
 

 2013 VERKEFNABANKI HEIMSPEKITORGSINS, BRYNHILDUR SIGURÐARDÓTTIR 

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

heimspeki.   

GÁTUR OG AÐRAR HUGARÞRAUTIR  
(UM ÞVERSAGNIR – SVÖR) 

 

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 
Á þessu verkefnablaði eru svör við verkefnablaðinu Gátur og aðrar hugarþrautir (um þversagnir) sem finna má í 

Verkefnabanka Heimspekitorgsins. 

 

1. Nokkrar gátur til upphitunar: 

Lausnarorðið er „heimskingi” 

 

Mennirnir heita  Edward Peters, Robert Edwards og Peter Roberts 

 

2. Villurnar eru: 

stafsetningarvilla: það vantar „r” í „þjár” 

stafsetningarvilla: „t” er ofaukið í „r” í „settningu” 

merkingarvilla: það eru ekki fleiri stafsetningarvillur í setningunni. 

 

3. Hversu margir á myndinni eru að pússla?  

Ýmis svör koma til greina – þess vegna er mjög mikilvægt að rökstyðja svarið sitt vel. 

 

4. Það sem er skrítið í dæminu: 

Móðirin er að biðja son sinn um að vera sjálfstæður í hugsun, en ef hann hlýðir móður sinni er hann þá að sýna 

sjálfstæði? 

 

5. Það sem er skrítið í dæmunum: 

Dæmi 1:  

Það er erfitt fyrir manninn að gera það sem hann hótar, því varla fer hann að skjóta konuna sína eftir að hann 

hefur skotið sjálfan sig. 

 

Dæmi 2:  

Tíminn á jörðinni er ákvarðaður út frá skini sólarinnar á yfirborð jarðar. Á yfirborði sólar er alltaf jafn bjart og 

því ekki hægt að nota sama mælikvarða. 

 

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/2013/04/29/gatur-um-thversagnir-og-fleiri-hugarthrautir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/
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Dæmi 3:  

Þetta er þversögn, manneskjan segir tvennt sem ekki gengur upp á sama tíma – hún segir að hún hafi alltaf rétt 

fyrir sér og að hún viðurkenni alltaf mistök sín. Ef hún hefur alltaf rétt fyrir sér þá gerir hún engin mistök og þarf 

því ekki að viðurkenna þau. 

 

6. Þversagnirnar eru: 

Dæmi 1:  

Það er skilgreiningaratriði að hringur hefur engin horn (eða óendanlega mörg horn) og getur því ekki verið 

þríhyrndur. 

 

Dæmi 2:  

Ef Guð er almáttugur þá ætti hann að geta skapað hvað sem er. En ef Guð skapar stein sem hann getur ekki lyft 

þá er hann varla almáttugur lengur! 

 

7. Hvað er skrítið við myndina?  

Sjálfstæð, rökstudd svör. 

 

8. Útskýring á þversögninni: 

Í setningunni felst þversögn. Ef við ákveðum að hún sé sönn þá er ég að segja að það sé satt að ég sé að ljúga – 

hvernig er það hægt? 

 

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

Sjálfstæð svör nemenda, berið gjarnan saman við greinar um þversagnir sem finna má á Vísindavefnum 

 

10. Svör: 

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: 

Hér er aðalatriðið að nemendur skýri þessa flóknu rökfærslu fyrir sjálfum sér, reyni að greiða úr flækjunni. 

Svarið hér er í raun að ef fullyrðing b er ósönn þá er ekkert hægt að segja um rökfærsluna af því að við vitum 

ekkert um sanngildi a – hún gæti verið sönn fullyrðing en hún gæti líka verið ósönn fullyrðing, við höfum ekki 

neitt sem segir af eða á um það.  

Það eru engin rök gefin til að styðja/sanna fullyrðinguna að Guð sé til og því er þetta ekki sönnun. 

 

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

Það gildir ennþá að það vantar rök til að hægt sé að tala um sönnun fyrir tilvist Guðs. Í þessu tilfelli bætist við 

vandi því ef setning b. er sönn þá felur hún í sér þversögn því hún segir sjálf að hún sé sönn – setningin getur 

ekki verið bæði sönn og ósönn.  

 

Hvað er að þessari ,,sönnun”? 

Að minnsta kosti tvennt.  

Það vantar rök fyrir tilvist Guðs. 

Það felst þversögn í fullyrðingu b. og því ekkert hægt að álykta af henni.  

 

11. Felst þversögn í þessari mynd? 

Sjálfstæð, rökstudd svör nemenda. Ef myndin prentast nógu skýrt þá sjá þau að 

vatnið rennur bæði upp og niður og athyglisvert að velta því fyrir sér hvort það 

sé þversögn. Einnig geta nemendur rætt um þrívíddina í myndinni, t.d. hvernig 

sumar súlur virðast vera ómögulega staðsettar í byggingunni. 

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

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/M._C._Escher

