
 

 2013 VERKEFNABANKI HEIMSPEKITORGSINS, JÓHANNA GUÐRÚN ÓLAFSDÓTTIR 

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

heimspeki.   

ÚLFUR! ÚLFUR! 
(MYNDASAFN FYRIR HUGTAKALEIK) 

 

Aldur nemenda: 4 – 12 ára 

Viðfangsefni: raunverulegt, úlfar  

Færnimarkmið:  

Þrep 1: hlustar og horfir á þann sem talar, virðir það að einn tali í einu segir skoðun sína, notar 

sammála/ósammála... af því að..., rökstyður mál sitt 

Viðhorfamarkmið:  

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

Efni og áhöld: útprentaðar myndir af úlfum, pláss á gólfinu, nemendur sitja í hring, töflu og penna 

Tími/umfang: 30-120 mínútur  

Höfundur verkefnis: Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir 

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 á Heimspekitorginu. 

Í þessu verkefnablaði er myndasafn sem notað er í hugtakaleiknum sem lýst er hér að neðan. Einnig má nýta 

leikinn í umfangsmeiri vinnu um úlfa, sjá kennsluáætlunina  „Úlfur! Úlfur!“ sem nálgast má í Verkefnabanka 

Heimspekitorgsins. 

Í safninu eru 24 myndir af alls konar úlfum. Myndirnar eru í misgóðri upplausn og það er sjálfsagt hægt að finna 

jafngóðar myndir með eigin sköpunarkrafti eða myndaleit á netinu. 

Aftast í myndasafninu eru þrjár glærur sem nota má til að merkja flokkana sem nemendur raða myndunum inn 

í. 

KVEIKJA 
Kveikjan í þessu verkefni er safn mynda af úlfum.  

Merktu svæði fyrir þrjá flokka á gólfinu í stofunni: „raunverulegur úlfur“,  „ekki raunverulegur úlfur“ og „?“. 

Með yngri börnum gæti verið betra að segja „alvöru úlfur“ og „þykjustu úlfur“ – þú metur hvað er betra í 

hópnum þínum. Það er líka hægt að hafa flokkana uppi á töflu, nemendur hengja þá dæmin upp með 

kennaratyggjói. 

Láttu nemendur draga mynd úr úlfamyndasafninu og biddu hvern og einn um að setja myndina í þann flokk 

sem honum finnst passa best og rökstyðja ákvörðun sína. Á meðan nemendur eru að segja frá myndunum 

sínum er ekki leyfilegt að tala saman, hinir eiga að hlusta og samræða fer í gang þegar allir hafa fengið að flokka 

myndina sína. 

DÆMI VALIÐ TIL SAMRÆÐU 
Í þessu verkefni skaltu taka góðan tíma til að velja dæmi til samræðu og þjálfa í leiðinni færni nemenda í að taka 

afstöðu og útskýra hana. 

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://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/hugtakaleikir/
http://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/ulfur-ulfur/
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Láttu orðið ganga annan hring í bekknum. Í þessari umferð eiga nemendur að skoða hvernig myndirnar af 

úlfunum voru flokkaðar og segja hvort þeir séu sammála eða ósammála flokkuninni. Hver nemandi á að velja 

eitt dæmi sem hann bendir á og segja: 

 ég er ósammála því að þessi mynd sé í ___ flokknum af því að ___ 

eða 

 ég er sammála því að þessi mynd sé í ___ flokknum af því að ___ 

Fyrir leikskólabörn dugar þessi æfing en eldri börn geta farið lengra með greininguna. 

Sú mynd sem flestir eru ósammála um að hafi verið sett í réttan flokk verður síðan sú mynd sem hópurinn 

byrjar að ræða.  

SAMRÆÐAN SKILGREINIR HUGTÖKIN 
Nú er komið að samræðunni sem felst í að nemendur flétti áfram hugmyndir sínar til að skilgreina annað hvort 

hugtakið raunveruleiki eða úlfur (eða bæði). Skrifaðu stórum stöfum á töfluna spurninguna sem verður kjarni 

samræðunnar: „Hvað er raunverulegt?“ og/eða „Hvað er úlfur?“ Ítrekaðu við nemendur að þeir eigi að tala við 

hver aðra og að það sé hjálplegt að þeir útskýri í upphafi máls síns hvort þeir séu sammála eða ósammála því 

sem er búið að koma fram (því sem síðasti ræðumaður sagði). 

Þú biður nemandann sem átti myndina sem til umfjöllunar er að byrja á að rifja upp þau rök sem hann gaf fyrir 

flokkuninni. Síðan skiptir aðalmáli að þú sýnir í verki að samræðan eigi að vera í höndum nemenda. Það er best 

að gera með því að láta síðasta ræðumann hverju sinni segja hver eigi að tala næst og gefa honum orðið. Smám 

saman eiga nemendur að hætta að líta til kennarans sem stjórnanda alls sem gerist í skólastofunni og horfa til 

hver annarra til að biðja um orðið, spyrja spurninga og viðhalda rannsókninni. 

Á meðan nemendur ræða saman skaltu skrifa undir spurningarnar upp á töflu helstu hugmyndirnar sem fram 

koma. Þegar gott hráefni er komið skaltu gera hlé á samræðu nemendanna og biðja þá um að gera tillögu um 

skilgreiningu í einni setningu á raunveruleika/úlfi. Hjálpaðu þeim að móta heildstæða málsgrein úr 

hugmyndunum. Ef þetta tekst vel prófið þið skilgreininguna með því að máta hana á aðrar myndir í safninu eins 

og þær voru upphaflega flokkaðar. Við þetta getur samræðan farið á flug aftur t.d. ef ágreiningur kemur upp 

um flokkun einstakra mynda. Þessi mátun getur einnig leitt í ljós að skilgreiningin er ekki orðin nógu þétt og þá 

þarf að endurbæta skilgreininguna og halda síðan áfram að máta hana á þær myndir sem eftir er að ræða. 

Markmiðið er að fá fram skilgreiningu sem allur hópurinn er sáttur við og nær að gera grein fyrir flokkun á 

myndunum sem allir nemendur eru sáttir við. 

SAMANTEKT OG MAT 
Ef hópurinn hefur ekki náð að koma sér saman um skilgreiningu þegar 10 mínútur eru eftir af kennslustundinni 

skaltu láta orðið ganga lokahring í bekknum þar sem hver og einn segir hópnum hvernig hann vill hafa 

skilgreininguna. 

Ef hópurinn hefur komið sér saman um skilgreiningu skaltu nota puttamat um samræðuna til að skoða hvernig 

nemendum finnst þeir hafa staðið sig í samræðutækninni.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Í puttamati spyr kennari spurninga sem kanna hversu vel nemendur telja sig 

hafa beitt þeim grunnþáttum samræðunnar sem þeir eiga að þjálfa. Áður en 

þú byrjar að spyrja er gagnlegt að ákveða hvort nemendur eiga að meta sína 

eigin frammistöðu eða frammistöðu hópsins: 

 Þorðum við/þorði ég að taka afstöðu? 

 Þorðum við/ég að vera ósammála? 

 Rökstuddum við/ég skoðun mína? 

 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Um hugtakaleiki 

 Lengra verkefni um úlfa 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/hugtakaleikir/
http://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/ulfur-ulfur/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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