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Forsendur og markmið námsefnisins 

Hér er að finna hugmyndir um hvernig fjalla má um siðferði og dygðir í kennslu á Laxdæla sögu. 

Þessum kennsluleiðbeiningum er ætlað að styðja við meðfylgjandi verkefnahefti og svörum við 

því. Við gerð þessa námsefnis var gengið út frá útgáfu Menntamálastofnunar á Laxdæla sögu í 

endursögn Gunnars Karlssonar. Gert er ráð fyrir að þetta námsefni um siðferði og dygðir sé notað 

samhliða texta Gunnars og þeim skýringum og verkefnum sem Ragnar Inga Aðalsteinsson hefur 

gert í bókina og er ekki ætlað að skarast við verkefni Ragnars þó að óhjákvæmilega sé einhver 

skörun til staðar. Þannig er gert ráð fyrir að þetta námsefni sem hér er kynnt nýtist í hefðbundinni 

íslenskukennslu. Sérstakt markmið þessa námsefnis er þó að beina athygli nemenda að 

tækifærum til að fjalla um siðferði og dygðir í Laxdælu. Námsefninu er þannig ætlað að auka 

siðferðisþroska nemenda samhliða íslenskukennslunni. Þetta námsefni hentar fyrir nemendur á 

unglingastigi en óbreytt er það að öllum líkindum of þungt fyrir miðstig. 

Námsefnið byggist á hugmyndum mannkostamenntunar. Ekki er hér svigrúm til að kafa ofan í 

fræðilegar forsendur þessarar nálgunar en benda má sérstaklega á tvær bækur í því sambandi, 

Aristotelian character education (Kristján Kristjánsson, 2015) og Teaching character and virtue in 

schools (Arthur, Kristjánsson, Harrison, Sanderse og Wright, 2017). Í stuttu máli má þó segja að 

þessi nálgun feli í sér að samhliða því að efla siðferðisþroska stuðli umræða um siðferði og dygðir í 



2 
 

bókmenntum að aukinni færni í hversdagslífinu og jafnframt hamingju. Þetta hvílir meðal annars á 

þeirri sannfæringu að hamingjan felist í dygðum einstaklingsins. Í væntanlegu sérriti í veftímaritinu 

Netlu verður að finna greinar um rannsókn sem gerð var við þrjá grunnskóla á þessum grunni hér 

á landi. Þar á meðal eru tvær greinar eftir höfund þessa námsefnis þar sem annars vegar er gerð 

grein fyrir forsendum þessa námsefnis og hins vegar er fjallað um þær dygðir sem finna má í 

Laxdælu. Í ljósi síðari greinarinnar má geta þess að stundum birtast dygðir og siðferðileg togstreita 

með öðrum hætti í endursögn Gunnars en í óstyttu útgáfunni af Laxdælu. 

Sátt við námskrá 

Í kennsluleiðbeiningum með Laxdæla sögu sjálfri er það rökstutt hvernig kennsla á sögunni er í 

samræmi við námskrá. Þessu viðbótarnámsefni um dygðir og siðferðilega togstreitu er ætlað að 

styðja þann tilgang sem þar er rætt um til dæmis með því að hjálpa til við að dýpka lesturinn og 

fjölga þeim sjónarhornum sem ætlað er að sjá textann undir. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla þar sem fjallað er um Heilbrigði og velferð, sem er einn grunnþáttur 

menntunar, er sagt að heilbrigði „byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23). Í sérheftinu um þennan grunnþátt (Margrét Héðinsdóttir, 

Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013) er nánari útfærsla á þessu fjölþætta heilbrigði 

og þar er meðal annars lögð áhersla á lífsleikni sem leið til að gera okkur fær í að takast á við lífið 

(bls. 15), mikilvægi umfjöllunar um tilfinningar (bls. 25) og mikilvægi þrautseigju (bls. 15). Þetta 

námsefni um siðferði og dygðir kemur inn á þessa þætti en þrautseigja er einmitt ein þeirra dygða 

sem sérstaklega er fjallað um í námsefninu. 

Auk þess að leggja áherslu á þennan þátt í skólastarfi segir jafnframt í Aðalnámskrá grunnskóla að 

allt skólastarf þurfi að efla hið fjölþætta heilbrigði (2013, bls. 23) enda er talað um að grunnþættir 

menntunar skuli birtast í öllu skólastarfi og að áhersla skuli lögð á samþættingu námsgreina (bls. 

