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

heimspeki.   

HEIMSPEKILEG RITGERÐ UM KVIKMYND 
(SKILAVERKEFNI) 

 

Aldur nemenda: framhaldsskóli 
Viðfangsefni: gagnrýnin hugsun, önnur viðfangsefni geta verið af ýmsu tagi og fara eftir vali nemenda á 

kvikmyndum 

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: Ljósrit af fyrirmælablaði, nemendur útvega sjálfir kvikmyndirnar sem þeir rýna. 
Tími/umfang: Skilaverkefni sem ætlast er til að nemendur vinni heima að miklu leyti. Gott getur verið að 

taka frá 2-3 kennslustundir þar sem nemendur geta leitað til kennara í vinnuferlinu, fengið leiðsögn, 

ábendingar og yfirlestur. 

Höfundur verkefnis: Ragnheiður Eiríksdóttir, kennari við Fjölbrautaskóla Suðurlands 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Hér er á ferðinni hefðbundið ritgerðarverkefni þar sem ætlast er til að nemendur rýni í viðfangsefni kvikmyndar 

að eigin vali á heimspekilegan hátt. 

FORKRÖFUR 
Áður en nemendur þetta ritgerðarverkefni er lagt fyrir bekkinn er æskilegt að hafa unnið að minnsta kosti eitt 

verkefni með hópnum þar sem rýnt var í heimspeki ákveðinnar kvikmyndar. Hugmyndir að slíkum verkefnum 

má finna í Verkefnabanka heimspekikennara. 

LÝSING Á VINNU 
Fyrirmæli verkefnisins koma fram á Verkefnablaði sem ljósritað er fyrir nemendur (sjá neðar í þessum 

kennsluseðli). Við mælum með að þú látir nemendur vinna verkefnið í skrefum, til dæmis með því að biðja þá 

fyrst um grind eða drög sem þú ferð yfir og skilar með leiðbeiningum um framhaldið. Nemendum ber síðan að 

vinna ritgerðina áfram með tilliti til ábendinganna. 

NÁMSMAT 
Möguleg viðmið við yfirferð á ritgerðinni: 

 almennum fyrirmælum er fylgt (frágangur, lengd o.fl.). 

 skýr greining á heimspekilegum hugmyndum í kvikmyndinni 

 dæmi úr kvikmyndinni tekin til útskýringar 

 skýrar og réttar tengingar við lesefni námskeiðsins 

 ályktanir skýrar og vel rökstuddar 

 sjálfstæð og gagnrýnin afstaða til viðfangsefnisins 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Fleiri verkefni unnin út frá kvikmyndum 

 Fleiri verkefni ætluð til kennslu í framhaldsskólum 

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.fsu.is/j/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/kvikmyndir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/kvikmyndir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/skolastig/framhaldsskoli/
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HEIMSPEKILEG RITGERÐ UM KVIKMYND 
(SKILAVERKEFNI) 

 

 

Skilafrestur er til: ____________________________________________________________________________ 

 

FYRIRMÆLI: 
Í ritgerðinni á að gera skriflega grein fyrir heimspekilegum hugmyndum sem finna má í sjálfvalinni kvikmynd. 

Listi yfir góðar kvikmyndir er neðar á blaðinu.  

HAFIÐ ÞESSAR SPURNINGAR TIL LEIÐSAGNAR VIÐ VINNUNA: 
1. Hverjar eru heimspekilegu hugmyndirnar sem fram koma í myndinni? (Tengja þær við þá heimspeki 

sem lesin hefur verið í áfanganum og segja stuttlega frá þeirri heimspeki) 

2. Hvernig koma þær fram í myndinni? (Hér má vitna í atriði og samtöl)  

3. Hver er afstaða þín til hugmyndanna og meðhöndlun þeirra í myndinni? (Hvað finnst þér um þessar 

hugmyndir í myndinni?) 

Athugið að ekki á að rekja söguþráð myndanna í smáatriðum heldur aðeins að nota u.þ.b. 6-8 setningar til þess 

að segja frá því um hvað myndin fjallar. Meginefni ritgerðarinnar á s.s. að vera hugleiðingar ykkar um þær 

heimspekilegu hugmyndir sem fram koma í kvikmyndinni (sjá spurningarnar hér að ofan).  

Athugið að ekki er leyfilegt að taka texta af netinu eða annarsstaðar frá og setja inn í ritgerðina, það er 

ritstuldur og gefur einkunnina 0 fyrir ritgerðina. 

Ritgerðin á að vera 3-5 síður á lengd (12 punkta letur og 1,5 línubil) og henni á að skila til kennara: 

 í tölvupósti: _____________________________________________________________________ 

 

 útprentaðri í kennslustund í stofu:  ________________________________________________ 

 

 á moodle/samskiptavef námskeiðsins: ________________________________________________ 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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HUGMYNDIR AÐ KVIKMYNDUM 
Nemendum er heimilt að skrifa um aðrar kvikmyndir en hafa ber í huga að þær verða að hafa nokkuð 

heimspekilegt inntak og þá þarf leyfi kennara. 

TITILL VIÐFANGSEFNI 
Being John Malkovich um sjálfið, raunveruleika, frægð, frelsi viljans 

Brazil um einstaklinginn og samfélagið, frelsi og heftingu, að verða háður kerfinu 

City of Angels  um mikilvægi dauðans fyrir lífið, eilífðina og andartakið 

Groundhog Day  um endurtekninguna, vanann, lífsviðhorf 

I Heart Huckabee's  um samhljóm eða sundurleysi alheimsins 

Life is Beautiful (La Vita é Bella)  um andstæðurnar í lífinu, mátt jákvæðninnar 

Magnolia  um tök fortíðarinnar á lífinu, tilviljanir 

Modern Times  um tök tækninnar á nútímamanninum 

The Peaceful Warrior um innri styrk og þjálfun hugans, að sleppa ego-inu 

The Secret  um listina að lifa því lífi sem maður vill lifa 

What The Bleep Do We Know  um skammtaeðlisfræði, mátt hugsana, þekkingu o.fl. 

The Bucket List  um dauðann og listina að lifa 

Horton (teiknimynd) um frumspeki 

Fightclub um sjálfið, kynímyndir, geðveiki 

The Truman Show um frelsi einstaklingsins, sjálfið, raunveruleikann 

Inception  

Avatar um sjálfbærni, mann og tækni, mann og náttúru 

Gone baby, gone siðfræði, sjá t.d. hlutverkaleik í Verkefnabanka heimspekikennara 

Eternal Sunshine of the 
Spottles Mind 

 

Into The Wild um samband manns og náttúru, borgaralega óhlýðni og að yfirgefa 
samfélagið 

Memento  

Being John Malkovich  

Crimes and misdemeanors um glæp og refsingu 

Woody Allen myndir  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

GÓÐA SKEMMTUN OG GANGI ÞÉR VEL! 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://heimspekitorg.is/wp-content/uploads/2013/02/3_Ragnheidur_gone-baby-gone.pdf

