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1. HEIMSPEKI Í UMHVERFINU – PARAVERKEFNI 

Verkefnið kann að þykja nokkuð óljóst í fyrstu – en við því er ekkert að gera annað en demba sér útí. 

Niðurstaðan verður örugglega afrakstur af miklum vangaveltum og efnið sem tekið verður til 

umfjöllunar gæti átt eftir að koma skemmtilega á óvart og opna nýjar víddir. Verkefnablað nemenda 

er á næstu blaðsíðu en hér að neðan leiðbeiningar fyrir kennnara. 

Viðfangsefni: Spurningar heimspekinnar og menningin. 

Markmið:  

Að virkja heimspekilega hugsun gegnum áhugahvöt nemenda. 

Að skoða hvernig hægt er að hugsa heimspekilega um hvaðeina. 

Að virkja þekkingu nemenda af öðrum sviðum og vinna með hana. 

Að örva nemendur til leitar og lesturs. 

Að tengja heimspekilegar hugmyndir við menningu. 

Að nemendur taki ábyrgð á eigin námi.  

Að nemar kenni nemum. 

Efni og áhöld: Bækur og tölvur. Föndurvörur. 

Tími/umfang: Tvær vikur: hugmyndavinna, uppsetning, kynning. Tímann má nota jafnframt í aðra 

kennslu, t. d. upphaf hvers tíma.  

Kennsluleiðbeiningar:  

 Kynna verkefnið og vera til staðar, útvega föndurvörur. 

 Hjálpa til við tengingar við heimspekinga og að finna texta. 

 Gefa nemendum svigrúm til að fá góðar hugmyndir. Stundum kemur viðfangsefnið fyrst, 

stundum spurningin, stundum heimspekingurinn. 

 Verkefnið má einnig vinna í stærri hópum, það getur myndast falleg samvinna. Kostir og 

gallar. 

 Semja viðmið til mats á verkefninu í samráði við nemendur. 

 Stýra kynningum og tryggja samræður um hvert verkefni. Reyna að þjálfa nemendur í að gefa 

jákvæðar umsagnir, segja hvað þeim fannst áhugavert hverju sinni og leggja fyrir spurningar. 

Góð regla að fá a. m. k. einn pilt og eina stúlku í hvert sinn og reyna að fá alla nemendur til að 

vera einhvern tímann virk. Jafnvel má fela ákveðnum nemendum hlutverkið fyrir kynningu, 

en í rauninni eiga öll að vera virk í hugsun og tilbúin til umræðu. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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HEIMSPEKI Í UMHVERFINU - PARAVERKEFNI 

Er hugsanlegt að heimspeki sé alls staðar umhverfis okkur? Eins og litir, tónar, lykt . . . eru í öllu? 

Í þessu verkefni eigið þið að skoða menninguna, setja fram spurningu og pæla í henni og finna tengsl 

við heimspeking sem hefur sett fram kenningar. 

Markmiðið er að leyfa hugmyndaauðgi ykkar að njóta sín á skapandi hátt þar sem þekking ykkar fær 

að njóta sín – um leið og þið hugsið heimspekilega. 

 Vinnið saman tvö og tvö og veljið einhverja afurð menningar sem þið hafið vit og/eða áhuga 

á. Það má vera: 

o Fræðileg kenning 

o Skemmtilegt lag 

o Merkileg hljómsveit 

o Teiknimyndasería 

o Fræg fígúra 

o Kvikmynd 

o Ljóð 

o Málverk 

o Eitthvað annað sem ykkur dettur í hug  . . .  

 Setjið fram heimspekilega spurningu sem vaknar út frá efninu. Þið getið nýtt ykkur lista um 

heimspekilegar spurningar á Heimspekitorginu (http://heimspekitorg.is/verkefnabanki/safn-

heimspekilegra-spurninga/). 

 Tengið efnið og spurninguna við hugmyndir eins heimspekings. Veljið tilvitnun eftir hann á 

íslensku. Nú þekkið þið kannski ekki marga heimspekinga – en það er ótrúlegt hvað er hægt 

að finna með því að leita í bókum, spyrja kennarann sinn – nú eða leita á netinu góða. 

 Búið til umfjöllun. Skapið heimspekilega hugsun. 

 Finnið leið til að miðla hugsununum til félaga ykkar. Þið hafið frjálst val um aðferð. Kynning 

ykkar má vera: 

o Tímarit 

o Leikrit 

o Blaðaviðtal 

o Klippimynd 

o Rökræða 

o Veggspjald 

o Fyrirlestur með glærum 

o Myndband 

o Spurningaleikur 

o Könnun 

o Bréf til heimspekings 

o Leikur 

o Krossgáta 

o Annað 

 Kynnið efnið fyrir félögum ykkar. Verið skýr, upplýsandi, stefnið að því að vekja áhuga og 

umræður. Gætið þess að heimspekispurningin ykkar komi skýrt fram og að hugsun 

heimspekingsins sem þið völduð komist til skila. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
Heimspekitorginu%20(http:/heimspekitorg.is/verkefnabanki/safn-heimspekilegra-spurninga/)
Heimspekitorginu%20(http:/heimspekitorg.is/verkefnabanki/safn-heimspekilegra-spurninga/)
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2. SPURNINGAR HEIMSPEKINNAR 

Verkefnið hentar vel í upphafi heimspekiáfanga. 

Viðfangsefni: Greinar heimspeki og heimspekihugtakið. 

Markmið:  

Að nemendur uppgötvi að þótt þeir og þær hafi ekki áður lært heimspeki þá hafi þau 

samt sem áður nokkuð ljósa hugmynd um viðfangsefni hennar. 

Að nemendur tengi eigin reynslu og áhugahvöt við heimspeki og sjái að þau sjálf geti 

haft áhrif á við hvaða spurningar sé fengist.  

Að kynna greinar heimspekinnar. 

Að flokka hugtök og skapa nýjar kategóríur.  

Efni og áhöld: Má nota töflu, litla miða, tölvu. Föndurvörur. 

Tími/umfang: Einn til fjórir tímar, eftir atvikum. 

Kennsluleiðbeiningar: 

 Nota má fyrsta tímann með heimspekihópnum til að safna saman spurningum á 

litla miða með fyrirmælunum: Skrifið dæmi um heimspekilega spurningu. Engin 

vitlaus svör. Má skila auðu. Óþarfi að merkja. 

 Í næsta tíma er hægt að fá tvo nemendur til að skrifa til skiptis spurningarnar 

upp á töflu, gjarnan einn pilt og eina stúlku. Kennari getur nýtt tækifærið og 

fjallað um spurningarnar og virkjað nemendur til þátttöku. Sumum spurningum 

kann að vera hafnað af nemendum sem ekki-heimspekilegum. Þeim spurningum 

má auðveldlega snúa, setja fram að nýju og finna á þeim heimspekilegan flöt. 

Slíkum frávikum ber líka að fagna því til þess að skilja hlut er gott að skoða hvað 

hann er ekki og hverju þarf við að bæta til að hann verði það. Um að gera að 

öllum nemendum líði vel með sitt framlag. 

 Þegar spurningarnar eru komnar upp á töflu má biðja nemendur að flokka þær í 

tvo til þrjá flokka og gefa flokkunum nöfn. 

 Þá má kynna greinar heimspekinnar: Frumspeki, þekkingarfræði, siðfræði, 

rökfræði, stjórnspeki og einnig vísindaheimspeki, heimspeki tungumálsins, 

réttarheimspeki, fagurfræði, söguspeki og trúarheimspeki. Biðja nemendur að 

flokka spurningarnar undir þessar greinar eftir bestu getu. 

 Að lokum má biðja nemendur að velja þær spurningar sem mest höfða til þeirra 

og þau væru til í að rannsaka betur í áfanganum. 

 Sýna má nemendum fleiri spurningar á kennsluseðli sem eru fengnar frá 

nemendum í MH í gegnum tíðina og bæta hinum nýju þar við. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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HEIMSPEKISPURNINGAR FRÁ NEMENDUM Í MH

Að hversu miklu marki mótast persónuleiki 

manns af umhverfinu annars vegar og erfðum 

hins vegar? 

Af hverju bregðumst við við með hlátri þegar 

heyrum eða sjáum eitthvað fyndið? 

Af hverju eltum við þann sem leitar sannleika, 

en efumst um þann sem segist hafa hann? 

Af hverju er ég ég? 

Af hverju er smekkur fólks mismunandi? 

Af hverju hegða ég mér á ákveðinn hátt? 

Af hverju horfir maður í spegil? 

Af hverju lendir gott fólk í slæmum hlutum? 

Af hverju stafa fordómar? 

Af hverju er eitthvað frekar en ekkert? 

Af hverju er fjólugulur ekki til? 

Af hverju er til illska? 

Af hverju yrkja menn ástarljóð? 

Af hverju þarf ég að lúta reglum samfélagsins 

þegar stjórnvaldið er spillt og ófullkomið? 

Á þröngsýnt fólk auðveldara með að höndla 

hamingjuna? 

Breytir maðurinn ávallt með eigin hagsmuni í 

huga? 

Ef einn segir öðrum ósannindi án þess að vita 

af því er hann þá að ljúga? 

