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

heimspeki.   

Óþekktarskalinn 
 

Aldur nemenda: 8-14 ára 

Viðfangsefni: hegðun, þægur, óþekkur, agi, nemendur og kennarar, skóli, vinir 

Færnimarkmið:  

Þrep 1: hlusta og horfa á þann sem talar, segja skoðun sína, rökstyðja mál sitt 

Viðhorfamarkmið:  

Þrep 1: sýna vilja til að hugsa með öðrum, þora að segja skoðun sína, sýna vilja til að útskýra mál sitt og 

skilja aðra 

Efni og áhöld: Dæmasafnið ljósritað í jafn mörgum eintökum og hóparnir sem vinna eiga verkefnið í 

bekknum, kennaratyggjó svo nemendur geti hengt dæmasöfnin sín á töfluna 

Tími/umfang: 40-80 mínútur 

Höfundur verkefnis: Jason Buckley 
Þýðing og viðbætur: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þetta verkefni hefst á því að nemendur vinna í litlum hópum og raða dæmum um ýmiss konar hegðun á 

hugtakaskala. Lengst til vinstri er sett dæmið sem sýna allra mestu óþekktina, lengst til hægri það sem sýnir 

bestu hegðunina og önnur dæmi stigraðast þar á milli: 

 

 

 

 

LÝSING Á VINNU: 

 Þú þarft að prenta dæmaspjöld fyrir nógu marga hópa í bekknum áður en tíminn hefst (sjá dæmi aftar í 

þessum kennsluseðli). Gott er að vinna þetta verkefni í 3-6 manna hópum og allir hóparnir eiga að fá 

sama dæmasafnið. Gott er að aðgreina dæmasöfn hópanna t.d. með því að hafa mislitan pappír. 

 Hópar eru myndaðir og hver hópur fær það verkefni að raða dæmasafninu á skalann óþekkur  

þægur. Dæmasafnið er samið þannig að flest dæmin koma í pörum sem kalla á ágreining eða ólík svör. 

Þetta ýtir undir umræðuna og flýtir fyrir að spennandi samtöl fari af stað í hópunum.  

 Þegar allir hópar hafa lokið röðuninni koma þeir saman og bera saman skalana sína. Kennari skrifar 

skalann upp á töflu og biður hópana um að hengja dæmin á skalann svo hægt sé að bera niðurstöður 

hópanna saman. 

 Kennari biður nemendur um að spyrja hina hópana spurninga um það sem þeir röðuðu öðruvísi. 

Samræðu má tvinna áfram í kjölfarið. Hér að neðan eru gefin nokkur dæmi um spurningar sem geta 

hjálpað þér að ýta á eftir umræðu um þau lykilhugtök sem felast í dæmunum. Þú notar þessar 

spurningar ef það þarf í umræðu bekkjarins eftir að allir hóparnir hafa flokkað dæmin á 

hugtakaskalann. 

  

óþekkur þægur 

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/2013/04/21/hugtakaskalinn/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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SAMRÆÐUÁÆTLUN – SPURNINGAR ÚT FRÁ DÆMASAFNINU: 

Dæmapar 1: Að vinna ekki heimavinnuna sína í heila viku – Að vinna alls ekki neitt heilan skóladag 

 Er skólinn eins og vinna? 

 Eru til fleiri afsakanir fyrir því að vinna ekki heimavinnuna sína heldur en fyrir því að vinna ekkert í 

skólanum? 

 Hvað telst góð afsökun? 

 Gæti verið til góð ástæða fyrir því að vinna alls enga vinnu? 

Dæmapar 2:  Að stela penna frá nemanda – Að stela penna frá skólanum 

 Er alltaf rangt að stela? 

 Er verra að stela frá manneskju heldur en stofnun? 

 Frá hverjum ertu að stela ef þú stelur frá skólanum? 

Dæmapar 3: Að ýta einhverjum svo hann dettur og meiðir sig – Að horfa á einhvern detta svo hann meiðir sig 

þegar þú hefðir getað gripið hann 

 Er verra að gera eitthvað en að leyfa því að gerast? 

 Hversu slæmt er að láta slæma hluti gerast? 

Dæmapar 4: Að uppnefna nemanda – Að uppnefna kennara 

 Er verra að uppnefna einhvern heldur en að berja hann? 

