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Ágrip 

Markmið verkefnisins var fyrst og fremst að útbúa námsefni um dyggðir til kennslu á 

miðstigi grunnskóla með áherslu á hugtakaskilning og innleiðingu dyggðanna í líf 

nemenda. Í kjölfar þess var námsefnið „Betri ég, betri heimur“ samið. Í upphafi 

greinargerðarinnar er hugtakið dyggð útskýrt í ljósi klassískra heimspekinga auk þess að 

fjallað er um sjónarhorn mismunandi trúarbragða á hugtakinu og nútíma skilgreiningar. 

Námsefnið er rökstutt með vísunum í aðalnámskrá grunnskóla, en það fellur að viðmiðum 

aðalnámskrár um samfélagsgreinar og styður einnig við grunnþætti aðalnámskrár. Að 

lokum er dyggðakennsla á Íslandi í dag skoðuð. Helstu niðurstöður voru að dyggðakennslu 

í grunnskóla er ábótavant og því má færa rök fyrir þörf á slíku námsefni. 
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Formáli 

Lokaverkefnið var unnið í framhaldi af litlu verkefni í heimspeki þar sem ég rökstuddi að 

dyggðakennsla ætti heima í grunnskólum. Í framhaldi af því fór ég að kynna mér hvort 

námsefni til slíkrar kennslu væri til og komst að því að svo var ekki. Mér fannst því tilvalið 

að nýta lokaverkefnið mitt í að útbúa námsefni um dyggðir sem ég og vonandi fleiri geta 

nýtt í kennslu samfélagsgreina. Ég vil þakka systur minni Siggu fyrir aðstoð við 

verkefnavinnuna ásamt foreldrum mínum sem voru til staðar og hvöttu mig áfram. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík,  15. maí 2018 

 

                Kristín Guðjónsdóttir 
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Inngangur  

Það þarf ekki annað en að kveikja á fréttunum til þess að sjá að heimurinn er fullur af 

allskonar siðferðilegum vandamálum. Tillitsleysi og skortur á umburðarlyndi valda 

árekstrum milli menningarheima sem mætast sífellt meira, spilling og græðgi einkenna 

valdamenn, sjálfsdýrkun og félagsleg einangrun eykst með aukinni notkun 

samfélagsmiðla, óhóf og sóun fylla jörðina af rusli og valda loftslagsbreytingum sem gætu 

haft hörmulegar afleiðingar fyrir mannkynið í heild. 

Það er því eðlilegt að velta fyrir sér hvernig sé hægt að sporna við þessum 

vandamálum og efla almenna siðferðisvitund. Ef við horfum alla leið aftur til 

siðfræðinganna Platóns (429-347 f.Kr./1993) og Aristótelesar (334-323 f.Kr./1995) snýst 

mestur hluti af siðfræði þeirra um að skilgreina og útskýra verkfæri sem þeir trúa að geri 

manninum kleift að nálgast siðferðilega fullkomnun og hina sönnu hamingju. Þetta 

verkfæri er dyggðin.  

Í þessari ritgerð verður fengist við að svara því hvernig best er að læra um dyggðir og 

hvernig dyggðakennsla geti farið fram í skólastofunni. Til þess að svara þeim spurningum 

verður rýnt í hvernig dyggð hefur verið skilgreind í gegnum tíðina með hliðsjón af 

kenningum forngrískra heimspekinga og ólíkra trúarbragða. Því næst verður litið á 

umfjöllun um dyggðir í nútímanum. Að lokum verður kennsluefnið „Betri ég, betri 

heimur“ ,sem er tillaga höfundar um námsefni í dyggðakennslu,  sett í samhengi við 

aðalnámskrá grunnskólanna og við dyggðakennslu eins og hún er á Íslandi í dag. Að lokum 

verður litið á tilraunaskóla í Bretlandi þar sem dyggðir eru í aðalhlutverki. 
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1 Hvað er dyggð? 

Hugtakið dyggð er langt því frá að vera nýtt og hefur verið skilgreint á ýmsa máta í 

gegnum tíðina. Dyggð hefur verið umfjöllunarefni þekktustu heimspekinga fortíðarinnar 

og er enn í dag í umræðunni. Dyggðir eru einnig stórt áhersluatriði innan hinna ýmsu 

trúarbragða og eru skilgreindar þar á mismunandi hátt. Samkvæmt íslenskri orðabók er 

dyggð skilgreind sem „góður siðferðilegur eiginleiki, siðgæði, mannkostir“ (Íslensk 

orðabók: A-L, 2002). 

1.1 Í ljósi klassískra heimspekinga 

1.1.1 Platón 

Í bók sinni Menón (429-347 f.Kr./1993) fæst Platón við að skilgreina hugtakið dyggð og 

gerir það með því að lýsa samtali milli Menón og Sókratesar. Í upphafi reynir Menón að 

lýsa hugtakinu dyggð á þann hátt að dyggðirnar séu margar og ólíkar. Hann segir dyggðir 

einstaklinga fara eftir kyni þeirra, aldri, stöðu og starfi. Hann tekur nokkur dæmi og lýsir 

dyggðum konu, manns og þræls.  Sókrates telur það ekki vera nægilega gott svar því hann 

sækist eftir einni skilgreiningu sem lýsir öllum dyggðum.  

