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Hvað er dyggð? 
 

Dyggðir eru allir þeir góðu eiginleikar sem fólk býr 

yfir. Með því að vera dyggðug hjálpum við öðrum að 

líða vel og oft hjálpar það okkur sjálfum að líða vel í 

leiðinni. Ef fleiri í heiminum væru dyggðugir myndi 

fleira fólki líða vel og þá væri heimurinn betri 

staður. Þess vegna ætlum við að læra um dyggðir. 

Í þessari bók förum við yfir fimm dyggðir, lærum að 

skilja þær og reynum að tileinka okkur þær.  

Í bókinni er mikið af umræðum og til þess að þær 

geti gengið vel þurfum við að hafa nokkrar reglur í 

huga: 

- Hlustum á þann sem er að tala 

- Við grípum ekki fram í  

- Pössum að allir fái að tala sem vilja 

- Við hlæjum ekki eða gerum grín að því sem 

aðrir segja 

- Við erum ekki dónaleg þó við séum 

ósammála 
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Þolinmæði 
 

Þolinmæði er að vera rólegur á meðan beðið er eftir 

einhverju. Sá sem er þolinmóður verður ekki æstur 

og reiður í erfiðleikum en treystir á að vandamálin 

leysist ef allir reyna sitt besta. 

Þegar við tökum þátt í samræðum þurfum við að 

vera þolinmóð. Þá hlustum við á meðan aðrir eru að 

tala og bíðum róleg eftir því að við komumst að. 

Til þess að vera þolinmóð þurfum við að hafa stjórn 

á skapinu okkar. Við þurfum líka að skilja að við 

getum ekki stjórnað fólkinu í kringum okkur eða 

sumum atburðum sem koma fyrir og það er allt í 

lagi. 
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Þegar við erum óþolinmóð verðum við oft stressuð 

og jafnvel reið og pirruð. Það getur leitt til þess að 

við verðum dónaleg við annað fólk. Ef við erum hins 

vegar þolinmóð er oft auðveldara að leysa úr 

vandamálum og aðrir eru líklegri til þess að vilja 

hjálpa okkur. 

Þolinmæði er að halda áfram og að gefast ekki upp 

þar til markmiðum er náð.  

Þegar við erum þolinmóð erum við róleg, gerum 

okkar besta og treystum á að fá niðurstöður. 
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Umræður 

 

- Hvers vegna er þolinmæði mikilvæg? 

- Er erfitt að vera þolinmóður? Af hverju/ af 

hverju ekki?  

- Í hvaða aðstæðum þurfið þið að vera 

þolinmóð? 

- Hvað getið þið gert til þess að vera þolinmóð 

í þessum aðstæðum? 

- Vilt þú að aðrir séu þolinmóðir við þig? Af 

hverju/ af hverju ekki? 

- Er hægt að vera of þolinmóður? 

- Hvernig væri heimurinn ef allir væru 

óþolinmóðir? 

- Hvernig væri heimurinn ef allir væru 

þolinmóðir? 
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Verkefni: 

 

Reyndu að vera eins þolinmóð/-ur í vikunni og þú 

getur.  

Taktu eftir aðstæðum þar sem þú getur valið að 

vera þolinmóður eða óþolinmóður. Skrifaðu hjá þér 

hverskonar aðstæður þetta voru.  

Taktu líka fram hvað þú gerðir til þess að hjálpa þér 

að vera þolinmóður.  

Ef þér tókst ekki að vera þolinmóður reyndu þá að 

skrifa hvað þú hefðir geta gert til þess að hjálpa þér.  
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Hjálpsemi 
 

Hjálpsemi er þegar við hjálpum einhverjum og 

gerum gagn. Þeir sem eru hjálpsamir aðstoða aðra 

við að gera eitthvað sem þeim finnst erfitt, 

leiðinlegt eða geta ekki gert. 

Hjálpsemi er ekki það sama og að gera allt sem við 

erum beðin um. Stundum erum við beðin um að 

gera eitthvað sem er ljótt eða skaðlegt. Hjálpsemi er 

að veita öðrum þá  hjálp sem þeir þurfa frekar en að 

veita þeim það sem þeir vilja.  

Við getum líka verið hjálpsöm við okkur sjálf. Við 

erum til dæmis að hjálpa líkamanum okkar að vera 

heilbrigður með því að borða hollan mat og hreyfa 

okkur.  

Þegar eitthvað er erfitt og okkur líður illa er 

mikilvægt að biðja um hjálp og treysta á hjálpsemi 

annarra. Við verðum líka að muna að vera tilbúin til 

þess að hjálpa öðrum þegar þeir þurfa hjálp.  
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Umræður 
 

- Hvers vegna er hjálpsemi mikilvæg? 

