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

heimspeki.   

RÖKVILLUR – INNGANGSVERKEFNI 

SVÖR 
 

Aldur nemenda: unglingar og fullorðnir 
Viðfangsefni: að læra að þekkja algengar rökvillur 
Færnimarkmið: 

Þrep 3: læra að þekkja rökvillur 

Viðhorfamarkmið:  

Þrep 3: heldur aftur af eigin hugmynd í þágu rannsóknar  
Efni og áhöld: ljósritað verkefni fyrir nemendur 
Tími/umfang: 40-120 mínútur, gott getur verið að setja nemendum fyrir að klára verkefnið heima 

Höfundur verkefnis: Ármann Halldórsson og Róbert Jack. (2008). Heimspeki fyrir þig.  Reykjavík: Mál og 

menning. Brynhildur Sigurðardóttir aðlagaði og setti í búning. 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Á þessu verkefnablaði eru svör við verkefnablaðinu Rökvillur – Inngangsverkefni sem finna má í Verkefnabanka 

Heimspekitorgsins. 

SVÖR – SAMTALS 34 PUNKTAR  
Fyrirmæli til nemenda: Finndu rökvillurnar í eftirfarandi setningum, nefndu þær (sjá skilgreiningar á bls. 1 í 
þessu verkefni) og útskýrðu vel í hverju þær felast: 

 
1. Þú hefur útskýrt fyrir mér í smáatriðum af hverju þú telur að reykingar séu skaðlegar, en samt reykirðu 

sjálf þannig að þetta passar ekki alveg. Ég hreinlega trúi ekki því sem þú segir ef þú ferð ekki sjálf eftir því. 
 
PERSÓNURÖK, 2 punktar 

 
2. Ef laun kennara verða hækkuð þá verða allir að fá hærri laun og þá kemur verðbólga og þá flytja allir til 

Ástralíu og Ísland leggst í eyði.  
 
FÓTFESTURÖK, 2 punktar 

 
3. Jón sækir um starf hjá Páli: 

Páll: Hvernig getum við vitað að þú sért traustsins verður? 
Jón: Ég fæ meðmæli hjá Hallgrími Guðmundssyni. 
Páll: En af hverju ættum við að treysta honum? 
Jón: Ég fullvissa þig um að hann er heiðarlegur maður.  
 
HRINGSÖNNUN, 2 punktar 
 

4. Strákar sem mála sig eru hommar.  
 
ALHÆFING, 2 punktar 
 

5. Morgunkornið okkar er alveg náttúrulegt því það er augljóslega ekkert yfirnáttúrulegt við það.  
 
HRINGSÖNNUN, 2 punktar 
 

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/2013/04/28/rokvillur-inngangsverkefni/
https://verkefnabanki.wordpress.com/
https://verkefnabanki.wordpress.com/
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6. Börn eiga ekki að leika sér að leikfangabyssum því að þá eru þau líklegri til að sýna ofbeldi seinna meir og 
heimurinn verður aldrei laus við stríð.  
 
FÓTFESTURÖK, 2 punktar 
 

7. Það er rangt að stunda kynlíf fyrir giftingu, því slíkt kynlíf er synd.  
 
HRINGSÖNNUN, 2 punktar 
 

8. Margrét hlýtur að vera fallegasta kona á Íslandi því hún vann keppnina Ungfrú Ísland.  
 
KENNIVALDSRÖK, 2 punktar 
 

9. Sara segist hafa séð mig svindla en Sara er svo heimsk að það er ekkert mark takandi á henni. 
 
PERSÓNURÖK, 2 punktar 

 
10. Það hlýtur að vera líf á öðrum hnöttum af því að margir virtir vísindamenn eru að leita að því. 

 
KENNIVALDSRÖK, 2 punktar 
 

11. Steingrímur gagnrýnir ríkisstjórnina en það er náttúrulega bara af því að hann er að reyna að sækja 
atkvæði fyrir sinn flokk. 
 
PERSÓNURÖK, 2 punktar 
 

12. Hvaða máli skiptir það þótt þér finnist ég falleg? Þú segir þetta bara af því að þú ert pabbi minn. 
 
PERSÓNURÖK, 2 punktar 
 

13. Nýjasta myndin eftir Martin Scorsese hlýtur að vera mjög góð. 
 
KENNIVALDSRÖK, 2 punktar 
 

14. Massaður líkami er fallegri en feitur líkami – það vita það bara allir. 
 
ALHÆFING, 2 punktar 

 
 
 

Finndu dæmi um rökvillu sem þú heyrir í þínu daglega lífi (vinahópi eða fjölskyldu). Skrifaðu rökvilluna inn í 
kassann hér að neðan. Útskýrðu í hverju rökvillan felst: 3 PUNKTAR 

 

Finndu dæmi um rökvillu úr fjölmiðlum (netinu, dagblöðum, tímaritum, útvarpi, sjónvarpi. Límdu dæmið inn í 
kassann hér að neðan (eða tilvísun í hvar hægt er að sjá/heyra dæmið). Útskýrðu í hverju rökvillan felst:  

3 PUNKTAR 
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