og styttri frásögum úr Íslendingasögum og -þáttum til Íslendingasagna í 

fullri lengd. Í þessu sambandi má taka fram að á þessum tíma er komið fram 

fjölbreytilegra námsefni en var á þeim tíma er Guðný Ýr skrifaði fyrrnefnda grein sína í 

Skímu. 

 

Í drögum að nýrri Aðalnámskrá grunnskóla 2007 eru markmiðin í íslensku af ólíku tagi. 

Þau miða að því sama og fyrri námskrár en eru sett fram á annan hátt. Þau eru opin, ekki 

eins ítarleg og árið 1999 og gefa kennurum meira frjálsræði við efnisval og til að fara 

sínar eigin leiðir í átt að markmiðunum. Í drögunum er einungis að finna lokamarkmið 

við lok 4., 7. og 10. námsárs en engin þrepamarkmið. Nemendur eiga að kynnast textum 

„fornum og nýjum“ en ekki er nánar tilgreint hvaða textar það eru. Ganga má út frá því 

að goðsögur og Íslendingasögur og -þættir falli undir „forna“ texta, jafnvel þjóðsögur og 
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ævintýri, enda leynast margar frásagnir í anda ævintýra í fornum sögum. Í því sambandi 

má nefna Kjalnesinga sögu sem margir kennarar hafa tekið til lestrar í efri bekkjum 

grunnskóla á síðari árum. Sá hluti þeirrar sögu sem fjallar um Fríði og Dofra í 

Dofrafjöllum er hlaðinn ævintýraminnum. Í lokamarkmiðum námskrárdraganna er þess 

vænst að nemendur „hafi innsýn í fjölbreytileika íslenskra og erlendra bókmennta, fornra 

og nýrra“ og „kunni að meta íslenskan menningararf og menningu annarra þjóða“. Í 

lokamarkmiðum við lok 4. námsárs er orðalag svipað. Þar segir að nemendur skuli „hafa 

kynnst fjölbreyttum textum, innlendum og erlendum, fornum og nýjum“. Við lok 7. 

námsárs skulu nemendur „hafa lesið fornar og nýjar íslenskar bókmenntir, þar á meðal 

þjóðsögur“. Í lokamarkmiðum við lok 10. námsárs koma aðeins nákvæmari markmið inn. 

Nemendur eiga að „hafa lesið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir, 

svo sem skáldsögur, leikrit, þjóðsögur, goðsögur og ljóð“ og nemendur skulu einnig 

„þekkja til íslenskra bókmennta að fornu og nýju, hafa lesið Íslendingasögu og úr verkum 

nokkurra höfuðskálda“ (Drög að Aðalnámskrá grunnskóla íslenska 2007:12-20). Þarna er 

í fyrsta skipti minnst á Íslendingasögurnar í námskránni.  

 

Markmiðin eru opin og sumum gæti þótt þau ógreinileg þegar kemur að 

Íslendingasögunum. Það er ekki farið í hvert smáatriði heldur stiklað á stóru. Traust er 

síðan lagt á íslenskukennara til að útfæra markmiðin í skólanámskrá, finna sér efni og 

móta sína stefnu.  

 

„Íslenskur menningararfur er að verulegu leyti bundinn bókum, þess vegna kynnast 

nemendur honum best með lestri bókmennta“ (Drög að Aðalnámskrá íslenska 2007:8). Ef 

markmið eru ónákvæm og of opin getur það leitt til ómarkvissrar kennslu. Á hinn bóginn 

getur það líka leitt til fjölbreyttrar og frjálsari kennslu sem auðveldara er að miða við 

þarfir nemenda og mismunandi aldurshópa. Í nýju námskrárdrögunum má lesa út ákveðna 

hugmynd um lestur fornra texta: að farið verði frá styttri sögum, t.d. goðsögum og 

ævintýrum, í átt að lengri sögum. Eðlilegt er í því sambandi að hugsa sér einfaldaða texta 

á þeim sögum sem ætlaðar eru yngri nemendum og einnig að vel er hægt að segja 

börnum sögur sem útilokað er að þau geti lesið sjálf í upprunalegri gerð.  
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Námsefni 
Það kennir ýmissa grasa í kennslubókum fyrir grunnskóla og á seinni árum hefur 

aðgengilegt bókmenntaefni bæst við það sem fyrir er. Hitt er svo annað mál hvernig 

grunnskólarnir hafa nýtt sér þetta efni.   

 

Kápubækurnar svonefndu, Blákápa 1994, Rauðkápa 1995, og Grænkápa 1997, eftir 

Guðnýju Ýri Jónsdóttur og Silju Aðalsteinsdóttur geyma mikið úrval ljóða og texta. Þær 

eru ætlaðar til að þjálfa nemendur á miðstigi í lestri og lesskilningi. Bækurnar hafa meðal 

annars að geyma þjóðsögur (álfa- og tröllasögur), ævintýri, goðsögur og brot úr 

Íslendingasögum og -þáttum. Í Blákápu eru til dæmis kaflar úr Gylfaginningu Snorra-

Eddu og þjóðsögur og ævintýri. Í Rauðkápu er meðal annars að finna textabrot um 

bernsku Egils Skalla-Grímssonar, bút úr Laxdælu, þar sem sagt er frá því þegar 

Höskuldur kaupir ambáttina Melkorku sem fæðir honum soninn Ólaf, og textabrot um 

Helgu fögru úr Gunnlaugs sögu. Í Grænkápu er að finna söguna af Sigurði Fáfnisbana og 

Brynhildi Buðladóttur úr Snorra-Eddu ásamt Mírmanns sögu. Það vekur athygli að fornu 

textarnir eru einfaldaðir til að auðvelda miðstigsnemendum skilning. Þetta hlýtur að 

teljast tilvalin leið til að auka áhuga miðstigsnemenda á fornum sögum og undirbúa 

jarðveginn fyrir frekari lestur á unglingastigi. Þannig mætti til dæmis tengja 

Laxdælutextann í Rauðkápu við önnur atvik sögunnar og vekja á þann hátt eftirvæntingu 

og benda á að sagan verði lesin í heild sinni síðar.   

 

Annar kennslubókaflokkur ætlaður miðstigi inniheldur bækurnar Skinnu, Skræðu og 

Skruddu. Þetta eru kennslubækur í móðurmáli. Í þeim er að finna ýmiss konar textabrot 

en lítið af þeim tengist Íslendingasögum eða þjóðsögum. Þó er að finna texta um Gunnar 

á Hlíðarenda í Skruddu, þjóðsöguna Nátttröllið og texta um Skalla-Grím í Skræðu. Í 

Skinnu er að finna texta um landnámsmenn þar sem minnst er á persónur eins og Skalla-

Grím og Auði djúpúðgu. Allir þessir textar gefa gott tilefni til að kveikja áhuga og vísa 

fram á veginn en slíkt krefst reyndar útsjónarsemi og þekkingar af hálfu kennarans.  

 

Enn einn kennslubókaflokkurinn ætlaður miðstigi inniheldur bækurnar Mál til komið, 

Mál í mótun og Mál er miðill. Bækurnar eru kennslubækur í ritun og réttritun og hafa að 
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geyma ýmis verkefni og texta. Í bókunum örlar á textum sem tengjast Íslendingasögum 

og þjóðsögum.   

 

Mályrkjubækurnar eru í þremur bindum og eru ætlaðar unglingastigi. Þetta eru 

kennslubækur í heildstæðu móðurmáli. Bækurnar byggjast upp á fjölbreyttum textum, þar 

á meðal eru nokkrar þjóðsögur, en hvorki er að finna texta úr Íslendingasögum eða           

-þáttum né goðsögum eða ævintýrum. Þar er meira fengist við nútímabókmenntir. 

 

Bókaflokkarnir, sem nefndir hafa verið hér að ofan, eru gefnir út af Námsgagnastofnun 

og virðast allmikið notaðir í skólum. Auk þeirra mætti benda á fjölmargar minna þekktar 

skólaútgáfur, bæði frá Námsgagnastofnun og öðrum bókaforlögum. Af minna þekktum 

útgáfum á fornsögum mætti nefna Eiríks sögu víðförla sem greinir frá leit söguhetjunnar, 

Norðmannsins Eiríks, að paradís á jörð. Ragnar Ingi Aðalsteinsson bjó söguna til 

prentunar. Bókin er með orðskýringum og henni fylgir ítarefnishefti og kennarahefti. 

Ragnar Ingi bjó einnig til prentunar Hrafnkels sögu Freysgoða sem sérstaklega er ætluð 

grunnskólanemum. Eins og flestar skólaútgáfur Íslendingasagna er textinn með 

nútímastafsetningu en óbreyttur að öðru leyti. Hér má einnig minnast á endursögn 

Gunnars Karlssonar á Laxdælu sem gefin var út árið 1995. Gunnar endursegir söguna á 

nútímamáli. 

 

Annars eðlis eru myndabækur eins og Brennan, Blóðregn og Vetrarvíg eftir Emblu Ýri 

Bárudóttur og Ingólf Örn Björgvinsson, sem byggðar eru á sögum úr Njálu, og Kappar 

og konungar þar sem Guðlaug Richter endursegir tíu Íslendingaþætti. Einnig hefur 

Brynhildur Þórarinsdóttir gefið út myndskreytta endursögn á Njálu, Laxdælu og Eglu.  

Þær bækur hlutu barnabókaverðlaun Norðurlandaráðs á þessu vori. Slíkar útgáfur ættu að 

nýtast vel yngri nemendum og ekki spillir fyrir að þær skuli vera myndskreyttar. Þannig 

má fullyrða að af nógu er að taka þegar kemur að því að velja efni eða sögur sem henta til 

kennslu fornbókmennta. Nemendur ættu að hafa næg tækifæri til að kynnast 

Íslendingasögum, þjóðsögum, goðsögum og ævintýrum í námi sínu. Það er svo annað 

mál hvernig þetta efni er nýtt í skólunum, bæði textarnir sjálfir, þær kennsluleiðbeiningar 
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og það ítarefni sem sumum textanna fylgir. Eitt af því sem kann að hafa áhrif á 

námsefnisval kennara eru samræmd grunnskólapróf.     

 

Samræmd próf 
Námsmatsstofnun er stofnun á sviði menntamála og sér um alla meðferð samræmdra 

prófa í grunnskólum og framhaldsskólum landsins. Stofnunin tekur einnig þátt í 

alþjóðlegu samstarfi rannsóknastofnana á uppeldis- og menntasviði. Lýsingu á 

markmiðum Námsmatsstofnunar er að finna í lögum nr. 168 um Námsmatsstofnun, sem 

sett voru á Alþingi 14. desember árið 2000. Í 2. grein þessara laga segir:  
 

Helstu verkefni Námsmatsstofnunar eru að:  
a. sjá um samningu, framkvæmd og úrvinnslu samræmdra 
prófa og könnunarprófa í grunn- og framhaldsskólum,  
b. sjá um birtingu niðurstaðna samræmdra prófa gagnvart 
nemendum, skólum og fræðsluyfirvöldum og útgáfu 
heildaryfirlits með niðurstöðum í hverju prófi og 
prófþáttum eftir skólum og á landsvísu og öðrum 
upplýsingum sem skýra niðurstöður samræmdra prófa,  
c. miðla upplýsingum til skóla um nýtingu og túlkun á 
niðurstöðum prófa í einstökum skólum þannig að þau nýtist 
til þróunar skólastarfs þar og  
d. vinna að námsmatsrannsóknum og samanburðar-
rannsóknum við árangur skólastarfs í öðrum löndum. (Lög 
um Námsmatsstofnun 2000) 
 

Í 3. grein reglugerðar 415/2000, um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 4. 

og 7. bekk í grunnskólum, stendur að samræmd próf skuli vera í stærðfræði og íslensku. 

Tilgangur þessara prófa er að: 
 

a. athuga eftir því sem kostur er, hvort námsmarkmiðum 
aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein eða námsþáttum hafi 
verið náð 
b. vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka 
nemendur 
c. veita nemendum, forsjáraðila og skólum upplýsingar um 
námsárangur og námsstöðu nemenda 
d. veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim 
námsgreinum sem prófað er úr, miðað við aðra skóla 
landsins. (Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd 
samræmdra prófa í 4. og 7. bekk grunnskóla 2000) 
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Í 6. grein reglugerðar 414/2000, um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 10. 

bekk í grunnskólum, stendur að samræmd lokapróf skulu vera í a.m.k. sex námsgreinum. 

