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Kafli 1: Þrautseigja og örlæti 

Dygð og löstur 

Dygð er góður persónulegur eiginleiki en löstur er andstæðan. Sem dæmi er réttlæti dygð en 

ranglæti andstæður löstur. Fylltu í eyðurnar eins og við á: dygð eða löst. 

Dygð Löstur 

þrautseigja    

örlæti    

auðmýkt    

  dónaskapur 

Kafli 1 

1. Hvað í sögunni styður þá fullyrðingu að Unnur djúpúðga sé þrautseig? 

2. Hvaða eftirfarandi dygðaorð mætti helst nota til að lýsa Unni djúpúðgu: Göfuglyndi, 

heiðarleiki, hugrekki eða sanngirni? 

3. Hvernig sýna bræður Unnar, Helga og Birni, mismunandi mikið örlæti? 

4. Er Unnur sjálf örlát (vísaðu í söguna)? 

Veruleiki minn 

5. Er örlæti mikils metin dygð í þínu umhverfi? 

6. Er þrautseigja mikils metin dygð í þínu umhverfi? 

7. Ræddu fullyrðinguna: Maður þarf tækifæri til að vera örlátur. Enginn er örlátur nema 

hafa aðstæður til þess. 

8. Hverjar eru mikilvægustu dygðirnar sem þú getur sýnt sem nemandi (nefndu tvennt)? 

9. Hverjir væru verstu lestirnir sem þú gætir haft sem nemandi (nefndu tvennt)? 

10. Hverjar eru mikilvægustu dygðirnar sem þú getur sýnt sem skólafélagi (nefndu tvennt)? 

11. Hverjir væru verstu lestirnir sem þú gætir haft sem skólafélagi (nefndu tvennt)? 
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Kaflar 2-3: Heiðarleiki og sjálfsagi 

Tilfinning við hæfi 

Strákur sem er með mér í bekk segir fyrir framan hóp af krökkum að ég hafi stolið kexpakka 

úr búðinni en ég hef engu stolið. 

1. Veltu fyrir þér eðlilegum tilfinningalegum viðbrögðum. 

a. Ætti ég að finna fyrir reiði eða vera alveg sama? 

b. Hvað segir það um mig ef mér er alveg sama? 

2. Hvernig ætti ég að bregðast við? Veltu fyrir þér eftirfarandi möguleikum. 

a. Ég ætti ekki að gera neitt. 

b. Ég ætti að nota tækifærið og segja hópnum að viðkomandi strákur hafi fengið D 

á íslenskuprófi, sem er satt – ég sá það óvart. 

c. Ég ætti að útskýra fyrir hópnum að þetta sé ekki rétt. 

d. Ég ætti að _______________ (fylltu í eyðuna). 

3. Veltu fyrir þér sambandi tilfinninga og breytni. 

a. Er eitthvað samband á milli þeirrar tilfinningar sem ég upplifi (reiði, er sama) 

annars vegar og þess hvernig ég bregst við hins vegar? 

b. Hverju breytir sjálfsagi við þessar aðstæður? 

Kafli 2 

1. Gilli sýndi Höskuldi tólf konur sem voru til sölu, enda tíðkaðist mansal á þessum tíma. 

a. Af hverju ætli þrælahald sé nú bannað? Hvað mælir gegn þrælahaldi? 

b. Hvað myndum við segja um þá sem selja fólk og kaupa í dag, eins og Gilli og 

Höskuldur gerðu? Hvaða skapgerðarbrest eða löst er líklegt að slíkir einstaklingar 

hafi? 

2. Gilli segir Höskuldi frá galla á konunni sem Höskuldur kaupir. 

a. Hvaða galli er það? 

b. Hefði Gilli getað sleppt því að segja frá gallanum? 

c. Er það heiðarlegt af Gilla að segja frá gallanum? 

3. Settu þig í spor einnar af konunum tólf sem eru til sölu í tjaldi Gilla. Skrifaðu nokkrar 

setningar um aðstæður þínar og hvernig þér líður. 

Kafli 3 

1. Skoðaðu hegðun Höskuldar þegar hann kemur heim með ambáttina. 

a. Að hvaða leyti virðist Höskuldur heiðarlegur við Jórunni? 

b. Hefði verið betra fyrir hann að ljúga? 

c. Hugleiddu hvaða styrk heiðarlegur einstaklingur þarf að búa yfir. Hvaða styrk 

sýnir Höskuldur?  
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2. Hugleiddu þögn Melkorku. 

a. Er Melkorka heiðarleg að þykjast ekki geta talað? 

b. Hvað þagði Melkorka lengi eftir að Höskuldur keypti hana? 

c. Hvernig má rökstyðja að það krefjist sjálfsaga að segja ekkert á heimilinu þetta 

lengi? 

d. Krefst þögn Melkorku einhverrar annarrar dygðar – jafnvel sem við höfum fjallað 

um, þrautseigju eða örlætis? 