- Hvað getið þið gert til þess að vera 

hjálpsöm? 

- Er erfitt að vera hjálpsamur? Af hverju/af 

hverju ekki? 

- Getur hjálpsemi verið slæm? 

- Hvernig getum við verið hjálpsöm við okkur 

sjálf? 

- Hvernig líður okkur þegar við hjálpum 

öðrum? 

- Hvernig líður okkur þegar aðrir hjálpa okkur? 

- Hvernig væri heimurinn ef að enginn væri 

hjálpsamur? 

- Hvernig væri heimurinn ef allir væru 

hjálpsamir? 
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Verkefni 
 

Reyndu að hjálpa eins mörgum og þú getur í heila 

viku og gerðu það eins oft og þú getur.  

Skrifaðu niður nokkrar hugmyndir  um fólk sem þú 

getur hjálpað og við hvað þú getur aðstoðað. 

Skrifaðu niður hvernig gengur. Taktu fram hverjum 

þú hjálpaðir og við hvað. Skrifaðu líka niður hvernig 

þér leið á meðan þú hjálpaðir og hvernig þér leið 

eftir að þú varst búin að hjálpa honum/henni.  
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Góðvild 
 

Góðvild er að vilja öðrum gott. Sá sem sýnir góðvild 

er góður við aðra og sjálfan sig. Það er líka hægt að 

sýna dýrum góðvild.  

Þegar við erum góð pössum við okkur að meiða ekki 

aðra hvorki með orðum né með líkamanum.  

Við þurfum líka að passa að vera góð við okkur sjálf. 

Það er ekki gott að gleðja aðra ef það sem gleður þá 

lætur okkur líða mjög illa. Við þurfum að passa að 

vera ekki of hörð við okkur sjálf þegar gengur illa. 

Góðvild er mjög skyld hjálpsemi því að með 

hjálpsemi gleðjum við aðra alveg eins og með 

góðvild. Góðir einstaklingar hjálpa þeim sem líður 

illa. 

  



11 
 

 

Það er mikilvægt að sýna öllum góðvild hvort sem 

okkur líkar vel eða illa við þá. Meira að segja ef 

einhver er vondur við okkur ættum við leggja okkur 

sérstaklega fram við að sýna honum góðvild. Þeir 

sem eru vondir við aðra gera það oft af því að þeim 

líður sjálfum illa. Ef við erum alltaf góð við þá sem 

eru vondir við okkur eru meiri líkur á að þeir vilji að 

hætta því.  

Þeir sem eru góðir reyna sitt besta til að gleðja alla í 

kring um sig og láta þeim líða vel.  
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Umræður 

 

- Hvers vegna er góðvild mikilvæg? 

- Hvað getið þið gert til þess að sýna góðvild? 

- Er erfitt að vera góður? Af hverju/ af hverju 

ekki? 

- Hvernig getum við verið góð við okkur sjálf? 

- Er hægt að vera of góður við sjálfan sig? 

- Er hægt að vera of góður við aðra? 

- Ættum við að vera góð við þá sem eru vondir 

við okkur? Af hverju/ af hverju ekki? 

- Hvernig líður okkur þegar við erum góð við 

aðra? 

- Hvernig líður okkur þegar aðrir eru góðir við 

okkur? 

- Hvernig væri heimurinn ef að enginn sýndi 

góðvild? 

- Hvernig væri heimurinn ef allir sýndu 

góðvild? 
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Verkefni 

 

Reyndu að sýna eins mikla góðvild og þú getur í eina 

viku.  

Skrifaðu niður hugmyndir hvernig þú getur verið 

góður við aðra.  

Skrifaðu hjá þér nokkur skipti sem þú sýndir góðvild. 

Hvað gerðir þú? Fyrir hvern? Hvernig leið þér á 

meðan og á eftir? 
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Sannsögli 
 

Sannsögli er að segja sannleikann. Sá sem er 

sannsögull lýgur aldrei, hvorki að öðrum né að 

sjálfum sér.  

Sannsögli er mjög mikilvæg undirstaða fyrir aðrar 

dyggðir. Einstaklingur er ekki mjög góður ef hann er 

alltaf að ljúga að fólkinu í kring um sig. Það er líka 

lítil hjálp í manneskju sem lýgur.  

Ef við ljúgum að öðrum neyðumst við oft til þess að 

ljúga enn meira svo þeir komist ekki að 

sannleikanum. Þegar fólk kemst að því að við erum 

að ljúga hættir það að trúa því sem við segjum. 

