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KENNSLULEIÐBEININGAR 
Snemma árs 2013 komst upp um viðamikil svik í heimi matvælaframleiðslu þegar í ljós kom að ýmis matvara 

sem seld var sem nautakjöt innihélt lítið eða ekkert nautakjöt. Oftar en ekki innihélt matvara eins og 

hamborgarar hrossakjöt í talsverðu magni í stað nautakjöts. Málið varð sérstaklega viðkvæmt í Bretlandi þar 

sem almennt er litið á hesta sem vini mannsins og alls ekki talið viðeigandi að leggja sér þá til munns.  

Fréttir um málið má m.a. lesa í DV 16. janúar 2013, Fréttablaðinu 27. febrúar 2013, og Morgunblaðinu 27. 

febrúar 2013. Í greiningu á íslenskri matvöru kom meðal annars í ljós að í stað nautakjöts var í raun sojaprótín í 

ákveðnum „kjötbökum“. Skyldi það vera betra eða verra en hrossakjöts svindlið? 

Í þessu verkefni er sögð lítil saga af samtali þriggja manna sem eru að undirbúa kvöldverð. Spennandi er að sjá 

hvort nemendur þínir séu jafn áhyggjufullir yfir innihaldi hamborgaranna og ein sögupersónan reynis vera. 

Verkefnið fylgir hefðbundinni barnaheimspeki uppskrift: saga – spurningar nemenda – samræða – samantekt í 

lokin. Við gefum uppskrift að ákveðnu ferli sem þér er að sjálfsögðu velkomið að breyta út frá og þróa eins og 

þér og nemendum þínum hentar best. 

LÝSING Á VINNU: 

UPPHITUN 
Það er gott að byrja kennslustundina á einhvers konar upphitun til að skerpa á hlustun nemenda og hjálpa 
ímyndunaraflinu af stað. Þú getur til dæmis prófað leikinn „epli-mörgæs-Eurovision“. Þú þarft að undirbúa 
leikinn með því að búa til nokkur orðasöfn, hvert safn á að innihalda þrjú orð sem eru alveg óskyld hvert öðru. 
Dæmi: 

 epli – mörgæs – Eurovision 

 gata – hatur – skyrta 

 bjalla – skór – Ástralía 

 fáni – gras – Tinni 
Til að hita upp nemendur skaltu lesa upp eitt orðasafn og biðja þá um að finna tengsl milli orðanna þriggja. Þú 
getur látið nemendur vinna þetta í hópum og allir hópar lesa upp lausnina sína. Það getur verið hressandi 
byrjun á kennslustundinni að heyra ólíkar lausnir hópanna. 
 

KVEIKJA – SAGAN 
Sagan er stutt en dregur fram ólík sjónarmið varðandi át á hrossakjöti og kjöti almennt.  

TÍMI TIL AÐ HUGSA 

http://heimspekitorg.is/
http://www.thephilosophyman.com/
http://hagnytheimspeki.is/
http://hagnytheimspeki.is/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://heimspekitorg.is/verkefnabanki/grunnskoli/
http://heimspekitorg.is/verkefnabanki/grunnskoli/
http://www.dv.is/frettir/2013/1/16/hamborgarahneyksli-hrossakjot-i-borgurum/
http://www.visir.is/segist-ekki-kunna-neinar-skyringar-a-skorti-a-nautakjoti/article/2013130229092
http://www.mbl.is/frettir/erlent/2013/02/27/hrossakjot_en_ekkert_svinakjot/
http://www.mbl.is/frettir/erlent/2013/02/27/hrossakjot_en_ekkert_svinakjot/
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Gefðu nemendum mínútuþögn til að hugsa um þrjú orð eða orðasambönd sem eru mikilvæg í sögunni. Það 

mega vera orð í sögunni eða orð sem sagan fær þau til að hugsa um. Skiptu nemendum í 2-3 manna hópa þar 

sem allir eiga að segja frá þeim orðum sem þeim duttu í hug. 

SPURNINGAR 
Láttu síðan hópana semja safaríka, heimspekilega spurningu. Við mælum með því að þið biðjið nemendur að 

orða spurninguna þannig að einhver sem hefði ekki heyrt söguna gæti samt skilið spurninguna. Þetta dregur úr 

líkunum á að spurningarnar fjalli um sögupersónur eða smáatriði í sögunni og meiri líkur eru til að þær fjalli um 

meginhugmyndir og umdeilanleg efni úr sögunni. Láttu hópana velja ritara sem skrifar spurningu hópsins 

stórum stöfum á A3 blað. Allir í hópnum skrifa líka nafnið sitt á blaðið. Hóparnir lesa síðan spurninguna sína 

fyrir allan bekkinn og leggja hana á gólfið þannig að allir sjái. 