Sókrates biður Menón um að lýsa nú því sem allar dyggðir eiga sameiginlegt. Þá segir 

Menón að dyggðin sé hæfileikinn til þess að stjórna vel, hjá konunni stjórnar hún 

heimilinu og maðurinn stjórnar borginni og starfi sínu. Þá spyr Sókrates hvernig sé hægt 

að skilgreina hvað það er að stjórna vel og spyr hvort að réttlát stjórnun sé þá skilgreining 

Menóns. Þegar Menón samþykkir það segir Sókrates að hann sé að reyna að lýsa öllum 

dyggðum með því að benda á réttlæti eitt og sér (Platón, 429-347 f.Kr./1993). 

Menón setur fram  þá tillögu að dyggðin sé ósk eftir hinu góða og getna til þess að 

komast yfir það góða. Sókrates bendir á að margir þeir sem eru ekki dyggðugir sækist eftir 

því sem er ekki gott í þeirri trúa að það sé í raun og veru gott.  

Þeir halda áfram að rökræða fram og til baka þar sem Menón reynir að koma með 

skilgreiningu en Sókrates hafnar þeim sífellt og færir rök fyrir því að skilgreiningar hans 

séu ófullkomnar á einhvern hátt. Að lokum komast þeir að því að í rauninni sé ekki hægt 

að skilgreina dyggðina almennilega en hún sé næst því að vera sönn þekking og meining 

sem ekki er hægt að öðlast nema frá guði. Hana er hvorki hægt að kenna né öðlast 

einstaklingar hana beint frá náttúrunni. Platón segir að vegna þess að dyggðugur 

einstaklingur hlýtur gróða af eigin dyggð hljóti hún að vera einhvers konar þekking 

(Platón, 429-347 f.Kr./1993).  
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Í riti sínu Euthydemus (380 f.Kr./e.d.) fjallar Platón aftur um mikilvægi þekkingar í 

samhengi við dyggðina og segir að dyggðir krefjist visku. Án hennar gætu dyggðir reynst 

skaðlegar. Dæmi um það má finna í ritinu Laches þar sem hugrekki án þekkingar er lýst 

sem fífldirfsku (Platón, 380 f.Kr./e.d.). Plató segir einnig að við þurfum þekkingu til þess að 

öðlast góða hluti og til þess að vita hvernig við eigum að nota þá þegar það tekst. Í seinni 

ritum frá Plató tengir hann dyggðirnar við frummyndakenningu sína sem hann setur fram í 

Ríkinu. Þá eru allar dyggðir aðeins endurspeglun hinnar fullkomnu dyggðar sem er til í 

hinum fullkomna heimi sem við munum eftir frá því fyrir fæðingu okkar (Platón, 380 

f.Kr./1997). Í Phaedo (360 f.Kr./e.d.) heldur Platón því fram að heimspekingar séu þeir 

einu sem geta í raun og veru skilið dyggðina og kallar dyggðir þeirra sem ekki eru 

heimspekingar blekkjandi. Hann segir þær byggðar á eftirhermu og ávana en ekki 

raunverulegri þekkingu og telur það vera óæðra form dyggðar en samt sem áður betra en 

að hafa enga dyggð. Dyggðir sem fólk lærir af öðrum mætti því líta á sem endurspeglun af 

endurspeglun annarra af hinni fullkomnu dyggð sem Platón talar um í Ríkinu (380 

f.Kr./1997). 

Það má segja að niðurstaða Platóns sé sú að dyggðina sé ekki hægt að skilgreina 

almennilega. Þekking og viska er nauðsynleg til þess að öðlast skilning á þeim og til  að 

tileinka sér þær í sem hreinustu formi. Að lokum sér hann dyggðina sem leiðina að 

hamingju og hinu fullkomna samfélagi (Platón, 380 f.Kr./1997). 

1.1.2 Aristóteles 

Ólíkt Platón einbeitti Aristóteles einbeitti sér frekar  af því að lýsa því hvernig einstaklingur 

getur verið dyggðugur en að reyna að koma með hina einu fullkomnu skilgreiningu á 

dyggð. Í raun hélt hann því fram að það eingöngu sé hægt að skilgreina dyggð á víðan 

hátt. Hann lagði áherslu á hagnýti dyggða frekar en kenninguna um þær. Þetta kemur 

fram í riti hans Níkomakkos (334-323 f.Kr./1995). Þar leitast Aristóteles við að lýsa því 

hvernig hægt sé að tileinka sér dyggðugt líferni.  

Í upphafi ritsins færir hann fram rök fyrir því að fólk ætti að sækjast eftir dyggð. Hann 

leitar að hinni æðstu mynd af því góða sem hann telur vera takmarkið í lífi fólks. Hann 

greinir frá því að til séu tvennskonar myndir af hinu góða. Í fyrsta lagi eru góðir hlutir sem 

hafa það markmið að stuðla að einhverju öðru góðu. Hins vegar eru svo hlutir sem eru 

góðir í sjálfum sér. Hið síðarnefnda telur Aristóteles vera æðra form af hinu góða og 

hamingjan sé það sem passar við þessa lýsingu. Fólk er ekki hamingjusamt til þess að 

komast yfir eitthvað annað en það gerir aðra hluti til þess að öðlast hamingjuna sem er því 

hin æðsta mynd af því góða. Meðal þess góða sem fólk þarf að gera til þess að verða 
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hamingjusamt er að vera dyggðugt. Dyggðin er lykillinn af hamingjunni (Aristóteles, 334-

323 f.Kr./1995). 

