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

heimspeki.   

ÞETTA GERÐIST BARA! 
(SIÐFRÆÐI HVERSDAGSLÍFSINS) 

 

Aldur nemenda: 10-14 ára 
Viðfangsefni: siðfræði, orsakir atburða, vilji, ásetningur, tilviljun 
Færnimarkmið: verkefnið þjálfar vel markmið af fyrsta þrepi í samræðuþjálfun 
Viðhorfamarkmið: verkefnið þjálfar vel markmið af fyrsta þrepi í samræðuþjálfun 
Efni og áhöld: Ljósrit af staðhæfingum og hugtakalista, tafla eða tölva/skjávarpi til að skrá hugmyndir 
nemenda 
Tími/umfang: 40 mínútur 
Höfundur verkefnis: Steve Williams og Jason Buckley 
Þýðing: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Í þessu verkefni skoða nemendur nokkrar fullyrðingar um atburði og ákveða hvort þeir eigi sér skýringu í 

ákveðinni orsök eða af tilviljun. Fleiri hugtök gætu komið inn í umræðuna um hvað skýrir fullyrðingarnar svo 

sem „viljandi“, „fyrirsjáanlegt“, „einbeittur vilji“ og svo framvegis. Oft er hegðun okkar best lýst með flokki 

hugtaka sem skýra hegðunina. Það getur verið erfitt að finna eina rétta hugtakið til að lýsa því sem manni finnst 

eiga við. Æfingin hefst á frasa sem flest okkar kannast mjög vel við: „Þetta gerðist bara!“ 

LÝSING Á VINNU: 

Þú þarft að undirbúa kennslustundina með því að prenta út staðhæfingarnar þannig að nemendur geti unnið 

með þær. Hér að neðan birtum við hverja staðhæfingu eins og miða sem hægt er að klippa út. Þú getur ákveðið 

sjálf/ur hvort þú vilt dreifa öllum staðhæfingum til allra nemenda, skipta þeim á milli nemenda eða hafa þær 

hjá þér og sýna öllum nemendum á sama tíma. Ef þú sýnir öllum nemendum miðana getur verið gott að hafa þá 

á skjávarpa/myndvarpa eða stórum spjöldum. Þú skalt líka útbúa hugtakalistann hér að neðan þannig að 

auðvelt sé að sýna öllum nemendum hann (ljósrita á blaði fyrir alla, skrifa upp á töfluna eða varpa upp með 

skjávarpa/myndvarpa). 

Nemendur eiga að skoða staðhæfingarnar og ákveða hvort „Þetta gerðist bara!“ sé skynsamleg skýring á því 

sem sagt er frá. Þegar nemendur hafa ákveðið svar sitt biður þú þá um að útskýra svarið með því að nota 

einhver af orðunum úr hugtakalistanum. Hver af hugtökunum passa við hvaða staðhæfingu og af hverju? Ef 

nemandi skilur ekki eitthvert af hugtökunum skaltu taka tíma í að finna skýringu. Þú getur beðið aðra nemendur 

um að útskýra orðið og hjálpað til sjálf/ur. Spurðu nemendur til að kalla eftir útskýringum og rökum þeirra. 

Hvettu nemendur til að spyrja hver aðra líka um hvað þeir ákveða, hvernig þeir útskýra og rökstyðja og hvernig 

þeir velja hugtökin úr listanum. Svona spinnst samræðan áfram. Það geta verið ólíkar túlkanir fyrir hverja 

staðhæfingu og spennandi að heyra skýringar nemenda. Þú getur þá spurt nemendur: „Getur þú einhvern 

veginn vitað að þessi  túlkun sé sú besta? Hvernig gætir þú vitað það?“ 

TILBRIGÐI VIÐ STEFIÐ: 

Þú getur útfært þetta verkefni á ýmsan hátt í bekknum. Þú getur til dæmis unnið með öllum bekknum, tekið 

eina staðhæfingu í einu og látið bekkinn vinna úr henni áður en sú næsta er tekin fyrir. Þú getur líka látið 

nemendur hafa allar staðhæfingarnar til sín á borðin og boðið þeim að velja hver er fyrst tekin fyrir.  

Þú getur látið nemendur ganga um stofuna til að sýna afstöðu sína. Þegar staðhæfing er lesin upp eiga 

nemendur þá að fara í sitt hvorn enda stofunnar eftir því hvort þeir svara „Já, þetta gerðist bara“ eða „Nei, 

þetta gerðist ekkert bara“. Þá fer samræðan fram standandi og það hentar mörgum nemendum vel. 