Stundum langar okkur ekki að trúa því sem við 

vitum að er satt en ef við ljúgum að okkur sjálfum 

getum við ekki unnið úr sannleikanum og þroskast í 

leiðinni. Ef við trúum að við séum betri en við erum 

þá reynum við ekki jafn mikið að bæta okkur. 
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Þeir sem eru sannsöglir standa við orð sín. Þeir lofa 

ekki einhverju sem þeir geta ekki staðið við og setja 

sjálfum sér ekki markmið sem þeir vita að þeir 

munu ekki ná. Þeir ýkja ekki heldur og þykjast vera 

betri en þeir eru eða draga úr afrekum annarra til 

þess að sýnast betri sjálfir. 

Þó að við séum sannsögul þýðir það ekki að við 

segjum allt sem við hugsum upphátt. Ef skoðun 

okkar gerir ekki gagn en særir annað fólk í staðinn 

er betra að sleppa því að segja hana.  Ef við vitum 

að sannleikurinn særir einhvern en gerir samt gagn 

ættum við að segja hann. 
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Umræður 

 

- Hvers vegna ljúgum við  

- Hvers vegna er mikilvægt að vera 

sannsögull? 

- Er erfitt að segja sannleikann? Af hverju/ af 

hverju ekki? 

- Getum við alltaf sagt satt? 

- Getur verið slæmt að segja sannleikann? 

- Getur verið betra að ljúga en að segja satt? 

- Er einhvern tímann í lagi að ljúga? 

- Hvers vegna ættum við ekki að ljúga að 

sjálfum okkur? 

- Hvernig líður okkur þegar við ljúgum að 

öðrum? 

- Hvernig líður okkur þegar aðrir ljúga að 

okkur? 

- Hvernig væri heimurinn ef enginn segði 

nokkurn tímann satt? 

- Hvernig væri heimurinn ef allir segðu alltaf 

satt? 
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Verkefni 

 

Reyndu að segja bara satt í heila viku, bæði öðrum 

og sjálfum þér. Mundu að það er allt í lagi að 

mistakast ef þú reynir þitt besta. 

Íhugaðu hvernig þér gekk á hverjum degi og hafðu 

eftirfarandi spurningar í huga. Svaraðu bara 

spurningunum sem eiga við. Þú þarft ekki að skrifa 

svörin við spurningunum ef þú vilt það ekki. 

Ég sagði bara satt 

Var einhvern tímann sem þig langaði til þess að 

ljúga? Hvers vegna langaði þig til þess? Heldurðu að 

það hefði verið betra að ljúga og hvers vegna/ hvers 

vegna ekki? 

Hvernig líður þér að hafa ekki logið neitt? 

Mér tókst ekki að segja bara satt 

Hvers vegna laugstu? Þurftir þú að ljúga oftar en 

einu sinni til þess að vernda lygina? Heldurðu að 

það hefði verið betra að segja satt og hvers vegna/ 

hvers vegna ekki? 

Hvernig líður þér með að hafa logið? 
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Tillitssemi 
 

Tillitssemi er að taka tillit til annarra. Það er að 

hugsa um það hvernig öðrum líður og reyna að 

koma fram við þá svo þeim líði sem best. 

Þegar við ætlum að segja eitthvað eða gera eitthvað 

við aðra er gott að hugsa alltaf; hvernig myndi mér 

líða ef þetta væri sagt eða gert við mig? Ef að svarið 

er að okkur myndi líða illa þá getum við sleppt því 

að segja eða gera það sem við ætluðum okkur. 

Þannig erum við tillitssöm. 

Stundum verðum við líka að passa okkur á að fólk 

vill ekki endilega það sama og við sjálf. Til þess að 

vera tillitssöm reynum við að taka eftir hvað öðrum 

líkar eða líkar ekki og hvað það er sem gerir þá 

hamingjusama.  
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Við reynum alltaf að láta öðrum líða vel en við 

þurfum samt að passa að það gerist ekki á kostnað 

okkar eigin vellíðunar. Ef okkur þarf að líða mjög illa 

til þess að öðrum geti liðið vel þá erum við ekki að 

taka tillit til okkar eigin þarfa.  

Stundum getur verið erfitt að leysa vandamál 

þannig að öllum líði vel með niðurstöðurnar en þá 

er gott að gera málamiðlun þannig að allir séu eins 

ánægðir og hægt er. 

Þegar við erum tillitssöm skiljum við að þarfir og 

langanir annarra skipta jafn miklu máli og okkar 

eigin. 
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Umræður 
 

- Hvers vegna er mikilvægt að vera 

tillitssamur? 