Aristóteles talar þó um að dyggðin ein og sér dugi ekki til að öðlast hamingju heldur 

þurfi fólk líka að geta uppfyllt grunnþarfir sínar auk þess að hafa góða heilsu. Hann telur 

að það hjálpi einstaklingum að vera dyggðugir að hafa aðgang að því sem þeir þurfa og að 

auður sé gagnlegur til að geta verið dyggðugur og hamingjusamur (Aristóteles, 334-323 

f.Kr./1995). 

Allir vilja vera hamingjusamir í lífi sínu þó svo að fólk fari misjafnar leiðir til þess að 

öðlast þessa hamingju. Aristóteles skilgreinir þrjár algengustu leiðirnar að hamingju sem 

munaðarlíf, líf borgarans og hið andlega líf. Í lífi munaðar sækist fólk sífellt eftir 

skammlífum nautnum en þess konar líf fyrirlítur Aristóteles og líkir því við líf skepna . 

Borgaralífið er líf pólitíkur þar sem fólk sækist eftir heiðri og virðingu. Það telur Aristóteles 

skárra en nautnasókn. Hann segir hins vegar fólk gera þetta til þess að sannfærast um 

eigið ágæti en ekki til þess að bæta sjálfan sig. Hið andlega líf felur í sér að fólk hugleiði 

gjörðir sínar og að verknaður þess sé í samræmi við dyggð. Það er rétta leiðin að sannri 

ánægju og farsæld samkvæmt Aristóteles. Með þannig líferni öðlast einstaklingur 

hamingju með því að ná takmörkum sem erfitt var að uppfylla frekar en að fá það sem 

hann sækist eftir beint í hendurnar. Farsældin felst í því að ýta á sjálfan sig  að verða besta 

manneskjan sem hægt er að vera (Aristóteles, 334-323 f.Kr./1995).   

Í framhaldinu fjallar Aristóteles um hvaðan dyggðin kemur og hvernig hægt er að læra 

hana. Hann skiptir dyggðum í tvo flokka; siðrænar og vitrænar dyggðir. Vitrænar dyggðir 

eru lærðar í gegnum kennslu á meðan þær siðrænu verða til frá siðvenjum. Hann segir 

manninn fæðast með innri þrá fyrir að vera dyggðugur. Dyggðin sé forsenda farsældar  

sem er hlutverk mannsins rétt eins og hlutverk hnífsins er að skera. Til þess að uppfylla 

hlutverk sitt þarf hnífurinn að vera beittur og til þess að maðurinn geti uppfyllt sitt 

hlutverk þarf hann að vera dyggðugur.  

Þó svo að þráin eftir dyggð sé til staðar er ekki hægt að öðlast hana nema í gegnum 

reynslu. Reynsluna þarf að sækja með því að fylgjast með og herma eftir athöfnum 

dyggðugs einstaklings þar til þær verða að ávana. Þannig lærist að bregðast rétt við, í 

réttum aðstæðum, á réttum tíma, í réttu magni gagnvart réttu fólki. Það eru eiginleikar 

dyggðugs einstaklings samkvæmt Aristóteles (334-323 f.Kr./1995).  

Platón  leggur mikla áherslu á visku og þekkingu til þess geta verið dyggðugur (429-

347 f.Kr./1993) en Aristóteles telur tilfinningar vera jafn mikilvægar (334-323 f.Kr./1995). 

Hann segir dyggðina vera ástand sem snertir val og það sem stjórnar valinu séu 

tilfinningar og þrár auk visku og þekkingar. Dyggðugur einstaklingur bregst rétt við 
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tilfinningum sínum hvort sem þær eru sársaukafullar eða ánægjulegar og notar visku til 

þess að meta réttmæti tilfinninganna. 

Aristóteles lýsir dyggðum einnig sem ástandi sálarinnar; tilfinningalegu ástandi, getu 

og tilhneigingu. Hann segir að tilfinningar einar og sér ekki skera úr um siðferði 

einstaklings, reiður maður er ekki talin illur sé reiði hans réttlætanleg. Á sama hátt veldur 

geta einstaklings ein og sér ekki illsku hans. Tilhneiging mannsins til að gera eitthvað og 

bregðast við á ákveðinn hátt getur hins vegar verið notuð til að dæma um það hversu 

góður hann er. Til að vita hvort tilhneiging sé góð eða slæm þarf að athuga hvort að hún 

lætur manneskjuna uppfylla tilgang sinn sem er að lifa farsælu lífi. 

Með þekktari skilgreiningum Aristótelesar er að dyggðin sé hinn gullni meðalvegur 

milli ofgnóttar og skorts. Hugrekki er meðalvegur milli þess að finna fyrir of mikilli hræðslu 

sem veldur hugleysi og of miklu sjálfsöryggi sem veldur fífldirfsku. Hugrekki felst ekki í því 

að stofna sjálfum sér í hættu heldur að meta aðstæður og finna út hvort að það sé betra 

að skerast í leikinn eða sækja aðstoð. Dyggðir eru því bæði einstaklingsbundnar og í 

samhengi við aðstæður (Aristóteles, 334-323 f.Kr./1995).  

Það getur verið erfitt að finna meðalveginn vegna þess hversu bundinn hann er við 

aðstæður og er ekki alltaf akkúrat mitt á milli tveggja ókosta. Til þess að finna 

meðalveginn og þar með dyggðina mælir Aristóteles með því hafa þrennt í huga. Hann 

segir að forðast skuli þá hlið sem er ólíkari meðalveginum. Til dæmis er hófsemi 

meðalvegurinn á milli óhófs og sjálfsafneitunar en er nær sjálfsafneitun en óhófi. Í öðru 

lagi ætti hver og einn að átta sig á eigin tilhneigingu til annara öfga og halda sig frá henni. 

Þannig að ef einstaklingur hefur tilhneigingu til þess að vera huglaus ætti hann að reyna 

að vera nær fífldirfsku. Að lokum varar Aristóteles við því að ef eitthvað tengist nautnum 

þá geti það haft mikil áhrif á valið og það ber að forðast. 

Í siðfræði Níkomakkosar telur hann upp hinar ýmsu dyggðir og fjallar um það hvernig 

Aristóteles lítur á dyggð sem nauðsynlegt skilyrði fyrir hamingjunni og farsæld sem er 

tilgangur lífsins. Hann leggur áherslu á að skilgreina dyggðina þannig hægt sé að tileinka 

sér hana fremur en að leita að einu sönnu merkingu hugtaksins. Hann lýsir dyggð sem 

meðalhófi milli tveggja öfga sem hægt er að þjálfa sig í að finna með því að herma eftir 

dyggðugum mönnum og koma henni í ávana (Aristóteles, 334-323 f.Kr./1995). 

1.2 Trúarlegur skilningur 

1.2.1 Kristni 

Dyggðir gegna mikilvægu hlutverki innan kristinnar trúar. Í Biblíunni segir um dyggð: 
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Með guðlegum mætti sínum hefur Jesús Kristur gefið okkur allt sem þarf til lífs í 

guðrækilegri breytni, með þekkingunni á honum sem hefur kallað okkur með dýrð 

sinni og dáð. Með því hefur hann veitt okkur dýrmæt og háleit fyrirheit sem fela í sér 

að þið komist undan spillingu í heiminum sem girndin veldur og verðið hluttakendur í 

guðlegu eðli. Leggið þess vegna alla stund á að sýna í trú ykkar dygð og í dygðinni 

þekkingu, í þekkingunni sjálfsaga, í sjálfsaganum þolgæði, í þolgæðinu guðrækni, 

guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika... Ef þið gerið það munuð þér 

aldrei hrasa. Þá mun ykkur ríkulega veitast inngangur í hið eilífa ríki Drottins vors og 

frelsara Jesú Krists. (Síðara Pétursbréf 1:1-10) 

Úr þessu má lesa að dyggðin sé hluti af hinu guðlega eðli sem fylgjendur kristinnar trúar 

eiga að tileinka sér. Það má líkja þessu guðlega eðli við kenningu Plató um frummynd 

dyggðarinnar. Einnig má sjá að hvati kristinna einstaklinga til þess að vera dyggðugir er að 

öðlast eilíft líf í himnaríki og forðast vist í helvíti. Syndin, sem birtist sem andstæða við 

dyggðina, veldur því að fólk lendi þar.  

Í kristinni trú er mest áhersla lögð á höfuðdyggðirnar þrjár, von, trú og kærleik. 

Kærleikur er þar álitin mikilvægastur og aðrar dyggðir taldar missa marks ef kærleikur er 

ekki til staðar (Fyrra Korintubréf 13:1-13). 

Aristóteles talar um að auður hjálpi einstaklingum að vera dyggðugir (334-323 

f.Kr./1995) en Jesú segir: „Hve torvelt er þeim sem auðinn hafa að ganga inn í Guðs ríki. 

Auðveldara er úlfalda að fara í gegn um nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs 

ríki.“ (Lúkasarguðspjall 18:24-25) Þar sem hann segir einnig að dyggðin veiti inngöngu í 

himnaríki má álykta að Jesú álíti auð sem hömlur á dyggð frekar en að hann sé hjálplegur. 

1.2.2 Íslam 

Í Kóraninum er engin ein skilgreining á dyggð en í gegn um ritið eru margar taldar upp og 

sagðar Guði þóknanlegar. Líkt og Guð kristinna manna vill Guð múslima að þeir leiti hins 

góða og forðist það illa (Kóran 16:128 (íslensk útgáfa)). Eftirfarandi er dæmi um hvernig 

dyggðirnar birtast í Kóraninum: „Þér trúaðir, gangið fram í réttlæti og berið sannleikanum 

vitni fyrir Allah, jafnvel gegn yður sjálfum, foreldrum yðar eða frændum, hvort sem á í hlut 

ríkur eða fátækur, vitið að Allah stendur honum nær.“(4:135) 

Ásamt því að telja upp dyggðir eru margir lestir taldir upp sem eru Guði ekki að skapi. „En 

hefjið eigi árás því, því ekki eru árásarmenn Allah að skapi.“(2:190) 

 Í Kórani má einnig finna dæmi um að dyggðirnar séu eiginleikar Guðs líkt og í 

kristni og ber þannig keim af frummyndakenningu Platós „Verið því þolgóðir; því 

langlundargeð yðar kemur aðeins frá Allah“(16:127) og einnig má finna þess dæmi að 
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dyggðum sé lýst sem meðalvegi milli tveggja öfga líkt og Aristóteles talar um, „Sannir 

þjónar Hins miskunnsama eru... þeir sem hvorki verða sakaðir um sólundan né nízku, en 

rata hinn gullna meðalveg“ (25:63-67). 

 

1.2.3 Hindúismi 

Hindúar trúa á endurholdgun, að eftir dauða fæðist sálin í nýjum líkama í endurteknu og 

eilífu ferli. Loka takmark þeirra er moksha, frelsun frá þessari hringrás endurholdgunar. Til 

þess að geta náð moksha þurfa einstaklingar að vera dyggðugir (Molloy, 2010). 

Hindúar trúa á að til séu fimm stéttir manna og skiptast þær í stétt presta, 

stríðsmanna, kaupmanna, bænda og hinna ósnertanlegu en þeir sjá um skítverk 

samfélagsins. Hver stétt fyrir sig hefur ákveðið hlutverk og þarf að tileinka sér ákveðnar 

dyggðir til þess að geta endurfæðst í næstu stétt fyrir ofan. Þegar í efstu stéttina, stétt 

presta, er komið er hægt að öðlast moksha með því að lifa dyggðugu lífi fullu af innsæi og 

góðvild (Molloy, 2010).  

Þó segir Krishna í ritinu Bhagavad gita að hver sem er úr hvaða stétt sem er geti 

komist á hinn mesta stað sem ætla má að sé moksha (Bhagavad gita 9:32). Hann segir 

menn eiga að sækjast eftir hinu guðlega eðli og útskýrir hvað einkennir það: 

Óttaleysi, hreinsun tilvistar einstaklingsins; ræktun andlegrar þekkingar; kærleikur, 

sjálfsagi, fórnfýsi, að kynna sér Vedurnar; meinlæti; einfaldleiki, afneitun ofbeldis; 

sannsögli; frelsi frá reiði; afneitun; rólyndi; andúð á gallaleit; samúð fyrir öllum lifandi 

verum; frelsi frá ágirnd; mildi; hógværð; stöðug ákveðni; þróttur; fyrirgefning; hreysti; 

hreinlæti; og frelsi frá öfund og frá þrá eftir heiðri – þetta eru yfirskilvitlegir 

eiginleikar, Ó sonur Bharata, sem tilheyra trúræknum mönnum sem búnir eru guðlegu 

eðli (Bhagavad gita 16:1-3). 

1.2.4 Búddismi 

Búddistar trúa einnig á endurholdgun sálarinnar. Þeir trúa að tilgangur lífsins sé að öðlast 

nirvana sem er innri friður, frelsun frá þjáningu og takmörkum þessa heims. Samkvæmt 

búddisma er lífið þjáning sem orsakast af innri þrám einstaklinga. Til þess að losa sig við 

þessar þrár, og hljóta þar með nirvana, þarf að fylgja hinum áttfalda vegi. Samkvæmt 

honum á meðal annars að hugsa af visku, tala af heiðarleika og góðvild og forðast ofbeldi. 

(Molloy, 2010). Allt eru þetta dyggðir og því má segja að dyggðin er því hluti af leiðinni til 

þess að uppfylla tilgang lífsins. 
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1.3 Nútíma skilgreining 

Siðfræði var undir miklum áhrifum kenninga Platóns og Aristótelesar um dyggðir allt fram 

að upplýsingaröldinni þegar nytjahyggja og skyldusiðfræði náðu vinsældum. Um miðbik 

20. aldar var gert afturkall til dyggða í siðfræði vegna þess að vöntun þótti á umfjöllun um 

hvatir, þátt tilfinninga í siðferðilegu lífi, siðferðilega skapgerð og tengingu siðferðis við 

hamingjuna. Í kjölfar þess var greinarmunur gerður á milli kenningar um dyggð (virtue 

theory) og dyggðasiðfræðinnar (virtue ethics) (Hursthouse og Pettigrove, 2016). Kenningin 

um dyggð er þá líkari rökræðum Platóns (429-347 f.Kr./1993) þar sem hann leitast við að 

útskýra dyggðina. Dyggðasiðfræðin fjallar um dyggðina á þann hátt að hægt sé að hagnýta 

hana (Hursthouse og Pettigrove 2016) líkt og Aristóteles lagði áherslu á (334-323 

f.Kr./1995). Þó svo að dyggðasiðfræðin sé nú í sífelldri mótum af nútíma fræðimönnum og 

sé skilgreind á mismunandi vegu liggja ræturnar í kenningum Platóns og Aristótelesar um 

dyggðina (Hursthouse og Pettigrove 2016). 

1.3.1 Eudaimonísk dyggðasiðfræði 

Eudaimonísk dyggðasiðfræði snýst um að nýta sér dyggðir til þess að öðlast eudaimonia. 

Gríska hugtakið eudaimonia er fremur vítt og erfitt að gera því skil með einni þýðingu. Í 

kaflanum um Aristóteles hér fyrir framan voru þýðingarnar sönn hamingja og farsæld 

nýttar. Eudaimonia er eitthvað sem vitibornum manninum er eingöngu unnt að nálgast en 

hvorki dýrum né plöntum. Hugtakið vísar til siðferðilegrar hamingju sem er þess virði að 

sækja og getur því valdið deilum milli fólks um hvað það felur í raun í sér þar sem fólk er 

ósammála um hvað það er sem er þess virði að sækjast eftir. Dyggðir eru í öllum tilfellum 

nauðsynlegar til að ná farsæld þó umdeilt sé hvort það eitt að vera dyggðugur sé nóg. Í 

eudaimonískri dyggðasiðfræði eru dyggðir þeir eiginleikar sem við þurfum að rækta til 

þess að öðlast hina sönnu hamingju, eudaimonia (Hursthouse og Pettigrove, 2016). 

1.3.2 Dyggðasiðfræði fyrirmyndanna 

Áhersla dyggðasiðfræði fyrirmyndanna er á kenningu Aristótelesar um að dyggðir og 

hvatir til dyggðugs lífernis komi frá því að fylgjast með fyrirmyndum og herma eftir 

athöfnum þeirra. Eudaimonia er því hluti af því að læra dyggðir en ekki endanlegt 

markmið (Hursthouse og Pettigrove 2016).  

Helstu talsmenn þessarar stefnu eru  Michael Slote og Linda Zagzebski (Hursthouse og 

Pettigrove, 2016). Slote (2001) greinir muninn á réttu og röngu út frá hvata (motivation) 

einstaklings frekar en gjörðum. Ef rangur hlutur er gerður af réttum ástæðum er hann í 

rauninni ekki rangur en ef réttur hlutur er gerður af röngum ástæðum er hann slæmur í 

sjálfum sér. Zagzebski (2004) telur hins vegar að gjörðir ættu ekki að skilgreinast út frá 
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eigin hvata til þess að breyta rétt eða rangt heldur ætti að horfa til siðferðilegra 

fyrirmynda og hvata þeirra og ákveða gjörðir sínar út frá því. 

1.3.3 Markmiðuð dyggðasiðfræði 

Markmiðuð dyggðasiðfræði er mótuð af Christine Swanston og gengur út á það að hver 

dyggð hafi gildi í sjálfri sér. Leitast er við að skoða á hvaða sviði hver dyggð er, við hverju 

er dyggðin svar, sess hennar innan siðfræðinnar og að lokum hvert markmið hennar er. 

Markmiðaða dyggðasiðfræðin gengur út á að læra um dyggðir með því að greina þær og 

skilja tilgang þeirra (Hursthouse og Pettigrove, 2016).  

1.3.4 Platónsk dyggðasiðfræði 

Platónsk dyggðasiðfræði er byggð á kenningum Platóns eins og nafnið gefur til kynna og 

flokkast í nokkrar undirgreinar. Þær byggja á frummyndakenningu hans og leggja áherslu á 

að sjálfið sé óvinurinn og það sem fetar fólk í átt að sjálfsleysi sé af hinu góða. Allir eiga að 

leitast eftir að verða eins og fullkomin fyrirmynd manna, frummyndin. Platónísk 

dyggðasiðfræði hefur verið nýtt með trúarlegri siðfræði en þá er Guð hin fullkomna 

frummynd. Aðalmarkmið hennar er að reyna að nálgast fullkomnun með því að tileinka 

sér dyggðir (Hursthouse og Pettigrove, 2016). 
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2 Námsefnið sett í samhengi 

Í kjölfar greiningar á hugtakinu dyggð setti höfundur saman kennsluefnið „Betri ég, betri 

heimur“. Þar eru settar fram skilgreiningar á dyggðinni líkt og Platón (429-347 f.Kr./1993) 

lagði áherslu á. Auk er reynt að stuðla að því að nemendur tileinki sér dyggðina líkt og 

Aristóteles fjallaði um. Kenning Aristótelesar um að dyggðir séu hinn gullni meðalvegur 

milli tveggja öfga (334-323 f.Kr./1995) er undirstrikuð með því að spyrja nemendur hvort 

að dyggðirnar geti verið slæmar. Í námsefninu er lögð áhersla á mikilvægi dyggða til þess 

að gera heiminn að betri stað frekar en að þær séu verkfæri til þess að öðlast inngöngu í 

annan heim líkt og í flestum trúarbrögðum. 

Efnið er ætlað nemendum miðstigs grunnskóla, þó það megi laga að öðrum stigum, 

og hentar það til kennslu í samfélagsgreinum. Námsefnið skiptist í sjö kafla og er hver kafli 

hugsaður sem kennsluefni fyrir eina kennslustund. Fyrsta kennslustundin er hugsuð sem 

almenn kynning á hugtakinu dyggð en eftir það er hver kennslustund miðuð út frá 

ákveðinni dyggð vikunnar. Síðasti kaflinn er nokkurs konar lokaorð og er tekinn fyrir í 

sömu kennslustund og sá næst síðasti. Kennslustundirnar byggjast að miklu leyti í kringum 

kveikju (Ingvar Sigurgeirsson, 2013), leik eða dæmisögu sem tengist dyggðinni, ásamt 

kennsluaðferðinni lesið spurt og spjallað (Ingvar Sigurgeirsson, 2013) sem felur í sér 

útskýringu á dyggðinni og umræður. Að lokum gera nemendur heimaverkefni sem miðast 

að því að aðstoða þá við að innleiða dyggðina heima fyrir. 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

2.1.1 Samfélagsgreinar 

Samfélagsgreinar spanna vítt svið og eru samheiti yfir sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, 

trúarbragðafræði, lífsleikni, heimspeki og siðfræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Námsefnið „Betri ég, betri heimur“ gæti bæði hentað í kennslu á lífsleikni þar sem leikni í 

samskiptum við aðra er þjálfuð og einnig í siðfræði. Eins og kom fram hér á undan hafa 

dyggðir einnig sterk tengsl inn í trúarbrögð þannig að það væri hægt að nýta námsefnið 

samhliða trúarbragðafræðslu. 

