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

heimspeki.   

ÚLFUR! ÚLFUR! 
 

Aldur nemenda: 4 – 12 ára (yngstu nemendur geta unnið myndatengd verkefni og leiki, eldri geta unnið allt 

ferlið) 

Viðfangsefni: raunveruleiki, úlfar, vondur og góður, venn myndir, hugtakaskali  

Færnimarkmið:  

Þrep 1: hlustar og horfir á þann sem talar, virðir það að einn tali í einu segir skoðun sína, notar 

sammála/ósammála... af því að..., rökstyður mál sitt 

Viðhorfamarkmið:  

Þrep 1: einbeitir sér að viðfangsefninu, þorir að segja skoðun sína, sýnir vilja til að útskýra mál sitt 

Efni og áhöld: útprentaðar gátur fyrir hópa;  sippubönd, límband og/eða spjöld til að merkja flokka á 

gólfinu, útprentaðar myndir af úlfum, pláss á gólfinu, nemendur sitja í hring, töflu og penna 

Tími/umfang: 20-160 mínútur (eftir því hvort allir hlutar eru unnir eða bara brot úr dagskránni) 

Höfundar: Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir, Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þetta verkefnablað er safn verkefna sem má nota í heildstæðu ferli. En það má líka taka einstök verkefni út úr 

safninu og nota þau ein sér í styttri æfingum. Aðalviðfangsefnið er hugtakaleikur sem greinir hugtökin 

„raunveruleiki“ og „úlfur“. Úlfurinn er athyglisvert viðfangsefni af því að hann er svo mótsagnakennd vera. 

Úlfurinn getur verið agalega vondur en líka mjög umhyggjusamur. 

UPPHITUN 

Fyrir yngri: Farðu í upphitunarleikinn Staðið upp og sest niður. Nemendur sitja í hring og þú segir við þá að þeir 

verði að fylgjast mjög vel með öllum í hringnum til að geta klárað leikinn. Segðu við börnin að í leiknum eigi allir 

að standa upp og segja hvað uppáhaldsdýrið þeirra sé. Sá sem er búinn að standa upp stendur áfram og bíður 

eftir hinum. Ef tveir standa upp á sama tíma þá verða allir að setjast niður og byrja upp á nýtt. Leiknum lýkur 

þegar allir standa. Í lok leiksins má bæta við smá minnisþjálfun með því að spyrja nemendur hvort þeir muni 

uppáhaldsdýr hver annarra. Veldu nemanda til að byrja á að rifja upp dýrið sem einhver annar nefndi. Ef það er 

rétt þá er komið að þeim sem var nefndur að giska – ef það er rangt þá giskar sá fyrri á dýr einhvers annars. 

Fyrir eldri: Skiptu nemendum í 3-4 manna hópa og láttu hvern hóp hafa gátuna um bóndann, geitina, úlfinn og 

heyhlassið (sjá blað hér að neðan). Segðu hópunum að koma  með tillögu að lausn á gátunni. Ef þeim gengur 

seint að komast af stað skaltu minna þá á að bóndinn má fara eins margar ferðir yfir ána og honum sýnist. 

SAMRÆÐUFERLIÐ 

KVEIKJA 

Kveikjan í þessu verkefni er safn mynda af úlfum (sjá verkefnablaðið Úlfur! Úlfur!).  

Merktu svæði fyrir þrjá flokka á gólfinu í stofunni: „raunverulegur úlfur“,  „ekki raunverulegur úlfur“ og „?“. 

Með yngri börnum gæti verið betra að segja „alvöru úlfur“ og „þykjustu úlfur“ – þú metur hvað er betra í 

hópnum þínum. Það er líka hægt að hafa flokkana uppi á töflu, nemendur hengja þá dæmin upp með 

kennaratyggjói. 

Láttu nemendur draga mynd úr úlfamyndasafninu og biddu hvern og einn um að setja myndina í þann flokk 

sem honum finnst passa best og rökstyðja ákvörðun sína. Á meðan nemendur eru að segja frá myndunum 

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/2013/04/25/hugtakaleikir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/stadid-upp-og-sest-nidur/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/ulfur-ulfur/
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sínum er ekki leyfilegt að tala saman, hinir eiga að hlusta og samræða fer í gang þegar allir hafa fengið að flokka 

myndina sína. 

DÆMI VALIÐ TIL SAMRÆÐU 
Í þessu verkefni skaltu taka góðan tíma til að velja dæmi til samræðu og þjálfa í leiðinni færni nemenda í að taka 

afstöðu og útskýra hana. 

