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

ÁBYRGÐ 
(HUGTAKALEIKUR) 

 

Aldur nemenda: 10-16 ára 

Viðfangsefni: ábyrgð 

Færni- og viðhorfamarkmið: Hugtakaleikir ná að þjálfa flesta færniþætti sem skilgreindir eru í námskrá 

Verkefnabankans 

Efni og áhöld: Útprentuð dæmaspjöld, þrjú afmörkuð svæði í heimakrók eða á töflu, merkt með skiltum 

(ábyrgð, ekki ábyrgð, ?) 

Tími/umfang: 80-120 mínútur 

Höfundur:  Clinton Golding, höfundur bókarinnar Connecting Concepts (2002) 

Þýðing og viðbætur: Ingimar Waage, Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Hugtakaleikur er samræðuferli sem unnið er út frá dæmasafni frekar en sögu eða annars konar 

kveikju. Hugtakaleikir eiga sér skýrt lokatakmark sem er að skilgreina hugtakið sem leikurinn fjallar um 

hverju sinni. Dæmasafnið er notað til að leggja drög að skilgreiningu og prófa skilgreiningu sem er í 

vinnslu. Nánari skýringar á framkvæmd hugtakaleikja er að finna í verkefnablaðinu Hugtakaleikir - 

grunnuppskrift í Verkefnabanka Heimspekitorgsins. 

Í þessu dæmasafni eru 18 dæmi sem fjalla um ábyrgð. Dæmin á að flokka í 3 flokka: 

 ábyrgð 

 ekki ábyrgð 

 ??? 

Í ??? flokkinn eru sett þau dæmi sem nemanda finnst vera „bæði og“ eða sem hann veit ekki hvernig á 

að flokka. 

Dæmin sem notuð eru í þessu verkefni eru eftirfarandi: 

1. Þú brýtur vasa viljandi. 

2. Ökumaðurinn ók viljandi á nágranna sinn. 

3. Ökumaðurinn ók viljandi á nágranna sinn sem níðist á þeim á hverjum degi. 

4. Þú borðar sælgæti sem þér var bannað að borða. 

5. Þú borðar sælgæti sem var skilið eftir í skál uppi á borði. 

6. Þú veltir logandi kerti um koll við tilfærslu húsgagna og það kviknar í húsinu.  

7. Þú brýtur vasa við tilfærslu húsgagna. 

8. Þú brýtur vasa sem var skilinn eftir á miðju gólfi. 

9. Þjófur veltir vasa við tilfærslu húsgagna í húsinu sem hann/hún er að ræna. 

10. Barn veltir um vasa við leik innandyra eftir að hafa verið beðið að leika sér ekki inni. 

11. Ökumaðurinn ekur bíl á 50km hraða í götu með 50km hámarkshraða og ekur óviljandi á gangandi 

vegfaranda. 

12. Ökumaðurinn ekur bíl á 60km hraða í götu með 50km hámarkshraða og ekur óviljandi á gangandi 

vegfaranda. 

13. Ökumaðurinn ekur bíl á 80km hraða í götu með 50km hámarkshraða og ekur óviljandi á gangandi 

vegfaranda.  

14. Þú brýtur vasa þegar þú spilar tennis inni í íbúðinni. 
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15. Þjófur veit að hann veldur þér tilfinningalegum skaða ef hann/hún rænir eigum þínum, en ætlar 

sér ekkert annað en að ná í einhverja peninga og hefur ekki í huga að valda þér vandræðum. 

16. Þjófur brýst inn í hús og eigandanum bregður svo heiftarlega að hann missir logandi sígarettu 

niður og húsið brennur til grunna. 

17. Ökumaðurinn ekur á gangandi vegfaranda þegar hann reynir að forða árekstri við bíl sem kemur 

á móti honum á röngum vegarhelmingi. 

18. Drukkinn ökumaður veldur bílslysi. 

19. Maður einn er seinn á stefnumót með vinum sínum því hann þurfti að skreppa í Bónus. Vinir 

hans eru pirraðir en hann reiknaði ekki með því að þetta myndi gerast. 

20. Barn kveikir viljandi eld og húsið brennur til kaldra kola, en gerði sér ekki grein fyrir því að það 

myndi gerast. 

21. Eins árs gamalt barn veltir logandi kerti um koll og húsið brennur til grunna. 

22. Siðblindur maður kveikir viljandi í húsi en finnst það hvorki rangt né slæmt. 

23. Ökumaður reynir að aka einhvern niður en það tekst ekki því hann er ekkert mjög góður bílstjóri. 

24. Maður reynir að stela frá einhverjum en guggnar alltaf á síðustu stundu. 

25. Brennuvargur kveikir í húsi en segist ekki geta hætt. 

26. Ökumaður ekur gangandi vegfaranda niður eftir að stýrishjólið læsist. 

27. Þú afhendir ræninga peningana þína eftir að hann hóta að reka þig á hol ef þú gerir það ekki. 

28. Bíl er ekið á 50 km. hraða eftir götu þar sem hámarkshraði er 50 km. Hann ekur óviljandi á 

gangandi vegfaranda. 

29. Bíl er ekið á 80 km. hraða eftir götu þar sem hámarkshraði er 50 km. Hann ekur óviljandi á 

gangandi vegfaranda. 

30. Barn leikur sér með bolta inni í stofu og brýtur vasa eftir að hafa verið bannað að leika sér inni 

með boltann. 

31. Barn leikur sér með bolta inni í stofu og brýtur vasa eftir að hafa verið beðið að leika sér úti með 

boltann. 

32. Flutningamenn brjóta dýrmætan vasa sem stendur á miðju gólfi þegar þeir eru að rogast með 

stóran skáp. 

