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Aldur nemenda: allur aldur 

Viðfangsefni: að nýta venn myndir til að varpa ljósi á tengsl hugtaka og fyrirbæra 

Færnimarkmið:  

Þrep 1: getur bent á tengsl milli tveggja eða fleiri hugmynda (t.d. „... er eins og...” eða „... er allt öðruvísi 

en...”) 

Þrep 2: dregur rökréttar ályktanir 

Þrep 3: getur útskýrt ólík sjónarmið 

Viðhorfamarkmið:  

Þrep 1: sýnir vilja til að útskýra mál sitt, sýnir vilja til að skilja aðra, sýnir vilja til að hugsa með öðrum 

Efni og áhöld: útprentuð vennmynd, eða tafla til að skrifa á 

Tími/umfang: æfingin fléttast inn í önnur verkefni, hún tekur sjálf ekki langan tíma 

Höfundur verkefnis: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Það er góð hugarþjálfun að skoða tengsl fyrirbæra og það má gera með ýmsum hjálpartækjum svo sem 

línuritum, hugtakaskölum og venn myndum.  

Venn myndir líta svona út...  

 

 

 

eða 

   

 

eða með fleiri hringjum... 

...og eiga að sýna hvort fyrirbæri hafi sameiginlega þætti. Sameiginlegu atriðin lenda þá á svæðunum sem 

skarast. 

    

  

    

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://verkefnabanki.wordpress.com/?attachment_id=447
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/hugtakaskalinn/
http://verkefnabanki.files.wordpress.com/2013/04/vennmynd.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Tökum dæmi úr umræðu um hvort úlfar (sérstaklega úlfar í ævintýrum) séu góðir eða vondir. Við getum lýst 

mögulegum svörum með venn mynd á þennan hátt: 

 

 

Venn myndir má nota til að skerpa línur í samræðu sem er í gangi. Við mælum með því að þú prófir að grípa til 

þeirra ef þú tekur eftir því að nemendur deila um hvort ákveðnir eiginleikar tilheyra þeim fyrirbærum sem verið 

er að ræða. Fleiri dæmi um athyglisverðar venn myndir: 

Í umræðu um þjóðerni, þjóðernishyggju o.s.frv.: 

 

Í umræðu um tónlist: 

 

 

  

   

góðir  

 

vondir 

fæddur 
á 

Íslandi  

talar 
íslensku 

? 









hefur takt  

hefur 
tón/hljóð 

þögn 

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
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 
 Venn myndir, grunnformið 

 Úlfur! Úlfur! Þemaverkefni fyrir 4-12 ára 

 Fleiri rökleikniæfingar á heimspekitorginu 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.files.wordpress.com/2013/04/vennmynd.pdf
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/ulfur-ulfur/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/svid-heimspekinnar/rokfraedi/