Ef enginn man eftir mér, var ég þá nokkurn 

tímann til? 

Ef maður lítur á vekjaraklukku og hún vísar á 

9:00 og lítur undan og síðan aftur á hana, 

hvernig veit maður þá með fullri vissu að 

klukkan hafi ekki snúist heilan hring? 

Ef mjólk er sett í ísskáp og honum lokað 

þannig að litla ljósaperan slokkni, er mjólkin 

þá ennþá hvít? 

Er eitthvað til sem er tilviljun? 

Ef tíminn myndi líða tíu sinnum hraðar, gætum 

við vitað það? Myndum við hugsa tíu sinnum 

hraðar? 

Er bragð af vatni? 

Er ég sama manneskjan og í gær? 

Er ég til? 

Er gleði háð sorg eða er sorg háð gleði? 

Er gott eða slæmt að vera forvitinn? 

Er grasið í raun og veru grænt? 

Er Guð til? 

Er heimurinn óendanlegur? 

Er heimurinn sem við búum í raunverulegi 

heimurinn en ekki draumur? 

Er hægt að brjótast út úr norminu? 

Er hægt að gera kössóttan hring? 

Er hægt að komast að hlutlægum sannleika? 

Er hægt að réttlæta almenn siðaboð? 

Er hægt að réttlæta stríð? 

Er illskan fráhvarf frá góðmennskunni eða er 

góðmennskan fráhvarf frá illskunni? 

Er jörðin kringlótt eða flöt? 

Er líf handan dauðans? 

Er maðurinn það sem hann gerir eða hefur 

hann eðli? 

Er maðurinn/ég til án viðurkenningar frá 

öðrum? 

Er munur á því sem sýnist vera og því sem er í 

raun? 

Er rétt að brjóta lög í góðum tilgangi? 

Er sál mannsins endurfæðanleg? 

Er til annar veruleiki handan efnisheimsins? 

Er til eitthvað annað en það sem við sjáum og 

skynjum? 

Er til frelsi án ábyrgðar? 

Er til góður smekkur? 

Er til hið fullkomna frelsi? 

Er til siðferðilegur sannleikur? 

Er tíminn endanlegur? 

Er tíminn hugarfar? 

Er vatnið blautt? 

Er vilji okkar okkar eigin vilji eða vilji einhvers 

annars? 

Er viljinn frjáls? 

Er það sama gott fyrir alla menn? 

Er þetta raunveruleikinn? 

Eru barnseignir sjálfsagður réttur? 

Eru galdrar kallaðir galdrar í Galdralandi 

Eru mennirnir jafnir? 

Eru tölur raunverulegar? 

Gefa skynfærin okkur rétta mynd af 

veruleikanum? 

Geta heimspekilegar spurningar breyst eftir 

tungumálum? 

Getum við sagt fyrir um framtíðina með vissu? 

Getum við vitað eitthvað með vissu? 

Getur verið að ég sé leikbrúða annarra afla? 

Hefur lífið merkingu? 

Helgar tilgangurinn meðalið? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Heyrist hljóð í skógi þegar tré fellur ef enginn 

nemur það? 

Hvað er að vera fannlegur? 

Hvað er að vera? 

Hvað er ást? 

Hvað er átt við með löggengi náttúrunnar? 

Hvað er fegurð? 

Hvað er flótti frá raunveruleikanum? 

Hvað er frelsi? 

Hvað er fyrirmyndarsamfélag? 

Hvað er gott og hvað er rétt? 

Hvað er hamingja? 

Hvað er hófsemi? 

Hvað er jafnrétti? 

Hvað er líf? 

Hvað er meðvitund? 

Hvað er mikilvægt? 

Hvað er minning? 

Hvað er orsök? 

Hvað er persónuleiki? 

Hvað er raunveruleiki? 

Hvað er raunveruleikinn? 

Hvað er rétt og rangt? 

Hvað er réttlæti? 

Hvað er sannleikur? 

Hvað er sálin? 

Hvað er tilviljun? 

Hvað er tími? 

Hvað er það sem gerir gjörð rétta eða ranga? 

Hvað er þekking? 

Hvað eru gildar ályktanir? 

Hvað gerir okkur að Íslendingum? 

Hvað gerist við nefið á Gosa þegar hann segir: 

„Nú stækkar nefið á mér!“ 

Hvað snýr niður og hvað snýr upp? 

Hvað tekur við eftir dauðann? 

Hvað þýðir réttlæti? 

Hvaða samband er milli orða og heimsins? 

Hvaðan koma hugmyndir? 

Hvaðan koma mannréttindi? 

Hvar endar heimurinn? 

Hver er ég? 

Hver er munur ástar og haturs? 

Hver er tilgangur lífsins? 

Hver eru lögmál heimsins? 

Hvernig á að forgangsraða í heilbrigðiskerfinu? 

Hvernig á að skipta gæðum lífsins? 

Hvernig á að útkljá deilumál? 

Hvernig er hægt að deila reynslu sinni? 

Hvernig er hægt að réttlæta refsingar? 

Hvernig er líf metið? 

Hvernig líður Guði? 

Hvernig orsakar eitt annað? 

Hvernig útskýrirðu fyrir blindri manneskju 

hvað litur sé? 

Hvernig varð heimurinn til? 

Hvernig veit ég að ég er til? 

Hvernig veit ég að ég veit? 

Hvernig veit ég að veruleiki annarra hætti ekki 

þegar ég sé þá ekki lengur? 

Hvernig væri heimurinn ef konur stjórnuðu 

honum? 

Hvernig öðlumst við vissu? 

Hvers vegna skiptir réttlætið máli? 

Hversu stór er heimurinn? 

Hvert er eðli raunveruleikans? 

Hvert er eðli talna? 

Hvert er gildi lífs? 

Hvort er frelsi að geta gert það sem maður vill 

eða geta sleppt því að gera það sem maður 

vill?? 

Hvort kom á undan, hænan eða eggið? 

Hvort mynduð þið vilja lifa í raunveruleikanum 

eða í hamingjusömum draumi? (Tölvuleikir) 

Má fólk hegða sér eins og það vill án allrar 

hömlunar og skefja 

Ótti annars gæti verið óskhyggja hins – eða 

hvað? 

Ráðum við sjálf því sem við gerum? 

Skiptir sannleikurinn máli? 

Skynjar annað fólk heiminn á svipaðan hátt og 

ég? 

Værum við betur komin af án ríkisvaldsins? 

Ættum við öll að vera jöfn? 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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3. HVAÐ ER EFTIRSÓKNARVERT Í LÍFINU? 

Þetta verkefni er gott að hafa til taks og grípa til þess þegar réttur tími er kominn, brjóta upp vanann 

og gera eitthvað afslappandi saman bekkurinn allur. Nemendur taka þessu verkefni af alvöru og með 

fullri einbeitingu og það myndast góð stemming. 

Viðfangsefni: gildismat, siðfræði 

Markmið:  

 Að hugsa um það sem skiptir máli í lífinu. 

 Að hjálpast að við að fá víðari mynd. 

 Að flokka hugmyndir í yfirhugtök og undirhugtök. 

 Að tengja við farsældarhugtak Aristótelesar. 

 Að tengja við þrískiptingu gæða hjá Páli Skúlasyni. 

 Að kynna hugmyndina um markmið í sjálfu sér. 

 Að hugsa saman. 

Efni og áhöld: Tafla. Föndurvörur. 

Tími/umfang: Einn tími eða tveir. Hægt að geyma föndrið og nota í öðrum tíma, þess vegna nokkru 

síðar. Þannig gefst tækifæri til að rifja upp. 

Kennsluleiðbeiningar:  

 Fá tvo skrifara úr bekknum, strák og stelpu, ef vill. 

 Leggja fyrir spurninguna: Hvað er eftirsóknarvert í lífinu? 

 Safna svörum á töfluna. Hægt að haka við, telja, ef mörg eru með það sama. Reyna samt að 

fá nýja hugmynd frá hverjum nemenda. Alltaf í lagi að segja pass. Leiða umræður eftir 

atvikum og bæta við flokkum sem gleymast, s.s. réttlæti, heilsa, ferðalög, frelsi, tónlist. 

 Leyfa umræðunni að þróast. 

 Hópavinna: Hver hópur býr til þrjú yfirgildi, gefur þeim heiti og tekur nokkur dæmi um hvert. 

 Borin saman niðurstaða hópanna. 

 Niðurstaða hópanna borin saman við þrískiptingu gæða hjá Páli Skúlasyni í andleg, veraldleg 

og siðferðileg. 

 Föndur: Bekkurinn velur eina hugmynd að mynd til að gera saman, t. d. tré, ský, eða sól. Einn 

nemandi tekur að sér að útfæra miðju myndarinnar, teiknar stofn trés eða sólarhnöttinn. 

 Hver nemandi útbýr laufblað (hægt að teikna hönd sína) (á mismunandi græn blöð, eða 

haustlituð), skýhnoðra (má festa í loftið), sólargeisla eða annað til að setja á miðju 

myndarinnar og skrifar þar á eitt af grundvallargildunum. Velja fallega liti af blöðum. Hvert 

gildi á einungis að koma einu sinni fyrir. Hér reynir á samvinnu bekkjarins. Gæta þess að 

skrifa stórum stöfum, helst með stórum tússpenna. 