Eitt af því fyrsta sem fjallað er um í kafla aðalnámskrár (2013) um samfélagsgreinar er 

að grundvöllur þeirra liggi í skyldu samfélagsins til að sinna fræðslu um hin ýmsu gildi og 

þýðingu þeirra fyrir farsælt líf. Sem dæmi um slík gildi eru nokkrar dyggðir nefndar.   

Áherslan á að samfélagsgreinar þjálfi nemendur í samræðum er mikil og nefnd oftar 

en einu sinni með mismunandi áherslum. Nemendur eiga að geta átt innihaldsrík 

samskipti en umræður um hverskonar áhrif þeirra eigin gjörðir og gjörðir annarra geta 

haft á heiminn gætu flokkast þar undir. Slíkar umræður eru einmitt í dyggðakennslunni. 
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Einnig eiga þeir að geta tekið þátt í samræðum um siðferðileg álitamál og myndað sér 

skoðanir á þeim (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

 Samkvæmt aðalnámskrá (2013) á leitast til að virkja þátttöku nemenda í félagslífi og 

sjá til þess að þau kunni reglur og gildi samskipta. Í námsefninu eru settar reglur fyrir 

umræður og talað um þolinmæði í samskiptum. Í hverjum kafla eru umræður bæði um 

dyggðina og leik sem farið var í.  

Hlutverk samfélagsgreina er skilgreint sem vettvangur til þess að hjálpa nemendum 

að gera grein fyrir sér sjálfum og fylgjast með eigin hugsunum. Þeir eiga að skilja að þeir 

beri ábyrgð á eigin leiðum og ákvörðunum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í „Betri ég, 

betri heimur“ má finna verkefni sem snúa að því að nemendur fylgist með eigin hegðun 

og skoði hvernig þeim tekst að breyta henni.  

Í lok kaflans um samfélagsgreinar í aðalnámskrá (2013) er hlutverk nokkurra greina 

dregið saman í eina setningu. Þar er hlutverki siðfræðinnar lýst sem rannsókn á 

siðfræðilegum gildum og eflingu siðvits en það er einnig markmið námsefnisins „Betri ég, 

betri heimur“. 

2.1.2 Grunnþættir aðalnámskrár 

Grunnþætti aðalnámskrár grunnskóla (2013) skal flétta inn í öll fög grunnskólans. Þessir 

grunnþættir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 

og sköpun. Það má færa rök fyrir að sumir þessara grunnþátta séu dyggðir sem 

undirstrikar þá áherslu sem lögð er á dyggðir í aðalnámskrá hvort sem hún er ómeðvituð 

eða ekki. Kennsla á dyggðum ætti einnig að ýta undir og styrkja grunnþættina. Til dæmis 

ættu góðvild og tillitsemi að ýta undir jafnrétti og skilning á mannréttindum. 

2.2 Dyggðakennsla á Íslandi 

Þrátt fyrir áherslu á dyggðir í aðalnámskrá grunnskóla (2013) fann höfundur ekkert 

námsefni á íslensku sem miðar að því að kenna grunnskólabörnum dyggðir. Þar að auki 

leitaði höfundur af vísbendingum um að dyggðakennsla færi fram í grunnskólum þrátt 

fyrir skort á námsefni en fann eingöngu einn skóla, Hrafnagilsskóla, sem hafði 

dyggðakennslu í skólanámskrá sinni námsárið 2017-2018 (Hrafnagilsskóli, 2017). Það er 

því ljóst að dyggðakennslu er illa sinnt í grunnskólum landsins og ef einhver kennsla fer 

fram er hún ekki nægilega áberandi og erfitt að nálgast upplýsingar um hana. 

Staðan í leikskólum landsins er talsvert betri. Árið 2006 var kennsluefnið „Lífsleikni í 

leikskóla“ gefið út en í því er fjallað um 12 dyggðir og hvernig er hægt að kenna þær. Efnið 

var þróað í samstarfi þriggja leikskóla á Akureyri. Kennsla dyggðanna er fléttuð inn í allt 

leikskólastarf og er ein dyggð tekin fyrir í mánuði. Hún er lögð inn með sögum, söngvum 
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og skilgreiningu á dyggðinni sem er send heim með foreldrum til þess að dyggðakennslan 

geti haldið áfram heima fyrir (Krógaból, e.d.). Ætla má að útgáfa efnisins hafi aukið 

dyggðakennslu í leikskólum landsins og það er vonin að námsefnið „Betri ég, betri 

heimur“ geti haft sömu áhrif. 

2.3 Dyggðakennsla í Bretlandi 

Á Bretlandi fór af stað tilraunaskóli á vegum Jubilee Centre við Birmingham háskólann 

fyrir þremur árum. Í skólanum er svokölluð mannkostamenntun í aðalhlutverki en í því 

felst að leggja áherslu á dyggðakennslu í öllum fögum skólans (Kristján Guðjónsson, 2017).  