3. Veltu fyrir þér samskiptum Jórunnar og Melkorku. 

a. Er reiði Jórunnar við hæfi? 

b. Er breytni Jórunnar við hæfi? 

c. Hefði meiri sjálfsagi getað breytt einhverju fyrir Jórunni? 

d. Er reiði Melkorku við hæfi? 

e. Er breytni Melkorku við hæfi? 

f. Hefði Melkorka átt að beint reiði sinni í annan farveg? 

4. Er Höskuldur sanngjarn gagnvart Jórunni og Melkorku? 

Veruleiki minn 

5. Athugaðu að sjálfsagi hjálpar fólki ekki bara að halda aftur af reiði. Ýmsar langanir geta 

kallað á sjálfsaga. Í hvaða aðstæðum finnst þér fólk helst þurfa sjálfsaga í dag? 

6. Nefndu aðstæður þar sem það getur krafist mikils hugrekkis að vera heiðarlegur? 

7. Ímyndaðu þér manneskju sem alltaf er óheiðarleg. Hvernig ætli sé að vera vinur hennar? 

8. Það virðist auðveldara að treysta heiðarlegri manneskju en óheiðarlegri. 

a. Hverju skiptir traust í samskiptum? 

b. Hverju skiptir traust í viðskiptum? 
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Kaflar 4-5: Hugrekki og kærleikur 

Meðallag, skortur og skefjaleysi 

Forngríski heimspekingurinn Aristóteles sagði að dygð væri meðallag á milli tveggja öfga, 

skorts og skefjaleysis. Skortur er vöntun á eiginleikanum, meðallag er hæfilega mikið og 

skefjaleysi er of mikið. Sem dæmi má nefna dygðina sjálfstraust. Sá sem hefur of lítið 

sjálfstraust vantreystir sjálfum sér en sá sem hefur of mikið gæti verið orðinn hrokafullur. 

Fylltu í eyðurnar eins og við á: skort, meðallag eða skefjaleysi. 

Skortur Meðallag Skefjaleysi 

    fífldirfska 

  kærleikur    

níska      

Kafli 4 

1. Melkorka virðist elska son sinn Ólaf páa. 

a. Getum við sagt að það felist kærleikur í því að vilja að hann fari til frænda sinna á 

Írlandi? 

b. Ein ástæða þess að Melkorka vill að Ólafur fari til Írlands virðist vera að hann sé 

kallaður ambáttarsonur á Íslandi. Af hverju ætti það að breytast ef hann fer til 

Írlands? 

2. Melkorka, Ólafur pái og Þorbjörn skrjúpur leyna Höskuld því að Ólafur ætlar til Írlands. 

a. Hvers vegna gera þau það? 

b. Er það heiðarlegt eða óheiðarlegt af þeim? 

3. Þorbjörn skrjúpur samþykkir að borga fyrir för Ólafs páa til Írlands gegn því að fá að 

giftast móður hans. Hvað má segja um svona viðskipti? 

Kafli 5 

1. Hvaða dygð sem við höfum fjallað um má segja að Gunnhildur sýni í upphafi kaflans: 

Þrautseigju, örlæti, heiðarleika eða sjálfsaga? 

2. Veltu fyrir þér mismunandi hugrekki Arnar og Ólafs páa í samskiptunum við Íra. 

a. Hvernig sýnir Ólafur pái meira hugrekki í kaflanum en Örn (nefndu 2 dæmi)? 

b. Melkorka, móðir Ólafs páa, er írsk. Getur það hafa eflt hugrekki Ólafs með 

einhverjum hætti? 

3. Það voru lög á Írlandi á þessum tíma að útlendingar ættu að láta fé sitt af hendi ef enginn 

túlkur væri með þeim. 

a. Eru þetta sanngjörn lög? 

b. Hvernig má skýra þessi lög? 
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4. Hugleiddu viðbrögð Mýrkjartans við að hitta dótturson sinn. 

a. Hvaða líkamlegu viðbrögð sýnir Mýrkjartan við að sjá hringinn sem Ólafur færir 

honum? Má greina kærleika í þeim viðbrögðum? 

b. Hvernig sýnir Mýrkjartan kærleika sinn til Ólafs síðar í kaflanum? 

5. Er hyggilegt eða skynsamlegt af Ólafi páa að hafna konungdómi á Írlandi? 

6. Hvernig má greina kærleiksríkar tilfinningar Melkorku til fólks hennar á Írlandi í lok 

kaflans? 

7. Er munur á því hvernig fólk sýnir kærleika á tímum Laxdælu og nú? 

Veruleiki minn 

8. Nefndu dæmi um hugrakka persónu í kvikmynd eða sjónvarpsþætti. Í hverju felst 

hugrekkið? 

9. Finndu dæmi um hugrakka athöfn sem þú hefur orðið vitni að hjá sjálfum þér eða öðrum 

í hversdagslífinu. 