Námsgreinarnar eru íslenska, stærðfræði, enska, danska, náttúrufræði og samfélags-

greinar. Tilgangur samræmdra prófa í 10. bekk er að:  
 

a. veita nemendum og forsjáraðila þeirra upplýsingar um 
námsárangur og námsstöðu nemenda  
b. vera viðmið fyrir inntöku nemenda á mismunandi náms-
brautir framhaldsskóla  
c. athuga eftir því sem kostur er, hvort námsmarkmiðum 
aðalnámskrár í viðkomandi námsgrein hafi verið náð 
d. veita upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim náms-
greinum sem prófað er úr, miðað við aðra skóla landsins. 
(Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra 
prófa í 10. bekk grunnskóla 2000) 
 

Samræmdum prófum í íslensku hefur ýmist verið skipt í tvo eða þrjá hluta. Við skoðun á 

samræmdum prófum fyrir 4. og 7. bekk frá árinu 1996 til 2006 kemur í ljós að 

aðaláherslan er á stafsetningu, lesskilning, málfræði og ritun. Bókmenntir skipa 

óverulegan sess í prófunum en virðast birtast helst í lesskilningi þar sem nemendur þurfa 

að lesa ýmis textabrot. Hlustun fékk pláss í prófunum eftir að ný aðalnámskrá tók gildi 

árið 1999 en bókmenntaþátturinn var óbreyttur eftir sem áður. 

 

Textabrotin, sem notuð eru fyrir lesskilningshluta samræmdu prófanna í íslensku fyrir 4. 

og 7. bekk, eru ýmist fræðitextar eða bútar úr barna- og unglingasögum. Þó að í 

aðalnámskrá komi fram að nemendur á þessum aldri eigi að læra um þjóðsögur, goðsögur 

og ævintýri og jafnvel byrja á að kynna sér Íslendingasögur eða -þætti, þá virðist ekki 

vera prófað úr því efni á samræmdu prófunum. 

 

Í samræmdum prófum fyrir 10. bekk var aðaláherslan lögð á stafsetningu, málfræði, 

lesskilning, bókmenntir og ritun fram til ársins 2001. Árið 2001 kom hlustun inn í prófin 

líkt og í 4. og 7. bekk. Bókmenntahluti prófanna skiptist í tvo hluta, annars vegar 

nútímabókmenntir og hins vegar fornbókmenntir. Árin 1993 og 1994 var Gísla saga 

Súrssonar sú Íslendingasaga sem allir nemendur urðu að lesa til prófs. Árið 1995 breyttist 

það og var þá hægt að velja á milli Grettis sögu og Gísla sögu. Það val hélst til ársins 

2001 en þá varð sú breyting að engin ákveðin Íslendingasaga var sett fyrir til prófs heldur 
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kom textabrot úr ólesinni Íslendingasögu á samræmdu prófi. Fram til ársins 2006 hafa 

verið notuð brot úr eftirfarandi sögum: Harðar sögu og Hólmverja, Fóstbræðra sögu, 

Hallfreðar sögu vandræðaskálds, Brennu-Njáls sögu, Egils sögu og Fljótsdæla sögu.  

 

Spurningarnar í fornbókmenntahluta prófanna eru staðreyndaspurningar ekki ósvipaðar 

lesskilningsspurningum þeim sem er að finna í samræmdu prófunum fyrir 7. bekk. Þetta 

eru krossaspurningar og eru svarmöguleikarnir oftast fjórir. Nemendur þurfa að ráða í 

fyrirboða í sögunum, vita skýringu á einstaka orðum, svara spurningum varðandi trú 

manna, vita hver gerði hvað, svara spurningum um stílbrögð og vita eitt og annað um 

einkenni Íslendingasagna.  

 

Eftir skoðun á samræmdum prófum fyrir 4., 7. og 10. bekk kemur í ljós að þau eru ekki 

hvetjandi til kennslu á fornbókmenntum nema í 10. bekk. Eftir að hætt var að lesa 

ákveðna Íslendingasögu til samræmds prófs í 10. bekk og farið að prófa úr ólesnu 

textabroti er betur hægt að sjá hversu hæfir nemendur eru í að rýna í fornbókmenntir og 

heim þeirra. Nemendur hafa væntanlega lesið einhverja sögu yfir veturinn og lært af því 

og í staðinn fyrir að reyna að leggja staðreyndir úr þeirri sögu á minnið ættu þeir að geta 

notað þekkingu sína á sögunum almennt og þeim jarðvegi, sem þær eru sprottnar úr, við 

úrlausnir á samræmdu prófi.   

 

Hvernig eigum við að kenna Íslendingasögur?  
Það er sama hvað við tökum okkur fyrir hendur, það skiptir alltaf máli hvernig við gerum 

hlutina. Kennsla Íslendingasagna er engin undantekning, það skiptir máli hvernig efnið er 

nálgast. Kristín Einarsdóttir hefur kennt í Smáraskóla um árabil og er enn með annan 

fótinn við skólann auk þess að kenna þjóðfræði við Háskóla Íslands. Hún hefur sinnt 

Íslendingasögum í grunnskóla og þá aðallega Grettis sögu, allt frá 1. bekk upp í þann 10. 

Hún segir að með því að segja nemendum söguna geti hún auðveldlega og 

undantekningalaust heillað alla nemendur með sér. Þrátt fyrir það að Kristín dragi ekkert 

úr ofbeldisverkum Grettis og því hversu ofsafenginn hann er í sögunni fá nemendur 

hennar samt samúðartilfinningu með honum (Kristín Einarsdóttir 2007).  
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Aðferð Kristínar er í anda þess sem hér var rætt að ofan: að dýrmætt sé að hefja 

umfjöllun um fornsögurnar strax á yngri stigum. Í grein í Skímu árið 1995 ræðir 

Guðmundur B. Kristmundsson um börnin og menningararfinn. Hann tekur undir þá 

skoðun að fornritin séu erfið aflestrar fyrir nemendur í grunnskólum og því þurfi að lesa 

fyrir þá á öllum stigum. Ritmál á Íslandi hefur breyst mikið í gegnum tíðina og einnig 

orðaforði okkar. Því er skiljanlegt að fornritin reynist nemendum erfið ef enginn 

undirbúningur hefur átt sér stað áður en lestur hefst (Guðmundur B. Kristmundsson 

1995:40-43). Þau Kristín og Guðmundur eru þannig sammála um að nemendum ætti ekki 

að vera hent út í djúpu laugina þegar kemur að lestri Íslendingasagna. Þau eru sammála 

um að þeir þarfnist aðstoðar við lestur sagnanna en þeim ber þó ekki alveg saman um 

hvernig ætti að standa að þeirri aðstoð. Guðmundur segir í fyrrnefndri grein að fornritin 

skuli kennd á öllum stigum grunnskólans en að við þá kennslu skuli lesa þau fyrir 

nemendur, einnig á unglingastigi. Kristín heldur því aftur á móti fram að bók sé veggur á 

milli kennara og nemenda. Með því að endursegja sögurnar í stað þess að lesa þær, nái 

kennari mun betur til nemenda. 

 

Aðferð Kristínar er auðvitað ekki ný af nálinni. Stefán Jónsson kennari og rithöfundur 

skrifaði í grein sinni Móðurmálið og Íslendingasögurnar, sem birtist í Menntamálum árið 

1933, um kennslustundir sínar sem hann kallaði „sögð saga“. Þetta voru ein til tvær 

stundir á viku og notaði Stefán þær til að segja nemendum sínum einhverja 

Íslendingasögu. Í greininni leggur hann áherslu á að segja sögurnar en ekki lesa þær. 

Hann segir þó að hann hafi haft bókina hjá sér til að líta í hana ef á þyrfti að halda því 

mikilvægt væri að halda í það orðalag sem í sögunum er (Stefán Jónsson 1933:15). Enda 

þótt aðferð Stefáns sé ekki ólík aðferð Kristínar þá virðist einn meginmunur þar á, þ.e. ef 

við tökum Stefán trúanlegan þegar hann segist fara orðrétt með sögurnar. Kristín leggur 

ekki áherslu á að segja sögurnar orðrétt eins og Stefán. Hún segist vera kærulaus og að 

það skipti ekki máli þótt ekki sé nákvæmlega farið með orð og atburði úr sögunum því 

þær séu engan veginn heilagar. Enginn höfundur getur kært kennara, sem fara vitlaust 

með, fyrir ritstuld. Hún segir enn fremur að hægt sé að líta í bókina að sögustund lokinni 

og segja söguna rétt í næsta skipti (Kristín Einarsdóttir 2007).  
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Undirbúningur nemenda í anda Guðmundar B. Kristmundssonar 
Þegar á að gera eitthvað vel þannig að það skili árangri þá er undirbúningur mikilvægur. 

Lestur Íslendingasagna reynist flestum þeim sem hafa enga reynslu eða þekkingu af 

sögunum erfitt viðfangsefni. Með því að undirbúa nemendur og byrja smátt er hægt að 

auðvelda lesturinn og jafnvel auka áhuga nemenda fyrir lestri sagnanna. Guðmundur B. 

Kristmundsson telur í umræddri grein (1995:41-43) að æskilegt sé að gera áætlun um 

lestur fornbókmennta sem nær frá upphafi grunnskóla til enda og sú áætlun eigi að 

tengjast þróun lestrarnáms. Með lestri fornbókmennta styrkist vitund nemenda um 

menningararf okkar Íslendinga og gildi hans. 

 

Guðmundur skiptir grunnskólanum í þrjú stig þegar kemur að kennslu fornrita. Stigin 

skiptast í byrjendastig (6-9 ára), miðstig (10-12 ára) og unglingastig (13-15 ára). Á 

byrjendastigi virðist ekki bera mikið á beinum lestri fornrita en gera má ráð fyrir óbeinni 

fræðslu um þær af ýmsu tagi. Á þessu stigi telur Guðmundur mikilvægt að nemendur fái 

að kynnast fortíðinni, t.d. víkingum eða landnámsmönnum. Það hentar ekki að fást við 

tímasetningar á þessu stigi því tími er mjög ruglingslegt hugtak hjá ungum nemendum. 

Kynni af landnámsmönnum eða víkingum á þessu stigi auðveldar nemendum skilning á 

sögunum síðar meir þar sem þeir eru búnir að fá að kynnast hluta af þeim hugtökum og 

heitum sem þeir munu rekast á í sögunum.  

 

Á miðstigi fást nemendur gjarnan við textabúta úr völdum sögum í námsbókum sínum. 

Það getur þó verið erfitt þar sem þá vantar upplýsingar sem skipta máli til að skilja 

textann. Það getur verið erfitt að skilja textabút sem tekinn er úr miðri sögu þar sem 

nemendur vita hvorki hvað gerðist á undan né hvað gerist næst. Slíkir textar eru þó ekki 

alslæmir og það er gott að láta nemendur lesa þá. Hins vegar þarf að huga vel að því 

hvernig lesturinn er undirbúinn og hvernig textarnir eru meðhöndlaðir. Kennari gæti t.d. 

farið yfir það sem hefur gerst fram að tilteknum stað til að auðvelda nemendum skilning á 

sögunni. Það að fara vel yfir textann með nemendum, lesa fyrir þá valda kafla úr sögunni 

og segja þeim hvernig sagan endar o.s.frv. undirbýr og auðveldar nemendum að lesa 

sjálfir stutta sögu. Það er mikilvægt að kenna fornbókmenntir á miðstigi og kennari þar 

ætti að lesa fyrir nemendur sína eins og kennari á byrjendastigi.  
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Á unglingastigi eru einhverjar Íslendingasögur lesnar. Það er misjafnt eftir skólum en í 

sumum er lesin ein saga í 8. bekk, ein í 9. bekk og ein í 10. bekk. Þetta er ekki léttur 

lestur og kennarinn ætti að lesa fyrir nemendur sína á unglingastigi eins og á hinum 

stigunum. Nemendur ættu einnig að lesa aðrar fornbókmenntir en Íslendingasögurnar á 

þessu stigi til að fá betri innsýn í þá menningu og það líf sem sögurnar endurspegla 

(Guðmundur B. Kristmundsson 1995:41-43). 

 

Með því að kenna fornritin, eða efni þeim tengt, hægt og rólega og byrja strax á yngsta 

stigi grunnskólans, undirbúa kennarar nemendur sína betur undir það stóra skref að lesa 

heila sögu á unglingastigi. Þetta getur skipt sköpum fyrir skilning og áhuga nemenda fyrir 

Íslendingasögunum. Annars er hætt við að nemendur missi áhugann á lestri sagnanna og 

þá er illa farið.   