 Stofan skreytt. Hún verður falleg og glaðleg. 

 Gaman væri ef einhver fyndi ljóð um sól og ský eða tré eða annað og hengdi upp við hlið 

myndanna. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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4. SÓKRATÍSK SAMRÆÐA 

Sókratísk samræða er ritunarverkefni þar sem nemendur nota aðferð Sókratesar (sjá lýsingu á eftir) til 

að hjálpa sér við að hugsa og skrifa um leið og þeir fræðast um aðferðina og læra meira um 

hugmyndir Platons. Kröfurnar sem gerðar eru til nemenda eru miklar – en reynslan hefur sýnt að þeir 

standa vel undir þeim. Útkoman verður lifandi, rökleg og óvænt sköpun. Verkefnablað nemenda er á 

næstu blaðsíðu en hér að neðan leiðbeiningar fyrir kennnara. 

Viðfangsefni: skilgreining hugtaks, gagnrýni, líkingar, afleiðsla, aðferð Sókratesar. 

Markmið:  

Að setja fram skilgreiningu á hugtaki og gagnrýna hana. 

Að velta fyrir sér takmörkunum skilgreininga. 

Að læra um aðferð Sókratesar. 

Að fá lánað hjá Platoni; stíl, orð, hugmyndir, dæmi.  

Glugga í rit Platons og fræðast aðeins meira. 

Að nota líkingu til að varpa ljósi á mál sitt. 

Að skapa skemmtilega frásögn. 

Efni og áhöld: Rit eftir Platon. 

Tími/umfang: Eftir atvikum. Heimaverkefni. 

Kennsluleiðbeiningar:  

1. Hægt er að tengja þetta verkefni við verkefnið Spurningar heimspekinnar sem er á öðrum 

stað á Heimspekitorgi og láta nemendur – tvö til fjögur saman – ræða spurningu að eigin vali 

og finna út hvaða hugtök þurfi að skilgreina til að gera samræðuna skýrari. 

2. Æfa má nemendur sérstaklega í því að búa til líkingar. Láta þau velja af handahófi hlut og 

finna fimm einkenni á honum. Láta þau síðan velja af handahófi hugtak. Skýra síðan hugtakið 

út frá hlutnum.  

Dæmi: Tré. Hefur rætur, greinar, fellir blöð, ljóstillífar, hægt að klifra í því. 

Þekking. Þekking er eins og tré. Rætur hennar eru ákveðnar 

grundvallarforsendur sem halda henni fastri, þær eru huldar sjónum okkar 

en við getum grafist fyrir um þær. Þekking okkar greinist í margar ólíkar 

áttir og við erum stöðugt að bæta við nýrri þekkingu. Skoðanir okkar sem 

við tjáum með setningum eru eins og blöð á þessum greinum þekkingar. 

Við getum endurtekið þessar skoðanir, kallað þær fram aftur og aftur. Í 

samræðum fer ljóstillífun fram – þá nemum við úr umhverfi okkar nýjar 

hugmyndir sem virka eins og næring fyrir þekkinguna. Það er hægt að 

klifra í þessu tré þekkingar, leika sér að hugmyndum og komast hátt á nýja 

staði.  

3. Kynning á verkefni. 

 

 

  

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

Verkefnið felst í að búa til samræðu í anda Sókratesar. Samræður hans fóru fram á milli tveggja 

þátttakenda. Annar var í hlutverki þess sem spurði en hinn þess sem svaraði. Rannsókn á 

hversdagslegum hugtökum og skoðunum leiddi til efa um eigin þekkingu og samræðurnar enduðu án 

niðurstöðu. 

Skoðið endilega aðrar samræður eftir Platon og notið sem fyrirmynd. Fáið innblástur, þiggið 

hugmyndir og stíl hans að láni. 

 Veljið hugtak sem ykkur þykir áhugavert. Þið megið gjarnan bæta við listann. 

Virðing, vinátta, góðvild, umburðarlyndi, trúfrelsi, að gera hið rétta, að láta 

stjórnast af rökum, skynsemi, menntun, menning, lýðræði, dyggð, jafnrétti, list, 

þekking, sannleikur. 

 

 Skoðið hugtökin. Beitið hugflæði 

Spyrjið spurninga eins og hvernig eru hugtökin notuð, hvað eru þau ekki, hver er 

andstæðan við þau, í hvaða samhengi eru þau helst notuð, hvaða önnur svipuð 

orð eifum við, búa þau yfir tvíræðri merkingu. Reynið að koma auga á óvænta 

möguleika og spyrja hvað ef spurninga, eins og hvað ef allir segðu alltaf satt eða 

trúfrelsi yrði afnumið í samfélaginu. Oft fást góðar hugmyndir með því að skipta 

um sjónarhorn og skoða málin frá annarri hlið. 

 

 Búið til líkingu um hugtakið. Veljið einhvern hlut. Finnið nokkur einkenni á hlutnum. Líkið 

síðan hugtakinu ykkar við hlutinn. 

 

 Reynið að setja fram skilgreiningu á hugtakinu. 

 

 Gagnrýnið skilgreininguna og sýnið fram á að hún sé ófullkomin. 

 

 

Núna megið þið byrja að semja samræðu.  

 Skapið tvo karaktera með ákveðin persónueinkenni sem birtast í hegðun þeirra. 

Gefið þeim nöfn. 

 Látið þá hittast og ræða málin, segið frá atburði og látið spurningu sem tengist 

hugtakinu koma út úr aðstæðunum. 

 Látið viðmælanda telja upp dæmi. 

 Látið spyrjanda krefjast þess að sett verði fram skilgreining á hugtakinu sem til 

umræðu er. 

 Setjið fram líkingu. 

 Endið á gagnrýni á upphaflegu skilgreininguna. Flottast er að geta látið 

viðmælandann lenda í mótsögn við sjálfan sig.  

 

Gangi ykkur vel og góða skemmtun. 

  

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

Viðfangsefni: Frummyndakenning Platons. 

 

Markmið: 

Að nemendur lesi frægasta textann eftir Platon, vinni með hann og tileinki sér 

dæmisöguna.  

 Að nemendur öðlist betri skilning á frummyndakenningu Platons. 

 Að nemendur túlki dæmisögu og finni dýpri merkingu. 

 Að nemendur skapi nýja merkingu. 

Efni og áhöld: Ljósrit af sögunni fylgir hér á eftir. Föndurvörur. Tafla. 

Tími/umfang: Einn tími. 

Kennsluleiðbeiningar:  

 Nemendur lesa söguna saman upphátt til skiptis. Má segja pass. 

 Spurt um söguna til að tryggja að efnið hafi komist til skila. 

 Teikna tvo dálka á töfluna. Vinstra megin eru taldir upp hlutir sem komu fyrir í sögunni. 

Hægra megin fyllir hópurinn út í sameiningu hvernig túlka megi hlutinn. Engin vitlaus svör. 

Má vera ósammála. 

 Kennari getur nýtt tækifærið og notað líkinguna til að varpa ljósi á frummyndakenninguna. 

 Hvetjið nemendur til að finna annan veruleika en menntun og frummyndakenninguna til að 

túlka Hellislíkinguna út frá t. d. skólakerfið eða trú á jólasveininn. 

 Ef vill má skemmta með túlkun Lucy Irigaray á Hellislíkingunni sem lesa má um í svari 

Sigríðar Þorgeirsdóttur við spurningum um hugmyndir Platons um eðli og hlutverk kynjanna 

á Vísindavefnum: http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2974  

 Biðjið nemendur, annað hvort einn og einn eða í hópum, að túlka eitthvert atvik 

hellislíkingarinnar myndrænt. Á hverja mynd á að skrifa eina tilvitnun í textann. Með því að 

dvelja svona lengi við söguna ná nemendur að tileinka sér hana betur. 

 Eins mætti biðja nemendur að búa til leikrit, með leikbrúðum t. d. ef stemmingin er þannig 

eða skuggamyndasýningu sem er vel við hæfi. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2974
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HELLISLÍKINGIN - LEIÐBEININGAR 

Hellislíkingin er frægasti textinn eftir Platon og er upphafið að sjöundu bók Ríkisins. Njóttu þess nú að 

fá að upplifa þessa sögu sem var skrifuð fyrir tvöþúsund og fjögurhundruð árum síðan. 

 

Ekkert eitt rétt svar er við því hvernig við túlkum söguna. Þú mátt nota hana eins og þú vilt. 

Tilgangurinn er að hún hjálpi þér að skilja.  

 

Skrifaðu hjá þér setningu sem þér þykir flott. 

Búðu til töflu með tveimur dálkum. 

 Vinstra megin telurðu upp fyrirbærin úr Hellislíkingunni. Leitaðu í textanum.  (Fangar, 

fjötrar, hlekkir, sársauki, lausi fanginn, leikbrúðufólk, o. fl.). 

 Í hægra dálkinum túlkarðu hvað hvert fyrirbæri gæti táknað. (T. d. að fjötrarnir standi 

fyrir vanþekkingu, lausi fanginn fyrir annaðhvort Sókrates eða þann sem leitar þekkingar o. s. frv.). 

