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Inngangur 
 

Í þessu hefti er farið yfir kafla námsbókarinnar Betri ég, betri heimur og komið með hugmyndir af því 

hvernig haga má kennslunni. Einnig eru leikreglur útskýrðar ásamt hugmyndum af umræðum um þá. 

Leikirnir eru eingöngu í kennsluleiðbeiningunum þannig að auðvelt er að skipta þeim út fyrir aðra leiki 

sem henta dyggð vikunnar. Farið verður yfir mikilvæg atriði sem gott er að komi fram í umræðuköflum 

námsbókarinnar. Efnið má nota í kennslu samfélagsgreina og er ætlað fyrir miðstig þó það megi laga að 

öðrum stigum. Aftast í heftinu má finna þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem tengjast dyggðakennslunni. 

Kennsluefnið skiptist í sex kafla en hver kafli er hugsaður sem kennsluefni fyrir eina kennslustund og gert 

er ráð fyrir einum tíma á viku í efnið. Ekki er mælt með því að taka fyrir fleiri en einn kafla á viku svo að 

nemendur fái tíma til þess að tileinka sér dyggðina sem farið var yfir. Kennarar eru hvattir til þess að 

leggja mikla áherslu á dyggð vikunnar og flétta henni eins mikið og hægt er inn í aðra kennslu fram að 

yfirferð næsta kafla. Gott er að minna nemendur reglulega á að fara eftir dyggðinni. Ef miklar umræður 

skapast og ekki tekst að klára að fara yfir kafla á einni kennslustund er hann kláraður í næsta tíma og 

dyggðin er þá æfð í tvær vikur. 

Í byrjun hvers kafla er dyggðin útskýrð. Gæta þarf þess að nemendur skilji það sem tekið er fram og það 

getur verið gott að stoppa eftir hverja efnisgrein og ræða aðeins, sjá hvort allir skilji og taka dæmi ef 

þarf. 

Í umræðuhlutanum er gott að allir sitji saman í hring þannig að hver og einn geti séð framan í alla. Annað 

hvort sitja allir á stól eða allir á gólfinu, líka kennarinn svo að enginn horfi niður á annan. Ef 

spurningunum í umræðukaflanum er hægt að svara með já eða nei eiga nemendur að rökstyðja svar sitt 

og taka dæmi. 

Í lok hvers kafla eru verkefni sem nemendur eru beðnir að vinna heima til þess að innleiða dyggðirnar í líf 

þeirra utan skóla. Gert er ráð fyrir að nemendur séu með litla bók til þess að skrifa verkefnin í. Foreldrar 

ættu að vera meðvitaðir um dyggð vikunnar og gott er að hvetja þá til að innleiða hana heima. Það getur 

verið ágætt að senda á foreldra bréf með dyggð vikunnar ásamt þeirri skilgreiningu sem gefin er upp í 

námsbókinni. 
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Hvað er dyggð? 
Fyrsti tíminn er stutt kynning á hugtakinu dyggð og undirbúningur fyrir næstu tíma. Kennslustundin hefst 

á appelsínuleiknum en hann er notaður sem kveikja. Til þess að leikurinn hafi sem mest áhrif er best að 

minnast ekkert á að hann tengist dyggðakennslu og fara í hann áður en nokkur kennsla um dyggðir hefst. 

 

Appelsínuleikurinn  

Í þennan leik þarf:  

- Appelsínu 

- Niðurteljara 

- Stórt rými (helst utandyra) 

Nemendum er skipt í tvö lið og liðin látin standa í nægilegri fjarlægð frá hinu liðinu svo ekki heyrist á 

milli. Mitt á milli liðanna er einni appelsínu komið fyrir. Kennarinn útskýrir reglur leiksins fyrir öðru 

liðinu í einu. Það er mjög mikilvægt að reyna að koma liðinu í eins mikið keppnisskap og hægt er. 

