
 

 2013 VERKEFNABANKI HEIMSPEKITORGSINS, ELSA BJÖRG MAGNÚSDÓTTIR, KRISTJÁN KRISTJÁNSSON 

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

heimspeki.   

SAKHÆFI GLÆPAMANNA 
(HLUTVERKALEIKUR) 

Aldur nemenda: 16 ára og eldri 
Viðfangsefni: siðfræði, sakhæfi, réttarhöld, réttlæti, 
Færni- og viðhorfamarkmið: kennari velur markmið sem henta hópnum úr námskrá Verkefnabankans  
Efni og áhöld: Tafla, krít/túss, slæða (búningur Huanitu), sólgleraugu (búningur Carlosar), 
derhúfa/flugmannshattur (búningur Alberto), þrjú spjöld með rullum aðalleikaranna þriggja (sjá 
hlutverkalýsingar neðst í þessum kennsluseðli). 
Tími/umfang: 80 mínútur 
Höfundur verkefnis: Elsa Björg Magnúsdóttir, Kristján Kristjánsson 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þetta verkefni fellur vel að markmiðum inngangsnámskeiða í heimspeki í framhaldsskóla (t.d. Heimspeki 103), 

viðfangsefnið er siðfræðilegt. Verkefnið er hlutverkaleikur sem allur bekkurinn tekur þátt í, sett eru upp 

réttarhöld. Tveir nemendur fá hlutverk sakborninga og kennari leikur þriðja sakborninginn. Aðrir í bekknum 

skipa kviðdóm sem rökræðir dómsmálið og fellir dóm sem allir taka þátt í að ræða. 

Markmiðið er fyrst og fremst að virkja nemendur í umræður. Hlutverkaleikurinn er góður til að æfa nemendur í 

að vera þátttakendur í samfélagi, æfa þá í að leika heild sem myndar með sér sáttmála. Einnig hentar svona 

verkefni vel til að gefa nemendum tækifæri til að kynnast og tengjast innbyrðis. Verkefnið þjálfar notkun á 

siðferðilegum hugtökum eins og siðblindu, forsendur breytni og hvenær maður ber ábyrgð á eigin gjörðum. 

Verkefnið á að þjálfa nemendur í að spyrja spurninga, tjá eigin skoðanir og færa rök fyrir þeim. 

FORKRÖFUR TIL NEMENDA 

Nemendur þurfa að vera búnir að kynna sér grundvallaratriði í siðfræði og lesa skýringar á dygðasiðfræði, 

skyldusiðfræði og leikslokasiðfræði. Gott er að vinna verkefnið í kjölfar umræðu um sáttmálakenningar, 

siðareglur og samfélagslega ábyrgð. 

LÝSING Á VINNU 

Hlutverkaleikurinn felst í að sett eru upp réttarhöld sem allir í bekknum auk kennarans leika í. Enginn getur 

skorast undan.  

Kennari byrjar á að kynna verkefnið með því að rifja upp þau hugtök siðfræðinnar sem búið er að fara yfir og 

leggja sérstaka áherslu á upprifjun á hugtökunum siðblindu, forsendur breytni og hvenær maður ber ábyrgð á 

eigin gjörðum.  

Kennari kynnir síðan hvernig hlutverkaleikurinn um réttarhöldin muni fara fram og fer yfir tímaramma 

kennslustundarinnar: Hann fer yfir söguþráðinn þannig að allir nemendur þekki hann: þrír sakborningar voru 

teknir glóðvolgir á flugvelli í U.S.A., eiturlyfjabaróninn Carlos, flugmaðurinn Alberto og ræktandinn Huanita. 

Enginn efast um sekt þeirra en hlutverk kviðdóms er að komast að niðurstöðu um það hvort sakborningar séu 

sakhæfir eða ekki. 

  

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
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
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Saga sakborninganna er þessi: 

Carlos er siðblindur eiturlyfjabarón og gefur skít í öll siðlög. Að hans mati eiga allir að bjarga sér sjálfir, 

frumskógarlögmálið eitt gildir. Carlos hugsar bara um sig og sína. 

Alberto er fávís og þráir að verða flugmaður. Hann er einfeldningur sem náði bara verklega prófinu í flugnáminu 

en ekki bóklega. Alberto er góðmenni og trúir aðeins því besta upp á aðra. Hann lítur á Carlos sem besta vin 

sinn því hann geri sér greiða og bjóði sér vinnu. Carlos mútaði prófdómara svo Alberto fengi flugmannsleyfi. 

Alberto flýgur svo smyglvélum Carlosar milli landa en þær flytja kókaín í kössum merktum banönum. Alberto er 

alsæll að fá að fljúga fyrir Carlos, besta vin sinn, og finnst það mikið sport! 