Hvaða hlutverki gegnir sólin? 

Reyndu að túlka Hellislíkinguna út frá frummyndakenningunni. 

Dettur þér eitthvað annað í hug um hvernig nota megi söguna? 

Kannastu við þann sársauka sem Sókrates lýsir úr eigin reynslu? 

Teiknaðu mynd af einhverju atviki úr sögunni og skreyttu með tilvitnun í textann. 

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

Upphaf að sjöundu bók Ríkisins eftir Platon í þýðingu Eyjólfs Kjalars Emilssonar. (Kristján Árnason 

þýddi bundið mál. Gefið út í lærdómsritaröð Hins íslenska bókmenntafélags.) 

 

ÞESSU NÆST skaltu hugsa þér bæði menntunina sem eðli okkar hlýtur og menntunarskort þess í 

ljósi svofelldrar líkingar: Ímyndaðu þér menn sem búa í helli neðanjarðar. Stórt op sem snýr 

upp á móti birtunni er eftir endilöngum hellinum. Mennirnir hafa verið þarna frá því í 

bernsku, hlekkjaðir á fótum og hálsi svo að þeir eru kyrrir og sjá ekki nema beint fram fyrir 

sig, þar sem hlekkirnir meina þeim að hreyfa höfuðið. Þeir fá birtu frá eldi sem logar langt 

fyrir ofan þá og aftan þá, en milli eldsins og fanganna liggur upphækkaður vegur. Meðfram 

honum skaltu ímynda þér lágan vegg gerðan líkt og tjald sem leikbrúðufólk setur upp fyrir 

framan áhorfendur og sýnir þeim svo brúðurnar yfir það.  

 Ég sé þetta fyrir mér, sagði hann.  

 Ímyndaðu þér nú ennfremur að menn fari meðfram veggnum með alls kyns tól sem 

skaga upp fyrir brúnina, og einnig alls kyns líkneskjur af mönnum og öðrum dýrum úr steini 

og tré af öllum gerðum. Eins og von er láta sumir burðarmannanna í sér heyra, en aðrir þegja. 

 Þetta er undarleg líking og undarlegir fangar, sagði hann. 

 Þeim er líkt komið og okkur, sagði ég. Í fyrsta lagi, heldurðu að þessir menn hafi séð 

nokkuð af sjálfum sér eða samföngum sínum annað en skuggana sem eldurinn varpar á 

hellisvegginn gegnt þeim? 

 Nei, hvernig mætti það vera, ef þeir eru þvingaðir til að halda höfðinu í sömu 

stellingu alla ævina? svaraði hann. 

Og gegnir ekki sama máli um hlutina sem bornir eru eftir veginum? 

Auðvitað. 

Ef þeir geta nú rætt saman, heldurðu þá ekki að þeir telji sig vera að tala um 

veruleikann þegar þeir nefna það sem fyrir augu þeirra ber? 

Áreiðanlega. 

Og segjum nú að í dýflissunni heyrist bergmál frá veggnum andspænis þeim. Þegar 

nú einhver vegfarendanna gefur frá sér hljóð, heldurðu að föngunum komi annað til hugar en 

að það hafi verið skugginn sem fór hjá? 

Nei, það sver ég við Seif! svaraði hann. 

Menn sem svona er komið fyrir myndu þá leggja sannleikann algerlega að jöfnu við 

skugga þessara smíðisgripa? spurði ég. 

Alveg óhjákvæmilega, svaraði hann. 

Gættu nú að, hélt ég áfram, hvernig þeir losnuðu úr hlekkjunum og fengju lækningu 

á fávisku sinni ef eitthvað þessu líkt gerðist af náttúrunnar völdum. Segjum að einhver þeirra 

losni og neyðist til að standa á fætur, hreyfa höfuðið, ganga og horfa í ljósið. Hann verkjar 

þegar hann gerir þetta og allt sindrar fyrir augum hans svo að hann er ófær um að greina 

hlutina sem hann áður hafði horft á skuggana af. Hvað heldurðu hann segði nú ef honum 

væri tjáð að hingað til hefði hann séð einbert hjóm, en nú sæi hann réttar, þar sem hann væri 

heldur nær veruleikanum og vissi mót því sem meira tilkall ætti til veruleika? Og hvað segði 

hann ef honum væri sýndur hver hlutur sem fer hjá og hann væri þvingaður til að svara því 

hvað hann sé? Heldurðu ekki að honum yrði svarafátt og teldi það sem hann var vanur að sjá 

sannara en það sem honum er nú sýnt? 

Jú, langtum, svaraði hann. 

Og neyddist hann nú til að horfa í ljósið sjálft, myndi hann þá ekki verkja í augun og 

hörfa undan og beina sjónum sínum að því sem hann megnar að horfa á, og álíta að það sé í 

raun skýrar en hitt sem á er bent? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Jú, svaraði hann. 

En segjum nú, hélt ég áfram, að hann væri dreginn á brott með valdi eftir hinni 

grýttu og bröttu uppgönguleið og ekki sleppt fyrr en búið væri að koma honum upp í 

sólskinið. Heldurðu ekki að honum liði illa og streittist á móti? Og fengi hann ekki ofbirtu í 

augun þegar hann kæmi út í ljósið svo að honum væri um megn að sjá nokkurn þeirra hluta 

sem nú eru kallaðir sannir? 

Jú, svaraði hann, í fyrstu að minnsta kosti. 

Hann yrði að venjast birtunni, býst ég við, ef hann ætti að sjá eitthvað þarna uppi. Í 

fyrstu sér hann skuggana best, síðan myndir manna og alls annars á vatni, og loks hlutina 

sjálfa. Þessu næst gæti hann virt fyrir sér himininn og himintunglin, en ætti þó hægara með 

að horfa á skin stjarnanna og tunglsins á nóttunni en á sólina og sólarljósið á daginn.  

Auðvitað. 

En ég hugsa að hann sjái sólina um síðir, og þá meina ég ekki á vatni eða mynd 

hennar á einhverjum annarlegum stað, heldur að hann geti séð sólina sjálfa og virt hana fyrir 

sér eins og hún er í sjálfri sér á sinni eigin landareign.  

Það hlýtur að vera, svaraði hann. 

Að svo búnu myndi hann þegar álykta að sólin kalli fram árstíðirnar og hringrás 

ársins, og að hún ríki yfir öllu á hinu sýnilega sviði og sé með einhverjum hætti orsök allra 

þeirra hluta sem hann og félagar hans sjá. 

Augljóst er að reynslan leiðir hann að þessari niðurstöðu, sagði hann.  

En segðu mér nú: Þegar hann minnist fyrri heimkynna sinna, viskunnar þar og 

samfanga sinna, heldurðu að hann hrósi happi yfir umskiptunum, og vorkenni fyrri félögum 

sínum? 

Svo sannarlega! 

Segjum nú að hjá föngunum hafi tíðkast að heiðra, lofa og verðlauna þá sem 

reyndust vera gleggstir á skuggana sem fóru hjá, mundu best hverjir koma venjulega fyrstir 

eða síðastir eða fylgjast að og voru þar með færastir í að giska á hvað kæmi næst; finnst þér 

nú líklegt að okkar maður myndi hugsa til þessa með söknuði og öfunda þá sem hljóta 

vegsemd og völd meðal fanganna? Eða skyldi honum verða við eins og Hómer segir og kjósa 

„heldur þau kjör sem kaupamaður að þjóna bónda, báglega stöddum, sem byggi í afskekktu 

koti“ og gengist undir hvað sem er, fremur en taka upp fyrri trú og fyrra líf? 

Jú ég held hann myndi þola hvað sem er fremur en sætta sig við líf eins og þetta, 

sagði hann.  

Hugleiddu líka það sem nú skal greint, sagði ég. Ef þessi maður færi nú aftur niður 

og settist á sinn gamla stað, myndu augu hans ekki fyllast af myrkri þar sem hann er 

nýkominn ofan úr sólskininu? 

Áreiðanlega, svaraði hann. 

Segjum nú að hann ætti aftur að fara að keppa við þessa lífstíðarfanga í að greina 

skuggana meðan hann er enn sjóndapur og ekki búinn að venjast myrkrinu, og að það taki 

hann talsverðan tíma að venjast því. Myndu hinir fangarnir þá ekki hlæja að honum og segja 

að hann hafi farið upp og komið sjónskertur til baka, og að ekki sé ómaksins vert að reyna að 

komast upp? Og ef þær gætu með einhverju móti náð taki á þeim sem reyndi að leysa þá og 

leiða þá upp og drepið hann, myndu þeir þá ekki gera það? 

Hiklaust, svaraði hann.  

