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

heimspeki.   

AÐ HUGSA HIÐ ÓHUGSANDI 
(UPPHITUN, SAMRÆÐA OG KEPPNI) 

 

Aldur nemenda: 5-12 ára 
Viðfangsefni: raunverulegt, ímyndað, óhugsandi, réttlæti, sanngirni 
Færnimarkmið: ýmis markmið af þrepum 1 og 2 í námskrá Verkefnabankans, sérstaklega varðandi það að 
hlusta, segja skoðun sína og finna tengingar milli eigin hugmynda og annarra 
Viðhorfamarkmið: ýmis markmið af þrepum 1 og 2 í námskrá Verkefnabankans, sérstaklega varðandi það 
að vilja hugsa með öðrum og viðurkenna eigin vanþekkingu  
Efni og áhöld: töflu til að skrifa á þannig að allir nemendur sjái, gott að nemendur hafi vinnubók til að skrifa 
í, í furðudýraverkefnið þurfa nemendur blað og liti (eða blöð til að klippa út úr) 
Tími/umfang: 20-80 mínútur (í kennsluseðlinum eru þrjú verkefni, ekki er ætlast til að þau séu öll unnin í 
einni runu) 
Höfundur verkefnis: Jason Buckley 
Þýðing og viðbætur: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Ein leið til að fást við raunveruleg álitamál er að nálgast þau í gegnum óraunveruleg dæmi. Fyrir marga 

þátttakendur í samræðu getur verið fráhrindandi að fara beint á kaf í umræðu um raunverulegar aðstæður eins 

og hvort það sé sanngjarnt að sumir eigi flottari bíla en aðrir eða hvort það sé sanngjarnt að sumir séu fatlaðir 

og aðrir ekki. Þátttakendur í umræðunni hræðast oft að þeir viti minna en aðrir og muni líti illa út ef það komi í 

ljós. Það er algengt að fólki á öllum aldri finnist það hafa minna fram að færa en aðrir þátttakendur og velji þess 

vegna að þegja. 

Í ímyndaðri veröld er enginn sérfræðingur fram yfir aðra. Allir geta ímyndað sér og þess vegna er samræða um 

ímyndaða veröld líkleg til að skapa umræðugrundvöll þar sem allir þátttakendur telja sig örugga. Þegar allir hafa 

fengið þá tilfinningu að þeir hafi eitthvað fram að færa og eru farnir að segja það upphátt er hægt að leiða 

umræðuna aftur tilbaka í raunveruleikann með því að tengja hugmyndir sem fram hafa komið við raunverulegri 

aðstæður. 

Jason Buckley, höfundur verkefnanna í þessum kennsluseðli, hefur víðtæka reynslu af því að kenna börnum á 

öllum aldri heimspeki. Hann hefur sagt frá vinnu sinni með ungum nemendum í Galleywood Infant School í 

Essex á Englandi. Vorið 2013 höfðu nemendur verið að vinna verkefni um „furðudýr“ þar sem þeir bjuggu til ný 

dýr með því að raða saman einkennum margra annnarra dýra. Þegar höfðu skapað nýtt furðudýr lýstu þeir 

dýrunum fyrir bekknum. Í öllum hópum skapaðist mest samræða í kjölfar spurningar þar sem nemendur voru 

beðnir um að hugsa um sjálfa sig sem furðudýr: „Hvað væri gott og slæmt ef þú værir með vængi?“ Nemendur 

gáfu margvísleg rök fyrir báðum hliðum málsins. Jason Buckley leiddi síðan umræðuna áfram inn í 

framtíðarveröld með nýrri spurningu: „Ímyndið ykkur veröld þar sem fólk getur keypt sér vængi, nema hvað 

þeir eru svo dýrir að bara þeir allra ríkustu hafa efni á þeim. Væri þetta betri veröld en okkar þar sem alls ekki er 

hægt að kaupa sér vængi?“ 

Sumir nemendur gáfu siðferðileg rök um réttlæti, afbrýðisemi, að deila með sér og um hvort það gæti skemmt 

fyrir ánægju þeirra sem ættu vængi að aðrir gætu ekki keypt þá. Aðrir nemendur héldu áfram í 

ímyndunarleiknum og héldu áfram að koma með rök fyrir því að það væri annað hvort gott eða slæmt að geta 

fengið sér vængi. Minna þjálfaðir þátttakendur endurtóku rök sem áður höfðu komið fram og æfðu sig þar með 

í að segja skoðun sína og rökstyðja. Á þennan hátt tóku nánast allir nemendur þátt í samræðunni á þann hátt 

sem þeim fannst skemmtilegur og merkingarbær. Allir nemendur voru að þjálfa samræðufærni sína. 

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/namskra-i-samraedufaerni/
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
http://www.thephilosophyman.com/
http://www.galleywood.essex.sch.uk/essex/primary/galleywood/site/pages/welcome
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Þú getur pælt í hvort sami árangur myndi nást í nemendahópnum ef lögð væri fyrir spurningin: „Hvort er betra 

að sumt fólk hafi efni á að kaupa flotta bíla eða að enginn hafi efni á þeim?“ Það er hætt við að minni þátttaka 

hefði náðst og að þeir nemendur sem eru ekki tilbúnir til að leggja fram röksemdir yrðu alveg útundan í 

samræðunni. 