10. Kærleikur birtist í mismunandi myndum. Hver er munurinn á vináttu og rómantískri ást? 

a. Nefndu persónur í kvikmynd eða sjónvarpsþætti sem tengjast vináttuböndum. 

b. Nefndu persónur í kvikmynd eða sjónvarpsþætti sem tengjast rómantískum 

ástarböndum. 
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Kaflar 6-7: Sanngirni og sáttfýsi 

Áhrif á aðra 

Í bókinni Bóksalinn í Kabúl segir Åsne Seierstad frá Sultan sem er ósáttur við bróður sinn 

Farid. Þetta leiðir til þess að þeir eiga engin samskipti. Þegar Sultan er spurður út í 

samskiptin við Farid segir hann að þetta komi engum við heldur sé bara einkamál þeirra 

bræðra og skipti enga aðra máli. Þar sem Sultan er höfuð fjölskyldu sinnar leiðir ósættið þó 

til þess að ekki má nefna Farid á nafn og honum og fjölskyldu hans er ekki boðið í veislur. 

Auk þess verður móðir þeirra bræðra að heimsækja Farid án þess að Sultan viti af því. 

1. Er ósættið á milli Sultans og bróður hans einkamál? 

2. Ættu aðrir í fjölskyldunni að hafa rétt á að skipta sér af ósætti og ósáttfýsi þeirra bræðra? 

Kafli 6 

1. Á tíma Laxdælu ákváðu feður oft hvort og hverjum dætur þeirra skyldu giftast. 

a. Af hverju er þetta ekki sanngjarnt? 

b. Hvernig má segja að Egill sé sanngjarn við dóttur sína hvað þetta varðar? 

2. Þorgerður kallar Ólaf páa ambáttarson. Er sanngjarnt að kalla hann það á þessum stað í 

sögunni? 

3. Skoðaðu samskipti Ólafs páa við feðginin, Egil og Þorgerði. 

a. Hvernig sýnir Ólafur þrautseigju í þeim samskiptum? 

b. Hvernig sýnir hann hugrekki? 

c. Hvernig sýnir hann örlæti? 

Kafli 7 

1. Jórunn kallar Ólaf páa ambáttarson, eins og Þorgerður í síðasta kafla. 

a. Er eitthvað eðlilegra eða sanngjarnara að Jórunn segi það um Ólaf en að 

Þorgerður tali svona um hann? 

b. Hvaða tilfinning kann að ráða því að Jórunn notar þetta orð um Ólaf? Er það 

göfug tilfinning? 

c. Getur verið að Jórunni skorti sjálfsaga með því að tala svona? 

2. Skoðaðu skiptingu Höskuldar á arfinum. 

a. Eru lögin um skiptingu arfs sem nefnd eru í kaflanum sanngjörn? 

b. Er Höskuldur sanngjarn í skiptingu sinni á arfinum? 

c. Er reiði Þorleiks réttmæt? 

d. Bárður virðist sýna meira örlæti gagnvart Ólafi páa. Er það betri afstaða en 

afstaða Þorleiks? 

e. Er það ósanngjarnt af Ólafi páa að vilja ekki skila gripunum sem faðir hans lét 

hann hafa? 
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3. Hugleiddu hvernig Ólafur pái og Þorleikur ná sáttum. 

a. Hvor þeirra sýnir meiri sáttfýsi? 

b. Hvað kostar sáttfýsin Ólaf páa? Hvað þarf hann að gera til að ná sáttum við 

Þorleik? 

c. Hvað hefði ósáttfýsi getað kostað Ólaf? Hvað hefði getað gerst ef hann hefði ekki 

náð sáttum við Þorleik? 

4. Hvað segir sagan um hug Ólafs páa og Þorgerðar til Bolla sem þau taka í fóstur? Er réttast 

að segja að þau sýni þrautseigju, hugrekki eða kærleika í samskiptum sínum við hann? 

Veruleiki minn 

5. Veltu fyrir þér hvort sáttfýsi er styrkleiki eða veikleiki. 

a. Hvers vegna gæti sáttfýsi virst vera veikleiki? 

b. Hvaða styrkleika þarf til að vera sáttfús? 

6. Mér getur fundist ég vera sanngjarn gagnvart einhverjum þó að honum finnist það ekki. 

a. Hvers vegna? 

b. Hvað þarf til að geta verið fullkomlega sanngjarn gagnvart einhverjum? 

7. Hvað þýðir málshátturinn: Sanngirni er sátta móðir? Er vit í honum? 

8. Algengt er að sá sem upplifir að hann hafi verið meðhöndlaður á ósanngjarnan hátt sé 

ósáttur. Segjum að hann hafi fengið rangt til baka í búð.  

a. Hvernig gæti hann brugðist við ef hann er sáttfús? 

b. Hvernig gæti hann brugðist við ef hann er ósáttfús? 
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Kaflar 8-12 

Kafli 8 

1. Hefur Geirmundur einhverja lesti sem gætu útskýrt af hverju sagt er í upphafi kaflans að 

hann sé ekki vinsæll? Hugsaðu um samskipti hans við Ólaf páa og Þuríði dóttur Ólafs í 

þessu sambandi. 