Kennarinn segir við annað liðið: Amma liggur á sjúkrahúsinu og á ekki langt eftir. Síðasta ósk hennar 

er að fá að borða uppáhalds kökuna sína einu sinni enn og þið þurfið appelsínubörk til að geta bakað 

hana, þannig þið verðið að ná appelsínunni á undan hinu liðinu. Ég set tímann á þrjár mínútur og það 

lið sem er með appelsínuna þegar tíminn rennur út vinnur. Það má ekki meiða en það má taka af. 

Kennarinn segir við hitt liðið: Þið eruð búin að vera á gangi í eyðimörkinni í marga daga og hafið 

ekkert fengið að drekka. Þið verðið að ná appelsínunni þarna til þess að geta drukkið safann, annars 

deyið þið úr þorsta. Ég set tímann á þrjár mínútur og það lið sem er með appelsínuna þegar tíminn 

rennur út vinnur. Það má ekki meiða en það má taka af. 

Það þarf ekki endilega að nota þessar sögur. Það mikilvæga er að selja nemendum það að þeir 

virkilega þurfi að ná appelsínunni og taka það fram að þau þurfi annaðhvort safann eða börkinn. Öll 

áhersla á að vera að ná appelsínunni en ekki hvaða hluta hennar. 

Kennarinn færir sig nú út af vellinum og hrópar „byrja!“ um leið og niðurteljarinn er settur í gang. Í 

lang flestum tilfellum er appelsínan gjörónýtt þegar tíminn er útrunninn. Ef hún er það ekki er allt í 

lagi að leyfa leiknum að halda aðeins lengur áfram en tíminn á niðurteljaranum segir til um eða þar 

til appelsínan er ónýt.  

Þegar leiknum er lokið eru nemendurnir kallaðir saman og útskýrt fyrir þeim að í rauninni hafi allir 

tapað því að appelsínan er ónýt og enginn getur notað hana. Ef þau hefðu hins vegar stoppað og 

talað saman þá hefðu allir geta unnið þar sem annað liðið þurfti aðeins börkinn en hitt bara safann. 

Þannig er þetta oft í heiminum. Fólk er svo upptekið að því að komast yfir það sem það sækist eftir 

að það gleymir að tala saman. Það gleymir að hugsa um aðra og þarfir þeirra. 
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Umræður um appelsínuleikinn 
- Hafið þið sé dæmi um það að fólk fer að rífast eða slást því það talar ekki saman? 

- Gerir fullorðið fólk þetta líka? 

- Hvað getum við gert til þess að koma í veg fyrir svona misskilning? 

Það getur verið gott að minnast á það við nemendur að í gegnum söguna hafi verið mörg stríð sem hefði 

mátt stöðva með því að tala saman og binda endi á misskilning. 

Eftir umræður er kaflinn Hvað er dyggð? lesinn með nemendum. Gott er að tengja appelsínuleikinn við 

kaflann með því að tala um leikinn. Dyggðir hjálpa fólki að koma í veg fyrir átök eins og í 

appelsínuleiknum. 

Reglurnar neðst í kaflanum eru mjög mikilvægar fyrir allar komandi kennslustundir og þær getur verið 

gott að rifja upp reglulega við yfirferð efnisins.  

„Hlustum á þann sem er að tala“ er mjög mikilvæg regla. Hana þarf að ræða betur og útskýra nánar. 

Nemendur eiga að hlusta til þess að skilja og nota alla athyglina í það. Ekki hugsa um mótrök á meðan. Ef 

nemendur fara að finna að þeir séu ósammála á meðan einhver er að tala er best að reyna að hætta að 

hugsa um það, leyfa þeim sem er að klára að tala og meta þá í huganum það sem var sagt. Eftir það er 

hægt að hugsa um og segja svo sína eigin skoðun. Það má deila um það hvort að einstaklingur sé í raun 

og veru að hlusta ef hann er að hugsa um það sem hann ætlar að segja á meðan. Aðalmarkmið með 

umræðum ætti ekki að vera að koma okkar skoðunum á framfæri heldur að skilja betur skoðanir annara 

og hvernig aðrir hugsa. 

Með seinustu reglunni : „Við erum ekki dónaleg þó við séum ósammála“ má útskýra að það er allt í lagi 

að vera ósammála og við þurfum ekki alltaf að komast að einni niðurstöðu í umræðum. Það má hafa 

mismunandi skoðanir. 
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Þolinmæði 

Flækjuleikurinn er notaður sem kveikja fyrir kennsluna og er leikurinn í upphafi tímans. Ekki þarf að 

undirbúa leikinn sérstaklega. 

 

Flækjuleikurinn 

Í þennan leik þarf:  

- Nægilegt gólfpláss (má vera úti eða inni) 

Allir nemendurnir eru látnir standa í hring með lokuð augun og útréttar hendur. Hver á svo að finna 

eina hönd til þess að leiða sitthvoru megin. Kennarinn aðstoðar alla við að finna hönd til að leiða, að 

engir tveir leiði sömu hönd og að engir tveir haldist í hendur með báðum höndum. Nú ættu allir 

nemendur að vera vel flæktir en ef ekki hjálpar kennarinn nemendum að flækja sig enn meira með 

því að láta nemendurna taka í aðrar hendur.  

Kennarinn útskýrir fyrir nemendum að nú eigi þeir að losa flækjuna án þess að sleppa höndunum og 

leyfir þeim svo að sjá um það sjálfir án þess að skipta sér of mikið af. Nemendur ættu að enda í 

einum stórum hring eða tveim til þrem litlum. Ef mikið snýst upp á hendurnar á einhverjum 

nemanda er í lagi að hann sleppi og taki aftur í þannig að ekki lengur sé snúið uppá.  

Það mun vera misjafnt eftir hópum hvernig gengur en hvaða útkomu sem er má nota sem kveikju af 

umræðu um þolinmæði.  

Ef það gengur mjög vel og nemendur eru fljótir að leysa flækjuna er hægt að hrósa þeim fyrir hversu 

þolinmóðir þeir voru og útskýra fyrir þeim að ef að þau hefðu verið óþolinmóð og allir að reyna að 

leysa flækjuna í einu á mismunandi stöðum þá hefði líklega gengið mun verr. 

Ef það gengur ekki nógu vel að leysa flækjuna og tekur frekar langan tíma er gott að um þolinmæði 

eftir leikinn. Ef allir eru að reyna að leysa flækjuna í einu gæti flækjan þess vegna orðið verri. 

Leikurinn er endurtekinn og nú eru nemendur beðnir að leggja sérstaka áherslu á að vera þolinmóðir 

og reyna ekki öll að stjórna í einu.  

 

Umræður um flækjuleikinn 
Eftir seinna skiptið er rætt um það hvort að nemendur sáu einhvern mun á milli leikja.  

- Voru nemendur fljótari að leysa flækjuna? 

- Hvort skiptið gekk betur? 

- Hvort skiptið var skemmtilegra? 

Eftir leikinn er kaflinn um þolinmæði lesinn og svo er farið í umræður. 

Með spurningunni „er hægt að vera of þolinmóður?“ getur verið erfitt að komast að einni niðurstöðu. 

Gott að það komi fram að það getur gerst að fólk missi af tækifærum því það er að bíða eftir hinu 
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fullkomna og það getur líka gerst að fólk missi af því sem það var að bíða eftir því það gafst upp og var 

búið að skuldbinda sig við annað. Þá má minna á að það er ekki alltaf til eitt rétt svar og að við þurfum 

ekki endilega öll að vera sammála.  

 

Hjálpsemi 

Tíminn byrjar á því að nemendur fara í leikinn Nafnaleitin. Leikinn þarf að undirbúa fyrir tímann og gott 

er að vera búinn að setja hann upp áður en kennslustundin hefst.  