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
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
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Þú getur líka látið nemendur vinna með allar staðhæfingarnar á borðinu hjá sér, flokka þær í „já“ og „nei“ og 

sýna fleiri tengingar milli þeirra með því að raða þeim upp. Í slíkri vinnu getur verið gott að láta nemendur hafa 

greiningartæki eins og vennmyndir eða hugtakaskala sem þeir raða staðhæfingunum inn á. 

Þú getur látið nemendur vinna einstaklingslega eða í litlum hópum. Svo er gott að láta þá skiptast á skoðunum í 

öllum bekknum inn á milli. Það dugar eflaust að finna með 4-6 staðhæfingar í kennslustundinni en fleiri eru 

gefnar hér að neðan svo þú hafir úrval af efni. 

NÁMSMAT: 

Við mat á samræðukennslustund getur þú búið þér til gátlista um atriði sem þú hefur rætt í hópnum og vilt að 

nemendur bæti sig í til að efla og dýpka samræðu bekkjarins. Slíkur gátlisti getur til dæmis litið svona út: 

NAFN NEMANDA TEKUR SKÝRA AFSTÖÐU HLUSTAR Á AÐRA ÚTSKÝRIR AFSTÖÐU SÍNA 
A 

t.d. er lengi að ákveða sig t.d. í góðu lagi 
t.d. já, rökstyður þannig að 
hinir skilja hann betur 

B 
t.d. er fljót að svara t.d. grípur frammí 

t.d. já, rökstyður þannig að 
hinir skilja hann betur 

D 
t.d. fylgir bara vini sínum t.d. í góðu lagi 

t.d. nei, endurtekur bara 
skoðun sína 

E    

F    

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Hugtakaskalar 

 Siðfræði 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/28/vennmyndir-gagnlegt-rokgreiningartaeki/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/hugtakaskalinn/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/samraedufaerni/hugtakaskalar/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/svid-heimspekinnar/sidfraedi/
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ÞETTA GERÐIST BARA! 

STAÐHÆFINGAR 
 

Fyrir hverjar af eftirfarandi staðhæfingum er „Þetta gerðist 

bara!“ skynsamleg skýring? 

Þú ert að horfa á fótboltaleik og borða kvöldmat í sófanum 
við sjónvarpið. Liðið þitt skorar og þú hellir spagettí og 
tómatsósu á gólfteppið. 

 

Tveir af fiskunum í fiskabúrinu þínu deyja sama daginn. 

 

Þú vinnur skólahlaupið á heilsudögum skólans. 

 

Þú færð hæstu einkunn á stærðfræðiprófi í bekknum. 

 

Fugl dritar á jakkann þinn þegar þú ert að ganga inn í skólann. 

 

Þú gengur til að heimsækja vin þinn og stígur í hundaskít á 
leiðinni.  

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Þú ert að versla í Kringlunni og hittir manneskju sem lítur út 
alveg eins og þú. 

 

Sólin hefur skinið alla skólavikuna og svo byrjar að rigna á 
laugardeginum. 

 

Kanínan þín er veik. Þú biður til Guðs um að henni batni. 
Daginn eftir er hún orðin frísk. 

 

Þú sérð lögreglumann tala við taílenska konu. Viku seinna 
sérðu aftur lögreglumann tala við taílenska konu. 

 

Flestir í bekknum þínum eru veikir sama daginn. 

 

Þú tekur eftir ljótum bletti í bolnum þínum rétt áður en 
skólamyndin er tekin af þér. 

 

Stúlka hrasar um skóreimarnar sínar á skólalóðinni og þú ferð 
að hlæja. 

 

Það er alltaf ömurlegt veður á afmælisdaginn þinn. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Þegar þú kemur í skólann aftur eftir sumarfrí tekur þú eftir 
því að flestir strákarnir eru með sömu hárgreiðslu. 

 

Þegar þú kemur í skólann aftur eftir sumarfrí tekur þú eftir 
því að flestar stelpurnar eru með svipaðar skólatöskur. 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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ÞETTA GERÐIST BARA! 

HUGTAKALISTI 
 

HVER AF ÞESSUM HUGTÖKUM HJÁLPA ÞÉR AÐ ÚTSKÝRA SVARIÐ ÞITT? 

 

Tilviljun 

Orsök 

Af handahófi 

Að eigin frumkvæði  

Þvingaður 

Viljandi 

Óviljandi 

Ósjálfrátt 

Stjórnað 

Stjórnlaust 

Fyrirsjáanlegt 

Ófyrirsjáanlegt 

Kerfisbundið 

 

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

