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

heimspeki.   

TITANIC 
(SAGA – SPURNINGAR – SAMRÆÐA) 

 

Aldur nemenda: 9-13 ára 
Viðfangsefni: siðfræði, reglur, hverjum á að bjarga? 
Færni- og viðhorfamarkmið: samræða út frá sögu þjálfar flest markmiðin í námskrá Verkefnabankans og 
kennarinn getur valið hverju sinni hvaða markmið hann leggur áherslu á með hópnum. 
Efni og áhöld: ljósrit af sögunni fyrir nemendur, töflu til að skrifa upp spurningar 
Tími/umfang: 40-80 mínútur 
Höfundur verkefnis: Jason Buckley 
Þýðing og viðbætur: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þetta er verkefni sem fylgir hefðbundinni barnaheimspeki uppskrift: saga – spurningar nemenda – samræða – 

samantekt í lokin. Við gefum uppskrift að ákveðnu ferli sem þér er að sjálfsögðu velkomið að breyta út frá og 

þróa eins og þér og nemendum þínum hentar best. 

Sagan af Titanic er samin af Jason Buckley með hjálp nemenda hans eftir samræðu um reglur af ýmsu tagi. 

Meðal þess sem rætt var í samræðunni var hvort reglan „dömurnar fyrst“ væri góð eða slæm regla. Að 

samræðunni lokinni fór Buckley í gegnum það sem nemendur höfðu lagt til málanna og færði rök þeirra inn í 

söguna af skipstjóra og fleiri starfsmönnum á hinu sögufræga skipi Titanic. 

UPPHITUN 

Þegar Titanic sigldi úr höfn í fyrsta sinn hafði öllum verið talin trú um að skipið væri ósökkvandi. Hið óhugsandi 

gerðist og Titanic sökk í jómfrúarferð sinni. Það getur verið skemmtilegt að hefja vinnuna á litlum leik um hið 

óhugsandi: Ef hundurinn minn væri hestur. 

KVEIKJA 

Sagan er skrifuð sem leikrit og við mælum með að leikritið sé sett á svið í bekknum. Hlutverkin sem segja 

eitthvað eru fimm og aðrir nemendur í bekknum eru í kórnum. Þannig geta allir nemendur tekið þátt í 

leikverkinu og upplifað söguna með þátttöku í leiklestrinum. 

Ef þú vilt ekki að bekkurinn leiklesi söguna þá er tvennt í boði: 

 Þú leiklest söguna fyrir bekkinn 

 Nemendur lesa söguna saman, ein lína á nemanda og farið er hringinn í bekknum 

SPURNINGAR 

Gefðu nemendum mínútuþögn til að hugsa um spurningu sem kviknar hjá þeim út frá sögunni. Hvettu alla til að 

spyrja a.m.k. einnar spurningar og láttu þá skrifa þær í vinnubók. Farðu svo hringinn þar sem allir segja 

spurninguna sína, skrifaðu allar spurningar upp á töflu eða í tölvu tengda skjávarpa þannig að nemendur sjái 

þær og geti unnið úr þeim. 

Þá er komið að því að velja spurningu til að hefja samræðuna – prófaðu ósýnilegu, nafnlausu 

atkvæðagreiðsluna: Nemendur standa í hring og horfa út úr hringnum, allir með hendur fyrir aftan bak. Kennari 

les upp hverja spurningu á fætur annarri og eftir hverja spurningu gefa nemendur atkvæði með því að setja 

þumalinn upp eða niður, kennari telur atkvæðin hljóðlaust. Hver nemandi má greiða eins mörg atkvæði og 

honum sýnist. 

http://heimspekitorg.is/
http://www.thephilosophyman.com/
http://hagnytheimspeki.is/
http://hagnytheimspeki.is/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
http://en.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/05/06/ef-hundurinn-minn-vaeri-hestur/
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FYRSTU HUGMYNDIR - SAMRÆÐA 

Þegar spurning hefur verið valin skaltu biðja þann sem spurði að gefa fyrsta svar. Spurðu síðan hvort einhver sé 

ósammála fyrsta svarinu til að koma samræðu í gang og sýna nemendum að þú ætlist til að þeir bregðist við 

svörum hver annarra. Gefðu nemendum þá reglu að sá sem talar hverju sinni eigi að velja þann næsta sem talar 

og gefa honum orðið. Líklegustu umræðuefni út frá þessari sögu eru: 