2. Veltu fyrir þér örlæti og nísku í kaflanum. 

a. Er Hákon jarl örlátur? 

b. Er Ólafur pái örlátur þegar hann leyfir Geirmundi að koma með sér til Íslands? 

c. Er Geirmundur örlátur? 

d. Ólafur pái gefur Geirmundi skip. Af hverju gerir hann það? Er Ólafur örlátur hér? 

e. Er Þuríður örlát þegar hún gefur Bolla fótbít? 

f. Getur það hjálpað manni sjálfum að vera örlátur? 

3. Veltu fyrir þér kærleika foreldra til barna í kaflanum. 

a. Hvernig má rökstyðja að Ólafur pái sýni Þuríði kærleika með því að vilja ekki gifta 

hana Geirmundi? 

b. Sýnir Geirmundur Gróu dóttur sinni kærleika? 

c. Sýnir Þuríður Gróu kærleika? 

d. Getur verið munur á því hvernig maður sýnir kærleika nú og á tímum Laxdælu? 

4. Sýnir Þuríður einhverja af eftirtöldum dygðum í samkiptum sínum við Geirmund: 

Þrautseigju, heiðarleika, hugrekki eða sáttfýsi? 

5. Skrifaðu samtalið á milli Geirmundar og Þorgerðar þegar hann fær hana til að fallast á að 

hann fái að giftast Þuríði. Láttu hvort um sig svara að minnsta kosti þrisvar sinnum. 

Kafli 10 

1. Finndu dygðirnar sem eru í andstöðu við eftirfarandi lesti. 

Dygð Löstur 

sanngirni    

sjálfsagi    

kærleikur    

2. Skoðaðu hvort ofangreindar dygðir og lestir einkenni eftirfarandi atriði varðandi 

hjónaband og samskipti Guðrúnar og Þorvaldar. 

a. Ósvífur samþykkir að Guðrún giftist Þorvaldi. 

b. Guðrún biður um alla bestu skartgripi á Vestfjörðum. 

c. Þorvaldur slær Guðrúnu. 

d. Guðrún saumar kvenmannsföt á Þorvald. 

3. Hvað finnst þér um þau lög að geta sagt skilið við mann af því að hann hafi klæðst 

kvenmannsfötum? 
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4. Settu þig í spor Guðrúnar: Þú ert 15 ára og fréttir að pabbi þinn er búinn að ákveða að þú 

skulir giftast manni sem þú hefur ekki hitt og þú skulir bráðum flytja heim til hans. 

Skrifaðu nokkrar setningar um hvað fer í gegnum hug þinn. 

Kafli 11 

Skoða má atburðina í þessum kafla út frá sanngirni og sáttfýsi og andstæðum löstum. Hvaða 

dygð eða löstur einkennir eftirfarandi atburði? Hvers vegna? 

a. Guðrún virðist hvetja Þórð til að segja skilið við Auði. 

b. Þórður segir skilið við Auði. 

c. Auður heggur til Þórðar og særir hann. 

d. Þórður hindrar Ósvífur í að ríða á eftir Auði. 

e. Þórður drukknar í óveðri. 

Kafli 12 

Ólafi páa og Guðrúnu finnst Kjartan hafa ákveðið heldur skjótt að fara til Noregs. 

a. Af hverju finnst Ólafi og Guðrúnu að Kjartan hefði átt að gefa sér meiri tíma og 

ræða kannski við þau um möguleikann á að fara til Noregs áður en hann tæki 

ákvörðun? 

b. Er það merki um dygð eða löst hjá Kjartani að ákveða sig fljótt og án þess að 

ræða við aðra? 
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Kaflar 13-17 

Kafli 13 

1. Veltu fyrir þér sundferðinni í kaflanum. 

a. Er Bolli huglaus að vilja ekki keppa við óþekkta sundmanninn? 

b. Er Kjartan hugrakkur eða fífldjarfur að keppa við sundmanninn? 

c. Er rétt að segja að Kjartan sýni stórlæti þegar hann heyrir hver sundmaðurinn er 

sem hann keppti við? 

2. Hugleiddu framkomu Ólafs konungs Tryggvasonar í kaflanum. 

a. Nefndu dæmi um aðferðir Ólafs konungs við að kristna menn. Er sanngjarnt að 

beita slíkum aðferðum? 

b.  Hvaða dygð má segja að Ólafur sýni í samskiptum sínum við Kjartan eftir sundið? 

3. Kjartan leggur til að konungur verði brenndur inni. 

a. Hvort virðist Kjartan frekar hugrakkur eða fífldjarfur þegar hann leggur þetta til? 

b. Bolli virðist ekki telja vit í ráðagerðinni. Af hverju ekki? 

c. Hygginn maður gefur góð ráð. Hvor er hyggnari hér, Bolli eða Kjartan? 

Kafli 14 

1. Kjartan viðurkennir strax fyrir Ólafi konungi að hafa ætlað að brenna hann inni. 

a. Hvaða tvær eftirfarandi dygðir ber það sérstaklega vott um: Kærleika, örlæti, 

heiðarleika, sjálfsaga eða hugrekki? 

b. Þegar Kjartan viðurkennir þetta segir konungur: „drengilega er við gengið“. 

Konungur virðist því telja að Kjartan búi yfir dygðinni drengskap sem var mikils 

metin á þessum tíma. Hvað ætli drengskapur merki hér? 

c. Traust virðist fljótt skapast í samskiptum Ólafs konungs og Kjartans þrátt fyrir að 

þeir séu til að byrja með á öndverðum meiði. Hvernig getur drengskapur stuðlað 

að trausti? 

2. Hvaða eiginleikar Ólafs konungs gætu átt þátt í því að Kjartan vill taka kristni? 

Kafli 15 

1. Í kafla 12 biður Kjartan Guðrúnu að bíða sín í þrjá vetur. Er hann að svíkja Guðrúnu með 

því að halda ekki heim að þessum þremur vetrum liðnum? 

2. Skrifaðu samtal Þangbrands við ónefndan íslenskan höfðingja þar sem Þangbrandur 

reynir að sannfæra Íslendinginn um að hætta að blóta goð og snúast til kristni. Láttu 

hvorn um sig svara að minnsta kosti þrisvar sinnum. 

Kafli 16 

1. Er Bolli heiðarlegur við Guðrúnu þegar þau tala um Kjartan? 

2. Getur verið að Bolla skorti sjálfsaga þegar hann biður Guðrúnar? 
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Kafli 17 

1. Skoðaðu samskipti Kjartans við Ólaf konung og Ingibjörgu systur hans. 

a. Hvað er til marks um að Ólafur kunni að meta Kjartan? 

b. Hvernig sjáum við að Kjartan er Ingibjörgu kær? 

c. Hvaða dygð önnur en kærleikur kemur fram í gjöfum Ólafs og Ingibjargar til 

Kjartans? Hverju skiptir félagsleg staða þeirra í því sambandi? 

2. Settu þig í spor Kjartans: Besti vinur þinn og stelpan sem þú ert ástfanginn af giftust á 

meðan þú varst í útlöndum. Skrifaðu nokkrar setningar um hugleiðingar þínar 
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Kaflar 18-21 

Kafli 18 

1. Í þessum kafla eru ekki allir sáttir en sumir vilja þó sættast eða sætta aðra. Settu 

viðeigandi nöfn í eyðurnar. 

a. Guðrún er sátt/ósátt við _______________. 

b. Kjartan er sáttur/ósáttur við _______________. 

c. Ólafur vill sætta _______________ og _______________. 

d. Bolli vill sættast við _______________. 

2. Guðrún og Kjartan virðast bæði reið. 

a. Er sanngjarnt af Guðrúnu að vera reið? 

b. Sýnir Guðrún sjálfsaga í reiði sinni? 

c. Er sanngjarnt af Kjartani að vera reiður? 

d. Sýnir Kjartan sjálfsaga í reiði sinni? 

Kafli 20 

1. Skoðaðu hegðun Guðrúnar í kaflanum. 

a. Af hverju roðnar Guðrún snemma í kaflanum? Hvaða tilfinningar geta legið þar 

að baki? 

b. Af hverju gæti Guðrún haft svona mikinn áhuga á motrinum? 

c. Hvernig getur Guðrún sagt í lok kaflans að þeir sem hafi tekið moturinn „hafi að 

sínu gengið“? 

d. Guðrún segir líka að henni þyki ágætt að Hrefna geti ekki notað moturinn aftur. 

Er það sanngjarnt gagnvart Hrefnu? 

e. Hvaða dygð eða löst getum við sagt að einkenni framkomu Guðrúnar í kaflanum? 

2. Kjartan og Ólafur pái bregðast ólíkt við gripahvörfunum. 

a. Hvaða dygð getum við sagt að felist í afstöðu Ólafs páa? 

b. Hvaða dygð getum við sagt að felist í afstöðu Kjartans? 

3. Synir Ósvífurs eru sakaðir um stuld í kaflanum. Hvaða löst er hægt að segja að þeir hafi? 

4. Er Bolli huglaus eða hygginn í viðbrögðum sínum við orðum Kjartans? 

5. Settu þig í spor Guðrúnar: Strákurinn sem þú ert ástfanginn af var í burtu lengur en hann 

lofaði, svo þú giftist vini hans í millitíðinni og loks þegar hann kemur heim getur hann 

ekki einu sinni viðurkennt að þú skiptir hann einhverju máli. Skrifaðu bréf fyrir hönd 

Guðrúnar til Kjartans. 
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Kafli 21 

1. Í kaflanum eru vísbendingar um sáttfýsi eða ósáttfýsi margra persóna. Einnig er 

mismunandi hvort persónur eru agaðir eða óagaðir í hegðun sinni eða viðbrögðum við 

atburðum. Fylltu í töfluna eins og við á (sbr. sýnidæmið). 

2. Kjartan virðast hafa rökstudda ástæðu fyrir því að reiðast þar sem sverðinu og motrinum 

hafði verið stolið. 

a. Af hverju er það samt ekki skynsamlegt eða hyggilegt að loka Laugamenn inni? 

b. Hvernig hefði hann getað brugðist við með uppbyggilegri hætti? 

3. Kjartan virðist loks segja heiðarlega frá tilfinningum sínum til Guðrúnar. 

a. Hvaða áhrif virðist það hafa á Hrefnu? 

b. Hverju hefði það getað breytt fyrir söguna ef Kjartan hefði sagt heiðarlega frá 

tilfinningum sínum til Guðrúnar áður en hann giftist Hrefnu? 

4. Skrifaðu samtal ónefnds húskarls á Laugum við Kjartan: Húskarlinn sem er lokaður inn 

kallar út ósk um að fá að komast á salernið. Láttu hvorn um sig svara að minnsta kosti 

þrisvar sinnum. 

Persóna sáttfús/ósáttfús agaður/óagaður Af því að ... 

Kjartan ósáttfús óagaður hann lætur loka Laugamenn inni. 

Ólafur pái   
 

Þorgerður   
 

Hrefna   
 

Guðrún   
 

Ósvífurssynir   
 

Bolli   
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Kaflar 22-26 

Kafli 22 

1. Veltu fyrir þér samskiptum Kjartans og Þórarins. 

a. Af hverju heldurðu að Kjartan vilji kaupa landið af Þórarni? Er það göfug ástæða? 

b. Hver gæti verið ástæða þess að Þórarinn vill fyrst ekki selja Kjartani landið? Er 

það göfug ástæða? 

c. Er Kjartan sanngjarn við Þórarinn? 

d. Er Þórarinn huglaus að standa ekki við samninginn við Bolla og Guðrúnu? 

2. Er Bolli huglaus að standa ekki upp í hárinu á Kjartani? 

Kafli 23 

1. Kjartan kemur sér í slæma stöðu með því að segja Þórhöllu málgu frá ferðum sínum og 

snúa auk þess fylgdarmönnum sínum til baka. 

a. Af hverju ætli Kjartan geri þetta? 

b. Er þetta dæmi um einhverja dygð eða löst? 

2. Notaðu orð úr rammanum í fyrri eyðurnar (nota má sama lýsingarorðið oftar en einu 

sinni og fleiri en eitt lýsingarorð í hverja eyðu). Skrifaðu stutta lýsingu í aftari eyðurnar en 

þar gæti fleira en eitt komið til greina. 

duglaus, fífldjarfur, heimskur, huglaus, hugrakkur, hygginn, ósanngjarn, 

ósáttfús, sanngjarn, sáttfús, þakklátur, þrautseigur, vanþakklátur 

Bolli er duglaus þegar hann lætur Guðrúnu sannfæra sig um að sitja fyrir Kjartani. 

Bróka-Auður er _______________ þegar hún ______________________________. 

Guðrún er _______________ þegar hún ______________________________. 

Kjartan er _______________ þegar hann ______________________________. 

Ósvífurssynir eru _______________ þegar þeir ______________________________. 

Þórhalla málga er _______________ þegar hún ______________________________. 

Kafli 24 

1. Nefndu tvö dæmi um að Kjartan sýni hugrekki í kaflanum. 

2. Bolli iðrast þess strax að drepa Kjartan. 

a. Hvernig stendur á því að hann sér eftir því sem hann var að gera fyrir smá stund? 

b. Olli skortur á hyggindum hjá Bolla því að hann drap Kjartan? Eða gat hann ekki 

annað? 

3. Guðrún er ósáttfús í deilunni við Kjartan en hún virðist samt sýna einhverja dygð. Hverja 

af eftirfarandi dygðum er hægt að segja að hún sýni: Örlæti, sjálfsaga, kærleika eða 

sanngirni? 
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4. Settu þig í spor Bolla þegar hann horfir á Ósvífurssyni berjast við Kjartan. Rifjaðu upp 

vinskapinn við Kjartan og hvað Guðrún sagði í síðasta kafla. Skrifaðu nokkrar setningar 

um vangaveltur þínar um hvað þú átt til bragðs að taka. Hvort er betra að styðja Kjartan 

eða Guðrúnu konu þína og bræður hennar. 

Kafli 25 

Hvort er það sanngirni eða hyggindi sem ráða því að Ólafur pái ákveður … 

a. að synir Þórhöllu málgu skuli drepnir? 

b. að Ósvífurssynir séu dæmdir sekir skógarmenn? 

c. að Bolli borgi fésekt? 

Kafli 26 

1. Veltu fyrir þér mismunandi viðhorfi Ólafs páa og Þorgerðar til Bolla. 

a. Hvort þeirra er sáttfúsara eftir víg Kjartans? 

b. Hvort finnst þér göfugra viðhorf að vilja sættast við Bolla eða hefna Kjartans? 