Huanita er föst í slæmum aðstæðum. Hún missti eiginmann sinn fyrir nokkrum misserum og reynir ein að ala 

upp 6 börn. Huanita rekur bananaplantekru en ræður ekki við að hugsa um hana ein. Carlos gerir henni tilboð 

sem hún getur ekki hafnað þegar hann býður henni að vinna í hóruhúsinu sínu. Huanita afber ekki tilhugsunina 

um slíkt starf og afþakkar en þá býður Carlos henni að rækta kókaplöntur fyrir sig. Henni finnst þetta mjög 

þungbær ákvörðun en tekur að lokum tilboði Carlosar og skiptir bönunum út fyrir kókaplöntur. 

Þríeykið er handtekið á flugvelli á Miami. Mál þeirra fer fyrir dóm. Sekt þeirra allra er auðveldlega sönnuð en 

kviðdómur þarf að meta hvort sakborningar séu sakhæfir eða ekki. Þeir sem sitja í kviðdómi þurfa að setja sig í 

spor fólks sem á nána aðstandendur, foreldra eða systkini, sem hafa orðið illa úti í dópneyslu.  

Kennarinn skrifar nöfn sakborninga á töfluna til að nemendur hafi upplýsingarnar skýrar og sjónrænar fyrir 

framan sig: „Carlos, Alberto, Huanita.“ Hann skrifar líka þrjár forsendur þess að menn eru taldir ósakhæfir eða 

að þeir bera ekki ábyrgð á eigin gjörðum: „Siðblinda, fávísi, þvingun.“ Kennarinn verður að passa að skrifa 

forsendurnar ekki í takt við nöfn sakborninga þannig að nemendur fari ekki að gruna strax hvaða atriði passar 

við hvaða sakborning. Einnig þarf kennari í upphafi að ræða þessi hugtök (siðblindu, fávísi og þvingun) og hjálpa 

nemendum að skilja þau í þaula t.d. með því að gefa skýr dæmi. 

Kennari velur sér eitt af hlutverkunum og velur tvo nemendur til að leika hin hlutverkin tvö. Hann útskýrir vel 

hvað leikarar eiga að gera og hvað kviðdómurinn á að gera: 

 Kviðdómur á að vera inni í stofunni, raðar borðunum í opinn hálfhring fyrir framan töfluna, kýs 

kviðdómsstjóra og setur sig í stellingar. Gott er að kennari ræði við nemendur um hvað séu góðar 

spurningar við svona tilefni: að nemendur spyrji í takt við efnið, séu gagnrýnir og hlusti vel eftir 

mögulegum gloppum í frásögnum sakborninganna þriggja. 

 Leikarar fara út úr kennslustofunni með kennaranum sem gefur þeim tilbúið blað með 

hlutverkalýsingu, sjá fylgiskjal hér að neðan. Leikarar setja á sig fylgihluti til að einkenna persónur 

sínar: sjal til að einkenna hlutverk Huanitu, Alberto flugmaður setur á sig derhúfu og Carlos 

glæpamaður setur á sig sólgleraugu. Þeir fara síðan allir inn í stofuna til að hefja leikinn. Leikarar 

setjast á þrjá stóla fyrir framan kviðdóminn. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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HLUTVERKALEIKURINN 

Tímarammi Hvað gerir kennarinn? Hvað gera nemendur? 

10 mín Setur hlutverkaleikinn í gang og leikur 
Huanitu. 
 

Fylgjast með réttarhöldum, spyrja gagnrýninna 
spurninga. Reyna að klekkja á sakborningum og 
komast að því hvort eitthvað sem sakborningarnir 
segja gefi til kynna að þeir flokkist sem siðblindir, 
fávísir eða þvingaðir. 

7 mín Bíður fyrir utan stofuna ásamt hinum 
leikendunum á meðan kviðdómur tekur 
ákvörðun. 

Rökræða á milli sín – kviðdómsstjóri tekur af 
skarið og gengur á röðina og biður um afstöðu til 
hvers sakbornings, skráir atkvæði á töfluna. 

30 mín Kemur aftur inn til að heyra dóminn. Fer 
úr hlutverki og rökræðir niðurstöður 
með bekknum, spyr spurninga til að 
tengja leikinn við fræðilegu hugtökin 
sem til umræðu eru. 

Kviðdómsstjóri kveður upp dóminn og sýnir 
niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar. Allir taka þátt í 
rökræðu – rökstyðja eigin atkvæði. 

 

NÁMSMAT 

Ef kennari vill meta þetta verkefni má gera það út frá þáttum eins og: 

 þátttöku í hlutverkaleiknum (leika þau hlutverk sitt vel, spyrja góðra spurninga, hjálpa rannsókninni 

áfram) 

 spurnarfærni (hægt er að nota viðmið um góðar spurningar og fylgjast með hvernig nemendur 

fullnægja þeim, t.d. með gátlista kennara eða sjálfsmati). Kennari getur líka bent nemendum sem 

spurðu virkilega góðra spurninga á það í umræðunum í lokin eða við fyrsta tækifæri við nemandann 

sjálfan. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Ýmis verkefni sem ætluð eru til að þjálfa spurnarfærni 
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