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heimspeki.   

HVAÐ ER HEILBRIGT? 
(HUGTAKALEIKUR) 

 

Aldur nemenda: 12-16 ára 
Viðfangsefni: heilbrigði 
Færni- og viðhorfamarkmið: Hugtakaleikir ná að þjálfa flesta færniþætti sem skilgreindir eru í námskrá 

Verkefnabankans 
Efni og áhöld: útprentað dæmasafn, tafla, merkingar á gólf eða töflu 
Tími/umfang: 40-160 mínútur (eftir áhuga nemenda og umfangi hugtaksins) 

Höfundur verkefnis: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Hugtakaleikir eru samræðuæfingar sem unnar eru út frá dæmasöfnum. Byrjað er á að ákveða hvaða hugtak á 

að greina. Í þessum kennsluseðli er unnið með hugtakið heilbrigði. Nemendur fá safn dæma um einstaklinga við 

ýmsar aðstæður og eiga að raða dæmunum í þrjá flokka eftir því hvort þeim finnst manneskjan í dæminu: 

Heilbrigð ??? Óheilbrigð 

Miðflokkurinn sem merktur er spurningamerkjum er fyrir dæmi sem nemendum finnst erfitt að flokka. Í hann 

má setja dæmi sem nemendum finnst vera bæði-og, skilja ekki eða vita ekki hvernig á að flokka.  

Þegar nemendur hafa flokkað öll dæmin velja þau eitt dæmi til að ræða betur í bekknum. Samræðan á að miða 

að því að svara spurningunni: 

HVAÐ ER HEILBRIGÐI? 

LÝSING Á VINNU 

Prentaðu út dæmasafnið neðar í þessum kennsluseðli. Það er nóg að prenta eitt eintak af hverju dæmi. Dæmin 

eru 30 en það þarf alls ekki að nota þau öll. Veldu þau sem þér finnst líklegust til draga fram ólíkar skoðanir 

nemenda. 

Láttu bekkinn sitja í hring. Notaðu stóla og/eða borð ef þér finnst það betra fyrir bekkinn þinn. Það má vinna 

flokkunina standandi og raða flokkum og miðum á gólfið. Það getur líka verið gott að sitja í kringum stórt borð, 

sérstaklega ef hópurinn er ekki mjög stór. Sittu með nemendum en ekki á bakvið kennaraborð eða fyrir framan 

allan hópinn. 

Byrjaðu hugtakaleikinn á því að skrifa á töfluna: „Hvað er heilbrigði?“ Útskýrðu fyrir nemendum að þeir fái í 

hendurnar dæmi sem þeir eigi að flokka í „heilbrigði“, „óheilbrigði“ eða „???“. Dreifðu dæmunum þannig að 

hver nemandi fái eitt dæmi í hendur. 

Merktu flokkana þrjá á gólfið milli nemenda eða töfluna þannig að allir sjái vel og pláss sé fyrir dæmablöðin í 

flokkunum. Láttu síðan nemendur lesa upp dæmin sem þeir fengu í hendur og raða þeim í flokka. Það á ekki að 

ræða um flokkunina á meðan nemendur eru að raða þeim í fyrsta sinn. Hver nemandi á að útskýra rök sín fyrir 

því í hvaða flokk hann setur hvert dæmi.  

Þegar öll dæmin eru komin í flokk skaltu láta nemendur fara yfir dæmin sem lentu í „???“ flokknum og kanna af 

hverju vafi lék á að fullyrðingin stæði fyrir ótvírætt heilbrigði eða óheilbrigði. Á þennan hátt gefst kostur á 

rökræðu þar sem nemendur verða að sýna hugrekki til að setja fram sjálfstæða skoðun og spurningu, þora að 

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
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
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gagnrýna eigin hugmyndir og annarra og viðurkenna eigin vanþekkingu. Punktaðu hugmyndir nemenda upp á 

töflu og þegar gott hráefni er komið skaltu gera hlé á samræðu nemendanna og biðja þá um að gera tillögu um 

skilgreiningu í einni setningu á hugrekki. Skilgreininguna má byrja á orðunum „Heilbrigður maður er...“. 