2. Sagt er að Þorgerður og Auður séu vinkonur. 

a. Í Íslendingasögum er nær einungis talað um vináttu karla en ekki kvenna. Af 

hverju ætli það sé? Getur það haft eitthvað með stöðu og völd að gera? 

b. Segir vinátta Þorgerðar og Auðar eitthvað um stöðu þeirra? Hagar Þorgerður sér 

í kaflanum eins og valdalaus kona? 
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Kaflar 27-30 

Kafli 27 

1. Þorgerður virðist ákveðnari í því að hefna þurfi Kjartans en synir hennar. Hún fer meira 

að segja með sonum sínum þegar vega á Bolla. Hvernig má rökstyðja að í þessari afstöðu 

Þorgerðar birtist bæði dygð og löstur? 

2. Barði telur upp nokkrar ástæður fyrir því að reyna ekki að vega Bolla. 

a. Er það til marks um hyggindi eða hugleysi að velta slíkum ástæðum fyrir sér? 

b. Myndi hugrakkur maður bara fara af stað án þess að velta slíku fyrir sér? 

3. Menn ræða það hver skuli fyrstu ganga inn í selið til Bolla. 

a. Hvað gefur það til kynna varðandi dygð eða löst? 

b. Án hrísmagi fer svo fyrstu inn í selið. Rifjaðu upp hvernig fór fyrir honum þegar 

hann barðist með Kjartani (sjá kafla 24). Heldurðu að sú reynsla hafi áhrif á dygð 

hans hér? 

4. Hvernig má rökstyðja að hegðun Guðrúnar í kaflanum einkennist af dygð? Hafðu í huga 

þegar hún brosir við Helga Harðbeinssyni og einnig orð Halldórs í lok kaflans. 

5. Metið hyggindi eða glöggskyggni Ólafs páa og Ósvífurs, föður Guðrúnar, með tilliti til 

giftinga barna þeirra. 

a. Ólafur neitar Geirmundi þegar hann biður Þuríðar (kafla 8). 

b. Ósvífur semur við Þorvald um giftingu Guðrúnar (kafla 10). 

c. Ósvífur samþykkir giftingu Þórðar og Guðrúnar (kafla 11). 

d. Ólafi er ekki um það gefið að Kjartan hitti Guðrúnu (kafla 12). 

e. Ólafur vill engan hlut eiga að því máli að Bolli giftist Guðrúnu (kafla 16). 

f. Ósvífur hefur ekkert á móti því að Bolli giftist Guðrúnu (kafla 16). 

6. Settu þig í spor Guðrúnar þegar hún þvær léreft á meðan verið er að vega Bolla mann 

hennar. Skrifaðu nokkrar setningar um þær hugsanir sem fara í gegnum huga þér. 

Kafli 29 

1. Guðrún hefur viðhaldið vilja sínum til að Bolla verði hefnt í tólf ár. 

a. Hvernig má rökstyðja að Guðrún sýni þrautseigju? 

b. Hvernig má rökstyðja að Guðrún sýni ósáttfýsi? 

c. Hvort finnst þér vega þyngra, þrautseigja Guðrúnar eða ósáttfýsi? Eigum við 

frekar að segja að hún sýni dygð eða löst hér? 

d. Í Laxdælu virðast konur oftar sýna þrautseigju en karlar. Rifjaðu upp hvaða konur 

sýna þrautseigju auk Guðrúnar: Skoðaðu kafla 1, 3, 8 og 27. 
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2. Snorri goði og Guðrún leggja kalt mat á hvern eigi að drepa og hvern ekki. 

a. Hvað segir þetta um verðmæti mannslífa í samfélaginu á þessum tíma? 

b. Í lok kafla 21 er líka rætt um mannslíf. Hvað virðist þar vera meira metið en 

mannslíf? 

c. Hvað finnst þér um þetta verðmæta mat á mannslífum í sögunni? 

3. Snorri goði virðist ráðagóður maður og hann hefur það markmið að „ættvíg þessi takist 

af“.  

a. Hvernig má rökstyðja að gott sé að ná því markmiði með því að drepa frekar 

Helga Harðbeinsson en Ólafssyni? 

b. Er sanngjarnt miðað við aðkomu þeirra að vígi Bolla að drepa frekar Helga en 

Ólafssyni? 

4. Hvað má segja um þau ráð Snorra að þvinga Lamba og Þorstein svarta til að taka þátt í 

því að vega Helga Harðbeinsson? Munum að Þorsteinn svarti er mágur Helga. 

5. Snorri leggur enn til að Þorgils Hölluson sé plataður til að taka þátt í aðförinni að Helga. 

a. Er það sanngjörn tillaga? 

b. Breytir einhverju að Snorra þótti Þorgils „afskiptasamur og láta bera mikið á sér“ 

(sbr. kafla 28)? 

6. Þorgils á að fá að giftast Guðrúnu gegn því að drepa Helga Harðbeinsson. Hvað segir 

slíkur samningur um siðferði Guðrúnar og Þorgils? 