 Líður krakka verr þegar hann er uppnefndur heldur en kennara myndi líða? 

 Er strangari refsing við því að uppnefna kennara heldur en að uppnefna krakka? Ætti refsingin að vera 

strangari? 

Dæmapar 5: Að lemja einhvern – Að sjá einhvern lemja annan krakka og gera ekkert í því 

 Er verra að horfa á einhvern verða laminn en að horfa á einhvern detta? 

Dæmi 6: Að lemja einhvern á móti 

 Er rétt að bæta gráu ofan á svart? 

 Hvenær gerir maður illt verra? Getur það stundum verið í lagi? 

 Er hægt að endurgjalda einhverjum eitthvað sem hann hefur gert þér án þess að það sé slæmt? 

TILBRIGÐI VIÐ STEFIÐ: 

Jason Buckley samdi þennan hugtakaskala upphaflega sem hluta af stórum hlutverkaleik sem hann kallaði 

„Geimfarar í heimspekileik“ (Alien Adventures in Philosophy). 

Í hlutverkaleiknum eru nemendur geimfarar sem ferðast um vetrarbrautina í leit að plánetu sem þeir geta gert 

að sinni eigin. Þegar kom að þessum hugtakaskala í leiknum var nemendum sagt frá geimkennara sem hafði 

misst af agastjórnunartímunum í kennaraháskólanum af því að hann hafði farið á tónleika með 

uppáhaldshljómsveitinni. Kennarinn er kominn í vandræði með bekkinn sinn og getur ekki ákveðið hver af 

óþekktarormunum sem hann kennir sé nú allra verstur. Svo hann ræður „geimfara í heimspekileik“ til að leysa 

vandann. Í hlutverkaleiknum er rúsínan í pylsuendanum sú að þegar kennarinn hefur heyrt röksemdir 

geimfaranna sækir hann óþekku nemendur sína og býst til að hýða þá flesta. Geimfararnir verða þá að ákveða 

hvort þeir eigi að skerast í leikinn – og hvort þeir eigi að hunsa vonsvikinn nemanda sem segir við geimfarana að 

ef þeir sitji hjá þá séu þeir að horfa á einhvern verða laminn án þess að gera nokkuð í því. 

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

Í þessu verkefni fá nemendur tækifæri til að tala saman bæði í litlum hópi og í öllum bekknum. Það er upplagt 

að gefa þeim tækifæri til að meta sjálfa sig í lok þessarar reynslu þar sem hver nemandi hefur fengið ýmiss 

konar tækifæri til að tjá sig. Láttu nemendur svara skriflega örstuttu mati í lok kennslustundarinnar: 

 Hlustaði ég á hina? 

 Sagði ég skoðun mína? 

 Rökstuddi ég skoðun mína? 

Nemendur skrifa matið í vinnubókina sína og þú getur lesið svörin þeirra til að sjá hversu raunsætt mat þeirra 

er. Ef nemandi bullar bara í sjálfsmati þá er mikilvægt að svara því á skýran hátt, t.d. með því að skrifa tilbaka á 

vinnubókarblaðið spurningar eða athugasemdir varðandi hegðun sem þú sást en nemandinn sjálfur tilgreinir 

ekki í matinu sínu. 

Ef þú hefur sett bekknum önnur og flóknari samræðumarkmið þá getur þú spurt um þau frekar en þau 

grundvallarmarkmið sem hér eru nefnd og koma öll af þrepi 1. í námskrá Verkefnabanka Heimspekitorgsins. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Hugtakaskalar - inngangur 

 Fleiri heimspekileikir og upphitunarverkefni 

  

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/2013/04/21/hugtakaskalinn/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/spil-og-leikir
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Að vinna ekki heimavinnuna sína í heila viku. 
 

 

Að vinna alls ekki neitt heilan skóladag. 
 

 
 

Að stela penna frá nemanda. 
 

 

Að stela penna frá skólanum. 

 

 

Að uppnefna nemanda. 

 

 

Að uppnefna kennara. 

 

 

Að ýta einhverjum svo hann dettur og meiðir 

sig. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Að horfa á einhvern detta svo hann meiðir sig 

þegar þú hefðir getað gripið hann. 

 

 

Að lemja einhvern. 

 

 

Að sjá einhvern lemja annan krakka og gera 

ekkert í því. 

 

 

Að lemja einhvern á móti. 

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