  

Hvað er verið að kenna? 
Misjafnar skoðanir eru á því hvernig eigi að kenna Íslendingasögur í grunnskólum. 

Einnig eru skiptar skoðanir um hvað sé verið að kenna með þeim. Sumir halda því fram 

að mikilvægt sé að nemendur í íslenskum grunnskólum þekki helstu Íslendingasögurnar 

vegna gildis þeirra sem menningararfs okkar Íslendinga. Aðrir telja að hlutverk þeirra sé 

meira ritunar- og málfræðilegs eðlis, að nemendur læri af þeim orðaforða og orðatiltæki 

og skerpi tilfinningu fyrir málfari, stíl og byggingu texta. Stefán Jónsson hélt því fram að 

enginn vafi léki á því að þeir nemendur, sem hefðu lesið Íslendingasögur, væru betur að 

sér í stílgerð en aðrir nemendur, hefðu meiri orðaforða og betra lag á að forma setningar. 

Hann hélt því fram að lestur sagnanna væri afar mikilvægur fyrir færni nemenda í 

móðurmáli:  
 

... það þarf þó enga fornaldardýrkun til að viðurkenna það, 
að leikni í móðurmáli voru byggist fyrst og fremst á 
staðgóðri þekkingu á sögu og bókmenntum fornaldarinnar. 
Er þetta svo viðurkenndur sannleikur, að slíkt þarf ekki 
frekari útlistunar við. (Stefán Jónsson 1933:14)  
 

Lestur bókmennta er annað og meira en bara lestur og þjálfar nemendur á mörgum öðrum 

sviðum eins og kemur fram í grein Stefáns. Í dag er bókakostur skólabókasafna og 

heimila mun fjölbreyttari en hann var fyrir 74 árum og er það mjög jákvætt. Við megum 
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þó ekki gleyma fornbókmenntunum því ef þeim yrði sleppt myndaðist skarð sem seint 

yrði fyllt. Þeim orðum til stuðnings má vísa aftur í orð Ólafs Briem um 

Íslendingasögurnar: „til þeirra var alltaf hægt að flýja þegar fólk vildi lyfta sér yfir starf 

og strit hversdagslífsins“ (Ólafur Briem 1972:6).   

  

Í Skímu árið 1986 birtist grein eftir Heimi Pálsson, þá kennara við Menntaskólann við 

Hamrahlíð. Þar ræðir hann m.a. um mikilvægi þess að Íslendingasögur séu lesnar í 

skólum og tengjast röksemdir hans menningar- og sögulegum þáttum. Greinin ber heitið 

Bókmenntasaga sem fræðigrein – bókmenntasaga sem kennslugrein og þar ræðir Heimir 

kosti og galla bókmenntafræðinnar og hversu mikilvæg hún er fyrir nemendur. Hann talar 

um ýmsar aðferðir og stefnur innan bókmenntasöguritunar og segir að þessar stefnur og 

aðferðir eigi betur við þegar lesnar eru bókmenntir síðari alda en þegar Íslendingasögur 

eru lesnar. Það sem gagnast nemendum best við lestur Íslendingasagna er að þeir séu 

leiddir í skilning um að það sé ekki svo margt sem við vitum með vissu um þessar fornu 

bókmenntir. Þeir þurfi að sýna þolinmæði við lestur þeirra og lesa með gagnrýnum huga. 

Þótt Heimir tali um kennslu bókmenntasögu og bókmennta í framhaldsskólum þá á sú 

umræða líka fullan rétt á sér í grunnskólum. Sögurnar eru okkar menningararfur og þeim 

þarf að miðla á milli kynslóða og enginn staður er betri til að byrja á en grunnskólinn. 

Heimir segir að til að tryggja að Íslendingar geti lifað áfram íslensku mannlífi þá verði að 

miðla sögunni og að mikilvægasti þátturinn í menningarsögu okkar séu bókmenntirnar. 

Margir öfunda okkur af bókmenntaarfi okkar og málstefnu sem löngum hefur þótt 

íhaldssöm. Til að halda áfram að vera íslensk þjóð þurfum við að nota bókmenntir okkar 

til að hjálpa ungum nemendum að tengjast forfeðrum okkar og þeirra lífi (Heimir Pálsson 

1968:5-7).  

 

Það er ljóst að Íslendingasögurnar eru mikilvægar okkur Íslendingum því þær eru hluti af 

menningararfi okkar. Þær eru einnig gagnlegar í kennslu þar sem nemendur læra ýmislegt 

um málfræði, stíl, setningagerð og samfélagið á þeim tíma sem sögurnar gerast og á þeim 

tíma sem sögurnar eru skrifaðar. Eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 þá 

kynnast nemendur þeim heimi sem Íslendingasögurnar hafa að geyma. En 

Íslendingasögurnar fjalla ekki bara um málefni fornra tíma heldur eiga vel við á öllum 
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tímum. Ást, hatur, afbrýðisemi og öfund eru dæmi um mannlegar tilfinningar sem fólk 

upplifði þá og gerir enn þann dag í dag. Í umræðu um söguna gefst því kærkomið 

tækifæri til að fjalla um það sem kalla mætti sammannleg og jafnframt persónuleg 

vandamál. Fjarlægðin við atburði sögunnar getur einmitt gert slíka umræðu auðveldari en 

ella. Laxdæla er meðal þeirra sagna sem eru tilvaldar til að nota í kennslu á unglingastigi 

í grunnskóla. Þar ólga miklar tilfinningar en jafnframt hefur sagan að geyma margt það 

sem prýðir bestu bókmenntaverk. Hér skal til gamans bent á eitt dæmi úr Laxdælu sem 

sýnir hvað erfitt getur verið að eiga aðeins tvo kosti og báða illa. Um er að ræða 

aukapersónu í sögunni, Þorstein svarta. Hann var ásamt mági sínum Helga Harðbeinssyni 

með í aðförinni að Bolla Þorleikssyni en er síðar þvingaður til að fara að Helga með 

sonum Bolla og fella hann. Hann kaus fremur að fara í þá ferð en missa lífið (Laxdæla 

saga 1993:148-149). Á eftir verður sjónum nánar beint að Laxdælu og þeim möguleikum 

sem leynast í henni og tengja mætti grunnskólastarfi. 

 

Áður en við víkjum að Laxdælu förum við nokkrum orðum um heimildagildi 

Íslendingasagna.    
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Heimildagildi Íslendingasagna 
 
Þegar kemur að því að skoða Íslendingasögur nánar verður að hafa í huga að þær eru 

varðveittar án höfundarnafns og ritunarárs og engin þeirra er til í frumriti. Þær hafa 

sannarlega vakið upp margar spurningar hjá fræðimönnum sem reynt hafa að ráða í þær. 

Í gegnum tíðina hafa ýmsar kenningar verið settar fram um Íslendingasögurnar 

varðandi heimildagildi og sannleiksgildi þeirra. Hæglega má deila um hvaða kenningar 

eru réttar eða öllu heldur hvaða kenningar eru réttastar. 

  

Kenningar um Íslendingasögur 
Menn hafa haft misjafnar skoðanir um uppruna Íslendingasagna og heimildagildi þeirra. 

Fram á 20. öldina hafa flestir litið á þær sem gildar sögulegar heimildir þó svo einstaka 

fræðimenn hafi fyrr á tímum efast um sannleiksgildi þeirra. Á 19. öld voru menn á því að 

Íslendingasögur hefðu myndast með munnlegum frásögnum. Andreas Heusler var 

svissneskur fræðimaður sem lést árið 1940. Hann skrifaði mikið um íslenskar 

fornbókmenntir og þýddi ýmsar fornsögur okkar á þýsku. Heusler fullmótaði kenningu 

norsks fræðimanns að nafni Rudolf Keyser og gaf henni nafnið „Freiprosalehre“ sem á 

íslensku er kölluð sagnfestukenningin. Kenningin gengur út á að munnlegar frásagnir hafi 

verið ritaðar alveg eins og þær voru sagðar og væri því í raun ekki um eiginlega höfunda 

að ræða heldur sögumenn og uppskrifara. Ein ástæðan fyrir því að menn héldu þessari 

kenningu fram var sú að ef þetta væru munnmælasagnir þá væru þær traustari sem 

sögulegar heimildir (Jónas Kristjánsson 1978:271-272). Menn sem aðhylltust 

sagnfestukenninguna héldu því fram að fornaldarsögur, goðsögur og fleira hefðu verið 

ritaðar á Íslandi en væru þó í raun germanskar, norrænar eða norskar bókmenntir. 

Íslendingar hefðu aðeins lagt á minnið efni sem hafði verið til fyrir tíma byggðar á Íslandi 

og varðveitt það í munnlegri geymd. Með tilkomu sagnfestukenningarinnar urðu 

Íslendingar vissir um sannleiksgildi Íslendingasagnanna, að þær segðu rétt frá 

Íslendingum á landsnámsöld og fram yfir kristnitöku. Þeir sannfærðust um að þær væru 

„sannar lýsingar á íslensku mannlífi á söguöld og að forfeður þeirra og -mæður hefðu 

raunverulega verið jafn glæstar hetjur og sögurnar lýstu“ (Gísli Sigurðsson 2002:19-20).  
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Þýski fræðimaðurinn Konrad Maurer varð fyrstur manna til að koma á framfæri nýrri 

kenningu, bókfestukenningunni, sem var einskonar andsvar við sagnfestukenningunni. Sú 

kenning horfir á Íslendingasögurnar sem skáldverk sem sýna hversu „bókelskir og 

skapandi forfeður þeirra [Íslendinga] hefðu verið í fornöld“ og gerir lítið úr munnlegri 

geymd Íslendingasagna (Gísli Sigurðsson 2002:20). Björn M. Ólsen, fyrsti kennari 

Háskóla Íslands í íslenskum fræðum, fetaði í fótspor Maurers og báðir segja þeir að 

„Íslendingasögurnar [séu] gerðar af frumskapandi rithöfundum úr margvíslegum efniviði: 

fornum kveðskap, munnmælasögnum, bóklegum heimildum og fyrirmyndum og jafnvel 

samtímaviðburðum sem snúið er upp á fyrri tíðar fólk“ (Jónas Kristjánsson 1978:272). 

Bókfestumenn neituðu að líta á þá hlið að munnmælasagnir gætu vel lifað í munnlegri 

menningu. Þegar upp kom vafasamt atriði, hvað varðar sannleika sagnanna, þá gripu þeir 

til þeirra ráða að halda því fram að það væri ólíklegt að munnleg geymd gæti lifað frá 10. 

öld til 13. aldar. Hinsvegar má benda á að þjóðsögur lifa vel og lengi í munnlegri geymd, 

þó svo persónur séu ekki alltaf eins nafngreindar þá lifa þær í heild sinni frá kynslóð til 

kynslóðar. Vegna bókfestukenningarinnar var farið að rýna í Íslendingasögurnar með 

tilliti til hverjar gætu verið sannar og hverjar ekki. Niðurstaðan var sú að sannleikurinn 

lægi í Landnámu og að rithöfundar hefðu sameinað sögur úr henni og efni úr 

konungasögum, helgisögum, staðfræðiþekkingu og öðrum heimildum (Gísli Sigurðsson 

2002:21-22). 

 

Á seinni hluta 20. aldarinnar hafna sagnfræðingar Íslendingasögunum sem sögulegum 

heimildum. Það er því bæði óvíst hvað gerðist á Íslandi á 10. og 11. öld og hvaða 

sagnfræðilegu heimildir Íslendingasögurnar innihalda. Í staðinn var til dæmis farið að líta 

á sögurnar sem heimildir um íslenskt þjóðfélag á 13. og 14. öld og sem skilaboð um 

kristilegar hugmyndir og siði. Bókmenntafræðingar líta hinsvegar á sögurnar sem 

bókmenntaleg listaverk sem sýna hvernig ritunarmenningin var á þeim tíma (Jónas 

Kristjánsson 1978:273). Það verður að gæta þess þegar litið er á bókmenntaverk að horfa 

ekki á þau út frá aðeins einni hlið því hvert bókmenntaverk er hlaðið ríkri sögu sem hægt 

er að sjá frá mörgum sjónarhornum.  
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Á síðustu árum hafa fræðimenn leitað leiða til að sætta ólík viðhorf til sagnanna og 

uppruna þeirra. Þeir hafa m.a. bent á að munnleg hefð getur legið að baki góðu 

bókmenntaverki. 

 

Ritunartími  
Þó svo heimildagildi Íslendingasagna sé umdeilt hafa ólíkar skoðanir þar um ekki haft 

bein áhrif á hugmyndir manna um ritunartíma þeirra. Erfitt hefur reynst að henda reiður 

þar á því óvíst er hverjir höfundar sagnanna eru og engin ártöl eru tilgreind í sögunum. 

Einar Ólafur Sveinsson ræðir þetta í bók sinni Ritunartími Íslendingasagna. Þar segir 

hann að Árni Magnússon handritasafnari hafi verið meðal þeirra manna sem tóku eftir því 

að margar sögurnar voru skrifaðar löngu eftir að atburðirnir áttu sér stað (Einar Ólafur 

Sveinsson 1965:9-10). Þessu veitti Finnur Jónsson einnig eftirtekt og hann benti á að því 

lengri tími sem liði frá því að atburðir gerðust þar til þeir væru færðir í letur, þeim mun 

meiri líkur væru á því að sögurnar innihéldu töluverðar ýkjur (Finnur Jónsson 1891:9,49-

51). Ef líta skal á sögurnar sem sagnfræðilegar heimildir er afar mikilvægt að geta 

afmarkað ritunartímann því ef hann er óviss og óvíst hversu lengi sögurnar hafa gengið 

manna á milli rýrnar heimildagildi þeirra.   

 

Það eru þó ekki allar fornbókmenntir án höfundarnafns. Heimskringla er eitt þeirra 

fornbókmenntaverka sem kennt er við höfund, nánar tiltekið Snorra Sturluson. Í formála 

Bjarna Aðalsteinssonar að Heimskringlu er mikill fróðleikur um tilurð hennar. Þar segir 

að norskur maður að nafni Laurents Hanssön hafi þýtt hluta Heimskringlu á dönsku í 

kringum árin 1548-51 og eignar hann Snorra formálann tvisvar sinnum. Í upphafi skrifar 

hann „Fortalen Snorris Sturllis historiographi Noru“ og aftur í lokin „Her enndis fortalenn 

Snorris Sturlesenn vdi konninge Boghen“. Ólíklegt er að Laurents hafi fengið þessar 

upplýsingar annars staðar frá en úr Heimskringlu sjálfri. Árið 1599 var Heimskringla 

þýdd í heild sinni af Peder Claussön, presti í Undal á Jaðri. Hann taldi Snorra Sturluson 

einnig vera höfund Heimskringlu en ekki er talið að hann hafi þekkt þýðingu Laurents og 

haft upplýsingar sínar þaðan. Þýðing Peder Claussöns var gefin út árið 1633 og varð þá 

almenningi fyrst ljóst að Snorri Sturluson væri höfundur Heimskringlu. 

Bókfestumaðurinn Konrad Maurer hefur aftur á móti reynt að koma inn efasemdum um 
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að Heimskringla sé í raun verk Snorra en þær efasemdir hafa verið kveðnar niður (Bjarni 

Aðalbjarnarson 1941:vi-ix).  

 

Um Íslendingasögurnar gegnir öðru máli. Ekki hefur tekist að benda með vissu á höfund 

að neinni þeirra. Þó hefur ekkert skort á vangaveltur þar um og kenningar um líklega 

menn. Einna næst hafa menn komist sannleikanum um höfund Egils sögu. Flestir 

fræðimenn eru nú þeirrar skoðunar að Snorri Sturluson sé höfundur hennar og að hún hafi 

því verið rituð fyrir haustið 1241.   
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Hvaða heimildir hafa Íslendingasögurnar að geyma? 
 
Burtséð frá því hvort Íslendingasögurnar séu sannar eða ekki þá eru þetta sögur sem segja 

frá lífi fólks og samfélagi þess. Einhverja fyrirmynd hefur höfundur notað þótt ekki 

endilega sé allt satt sem sögurnar segja frá. Í gegnum sögurnar fáum við grófa hugmynd 

um lífshætti fólks til forna og tækifæri til að skyggnast inn í þann heim sem forfeður 

okkar lifðu í.  

 

Sá heimur er ungum nemendum í grunnskóla svo fjarlægur að þeim finnst sjálfsagt að 

landnámsmenn hafi tekið með sér svart-hvítt sjónvarp þegar þeir námu land. Að 

sjálfsögðu hefði verið fjarstæða að halda því fram að sjónvarpið hafi verið litasjónvarp. 

Nemendur virðast því ekki gera sér grein fyrir muninum á þúsund árum og tuttugu til 

þrjátíu árum. Með því að nota Íslendingasögur í kennslu á öllum stigum grunnskólans, 

ekki bara á unglingastigi, er hægt að koma nemendum betur í skilning um forna tíma. 

Samfélagið í dag er gjörólíkt því sem var í kringum árið 1000 og því ekki furða þó 

nemendur eigi erfitt með að setja sig í spor þeirra sem lifðu á Íslandi þá. Það er hægt að 

nýta Íslendingasögurnar til að brúa bilið á milli þessara tveggja ólíku samfélaga og til að 

nemendur læri að skilja hvað forfeður þeirra þurftu að ganga í gegnum. 

Íslendingasögurnar hafa einnig að geyma marga efnisþætti sem hægt er að nota í öðrum 

tilgangi eins og kennslu í lífsleikni. Framkoma foreldra við börn sín var til að mynda ekki 

alltaf til fyrirmyndar og hægt er að stofna til umræðna um fjölmörg efni af slíku tagi.    

 

Íslendingasögurnar gerast í kringum landnám og fram yfir kristnitöku á Íslandi. Þær eru 

þó ekki ritaðar fyrr en u.þ.b. þrjúhundruð árum síðar. Það er ýmislegt sem getur gerst og 

breyst á nokkur hundruð árum og bjartsýni að ætla að sögurnar hafi haldist óbreyttar í 

munnlegri geymd þangað til að menn eins og Snorri Sturluson ákváðu að kominn væri 

tími til að skrá þær.  

 

Sögurnar hafa ekki margar langorðar lýsingar að geyma en hægt er að sækja í þær ýmsan 

fróðleik eins og um hvernig fólk hagaði sér, hvernig uppeldi barna var háttað, ýmislegt 

um trúarbrögð, vináttu, stétt og stöðu í samfélaginu. Frændsemi virðist til að mynda 
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mikilvægur þáttur í Íslendingasögunum og augljóslega ætlast til að menn sýndu 

frændsemi og héldu vörð um heiður ættar sinnar. Sögurnar veita okkur líka heimildir um 

rithátt og orðaforða sem er gjörólíkur því sem við þekkjum í dag. Víkjum nú aftur að 

Laxdælu til að skoða þessi atriði nánar.   

 

Trúarbrögð 
Íslendingasögurnar gerast flestar í kringum landnám Íslands og fram yfir kristnitöku á 

Íslandi. Börnin lærðu það sem fyrir þeim var haft og mestu skipti að heiður ættarinnar 

yrði ekki skertur. Kveðskapur, einkennilegt skáldamál og kvæði eða sögur af heiðnum 

norrænum goðum var það helsta sem menn lærðu ásamt því að þeir þekktu rúnir (Einar 

Ólafur Sveinsson 1962:25). Þetta segir okkur ýmislegt um trú manna á þessum tíma eða í 

það minnsta í sögunum. Í þeim er oftar en ekki getið um blót manna þar sem þeir buðu til 

sín vinum og frændum og héldu miklar veislur. Þeir héldu þessar veislur til að heiðra og 

blóta þann ás eða þá æsi sem þótti heillavænlegt að ákalla. Þegar maður lést var hann 

heygður og þá oft með hesti sínum og vopnum og stundum fleiri verðmætum. Þegar 

Unnur djúpúðga lést var hún lögð í skip í haugi sínum:  
 

Og hinn síðasta dag boðsins var Unnur flutt til haugs þess 
er henni var búinn. Hún var lögð í skip í hauginum og 
mikið fé var í haug lagt með henni. Var eftir það kastaður 
aftur haugurinn. (Laxdæla saga 1993:10) 

 
Skipið hefur auðsýnilega átt að tryggja Unni örugga ferð til goðheima. 

 

Það er ekki mikið sagt frá blótum eða því er menn voru heygðir í Laxdælu en það má 

glöggt sjá við lestur sögunnar að heiðni ríkti og samfélagið stýrðist af heiðnum sið. 

Heiðnir menn létu öndvegissúlur sínar vísa þeim að landi og tóku búsetu þar sem þær 

fundust. Öndvegissúlur Unnar rak að landi í Hvammsfirði og tók Unnur sér þar bólfestu 

og byggði bæ sinn Hvamm. Björn hinn austræni, bróðir hennar, hafði áður tekið sér 

bústað í Bjarnarhöfn á Snæfellsnesi þar sem hann fann öndvegissúlur sínar reknar á land. 

Heiðnir menn (og konur) hafa lagt mikið traust á guðina og eru öndvegissúlurnar dæmi 

um það. Ýmis dæmi atferlis og hegðunar er að finna í Laxdælu sem ekki myndu tíðkast í 

sannkristnum samfélögum. Sem dæmi má nefna þegar Höskuldur Dala-Kollsson tók sér 
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írska frillu og flutti hana með sér heim. Hann eignaðist með henni soninn Ólaf og gerði 

ýmislegt til að tryggja honum fé. Einnig var algengt að menn svikju lönd og fé af öðrum, 

hótuðu þeim ofbeldi eða kúguðu með einum eða öðrum hætti.  

 

Um miðbik sögunnar gerast þau tíðindi að heiðni leggst af og kristni tekur við í landinu. 

Við sjáum strax dæmi um þann boðskap sem nýja trúin átti að hafa í för með sér þegar 

Ólafur konungur Tryggvason segist ekki ætla að neyða Kjartan og félaga til að taka 

kristna trú. „…Farið nú í friði og í griðum hvert er þér viljið af þessum fundi. Skal eigi 

pynda yður til kristni að sinni því að guð mælir svo að hann vill að engi komi nauðigur til    

hans“. Ólafur er þó ekki eins mildur eins og hann vill láta líta út fyrir. Hann heldur 

fjórum íslenskum mönnum í gíslingu til að kúga Íslendinga til að láta sér segjast og taka 

kristna trú. Hann biður Kjartan um að fara fyrir sig til Íslands og „brjóta menn til kristni 

þar annaðhvort með styrk eða ráðum“ og virðist því ekki samkvæmni í kristniboði hans 

(Laxdæla saga 1993:97-100). Kjartan Ólafsson gerist kristinn og líklega hefur kristið 

viðhorf haft áhrif á þá ákvörðun hans að kasta vopnum í stað þess að berjast gegn 

fóstbróður sínum, Bolla Þorleikssyni. Það sama viðhorf kemur einnig skýrt fram þegar 

Ólafur pái segist ekki bættari þó Bolli verði veginn fyrir víg Kjartans sonar síns. Hann 

gekk svo langt að senda menn til að vernda Bolla. Ólafur pái var greinilega yfir 

almenningsálit hafinn því hann missti enga virðingu þótt hann vildi ekki drepa banamann 

sonar síns. Aðeins hinir mestu menn gátu brotið gegn hinni almennu hefð, hefndinni, án 

þess að sómi þeirra yrði skertur (Ólafur Briem 1972:31). Bolli Bollason sýndi miskunn 

þegar hann ásamt bræðrum sínum og öðru liði fóru að Helga Harðbeinssyni til að hefna 

dauða föður síns. Þegar Þórður köttur bróðir Bolla ætlaði að drepa Harðbein, son Helga, 

þá stöðvaði Bolli hann og sagðist ekki ætla að vinna nein níðingsverk. Líklegt er að fyrir 

trúskiptin hefði það ekki þótt tiltökumál að drepa son Helga.   

 

Það er greinilegt í síðari hluta sögunnar að viðhorf manna breytist með tilkomu nýrrar 

trúar. Hegðun manna fer að einkennast af tveimur höfuðdyggðum kristinnar trúar, réttlæti 

og hófsemi, en þær voru ekki til staðar í fyrri hlutanum. Reyndar er best að alhæfa ekki í 

þessu efni. Vissulega voru margir göfugir menn í heiðnum sið og þó að Kjartan 
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kristnaðist varð hann ekki algóður. Hann beitti ýmsum vafasömum brögðum, t.d. við 

kaupin á Tungu. Ekki var það heldur kristilegt að dreita Laugamenn inni.  