Láttu orðið ganga annan hring í bekknum. Í þessari umferð eiga nemendur að skoða hvernig myndirnar af 

úlfunum voru flokkaðar og segja hvort þeir séu sammála eða ósammála flokkuninni. Hver nemandi á að velja 

eitt dæmi sem hann bendir á og segja: 

 ég er ósammála því að þessi mynd sé í ___ flokknum af því að ___ 

eða 

 ég er sammála því að þessi mynd sé í ___ flokknum af því að ___ 

Fyrir leikskólabörn dugar þessi æfing en eldri börn geta farið lengra með greininguna. 

Sú mynd sem flestir eru ósammála um að hafi verið sett í réttan flokk verður síðan sú mynd sem hópurinn 

byrjar að ræða.  

SAMRÆÐAN SKILGREINIR HUGTÖKIN 
Nú er komið að samræðunni sem felst í að nemendur flétti áfram hugmyndir sínar til að skilgreina annað hvort 

hugtakið „raunveruleiki“ eða „úlfur“ (eða bæði). Skrifaðu stórum stöfum á töfluna spurninguna sem verður 

kjarni samræðunnar: „Hvað er raunverulegt?“ og/eða „Hvað er úlfur?“ Ítrekaðu við nemendur að þeir eigi að 

tala við hver aðra og að það sé hjálplegt að þeir útskýri í upphafi máls síns hvort þeir séu sammála eða 

ósammála því sem er búið að koma fram (því sem síðasti ræðumaður sagði). 

Þú biður nemandann sem átti myndina sem til umfjöllunar er að byrja á að rifja upp þau rök sem hann gaf fyrir 

flokkuninni. Síðan skiptir aðalmáli að þú sýnir í verki að samræðan eigi að vera í höndum nemenda. Það er best 

að gera með því að láta síðasta ræðumann hverju sinni segja hver eigi að tala næst og gefa honum orðið. Smám 

saman eiga nemendur að hætta að líta til kennarans sem stjórnanda alls sem gerist í skólastofunni og horfa til 

hver annarra til að biðja um orðið, spyrja spurninga og viðhalda rannsókninni. 

Á meðan nemendur ræða saman skaltu skrifa undir spurningarnar upp á töflu helstu hugmyndirnar sem fram 

koma. Þegar gott hráefni er komið skaltu gera hlé á samræðu nemendanna og biðja þá um að gera tillögu um 

skilgreiningu í einni setningu á raunveruleika/úlfi. Hjálpaðu þeim að móta heildstæða málsgrein úr 

hugmyndunum. Ef þetta tekst vel prófið þið skilgreininguna með því að máta hana á aðrar myndir í safninu eins 

og þær voru upphaflega flokkaðar. Við þetta getur samræðan farið á flug aftur t.d. ef ágreiningur kemur upp 

um flokkun einstakra mynda. Þessi mátun getur einnig leitt í ljós að skilgreiningin er ekki orðin nógu þétt og þá 

þarf að endurbæta skilgreininguna og halda síðan áfram að máta hana á þær myndir sem eftir er að ræða. 

Markmiðið er að fá fram skilgreiningu sem allur hópurinn er sáttur við og nær að gera grein fyrir flokkun á 

myndunum sem allir nemendur eru sáttir við. 

SAMANTEKT OG MAT 
Ef hópurinn hefur ekki náð að koma sér saman um skilgreiningu þegar 10 mínútur eru eftir af kennslustundinni 

skaltu láta orðið ganga lokahring í bekknum þar sem hver og einn segir hópnum hvernig hann vill hafa 

skilgreininguna. 

Ef hópurinn hefur komið sér saman um skilgreiningu skaltu nota puttamat um samræðuna til að skoða hvernig 

nemendum finnst þeir hafa staðið sig í samræðutækninni.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Í puttamati spyr kennari spurninga sem kanna hversu vel nemendur telja sig 

hafa beitt þeim grunnþáttum samræðunnar sem þeir eiga að þjálfa. Áður en 

þú byrjar að spyrja er gagnlegt að ákveða hvort nemendur eiga að meta sína 

eigin frammistöðu eða frammistöðu hópsins: 

 Þorðum við/þorði ég að taka afstöðu? 

 Þorðum við/ég að vera ósammála? 

 Rökstuddum við/ég skoðun mína? 

RÖKLEIKNI OG FLEIRI VERKEFNI UM ÚLFA 
Hér eru uppástungur um nokkur verkefni til viðbótar sem hægt er að flétta inn í samræðuverkefnið um 

„raunverulega úlfa“. 