 

Nafnaleitin 
Í þennan leik þarf:  

- Mikið magn af eins hlutum (t.d blöðrur, tölur, krónur, miðar, steinar) þar sem nafn hvers 

nemanda bekkjarins er skrifað á einn þeirra en flestir hafa ekkert nafn. 

- Niðurteljara 

- Rými (t.d. skólastofa þar sem borðunum er rutt frá) 

Öllum hlutunum er komið fyrir í hrúgu í miðju rými og nemendur látnir standa í hring í kringum 

hrúguna. Kennarinn útskýrir að nemendurnir fái tvær mínútur til þess að finna hlutinn með sínu 

nafni. Þeir sem finna nafnið sitt áður en tíminn rennur út vinna. Þegar nemandi hefur fundið nafnið 

sitt fer hann í „sigurhornið“ svo hann sé ekki fyrir hinum. Þegar allir skilja leikreglur og eru tilbúnir er 

niðurteljarinn settur í gang. Þegar tíminn er liðinn er farið yfir hversu mörgum tókst að finna nafnið 

sitt og rætt í stuttu máli hvernig gekk. Nemendurnir sem fundu nafnið sitt koma því aftur fyrir í 

hrúgunni og er öllum hlutunum ruglað. Svo fara allir aftur í hring til þess að prófa leikinn aftur en 

með breyttum reglum. Kennarinn útskýrir að í þetta skiptið eigi þau að hjálpast að við að finna 

nafnið sitt. Um leið og einhver finnur nafn annars kallar hann það upp og lætur einstaklinginn fá 

miðann. Leikurinn er leikinn aftur með breyttu reglunum og eftir hann er athugað hversu margir 

nemendur náðu að finna nafnið sitt í þetta skipti. 

Skemmtileg útfærsla leiksins er að troðfylla lítið herbergi af blöðrum með nöfnum nemenda. 

 

Umræður um nafnaleitina  
- Var einhver munur á því hvernig gekk að finna nafnið sitt milli leikja? 

- Af hverju var auðveldara að finna nafnið sitt í seinni leiknum? 

- Munaði miklu að þurfa að hjálpa öðrum að finna sín nöfn? 

- Munaði miklu að fá hjálp frá öðrum? 

- Það þarf ekki endilega að vera svo erfitt að hjálpa öðrum en það getur skipt mjög miklu máli að 

fyrir einstaklinginn sem við hjálpum fá þessa aðstoð. 
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Góðvild 
Tíminn byrjar á leiknum Sullumall. Gott er að undirbúa leikinn með talsverðum fyrirvara með því að biðja 

foreldra að senda börnin sín í skólann með krem, sjampó og því um líkt sem annars væri hent á 

heimilinu. 

 

Sullumall 
 

Í þennan leik þarf: 

- Bakka 

- Túpur, flöskur eða dollur fullar af einhverskonar gumsi, t.d tannkremi, sjampói eða kremi (reyna 

að fá eitthvað sem annars væri hent) 

- Tuskur, sápu og heitt vatn 

Hver nemandi fær eitthvað ílát til þess að sulla úr og bakka til þess að sulla því á. Nemendur geta 

verið nokkrir saman um bakka og ílát. Kennarinn segir nemendum að þeir megi núna sulla úr 

ílátunum og leika sér með innihaldið. Það má skipta um ílát á milli hópa og blanda saman en bara 

passa að allir fái að sulla. 

Þegar nemendur hafa leikið sér og sullað í einhvern tíma eru þeir beðnir um að setja sullið aftur í 

ílátin. Það á líklega ekki eftir að ganga vel og nemendur eiga líklega eftir að gefast upp. Þá útskýrir 

kennarinn að það sé eins með ljóta hluti sem við segjum við aðra. Það er mjög auðvelt að segja þá og 

það er stundum eins og þeir sullist út úr okkur. Hins vegar er mjög erfitt að taka þá til baka og það 

mun líklega eitthvað sitja eftir hjá þeim sem við sögðum eitthvað ljótt við alveg eins og að það 

verður alltaf eitthvað eftir af sullinu sama hversu mikið við reynum að troða því aftur í ílátin. 