Dyggðirnar eru ekki kenndar sem sér námsefni heldur eru þær fléttaðar inn í allt starf 

á vegum skólans. Ein megin ástæða þess er að nemendur eiga oft erfitt með að færa 

þekkingu á milli námsgreina. Kristján Kristjánsson, einn af stofnendum skólans, segir að í 

öllum fögum sé grundvöllur fyrir dyggðakennslu þar sem að spurningar um siðferði geti 

vaknað upp hvenær sem er og um hvaða efni sem er. Í enskukennslu, þar sem 

riddarasögur eru kenndar, er tekin umræða um hvort persónur sögunnar séu góðar eða 

illar og hvaða dyggðir þær sýna og í náttúrufræði vakna upp siðferðislegar spurningar í 

tengslum við hlýnun jarðar (Kristján Guðjónsson, 2017).  

Skólinn naut strax mikilla vinsælda og eru mörg hundruð nemenda á biðlista til að 

komast inn í skólann (Kristján Guðjónsson, 2017). Það gefur til kynna að áhugi fyrir 

mannkostamenntun sé mikill meðal foreldra. Þar að auki hefur forsætisráðherra Bretlands 

kallað eftir því að fleiri háskólar fari af stað með svipuð verkefni. 

Jubilee stofnunin hefur einnig rannsakað hvort mannkostamenntun hafi jákvæð áhrif 

á siðferðisþroska barna. Niðurstöður sýna að hægt sé að bæta dyggðalæsi nemenda og 

siðferðilegan skilning en það hefur verið erfiðara að sýna fram á að nemendurnir yfirfæri 

þekkinguna í sitt daglega líf og breyti hegðun sinni. Slíkar rannsóknir eru afar flóknar í 

framkvæmd og erfitt að fá skýrar niðurstöður. Þrátt fyrir að viðtöl við foreldra og kennara 

sýndu fram á mun er ekki hægt að fullyrða út frá því vegna sterkra þóknunaráhrifa. Þegar 

siðferðiseinkunnir skóla voru bornar saman kom í ljós að áhugi skólastjóra á 

mannkostamenntun var með stærri áhrifaþáttum (Kristján Guðjónsson, 2017). 
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3 Lokaorð 

Dyggðin er hugtak sem erfitt er að skilgreina á fullkominn hátt og hafa fræðimenn lagt 

fram mismunandi tillögur í gegnum tíðina. Auk þess er talað um dyggðir í hinum ýmsu 

trúarbrögðum þó með mismunandi áherslum. Í rauninni skiptir ekki máli hvaða 

skilgreining er notuð, dyggðin er alltaf eftirsóknarverð. Samkvæmt þeim öllum eru dyggðir 

verkfæri til þess að öðlast endanlega hamingju, hvort sem það er í þessum heimi eða í 

einhverju framhaldslífi. Sumir vilja leggja meiri áherslu á að fólk geti hagnýtt sér dyggðir 

heldur en að skilgreina hugtakið. Það er mikilvægt að kynna sér fræðilegan bakgrunn 

dyggða og líta á þær frá sjónarhorni mismunandi trúarbragða áður en dyggðakennsla er 

hafin til þess að kennari geti fundið hverskonar nálgun hann vill nýta sér og látið 

kennsluna höfða til sem flestra. 

Dyggðakennsla í grunnskólum á Íslandi er afar takmörkuð þrátt fyrir að aðalnámskrá 

leggi þó nokkra áherslu á dyggðir í almennu skólastarfi og þá sérstaklega innan 

samfélagsgreina. Það er kannski ekki skrítið að kennarar leggi ekki í að vera með 

skipulagða kennslu þar sem ekkert námsefni er til staðar í beinni dyggðakennslu. Því er 

von höfundar að námsbókin „Betri ég, betri heimur geti veitt kennurum það sem þeir 

þurfa til þess að komast af stað með dyggðakennslu og opni fyrir frekari hugleiðingar og 

skilning á mikilvægi þesskonar kennslu. 

Til er mun viðameira kennsluefni um dyggðir sem ætlað er fyrir dyggðakennslu í 

leikskólum sem mætti hafa til hliðsjónar við gerð á frekara námsefni fyrir grunnskóla. 

Velgengni tilraunaskóla Jubilee Centre í Bretlandi, þar sem skólastarf er byggt í kringum 

mannkostamenntun, hefur sýnt fram á að áhugi á aukinni dyggðakennslu er til staðar þar í 

landi bæði hjá foreldrum barna og hjá yfirvöldum. Það er líklegt að áhuginn sé einnig til 

staðar hér á landi fyrir dyggðakennslu en það væri vert að kanna betur. Slíkar niðurstöður 

gætu fært rök fyrir því að þróa nánar námsefni í dyggðakennslu fyrir íslensk skólakerfi. 

Það væri mjög áhugavert að sjá skóla hér á landi setja mannkostamenntun í forgang, 

líkt og í tilraunaskóla Jubilee Centre, og sjá útkomuna. Næstu skref með námsefnið sem 

hér hefur verið fjallað um eru þó að prófa það og sjá hvort að það hafi þau jákvæðu áhrif 

sem höfundur vonast eftir. Námsefnið mætti svo þróa frekar með reynslu af prófunum í 

huga þannig að það gagnist sem best. Einnig væri gaman að bæta við fleiri dyggðum í 

námsbókina og búa til efni fyrir mismunandi stig skólans. 

Það er mín von að námsefnið „Betri ég, betri heimur“ veki áhuga kennara á því að 

kenna dyggðir sé hann ekki þegar til staðar og verði jafn vel til þess að meira efni verði 

útbúið og að kennsla á dyggðum verði algengari innan veggja grunnskólanna. 
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