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

heimspeki.   

GÁTUR OG AÐRAR HUGARÞRAUTIR  
(UM ÞVERSAGNIR) 

 

Aldur nemenda: unglingar og fullorðnir 

Viðfangsefni: að læra að þekkja þversagnir og glíma við hugarþrautir sem þjálfa rökhugsun 

Færnimarkmið: Þrep 2: Nemandi dregur rökréttar ályktanir, getur bent á forsendur hugmynda, getur greint 

góð rök frá slæmum rökum 

Þrep 3: finnur faldar forsendur, getur útskýrt ólík sjónarmið 

Viðhorfamarkmið: Þrep 1: einbeitir sér að viðfangsefninu, sýnir vilja til að útskýra mál sitt 

Efni og áhöld: ljósritað verkefni fyrir nemendur 

Tími/umfang: 40-120 mínútur, við mælum með því að nemendur fái svigrúm til að ræða saman um 

gáturnar og hjálpa hver öðrum að leysa þær 

Höfundur verkefnis: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Gátur eru skemmtilegar. Það er skemmtilegt að glíma við spurningar og hugmyndir sem falla ekki augljóslega 

inn í hólf skilningsins. Þessi glíma þjálfar rökhugsun og ímyndunaraflið og er því tilvalið verkefni í 

heimspekinámi. Unglingar hafa mjög gaman að því að glíma við þversagnir og leika sér jafnvel að því að leggja 

þær fyrir hver aðra. Þetta verkefni leyfir þeim að leika sér heilmikið að þversögnum. 

LÝSING Á VINNU 

Hér að neðan er verkefni sem þarf að ljósrita og afhenda nemendum til útfyllingar. Gott er að hefja vinnuna á 

innlögn um þversagnir. Góðir inngangstextar eru til á Wikipediu og Vísindavefnum. 

Við mælum með því að nemendur vinni verkefnið í samvinnu og hjálpist að við að leysa gáturnar. Sumar 

gáturnar eru erfiðar en um leið og nemendur fara að bera sig saman um möguleg svör þá verða nýjar 

hugmyndir til og meiri líkur á að þeim takist að leysa erfiðustu gáturnar. 

NÁMSMAT 

Verkefninu fylgja svör og því er hægt að fara yfir vinnu nemenda og gefa þeim einkunn. Þar sem sumar gáturnar 

eru erfiðar er sjálfsagt að meta líka samvinnu nemenda á meðan á vinnunni stendur – án samvinnunnar er 

ólíklegt að nokkrum nemanda takist að leysa allar gáturnar (ólíklegt en að sjálfsögðu ekki ómögulegt!). 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Fleiri rökleikniæfingar af ýmsu tagi 

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://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9Evers%C3%B6gn
http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=25868
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/29/gatur-um-thversagnir-og-fleiri-hugarthrautir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/svid-heimspekinnar/rokfraedi/
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GÁTUR OG AÐRAR HUGARÞRAUTIR  
(UM ÞVERSAGNIR) 

 

1. Nokkrar gátur til upphitunar: 

 Maður kemur að dyrum þar sem honum verður því aðeins hleypt inn að hann kunni aðgangsorðið. 

Dyravörðurinn er gamall maður sem býðst til að gefa honum setningu sem lesa megi aðgangsorðið 

út úr. Gamli maðurinn segir síðan: ,,Vitur maður veit að heimskingi opnar dyrnar” 

 

Lausnarorðið er ___________________________________________________________ 

 

 Hr. Peters, Hr. Edwards, og Hr. Roberts eru breskir hefðarmenn sem spila saman golf á hverjum 

laugardegi. Einn laugardaginn lítur Hr. Peters til félaga sinni á miðjum teig og segir: ,,Ég var að fatta 

að við heitum Peter, Edward og Robert!” Þá svarar annar í hópnum: ,,Einmitt! En enginn okkar 

hefur sama skírnarnafn og eftirnafn! Ég heiti til dæmis Robert” 

 

Hvað heita þeir? ___________________________________________________________ 

 

2. Finndu villurnar í eftirfarandi setningu og útskýrðu hverjar þær eru: 

 

,,Það eru þjár villur í þessari settningu.”  

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Hversu margir á myndinni eru að púsla? ____________________________________________ 

 

                                    

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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4. Hvað er skrítið í eftirfarandi dæmi: 

Móðir er að tala við 14 ára son sinn: 

,, Þú átt ekki að láta Palla ráðskast svona með þig, þú ræður því sjálfur hvort þú ferð 

út í fótbolta eða ekki. Sýndu sjálfstæði drengur!” 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Hvað er að eftirfarandi dæmum? 

 

Dæmi 1: Eiginkona hlær ofsalega að örvæntingarfullum eiginmanni sínum sem beinir skammbyssuhlaupi 

að gagnauga sínu. ,,Ekki hlæja,” segir eiginmaðurinn, ,,þú ert næst.” 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Dæmi 2: Hvað er klukkan á sólinni? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Dæmi 3: Ég hef alltaf rétt fyrir mér! Ef ég hef ekki rétt fyrir mér þá viðurkenni ég það! 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Þversögn er setning sem gengur ekki upp, hún virðist vera sönn en hefur samt fáránlega niðurstöðu. Dæmi 

um þversögn er sagan af rakaranum í Sevilla sem rakar alla karlana í þorpinu sem raka sig ekki sjálfir – rakar 

hann þá sjálfan sig? 

  

6. Skoðaðu eftirfarandi dæmi og útskýrðu í hverju þversögnin felst: 

 

Dæmi 1: ,, Hér sjáið þið þríhyrndan hring” 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Dæmi 2: Guð er almáttugur. Þess vegna hlýtur hann að geta skapað stein sem er svo þungur að hann 

getur sjálfur ekki lyft honum. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Hvað er skrítið við myndina? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Er setningin ,,ég er að ljúga” sönn eða ósönn? Útskýrðu vel: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Getur þú fundið fleiri þversagnir? Eða búið þær til? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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10. Hér að neðan eru fullyrðingar sem í sameiningu eiga að sanna tilvist Guðs. Skoðaðu þær vel og svaraðu 

síðan spurningunum að neðan: 

a. Guð er til. 

b. Báðar þessar fullyrðingar eru ósannar. 

Ef seinni setningin er ósönn, eru setningar a+b þá sönnun fyrir tilvist Guðs? Útskýrðu vel: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ef seinni setningin er sönn, eru setningar a+b þá ennþá sönnun fyrir tilvist Guðs? Útskýrðu vel: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Hvað er að þessari ,,sönnun”? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Felst þversögn í þessari mynd? 

 

 

 

 

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

