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

heimspeki.   

SPAKMÆLATENNIS 
(UPPHITUN) 

 

Aldur nemenda: 10 ára og upp úr 

Viðfangsefni: spakmæli, sköpun, þora að tala upphátt 

Færnimarkmið: hlusta og horfa á þann sem talar 

Viðhorfamarkmið: sýna vilja til að hugsa með öðrum 

Efni og áhöld: í þessa æfingu þarf lítið sem ekkert. Kennarinn þarf að undirbúa innlögn um spakmæli, til 

dæmis með skýringum sem gefnar eru á þessum kennsluseðli 

Tími/umfang: 10-30 mínútur 

Höfundur verkefnis: Jason Buckley 

Þýðing og viðbætur: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Til að búa nemendur undir að taka þátt í samræðu alls bekkjarins er gott að gera skemmtilegar æfingar þar sem 

nemendur tala saman í minni hópum eða pörum. Spakmælatennis er slíkur leikur. 

Spakmælatennis fer þannig fram að nemendur vinna tveir og tveir saman og skiptast á að leggja fram orð í 

setningar sem eiga að vera stutt spakmæli. Áður en leikurinn er settur af stað þarft þú að útskýra hvað 

spakmæli er og gefa sýnidæmi. Hér er tillaga að skilgreiningu: 

„Spakmæli er stutt málsgrein sem gefur heilræði sem almennt teljast góð og gagnleg.“ 
 
Dæmi 1. „Allt er gott sem endar vel.“ 
 
Dæmi 2. „Hláturinn lengir lífið.“ 
 
Dæmi 3. „Enginn veit sína ævi fyrr en öll er.“ 
 

 

Eftir útskýringuna skaltu fá sjálfboðaliða úr bekknum til að prófa leikinn með þér og sýna þar með öllum hvernig 

hann fer fram. Þú byrjar sjálf/ur og það er gott að byrja á orðunum „aldrei“ eða „alltaf“. Þegar þú hefur sagt 

fyrsta orðið á félagi þinn að leggja til næsta orð og svo er aftur komið að þér að bæta við spakmælið sem þið 

eruð að semja. 

Spakmæli nemenda verða oft algjört bull, það er skemmtilegt. Inn á milli koma svo perlur eins og „Aldrei 

gleyma að bursta tennurnar áður en þú leggst á höggstokkinn.“ 

Tilbrigði við stefið: 

Flóknari útgáfa af svona tennisleik er spurningatennis. Þá vinna nemendur í pörum og skiptast á að spyrja 

spurninga. Eftir að fyrsta spurningin hefur verið sögð á sú næsta að svara þeirri spurningu – en samt vera líka 

spurning! Þessi leikur er erfiðari en spakmælatennis, en spennandi áskorun þegar nemendur eru komnir aðeins 

af stað í heimspekinni. 
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