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

RÉTTLÆTI 
(HUGTAKALEIKUR) 

 

Aldur nemenda: 10-16 ára 

Viðfangsefni: réttlæti 

Færni- og viðhorfamarkmið: Hugtakaleikir ná að þjálfa flesta færniþætti sem skilgreindir eru í námskrá 

Verkefnabankans 

Efni og áhöld: Útprentuð dæmaspjöld, þrjú afmörkuð svæði í heimakrók eða á töflu, merkt með skiltum 

(réttlæti, ekki réttlæti, ?) 

Tími/umfang: 80-120 mínútur 

Höfundur:  Clinton Golding, höfundur bókarinnar Connecting Concepts (2002) 

Þýðing og viðbætur: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Hugtakaleikur er samræðuferli sem unnið er út frá dæmasafni frekar en sögu eða annars konar 

kveikju. Hugtakaleikir eiga sér skýrt lokatakmark sem er að skilgreina hugtakið sem leikurinn fjallar um 

hverju sinni. Dæmasafnið er notað til að leggja drög að skilgreiningu og prófa skilgreiningu sem er í 

vinnslu. Nánari skýringar á framkvæmd hugtakaleikja er að finna í verkefnablaðinu Hugtakaleikir - 

grunnuppskrift í Verkefnabanka Heimspekitorgsins. 

Í þessu dæmasafni eru 18 dæmi sem fjalla um réttlæti. Dæmin á að flokka í 3 flokka: 

 réttlæti 

 ekki réttlæti 

 ??? 

Í ??? flokkinn eru sett þau dæmi sem nemanda finnst vera „bæði og“ eða sem hann veit ekki hvernig á 

að flokka. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Hugtakaleikir – grunnuppskrift 

 Heimspekileikir – inngangur (góðir til upphitunar) 

 Heimspekileg samræða – grunnuppskrift  

  

http://heimspekitorg.is/
http://www.thephilosophyman.com/
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/
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
https://shop.acer.edu.au/acer-shop/product/A1018BK
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/hugtakaleikir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/hugtakaleikir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/hugtakaleikir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/heimspekileikur-inngangur/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/grunnuppskrift-ad-heimspekilegri-samraedu/


 
 

Hungruð 

manneskja 

stelur brauði 
 

Sumt fólk á 

skútur á meðan 

annað fólk á ekki 

heimili 



 
 

Kennari lætur 

alla í bekknum 

vinna 6 tíma 

heimavinnu á 

hverjum degi 
 



 
 

Kennari gefur 

öllum í bekknum 

sömu einkunn 
 

Sumir fá góðar 

einkunnir í skóla 

en aðrir ekki 
 



 
 

Menntað fólk 

fær betri vinnu 

en ómenntað 

fólk 
 

  



 
 

Jónas leggur 

harðar að sér en 

hinir í vinnunni, 

en fær sama kaup 

 

Sumir fæðast 

hæfileikaríkir, 

aðrir ekki 
 



 
 

Liðsmenn karla-

landsliðsins fá betur 

borgað en liðsmenn 

kvenna landsliðsins  

 

Kaup unglinga 

sem vinna í 

stórmörkuðum er 

500 kr. á tímann 



 
 

 

Sumir forstjórar í 

fyrirtækjum hafa 

4 milljónir í 

tekjur á mánuði 

  



 
 

Börn ríkra foreldra 

hafa fleiri tækifæri 

í lífinu 

 

Börn ríkra foreldra 

geta fengið betri 

menntun en 

önnur börn 



 
 

Sumir erfa 

pening án þess 

að eiga það 

skilið 
 

Stundum getur 

þú ekki gert það 

sem þig langar 



 
 

Eldri börn mega 

gera meira en 

yngri börn 
 

Ríkisstjórnin 

innheimtir skatta 

til að borga skóla- 

og heilbrigðiskerfi 



 
 

Ríkið borgar 

atvinnulausum 

bætur  



 
 

   

Réttlæti 
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Ekki 

réttlæti 
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??? 
 