Með því að tvinna ímyndaða veröld saman við þá raunverulegu í samræðunni er eins og hópurinn sé að vinna 

með tvær spurningar í einu. Þetta gefur nemendum fleiri tækifæri til að tengja sig við samræðuna og taka þátt í 

henni á sínum forsendum. Þetta gerir gæfumuninn fyrir reynslulitla og óframfærna þátttakendur. 

Hræðsla nemenda við að hafa rangt fyrir sér er ein helsta fyrirstaðan í vegi þeirra til þátttöku í samræðu og 

framfara í listinni að hugsa. Því skemmtilegra sem nám er, því auðveldara er fyrir nemendur að losna undan 

hræðslunni við að hafa rangt fyrir sér. Óhugsandi og ímyndaðar veraldir eru skemmtilegar – notaðu þær til að 

virkja nemendur! 

LÝSING Á VINNU – HVAÐ EF VIÐ HEFÐUM VÆNGI? 

Í þessu verkefni eiga nemendur fyrst að skapa sitt eigið furðudýr og segja frá því í bekknum. Síðan er samræða 
tvinnuð út frá spurningu og að lokum eru furðudýrin sett í samhengi við raunveruleikann með annarri 
spurningu frá kennaranum. 

Furðudýr: Biddu nemendur um að búa til mynd af furðudýri, ævintýraskepnu sem 
aldrei hefur verið til og enginn hefur séð. Segðu þeim að búa til dýrið með því að 
taka ólíka hluta af margs konar dýrum og blanda þeim saman í nýtt dýr. Láttu alla 
hafa blað og liti á borðinu hjá sér. Það getur líka verið gott að hafa tímarit eða 
gamlar bækur með myndum af dýrum við höndina og leyfa nemendum að nýta 
úrklippur sem hluta af myndinni. Til dæmis er hægt að finna mynd af einu dýr, 
klippa út hluta af því og teikna svo afganginn af furðudýrinu. Enn ein leið til að búa 
til furðudýrin er að vinna verkefnið í tölvunni þar sem nemendur geta fundið 
myndir á veraldarvefnum og klippt og límt þær saman með myndvinnsluforritum. 

Hugmyndir að ýmsum furðudýrum má finna á netinu, t.d. með því að leita að 
„mixed animals“. 

Þegar allir nemendur hafa búið til mynd af furðudýri er komið að því að lýsa dýrunum. Biddu nemendur um að 
sýna bekknum myndina sína og segja frá dýrinu. Leyfðu hinum nemendunum að spyrja höfundinn nánar út í 
dýrið. Að kynningum loknum getur verið gott að hengja upp myndir nemenda og geyma samræðuhluta 
verkefnisins til næsta dags. 

Samræða um nemendur sem furðudýr: Næst skaltu biðja nemendur um að hugsa um sjálfa sig sem furðudýr. 
Spurðu þá:  

„Hvað væri gott og slæmt ef þú værir með vængi?“ 

Tvinnaðu samræðu nemenda út frá þessari spurningu. Leggðu áherslu á að einn tali í einu og að allir hlusti vel 
þannig að þeir fari ekki að endurtaka eitthvað sem búið er að segja. Skráðu rök nemenda upp á töflu jafnóðum 
til að hjálpa nemendum að fylgjast með: 

GOTT EF ÉG VÆRI MEÐ VÆNGI SLÆMT EF ÉG VÆRI MEÐ VÆNGI 

    
 

Leyfðu umræðunni að flæða áfram á meðan nemendur hafa áhuga. Þegar þér finnst spurningin orðin þurrausin 
skaltu kasta inn nýrri spurningu í hópinn: 

Ímyndið ykkur veröld þar sem fólk getur keypt sér vængi, nema hvað þeir eru svo dýrir að bara þeir allra ríkustu 
hafa efni á þeim. Væri þetta betri veröld en okkar þar sem alls ekki er hægt að kaupa sér vængi? 

Furðudýrið „Hybrid“ eftir Deleuran, 

sótt á netið 6. maí 2013. 

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://www.toonpool.com/cartoons/Hybrid_2009
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Þessi spurning leiðir umræðuna áfram inn í framtíðar veröld og smám saman er hægt að tengja umræðuefnið á 
beinni hátt við raunveruleikann, t.d. með því að læða að nýjum spurningum á borð við „Hvort er betra að sumt 
fólk hafi efni á að kaupa flotta bíla eða að enginn hafi efni á þeim?“ eða „Hvort er betra að sumt fólk hafi mjög 
góða sjón eða að enginn hafi mjög góða sjón?“ 

Þegar tíminn til samræðu er búinn skaltu biðja nemendur um að skrifa niðurstöðu í vinnubókina sína:  

Hvað hefur þú lært af pælingunni um hvort það væri gott eða slæmt að vera með vængi? 

Furðudýr í fréttunum: Fyrir eldri nemendur gæti verið gaman að tengja verkefnið um furðudýr frétt sem birtist 
á bls. 2 í Fréttablaðinu 6. maí 2013. Þar var fjallað um stuld á samsettri ljósmynd af „íshrúti“ en höfundur 
myndarinnar rakst á hana í tölvuleik sem hann var að spila. 

LÝSING Á VINNU – EF HUNDURINN MINN VÆRI HESTUR 

Þetta verkefni er góð upphitunaræfing, farið er hringinn og allir taka þátt. Æfingin krefst hlustunar, ímyndunar 
og þess að vera tilbúin að taka þátt í smá glensi með bekknum. 

Bekkurinn situr í hring, kennarinn byrjar á því að segja setningu og síðan eiga nemendur hver á eftir öðrum að 
bæta við það sem á undan er komið samkvæmt eftirfarandi reglum: 

 Hver ný setning á að segja eitthvað óhugsandi. Fyrsta setningin getur til dæmis verið „Hundurinn minn 
er hestur.“ 

 Allar setningar (nema sú fyrsta) hafa formið „Ef… þá…“ 

 Næsti maður sem talar á alltaf að taka seinni hluta þess sem síðasti maður sagði og segja það fyrir 
aftan „Ef…“ og bæta síðan sjálfur óhugsandi hugmynd fyrir aftan „… þá…“ 

 Dæmi: 
Fyrsti maður: „Hundurinn minn er hestur.“ 
Annar maður: „Ef hundurinn minn væri hestur þá gæti hann eldað góða súpu.“ 
Þriðji maður: „Ef hesturinn gæti eldað góða súpu þá væri það súpa sem kláraðist aldrei.“ 
Fjórði maður: „Ef súpa kláraðist aldrei þá… 

Leikurinn endar á því að kennarinn endar síðustu setninguna.  

Næst þegar leikurinn er notaður má bjóða nemanda (sjálfboðaliða) að vera fyrstur og síðastur. 

LÝSING Á VINNU – KEPPNIN UM ÓHUGSANDI HUGMYNDIR 

Gefðu nemendum tvær mínútur til að skrifa á blað eins óhugsandi hugmynd og þeim getur dottið í hug. Ekki 

gefa nemendum færi á að snúa út úr verkefninu með því að benda á hið augljósa: að verkefnið er óhugsandi. 

Hvettu þá frekar áfram með því að segja þeim að setja á blað það fáránlegasta sem þeim getur dottið í hug og 

reyna að finna eitthvað sem er fáránlegra en öllum öðrum í bekknum getur dottið í hug. 

Þegar allir hafa lokið við að skrifa hugmynd á blað þá ferðu hringinn og lætur bekkinn hlusta á allar óhugsandi 

hugmyndirnar. Skrifaðu allar hugmyndirnar upp á töflu þannig að bekkurinn geti borið þær saman. 

Næst skaltu biðja alla nemendur um að  velja sér eina af hugmyndunum á töflunni og sanna að hún sé ekki 

óhugsandi með því að sýna hvernig þetta gæti verið satt. Gefðu nemendum tíma til að skrifa sönnunina á blaðið 

sitt svo hún gleymist ekki á meðan aðrir segja frá sínu. 

Biddu nú sjálfboðaliða um að segja frá sönnuninni sinni. Ef fleiri vilja afsanna sömu hugmynd þá skaltu leyfa 

þeim líka að segja frá. Þú getur svo gefið eiganda hugmyndarinnar tækifæri til að bregðast við áður en þú færð 

næsta sjálfboðaliða til að segja frá afsönnun sinni.  

Undir lok tímans skaltu kanna með hópnum hvort búið sé að afsanna allar hugmyndirnar. Hvaða hugmynd er 

erfiðast að afsanna? Af hverju? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://www.visir.is/ExternalData/pdf/fbl/130506.pdf
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NÁMSMAT 

Einn tilgangur með því að láta nemendur vinna hluta samræðuverkefna skriflega á blað er að þeir sjái 

hugmyndir sínar og vinnu safnast upp í vinnubók. Vinnubókina er síðan hægt að meta á ýmsan hátt: 

 Kennari metur vinnubók með viðmiðum sem hann kynnir nemendum jafnóðum og þeir vinna verkefni 

inn í vinnubókina (frágangur, skipulag, ítarlegur rökstuðningur, fjöldi spurninga, sjálfstæðar viðbætur, 

myndræn útfærsla o.s.frv.) 

 Nemendur meta sjálfir vinnubókina sína með viðmiðum sem ákveðin eru í bekknum og í samráði við 

kennara. 

 Nemendur meta vinnubækur hver annarra með viðmiðum sem ákveðin eru í bekknum og í samráði við 

kennara. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Sögurnar af Nasreddin Hodja eru oft svo fáránlegar að þær ýta undir góða samræðu 

 Grunnuppskrift að samræðu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/18/sogur-af-nasreddin-hodja/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/grunnuppskrift-ad-heimspekilegri-samraedu/