- Hvað getur þú gert til þess að vera 

tillitssöm/-samur? 

- Er erfitt að vera tillitssamur? 

- Vilt þú að aðrir séu tillitsamir við þig? 

- Getur tillitssemi verið slæm? 

- Hvernig væri heimurinn ef að enginn væri 

tillitssamur? 

- Hvernig væri heimurinn ef allir væru 

tillitssamir? 
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Æfing 
 

Notið það sem þið lærðuð um tillitssemi til þess að 

leysa eftirfarandi vandamál: 

- Krökkunum í 4. bekk finnst rosalega gaman 

að fara öll saman út í fótbolta. Það finnst 8. 

bekkingum líka. 4. bekkur fer oft fyrr í 

frímínútur og nær því oftast fótboltavellinum 

en þeir vilja ekki spila með 8. bekk því að 

krakkarnir þar eru svo stórir og sterkir. 8. 

bekk finnst ekki sanngjarnt að fá svona 

sjaldan að fara á völlinn. Hvað geta bekkirnir 

gert til að leysa málið? 

 

- Þórður er oft einn í frímínútunum. Arna veit 

það en hún vill ekki leika við hann því að hún 

er hrædd um að hinir krakkarnir geri grín að 

henni fyrir að leika við Þórð. Hvað getur Arna 

gert? 

 

- Atlas og Aþena eru systkini. Atlas langar til 

þess að lesa en Aþena er að spila svo háværa 

tónlist að hann getur ekki einbeitt sér. 

Hvernig geta þau leyst málið? 
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- Á kvöldin er pabbi Gríms vanur að vaska upp 

og ganga frá eftir matinn en mamma hans 

vinnur á kvöldin. Grímur sér að í kvöld er 

pabbi hans rosalega þreyttur en Grími finnst 

leiðinlegt að vaska upp og hann var búinn að 

segja Jönu vinkonu sinni að hann ætlaði að 

spila með henni tölvuleik á netinu eftir 

matinn. Ef enginn gengur frá matnum 

skemmist hann og það er erfitt að vaska upp 

diska ef maturinn þornar á þeim. Hvað á 

Grímur að gera? 

 

- Vigdís er mjög góð leikkona og fékk að leika 

aðalhlutverkið í leikritinu á árshátíðinni í 

fyrra. Á þessu ári segir kennarinn að Vigdís 

megi gera það aftur. Vigdís veit að Birnu 

vinkonu hennar langar rosalega mikið til þess 

að vera í aðalhlutverki. Vigdísi finnst hún  

sjálf vera betri leikkona en Birna en hún veit 

að Birna verður leið ef hún fær ekki 

hlutverkið. Hvað geta stelpurnar gert? Hver á 

að vera tillitsamur við hvern? 
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Verkefni 

 

Reyndu að sýna eins mikla tillitssemi og þú getur í 

eina viku. Hugsaðu hvernig þér myndi líða ef þú 

værir í sporum annarra. 

Skrifaðu niður hugmyndir hvernig þú getur verið 

góður við aðra.  

Skrifaðu hjá þér nokkur skipti sem þú sýndir 

tillitssemi. Hvað gerðir þú? Fyrir hvern? Hvernig leið 

þér á meðan og á eftir? 
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Hamingja og betri heimur 
 

Við viljum öll vera hamingjusöm og eiga gott líf. 

Flestir reyna sitt besta að ná því takmarki. Það er þó 

mjög misjafnt hvernig fólk reynir að verða 

hamingjusamt. Sumir reyna að öðlast hamingju með 

peningum, aðrir með vinum eða fjölskyldu, 

trúarbrögðum, áfengi eða eiturlyfjum.   

Fólk er oft svo upptekið af því að gera sig sjálft 

hamingjusamt að það gleymir að hugsa um aðra 

eða neitar jafnvel að gera það. Ef allir hugsa bara 

um sjálfa sig er líklegra að þeir taki frá öðrum til 

þess að öðlast hamingju sjálfir og þá geta fáir orðið 

hamingjusamir.  

Ef allir í heiminum myndu reyna sitt besta til að gera 

alla í kring um sig hamingjusama þá gætu mun fleiri 

geta fundið hamingjuna. Ef við vinnum öll saman og 

reynum okkar besta að gera alla hamingjusama 

mun hvert lítið framlag, hvert barn og hver fullorðin 

manneskja hafa pínu lítil áhrif sem gera heiminn að 

betri stað. Þegar öll pínu litlu áhrifin koma saman 

verða þau risa stór. Í sameiningu getum við breytt 

heiminum en breytingin byrjar í þér. 