Eftir leikinn fá allir tuskur, heitt vatn og sápu og hjálpast að við að þrífa upp sullið. 

 

Önnur útfærsla er að nota spýtu sem að allir fá að negla einn nagla í. Passa þarf að naglinn sé ekki 

negldur svo djúpt að hann náist ekki úr. Allir eru beðnir um að fjarlægja naglann sin og skoða hvort 

spýtan sé eins og hún var áður en þau negldu í hana. Það munu vera holur í spýtunni. Þannig virkar 

það líka þegar við segjum eða gerum eitthvað ljótt við aðra. Sama þó að við reynum að taka það til 

baka þá mun það skilja eitthvað eftir sig. 

 

Í umræðunum um góðvild er spurningunni „Getum við verið of góð við okkur sjálf?“. Þá er gott að það 

komi fram að einstaklingur er ekki endilega að vera góður við sjálfan sig með því að gera bara það sem 

lætur honum líða vel á hverri stundu því að til þess að ná stórum markmiðum þurfum við oft að gera 

hluti sem láta okkur líða smá illa. Til lengri tíma litið er því ekki alltaf að vera góður við sjálfan sig að gera 

það sem lætur manni líða vel. 
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Sannsögli 
Kennslustundin byrjar á leiknum Hrós eða lygi. Nemendum er ekki sagt nafnið á leiknum. 

Hrós eða lygi 
 

Í þennan leik þarf: 

- Skólastofu 

Nemendum er skipt upp þannig að þeir séu í pörum. Ef fjöldi nemenda er oddatala eru þrír hafðir 

saman í einu liði. 

Nú fær kennarinn einn úr hverju pari til þess að koma með sér fram og hina að bíða í stofunni. Hann 

segir þeim sem eru frammi að þeir eigi að finna þrjú hrós um þann sem er með þeim í pari og þau fái 

tvær mínútur til þess. Kennarinn fer inn í stofuna á meðan og útskýrir fyrir hinum að þeir sem eru 

frammi ætli að koma inn og segja þeim tvo hluti sem eru sannir og einn sem er lygi. Þau eiga að 

hugsa hvað þeir halda að sé lygi en mega ekki segja hvað þau halda fyrr en kennarinn gefur þeim 

leyfi. Þegar tvær mínútur eru liðnar er þeim sem eru frammi hleypt inn og þeir gefa hinum hrósin sín 

þrjú. Þegar allir eru búnir að hrósa segir kennarinn hann sjálfur hafi verið sá eini sem laug. 

 

Umræður um hrós eða lygi  
- Hvernig leið ykkur sem fenguð hrós þegar þið vissuð ekki hvort það væri verið að ljúga að ykkur 

eða segja satt? 

o Var gaman að fá hrós? 

o Hefði verið skemmtilegra að fá þessi hrós ef þið hefðuð treyst því að það væri verið að 

segja satt? 

- Hvernig leið ykkur sem voruð að gefa hrós? 

o Funduð þið fyrir því að ykkur væri ekki treyst? 

o Ef þið funduð fyrir því hvernig lét það ykkur líða? 

- Í þessum leik treystuð þið ekki hinum því að ég sagði ykkur að þau væru að fara að ljúga. Hvernig 

gerist það í alvörunni að fólk hættir að treysta öðrum? 

 

Í framhaldi að leiknum er gott að segja söguna Úlfur Úlfur sem er hér fyrir neðan til þess að undirstrika 

það að þeim sem ljúga er ekki treyst. 

 

Úlfur úlfur 
Einu sinni var lítill smaladrengur sem passaði kindur upp undir fjalli nálægt dimmum skógi. Honum 

leiddist mjög mikið að vera þarna aleinn allan daginn, svo honum datt í hug ráð til að ná í félaga og 

hafa dálitla skemmtun. Hann hljóp í sprettinum niður að bænum og hrópaði eins hátt og hann gat 

"Úlfur! Úlfur!" Fólkið í bænum flýtti sér til að hjálpa honum og sumir voru hjá honum í nokkuð 

langan tíma. Drengnum þótti svo gaman að þessu að nokkrum dögum seinna lék hann sama leikinn, 
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og enn kom fólkið út til að hjálpa honum. En svo einu sinni kom úlfur út úr skóginum og fór að elta 

kindurnar þá hrópaði drengurinn auðvitað, "Úlfur! Úlfur!" enn þá hærra en nokkru sinni áður. En í 

þetta skipti hugsaði fólkið með sér að það skildi ekki láta hann narra sig oftar, og enginn fór til að 

hjálpa, svo úlfurinn fékk sér góða máltíð úr lambahópnum. En þegar drengurinn fór að kvarta um að 

enginn hefði komið til að hjálpa sér, sagði gamall maður við hann: "Þeim sem að skrökvar er ekki 

trúað jafnvel þegar hann segir satt. " 

 

Í umræðunum kemur fram spurningin hvers vegna ljúgum við. Þá er líklegt að einhver komi með þá 

hugmynd að við ljúgum stundum til þess að vernda aðra. Þá má spyrja hvort við erum í raun og veru að 

reyna að vernda aðra eða hvort við erum að reyna að vernda okkur sjálf. 

 

Tillitssemi 
Í æfingahluta kaflans koma fram spurningar sem nemendur eiga að svara með tillitssemi efst í huga. Það 

er ekki endilega til rétt svar við spurningunum og við sumum þeirra getur verið erfitt að fá endanlega 

niðurstöður. Aðalatriðið er að fá krakkana til þess að setja sig í spor annarra, velta fyrir sér þessum 

spurningum og reyna að koma hugsunum sínum í orð.  

Kennari ætti að reyna að stýra umræðunum þannig að krakkarnir setji sig í spor þeirra sem koma fram í 

æfingunum. Passa skal að krakkarnir svari fyrir einstaklinginn sem spurt er hvernig á að bregðast við, t.d í 

dæminu um Þórð þá gæti komið upp sú tillaga að enginn af krökkunum ætti að vera vondur við Þórð í 

fyrsta lagi. Þá er gott að segja krökkunum að það sé alveg hárrétt en ef að við lendum í svipuðum 

aðstæðum þá getum við ekki stjórnað því hvernig aðrir hegða sér heldur eingöngu hvernig við hegðum 

okkur sjálf. Þannig er gott að ræða hvernig Arna sérstaklega getur brugðist við. 
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Hæfniviðmið úr aðalnámskrá 
Eftirfarandi eru hæfniviðmið tekin beint úr Aðalnámskrá grunnskóla og er hægt að nýta við mat á 

dyggðakennslunni en hún uppfyllir þau öll að hluta eða til fulls. Hæfniviðmiðin eru ætluð miðstigi. 

Nemandi getur 

- sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti. 

umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi, 

- fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna og bent á leiðir til úrbóta 

- notað mikilvæg hugtök til að fjalla um menningar- og samfélagsmálefni,  

- lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og umhverfi,  

- gert grein fyrir hugmyndum um samhjálp og velferð og framkvæmd hennar í samfélaginu,  

- lýst með dæmum gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir eigin sjálfsvitund,  

- lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á, áhrifum þeirra á hugsun og hegðun,  

- tileinkað sér heilbrigða og holla lífshætti,  

- gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna og rætt þýðingu þess, 

- sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum,  

- borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og 

lífshátta,  

- metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt,  

- rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og siðferðilegum toga,  

- tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, réttindi og skyldur, sýnt 

ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínum samkvæmt alþjóðasáttmálum,  

- tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í samstarfi við aðra,  

- nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og rætt áhrif staðalímynda, 

- sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra,  

- rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra,  

- rætt reglur í samskiptum fólks og tekið þátt í að setja sameiginlegar leikreglur með öðrum, 

- sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 

 