 

Á þessum tíma var fjölkynngi þekkt fyrirbæri og voru fjölkunnugir menn ekki vinsælir og 

óhætt er að segja að þeir hafi orðið bitbein fordóma. Það var þó betra að reyna að halda 

frið við fólk með slíka hæfileika því þeir sem voru í ónáð áttu á hættu að magnaður yrði 

seiður gegn þeim. Í Laxdælu segir frá hjónunum Kotkeli og Grímu og sonum þeirra 

Hallbirni slíkisteinsauga og Stíganda. Þau voru öll fjölkunnug og miklir seiðmenn. 

Þórður Ingunnarson er einn þeirra manna sem ekki fóru vel út úr samskiptum sínum við 

þau. Hann stefndi þeim fyrir fjölkynngi og þjófnað:  
 

Síðan stefndi hann þeim Kotkeli og Grímu og sonum þeirra 
um þjófnað og fjölkynngi og lét varða skóggang. Hann 
stefndi sökum þeim til Alþingis og fór til skips eftir það. Þá 
komu þeir Hallbjörn og Stígandi heim er Þórður var 
kominn frá landi og þó skammt. Sagði Kotkell þá sonum 
sínum hvað þar hafði í gerst. Þeir bræður urðu óðir við 
þetta […]. Síðan lét Kotkell gera seiðhjall mikinn. Þau 
færðust þar á upp öll. Þau kváðu þar fræði sín en það voru 
galdrar. Því næst laust á hríð mikilli. (Laxdæla saga 
1993:79-80) 

 
Skemmst er frá því að segja að skip Þórðar fórst ásamt honum og öllu hans föruneyti.  

Það gat aftur á móti verið gott að vera í náðinni hjá fjölkunnugu fólki þar sem hægt var að 

fá það til að magna seið að óvinum. 

 

Kotkell, Gríma og synir þeirra hlutu grimmileg örlög enda ekki borin mikil virðing fyrir 

jafn göldróttum kynjakvistum sem þau voru. Kotkell, Gríma og Stígandi voru elt uppi, 

grýtt í hel og dysjuð uppi á fjalli. Hallbirni slíkisteinsauga var drekkt en hann gekk aftur 

og glímdi Þorkell skalli við hann. Hallbjörn rann honum úr greipum og ekki varð hans 

vart eftir það. 

 

Frásögn Laxdælu af afskiptum Ólafs Tryggvasonar af trúmálum á Íslandi á sér 

sannsögulegar rætur (eldri rit greina frá þeim). Segja má að í Laxdælu fáum við 

„persónulegar“ upplýsingar um þau átök og þær breytingar sem kristnitakan hefur valdið 
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á lífi og örlögum manna. Einmitt slíkar upplýsingar eru meira grípandi og eftirminnilegri 

en þær upplýsingar sem fá má í sögubókum.  

 

Eins og síðar mun vikið að vekur það nokkra furðu að Unnur djúpúðga skuli sögð heiðin í 

Laxdælu. Yfir höfuð ræðir Laxdæla ekki um kristni í Dölum á Landnámsöld en fullyrða 

má þó að þar hafi búið kristið fólk, m.a. írskt fólk úr föruneyti Unnar.       

   

Staðhættir og örnefni 
Fjölmargir staðir á landinu draga nöfn sín af atburðum eða persónum Íslendingasagna. 

Margir hafa gert sér ferð á söguslóðir Íslendingasagna. Margir skólar, ekki síst 

framhaldsskólar, hafa farið á Eglu- eða Njáluslóðir og grunnskólakennarar á 

Suðvesturlandi hafa í auknum mæli farið á slóðir Kjalnesingasögu. Svona mætti lengi 

telja. Sumir fara út í Drangey og minnast Grettis eða horfa upp í Grettisbæli í 

Fagraskógarfjalli á leið vestur á Snæfellsnes. Aðrir koma við á söguslóðum Laxdælu í 

Dölunum og við Breiðafjörð.  

 

Í Laxdælu eru mörg örnefni sem draga nafn sitt af mönnum eða viðurnefnum þeirra. 

Unnur djúpúðga gaf samferðamönnum sínum lönd. Herði gaf hún Hörðadal og hann bjó 

á Hörðabólsstað. Sonur hans, Ásbjörn, bjó á Ásbjarnarstöðum í Örnólfsdal. Sokkólfi gaf 

hún Sokkólfsdal og Vífli þræl gaf hún Vífilsdal. Þórður goddi átti heima á Goddastöðum. 

Margar nafngiftir sem þessar orka tvímælis og má benda á „náttúrunafna-

kenningu“ Þórhalls Vilmundarsonar í því samhengi. Ýmis önnur örnefni eru útskýrð á 

þann veg að þau dragi nafn sitt af atburðum eða hlutum sem eiga að hafa týnst eða rekið á 

land.  
  

Og um vorið fór hún yfir Breiðafjörð og kom að nesi 
nokkuru og átu þar dagverð. Þar er síðan kallað 
Dögurðarnes og gengur þar af Meðalfellsströnd. Síðan hélt 
hún skipi sínu inn eftir Hvammsfirði og kom þar að nesi 
einu og átti þar dvöl nokkura. Þar tapaði Unnur kambi 
sínum. Þar heitir síðan Kambsnes. (Laxdæla saga 1993:7) 

 
Þarna draga staðir nöfn sín af því sem Unnur hafði fyrir stafni á ferðalagi sínu. Annað 

dæmi um örnefni af hlutum sem týnast eða rekur á land er skjöldur Þórðar Ingunnarsonar. 
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Þegar skip Þórðar fórst af völdum seiðs þess er Kotkell og fjölskylda gerðu að honum, 

rak skjöld hans að landi í ey einni og er hún kölluð Skjaldarey. Kjöl skipsins rak að 

annarri ey er kallast nú Kjalarey (Laxdæla saga 1993:80). Dæmi um örnefni sem þessi 

þykja ekki trúverðug og líklegra er að þau hafi verið búin til eftir landslagi en heitin 

notuð af söguhöfundum og þá sett í nýtt samhengi. Dögurðarnes dregur heiti sitt líklega 

af stöðu sólar á tilteknum tíma, Skjaldarey heitir líklegast svo vegna lögunar sinnar sem 

minnir á skjöld og Kjalarey gæti minnt á skipskjöl á hvolfi. Í Laxdælu koma lýsingar á 

sögusviði og staðháttum smátt og smátt út í gegnum söguna. Landsvæðum er 

nákvæmlega lýst og leiðir sem menn fóru er auðvelt að finna á korti.  

 

Í formála sínum að Laxdælu, í ritröðinni Íslensk fornrit, bendir Einar Ólafur Sveinsson á 

að Laxdæla hefur verið töluvert rannsökuð og að það þyki ekki mikill vafi leika á því að 

höfundur hennar hafi verið úr byggðum Breiðafjarðar. Höfundur Laxdælu sýnir þekkingu 

sína á svæðinu út í gegnum söguna með fjölda sagna af örnefnum og staðháttum. Hann 

virðist líka hafa vitað um ýmsar breytingar sem hafa orðið á landi og þekkir rústir og 

sögu bæja þar í sveit. Höfundurinn hefur ekki bara þekkt eyjar og hólma á Breiðafirði 

heldur hefur hann verið vel að sér um afstöðu þeirra og hvaða áhrif staða þeirra hefur haft 

á strauma á milli eyjanna (Einar Ólafur Sveinsson 1934:xxiii). Í 55. kafla Laxdælu er að 

finna nákvæma lýsingu á staðháttum sem gefur sterkt til kynna hversu vel að sér um 

sögusvið Laxdælu höfundur hennar var:  
 

Eftir það ríða þeir heiman úr Hjarðarholti níu saman. 
Þorgerður var hin tíunda. Þau ríða inn eftir fjörum og svo til 
Ljárskóga. Það var öndverða nótt, létta ei fyrr en þau koma 
í Sælingsdal þá er nokkuð var morgnað. Skógur þykkur var 
í dalnum í þann tíð. Bolli var þar í seli sem Halldór hafði 
spurt. Selin stóðu við ána þar sem nú heita Bollatóftir. Holt 
mikið gengur fyrir ofan selið og ofan að Stakkagili. Milli 
hlíðarinnar og holtsins er engi mikið er í Barmi heitir. Þar 
unnu húskarlar Bolla. Þeir Halldór og hans förunautar riðu 
að Öxnagróf, yfir Ránarvöllu og svo fyrir ofan Hamarengi. 
Það er gegnt selinu. (Laxdæla saga 1993:134-135)  

 
Hér höfum við nákvæma lýsingu á staðháttum. Höfundur gefur okkur vísbendingu um að 

þykkur skógur hafi verið á staðnum en sé þar ekki lengur. Það mætti líka velta því fyrir 



 

 28 

sér hvort Bollatóftir séu kenndar við Bolla eða hvort þetta hafi verið einhvers konar 

fyrirbæri í náttúrunni.  

 

Það vekur athygli hversu rétt höfundur Laxdælu notar áttatákn, samanber vestur í Saurbæ, 

norður í Víðidal og vestur á Barðaströnd svo dæmi séu tekin. Einar Ólafur talar um að 

það sé „breiðfirðings málbragð“ á því hvernig höfundur notar áttatákn í Laxdælu (Einar 

Ólafur Sveinsson 1934:xxiv).  

 

Þegar ferðast er um landið eftir að hafa lesið Íslendingasögur er auðvelt að sjá fyrir sér 

hvar sagan eða atburðir innan hennar hafa átt sér stað. Þeir sem eru vel að sér í 

staðháttum í Dölunum og Breiðafirði geta séð atburði Laxdælu ljóslifandi fyrir sér.  

 

Barnauppeldi 
Barnauppeldi fær ekki mikla athygli í Íslendingasögunum en þó birtast þar mikilvægar 

upplýsingar um uppeldi bæði drengja og stúlkna. Ást foreldra á börnum sínum virðist 

ekki hafa verið meiri en svo að þau hikuðu ekki við að nota börnin til að leysa pólitísk 

ágreiningsmál. Ólafur pái var tekinn af móður sinni sjö ára gamall og færður í fóstur til 

Þórðar godda sem vildi með því kaupa liðveislu af Höskuldi, föður Ólafs. Þuríður 

Ólafsdóttir sýnir litla móðurást þegar hún laumar ársgamalli dóttur sinni og Geirmundar 

gnýs í skip hans og stelur sverði hans, Fótbít, í staðinn. Hún var manni sínum reið því að 

hann vildi fara utan og skildi enga fjármuni eftir. Hún fórnar því dóttur sinni til að gera 

honum erfitt fyrir.  

 

Æskan var öðruvísi en nú og oft var litið á tólf ára drengi sem fullorðna menn. Bolli 

Bollason í Laxdælu var aðeins tólf ára þegar móðir hans, Guðrún Ósvífursdóttir, atti 

honum og bróður hans Þorleik til að fara að hefna föður þeirra og þótti henni að þeir 

hefðu getað sýnt því áhuga fyrr. Guðrún æsti þá bræður með því að sýna þeim blóðug 

klæði föður þeirra og talar um það við þá að þeir vilji frekar sinna leikum en hefna föður 

síns:   
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Fám nóttum síðar en Guðrún hafði heim komið heimti hún 
sonu sína til máls við sig í laukagarð sinn. En er þeir koma 
þar sjá þeir að þar voru breidd niður línklæði, skyrta og 
línbrækur. Þau voru blóðug mjög. Þá mælti Guðrún: „Þessi 
sömu klæði er þið sjáið hér frýja ykkur föðurhefnda. Nú 
mun eg ekki hafa hér um mörg orð því að ekki er von að 
þið skipist af framhvöt orða ef þið íhugið ekki við slíkar 
bendingar og áminningar.“ Þeim bræðrum brá mjög við 
þetta er Guðrún mælti en svöruðu á þá leið að þeir hafi 
verið ungir til hefnda að leita og forystulausir, kváðust 
hvorki kunna ráð gera fyrir sér né öðrum „og muna mættum 
við hvað við höfum látið.“ Guðrún kvaðst ætla að þeir 
mundu meir hugsa um hestavíg og leika. (Laxdæla saga 
1993:146) 

 
Bolli og Þorleikur fara fyrir eggjan móður sinnar með föruneyti og drepa Helga 

Harðbeinsson og er það Bolli sem vegur hann með sverði föður síns, Fótbít. Eins og fyrr 

var getið stöðvar hann Þórð kött, hálfbróður sinn, er hann ætlar að drepa Harðbein, son 

Helga. Tólf ára gamall er Bolli búinn að fremja sitt fyrsta víg en jafnframt farinn að sýna 

skynsemi og háttalag sem sæmir fullorðnum, kristnum og göfugum manni.  