VENN MYNDIR 

Eru úlfar vondir eða góðir? eða bæði? 

Við getum skoðað þessa spurningu með hjálp venn myndar – hvernig raðast úlfamyndirnar úr safninu okkar inn 

í svona mynd? (stóra, tóma vennmynd má prenta út á Heimspekitorginu, eða bara teikna á töfluna) 

 
 

Venn myndir geta hjálpað okkur að sjá greinarmun, blæbrigði og margbreytileika í skýrara ljósi. Eru allir úlfar 

vondir? Eru úlfar stundum vondir? Eru úlfar stundum góðir?  Getur úlfur verið bæði vondur og góður? Hvað um 

önnur dýr? Hvað um manneskjur?  

  

Vondur Góður 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.wordpress.com/?attachment_id=447
http://heimspekitorg.is/wp-content/uploads/2012/04/3_vennmyndir_verkefni.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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HUGTAKASKALI 

Þegar búið er að grófflokka myndirnar af úlfunum með hjálp venn mynda getur næsta skref verið að raða þeim 

á hugtakaskala: 

 

Sá sem raðast á miðjan skalann – hvað er hann? Bæði vondur og góður? Eða eitthvað annað? 

 

 

ALHÆFINGAR 

Að lokum má nota úlfana okkar til að rannsaka alhæfingar. Alhæfingar eru fullyrðingar sem segja mjög mikið, 

þær setja öll tilvik í sama flokk og gefa ekkert svigrúm fyrir undantekningar. Þetta getur verið bæði gott og 

slæmt. Góð alhæfing er t.d. fullkomin skilgreining á fyrirbæri af því að hún nær að lýsa því sem er satt í öllum 

tilvikum, t.d. „allir úlfar eru spendýr“. Alhæfingar eru slæmar þegar þær segja meira en trygging er fyrir þ.e. 

þegar þær fullyrða um eitthvað sem er ekki örugglega satt, t.d. „allir úlfar eru gráir“. Slíkar alhæfingar eru í raun 

ekki alhæfingar og eru oft kallaðar rökvillur af því að þær eru dæmi um gallaða hugsun. Hvað um fullyrðinguna 

„allir úlfar hafa fjóra fætur“ – er þessi alhæfing í lagi? 

Láttu nemendur þína meta gæði alhæfinganna hér að neðan: 

ER Í LAGI MEÐ ÞESSAR ALHÆFINGAR? 
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1. Allir úlfar eru spendýr.    

2. Allir úlfar hafa fjóra fætur.    

3. Allir úlfar eru gráir.    

4. Allir úlfar búa í skógum.    

5. Allir úlfar eru góðir.    

6. Engir úlfar eru góðir.    

7. Allir úlfar eignast afkvæmi.    

8. Engir úlfar búa á Íslandi.    

9. Allir úlfar eru villtir.    

10. Engir úlfar eru gáfaðir.    

11. Allir úlfar sjá vel.    

12. Allir úlfar kunna að lesa.    

 

vondur góður 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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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FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Hugtakaleikir - grunnuppskrift 

 Hugtakaskalar 

 Heimspekileikur: Staðið upp og sest niður 

 Að ljúka samræðu 

 Vennmyndir 

 Vennmyndir – verkefni 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/hugtakaleikir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/hugtakaskalinn/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/stadid-upp-og-sest-nidur/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/12/ad-ljuka-samraedu/
http://verkefnabanki.wordpress.com/?attachment_id=447
http://verkefnabanki.wordpress.com/?attachment_id=447
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/28/vennmyndir-gagnlegt-rokgreiningartaeki/
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UPPHITUNARGÁTA

 
Bóndi nokkur fór í bæjarferð að versla. Hann tók úlfinn sinn með sér því þeir voru 

bestu vinir. Í bænum keypti bóndinn kálhaus sem hann ætlaði að nota í súpu. Hann 

keypti líka geit og bjóst við að mjólkin frá henni nærði fjölskylduna allan næsta vetur. 

Síðan hélt hann heim á leið. 

Til að komast heim til sín varð bóndinn að sigla á litlum árabáti yfir ána. Báturinn var 

svo lítill að það var ekki pláss fyrir allan farangurinn í einni ferð, bóndinn gat bara 

tekið tvennt yfir ána í einu. Nú vandaðist málið því ef bóndinn skildi kálið eftir á 

árbakkanum með geitinni var öruggt að geitin myndi éta það. Ef bóndinn skildi geitina 

eftir með úlfinum var öruggt að úlfurinn myndi éta hana.  

Hvernig komst bóndinn heim með allan varninginn í heilu lagi?  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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