Öll þessi líking, Glákon minn kær, sagði ég, á við allt það sem fyrr var sagt: líktu hinu 

sýnilega sviði við fangelsið, og eldsbjarmanum þar við sólina okkar. Og fyrst þig langar að 

heyra það, þá ferðu nærri um hug minn ef þú sérð gönguna upp og sýnina þar, sem ferð 

sálarinnar upp á hið huglæga svið. Guð veit hvort þetta er satt. En það sem ég sé kemur mér 

alltént svona fyrir sjónir: á hinstu mörkum þess sem þekkt verður er frummynd hins góða, og 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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erfitt er að festa sjónir á henni. En sá sem sér hana hlýtur að álykta að hún sé orsök alls sem 

er rétt og fagurt og að hún sé foreldri ljóssins í hinum sýnilega heimi og gjafari þess; 

ennfremur að á hinu huglæga sviði, þar sem hún er sjálf drottning, sé hún höfundur sannleika 

og hugsunar, og að hana verði hver sá að sjá sem hyggst haga gerðum sínum viturlega í 

einkalífi eða í þjónustu ríkisins. 

Ég tek undir þetta, sagði hann, að svo miklu leyti sem ég fylgi þér eftir.  

Fylgdu mér þá, sagði ég, og taktu líka undir það með mér að ekki beri að undrast að 

þeir sem náð hafa þessum tindi séu lítt fúsir að fást við mál mannanna, og að sálir þeirra 

leitist æ við að vera um kyrrt í upphæðum. Ekkert er eðlilegra ef við fylgjum líkingunni frá því 

áðan aftur í þessu efni. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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6. HUGSAÐ UM DRAUMRÍKI, ÚTÓPÍUR. 

Viðfangsefni: Hugsjónir. Útópíur. Draumur um betri heim. Verkefnablöð nemenda er á næstu 

blaðsíðum en hér að neðan leiðbeiningar fyrir kennnara. 

Byggt á hugmynd Robert Fisher í Values for Thinking. 2001. York: Nash Pollock Publishing. 

Markmið: 

 Að velta fyrir sér útópíum og hugsjónum. 

 Að hugsa um frið á jörð. 

 Að skoða leiðir til að vinna að hugsjónum. 

 Pæla í merkingu og þýðingum. 

 Finna hugmyndir úr ljóðum og söngtextum. 

 

Efni og áhöld: Undirspil á netinu að Imagine eftir John Lennon. Hægt að leita að instrumental imagine 

eða karokee imagine. 

Tími/umfang: Einn tími. 

Kennsluleiðbeiningar:  

 Leggja gjarnan fyrir í kringum 9. október sem var fæðingardagur Lennon. 

 Tala um John Lennon, Yoko Ono og friðarsúluna í Viðey sem er tendruð í október á 

fæðingardegi Lennon, 9. október og slökkt á, í kringum daginn sem hann var skotinn, 6. 

desember (yfirleitt síðar). 

 Samband hjóna. Mætti bera saman við Harriet Taylor og John Stuart Mill, eða Jean Paul 

Sartre og Simone de Beauvoir. Bach og Anna Magdalena. 

 Hvað er það að eiga hugmynd eða texta?  

 Tala um hugsjónir manna. Hvaða mál eru það sem menn eru tilbúnir að berjast fyrir og fórna 

eigin hagsmunum fyrir? Um mikilvægi þess að eiga sér málstað. Hvernig sýnum við hugrekki? 

Hvaða leiðir eru færar til að breyta heiminum? Mætti nýta eftirfarandi tilvitnun í 

Náttúrupælingar Páls Skúlasonar (Reykjavík, Háskólaútgáfan 2014, bls. 101-102):  

o Hugsjónir eru ákveðin gerð hugmynda. Þær eru hugmyndir um eitthvert æskilegt 

eða gott ástand mála í heiminum sem við höfum til leiðsagnar þegar við setjum 

okkur markmið og tökum ákvarðanir um lífsstefnu okkar. Þeim má líkja við 

ljóskastara sem lýsa upp fyrir okkur heiminn, benda okkur á það sem miður fer og 

brýna okkur til aðgerða. Hugsjónamenn reyna ævinlega að fá aðra til liðs við sig. Þeir 

vilja breyta eða bylta heiminum til hins betra, gera hugsjónir sínar að veruleika. En 

það liggur í eðli hugsjónar að hún er eins og í lausu lofti. Þess vegna getur hún flogið 

um og hrifið fólk með sér. 

 Hvernig gæti bæn um frið hljómað? Hverjir leita friðar og af hvaða ástæðum? Skoða 

almennar kirkjubænir og aðrar útfærslur. 

 Safna nemendum saman og syngja textann af innlifun, af skyggnu eða söngtextablöðum við 

undirspil úr tölvu. Leyfa þeim að velja hvort sunginn er enski textinn, þýðing Þórarins eða 

báðir. 

 Leggja fyrir spurningar.

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Imagine – John Lennon 
 

Imagine there´s no heaven, 

It´s easy if you try, 

No hell below us, 

Above us only sky, 

Imagine all the people 

Living for today . . . 

 

Imagine there´s no countries, 

It isn´t hard to do, 

Nothing to kill or die for, 

No religion too, 

Imagine all the people 

Living life in peace. 

 

You may say I´m a dreamer, 

But I´m not the only one, 

I hope some day you´ll join us, 

And the world will live as one. 

 

Imagine no possessions, 

I wonder if you can, 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man, 

Imagine all the people 

Sharing all the World. 

 

You may say I´m a dreamer, 

But I´m not the only one, 

I hope some day you´ll join us, 

And the world will live as one. 

 

   John Lennon 

 

Þýðing Þórarins Eldjárn 

Að hugsa himnaríki 

og helvíti ekki til 

aðeins jörð og himin 

það er auðvelt ef ég vil. 

Að hugsa að allir lifðu 

og hrærðust hér og nú. 

 

Hugsaðu þér hvergi 

nein landamæri lögð 

að drepa og deyja fyrir 

né deilt um trúarbrögð. 

Já hugsaðu þér heiminn 

halda grið og frið. 

Mér er sagt ég sé með óra 

en ég er ekki einn um það. 

Já komdu með, 

við höldum hópinn 

gerum heiminn að griðastað 

 

Að hugsa sér að engar 

eignir væru til 

græðgi og hungur horfin, 

hvergi ranglátt spil. 

Að hugsa öll gæði heimsins 

og jarðar deilast jafnt 

 

Mér er sagt ég sé með óra 

en ég er ekki einn um það. 

Já komdu með, 

við höldum hópinn, 

gerum heiminn að einum stað. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Imagine - spurningar 

HUGSAÐ UM ÞÝÐINGAR  
 Hvort er betra að syngja á íslensku eða ensku? Hvers vegna? 

 Nær íslenska þýðingin eftir Þórarinn Eldjárn merkingu enska textans? 

 Hvaða er gott við þýðinguna og hvað hefðir þú viljað gera öðru vísi? 

HUGSAÐ UM TEXTANN 

 Hvað felst í því að ímynda sér? Hugsa sér? 

 Hugsaðu þér heiminn einhvern veginn öðru vísi. Hvað dettur þér í hug?  

 Platon hafði mikil áhrif á hugmynd kristninnar um himnaríki í gegnum kenningu um 

frummyndaheim sem væri ofar skynheiminum sem maðurinn hrærist í. Hvaða kosti og hvaða 

galla hefur það að horfa raunsætt á mannlífið og sleppa því að nota líkingar og dæmisögur 

eins og birtast í trúarbrögðum og skáldskap? Væri heimurinn betri án trúarbragða og 

skáldskapar? 

 Ef „allir lifðu og hrærðust hér og nú“ eins og segir í textanum, hvað væri unnið með 

því? 

 Geturðu ímyndað þér heiminn án landamæra? Hvaða landamæri vildirðu afnema? 

Hvar í heiminum er deilt um yfirráð? 

 Hvað veldur því að fólk heldur ekki frið? 

 Geturðu ímyndað þér heiminn án eignarréttarins? 

 Hvað merkir bræðralag („brotherhood of man“)?  Skiptir máli að orðalagið vísar til 

karla en ekki kvenna? Geturðu fundið leið fram hjá kynjuðum vana tungumálsins og orðað 

hugsunina öðruvísi?  

 Er lífið „ranglátt spil“? Rifjaðu upp kvæðið Að sigra heiminn eftir Stein Steinarr. 

 Hver er hugsjón John Lennon? Er draumur hans raunsær? 

 

HUGSAÐ UM DRAUMSÝNIR OG DRAUMALÖND 

 Hvað felst í því að eiga sér draum? 

 Hvernig væri fyrirmyndarríki þitt? 

 Geta hugsjónir þínar orðið að veruleika? 

 Er tímaeyðsla að hugsa um draumaheim? 

 Hvernig er fyrirmyndarmanneskja? 

 Hefur slík manneskja verið til? 

 Hvernig manneskja vilt þú vera? 

 Hvað geturðu gert til að ná draumsýnum þínum? 

 Hvað er að vera draumóramanneskja? 

 

VELDU EITT AF EFTIRFARANDI: 

Skrifaðu friðarbæn. Mátt gjarnan notast við fyrirmyndir. 

Finndu söngtexta eða ljóð sem fjallar um draum um frið eða betri heim. 