Hjálpaðu nemendum að móta heildstæða málsgrein úr hugmyndunum. Ef þetta tekst vel prófið þið 

skilgreininguna með því að máta hana á önnur dæmi úr heilbrigðis- og óheilbrigðis flokkunum. Við þetta getur 

samræðan farið á flug aftur t.d. ef ágreiningur kemur upp um flokkun einstakra dæma. Þessi mátun getur einnig 

leitt í ljós að skilgreiningin er ekki orðin nógu þétt og þá þarf að endurbæta skilgreininguna og halda síðan 

áfram að máta hana á þau dæmi sem eftir er að ræða. Markmiðið er að fá fram skilgreiningu sem allur 

hópurinn er sáttur við og nær að gera grein fyrir flokkun á dæmunum sem allir nemendur eru sáttir við. 

SAMRÆÐUSTJÓRNUN 

Þennan hugtakaleik má leggja fyrir hvaða hóp sem er, vel þjálfaðan í heimspekilegri samræðu eða óþjálfaðan. Á 

meðan nemendur ræða sín á milli um dæmin skaltu hafa í huga almenn viðmið fyrir kennara um hvernig á að 

stjórna samræðu. Hreinn Pálsson
1
 heimspekikennari og fyrrverandi skólastjóri Heimspekiskólans í Reykjavík 

hefur gefið kennurum upp bæði heilræði til að fylgja og víti til að varast: 

HEILRÆÐI HEIMSPEKIKENNARANS VÍTI TIL AÐ VARAST 
Skráið hugmyndir nemenda á töfluna svo að þær 
verði sýnilegar og safnist upp til úrvinnslu. 

Forðist fyrirlestra. Hlutverk ykkar er að spyrja og kalla 
eftir skoðanaskiptum nemenda. 

Spyrjið um ástæður (hvers vegna?) og biðjið um dæmi 
til útskýringar. 

Forðist eintómar orðskýringar. Þótt hún sé hluti af 
heimspekilegri rýni á verður hún leiðinleg ef hún 
tekur alltof mikinn tíma. 

Hlustið vel á nemendur og biðjið þá um að hlusta vel 
hverjir á aðra. 

Forðist yfirlýsingar um að svör séu hvorki rétt né 
röng. Slík afstaða ýtir undir kærulausa afstæðishyggju. 
Ekki streða eftir leit að réttum svörum, leggið áherslu 
á leit að góðum rökum og ólíkum skoðunum. 

Verið sveigjanleg. Fylgið eftir spurningum og 
athugasemdum sem nemendur hafa áhuga á en varist 
að leyfa kæruleysi eða svör byggð á hugsunarleysi. 

Ekki leyfa fáum nemendum að einoka samræðuna. 
Reynið að fá alla til að tjá sig. Setjið nemendur í 
„talbindindi“ ef það þarf. Ef vandinn er viðvarandi 
getur þú útdeilt 5 talmiðum á hvern nemanda í 
upphafi samræðu – hver nemandi hefur þá 5 tækifæri 
til að tala í samræðunni. 

Forðist að svara spurningum nemenda. Beinið þeim 
út í hópinn og hjálpaðu nemendum að vinna úr þeim 
með því að biðja um rök og kalla eftir ólíkum 
skoðunum. 

Látið ekki nemendur spóla á sömu hugmyndinni eða 
koma með endalaus dæmi. Samræðan verður að 
stefna áfram, annars verður hún agalaust kjaftæði. 

Verið þolinmóð! Gefið nemendum tíma til að hugsa 
og svara. 

Forðist yfirlýsingar um að nemendum skjátlist. 
Notaðu frekar spurningar til að fá nemandann til að 
hugsa málið betur og biddu aðra nemendur um að 
bregðast við hugmyndinni. 

Hvetjið börnin til að spyrja hvert annað og skiptast á 
skoðunum. 

Forðist ytra ónæði. Ef mikið ráp eða ónæði er í 
kringum hópinn getur orðið alltof erfitt að halda 
einbeitingu og þræði í samræðunni. 

Verið mannleg. Sýnið forvitni, hugsið upphátt, byggið 
traust og gefið einstaklingum og hugmyndum 
tækifæri. 

 

 

  

                                                                 
1
 Hreinn Pálsson. (2002). Valur, kennarakver. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

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

Eftirfarandi 30 dæmi eru í þessum kennsluseðli (prentuð með stærra letri neðar í kennsluseðlinum): 

1. Jóna datt og fékk gat á hnéð. 

2. Astrid er öll í marblettum því hún dettur oft á dag. 

3. Sigríður er með beinsjúkdóm sem veldur því að beinin í henni brotna við litla snertingu. 

4. Beta er með kvef. 

5. Guðný er orðin 13 ára og hefur aldrei fengið kvef. 

6. Elsa er samkynhneigð. 

7. Einar er blindur. 

8. Guðni er alltaf brosandi. 

9. Grétar er hamingjusamur. 

10. Magnús er í krabbameinsmeðferð. Hann leggur áherslu á að njóta hvers augnabliks í lífinu og vera 

mikið með fjölskyldunni sinni. 

11. Gunnar er sorgmæddur af því að mamma hans dó fyrir viku síðan. 

12. Guðmundur er sorgmæddur af því að hann missti af uppáhalds sjónvarpsþættinum sínum. 

13. Stefán grætur sig í svefn, oft í viku. 

14. Sindri er með lús. 

15. Erla fæddist með einn handlegg, hinn vantar. 

16. Ester er með brotinn handlegg. 

17. Olga er með útbrot á handleggnum vegna exems. 

18. Heima hjá Ingvari eru ekki til miklir peningar. Hann fær nánast alltaf hafragraut í kvöldmat. 

19. Bergur er matvandur og borðar ekkert annað en hrísgrjón og soðinn fisk. Hann drekkur vatn með. 

20. Baldvin er feitur. 

21. Anna er prófkvíðin og getur þess vegna ekki svarað spurningum á prófum þótt hún viti þau um leið og 

hún kemur heim. 

22. Lára er svo prófkvíðin að hún fær alltaf magakveisu að morgni prófadaga. 

23. Líneik tekur lyf vegna þunglyndis og kvíða. Án lyfjanna finnst henni mjög erfitt að fara á fætur á 

morgnana, þarf að sofa mjög mikið og finnst ekkert skemmtilegt. 

24. Viktor sér skugga og manneskjur sem enginn annar virðist sjá. 

25. Gerður er einmana af því að hún á enga vini. 

26. Embla á enga vini en er ekki einmana af því að henni finnst best að vera í friði með sjálfri sér. 

27. Guðbjörg æfir fótbolta fjórum sinnum í viku.  

28. Alex æfir þrjár íþróttir, samtals 28 klukkustundir á viku. 

29. Eyþór stundar engar íþróttir og hreyfir sig mjög lítið. Hann er alltaf keyrður í skólann á morgnana. 

30. Unnar vaknar alltaf snemma á morgnana, stundar skólann vel og er að læra á píanó í 

tónlistarskólanum. Hann stefnir að því að verða atvinnutónlistarmaður. 

  

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

Hér að neðan eru spurningar sem getur verið gott að hafa til hliðsjónar í samræðunni. Þú getur gripið til þeirra 

ef þér finnst þær hjálpa til að dýpka eitthvað sem komið er af stað í samræðu nemendanna.  

Hvað af þessu skiptir máli fyrir heilbrigði: 

 líkamlegt ástand? 

 geðrænt ástand? 

 hafa hlutverk? 

 vera virkur? 

 skapferli? 

 erfðaefni? 

 uppeldi? 

 fjárhagur? 

 félagsskapur? 

 neysluhættir? 

 hegðun, t.d. hreyfing og vinnusemi? 

 mataræði? 

 sjúkdómar? 

 slys? 

Er einhver alheilbrigður? 

Er hægt að vera heilbrigður en samt með sjúkdóm? 

Er alltaf heilbrigð sál í hraustum líkama? 

Er fötluð manneskja heilbrigð? 

Er óheilbrigt að vera gamall? 

Er óhamingjusöm manneskja heilbrigð? 

Get ég ákveðið að vera heilbrigð? Er þá öruggt að ég verði alltaf heilbrigð? 

Verður maður að hafa fyrir heilbrigðinu? eða kemur það af sjálfu sér? 

Í hverju felst líkamlegt heilbrigði? 

Í hverju felst andlegt heilbrigði? 

