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Verkefnabanki Heimspekitorgsins er samstarfsverkefni Félags heimspekikennara, The Philosophy Man og kennara hjá Hagnýtri 

heimspeki.   

SPURNINGASAFNIÐ – RÍKIR OG FÁTÆKIR 
(HEIMSPEKILEIKUR) 

 

Aldur nemenda: 6 ára og eldri 
Viðfangsefni: ríkur, fátækur 
Færnimarkmið:  

Þrep 1: Segir skoðun sína, rökstyður skoðun sína, spyr heimspekilegra spurninga. 

Viðhorfamarkmið:  
Þrep 1: Sýnir forvitni, þorir að segja skoðun sína. 
Þrep 2: Sýnir vilja til að rannsaka ágreining, hefur hugrekki til að setja fram sjálfstæða skoðun og spurningu , 

viðurkennir eigin vanþekkingu. 

Efni og áhöld: Gott gólfrými, miðar með spurningum sem kennari dreifir um stofuna 

Tími: 5-15 mínútur 
Höfundur: Jason Buckley 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þetta verkefni er gott til að hrista nemendur saman þegar þeir eru að kynnast. Verkefnið venur nemendur á að 

velja sér þær spurningar sem þeim þykja athyglisverðar.  

LÝSING Á VINNU: 

 Kennari þarf að undirbúa þennan heimspekileik með því búa til spurningasafn á A4 blöðum, ein 
spurning á hverju blaði. Plastið ef þið viljið nota sama leikinn oftar en einu sinni. 

 Kennari dreifir nokkrum spurningum um stofuna. 
 Nemendur fá fyrirmæli: „Veljið þá spurningu sem ykkur finnst áhugaverðust og farið og standið hjá 

henni. Hugsið ykkur vel um hvernig þið viljið svara spurningunni og hvaða rök þið færið fyrir máli ykkar. 
Ræðið spurninguna og svörin ykkar við þá sem velja sömu spurningu og þið.“ 

 Samræða getur hafist í hópunum sem myndast. Nemendur sem hafa áhuga á að takast á við erfiðar 
spurningar geta fengið gott tækifæri til þess í þessum leik án þess að þurfa að hafa áhyggjur af því 
hvað meirihluti bekkjarins vill helst ræða. 

 Spurningasafninu má ljúka með því að biðja nemendur um að semja nýja spurningu og skrifa hana 
aftan á þá spurningu sem þeir völdu að ræða í leiknum. 

  

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


 

 2013 VERKEFNABANKI HEIMSPEKITORGSINS, JASON BUCKLEY 

 
2 

DÆMASAFN – SPURNINGAR: 

Hér að neðan er spurningasafn um hugtökin ríkur og fátækur. En spurningar má finna hvar sem er. Kennari 

getur samið þær sjálfur, fengið þær hjá nemendum eða fundið þær í heimspekikennsluefni. 

Kennsluleiðbeiningar með námsefni eftir Matthew Lipman eru stútfullar af góðum spurningum, sjá t.d. í 

Lipman, M., Sharp, A.M. og Oscanyan, F.S. (1993). Heimspekiæfingar: kennsluleiðbeiningar með 

uppgötvun Ara. (þýð. Hreinn Pálsson). Reykjavík: Heimspekiskólinn. 

Hér er yfirlit um spurningar, neðar í kennsluseðlinum eru þessar spurningar tilbúnar til útprentunar: 

 Hvort ættir þú fleiri vini ef þú værir ríkur eða fátækur?  

 Hvort er ríkur eða fátækur maður líklegri til að segja: „Peningar eru ekki allt“? 

 Hvor er líklegri til að vera gráðugur: Ríkur maður eða fátækur maður? 

 Hvor er líklegri til að vera ríkur: Gráðugur maður eða maður sem er alls ekki gráðugur? 

 Er hægt að vera bæði ríkur og fátækur á sama tíma? 

 Geta fátækir verið hamingjusamir? 

 Ættir þú að vera hamingjusamur ef þú ert ríkur? 

 Er eitthvað slæmt við að vera ríkur? 

 Er eitthvað gott við að vera fátækur? 

 Getur þú átt það skilið að vera fátækur? 

 Getur þú átt það skilið að vera ríkur? 

 Getur þú átt það skilið að vera manneskja sem á það skilið að vera rík? 

 Getur þú átt það skilið að vera manneskja sem á það skilið að vera fátæk? 

 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Fleiri heimspekileikir 

 Fleiri verkefni sem þjálfa spurnarfærni 

 Fleiri siðfræði verkefni 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/spil-og-leikir/
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/samraedufaerni/spurnarfaerni/
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/svid-heimspekinnar/sidfraedi/


   

Hvort ættir þú 
fleiri vini ef þú 
værir ríkur eða 

fátækur? 

  



 

Hvort er ríkur 
eða fátækur 

maður líklegri 
til að segja: 

„Peningar eru 
ekki allt“? 

  



 

Hvor er líklegri 
til að vera 
gráðugur: 

Ríkur maður 
eða fátækur 

maður? 

  



 

Hvor er líklegri 
til að vera 

ríkur: 
Gráðugur 
maður eða 

maður sem er 
alls ekki 

gráðugur? 



 

Er hægt að 
vera bæði 

ríkur og 
fátækur á 

sama tíma? 

  



 

Geta fátækir 
verið 

hamingjusamir? 

 

 

 

Ættir þú að vera 
hamingjusamur 
ef þú ert ríkur? 



 

Er eitthvað 
slæmt við að 
vera ríkur? 

 

 

 

Er eitthvað 
gott við að 

vera fátækur? 



 

Getur þú átt 
það skilið að 

vera fátækur? 

 

 

 

Getur þú átt 
það skilið að 
vera ríkur? 



 

Getur þú átt það 
skilið að vera 

manneskja sem 
á það skilið að 

vera rík? 

  



 

Getur þú átt það 
skilið að vera 

manneskja sem 
á það skilið að 

vera fátæk? 
 