50-51). Í þessu ljósi verður ekki annað séð en að námsefni um siðferði og dygðir í Laxdæla sögu sé 

í sátt við Aðalnámskrá grunnskóla. 

Undirbúningur kennara 

Vinna með verkefnaheftið á ekki að krefjast mikils aukalegs undirbúnings af hálfu kennara umfram 

það sem venjulegur undirbúningur við kennslu Laxdælu kallar á. Þar sem fjallað er um siðferði og 

dygðir er þó gott að kennari hafi velt fyrir sér hvað felst í slíkri kennslu. Til að mynda er gott að 

vera tilbúinn að geta staðið fyrir samræðum í kennslustofunni og geta fjallað um opnar spurningar 

með nemendum. Ekki er krafist sérstakrar fræðilegrar þekkingar á siðferði og dygðum fyrir utan 

það sem kynnt er hér í kennsluleiðbeiningum og í verkefnahefti. Kennarar hafa auk þess svörin við 

verkefnaheftinu til að hjálpa sér við undirbúning. 

Umfjöllun um dygðir 

Áður en dygðir eru skoðaðar með nemendum í Laxdælu eða öðrum bókmenntatexta er gott að 

kynna fyrst fyrir þeim hugmyndina um dygðir. Þannig er gert ráð fyrir því að að minnsta kosti eitt 

skipti með nemendum fari í að kynna hugmyndina um dygðir áður en byrjað er að fjalla um 

Laxdælu (sbr. kaflann Fyrir lestur Laxdælu: kynning á dygðum). Auk þess að kynna hugmyndina 

almennt hafa verið valdar átta dygðir sem sérstaklega er fjallað um í þessu námsefni meðal annars 
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vegna þess hversu algengar þær eru í Laxdælu. Þessar átta dygðir eru kynntar fyrir nemendum í 

tengslum við lestur á fyrstu sjö köflum sögunnar, samanber eftirfarandi skema: 

Kafli 1: Þrautseigja og örlæti 

Kaflar 2-3: Heiðarleiki og sjálfsagi 

Kaflar 4-5: Hugrekki og kærleikur 

Kaflar 6-7: Sanngirni og sáttfýsi 

Auk þess að kynna samtímis tvær dygðir í tengslum við ákveðinn texta í sögunni er fjallað um 

ákveðna hugmynd sem tengist dygðahugsuninni og er ætlað að dýpka hana, samanber eftirfarandi 

skema: 

Kafli 1: Dygð og löstur 

Kaflar 2-3: Tilfinning við hæfi 

Kaflar 4-5: Meðallag, skortur og skefjaleysi 

Kaflar 6-7: Áhrif á aðra 

Kennslan á þessum fyrstu sjö köflum sögunnar (sbr. kaflann Kaflar 1-7: Að kynna dygðirnar átta) 

leggur þannig grunninn að því sem á eftir kemur. Það er gott að fara ekki of hratt yfir þessa kafla 

til að nemendur öðlist skilning á dygðunum átta og eigi auðveldara með að greina þær í köflunum 

á eftir. Jafnframt eru í verkefnaheftinu í tengslum við þessa fyrstu sjö kafla spurningar sem ætlað 

er að tengja dygðirnar sérstaklega við líf nemenda sjálfra enda er það markmið námsefnisins að 

gera þá færari í koma auga á dygðir og lesti og fást við siðferðilega togstreitu í sínum eigin 

veruleika. 

Eftir að dygðirnar hafa verið kynntar má fjalla um síðari kafla bókarinnar með því að greina þar 

ofangreindar og einnig aðrar dygðir og ræða siðferðilega breytni í samhengi við atburði og 

persónur sögunnar (sbr. kaflann Kaflar 8-34: Kennsluaðferðir). 