LOKAORÐIN 

Taktu a.m.k. 10 mínútur í lok kennslustundarinnar til að fara hringinn og leyfa öllum að spyrja nýrrar spurningar 

sem hefur kviknað í samræðunni. Ef einhver vill ekki tala segir hann „pass“. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Heimspekileikir - inngangstexti 

 Heimspekileg samræða – grunnuppskrift 

 Að velja spurningu 

 Að ljúka samræðu 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/heimspekileikur-inngangur/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/grunnuppskrift-ad-heimspekilegri-samraedu/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/ad-velja-spurningu-til-samraedu/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/12/ad-ljuka-samraedu/
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TITANIC 
(LEIKRIT Í EINUM ÞÆTTI) 

Hlutverk í leikritinu: 

 Kórinn 

 Skipstjórinn 

 Sveinbjörn (fyrsti stýrimaður) 

 Gunnar (háseti) 

 Jón (háseti) 

 Vilhjálmur (vélstjóri) 

 Sögumaður 

 

Leikmunir: skipstjórahattur

Skipstjórinn, 
með hattinn 

Þetta er hræðileg þoka, Sveinbjörn. Eins gott að hér er enginn borgarísjaki. 

Kórinn Kríííí! Krasjsjsjsjsj! Ísssskuuuuuurrrrr! 

 Gunnar kemur inn í stýrishúsið 

Gunnar Slæmar fréttir herra. Borgarísjaki, herra. 
Skipstjórinn Það er ljótt að heyra. Eins gott að skipið er ósökkvandi. 
Kórinn Shhhhhhhhhhhhh! Glúgg, glúgg, glúgg, glúgg! 
 

Jón kemur inn í stýrishúsið 

Jón Slæmar fréttir, herra. Skipið sekkur, herra. 
Skipstjórinn Fjárans. Eins gott að það er nóg af björgunarbátum á skipinu. 
Kórinn Öskur! 
 

Vilhjálmur kemur inn í stýrishúsið 

Vilhjálmur Slæmar fréttir, herra. Björgunarbátarnir taka bara helming farþeganna, herra. 
Skipstjórinn Hvað ertu að segja! Hvernig getur staðið á því? 
Vilhjálmur Af því að skipið er ósökkvandi. 
Skipstjórinn Jæja þá. Konur og börn fara þá fyrst. Verður ekki svo að vera? 
Sveinbjörn Reyndar…, herra… 
Skipstjórinn Komdu þessu út úr þér, Sveinbjörn. 
Sveinbjörn Ja, það er bara, ég er ekki viss um að það sé góð regla. Þá verður fullt af ekkjum og 

munaðarlausum börnum hent í land án þess að eiga nokkuð, þannig lagað. 
Gunnar Mér líst heldur ekkert á þessa reglu. Mér finnst að reglan ætti að vera „fyrstur kemur, 

fyrstur fær“. Sá sem mætir fyrst í bátana er sá sem kann best að meta lífið. Veriði sælir, ég 
dríf mig af stað. 

 Gunnar yfirgefur stýrishúsið í flýti 

Jón Ja, mér finnst að farþegar á fyrsta farrými ættu að fara fyrstir. 

Vilhjálmur 
Það er ekki sanngjarnt. Þótt þú siglir á þriðja farrými þá kanntu alveg jafn vel að meta lífið 
og aðrir. Þar að auki myndi lafði Súlunes taka tvö heil sæti… 

Sveinbjörn Við ættum að drífa okkur. Ég reikna með að þú verðir áfram hér, herra? 

Skipstjórinn Af hverju segir þú það? 

Sveinbjörn Nú, skipstjórinn fer alltaf síðastur frá borði. 

Skipstjórinn Einmitt, ég var búinn að gleyma því. Til hamingju Sveinbjörn! 

Sveinbjörn Þakka þér. Fyrir hvað, herra? 

Skipstjórinn Þú ert nýi skipstjórinn. Gangi þér sem allra best. 

 Allir yfirgefa stýrishúsið nema Sveinbjörn sem stoltur setur upp skipstjórahattinn. 

 

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