33. Heimilisfaðir ekur viljandi niður mann sem hefur verið að ónáða fjölskylduna um allangt skeið. 

34. Heimilisfaðir ekur viljandi niður handrukkara sem hefur níðst á syni hans. 

35. Barn fiktar með eldspýtur og kveikir óvart í húsinu sem brennur til kaldra kola. 

Á næstu síðum eru dæmin í stærra letri sem hægt er að prenta út og klippa niður til notkunar með 

bekknum. 

 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Hugtakaleikir – grunnuppskrift 

 Heimspekileikir – inngangur (góðir til upphitunar) 

 Heimspekileg samræða – grunnuppskrift  
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https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/grunnuppskrift-ad-heimspekilegri-samraedu/


 

 
 

Þú brýtur vasa viljandi. 

 

Ökumaðurinn ók viljandi á 

nágranna sinn. 

 

Ökumaðurinn ók viljandi á 

nágranna sinn sem níðist á 

þeim á hverjum degi. 

 

Þú borðar sælgæti sem þér 

var bannað að borða. 

 



 

 
 

Þú borðar sælgæti sem var 

skilið eftir í skál uppi á 

borði. 

 

Þú veltir logandi kerti um 

koll við tilfærslu húsgagna 

og það kviknar í húsinu. 

 

Þú brýtur vasa við tilfærslu 

húsgagna. 

 



 

 
 

Þú brýtur vasa sem var 

skilinn eftir á miðju gólfi. 

 

Þjófur veltir vasa við 

tilfærslu húsgagna í húsinu 

sem hann/hún er að ræna. 

 

Barn veltir um vasa við leik 

innandyra eftir að hafa 

verið beðið að leika sér ekki 

inni. 

 



 

 
 

Ökumaðurinn ekur bíl á 

50km hraða í götu með 

50km hámarkshraða og 

ekur óviljandi á gangandi 

vegfaranda. 

 

Ökumaðurinn ekur bíl á 

60km hraða í götu með 

50km hámarkshraða og 

ekur óviljandi á gangandi 

vegfaranda. 

 



 

 
 

Ökumaðurinn ekur bíl á 

80km hraða í götu með 

50km hámarkshraða og 

ekur óviljandi á gangandi 

vegfaranda 

 

Þjófur brýst inn í hús og 

eigandanum bregður svo 

heiftarlega að hann missir 

logandi sígarettu niður og 

húsið brennur til grunna. 

 



 

 
 

Þú brýtur vasa þegar þú 

spilar tennis inni í íbúðinni. 

Þjófur veit að hann veldur 

þér tilfinningalegum skaða 

ef hann/hún rænir eigum 

þínum, en ætlar sér ekkert 

annað en að ná í einhverja 

peninga og hefur ekki í huga 

að valda þér vandræðum. 

 

 

 



 

 
 

Ökumaðurinn ekur á 

gangandi vegfaranda þegar 

hann reynir að forða 

árekstri við bíl sem kemur á 

móti honum á röngum 

vegarhelmingi. 

 

Drukkinn ökumaður veldur 

bílslysi. 

 

Eins árs gamalt barn veltir 

logandi kerti um koll og 

húsið brennur til grunna. 



 

 
 

Maður einn er seinn á 

stefnumót með vinum 

sínum því hann þurfti að 

skreppa í Bónus. Vinir hans 

eru pirraðir en hann 

reiknaði ekki með því að 

þetta myndi gerast. 

 

Barn kveikir viljandi eld og 

húsið brennur til kaldra 

kola, en gerði sér ekki grein 

fyrir því að það myndi 

gerast. 



 

 
 

Siðblindur maður kveikir 

viljandi í húsi en finnst það 

hvorki rangt né slæmt. 

 

Ökumaður reynir að aka 

einhvern niður en það tekst 

ekki því hann er ekkert mjög 

góður bílstjóri. 

 

Maður reynir að stela frá 

einhverjum en guggnar 

alltaf á síðustu stundu. 



 

 
 

Brennuvargur kveikir í húsi 

en segist ekki geta hætt. 

 

Ökumaður ekur gangandi 

vegfaranda niður eftir að 

stýrishjólið læsist. 

 

Þú afhendir ræningja 

peningana þína eftir að 

hann hóta að reka þig á hol 

ef þú gerir það ekki. 

 



 

 
 

Bíl er ekið á 50 km. hraða 

eftir götu þar sem 

hámarkshraði er 50 km. 

Hann ekur óviljandi á 

gangandi vegfaranda. 

 

Bíl er ekið á 80 km. hraða 

eftir götu þar sem 

hámarkshraði er 50 km. 

Hann ekur óviljandi á 

gangandi vegfaranda. 

 



 

 
 

Barn leikur sér með bolta 

inni í stofu og brýtur vasa 

eftir að hafa verið bannað 

að leika sér inni með 

boltann. 

 

Barn leikur sér með bolta 

inni í stofu og brýtur vasa 

eftir að hafa verið beðið að 

leika sér úti með boltann. 

 

 



 

 
 

Flutningamenn brjóta 

dýrmætan vasa sem 

stendur á miðju gólfi þegar 

þeir eru að rogast með 

stóran skáp. 

 

Heimilisfaðir ekur viljandi 

niður mann sem hefur verið 

að ónáða fjölskylduna um 

allangt skeið. 

 



 

 
 

Heimilisfaðir ekur viljandi 

niður handrukkara sem 

hefur níðst á syni hans. 

 

Barn fiktar með eldspýtur 

og kveikir óvart í húsinu 

sem brennur til kaldra kola. 

 



 

 
 

   

 

 

 

 

Ábyrgð 



 

 

Ekki 

ábyrgð 



 

 

??? 
 

 