Kennslunálgun 

Þrátt fyrir að í þessum kennsluleiðbeiningum sé að finna ákveðna uppskrift að kennslunni er 

æskilegt að kennarar nýti verkefnaheftið eins og þeim þykir best. Almennar leiðbeiningar sem 

þessar geta aldrei náð til allra séraðstæðna og því er eðlilegt að kennari taki tillit til síns 

nemendahóps, aðstæðna í sínum skóla og þess sem honum finnst henta sér sem fagmanni. Þetta 

þýðir að kennari má velja spurningar úr heftinu til að leggja fyrir nemendur, breyta spurningum og 

nýta aðrar aðferðir við kennsluna en lagt er til í þessum kennsluleiðbeiningum. Val á spurningum 

eða breytingar á þeim eiga ekki síst við þegar kennari metur það svo að spurningar séu of þungar 

fyrir nemendahópinn. Í verkefnaheftinu eru misþungar spurningar og sumar kunna að vera of 

þungar fyrir ákveðna hópa. Þess er einungis óskað að kennari hafi það í heiðri að kennslan miði að 

því að efla siðferðisþroska nemenda. Að þessu sögðu er leiðbeiningunum ætlað að búa til ramma 

sem kennarar geta unnið út frá og gagnast þeim vonandi til að forma sína kennslu. 

Eins og fram hefur komið er gert ráð fyrir að fyrir lestur Laxdælu fari fram stutt kynning á dygðum 

(sbr. kaflann Fyrir lestur Laxdælu: kynning á dygðum). Næst eru fyrstu sjö kaflarnir lesnir hægt þar 

sem fjallað er um ákveðnar hugmyndir um dygðir, dygðirnar átta sem lögð er áhersla á eru 

kynntar, spurt er um dygðir sögupersóna og finna má verkefni sem tengja dygðirnar við 

hversdagslíf nemenda (sbr. kaflann Kaflar 1-7: Að kynna dygðirnar átta). Mælst er til þess að 

kennarar haldi sig í aðalatriðum við þessi tvö atriði í meginatriðum að minnsta kosti því að ákveðin 

grunnkynning á dygðum almennt og þeim átta dygðum sérstaklega sem fjallað er mest um í 

verkefnaheftinu er nauðsynleg fyrir framhaldið. 
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Í kaflanum um hvernig má kenna kafla 8-34 (Kaflar 8-34: Kennsluaðferðir) eru nokkrar hugmyndir 

um kennsluaðferðir en það er í þessum hluta sem gera má helst ráð fyrir að kennarar beiti 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þar á eftir er kafli með nokkrum dygðaverkefnum sem ætluð eru 

til að brjóta upp yfirferðina yfir dygðir í Laxdælu, dýpka skilning á dygðahugtökum og fjalla um 

dygðir í veruleika nemenda (Verkefni: Dygðir í lífi mínu og umhverfi). 

Skipting Laxdælu í kennslueiningar 

Til að auðvelda kennurum að sjá fyrir sér hvernig skipta má kennslunni niður á vikur er eftirfarandi 

skipting gerð. Ætla má að hver hluti geti tekið svipað langan tíma í kennslu. Vissulega er einungis 

um viðmiðun að ræða sem sjálfsagt er að breyta út af eftir þörfum og hentisemi. Þess ber þó að 

geta að verkefnaheftið og kennsluleiðbeiningarnar eru gerðar í samræmi við skiptinguna. 

Kynning á dygðum 

Kafli 1: Þrautseigja og örlæti 

Kaflar 2-3: Heiðarleiki og sjálfsagi 

Kaflar 4-5: Hugrekki og kærleikur 

Kaflar 6-7: Sanngirni og sáttfýsi 

Kaflar 8-12 

Kaflar 13-17 

Kaflar 18-21 

Kaflar 22-26 

Kaflar 27-30 

Kaflar 31-34 

Fyrir lestur Laxdælu: kynning á dygðum  

Nota má eina til tvær kennslustundir til að kynna dygðir. Almennt má segja að dygðir séu góðir 

eiginleikar sem fólk getur haft, eins og auðmýkt og réttlæti. Í þessu námsefni er meiri áhersla á 

svokallaðar siðferðilegar dygðir sem hafa að gera með samskipti eða tengsl við aðra en aðrar 

dygðir. Af dygðunum átta eru örlæti, heiðarleiki, kærleikur, sanngirni og sáttfýsi siðferðilegar 

dygðir. Þrautseigju, sjálfsaga og hugrekki er síður hægt að flokka sem siðferðilegar dygðir þar sem 

þær hafa ekki endilega beint að gera með samskipti við aðra. Þó að þessi skipting sé nefnd hér til 

skilningsauka er ekki ástæða til að flokka dygðir með þessum hætti með nemendum. Það skiptir 

meira máli að hafa það í huga að allar þessar dygðir eru mikilvægar. Eins og áður segir er í 

mannkostamenntun litið svo á að dygðir séu undirstaða þess að lifa hamingjuríkju og góðu lífi 

enda hefur sá sem býr yfir dygðum færni til að fást við lífið. Kannski má einmitt segja að sérhver 

dygð sé færni til að fást við tilteknar aðstæður lífsins. Eftirfarandi æfing sem gera má með 

nemendum snýst um að velta upp dygðum og að hver og einn hugi svo að því hvaða dygðir hann 

vildi búa yfir. Segja má að val hvers og eins á dygðum fyrir sjálfan sig feli að vissu leyti í sér það 

hvernig lífi viðkomandi vill helst lifa. 

Æfing: Að sjá fyrir sér dygðugt líf 

1. Hugarflæði: Skrifa eins margar dygðir á töfluna og ykkur dettur í hug saman (nýta má). 

2. Hver og einn skrifar svo á blað þær 10 dygðir sem hann vildi helst búa yfir sjálfur. 

3. Nemendur ræða svo tveir og tveir um þessar 10 dygðir og útskýra af hverju þeir völdu þær. 

4. Næst velur hver og einn 5 af þessum 10 dygðum fyrir sjálfan sig. 
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5. Þá skrifar hver og einn nemandi stutta lýsingu á (fyrirmyndar)lífi sínu þar sem dygðirnar 5 

koma við sögu. 

6. Þeir nemendur sem vilja mega lesa upp lýsingu sína. 

Kaflar 1-7: Að kynna dygðirnar átta 

Í fjögur fyrstu skiptin sem fjallað er um dygðir í Laxdælu má skipta kennslunni í eftirfarandi flokka: 

A. Skilgreiningar á dygðum (ræða má skilgreiningarnar sem gefnar eru upp hér fyrir neðan eða 

láta nemendur um að skilgreina dygðirnar) 

B. Unnið frekar með dygðir 

C. Kafli úr Laxdælu 

D. Dygðirnar í viðkomandi kafla Laxdælu 

E. Dygðir tengdar veruleika nemenda 

Kafli 1 – Þrautseigja og örlæti 

A. Skilgreiningar á dygðum: 

Þrautseigja – Að hafa til að bera innra þolgæði og gefast ekki upp þegar á móti blæs. 

Örlæti – Að sýna fólki gæsku og gjafmildi. 

B. Dygð og löstur (sjá verkefni í verkefnahefti). Til viðbótar við þær útskýringar sem gefnar eru í 

verkefnaheftinu má nefna að dygðir og lestir eiga sér ekki alltaf skýrar andstæður. Þannig getur 

bæði verið erfitt að finna nokkurt eitt orð sem á almennilega við og eins er í sumum tilfellum hægt 

að nefna nokkur orð sem gætu átt við. 

C. Lesa eða rifja upp kafla 1 í Laxdælu. 

D. Dygðir í kaflanum (sjá verkefni í verkefnahefti). 

E. Dygðir tengdar veruleika nemenda (sjá verkefni í verkefnahefti). 

Kaflar 2-3 – Heiðarleiki og sjálfsagi 

A. Skilgreiningar á dygðum: 

Heiðarleiki – Að reyna ekki að plata sjálfan sig og aðra. 

Sjálfsagi – Að geta stjórnað sjálfum sér og vera skipulagður. 

B. Tilfinningar við hæfi (sjá verkefni í verkefnahefti). Varðandi þetta verkefni má geta þess að 

mikilvægur hluti mannkostamenntunar er að hlusta á tilfinningarnar og reyna að mennta þær, ef 

svo má segja. Tilfinningar geta nefnilega verið í mismunandi miklu samræmi við dygð eða það sem 

gott er að gera. Sumar tilfinningar virðast þannig vera skynsamlegar og í samræmi við dygð en 

aðrar virðist erfiðara að rökstyðja að muni leiða til góðs ef maður lætur þær stjórna sér. Tilfinning 

við hæfi vísar til þess að eðlilegt og skynsamlegt er að finna sumar tilfinningar við ákveðnar 

aðstæður. Sérstaklega er hér fjallað um að það getur verið eðlilegt að vera reiður ef komið hefur 

verið fram við mann með ósanngjörnum hætti. Þetta þýðir þó ekki að maður eigi að láta 

tilfinninguna stjórna hegðun sinni án umhugsunar heldur er ákveðin yfirvegun oftast nauðsynleg. 

C. Lesa eða rifja upp kafla 2-3 í Laxdælu. 

D. Dygðir í köflunum (sjá verkefni í verkefnahefti). 

E. Dygðir tengdar veruleika nemenda (sjá verkefni í verkefnahefti). 
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Kaflar 4-5 – Hugrekki og kærleikur 

A. Skilgreiningar á dygðunum: 

Hugrekki – Að hafa styrk og vilja til að gera það sem er rétt jafnvel þótt maður kunni að vera 

hræddur. 

Kærleikur – Að finna fyrir og sýna annarri manneskju eða hópi af fólki mikla væntumþykju. 

B. Meðallag, skortur og skefjaleysi (sjá verkefni í verkefnahefti). Til viðbótar við þær útskýringar 

sem gefnar eru í verkefnaheftinu má nefna að eins og dygðir og lestir eiga sér ekki alltaf skýrar 

andstæður er ekki alltaf auðvelt að finna eitt ákveðið orð til að lýsa skorti og skefjaleysi. Þannig 

getur stundum verið þörf á að lýsa viðkomandi eiginleika með almennum orðum. 

C. Lesa eða rifja upp kafla 4-5 í Laxdælu. 

D. Dygðir í köflunum (sjá verkefni í verkefnahefti). 

E. Dygðir tengdar veruleika nemenda (sjá verkefni í verkefnahefti). 

Kaflar 6-7 – Sanngirni og sáttfýsi 

A. Skilgreiningar á dygðunum: 

Sanngirni – Að gera það sem einhver á skilið að maður geri. 

Sáttfýsi – Að sýna að maður fyrirgefi einhverjum sem hefur haft rangt við. 

B. Áhrif á aðra (sjá verkefni í verkefnahefti). Þetta verkefni hefur það markmið að sýna hvernig 

dygðir og lestir hafa mjög oft áhrif á fleira fólk en við gerum okkur grein fyrir. Þegar fjallað er um 

siðferðilegar dygðir eins og mest er gert í þessu námsefni er sérstaklega mikilvægt að átta sig á 

þessu því siðferðilegar dygðir eru einmitt þær dygðir sem hafa að gera með samskipti við aðra og 

áhrif á þá. 

C. Lesa eða rifja upp kafla 6-7 í Laxdælu. 

D. Dygðir í köflunum (sjá verkefni í verkefnahefti). 

E. Dygðir tengdar veruleika nemenda (sjá verkefni í verkefnahefti). 

Kaflar 8-34: Kennsluaðferðir 

Eins og komið hefur fram er lagt til að farið sé að mestu eftir þeim leiðbeiningum sem gefnar eru 

hér að framan um kynningu á dygðum áður en byrjað er að lesa Laxdælu og einnig við kennslu á 

fyrstu sjö köflunum. Í framhaldinu má vissulega nota svipaða kennsluaðferð og í fyrstu sjö 

köflunum en þó er æskilegt að brugðið sé út af því, þó ekki væri nema til að brjóta upp. Í þessum 

kafla er að finna nokkur atriði sem má velta fyrir sér og nýta við undirbúning kennslunnar. 

Að lesa söguna með nemendum 

Í stað þess að láta nemendur lesa heima er hægt að lesa söguna á staðnum með nemendum eða 

fyrir þá. Það er vel gerlegt þar sem kaflarnir eru allir frekar stuttir. Aðalkostir þeirrar aðferðar eru 

ef til vill þeir að enginn nemandi hefur misst af sögunni, hún er öllum í fersku minni þegar vinna á 

með söguna og hægt er að stoppa við einstök atriði í textanum sem þarfnast útskýringar eða kalla 

á umræðu. Þetta síðasta atriði getur verið mjög gagnlegt til að hjálpa nemendum að vera virkir 

lesendur og spurningar geta skapað áhugaverðar umræður. Með þessu móti og með því að fara í 

gegnum spurningarnar í bókinni er bæði hægt að ganga úr skugga um að grunnskilningur á 
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sögunni sé til staðar og koma til móts við náttúrulegan áhuga nemenda á því sem finna má í 

textanum áður en verkefnin í verkefnaheftinu eru unnin. 

