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

heimspeki.   

THE MATRIX 
(HEIMSPEKILEGAR HUGMYNDIR Í KVIKMYNDINNI) 

 

Aldur nemenda: framhaldsskóli 
Viðfangsefni: frumspeki, þekkingarfræði, Descartes, Hellislíking Platóns, raunveruleiki, þekking, 

sjálfsþekking, blekking, samfélag, hjarðhegðun, sjálfstæð hugsun 
Færnimarkmið:  

Þrep 3: Nemandi finnur faldar forsendur, getur útskýrt ólík sjónarmið og gagnrýnir uppbyggilega 

Viðhorfamarkmið: 

Þrep 3: Nemandi sýnir frumkvæði í að beita gagnrýninni hugsun 

Efni og áhöld: Kvikmyndin The Matrix, heimildamyndin Return to the Source, ljósrit af verkefnablöðum (sjá 

neðar í kennsluseðlinum), textar eftir Platón og Descartes 
Tími/umfang: 4-6 kennslustundir (horfa á kvikmynd+umræður+heimildamynd+vinna við verkefnablöðin) 

Höfundur verkefnis: Ragnheiður Eiríksdóttir, kennari við Fjölbrautaskóla Suðurlands 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Kvikmyndin The Matrix hefur ríkt heimspekilegt innihald sem mikið hefur verið rætt og ritað um. Í þessu 

verkefni svara nemendur nokkrum spurningum sem ætlaðar eru til þess að nemendur nýti myndina til að ná 

betri skilningi á viðfangsefnum heimspekinnar. Í spurningunum eru nemendur beðnir um að tengja efnið við 

texta eftir Platón og Descartes sem algengir eru sem lesefni í inngangsnámskeiðum í heimspeki. 

Kvikmyndina má nálgast á myndbandaleigum. Söguþráð kvikmyndarinnar má lesa á Wikipediu, ásamt 

ábendingum um áhrif og heimspeki kvikmyndarinnar. Heimildamyndina Return to the source má nálgast á 

Youtube þar sem hún er einnig finnanleg undir nafninu Philosophy and the Matrix. Þessi heimildamynd, auk 

annars aukaefnis, fylgir með í pakkanum þegar allar 3 myndirnar eru keyptar í kassa. Þá er hægt að stilla á 

enskan undirtexta sem auðveldar nemendum að skilja efnið. Á vefnum Deus ex Cinema má einnig finna 

ábendingar bækur og vefi þar sem fjallað er um heimspekina í kvikmyndinni Matrix. 

FORKRÖFUR 
Áður en nemendur horfa á kvikmyndina og vinna verkefnið er gott að þeir hafi lesið kafla 1.-3. í bókinni 

Heimspeki fyrir þig eftir Ármann Halldórsson og Róbert Jack (2008, Mál og menning) eða sambærilega 

inngangstexta í heimspeki. 

Ef nemendur eru tilbúnir að lesa frumtexta þá má vísa þeim á: 

 Hellislíkingu Platóns sjá t.d. bók VII í Platón. (1997). Ríkið, síðara bindi. Eyjólfur Kjalar Emilsson þýddi. 

Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag. 

 Descartes, R. (1991). Orðræða um aðferð. Magnús G. Jónsson þýddi. Reykjavík: Hið íslenzka 

bókmenntafélag. 

LÝSING Á VINNU 
Þú þarft að meta hvenær þú telur nemendur þína tilbúna að glíma við spurningarnar í verkefninu og tengja þær 

við efni kvikmyndarinnar Matrix. Þegar nemendur hafa horft á kvikmyndina skaltu biðja þá um spurningar út frá 

efni hennar og leiða umræðu um spurningarnar þeirra. Síðan skaltu sýna bekknum heimildamyndina Return to 

the Source sem  sýnir umræðu heimspekinga um kvikmyndina. Myndin er ótextuð á Youtube. Í 

heimildamyndinni er farið yfir þau atriði sem spurt er um í verkefninu. 

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://www.youtube.com/watch?v=Sq3guzm2LwQ
http://www.fsu.is/j/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_matrix
http://www.youtube.com/watch?v=Sq3guzm2LwQ
http://dec.is/is/frett/807
http://www.youtube.com/watch?v=Sq3guzm2LwQ
http://www.youtube.com/watch?v=Sq3guzm2LwQ
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Láttu nemendur hafa verkefnablaðið og gefðu þeim svigrúm til að bera saman bækur sínar áður en þeir klára 

sjálfir að svara spurningunum og skila verkefninu inn.  

NÁMSMAT 
Úrlausnir nemenda ættu að gefa ágæta mynd af því hversu vel þeir hafa lesið texta Platóns og Descartes og 

hvort þeir sýni nægilegan skilning á textunum til að geta sett þá í skynsamlegt samhengi við eigið líf og 

kvikmyndina The Matrix. Það er því upplagt að láta þetta verkefni gilda til einkunnar í námskeiðinu. 

Möguleg viðmið við yfirferð á verkefninu: 

 fyrirmælum um lengd svara, rökstuðning, sjálfstæð svör o.fl. er fullnægt. 

 nemandi tengir hugmyndir Sókratesar um sjálfsþekkingu skýrt við viðfangsefni The Matrix. 

 nemandi sýnir góðan skilning á Hellislíkingu Platóns og tengir hana á skýran hátt við viðfangsefni The 

Matrix og eigið líf. 

 nemandi sýnir góðan skilning á frumspeki Descartes og birtingarmynd hennar í The Matrix. 

 nemandi útskýrir hvernig kvikmyndin The Matrix hvetur til sjálfstæðrar hugsunar og nefnir dæmi úr 

eigin lífi um gildi slíkrar hugsunar.  

