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

heimspeki.   

EYÐIEYJAN 
(HVERNIG LÍFI VIL ÉG LIFA?) 

 

Aldur nemenda: unglingar 
Viðfangsefni: hvernig lífi vil ég lifa? 
Færnimarkmið: þrep 1: hlustar og horfir á þann sem talar, rökstyður mál sitt 
Viðhorfamarkmið: þrep 1: einbeitir sér að viðfangsefninu, þorir að segja skoðun sína 
Efni og áhöld: töflu til að skrifa á, ljósrit af verkefnablaði fyrir nemendur ef áhugi er á því að vinna verkefnið 
skriflega 
Tími/umfang: 1-2 kennslustundir 
Höfundur verkefnis: Jóhann Björnsson, Ingimar Waage 
Mynd í verkefninu er eftir Sinbad Richardson 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Verkefnið um eyðieyjuna snýst um að nemendur hugsi um hvað skiptir þá mestu máli í lífinu og af hverju. 

Verkefnið er hægt að vinna skriflega með verkefnablaðinu í pörum eða minni hópum. Verkefnabankinn mælir 

samt með því að verkefnið sé unnið í samræðu bekkjarins og þá er aukaatriði hvort skriflegi hlutinn fylgi með. 

LÝSING Á VINNU 

Biddu nemendur um að ímynda sér að þeir séu staddir aleinir á eyðieyju í miðju Kyrrahafi. Þar hafi þeir lent 
þegar flugvél sem þeir voru í hrapaði en á undraverðan hátt tókst þeim að synda í land á pínulítilli eyju. 

Nú skaltu biðja nemendur um að skrifa svör við eftirfarandi spurningu á blað (vinnubókarblaðið hér að neðan, 
miða eða í verkefnabók sem þeir nota venjulega): 

 Hvaða 3 hluti vildir þú helst hafa í fórum þínum við þessar aðstæður? Af hverju? 

Gefðu nemendum takmarkaðan tíma til að svara þannig að þeir hugsi sig ekki alltof mikið um, tvær til þrjár 
mínútur er nægilegur tími tilað skrifa svar með rökstuðningi. 

Nú skaltu fara hringinn í bekknum og láta alla nemendur segja frá því hvaða hluti þeir vilja hafa með á 
eyðieyjuna. Skrifaðu hlutina upp á töflu en láttu nemendur segja frá rökstuðningi sínum án þess að hann sé 
skráður. Aðrir nemendur í bekknum verða að hlusta vel á meðan allir segja frá. 

Þegar allir nemendur hafa sagt frá hlutunum sínum skaltu fara annan hring í bekknum og spyrja hvern 
nemanda: 

 Ef þú mættir stela einum hluta af einhverjum öðrum í bekknum, hvað myndir þú taka? Af hverju? 

Tvinnaðu samræðu nemenda út frá svörum þeirra. Leyfðu þeim að útskýra vel svör sín og áhugasömum að 

spyrja og gera athugasemdir. Þegar hlutur hefur verið „tekinn af“ nemanda strikar þú hann út af töflunni og 

skráir hann hjá þeim nemanda sem valdi hann þannig að hópurinn geti fylgst með þróun mála. 

Nemendur eru líklegir til að gera athugasemdir um val bekkjarfélaga sinna og slíkar athugasemdir geta verið 

tilvaldir samræðustökkpallar. Taka nemendur hluti af því að þeir eru gagnlegir? eða af engri sérstakri ástæðu? 

eða til að vera andstyggilegir? eða til að verja vini sína? eða af öðrum ástæðum? 

  

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://thehiggsweldon.com/island-time/


 

 2013 VERKEFNABANKI HEIMSPEKITORGSINS, JÓHANN BJÖRNSSON, INGIMAR WAAGE 

 
2 

VINNA Í STÓRUM HÓPUM 
Verkefnið um eyðieyjuna er hægt að vinna í stórum hópum með því að breyta örlítið fyrirkomulaginu.  

Skiptu nemendum upp í 4-6 manna hópa og biddu hvern hóp um að velja 5 hluti sem þau vilja taka með sér á 

eyðieyjuna. Þegar hóparnir hafa kynnt hlutina sína er farinn hringur þar sem hver hópur má stela þremur 

hlutum frá öðrum hópum. Skráningin fer fram uppi á töflu þannig að allir nemendur sjái og umræður má tvinna 

út frá verkefninu á sama hátt og þegar einstaklingar velja hlutina og stela. 

Umræðan tekur lengri tíma í stærri hópi og því gott að hafa tvöfalda kennslustund til umráða. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 fleiri verkefni sem fást við siðferðilegar spurningar 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/svid-heimspekinnar/sidfraedi/
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EYÐIEYJAN 
 
Nafn: ___________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Þú ert stödd/staddur á eyðieyju langt úti í 
Kyrrahafi. Þú ert alein/aleinn og veist ekki 
hvernig þú komst á eyjuna. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hvaða 3 hluti vildir þú helst hafa í fórum þínum við þessar aðstæður? Af hverju? 

 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ef þú mættir stela einum hluta af einhverjum öðrum í bekknum, hvað myndir þú taka? 
Af hverju? 

 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Hvað getur hugartilraunin um eyðieyjuna kennt okkur um lífið? 

 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft

