
 

 2013 VERKEFNABANKI HEIMSPEKITORGSINS, BRYNHILDUR SIGURÐARDÓTTIR 

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

VINÁTTA 
(HUGTAKALEIKUR) 

 

Aldur nemenda: 6 – 16 ára 

Viðfangsefni: vinátta 

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 

(vinátta, ekki vinátta, ?) 

Tími/umfang: 40-80 mínútur 

Höfundur verkefnis: Brynhildur Sigurðadóttir 

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 13 dæmi sem fjalla um vináttu – hvað er vinur? Dæmin á að flokka í 3 flokka: 

 vinur 

 ekki vinur 

 ??? 

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://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/


 

Litla systir mín 

 

Jói sem er í sama 

bekk og ég 

 

Ása sem æfir 

fótbolta í sama 

flokki og ég 



 

 

Grímur sem gefur 

mér alltaf nammi 

 

Grímur sem gefur 

mér nammi ef ég 

hef gefið honum 

eitthvað 



 

 

Grímur sem gefur 

mér nammi ef ég 

er leiður 

 

Sara sem lýgur 

aldrei að mér 

 



 

Sara sem lýgur til 

að særa mig ekki 

 

Friðrik sem segir 

mér sín 

leyndarmál og ég 

segi honum mín 

leyndarmál 



 

 

Uppáhaldsbókin 

mín 

 

Hundurinn minn 

 



 

Stefán sem hefur 

alltaf sömu 

skoðun og ég 

 

Sylvía sem er 

vinur minn á 

Facebook 

 



 

Trausti sem 

verður leiður ef ég 

er leiður



  

Vinur 



 

Ekki 

vinur 



 

??? 
 


