
Kennari Valgerður Dögg Oddudóttir Jónsdóttir Sk.st VAL 

  

Áfangalýsing: 

   

Áfanginn er kynning á viðfangsefnum heimspekinnar. Fjallað verður um ýmis sígild vandamál á 

sviði heimspekinnar og hvernig helstu heimspekingar sögunnar glímdu við þau. Samkvæmt 

sjálfsskilningi heimspekinnar er hún fyrst og fremst gagnrýnin hugsun. Leitast verður við  að 

auka víðsýni nemanda, rökhugsun, sjálfstæð og öguð vinnubrögð. 

  

Markmið:    

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á: 

• völdum heimspekingum og kenningum þeirra frá Forn - Grikklandi til okkar tíma 

• meginhugtökum helstu greina heimspekinnar, s.s. frumspeki, þekkingarfræði, siðfræði, 

stjórnspeki og listheimspeki 

• mikilvægi gagnrýninnar hugsunar 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• beita gagnrýninni hugsun á eigin hugmyndir og skoðanir sem og annarra 

• beita heimspekilegri nálgun á einfalda texta 

• taka þátt í heimspekilegri rökræðu og samræðum 

• tengja heimspeki við eigin reynslu og veruleika 

• lesa heimspekitexta 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

• tileinka sér nýja þekkingu á markvissan hátt 

• skilja betur heiminn og samfélagið sem hann býr í 

• vinna sjálfstætt og í hóp 

• setja fram þekkingu sína í ræðu og riti og rökstyðja 

  

Námsgögn:  Heimspeki eftir Martin Levander (bókina má finna á moodle). Að auki ljósrit með 

stuttum textum eftir einstaka heimspekinga. 

  

  

Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 

  



Tímabil 

(vikunúm

er/lotunú

mer 

Námsefni (verklegt og 

bóklegt) 
Heimavinna/verkefni Vægi 

náms

matsþ

átta 

Vika 33 Kynning     

34 – 36  Gagnrýnin hugsum - 1. kafli. 

Ítarefni: Er hægt að kenna 

gagnrýna hugsun (grein eftir 

Pall Skúlason). 

Verkefni 1 10%  

37 – 38  Fyrstu heimspekingarnir - 2. 

kafli. 

(leshefti) 

Verkefni 2 10%  

39 – 41  Þekkingarfræði og vísindi - 

3. og 6. – 7. kafli. 

Ítarefni 

Verkefni 3 10% 

42 – 44  Siðfræði - 4. kafli. 

Ítarefni 

Verkefni 4 20%  

45 – 47  Tilgangur lífsins – 5. kafli. 

Ítarefni 

Verkefni 5 10% 

48 – 49  Samantekt – farið yfir 

vinnubók. 
Heimspekilegar samræður og 

hugleiðingar. 

Vinnubók 

  

  

25% 

        

Með fyrirvara um breytingar. 

  

Námsmat og vægi námsmatsþátta: 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Vinnubók Vinnubók – tímaverkefni. 25% 

Verkefni 1 Gagnrýnin hugsun. 10% 



Verkefni 2 Fyrstu heimspekingarnir – Hvað er veruleikinn. 10% 

Verkefni 3 Þekkingarfræði og vísindi. 10% 

Verkefni 4 Siðfræði – Siðferði. 20% 

Verkefni 5 Tilgangur lífsins 10% 

Verkefni 6 Sjálfsmat í umræðum. 10% 

Verkefni 7 Sjálfsmat í áfanganum. 5% 

  Samtals: 100% 

  

  

Moodle kennsluvefurinn verður notaður í þessum áfanga, kennslubók, annað lesefni og verkefni 

má finna þar. Einnig verða allar upplýsingar og slóðir þar inni. 

Gangi ykkur vel. 

  

Dagsetning: 

  

  

___________________________ _______________________________ 

Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 

 