Skrifaðu ljóð um frið eða drauminn um betri heim 

Skrifaðu stutta hugleiðingu um merkingu Imagine. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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7. Reikistjörnur og sólir – kynnisleikur 
 

Gott er að grípa til þessa kynnisleiks þegar búið er að keyra á erfiðu efni – og tími er kominn fyrir smá 

afslöppun, leik án áreynslu. Leikurinn þarf þó að vera nokkuð snemma á önninni svo markmið hans 

nýtist best sem er að kynnast hinum í hópnum og læra nöfn þeirra. Leikinn má síðan endurtaka seinna 

með alvarlegri spurningum. Hávaðinn getur orðið mikill í stofunni og vert að reyna að halda honum 

niðri. 

Viðfangsefni: Kynnisleikur. Þjálfun í munnlegri tjáningu. Æfing ímyndunarafls. 

Markmið: 

 Að nemendahópurinn kynnist innbyrðis og læri nöfn á félögum sínum. 

 Efla ímyndunaraflið með því að velta fyrir sér óvæntum möguleikum. 

 Búa til nýjar hvað ef spurningar. 

 Munnleg tjáning. 

 

Efni/áhöld: Stór stofa. 

Tími/umfang: Hálfur tími til heill. Upphaf næsta tíma á eftir ef vill. 

Kennsluleiðbeiningar: 

 Búið til eina röð eftir endilangri stofunni þar sem stóll vísar á móti stól. Eins má búa til tvo 

stóra hringi. Eða fjögur stór borð. Eftir atvikum. 

 Skiptið nemendahópnum í tvennt í reikistjörnur og sólir. Reikistjörnurnar flakka, skipta um 

sæti við hverja spurningu. Sólir eru kyrrstæðar. 

 Nemendur eiga að hefja hvert viðtal með því að kynna sig og segja: Ég heiti . . . Hvað heitir 

þú? Þetta er mikilvægt því markmið leiksins er að kynnast bekkjarfélögum sínum. Síðan 

hefja þeir samtal um spurninguna sem kennarinn les upp í hverri umferð. 

 Kennari stjórnar leiknum. Les eina spurningu í einu úr listanum um „Ef spurningar“ hér á 

næstu blaðsíðu. Gefið smá tíma fyrir umræður og metið hvenær kominn er tími til að skipta 

um sæti og setja fram nýja spurningu. 

 Biðja nemendur að hugsa um hljóðstillingu, leggjast á eitt um að tala ekki of hátt. Nota 

látbragð, eða blikka stofuljósum til að gefa til kynna skiptingartíma. 

 Úrvinnsla:  

 Hægt er að safna nokkrum ferskum og frjóum hugmyndum úr svörum nemenda til gamans. 

 Eða biðja nemendur, annað hvort í lok tíma eða við upphaf þess næsta að flytja eitt svar 

munnlega, án allra afsakana, sem mest laust við hikorð, án nokkurrar skriflegrar hjálpar. 

Tala í eina mínútu.  

 Auðvitað má nota alls konar aðrar spurningar en hér eru gefnar. 

 Alltaf gott að varpa boltanum yfir til nemenda og fá góðar uppástungur um spurningar – og 

safna í sarpinn. 

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

EF ÞÚ MÆTTIR BÚA TIL HÁTÍÐISDAG, HVERJU MYNDIRÐU VILJA LÁTA FAGNA? 
Ef ENGAR STJÖRNUR VÆRU Á HIMNINUM, HVAÐ MYNDIRÐU SETJA Í ÞEIRRA STAÐ? 
EF ÞÚ GÆTIR BREYTT SKÓLAMENNINGUNNI – HVERNIG MYNDIRÐU VILJA HAFA HANA?  
EF NETIÐ MYNDI LEGGJAST NIÐUR – HVERNIG VÆRI LÍF ÞITT ORÐIÐ EFTIR SEX MÁNUÐI? 
EF ÞÚ ÆTTIR AÐ ENDURHANNA ÍSLENSKA FÁNANN HVERNIG MYNDIRÐU HAFA HANN? 
EF ÞÚ ÞYRFTIR AÐ LIFA Í HEIMI KVIKMYNDAR, HVAÐA KVIKMYND MYNDIRÐU VELJA? 
EF ÞÚ KÆMIST Í TÍMAVÉL – Á HVAÐA TÍMABIL MYNDIRÐU SKREPPA? 
EF ÞÚ GÆTIR SKRIFAÐ SKILABOÐ Á HIMININN TIL ANNARRA, HVAÐ MYNDIRÐU SKRIFA? 
EF ÞÚ MYNDIR HITTA EINHVERN SEM ER DÁINN, HVERN MYNDIRÐU VILJA HITTA? 
EF ÞÚ GÆTIR FJARLÆGT EITTHVAÐ VONT ÚR HEIMINUM, HVAÐ MYNDI ÞAÐ VERA? 
EF ÞÚ GÆTIR BÚIÐ TIL NÝTT UNDUR VERALDAR, HVERT MYNDI ÞAÐ VERA? 
EF ÞÚ MÆTTIR VELJA ÞÉR EINN YFIRNÁTTÚRULEGAN HÆFILEIKA, HVER YRÐI SÁ HÆFILEIKI? 
EF ÞÚ GÆTIR FÓRNAÐ LÍFI ÞÍNU TIL ÞESS AÐ BJARGA 30 ÓKUNNUGUM MYNDIRÐU GERA ÞAÐ? 
EF ÞAÐ ÆTTI AÐ FLYTJA 1000 MANNS Á PLÁNETU ÚTI Í GEIMNUM TIL AÐ BÚA ÞAR, VÆRIRÐU TIL Í AÐ PRÓFA? 
EF ÞÚ MÆTTIR RÁÐA SKÓLANUM Í EINN DAG, HVAÐ MYNDIRÐU GERA? 
EF ÞAÐ MYNDI SLOKKNA SKYNDILEGA Á SÓLINNI HVERNIG YRÐI LÍFIÐ FYRSTU SEKÚNDURNAR Á EFTIR? 
EF ÞÚ VISSIR ALLT, HVAÐ MYNDIRÐU GERA? 
EF ÞÚ GÆTIR PLANTAÐ ÞREMUR HUGMYNDUM Í HUGA SKÓLAFÉLAGA ÞÍNS, HVAÐA HUGMYNDIR VÆRU ÞAÐ? 
EF ÞÚ SÆIR STÓRAN RAUÐAN TAKKA, MYNDIRÐU ÞÁ ÝTA Á HANN? 
EF ÞÚ GÆTIR BÚIÐ TIL FULLKOMNA MANNESKJU, HVERNIG VÆRI HÚN? 
EF ÞÚ ÆTTIR EINA ÓSK . .  HVERS MYNDIR ÞÚ ÓSKA ÞÉR? 
EF ÞÚ MYNDIR HITTA BARN SEM ÞÚ VISSIR AÐ YRÐI FJÖLDAMORÐINGI – MYNDIR ÞÚ DREPA ÞAÐ? 
EF ÞÚ ÆTTIR AÐ BÚA TIL DRAUMARÍKI, HVAÐ MYNDIRÐU LÁTA ÞAÐ HEITA? 
EF ÞÚ VÆRIR EINN Í HEIMINUM, HVAÐ MYNDIRÐU GERA? 
EF ÞÚ GÆTIR BREYTT EINHVERJU Í FORTÍÐINNI, HVAÐ VÆRI ÞAÐ? 
EF ÞÚ MÆTTIR VELJA HVAÐA STARF SEM ER Í HEIMINUM, HVAÐ MYNDIRÐU VELJA? 
EF ÞÚ MÆTTIR VELJA ÞÉR KVIKMYNDAHLUTVERK TIL AÐ LEIKA ÚR EINHVERRI KVIKMYND SEM ÞÚ HEFUR SÉÐ, 

HVAÐ VÆRI ÞAÐ? 
EF ÞÚ FÆRIR TIL BAKA Í TÍMANN OG MÆTTIR VELJA AÐ ÞÉR YRÐI SAGT EITTHVAÐ SEM ÞÉR VAR EKKI SAGT Á 

SÍNUM TÍMA, HVAÐ VÆRI ÞAÐ? 
EF ÞÚ MÆTTIR VELJA HLJÓÐFÆRI TIL AÐ LEIKA Á, HVAÐ MYNDIRÐU VELJA OG HVERS VEGNA? 
EF ÞÚ VÆRIR KENNARI Í SKÓLANUM – HVAÐA FAG MYNDIRÐU KENNA OG HVERNIG? 
EF ÞÚ VÆRIR AÐ SKIPULEGGJA DRAUMAFERÐINA ÞÍNA – HVERT MYNDIRÐU FARA OG HVAÐ MYNDIRÐU VILJA 

SJÁ? 
EF ÞÚ MÆTTIR BARA KLÆÐAST EINUM LIT ÞAÐ SEM EFTIR VÆRI ÆVINNAR, HVAÐA LIT MYNDIRÐU VELJA OG 

HVERS VEGNA? 
EF ÞÚ ÆTTIR NÓGAN PENING OG NÓG PLÁSS, HVAÐA EINUM HLUT MYNDIRÐU BÆTA VIÐ Í HERBERGIÐ ÞITT? 
EF ÞÚ GÆTIR VERIÐ ÓSÝNILEG EÐA ÓSÝNILEGUR Í EINN DAG – HVAÐ MYNDIRÐU GERA? 
EF ÞÚ VÆRIR TEIKNIMYNDAPERSÓNA – HVER MYNDIRÐU VILJA VERA? 

