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

Aldur nemenda: 10 ára og eldri 

Viðfangsefni: sjálfið, hver er ég? 

Færnimarkmið:  

Þrep 1: hlustar, segir skoðun sína, rökstyður mál sitt, segir „ég er sammála/ósammála… um... af því að… “ 

Þrep 2: dregur rökréttar ályktanir, byggir á því sem á undan er sagt 

Viðhorfamarkmið:  

Þrep 1: einbeitir sér að viðfangsefninu, þorir að segja skoðun sína, sýnir vilja til að útskýra mál sitt, sýnir vilja 

til að skilja aðra, sýnir vilja til að hugsa með öðrum 

Þrep 2: hefur hugrekki til að setja fram sjálfstæða skoðun og spurningu 

Efni og áhöld: ljósrit af verkefnablaði fyrir alla nemendur 

Tími/umfang: 40-80 mínútur 

Höfundur verkefnis: Oscar Brenifier 

Þýðing og viðbætur: Ingimar Ólafsson Waage  

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Það er erfitt að skilgreina í hverju sjálfsmynd hvers og eins er fólgin því að í tímans rás breytumst við; útlit, 

smekkur, hugmyndir o.s.frv. Þrátt fyrir það standa ákveðnir þættir tilveru okkar nær en aðrir og þeir virðast 

meiri grundvallaratriði og breytast hægar en aðrir. Með þessari æfingu spyrjum við okkur með hvaða hætti við 

breytumst ef við breytum tilteknu atriði hjá okkur.  

LÝSING Á VINNU 

Láttu nemendur fá verkefnablaðið hér að neðan. Það er hægt að nota á ýmsa lund eftir getu og áhuga hópsins. 

Ef nemendur hlusta illa getur þú látið þá skrifa svörin og ræða þau í pörum eða minni hópum. Ef hópurinn 

hlustar vel er upplagt að vinna æfinguna með samræðu í öllum bekknum. 

Biddu nemendur fyrst um að svara öllum spurningunum í töflunni með krossum í viðeigandi reiti: „já“, „nei“ 

eða „já-og-nei“. Ekki gefa þeim langan tíma, biddu þá um að svara hratt og segðu þeim að þeir geti alltaf breytt 

svörum sínum seinna í samræðunni. 

Veldu eina spurningu og berðu hana upp til samræðu í bekknum. Biddu nokkra nemendur um að segja hvernig 

þeir svöruðu spurningunni og færa rök fyrir svari sínu – af hverju svara þeir á þennan veg? Stjórnaðu síðan 

samræðu á þann veg að nemendur þurfi að bera saman svör sín. Skilja þeir hver aðra? Eru þeir að segja það 

sama? Hvað er ólíkt milli svara: afstaðan eða rökin? Hafðu í huga að þú þarft að draga fram hjá nemendum 

hvað fullyrðingar þeirra hafa fram að færa og að þeir leggi fram dæmi til að útskýra afstöðu sína. Hafðu 

gagnrýnar spurningar í handraðanum ef nemendur hneigjast fljótt allir að sömu skoðun. 

Samræðuna má draga saman í lokin með því að búa til hugtakaskala yfir hvað það er sem skiptir mestu máli 

fyrir myndun sjálfsins og tilvist þess. Nemendur raða þá efnisorðum úr spurningunum í þá röð sem þeim finnst 

réttust, frá því sem skiptir minnstu máli fyrir sjálfið til þess sem skiptir mestu máli: 

 

 

 

skiptir engu máli 

um hver ég er 
skiptir öllu máli 

um hver ég er 
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http://www.thephilosophyman.com/
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Hugtakaskala og efnisorðin má finna neðar í þessum kennsluseðli og þú getur nýtt þessi gögn að vild. Það má 

t.d. ljósrita efnisorðin á glærur og vinna verkefnið á gamaldags myndvarpa. Þá er auðvelt að færa efnisorðin 

fram og tilbaka á hugtakalínunni.  

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Heimspekileg samræða, grunnuppskrift 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/grunnuppskrift-ad-heimspekilegri-samraedu/


 
 

 

SJÁLFIÐ 
NAFN: ___________________________________________________________________ 

Ertu alltaf þú sjálfur… JÁ NEI JÁ OG NEI 

… ef þú skiptir um föt?    

... ef þú breytir um persónuleika?    

… ef þú skiptir um þjóðerni?    

… ef þú eldist?    

… ef þú færð nýja hugmynd?    

… ef þú skiptir um skoðun?    

… ef þú flytur í nýtt hús?    

… ef þú skiptir um nafn?    

… ef þú skiptir um fjölskyldu?    

… ef þú skiptir um kyn?    

… ef þú skiptir um sjálfsmynd?    

… ef þú skiptir um vinnu?    

… ef þú missir vinnuna þína?    

… ef þú skiptir um fæðingarstað?    

… ef þú skiptir um smekk?    

… ef þú skiptir um hárgreiðslu?    

… ef þú skiptir um ættarnafn?    

… ef þú skiptir um menningu?    

… ef þú verður ríkari?    

… ef þú verður fátækari?    

HVERNIG SKILGREINIR ÞÚ HUGTAKIÐ SJÁLF? 
Sjálfið er … 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Er einhver í bekknum sem skilgreinir hugtakið sjálf öðruvísi en þú? Hver? ________________ 

Sjálfið er … 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

föt 

fæðingarstaður 

smekkur 

persónuleiki 

þjóðerni 

aldur 

vinna 

hugmyndir 

kyn 

sjálfsmynd 

atvinnuleysi 

skoðanir 

hús 

fjölskylda 

hárgreiðsla 

ættarnafn 

menning 

peningar 

fátækt  



 
 

 

HUGTAKASKALI 
 

 
 

 

Skiptir engu máli 
um hver ég er 

 

Skiptir öllu máli 
um hver ég er 

 


