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ALLT SEM GLITRAR 
 

Aldur nemenda: 4 ára og upp úr 
Viðfangsefni: siðfræði, fagurfræði, hvað er einhvers virði? 
Færnimarkmið:  
Þrep 1: að rökstyðja mál sitt, að segja skoðun sína, að segja „ég er sammála/ósammála… um... af því að… “ 
Viðhorfamarkmið:  
Þrep 1: að einbeita sér að viðfangsefninu, að sýna vilja til að útskýra mál sitt, að sýna vilja til að skilja aðra 
Efni og áhöld: Sagan sem fylgir neðar í þessum kennsluseðli, tafla og túss 
Tími/umfang: 20-80 mínútur (eftir aldri og úthaldi þátttakenda) 
 
Höfundur verkefnis: Heidi Dahlsveen, Ariane Schjelderup, Oyvind Olsholt (Barne- og ungdomsfilosofene 
ANS).  Brynhildur Sigurðardóttir þýddi og setti saman kennsluseðilinn. 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Í þessu verkefni er unnið út frá örstuttri, spænskri dæmisögu um hana sem kemur okkur á óvart. Þegar 

dæmisögur eru notaðar í heimspekikennslu þarf alltaf að varast að taka þær ekki bókstaflega. Það er 

nauðsynlegt að ýta á eftir því að nemendur finni átakapunkta í efni sögunnar frekar en að taka boðskapnum 

sem augljósum sannleika. Þegar átakapunktarnir finnast þá getur dæmisagan orðið einstaklega gjöfull brunnur 

hugmynda og hugrenninga. 

LÝSING Á VINNU: 

KVEIKJA – SAGAN 
Sagan er svo stutt að best er ef þú segir nemendum hana frekar en að lesa hana. 

TÍMI TIL AÐ HUGSA 
Biddu nemendur um að loka augunum og hugsa um eftirfarandi í smá stund: 

Ef þú værir úti í túninu hjá hananum að róta í grasinu, hvort myndir þú frekar vilja finna eðalsteininn eða 

maðkinn? Af hverju? 

SAMRÆÐA 
Leyfðu síðan nemendum að segja frá vali sínu og hvernig þeir útskýra það. Skrifaðu á töfluna hvaða rök þeir 

nota: 

Ég vel maðkinn… Ég vel eðalsteininn… 

… af því að… 
 
 
 
 
 
 
 
 

… af því að… 

 

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://buf.no/
http://buf.no/
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Stjórnaðu samræðu nemenda með því að gera kröfu um að þeir hlusti vel á þann sem er að tala og útskýri 

jafnóðum hvort þeir séu sammála/ósammála því sem á undan hefur komið. 

Hafðu í huga eftirfarandi spurningar til að leiða samræðuna áfram og dýpka þau atriði sem nemendur nefna: 

 Af hverju var eðalsteinninn fíni einskis virði fyrir hanann? Hvað þyrfti að breytast til að hananum 

fyndist eðalsteinninn verðmætur? Gætum við kennt hananum að finna eðalsteina með því að 

verðlauna hann með mat fyrir hvern stein? Myndi hananum þá finnast eðalsteinar verðmætir? Aðrar 

tillögur? 

 Af hverju heldur þú að einhver vilji borga mikla peninga fyrir stein? Væri ekki betra að nýta peningana í 

eitthvað sem er gagnlegt eins og bíll, hús eða trélitir? Eða nýta peningana í eitthvað sem er 

skemmtilegt eins og að fara í sund eða skemmtigarðinn? Myndu eðalsteinar kosta jafn mikið ef enginn 

hefði áhuga á að kaupa þá? Eða ef enginn ætti nógu mikla peninga til að kaupa þá? 

 Hanann langaði í feitan maðk. Fyrir honum er slíkur maðkur verðmætur. En væri feitur maðkur 

verðmætur fyrir þig ef þú fyndir hann? Hvað væri það dýrmætasta sem þú gætir fundið? Hvað er það 

verðmætasta sem þú átt? Hvað er það sem þér þætti allra verst að glata? 

 Hvernig vitum við hvort eitthvað er verðmætt? Getum við spurt sjálf okkur um hvað gerir eitthvað 

verðmætt? Getum við spurt vini okkar? Eða verðum við að spyrja fullorðna að þessu? Er verðmæti háð 

því hvar við erum stödd? Kannski þurfum við að borga meira fyrir hreint drykkjarvatn í eyðimörkinni 

heldur en þegar við erum stödd við íslenskan fjallalæk? Hver getur ákveðið hvort eitthvað er verðmætt 

og hvað hlutir eiga að kosta? 

TILBRIGÐI VIÐ STEFIÐ (VIÐBÓT FYRIR ELDRI NEMENDUR) 
Þegar allir hafa sagt frá sínu vali skaltu biðja nemendur um að skoða vel rökin sem safnast hafa á töfluna og 

biðja þá um að flokka atriðin eftir sameiginlegum einkennum. Til dæmis gæti komið fram að einhver velji 

maðkinn af því hann hreyfir sig skemmtilega og einhver annar velur eðalsteininn af því að hann er svo fallegur. 

Þessi rök er bæði hægt að flokka undir „fegurð“ sem yfirflokk. 

LOKAORÐIN 
Að lokinni samræðu er upplagt að færa hugmyndirnar um það sem er verðmætt yfir í annað sköpunarform. 

Láttu nemendur búa til lítinn leikþátt um verðmæti.  

Láttu nemendur mála mynd af einhverju verðmætu. Þegar nemendur eru komnir vel af stað með myndirnar en 

enginn alveg búinn skaltu taka allar myndirnar og setja hverja mynd hjá nýjum málara í bekknum. Biddu nýju 

málarana um að klára myndirnar og endurbæta það sem þarf. Heilmiklar umræður geta skapast við þessa 

truflun frá kennaranum og þá er hægt að nýta tækifærið og tengja til baka í umræðuna um verðmæti. Verður 

myndin verðmætari ef fleiri taka þátt í að búa hana til? Getur nýi málarinn eyðilagt verðmæti myndarinnar? 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS: 
 Fleiri samræðuverkefni fyrir unga nemendur 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/skolastig/grunnskoli-yngsta-stig/
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/skolastig/grunnskoli-yngsta-stig/
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ALLT SEM GLITRAR 
 

Einu sinni bjó hani á fjarlægum bóndabæ. 

Haninn gekk um túnið við bæinn alla daga og rótaði í grasinu í leit að fræjum, skordýrum og 

öðru góðgæti.  

Dag einn fann hann dýrmætan eðalstein sem einhver hafði misst og týnt. Vonsvikinn 

sparkaði haninn í eðalsteininn og tautaði fúll: „Það er dæmigert að ég skuli vera svona 

óheppinn. Mig sem langaði svo að finna feitan maðk." 

Því það sem er dýrmætt fyrir einum er einskis virði fyrir öðrum. 
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