EF ÞÚ MYNDIR FÆÐAST AFTUR, HVORT MYNDIRÐU VILJA VERA STRÁKUR EÐA STELPA? 
EF ÞÚ VÆRIR ÖNNUR MANNESKJA, HVER MYNDIRÐU VILJA VERA? 
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8. HVAÐ ER ÞEKKING? 

Viðfangsefni: Skilgreining Platons á þekkingu. Sjá http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2740   

Markmið: 

 Að nemendur velti fyrir sér hugtakinu þekking. 

 Að nemendur skoði orðaforða íslenskunnar um þekkingu. 

 Að nemendur gagnrýni skilgreiningu Platons á þekkingu. 

 Að búa sig undir dæmi Gettier. 

Tími/umfang: Einn til tveir tímar. 

Efni og áhöld: Glærur. Kennsluseðill. Kennari vinnur upp úr texta á næstu blaðsíðum. 

Kennsluleiðbeiningar: 

 Spurningarnar eru ætlaðar sem umræðuspurningar. Ekki er endilega markmiðið að ræða þær 

allar, eða í ákveðinni röð, eða gefa skrifleg svör við öllum. 

 Markmiðið er að koma af stað hugsunarvinnu og ná fram einni skriflegri niðurstöðu í hverjum 

umræðuhóp. Svarið þarf að fullnægja málfræðilegum kröfum um heilar setningar og skýra 

framsetningu og fram þarf að koma hvaða spurningu verið er að svara. Eintómri upptalningu 

er hafnað. 

 Hugmynd að setja útskýringarnar á undan spurningunum á glæru. 

 Leggja má fyrir „Hvað er þekking?“ af Vísindavef eftir Eyju Margréti Brynjarsdóttur þar sem 

fjallað er um skilgreininguna og Gettier-dæmið er útskýrt með tilbrigðum. 
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ÞEKKING ER SÖNN SKOÐUN STUDD GÓÐUM RÖKUM 

Þennan skilning á þekkingarhugtakinu, þekking er sönn skoðun studd góðum rökum, getum við rakið 

til Platons. Í þessu verkefni ætlum við að rannsaka þekkingarhugtakið og horfa gagnrýnum augum á 

skilgreininguna. 

Fyrst þurfum við að sættast á eitt. Oft finnst okkur í daglegu tali að skoðanir eigi bara við um álit eða 

smekk, þær séu persónulegar, jafnvel einkamál, og merkingarlaust sé að rökræða þær frekar. En í 

þekkingarfræði er orðið notað í víðari skilningi um hvaðeina sem við trúum eða höldum að sé satt. 

„Jörðin snýst í kringum sólina“ er fullyrðing. Sá sem heldur henni fram fullyrðir að hún sé sönn,  að 

hún sé lýsing á því hvernig heimurinn er í raun og veru. Sá sem heldur fram fullyrðingunni trúir henni, 

hann heldur að hún sé sönn. M. ö. o. hann hefur þá skoðun að hún sé sönn. Skilgreiningin á þekkingu 

sem til umræðu er felur í sér að til þess að hafa þekkingu þá þurfi að setja hana fram sem skoðun. Hér 

er átt við skoðun sem form þekkingar. 

Oft þarf í fræðilegum samræðum eða ákveðnu samhengi að komast að samkomulagi um skilning eða 

notkun á hugtökum. Til að tryggja að menn séu að nota sama tungumál og að þeir skilji hver annan. 

Upphitunarspurningar: 

 Hvað er skoðun? 

 Hver er munurinn á þekkingu minni og þekkingu mannsins? 

 Hvaða þekking er þér mikilvæg? 

 Hvað langar þig að vita og hefur möguleika á að vita, sem þú hefur samt ekki nennt 

að leggja þig eftir? 

 Hvort snýst jörðin í kringum sólina, eða öfugt, sólin í kringum jörðina? Er svar þitt 

satt? Lýsir skoðun þín því sem raunverulega gerist? 

 Hvernig öðlumst við þekkingu? Hverjar eru uppsprettur þekkingar? 

 Er til ákveðin gerð þekkingar sem er öruggari eða áreiðanlegri en önnur? Hvað er 

öruggasta þekkingin að þínu mati? 

 Hvaða uppsprettu þekkingar telur þú áreiðanlegasta þegar þú aflar þekkingar? En 

vísindin, hverju treysta þau best? En Platon? 

 Á íslensku eigum við sagnirnar að vita, þekkja og kunna. Hvaða munur er á  notkun 

sagnanna og tilsvarandi nafnorðum: visku, vitneskju, þekkingu og kunnáttu? 

 Hvaða hluti er ekki hægt að vita? Trúirðu því að hægt verði að vita eitthvað af því í 

framtíðinni? 

 

Spurningar sem gagnrýna skilgreininguna: 

 

 Er öll þekking á formi skoðunar? Reyndu að finna dæmi um hið gagnstæða. Sumt 

vitum við t. d. með sjálfum okkur án þess að hafa hugsað út í það, án þess að hafa 

formað ályktunina. Og sum þekking okkar er verkleg og því ekki á formi skoðunar. 

 Er öll þekking sönn? 

o Geturðu nefnt dæmi um úrelta þekkingu, eitthvað sem reyndist ekki satt 

við nánari skoðun? 

o Aristóteles taldi augljóst mál að þungir hlutir féllu hraðar en léttir. Hann 

taldi líka augljóst að konur hefðu til að bera minni skynsemi en karlar. 

Þessar hugmyndir höfðu áhrif á kenningar hans um veruleikann. Nú eru 

menn almennt á öðru máli um þessi atriði. Geturðu nefnt dæmi úr 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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vísindasögunni um hvernig augljós sannindi, sjálfar forsendur 

hugsunarinnar hafa breyst? 

 

  

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


 

 

 2015 VERKEFNABANKI HEIMSPEKITORGSINS, GUÐRÚN HÓLMGEIRSDÓTTIR 

 

 

23 

Hvað eru góð rök? 

o Reyndu að finna nokkur dæmi um eitthvað sem þú trúir og telur þig vita, en 

þar sem rök þín eru samt ekki hundrað prósent örugg. Telurðu að um 

þekkingu sé að ræða í þessum tilvikum eða bara sanna skoðun? Hvers 

konar rök er auðveldast að efast um, hvers konar rök eru áreiðanlegust? 

Hvernig eru pottþétt rök? Ef ekki er til örugg fullvissa – er þá hægt að segja 

að Maðurinn hafi til að bera Þekkingu? 

o Han van Meegeren var hollenskur listaverkafalsari um miðja síðustu öld og 

plataði marga. Hann falsaði m. a. verk eftir hollenska meistarann Vermeer 

(þann sem málaði myndina Stúlka með perlueyrnalokk) en eftir Vermeer 

eru aðeins varðveitt 35 verk. Van Meegeren kynnti sér myndefni, aðferðir 

og litaval Vermeer, gerði myndir sínar gamlar með ýmsum úthugsuðum 

brellum, var flinkur að herma eftir og sló ryki í augu helstu listfræðinga sem 

trúðu því að þeir hefðu undir höndum verk meistarans. Þeir höfðu skoðun, 

studda góðum rökum. Vandamálið var að skoðunin var ekki sönn. 

Listfræðingar voru svo sannfærðir um að falsanir van Meegeren væru 

upprunalegar og ekta að hann þurfti, til þess að losa sig úr alvarlegri klípu, 

sjálfur að sanna að hann hefði falsað mynd sem fannst í fórum Göring. Er 

hægt að segja að listfræðingarnir hafi búið yfir þekkingu? Reyndu að finna 

fleiri svona dæmi; þar sem einhver hefur skoðun, góða ástæðu til að trúa 

henni, en skoðunin er ekki sönn. (Þó þér detti ekkert í hug núna þá kemur 

það kannski seinna.)  

 

Edmund Gettier setti fram dæmi árið 1963 um sanna skoðun, studda góðum rökum sem þó gat 

tæpast talist þekking og gagnrýndi þannig skilgreininguna fyrir að þótt hún gerði grein fyrir 

nauðsynlegum skilyrðum þekkingar þá væru þau ekki nægjanleg. Þú skalt endilega kynna þér málið 

betur. En að lokum: 

 Hvað er þekking? Settu fram niðurstöðu í ljósi umræðunnar. 
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9. GAGNRÝNIN HUGSUN 

Viðfangsefni: Gagnrýnin hugsun og skoðanir. Verkefnablöð nemenda er á næstu blaðsíðum en hér að 

neðan leiðbeiningar fyrir kennnara. 

Markmið: 

Að nemendur velti fyrir sér hugtakinu gagnrýnin hugsun. 

Að nemendur skoði eigin hugsun. 

Að nemendur heyri um fjórar leiðir Charles Sanders Peirce til að mynda sér skoðun. 

Sjá „The Fixation of Belief“ eftir Peirce. http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2740  

Sjá einnig „Er hægt að kenna gagnrýna hugsun?“ eftir Pál Skúlason. 

https://heimspeki.hi.is/?p=3182 

Tími/umfang: Tveir tímar. 