Um afstöðu og umræður 

Þegar fjallað er um dygðir og siðferðilega togstreitu er erfitt að ímynda sér að alltaf sé eitt rétt 

svar við spurningum og álitamálum. Þess vegna er mikilvægt að kennari gefi nemendum rými til að 

viðra spurningar, vangaveltur og hugmyndir um söguna og það sem þar gerist. Hér er ágætt að 

vera meðvitaður um það að þó að sum svör við spurningum geti verið betri en önnur þá sé hægt 

að sjá hlutina frá mörgum sjónarhornum. Nemendur hafa einnig oft þörf fyrir að viðra skoðanir 

sínar þó að þær séu ekki alltaf fullmótaðar. Þetta er tækifæri til að ræða hlutina og læra af því sem 

aðrir hafa að segja. Í þessu sambandi er líka gott að vera meðvitaður um að kennarinn ber ekki 

ábyrgð á því hvaða viðhorf nemendur tjá. Það er þannig frekar hlutverk kennarans að reyna að 

stýra umræðunni í einhverja átt en að ákveða hvaða viðhorf megi koma fram. Kennarar hafa 

mismunandi reynslu af samræðum en eru hvattir til að nota þetta tækifæri til að prófa sig áfram 

með opnar spurningar og treysta nemendahópnum til að koma fram með flest þau svör sem þurfa 

að heyrast. 

Að nota verkefnin 

Hægt er að nota verkefnin með fleiri en einum hætti. Nemendur geta svarað þeim skriflega eftir 

að búið er að fara í texta hvers kafla fyrir sig. Einnig geta þeir svarað spurningunum munnlega í 

mismunandi stórum hópum. Kennari getur líka valið að fara yfir spurningarnar með öllum hópnum 

í einu. Ef sama aðferð er notuð óbreytt í gegnum alla bókina er hætta á að sumir nemendur geti 

orðið leiðir því þó að einhver uppbygging og smá uppbrot séu í verkefnunum eru þau í sjálfu sér 

svipuð í gegnum alla bókina. Ein leið til að brjóta upp verkefnin er að skipta um kennsluaðferð 

(nokkur dæmi eru nefnd hér á eftir). Þá má líta frekar á verkefnin sem umræðupunkta eða 

sjónarhorn til að spjalla um í stað þess að gera ráð fyrir að ákveðið svar sé við hverju verkefni. 

Einnig getur verið ágætt að brjóta upp með því að nota verkefni sem tengja dygðirnar meira við líf 

nemenda (sbr. kaflann Verkefni: Dygðir í lífi mínu og umhverfi). 

Að leika atriði úr sögunni 

Sterk aðferð til að fá nemendur til að setja sig í spor persóna og skilja hvaða aðstæður þær búa við 

er að fá þá til að setja upp leikþátt með atriðum úr sögunni. Í verkefnaheftinu eru stuttar 

ritunaræfingar í tengslum við kafla 9, 15 og 21 þar sem skrifa á stutt samtal á milli persóna í 

sögunni. Hægt er að láta nemendur leika þau samtöl en vissulega má vinna með senur miklu víðar 

í sögunni. Þegar slíkur leikþáttur er gerður er líklegt að nemendur sjái atriði sögunnar í allt öðru 

ljósi. Sem dæmi er lýsingin af því þegar Höskuldur kaupir ambátt af Gilla það blátt áfram að líklegt 

er að lesandinn missi af stöðu ambáttanna sem bíða eftir að einhver kaupi þær (kafli 2). Ef 

nemendur þurfa hins vegar að setja sig í spor persóna með því að leika þær og útfæra það hvernig 

persónurnar haga sér er mun líklegra að þeir átti sig betur á því hvað er um að vera. Um leið 

verður að hafa í huga að það getur verið vandasamt að setja á svið senu eins og þessa þar sem 

nemendur geta þurft að túlka mannfyrirlitningu og niðurlægingu. 

Að tengja annarri kennslu og unhverfinu 

Áhugaverð leið til að nálgast námsefnið eða brjóta það upp er að tengja viðfangsefnin í Laxdælu 

því sem er að gerast í skólanum og umhverfinu. Þetta getur verið með ýmsu móti. Kennari getur til 

að mynda einfaldlega nýtt styrkleika sína sem kennari og tengt námsefnið öðrum þáttum 

íslenskukennslunnar eins og ritunarverkefnum. Kennslan getur tengst öðrum fögum eins og 

lífsleikni eða samfélagsgreinum. Bekkurinn getur sett sér einkunnarorð sem líta má á sem dygðir. 
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Ræða má málefni sem upp koma í skólanum í ljósi dygða eða tengja má siðferðis- og 

dygðaumræðuna við málefni samfélagsins nær og fjær. 

Aðrar kennsluaðferðir 

Fara má margar aðrar leiðir við að koma námsefninu til skila. Til að kynna söguna fyrir nemendum 

gæti til dæmis verið hentugt að nota aðferð sem Ingvar Sigurgeirsson kallar sagnalist og snýst um 

að endursegja söguna fyrir nemendur (2013, bls. 122-124). Til að ganga úr skugga um að sagan 

hafi komist til skila má biðja nemendur að endursegja eða gera útdrátt á því sem þeir voru að lesa. 

Til að dýpka umræðurnar í skólastofunni má nýta ýmsar samræðuaðferðir, ekki síst innan 

barnaheimspeki. Ein nálgun þar er til dæmis sú leið sem ætlað er að skapa samræðusamfélag í 

anda Lipmans (Róbert Jack, 2006, bls. 50-51). En vissulega verður enginn tæmandi listi gerður yfir 

þær leiðir sem má fara. Helst er óskandi að hver og einn leiti fyrir sér og prófi sig áfram eins og 

hann kann. 

Verkefni: Dygðir í lífi mínu og umhverfi 

Það má hugsa sér að nemendur vinni verkefni sem dýpka vitund þeirra um dygðir í eigin lífi og 

umhverfi. Hér eru nokkrar hugmyndir. 

Sáttfýsi. Fylgstu með fjölmiðlum (útvarpi, sjónvarpi, netmiðlum, dagblöðum) og reyndu að finna 

frétt þar sem einhver sýnir sáttfýsi. [Einnig mætti gera þessa tilraun um aðrar dygðir, eins og 

þrautseigju, örlæti, heiðarleika eða sanngirni.] 

Hugrekki. Gerðu tilraun í hugrekki. Hugsaðu þér athöfn sem þú hræðist að framkvæma þó að hún 

virðist í raun ekki mjög hættuleg. Þetta þarf að vera eitthvað sem tengist hversdagslífi þínu, þú 

vildir geta gert og hefur góðan tilgang. 

Af hverju hræðist þú þessa athöfn? Hvað gæti gerst? 

Hvernig myndir þú þó hagnast á því að geta gert þetta? Myndu aðrir hagnast á því? 

Skrifaðu niður það sem þú vilt geta gert – mundu að það á að vera styrkjandi fyrir þig eða aðra og 

má ekki vera beinlínis hættulegt. Prófaðu svo að framkvæma það og skrifaðu niður hvað gerðist. 

[Einnig mætti gera svipaða tilraun um örlæti eða kærleika. Athöfnin þyrfti þá að sýna örlæti eða 

kærleika.] 

Kærleikur. Rifjaðu upp hverja þér þykir vænt um. Skrifaðu 3-5 nöfn og útskýrðu af hverju þér þykir 

vænt um þá. Hvernig getur þú sýnt kærleika þinn í verki? 

Sjálfsagi. Næst þegar þú gætir fengið þér sælgæti, t.d. þegar þér er boðið það, prófaðu þá að 

afþakka það. Endurtaktu þetta nokkrum sinnum. Hversu erfitt var það? Er það alltaf erfitt eða bara 

stundum? Af hverju? 

Sjálfsagi. Skrifaðu niður áætlun um heimalærdóm fyrir eina viku. Ákveddu að fara eftir áætluninni 

og reyndu að standa við hana. Hvernig gekk að fara eftir áætluninni? Ef áætlunin gekk ekki eftir 

má skoða hvað olli því (þreyta, of stíf áætlun, óvæntar uppákomur o.s.frv.). 

Sjálfsagi. Skrifaðu niður hvað þú heldur að þú borðir mikið sælgæti og drekkir mikið gos á einni 

viku. Skrifaðu dagbók í eina viku yfir hvað þú borðar í raun mikið sælgæti og drakkst mikið gos. Var 

sælgætis- og gosneyslan minni eða meiri en þú hafðir gert ráð fyrir? Ertu sátt(ur) við 

neyslumynstrið? [Gera mætti svipaða æfingu þar sem skráð væri niður hversu oft maður sýnir 

þakklæti eða er hjálpsamur.] 
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Örlæti. Örlæti felst í að gefa af því sem maður á til annarra, eins og tíma, vinnu, peninga, hluti eða 

athygli. Hugsaðu um hvað þú átt sem þú getur gefið öðrum. Veistu um einhvern sem vantar 

eitthvað af því sem þú getur gefið? Prófaðu að gefa og sjáðu hvað gerist. 