Þá er komið að því að velja spurningu til að hefja samræðuna. Ef þú treystir nemendur til að greiða atkvæði án 

þess að láta hópþrýsting hafa áhrif á sig getur þú haft atkvæðagreiðslu með einfaldri handauppréttingu. Ef 

hópþrýstingur er viðvarandi í hópnum er gott að númera spurningarnar og láta nemendur greiða spurningu 

atkvæði með því að skrifa númer á nafnlausan miða. 

FYRSTU HUGMYNDIR - SAMRÆÐA 
Þegar spurning hefur verið valin skaltu biðja hópinn sem samdi spurninguna að gefa sín fyrstu svör. Spurðu 

síðan hvort einhver sé ósammála fyrsta svarinu til að koma samræðu í gang og sýna nemendum að þú ætlist til 

að þeir bregðist við svörum hver annarra. Gefðu nemendum þá reglu að sá sem talar hverju sinni eigi að velja 

þann næsta sem talar og gefa honum orðið. Líklegustu umræðuefni út frá þessari sögu eru: 

Er í lagi að borða kjöt? Er munur á því að borða kjöt og grænmeti? Hvaða næring er nauðsynleg til að lifa? 

Verður maðurinn að borða kjöt? Er munur á kjöti og fiski? Er munur á kjöti og eggjum? Er munur á kjöti og 

mjólk? 

Menn og dýr? Geta dýr verið vinir manna? Hvaða dýr eru gæludýr? Hvenær er í lagi að borða dýr? Er í lagi að 

nýta dýr á annan hátt, t.d. til að draga vagna eða framleiða ull? 

Menningarmunur? Er í lagi að borða hunda ef það er gert í Kóreu? Er í lagi að borða svið ef það er gert á 

Íslandi? Er hægt að segja að eitthvað sé alls ekki í lagi ef það er samþykkt í samfélagi einhvers staðar í 

heiminum? 

LOKAORÐIN 
Taktu a.m.k. 10 mínútur í lok kennslustundarinnar til að fara hringinn og leyfa öllum að segja sín lokaorð. Ef 

einhver vill ekki tala segir hann „pass“. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS: 
 Verkefni á sviði siðfræði 

 Verkefni fyrir miðstig grunnskóla 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/svid-heimspekinnar/sidfraedi/
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/skolastig/grunnskoli-midstig/
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Þrír ungir háskólanemar hittust í sameiginlegu eldhúsi á stúdentagörðum. Danni, Sigurbjörn 

og Óli eru að undirbúa kvöldverð og Sigurbjörn stendur við steikarpönnu á eldavélinni. 

Danni: Þetta eru vonandi ekki hrossaborgarar sem þú ert að steikja þarna? 

Sigurbjörn: Hvað áttu við? Þetta eru úrvals nautakjöts hamborgarar. 

Danni: Hefur þú ekki lesið fréttirnar? Matvælaeftirlitið hefur fundið hrossakjöt í allskonar 

kjötvöru, allt að 30% í kjöti sem á að vera nautakjöt samkvæmt innihaldslýsingu á pakkanum. 

Óli: Hvaða máli skiptir það hvort það er hross eða naut í hamborgaranum? Kjöt er kjöt. 

Danni: Ég myndi allavega ekki vilja borða hrossakjöt. Systir mín á nokkra hesta og hesthús í 

Víðidalnum. Það virðist bara ekki vera í lagi að borða þessi dýr. Myndir þú borða hundinn 

þinn? 

Óli: Í Kóreu eru borðaðir hundar. 

Danni: En við erum ekki í Kóreu. 

Óli: Ertu þá að segja að ef þú værir í Kóreu þá fyndist þér í lagi að borða hunda? 

Danni: Nei, mér finnst ekki í lagi að borða dýr sem þú gætir haft sem gæludýr. 

Óli: Ertu þá að segja að kýr gæti ekki verið gæludýr? Í sumum löndum eru kýr meira að segja 

heilög dýr. 

Danni: Þannig að kannski ættum við alls ekki að borða kjöt. 

Óli: Það gengur ekki upp. Menn eru kjötætur. Þeir eru með kjötætu tennur og líkami þeirra 

þarf á prótínum að halda. 

Danni: Já, svo sem, en við getum líka fengið öll nauðsynleg prótín úr baunum og svoleiðis 

mat. 

Sigurbjörn: Jæja, borgararnir eru tilbúnir. Ætliði að borða þetta með mér, eða hvað? 

Danni: Er þetta nautakjöt? 

Óli: Var það ekki einmitt þar sem ég kom inn í þetta samtal áðan? 

http://heimspekitorg.is/
http://www.thephilosophyman.com/
http://hagnytheimspeki.is/
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http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft