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Fleiri verkefni ætluð til að kenna frumspeki  

 Fleiri verkefni ætluð til að kenna þekkingarfræði 

 Fleiri verkefni unnin út frá kvikmyndum 

 Fleiri verkefni ætluð til kennslu í framhaldsskólum 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/svid-heimspekinnar/frumspeki/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/svid-heimspekinnar/thekkingarfraedi/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/kvikmyndir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/skolastig/framhaldsskoli/
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THE MATRIX 

HEIMSPEKILEGAR HUGMYNDIR Í KVIKMYNDINNI 
 

Nafn: ___________________________________________________________________________ 

Skiladagur verkefnisins: ______________________________________________________________ 

FYRIRMÆLI: 
Svaraðu eftirfarandi spurningum eins vel og þú getur.  Til að átta þig betur á heimspekinni sem verið er að fiska 

eftir í spurningunum getur þú horft aftur á heimildamyndina um heimspekina í The Matrix sem heitir Return To 

The Source en slóðin inn á hana er: http://www.youtube.com/watch?v=Sq3guzm2LwQ. 

Ætlast er til að þú veltir spurningunum í þessu verkefni vel fyrir þér, komir heimspekilegum hugleiðingum 

þínum inn í svörin og rökstyðjir. Svörin eiga því að vera ítarleg, hvert svar þarf að vera að minnsta kosti hálf 

tölvuskrifuð síða (a.m.k. 300 orð). Vart þarf að taka fram að ritstuldur er óleyfilegur. Ef þú nýtir hugmyndir eða 

texta frá annarri manneskju skaltu vísa til heimildarinnar. 

SPURNINGARNAR:  
1. Sókrates sagði: „Ég veit það eitt að ég veit ekki neitt“ og „Þekktu sjálfan þig“. Með þessu kynnti hann 

hugmyndina um að ef til vill vitum við varla neitt um umheiminn. 

 

Hvernig tengjast þessar tilvitnanir í Sókrates The Matrix? 

 

2. Platón setti fram Hellislíkinguna til að lýsa því hvernig hann sér stöðu mannsins í heiminum. Í myndbroti á 

Youtube eru færð rök fyrir því að kvikmyndin The Matrix sé í raun að segja það sama og Hellislíkingin. 

Skoðaðu myndbrotið: http://www.youtube.com/watch?v=zRNMZEDOBrM&feature=related 

 

Hvað segir Hellislíkingin okkur? Erum við eins og fangarnir í hellinum? Þeir vita ekki að þeir eru fangar, þeir 

hafa aldrei upplifað annað, þetta er veruleiki þeirra. Samkvæmt Platón er þetta svona hjá okkur. Það sem 

okkur virðist vera raunveruleikinn er það ekki, aðeins eftirmyndir hans. Ef við gætum losað okkur úr 

fjötrunum sem við sjáum ekki og „stigið út fyrir“ gætum við séð raunveruleikann eins og hann er í raun. 

Þessi uppljómun verður með þekkingu. 

 

Hvernig tengist Hellislíkingin kvikmyndinni The Matrix? Heldur þú að það geti verið að við lifum í blekkingu? 

Hvernig getum við stigið út fyrir blekkinguna? 

 

3. Horfðu næst á annað myndbrot sem segir frá tengslunum milli heimspeki René Descartes og 

kvikmyndarinnar The Matrix: http://www.youtube.com/watch?v=lEr8hnvzeHU.  

 

Descartes spurði hvernig við gætum vitað hvað sé raunverulegt. Gæti illur andi verið að blekkja mig? Hvaða 

sannindi get ég ekki efast um? Niðurstaða hans var: „Ég hugsa, þess vegna er ég til“ (Cogito ergo 

sum).  Descartes vildi losna við alla óvissu, allt sem ekki væri hægt að vita með vissu til þess að finna einhver 

örugg sannindi sem síðan væri hægt að byggja þekkingu á. 

 

Hvernig tengist heimspeki Descartes The Matrix? 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://www.youtube.com/watch?v=Sq3guzm2LwQ
http://www.youtube.com/watch?v=zRNMZEDOBrM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lEr8hnvzeHU
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4. Kvikmyndin The Matrix á að vekja okkur til umhugsunar um okkar heim. Myndinni er ekki endilega ætlað að 

velta upp möguleikanum að við séum í einhverskonar draumaheimi (The Matrix). Það er heldur ekki megin 

markmið hennar að rannsaka tengsl manns og tækni og togstreituna þar á milli. The Matrix er frekar ætlað 

að varpa ljósi á það að við erum í raun öll heft af reglum samfélagsins. Vélarnar tákna stirðan hugsanahátt, 

stofnanavædda stjórn sem fólk leyfir að láta stjórna sér. Kvikmyndin sýnir hvernig sjálfstæð, gagnrýnin 

hugsun víkur oft fyrir hjarðhugsun og hjarðhegðun. 

 

Við leyfum samfélaginu, tískunni, norminu að stjórna okkur á ótal vegu. Hvernig kemur þetta fram í The 

Matrix? Hverjar eru þínar hugleiðingar um þetta í okkar samfélagi? Nefndu dæmi máli þínu til stuðnings.  

 

 

 

 

 

 

 

GÓÐA SKEMMTUN OG GANGI ÞÉR VEL! 
 

 

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