Efni og áhöld: Kennsluseðill. 

Kennsluleiðbeiningar: 

 Fyrri tími. Kynna leiðirnar fjórar. Ræða kosti þeirra og galla í öllum bekknum. Umræðan tekur 

um hálfan tíma. Hvetja nemendur til að hafa leiðirnar í huga og taka eftir þegar þeim dettur 

gott dæmi í hug. Tekur um hálfan tíma. 

 Seinni tími. Leggja spurningarnar fyrir og fylgjast með umræðunum.  Grípa hugmyndir sem 

upp koma og nýta við útfærslu niðurstaðna. 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2740
https://heimspeki.hi.is/?p=3182


 

 

 2015 VERKEFNABANKI HEIMSPEKITORGSINS, GUÐRÚN HÓLMGEIRSDÓTTIR 

 

 

25 

Gagnrýnin hugsun 

Í samræðunni Menón eftir Platon velta Menón og Sókrates því fyrir sér hvað dyggðin sé og hvort hægt 

sé að kenna mönnum að vera góðir. Fyrir þeim verður að synir góðra manna verða ekki endilega góðir 

(við tökum eftir að ekki er talað um mæður og dætur þó við tölum ekki frekar um það í augnablikinu). 

Ekki er því sjálfgefið að börnin manns verði jafn góð og maður gjarnan vildi, eða góð á þeim sviðum 

þar sem kona hefur til að bera þekkingu (eða sanna skoðun, þú verður að lesa Menón) og gæti kennt 

þeim. Páll Skúlason heimspekiprófessor og fyrrverandi rektor Háskóla Íslands velti fyrir sér hliðstæðri 

spurningu í erindi sem ber heitið: „Er hægt að kenna gagnrýna hugsun?“ 

https://heimspeki.hi.is/?p=3182. Þar kynnir hann fjórar leiðir til að mynda sér skoðun. Þessar fjórar 

leiðir eru fengnar frá bandarískum heimspekingi og rökfræðingi sem hét Charles Sanders Peirce (1839-

1914). Leiðirnar eru: 

Þrjóskuleiðin, að halda sig við upprunalega skoðun sína sama hvað hver segir. 

Kennivaldsleiðin, að þiggja skoðanir sínar og rök frá sérfræðingum og yfirvöldum í ákveðnum 

málaflokkum. 

Viðmiðsleiðin,  (stundum kölluð fordómaleiðin) að mynda sér skoðun með því að leita raka og fella 

skoðanir sínar í kenningakerfi og laga þær að sömu grundvallarforsendum. 

Vísindaleiðin, eða leið gagnrýninnar hugsunar, að leita raka og vera reiðubúin að gagnrýna hverja 

skoðun, prófa, leiðrétta og bæta til að komast nær sannleikanum þó að það hnekki fyrri skoðunum og 

skoðanakerfum og taka ekki upp neina skoðun nema hún fullnægi þeim skilyrðum. 

Umræðuspurningar: 

 Finnið kost og galla á hverri af leiðunum fjórum. Reynið að finna dæmi um hverja leið. 

 Hverja af þessum leiðum fór Sókrates þegar hann ákvað að flýja ekki úr fangelsinu? 

 Hafa foreldrar þínir átt í basli við uppeldið á þér? Hvernig þá? 

 Hvernig myndir þú skilgreina aðferð þína þegar þú ræðir við fólk? En foreldrar þínir, hvers konar aðferð 

nota þau? 

 Ertu sammála eftirfarandi? Það er ekki endilega mikilvægast hverju þú heldur fram heldur hvernig þú setur 

það fram. Rök með og á móti. 

 Hvað er röng skoðun? En illa grunduð skoðun? En skoðun sem hefur slæmt inntak? 

 Koma skoðanir þínar öðrum við? Hvernig þá? 

 Ef okkur er illa við skoðun sem manneskja hefur, er okkur þá illa við manneskjuna sjálfa?  

 Hvaða áhrif hafa skoðanir okkar á athafnir okkar? 

 Hvaða slæmu afleiðingar hefur það að hafa skoðanir sem eru illa grundaðar, þ. e. ekki reistar á traustum 

rökum? 

 Hafa menn rétt á að hafa hvaða skoðun sem er? Rök með og á móti. 

 Af hverju er auðveldara að halda fjarlægð á skoðanir okkar í líffræði og lögfræði heldur en í félagsfræði og 

heimspeki? 

 Af hverju eru skoðanir mispersónulegar? 

 Hvaða skoðanir skipta mestu máli? 

 Hvað getum við gert til að reyna að halda fjarlægð á skoðanir okkar og hvað græðum við á því? 

 Hvað er gagnrýnin hugsun og hvers vegna er hún mikilvæg? 

 Getur maður alltaf látið stjórnast af rökum? 

 Hver er munurinn á því að rífast og rökræða? 

 Heldurðu að þú getir tileinkað þér að skoða mál með nálgun gagnrýninnar hugsunar? 
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10. HVAÐ ER TIL? 

Viðfangsefni: Raunveruleikinn. Tilvist. Verufræði. Byggt á hugmynd Robert C. Solomon í The Big 

Questions. 2005. O.U.P. Verkefnablöð nemenda er á næstu blaðsíðum en hér að neðan leiðbeiningar 

fyrir kennnara. 

Markmið: 

Að móta hugmyndir sínar um hvað hugtakið raunveruleiki felur í sér. 

Að kalla fram þekkingu nemenda á vísindalegum lögmálum og kenningum og tengja 

við grundvallarspurningar um eðli raunveruleikans. 

Að berjast fyrir hugmyndum sínum með rökum og öðrum tiltækum ráðum. 

Efni og áhöld: Snúrur, skæri, litir, lím, blöð. 

Tími/umfang: Einn tími. 

Kennsluleiðbeiningar: 

 Ljósritið verkefnablöðin á blöð með mismunandi lit fyrir hvern hóp. Það virkar líka vel að 

ljósrita bara hugtakalistann og gefa fyrirmæli með öðrum hætti jafnóðum eftir því hvernig 

vinnan gengur. Þannig er hægt að breyta fyrirmælum að vild eftir stemmingu og hugdettum. 

 Fylgist með vinnunni. 

 Leyfið hverjum hópi að segja frá kenningu sinni um tilvistina eða helstu niðurstöðunni. 

 Leggja síðan fyrir hugleiðingar um hlutina í heiminum. Sjá til hvernig það gengur og taka 

spurningar upp sjálf eftir löngun og föngum. 

 Í næsta tíma gætuð þið látið nemendur búa til stutt innslag í útvarpsþátt um eðli 

raunveruleikans. 
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Verkefni um raunveruleikann: Hvað er til? 

 Klippið út dálkana úr töflunni og raðið því sem talið er upp í röð frá því sem er raunverulegast og niðrúr í 

samráði við félaga þína. Takið snúru og festið röðina lóðrétt. 

 Viljið þið hafna tilvist einhvers sem er á listanum? 

 Getið þið bætt við listann? 

 Búið til þrjá flokka þeirra hluta sem eru til og gefið þeim nöfn. 

 Svarið nú spurningunni – Hvað er til?  

 

 

Hugleiðing um hlutina í heiminum: 

Hér á eftir koma erfiðar spurningar. Veltu þeim fyrir þér. Reyndu að svara þeim eftir því sem þú 

getur. Taktu þær síðan með þér út í lífið og hugleiddu þær seinna. Þær eiga örugglega eftir að koma 

upp í huga þér við annað tækifæri.  

 Hvaða lögmál eru að verki í veruleikanum? 

 Hvað er eðli? 

 Hvað er líf? 

 Úr hverju er heimurinn? 

 Hvaða aðrar kenningar eru til um gangverk heimsins? 

 Er til bæði efnislegur og andlegur veruleiki? 

 Hvað gerist þegar hlutir hreyfast og breytast? 

 Munurinn á sýnd og reynd. Geturðu nefnt dæmi um hluti sem eru öðru vísi í raun og 

veru en þeir sýnast vera? Flugvél sem tekur á loft sýnist minnka en er samt áfram jafn stór. 

 Líður tíminn alltaf jafn hratt? 

 Hvernig myndirðu lýsa stöðu mannsins í heiminum? 

 Hvaða hugmyndir búa að baki því samfélagi sem við göngum að á hverjum degi? 

 Hvað hefur þér alltaf þótt skrýtið og myndir vilja skilja betur? 

 Hver er niðurstaða þín af þessum vangaveltum?  
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Stóllinn sem ég sit á 

 

 

Guð 

 

 

Tónlist Beethovens 

 

 

Ást 

 

 

Englar 

 

 

Vatn 

 

 

Ís 

 

 

Sessunautur minn 

 

 

Venus 

 

 

Draumaprinsinn / draumadísin 

 

 

Geimverur 

 

 

Frumeindir 
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Díana prinsessa 

 

 

Afstæðiskenningin 

 

 

Liturinn rauður 

 

 

Óræðar tölur 

 

 

Venus 

 

 

Minningar mínar frá síðustu helgi 

 

 

Gen 

 

 

Hugsun Einstein 

 

 

Skynjun mín á rauðum 

 

 

Talan 7 

 

 

Líkami minn 
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