Þrautseigja. Veltu fyrir þér einhverju markmiði sem þú vilt ná en sem þú veist að er erfitt að ná. 

Skrifaðu niður alla þá hluti sem þú heldur að þú þurfir að gera til að ná markmiðinu. Sjáðu þig fyrir 

þér að gera alla þessa hluti. Þú ert þrautseig(ur)! 

Sanngirni. Til að geta verið sanngjarn við aðra þarf maður að hlusta á þá og setja sig í spor þeirra. 

Veldu þér manneskju. Skrifaðu niður eiginleika hennar, hvernig hún er og hvað hún gerir. 

Ímyndaðu þér hvernig er að vera hún og hafa þessa eiginleika. Gerðu þetta fyrir þrjár manneskjur 

(a.m.k. eina af hinu kyninu). Hvað var auðvelt? Hvað var erfitt? 

Einkunnarorð skólans/bekkjarins. Flestir skólar og einnig sumir bekkir eiga sér einkunnarorð sem 

í raun eru orð yfir dygðir. Rifjaðu upp einkunnarorð skólans þíns eða bekkjarins og skrifaðu niður 

hvað þér finnst að þú getir gert til að haga þér í samræmi við einkunnarorðin. Skrifaðu að minnsta 

kosti eitt sem þú getur gert betur fyrir hvert einkunnarorð. 

Dygðir foreldra/forráðamanna. Spyrðu foreldri/forráðamann hvaða dygðir hann metur mest. 

Fáðu viðkomandi til að nefna 3-5 dygðir og útskýra fyrir þér af hverju þetta eru mikilvægar dygðir 

fyrir hann. Veltu fyrir þér hvort það kemur þér á óvart hvaða dygðir foreldrið/forráðamaðurinn 

nefndi. 
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Viðhengi: Orð yfir (siðferðilegar) dygðir 

auðmýkt 

áreiðanleiki 

áræði 

ástúð 

blíðleiki 

bróðerni 

dirfska 

djörfung 

drenglyndi 

drengskapur 

dugur 

falsleysi 

fórnfýsi 

framsækni 

friðsemd 

frómlyndi 

gjafmildi 

gleði 

góðleikur 

góðlyndi 

góðvild 

greiðvikni 

göfuglyndi 

háttprýði 

háttvísi 

heiðarleiki 

heilindi 

hetjuskapur 

hjartaprýði 

hjálpfýsi 

hjálpsemi 

hluttekning 

hollusta 

hófsemi 

hófstilling 

hógværð 

hreysti 

hugarstyrkur 

hugdirfska 

hugprýði 

hugrekki 

hugulsemi 

hyggindi 

hæverska 

höfðingsháttur 

höfðingsskapur 

kjarkur 

kurteisi 

kærleikur 

líknsemi 

lítillæti 

ljúfmennska 

mannasiðir 

manndáð 

manngæska 

mannúð 

mikillæti 

mikilmennska 

mildi 

miskunnsemi 

myndarskapur 

náð 

nægjusemi 

nærgætni 

prúðmennska 

rausnarskapur 

ráðvendni 

reisn 

réttlæti 

réttsýni 

réttvísi 

riddaraskapur 

ræktarsemi 

sakleysi 

samhugur 

samkennd 

samstaða 

samúð 

samvinnufýsi 

sanngirni 

sáttfýsi 

siðprýði 

siðsemi 

sjálfsagi 

sjálfsstjórn 

sjálfstæði 

sköpun 

skörungskapur 

stórmennska 

tign 

tillitssemi 

traust 

trúfesti 

trúnaðartraust 

tryggð 

trygglyndi 

umburðarlyndi 

vammleysi 

veglyndi 

velvilji 

vingjarnleiki 

vinsemd 

virðing 

von 

vægð 

væntumþykja 

þakklæti 

þjónustulipurð 

þjónustulund 

þolgæði 

þolinmæði 

þor 

þrautseigja 

þrek 

þróttur 

æðruleysi 

örlæti 
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