 

Svipaða frásögn er að finna í Harðar sögu og Hólmverja þegar Helga jarlsdóttir eggjar 

Grímkel son sinn til að leita föðurhefnda. Henni finnst hann seinn til að vilja hefna þótt 

hann sé aðeins tólf ára gamall (Harðar saga ok Hólmverja 1968:289-290). Hefndin er svo 

mikilvæg að móðir etur syni sínum beint í dauðann til að ná henni fram.   

 

Það var kappsmál að drengir sýndu áhuga á að fara og afla sér fjár og frama og í 

uppeldinu var áhersla lögð á styrk þeirra, fimi og hæfileikann til að bera vopn. Menn 

trúðu á æsi og að þeir myndu fara til Valhallar ef þeir sýndu hugrekki og dug. Það þótti 

virðulegur dauðdagi að deyja í bardaga eða jafnvel drukkna en það að deyja ellidauða 

þótti ekki sæma mikilmennum (Guðrún Friðgeirsdóttir 1997:21-22). Það var því mikið 

atriði fyrir menn á þessum tíma að fara í hernað og öðlast frægð og frama, ekki bara fyrir 

framtíðina í lífinu heldur líka í eftirlífinu. 

 

Áhugavert er að gefa sambandi Melkorku og Ólafs sonar hennar gaum. Melkorka var 

álitin mállaus þar sem hún hafði ekki talað eftir að hún var numin brott af Írlandi og síðar 
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flutt til Íslands. Höskuldur kom þó að henni þar sem hún var í samræðum við Ólaf. Ekki 

kemur fram hvaða mál það var sem þau mæðginin töluðu þegar Höskuld bar að en við 

Höskuld hefur hún talað íslensku. Það kann að vekja nokkra furðu þar sem hún hafði 

aldrei lært það mál svo menn vissu enda talin mállaus eftir að henni var rænt af Írlandi af 

víkingum. En mæðginin gætu hafa lært hvort af öðru. Melkorka hefur kennt Ólafi írsku 

þar sem hann talaði reiprennandi við Mýrkjartan konung afa sinn þegar hann sigldi síðar 

til Írlands. Þarna kemur upp sú staðreynd að tvítyngi, sem er í brennidepli á Íslandi í dag, 

hefur verið á Íslandi á fyrstu öldum byggðar í landinu. Ólafur hefur átt tvö mál, íslensku 

og móðurmálið írsku. Þannig má líta á frásögn Laxdælu af honum og málakunnáttu hans 

sem dæmi um veruleika á Íslandi á tíundu öld, ekki síst á Vesturlandi, hvað sem líður 

trúverðugleika þessarar tilteknu frásagnar.    

 

Samfélag 
Samfélagið sem Laxdæla lýsir er gjörólíkt því samfélagi sem við þekkjum nú í dag. Í dag 

er ákveðið frelsi sem ekki þekktist þá. Ungt fólk velur sér menntun og skóla og fær að 

ráða framtíð sinni að mestu leyti. Í Laxdælu ríkir það viðhorf að synir fetuðu í fótspor 

feðra sinna og gegndu þeim skyldum sem ætlast var til af þeim. Stúlkur voru giftar þeim 

mönnum sem feður þeirra töldu álitlega eiginmenn. Þrælahald tíðkaðist í heiðni og var 

Melkorka tekin nauðug en hlaut að vísu tiltekið frelsi. Unnur átti þræla sem hún gaf frelsi 

og gerði Vigdís, kona Þórðar godda, slíkt hið sama. Þessar sögur sýna að þrælar áttu von 

ef þeir sýndu dug og húsbóndahollustu. 

 

Í heiðnu samfélagi voru tvær aðferðir notaðar til að verja ættina og heiður hennar. Þetta 

voru annars vegar lögin og hins vegar blóðhefndin. Menn vildu fá bætur fyrir skaða hvort 

sem þær voru í formi fjár eða manndráps. Skapbráðir og fljótfærir menn vildu rjúka til og 

hefna en oft voru mál lögð í dóm eða sáttaleið farin og samið um bætur með hjálp spakra 

manna. Harmsaga flestra Íslendingasagna felst í því að ekki náðust sættir og margoft 

brustu jafnvel náin ættarbönd. Þetta er raunin í Laxdælu.  

 

Í Laxdælu virðist blóðhefndin oftar en ekki leiða til meiri skaða og ekki gegna hlutverki 

sínu að verja ættir (Laxdæla saga 1993:viii). Það vill oft verða þannig að ein blóðhefnd 
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leiði til annarrar og ekki náist friðsamleg lausn á málum. Bolli drap Kjartan fyrir áeggjan 

konu sinnar og bræðra hennar. Hann kallaði þar með yfir sig dauðadóm því vitað var að 

frændur Kjartans myndu hefna fyrir slíkan mannskaða sem dauði hans var. Bolli var 

drepinn fáum árum eftir dauða Kjartans og synir Bolla biðu rúmlega áratug með að hefna 

föður síns. Þeim fannst þó ekki fullhefnt og vildu sækja að bræðrum Kjartans nokkrum 

árum síðar. Snorri goði kom því svo fyrir að þeir sættust á fjárbætur og hættu við að 

drepa fleiri menn. Hefndin sat í mönnum í mörg ár og seint var fyrirgefið.  

  

Konur voru gjarnan giftar körlum án þess að fá nokkru um það ráðið. Þær voru ekki 

spurðar álits á ráðahagnum og urðu að fara eftir því sem feður þeirra vildu eins og dæmið 

um fyrsta hjónaband Guðrúnar Ósvífursdóttur sýnir en þá var hún fimmtán ára. Aðrar 

konur nutu meiri virðingar hjá feðrum sínum og gáfu þeir biðlum aldrei svar án þess að 

bera ráðahaginn undir þær áður. Óhætt er að áætla að í þeim tilvikum þar sem konur voru 

spurðar álits hafi verið líklegra að um góða sambúð yrði að ræða. Þegar Ólafur pái bað 

um hönd Þorgerðar Egilsdóttur kom það ekki til greina af Egils hálfu að taka á eigin 

spýtur ákvörðun um þann ráðahag þótt honum fyndist hann skynsamlegur. Hann hefur 

þekkt dóttur sína vel og vitað að ekki þýddi að fastna hana manni án hennar samþykkis: 

„Er og eigi kynlegt að slíkir menn ætli framarla til því að hann skortir eigi ætt né fríðleika. 

En þó skal nú þetta við Þorgerði ræða því að það er engum manni færi að fá Þorgerðar án 

hennar vilja“ (Laxdæla saga 1993:51). Þó að Egill sé ekki mildasta persóna Íslendinga-

sagnanna þá ber hann samt þá virðingu fyrir dóttur sinni að leyfa henni að hafa eitthvað 

um framtíð sína að segja. Í Laxdælu er stundum eins og konur séu með látalæti þegar 

kemur að hjónabandi og þykjast þær vilja lúta í öllu vilja feðra sinna, samanber orð 

Jórunnar þegar Höskuldur biður hennar. Hún vill greinilega sjálf giftast Höskuldi en segir 

að faðir hennar ráði því með öllu. Þorgerður vill ekki giftast Ólafi páa í fyrstu en þegar 

augljóst er orðið að hún vilji giftast honum „víkur Þorgerður til ráða föður síns“ (Laxdæla 

saga 1993:52).   

 

Ef maki var ekki ánægður í hjónabandi sínu var ekki um margar útgönguleiðir að ræða. 

Oftar en ekki sætti fólk sig við hlutskipti sitt þótt það yndi því illa. Það finnast þó næg 

dæmi þess að fólk hafi skilið. Í Laxdælu segir Vigdís Ingjaldsdóttir skilið við Þórð godda 
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vegna svikráða hans við frænda hennar. Vigdís var afkomandi Unnar djúpúðgu og átti því 

ekki langt að sækja hetjulundina. Hún hafði verið „meir gefin til fjár en brautar-

gengis“ (Laxdæla saga 1993:16). Annað dæmi mætti nefna úr Laxdælu og er þar ótvírætt 

gefið í skyn að kona geti skilið við mann sinn ef hann klæðist kvenbúningi. Einnig er þar 

skemmtilegt dæmi um að karl geti skilið við konu sem klæðist karlmannsbúningi. 
 

Þá spratt Þórður þegar upp og gekk til Lögbergs og nefndi 
sér votta að hann segir skilið við Auði og fann það til saka 
að hún skarst í setgeirabrækur sem karlkonur. (Laxdæla 
saga 1993:77) 

    
Bæði ofangreind dæmi tengjast ástamálum Guðrúnar Ósvífursdóttur sem einmitt ganga 

eins og rauður þráður gegnum söguna.  

 

Orðaforði 
Íslendingasögur hafa ekki bara að geyma heimildir um atburði og atferli fyrr á öldum. 

Þær eru einnig heimildir um orðaforða sem hefur tekið stakkaskiptum. Sum orð hafa 

ýmist fallið úr málinu eða fengið nýja merkingu. Það er ekki síst af völdum þessara 

breytinga á merkingu orða sem ungir lesendur Íslendingasagna lenda í vandræðum með 

að skilja þær. Í Laxdælu er að finna mörg dæmi um orð sem hafa fengið nýja merkingu. 

Sem dæmi má nefna: 

  

sæmilega = mjög vel,  

sýnilegur = fallegur  

frétta = spyrja  

skrúfhár = hrokkinhærður  

ósýnilegur = ljótur  

kynferði = ætterni  

innilega = nákvæmlega  

búinn = tilbúinn  

vaka = vakna  

áburðarmaður = maður sem berst mikið á  

stinga af = drepa  

ganga með einhverjum = giftast einhverjum  

að vísu = sannarlega  

höfuðsmátt = hálsmál  

samfarir = samvistir/hjúskapur  

gildur = voldugur   

 

Eins og sjá má í dæmunum hér að ofan hafa orðin tekið mismiklum breytingum. Merking 

sumra er enn í sama merkingarflokki samanber sæmilega en þar má segja að nokkur 
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„gengisfelling“ hafi orðið. Áður var sómi að því sem var sæmilegt en varla er hægt að 

segja að svo sé nú. Orð eins og sýnilegur og ósýnilegur hafa aftur á móti fengið 

algjörlega nýja merkingu. Eins og áður sagði eru sum þessara orða ekki lengur til í máli 

okkar samanber höfuðsmátt.  
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Laxdæla og Landnáma  
 
Landnámabók er okkar elsta heimild um landnámsmenn á Íslandi og sú heimild sem við 

treystum helst þegar við viljum vita meira um þá. Þegar sannleiksgildi Landnámu er 

metið þarf þó að hafa í huga að seinni skrásetjarar hafa bætt í hana ýmsum fróðleik, t.d. 

úr Íslendingasögum. Þar af leiðandi er ekki hægt að treysta því að allur sá fróðleikur, sem 

varðveittir textar Landnámu hafa að geyma, sé frá upphaflegum ritunartíma á 12. öld. 

Vandinn felst í því að greina hvað sé gamalt og upprunalegt og hvað ekki. Fræðimenn 

hafa rakið þessa þræði með samanburði handrita og sagna og leyst marga gátuna í þessum 

efnum. Hvað Laxdælu áhrærir er fróðlegt að líta á frásagnir hennar af Unni djúpúðgu 

annars vegar og frásögn Landnámu af Auði djúpauðgu hins vegar. 

 

Frásögnin af því hvers vegna Ketill flatnefur, faðir Unnar, yfirgefur Noreg er ekki sú 

sama. Í Landnámu er sagt frá herkonunginum Óleifi hinum hvíta sem Auður giftist og 

eignaðist með Þorstein rauð. Það er hins vegar ekki minnst á Óleif í Laxdælu. Ferðalag 

Auðar/Unnar er nokkurn veginn það sama í báðum frásögnum. Hún lætur smíða skip á 

laun og fer til Orkneyja með barnabörn sín og tuttugu manns, þar giftir hún eina 

sonardóttur sína. Næst heldur hún til Íslands en kemur við í Færeyjum og giftir þar aðra 

sonardóttur sína. Þegar hún kemur til Íslands finnur hún bræður sína en nemur svo land. 