Kafli 30 

1. Hvað má segja um dygðir eða lesti Þorsteins svarta að taka þátt í aðförinni að mági 

sínum? 

2. Hugleiddu hvernig Þorgils Hölluson fer að því að fá upplýsingar um hvar Helgi 

Harðbeinsson er staðsettur og hverjir eru með honum. Er Þorgils frekar klókur eða 

hygginn? Sá sem er klókur beitir jafnan brögðum en segja má að sá sem er hygginn sé 

frekar fyrirhyggjusamur. 
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Kaflar 31-34 

Kafli 31 

1. Helga Harðbeinssyni er lýst sem stórmenni í kafla 30. Hvað bendir til þess að svo sé? 

Hvaða dygðum er hann búinn? 

2. Bolli Bollason hindrar að Harðbeinn Helgason sé veginn. 

a. Hvaða dygð sýnir Bolli með þessu? 

b. Bolli segir að það væri „klækisverk“ (níðingsverk) að drepa Harðbein. Af hverju? 

Kafli 32 

1. Guðrún og Snorri goði voru varla sanngjörn við Þorgils Hölluson. Þorgils var e.t.v. ekki 

mjög sanngjarn maður sjálfur. Er sanngjarnt að vera ósanngjarn við ósanngjarnan mann? 

2. Hugleiddu samskipti Þorkels Eyjólfssonar og Gunnars Þiðrandabana. 

a. Kemur Gunnar heiðarlega fram í kaflanum? 

b. Af hverju ætti mikil kempa ekki að leyna nafni sínu, eins og Þorkell gefur í skyn? 

3. Þorkell Eyjólfsson hættir við að drepa Gunnar Þiðrandabana vegna óskar Guðrúnar þrátt 

fyrir að hafa lofað vini sínum að vega hann. 

a. Hvaða annar maður var einnig tregur til en tók þó vilja Guðrúnar fram yfir vin 

sinn? 

b. Hvaða eiginleikar Guðrúnar kunna að valda því að menn fara að vilja hennar? Er 

um að ræða dygð eða löst? 

4. Settu þig í spor Þorkels Eyjólfssonar þar sem hann stendur frammi fyrir því að þurfa að 

velja á milli þess að standa við loforðið við vin sinn um að drepa Gunnar Þiðrandabana 

eða sættast við konuna sem hann er að giftast. Skrifaðu nokkar setningar um hvað fer í 

gegnum hug þinn og hvaða ákvörðun þú tekur. 

Kafli 33 

1. Í köflunum á undan má segja að Guðrún sé á köflum ósáttfús, ósanngjörn og 

ósveigjanleg. Í þessum kafla virðist hún hins vegar orðin mildari. 

a. Hvað hefur gerst sem getur valdið þessu? 

b. Í þessum kafla er gert meira úr því að Guðrún sé orðin trúuð og fari til kirkju. 

Getur þetta hafa haft áhrif á afstöðu hennar? 

2. Í kaflanum standa þessi orð: „Guðrúnu þótti mikið fráfall Þorkels en bar sig þó 

skörulega.“ 

a. Hvaða tilfinningar hefur Guðrún upplifað við fráfall Þorkels? 

b. Hvað þýðir að vera skörulegur hér? 

c. Hvaða dygð sýnir Guðrún hérna: Örlæti, sanngirni, sjálfsaga eða sáttfýsi? 
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3. Ólafur konungur Haraldsson sýnir sömu dygð gagnvart Þorkatli Eyjólfssyni eins og Ólafur 

konungur Tryggvason sýndi Kjartani. 

a. Hvaða dygð er það? Getur verið að þessi dygð einkenni konunga öðrum fremur? 

b. Hvaða hag hafa konungar og aðrir höfðingjar af því að gefa öðrum gjafir? 

c. Er hægt að segja að Þorkell sýni einhvern löst í samskiptum sínum við konung? 

Kafli 34 

1. Í kaflanum er sagt að Bolli Bollason líti vel út (sé í skarlatsklæðum og með hluti sem eru 

skreyttir gulli), sé hæfileikaríkur (mikilhæfur) og vinsæll. Veltu fyrir þér hvort þessir 

eiginleikar séu háðir hver öðrum. 

a. Er hægt að líta vel út án þess að vera hæfileikaríkur og vinsæll? 

b. Er hægt að vera hæfileikaríkur án þess að líta vel út og vera vinsæll? 

c. Er hægt að vera vinsæll án þess að líta vel út og vera hæfileikaríkur? 

2. Guðrún segir í lok sögunnar að hún hafi verið þeim verst er hún unni mest. 

a. Það að unna er að elska eða bera kærleika til manneskju. Hvað er skrýtið við það 

að bera kærleika til manneskju og vera jafnframt vondur við hana? 

b. Hvað getur hafa fengið Guðrúnu til að unna manni en vera samt vond við hann? 

Eru hér á ferðinni góðar tilfinningar eða vondar, dygðir eða lestir? 

 