 

Hvaða spurningar dettur þér í hug? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

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

Í hugtakaleik er mögulegt að gefa öllum bekknum mat fyrir hversu vel þeim tekst að koma sér saman um 

skilgreiningu. Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir því að góð skilgreining er setninga sem nær að lýsa 

hugtakinu á fullnægjandi hátt, þannig að hún tilgreini sérkenni þess sem hugtakið vísar til. Skilgreiningin má 

ekki vera of víð, þá segir hún of lítið og á við um of stóran flokk fyrirbæra sem viðeigandi virðist að aðgreina 

betur. En skilgreiningin má heldur ekki vera of þröng þannig að dæmi sem virðast augljóslega flokkast undir 

hugtakið lendi utan skilgreiningarinnar. 

Þegar bekkurinn prófar skilgreininguna sína á þeim dæmum sem lítið hafa verið rædd ætti að koma í ljós hvort 

hún stenst þessar kröfur. Þú getur orðað matið t.d.: 

 Mjög vel unnið: Skilgreiningin nýtist til að greina á milli allra dæmanna um heilbrigði og óheilbrigði. 

 Rannsóknin er á réttri leið: Skilgreiningin nær yfir flest dæmin en eitthvað virðist vanta í hana því stöku 

dæmi lenda í röngum flokki þegar skilgreiningunni er beitt á þau. 

 Þarfnast frekari rannsóknar: Skilgreiningin er ekki fullnægjandi af því að augljós dæmi um heilbrigði 

falla ekki undir hana – eða af því að hún nær yfir dæmi sem eru augljóslega óheilbrigði.  

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Fleiri verkefni um grunnþáttinn „heilbrigði og velferð“ 

 Hugtakaleikir – grunnuppskrift 

 Fleiri hugtakaleikir 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/grunnthaettir-menntunar/heilbrigdi-og-velferd/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/25/hugtakaleikir/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/samraedufaerni/hugtakaleikir/


  

Jóna datt og fékk gat á hnéð. 

Astrid er öll í marblettum því hún dettur oft á dag. 

Sigríður er með beinsjúkdóm sem veldur því að beinin í 
henni brotna við litla snertingu. 

 

Beta er með kvef. 

Guðný er orðin 13 ára og hefur aldrei fengið kvef. 

Elsa er samkynhneigð. 

Einar er blindur. 

Guðni er alltaf brosandi. 



 
 

Grétar er hamingjusamur. 

Magnús er í krabbameinsmeðferð. Hann leggur áherslu 
á að njóta hvers augnabliks í lífinu og vera mikið með 
fjölskyldunni sinni. 

 

Gunnar er sorgmæddur af því að mamma hans dó fyrir 
viku síðan. 

 

Guðmundur er sorgmæddur af því að hann missti af 
uppáhalds sjónvarpsþættinum sínum. 

 

Stefán grætur sig í svefn, oft í viku. 

Sindri er með lús.  

Erla fæddist með einn handlegg, hinn vantar. 

Ester er með brotinn handlegg. 



 
 

Olga er með útbrot á handleggnum vegna exems. 

Heima hjá Ingvari eru ekki til miklir peningar. Hann fær 
nánast alltaf hafragraut í kvöldmat. 

 

Bergur er matvandur og borðar ekkert annað en 
hrísgrjón og soðinn fisk. Hann drekkur vatn með. 

 

Baldvin er feitur. 

Anna er prófkvíðin og getur þess vegna ekki svarað 
spurningum á prófum þótt hún viti þau um leið og hún 
kemur heim. 

 

Lára er svo prófkvíðin að hún fær alltaf magakveisu að 
morgni prófadaga. 

 

Líneik tekur lyf vegna þunglyndis og kvíða. Án lyfjanna 
finnst henni mjög erfitt að fara á fætur á morgnana, 
þarf að sofa mjög mikið og finnst ekkert skemmtilegt. 

 



 
 

Viktor sér skugga og manneskjur sem enginn annar 
virðist sjá. 

 

Gerður er einmana af því að hún á enga vini. 

Embla á enga vini en er ekki einmana af því að henni 
finnst best að vera í friði með sjálfri sér. 

 

Guðbjörg æfir fótbolta fjórum sinnum í viku.  

Alex æfir þrjár íþróttir, samtals 28 klukkustundir á viku. 

Eyþór stundar engar íþróttir og hreyfir sig mjög lítið. 
Hann er alltaf keyrður í skólann á morgnana. 

 

Unnar vaknar alltaf snemma á morgnana, stundar 
skólann vel og er að læra á píanó í tónlistarskólanum. 
Hann stefnir að því að verða atvinnutónlistarmaður. 

 