Frásagnir af landnámi Auðar/Unnar, örnefni og slíkt, eru þær sömu í báðum bókunum 

eins og lauslega var vikið að hér að framan. Þótt sagan af ferðalagi Auðar/Unnar virðist 

eins í grófum dráttum þá er munurinn augljós. Í Landnámu er Auður skírð og mikið trúuð, 

hún gerir sér bænastað með krossum og lætur grafa sig í flæðarmálinu þegar hún deyr því 

hún vill ekki liggja í óvígðri jörð. Áður en Auður deyr heldur hún veislu vegna þess að 

hún finnur að hún er að verða ellimóð. Í Laxdælu er Unnur heiðin, lætur öndvegissúlur 

sínar vísa sér á hvar hún skuli bústað byggja og er að lokum heygð. Hún heldur veislu til 

heiðurs Ólafi feilan sonarsyni sínum vegna giftingar hans en einnig þar sem hún veit að 

þetta mun verða í síðasta sinn sem hún situr veislu með frændum sínum og mágum. Í 

Landnámu er hvergi minnst á að veislan sé til heiðurs brúðkaupi Ólafs.  
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Í eftirfarandi töflu má sjá í megindráttum muninn á þætti Unnar/Auðar í Landnámu og 

Laxdælu. 

 

Landnáma                                                        Laxdæla 

Ketill flatnefur er handgenginn konungi en 

svíkur af honum skatt og gerir konung 

þannig óvinveittan sér  

Ketill flatnefur flýr konung þegar hann 

kemst til valda því hann telur hann sér ekki 

vinveittan 

Björn, sonur Ketils og bróðir Auðar, er 

rekinn af jörð föður síns vegna þess að 

Ketill skuldar skatt  

Björn, sonur Ketils og bróðir Unnar, fer til 

Íslands því þangað vilja hann og Helgi 

bróðir hans fara  

Auður djúpauðga Unnur djúpúðga 

Kristin  Heiðin 

Grafin í flæðarmáli Heygð 

Heldur veislu til að hitta fólkið sitt og gera 

upp sín mál áður en hún deyr því hún 

finnur að tími hennar er að renna út 

Heldur veislu vegna brúðkaups Ólafs og 

vegna þess að hún veit hún á ekki langt 

eftir 

 

   

Auður/Unnur er í báðum tilvikum afar stórbrotin og sennilega hefur þótt sérstakt hversu 

mikill skörungur hún var þar sem landnámskonur létu yfirleitt lítið fyrir sér fara.  

 

Með tilliti til byggingar Laxdælu mætti skýra þá afstöðu höfundarins að láta Unni vera 

heiðna. Á þann hátt myndar hún vissa andstæðu við hina aðalkvenpersónu sögunnar, 

Guðrúnu Ósvífursdóttur, sem gerðist kristin á sínum efri árum. Nánar verður vikið að 

byggingu sögunnar í næsta kafla en hér má minna á að sagan hefst og endar á frásögn af 

merkri konu. Önnur skýring á heiðni Unnar í Laxdælu gæti verið sú að höfundur hafi 

viljað líkja Unni við Óðin sem fjallað er um í kaflanum Mýtan hér á eftir.  
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Bókmenntaverkið 

Bygging 
Þegar litið er á byggingu Laxdælu er óhætt að segja að hún skiptist í nokkra þætti og 

tökum við nokkra þeirra fyrir hér. Þeir þættir sem okkur þótti vert að skoða nánar eru þeir 

sem lutu að ævisögu Guðrúnar Ósvífursdóttur, stigmögnun ættarátaka í gegnum 

bræðrapör og draumar Guðrúnar.  

 

Ævisaga Guðrúnar Ósvífursdóttur 
Laxdæla er ævisaga Guðrúnar Ósvífursdóttur. Þegar litið er á söguna út frá því 

sjónarhorni má segja að hún skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta eru forfeður aðalpersóna 

sögunnar kynntir. Sagan hefst á Unni djúpúðgu, sem er örlagavaldur að því leytinu til að 

hún er formóðir Kjartans, Bolla og Þorkels. Þeir voru allir ástmenn Guðrúnar. Björn hinn 

austræni, forfaðir Guðrúnar en bróðir Unnar, er einnig kynntur til sögunnar. Þegar sagan 

hefur borist til Íslands ríkir jafnvægi og friður.  

 

Í öðrum hluta eru þeir, sem tengjast Guðrúnu, kynntir til sögunnar, foreldrar hennar og 

Bolla, tilvonandi eiginmanns hennar, ásamt Bolla sjálfum og Kjartani. Í þessum hluta eru 

jafnframt frásagnir af fjórum hjónaböndum Guðrúnar. Hér er komin meiri ólga í 

samfélagið og sagt er frá átökum. 

 

Í þriðja og síðasta hluta hægir aftur á og ró og friður færist yfir samfélagið. Hér er sagt frá 

afdrifum Guðrúnar og afkomenda hennar (Laxdæla saga 1993:x-xi).  

 

Stigmögnun ættarátaka í gegnum bræðrapör 
Vandræði ættanna í Laxdælu má rekja til blóðhefnda eins og áður hefur verið vikið að. 

Atburðir þeir er fylgja ættarátökunum stigmagnast í gegnum söguna. Það eru þrenn pör 

hálfbræðra eða fóstbræðra sem takast á. Fyrst eru það Höskuldur og Hrútur en þeir eru 

hálfbræður. Höskuldur vill ekki láta eftir hluta Hrúts af arfi þeirra bræðra. Jórunn kona 

Höskuldar kemur á sáttum milli þeirra er hún telur mann sinn ofan af því að fara og drepa 
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Hrút fyrir að slá eign sinni á naut hans. Sættir þeirra bræðra eru gott dæmi um það 

hvernig stundum mátti forða blóðsúthellingum ef skynsemi fékk að ráða.  

 

Næst eru það hálfbræðurnir Þorleikur og Ólafur pái Höskuldssynir. Öfund af Þorleiks 

hálfu verður til þess að aldrei verður kært á milli þeirra bræðra. Þorleiki finnst mikið látið 

með Ólaf ambáttarson og virðist aldrei viðurkenna konungaættir þær er Ólafur er í raun 

réttri kominn af. Þeirra samband lagast þegar Ólafur býður Þorleiki að taka Bolla son 

hans í fóstur og gerir sig þannig að minni manni. 

 

Stigmögnun átakanna nær hámarki þegar frændurnir og fóstbræðurnir Bolli Þorleiksson 

og Kjartan Ólafsson takast á. Þeir vaxa upp sem mestu mátar og mega ekki hvor af öðrum 

sjá. En allt breytist það með Guðrúnu Ósvífursdóttur. Tilvera hennar eyðileggur vináttu 

þeirra fóstbræðra og leiðir til þess að Bolli vegur Kjartan. Eftir að Bolla er hefnt kemst 

loks aftur á friður og stöðugleiki innan ættanna (Laxdæla saga 1993:viii-ix).  

 

Draumar Guðrúnar 
Guðrúnu dreymir fjóra drauma sem allir eru þýðingamiklir fyrir byggingu sögunnar. Hún 

fær Gest Oddleifsson til að ráða drauma sína. Hann réð þá svo að þeir væru fyrirboði um 

hina fjóra eiginmenn hennar, tilfinningar hennar til þeirra og örlög þeirra.  

 

Draumur eitt: Guðrún var með krókfald á höfði sem hún vildi breyta og kastaði hún 

honum út á lækinn. Ráðning: Guðrún verður ekki ánægð með fyrsta eiginmann sinn og 

skilur við hann.  

 

Draumur tvö: Guðrún var með silfurhring á hendi sem henni líkaði vel við og vildi eiga 

lengi en þegar minnst varði missti hún hann í vatn. Ráðning: Guðrún mun eignast annan 

og betri mann sem hún fær að njóta skemur en hún vildi þar eð hann drukknar.  

 

Draumur þrjú: Guðrún var með gullhring á hendi og fannst skaðinn af silfurhringnum 

vera bættur. Hún féll og bar hendurnar fyrir sig en rak þá gullhringinn í svo hann brotnaði 

í tvo hluta og lak blóð úr hlutunum. Ráðning: Guðrún mun eignast þriðja manninn. Hann 
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mun taka kristna trú við siðaskipti. Hann mun verða veginn og mun hún þá sjá þverbresti 

ráðahagsins.   

 

Draumur fjögur: Guðrún bar hjálm á höfði með gulli og gimsteinum. Hann var þungur og 

gat hún varla haldið haus þótt hún vildi. Hann steyptist að lokum í Hvammsfjörð og 

glataðist. Ráðning: Guðrún mun giftast í fjórða skipti og í þetta sinn miklum höfðingja. 

Hann mun drukkna í Hvammsfirði (Laxdæla saga 1993:72-73).  

 

Draumar Guðrúnar leggja línurnar að sögunni. Guðrún er ekki ánægð með ráðningu 

Gests á draumunum en getur ekki komið í veg fyrir að þeir rætist. Það má segja að sagan 

spinnist í kringum draumana og að þeir gefi lesendum vísbendingu um framhald 

sögunnar. 

     

Mýtan 
Höfundur Laxdælu gerir Unni djúpúðgu, sem var kristin samkvæmt Landnámu, að 

heiðinni konu eins og áður kom fram. Baldur Hafstað hefur bent á það í óbirtum 

fyrirlestri að ein skýringin á þessu gæti verið sú að höfundurinn vildi með því undirstrika 

að Unnur væri hliðstæða sjálfs Óðins eins og honum er lýst í Ynglinga sögu, fyrsta hluta 

Heimskringlu. Baldur heldur því fram að saga Unnar, eins og hún birtist í Laxdælu, sé 

„tilbrigði við mýtu eða goðsögn“, skrifuð í þeim tilgangi að upphefja Unni og 

afkomendur hennar. Ferð Óðins sunnan úr löndum, allt þar til hann sest að í Svíþjóð, 

minnir mjög á ferð Unnar. Slóð beggja er blóði drifin en friður kemst á að lokum. Bæði 

skilja þau Óðinn og Unnur afkomendur sína eftir á ýmsum stöðum á leiðinni og verða 

þeir forfeður/formæður höfðingja á viðkomandi svæðum. Þessi „sögulega endurtekning 

grunnmýtunnar af Óðni“ segir Baldur að sé í samræmi við tilhneigingu annarra 

sagnaritara. Hún slær bjarma yfir fortíð þeirra sem byggt hafa sér ból á jaðri 

menningarinnar og gerir þá stolta af hlutskipti sínu og stöðu. Jafnframt verður hægt að 

lesa viðkomandi verk á fleiri „plönum“ en einu: Undir yfirborðinu glittir í eitthvað sem 

við könnumst við úr goðsögnum fortíðar (Baldur Hafstað óbirt).  
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Aðrir fræðimenn hafa bent á aðra hliðstæðu Laxdælu og goð- og hetjusagna. Sagan af 

Sigurði Fáfnisbana og ástum hans og Brynhildar, eins og henni er m.a. lýst í Snorra-Eddu 

og Eddukvæðum, á sér hliðstæðu í ástarsögu Kjartans og Guðrúnar. Hin „saklausa“ hetja 

(Kjartan, Sigurður) er drepin að undirlagi konunnar sem var svikin (Guðrún, Brynhildur). 

Á margt mætti benda í þessu sambandi, t.d. orð Guðrúnar um hlátur Hrefnu eftir víg 

Kjartans en þau orð eiga sér hliðstæðu í eddunum eftir víg Sigurðar. Þá má benda á að 

Hrefna dó af harmi eftir lát Kjartans en Brynhildur svipti sig lífi eftir lát Sigurðar. Í 

báðum sögunum bárust fóstbræður á banaspjót. Mikilvægt er að hafa í huga í þessu 

sambandi að bæði sagan um dauða Sigurðar Fáfnisbana og sagan af dauða Kjartans eiga 

sér hliðstæðu í goðsögninni af dauða Baldurs. Þar er hinn saklausi drepinn af bróður 

sínum. Því mætti tala um endurtekningu frummýtunnar hér eins og í dæminu af Unni hér 

að framan.  

 

Samband Laxdælu við forna goðsagnahefð sést einnig í hinni víðfrægu frásögn af hinu 

myndskreytta veggþili í Hjarðarholti. Greint er frá því að í brúðkaupi Þuríðar Ólafsdóttur 

hafi Úlfur Uggason ort Húsdrápu út frá myndunum. Í Snorra-Eddu eru nokkrar vísur 

varðveittar úr drápu Úlfs og þar sést að myndirnar hafa tengst goðunum fornu, m.a. 

Heimdalli, Loka, Þór og Baldri.  

 

Loks má nefna tengsl Laxdælu við fornaldarsögur sem baðaðar eru í ljósi hetju- og 

goðsagna. Þessi tengsl eru augljósust þar sem segir frá sverðinu Sköfnungi, sem var tekið 

úr haugi Hrólfs kraka, en það sverð fékk Þorkell Eyjólfsson að láni hjá frænda sínum Eiði 

í Ási þegar hann hugðist fara og drepa Grím skógarmann. Þá má minna á illspá 

Geirmundar um sverðið Fótbít sem Þuríður náði af honum með brögðum. Spá 

Geirmundar gæti minnt á spá Andvara í Snorra-Eddu sem leggur álög á gullið sem 

Sigurður Fáfnisbani komst síðar yfir. Í báðum tilvikum veldur illspáin dauða „góðu 

hetjunnar“.  

 

Kvenlegt yfirbragð 
Það er áberandi í Laxdælu hversu miklir skörungar konur sögunnar eru og hversu 

mikilvægu hlutverki þær gegna. Þær stýra atburðarásinni og sagan byrjar og endar á 
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frásögn af konu. Guðrún Ósvífursdóttir er andstæða Unnar djúpúðgu. Hún kemur fram í 

sögunni sem valkyrja. Hana vantaði þá mildi sem prýddi Unni en var alltaf tignarleg og 

hélt ró sinni á örlagastundum. Það sést kannski best þegar Helgi Harðbeinsson þerrar blóð 

Bolla af spjóti sínu á blæjuhorni Guðrúnar. Flestar konur myndu sjálfsagt sýna einhvers 

konar geðshræringu en Guðrún brosir og heldur stillingu sinni (Einar Ólafur Sveinsson 

1934:xiv-xv). Hún eignaðist og missti fjóra menn og fékk ekki þann sem hún kannski 

unni mest. Andstæðurnar eru gerðar skýrari með því að láta Unni vera heiðna en Guðrúnu 

kristna. Guðrún gengur í klaustur í lok sögunnar og má segja að með því reyni hún að 

hljóta yfirbót synda sinna. Á miðöldum trúðu kristnir menn því að með einlífi ættu þeir 

frekar von á fyrirgefningu (Laxdæla saga 1993:xiii). Á meðan Unnur var heiðinn 

ættarhöfðingi sem stýrði fólki sínu til dauðadags var Guðrún valkyrja sem endaði líf sitt 

sem einsetukona eftir erfitt hlutskipti um ævina.  

 

Laxdæla er þó ekki eina Íslendingasagan þar sem konur gegna mikilvægu hlutverki. Það 

er vaninn í Íslendingasögunum að þegar deilur sem upp koma í tengslum við ástarmál þá 

deili tveir menn um sömu konuna. Í Laxdælu er því á annan veg farið því þar eru það 

elskendur sem ekki ná saman sem deila. Eftir að Guðrún giftist Bolla virðist líf hennar og 

Kjartans snúast að stórum hluta um að skaprauna hvort öðru (Ólafur Briem 1972:96). Í 

formála Laxdælu 1993 bendir Bergljót S. Kristjánsdóttir á að upp hafi komið sú hugmynd 

að höfundur Laxdælu gæti hafa verið kona. Hugmyndin er tilkomin vegna þess hve mikið 

er sagt frá konum í sögunni og hve hátt undir höfði þeim er gert. Reynslu þeirra, kjörum 

og hlutverki eru gerð góð skil og mun meiri en tíðkast almennt í Íslendingasögum 

(Laxdæla saga 1993:vii). Ferðalög, bardagar, málaferli og víg eru atburðir sem tengjast 

karlmönnum og er að finna í miklum mæli í Laxdælu. Þannig myndast togstreita milli 

reynslu kvenna, sem vel er lýst í sögunni, og bókmenntahefðarinnar sem var karlmannleg. 

Kvennasjónarmið koma fram á fleiri en einn hátt og virðist kvenpersónum frekar lýst 

vegna mannkosta þeirra, með augum konu, heldur en sem kynverum, með augum 

karlmanns (Helga Kress 1980:99-108). Það er því kannski ekki svo fjarlægt að ætla að 

Laxdæla saga gæti hafa verið skrifuð af konu eða í það minnsta af manni með kvenlegt 

innsæi.      
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Lokaorð 
 
Eftir að hafa skoðað námsefni og bækur tengdar Íslendingasögunum, sem gefnar hafa 

verið út, komumst við að þeirri niðurstöðu að af nógu er að taka og ekki ætti að reynast 

erfitt fyrir kennara að finna eitthvað við hæfi nemenda sinna. Markmið draga að nýrri 

aðalnámskrá 2007 eru opin og gefa kennurum enn meira frelsi til að velja sér sögu eða 

form af sögu og útfæra kennsluna á hentugan og skemmtilegan hátt. Það er ekkert sem 

segir að allir verði að taka Gísla sögu fyrir frekar en einhverja aðra sögu. Hins vegar er 

ekki nóg að aðalnámskrá veiti kennurum frelsi því ef þeir láta stýrast af samræmdum 

prófum þá fer það frelsi fyrir lítið.  

 

Margir kennarar og fræðimenn hafa velt kennslu fornbókmennta fyrir sér og því hvernig 

best sé að standa að henni. Í þeim hópi eru Kristín Einarsdóttir og Guðmundur B. 

Kristmundsson. Við erum sammála þeim um að best sé að hefja kennsluna á yngsta stigi í 

grunnskólanum og byggja þannig upp þekkingarbrunn sem gagnast nemendum þegar 

komið er á unglingastig þar sem Íslendingasaga í fullri lengd er tekin fyrir.   

  

Í verkefninu skoðuðum við fræðimenn og ýmsar kenningar sem tengjast 

fornbókmenntum á leið okkar að heimildagildi sagnanna. Það hafa verið uppi tvær aðal 

kenningar, bókfestukenningin og sagnfestukenningin, en í seinni tíð hafa fræðimenn reynt 

að sameina það besta úr báðum kenningum og þannig reynt að sætta ólík viðhorf. Þegar 

við veltum fyrir okkur heimildagildi Íslendingasagna eins og Laxdælu þá er margs að 

gæta. Þar kemur til þáttur munnlegrar hefðar, þáttur höfundarins o.s.frv. Landnáma er 

heimild sem við treystum oft frekar en Íslendingasögunum sjálfum en hafa ber í huga að 

við eigum ekki frumrit af Landnámu og hefur ýmsu verið bætt í hana í uppskriftum. Þó 

að Laxdæla sé líklegast ekki sönn saga þá gefur hún okkur ýmsar upplýsingar um líf og 

menningu á fornum tímum.  

 

Við tókum Laxdælu sérstaklega fyrir þar sem við teljum að hún henti einkar vel til 

kennslu á unglingastigi í grunnskóla. Við drógum fram nokkur atriði úr sögunni sem 

auðvelt er að nýta í kennslu. Þessi atriði tengjast trúarbrögðum, samfélagi, staðháttum, 
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barnauppeldi, orðaforða og fleira. Í öllum tilfellum er hægt að stofna til spennandi 

umræðna og tengja efnið nútímanum. Hvernig starfar t.d. ásatrúarfélagið í dag? Halda 

þeir blót og heygja látna menn? Í umræðum um samfélagið má velta því fyrir sér að 

kröfurnar voru svo miklar og stífar að Bolli gat ekki skorast undan því að drepa Kjartan 

fóstbróðir sinn þótt hann hefði síður en svo löngun til þess enda vissi hann að með því 

kallaði hann yfir sig dauðadóm. Ekki spillir fyrir að auðvelt er að tengja Laxdælu 

goðsögum og þannig er hægt að tvinna saman umræðuna um goð, hetjur og menn. Þar 

með er hægt að tengja Laxdælu kennslu fornbókmennta á yngri stigum og leggja 

nemendum línurnar áður en kemur að því að lesa söguna í heild sinni á unglingastigi.  

 

Laxdæla er skemmtilegt og spennandi bókmenntaverk. Hún á sér sérstöðu meðal annarra 

Íslendingasagna vegna þess að hún hefur kvenlegt og rómantískt yfirbragð. Hún á sér 

hliðstæður í goðafræðinni þar sem hægt er að líkja Unni djúpúðgu við Óðin og sögu 

Kjartans við sögu Sigurðar Fáfnisbana. Þetta gefur marga möguleika í kennslu og gerir 

Laxdælu að tilvöldu kennsluefni. Það á ekki að vera kvöð að taka Íslendingasögur fyrir í 

kennslu. Það á að vera spennandi og vekja tilhlökkun. 



 

 43 

Heimildaskrá 

 
Aðalnámskrá grunnskóla. 1989. Menntamálaráðuneytið.  
 
Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska. 1999. Menntamálaráðuneytið. 
 
Baldur Hafstað. Óbirt. Um Auði djúpúðgu í ljósi Ynglinga sögu og Laxdælu. 
 
Bjarni Aðalbjarnarson. 1941. Formáli. Heimskringla. Íslensk fornrit XXVI. Hið íslenzka 

fornritafélag, Reykjavík. 
 
„Drög að Aðalnámskrá grunnskóla íslenska 2007.“ [Án árs]. Menntamálaráðuneytið. 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/namskra_islenska_grsk_drog.pdf [Sótt 20. mars 2007.]  
 
Einar Ólafur Sveinsson. 1934. Formáli. Laxdæla saga. Íslensk fornrit V. Hið íslenzka 

fornritafélag, Reykjavík.  
 
Einar Ólafur Sveinsson. 1962. Íslenskar bókmenntir í fornöld I. Almenna bókafélagið, 

Reykjavík.  
 
Einar Ólafur Sveinsson. 1965. Ritunartími Íslendingasagna. Hið íslenzka 

bókmenntafélag, Reykjavík. 
 
Finnur Jónsson. 1891. Bókmenntasaga Íslands. Fjelagsprentsmiðjan, Reykjavík. 
 
Gísli Sigurðsson. 2002. Túlkun Íslendingasagna í ljósi munnlegrar hefðar. 

Háskólaútgáfan, Reykjavík. 
 
Guðmundur B. Kristmundsson. 1995. „Börnin og menningararfurinn.“ Skíma 1:39-43. 
 
Guðný Ýr Jónsdóttir. 1992. „Fornbókmenntir í grunnskóla.“ Skíma 3:15-16. 
 
Guðrún Friðgeirsdóttir. 1997. „Börn og Íslendingasögurnar.“ Uppeldi 3:20-23 
 
Harðar saga ok Hólmverja. 1968. Guðni Jónsson bjó til prentunar. 

Íslendingasagnaútgáfan.  
 
Heimir Pálsson. 1968. „Bókmenntasaga sem fræðigrein – bókmenntasaga sem 

kennslugrein.“ Skíma 1:3-7. 
 
Helga Kress. 1980. „Konur skrifa.“ Mj†k mun þér samstaft þykkja. Um sagnahefð og 

kvenlega reynslu í Laxdæla sögu. Sögufélag, Reykjavík. 
 
Íslendingabók Landnámabók. 1968. Íslenzk fornrit I. Jakob Benediktsson gaf út. Hið 

íslenzka fornritafélag, Reykjavík.  



 

 44 

 
Jónas Kristjánsson. 1978. „Bókmenntasaga.“ Saga Íslands III, bls. 261-350. Ritstj.: 

Sigurður Líndal. Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík. 
 
Kristín Einarsdóttir. 2007. Viðtal höfunda við Kristínu Einarsdóttur kennara um kennslu 

Íslendingasagna, 22. janúar. 
 
Landnámabók. Sjá Íslendingabók Landnámabók. 
 
Laxdæla saga. 1993. Aðalsteinn Eyþórsson og Bergljót S. Kristjánsdóttir önnuðust 

útgáfuna. Mál og menning, Reykjavík. 
 
Lög um Námsmatsstofnun nr. 168/2000. 
 
Ólafur Briem. 1972. Íslendingasögur og nútíminn. Almenna bókafélagið, Reykjavík. 
 
Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 4. og 7. bekk  grunnskóla 

nr. 415/2000. 
 
Reglugerð um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 10. bekk grunnskóla  nr. 

414/2000.  
 
Stefán Jónsson. 1933. „Móðurmálið og Íslendingasögurnar.“ Menntamál 7:13-16. 
 
 
  
 
 
 

 

 


