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Aldur nemenda: frá 5 ára og upp úr 
Viðfangsefni: samræðufærni 
Færni- og viðhorfamarkmið: samræðutækin eru sett fram til að þjálfa hæfni sem skilgreind er með 
markmiðum í námskrá Verkefnabankans.  
Efni og áhöld:  
Tími/umfang: fer eftir því á hvern hátt verið er að beita tækjunum hverju sinni. Innlögn ætti ekki að vera 
lengri en 5-15 mínútur og gott er að leggja inn eitt tæki í einu.  
Höfundur verkefnis: Thomas Jackson 
Þýðing og viðbætur: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Thomas Jackson hefur kennt börnum frá leikskólaaldri heimspeki í áratugi og þjálfað kennara sömuleiðis. Hann 

þróaði „The Good Thinkers Tool Kit“ til að kenna börnum frá unga aldri hvaða atferli skiptir máli til að samræða 

sé skýr, rökleg og fari á dýptina. Samræðutækin hans Tom eru í raun sjö flokkar spurning sem nemendur læra 

að þekkja og geta síðan notað í heimspekilegri samræðu bekkjarins,  umræðum í öllum námsgreinum og 

samtölum í frímínútum og utan skólans. Hver flokkur spurninga bendir á hugarfærni sem einkennir þann sem 

hefur tileinkað sér góða og gagnrýna hugsun. 

Þú þarft að kynna nemendum hvert tæki áður en þú getur ætlast til að þeir nýti þau í samræðunni og við 

mælum með að þetta sé gert í upphafi skólaársins. Þú kynnir hvert tæki með stuttum fyrirlestri og skalt taka 

nóg af dæmum um hvernig tækið er nýtt. Það er gott að láta nemendur búa til „tækjasettið“ sitt með því að 

skrifa hvert samræðutæki á miða og safna þeim saman, t.d. í umslag, þannig að hægt sé að grípa til 

samræðutækjanna í kennslustundum. Láttu nemendur þína hafa umslag með sjö óskrifuðum miðum og búðu til 

þitt eigið tækjasett með þeim þannig að þeir sjái að þú nýtir tækin á sama hátt og þú vilt að þeir geri.  

Þegar þú kynnir hvert tæki skaltu láta nemendur skrifa tákn tækisins öðrum megin á miðann og hinum megin 

skrifa þeir spurningarnar sem einkenna tækið og sýna hvernig því er beitt. Nemendur geta líka skrifað sín eigin 

hjálparorð til að aðstoða sig við að læra og muna hvert tæki. Þú skalt síðan hvetja nemendur til að hanna og 

skreyta miðana sína og umslagið eins og þeim finnst viðeigandi með litum, táknum, texta og skrauti. 

Þegar öll tækin hafa verið kynnt er mikilvægt að tileinka hverju tæki kennslustund og/eða verkefni þar sem 

notkun þess er þjálfuð. Margir nemendur (og fullorðnir) tala um „rök“ og „ályktanir“ en geta ekki útskýrt hvað 

þessi orð þýða og skilja jafnvel ekki merkingu þeirra fullum skilningi. Hvað er ályktun? Hvernig getur þú vitað 

hvort ályktun sem dregin hefur verið sé áreiðanleg eða ekki? Þegar nemenda kemur inn úr frímínútum og 

hrópar yfir bekkinn „Einhver stal blýantinum mínum!“ þá er ljóst að viðkomandi hefur dregið ályktun. Þarna 

gefst tækifæri til að skoða hvaða ályktun hefur verið dregin, hvort hún sé rétt og hvaða afleiðingar hún gæti 

haft – og slík tækifæri þarf að nýta og jafnvel búa til þannig að nemendur fái tækifæri til að æfa sig og ná góðum 

skilningi hvað í því felst að draga ályktanir. Að búa til samræðutækin hans Tom er fyrsta skrefið í þessa átt. 

Hér á eftir eru gefnar skýringar á hverju samræðutæki til að hjálpa þér að átta þig á þeim og byrja að prófa þig 

áfram með notkun þeirra. 

  

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/
http://www.p4chawaii.org/wp-content/uploads/2011/05/Toolkit.pdf
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SAMRÆÐUTÆKIN HANS TOM 
Tom Jackson bjó til orðleysuna WRAITEC til að auðvelda nemendum að muna verkfæri góðrar hugsunar. Hver 

stafur í WRAITEC vísar til verkfæris: 

Enska Íslenska 
W WHAT do you mean by…? U UM hvað erum við að tala…? 

R Are REASONS being offered to support 
claims? 

R RÖKSTYÐJUM við skoðanir okkar? 

A Are we aware of and identifying 
ASSUMPTIONS being made? 

F Komum við auga á FORSENDUR þeirra 
skoðana sem lagðar eru fram? 

I Are we aware of INFERENCES being made and 
possiple IMPLICATIONS of what is being said? 

Á Skoðum við þær ÁLYKTANIR sem dregnar eru í 
samræðunni? Rekjum við AFLEIÐINGAR þess 
sem fram hefur komið? 

T Is what is being said TRUE? How could we find 
out? 

S Segjum við SATT? Hvernig getum við vitað 
það? Leggjum við fram sannanir fyrir 
fullyrðingum okkar?  

E Are EXAMPLES being given or is EVIDENCE 
being offered to support or illustrate claims? 

D Gefum við DÆMI til að skýra mál okkar?  

C Are there any COUNTER-EXAMPLES to the 
claim being made? 

G Finnum við GAGNDÆMI við kenningum sem 
fram hafa komið? 

Það gæti verið skemmtilegur leikur að biðja nemendur um að búa til „minnisorð“ úr íslensku einkennisstöfum 

verkfæranna. Út úr því gætu komið orð eins og „GRÁFSUD“ eða „FRUGDÁS“. Þú getur jafnvel leyft bekknum 

þínum að búa til betri einkennisstafi og setja saman „minnisorð“ úr þeim. 

SKÝRINGAR Á SAMRÆÐUTÆKJUNUM 
Hér á eftir kemur skýring á hverju verkfæri fyrir sig og gefin eru dæmi um hjálparorð og –setningar sem sýna 

birtingarmynd tækjanna í samræðu og mæltu máli. 

U – UM HVAÐ ERTU AÐ TALA…? 

U-ið á að kalla eftir leit að merkingu og virkjar þar með ýmsar hliðar hugsunar. Til þess að skilja annað fólk þá 

þarf hugsun okkar að sýna næmi fyrir flókinni tengslamyndun, margræðni og hugsanlega kaldhæðni. Merking 

getur birst í orðum en einnig í látbragði og á anna óyrtan hátt. Til þess að skilja merkingu einhvers sem önnur 

manneskja er að segja frá þurfum við stöðugt að vera tilbúin að biðja um og leita eftir skýringum. Athugaðu að 

þegar við köllum eftir skýringum í samræðu þá beitum við ekki bara U-inu heldur líka fleiri verkfæri sem útskýrð 

eru hér að neðan. 

Hjálparorð og –setningar sem við beitum til að leita skýringa og merkingar eru m.a.: 

 Er spurningin skýr? 

 Hver er spurningin? 

 Hvert er vandamálið sem við er að glíma? 

 Hvert er lykilhugtakið…? 

 Hver er kjarni samræðunnar? 

 Gefum við skýringar? Biðjum við um þær? 

 Hvað áttu við með…?  

 Ertu að segja að…?  

 Hvaða merkingu leggur þú í þetta orð…?  

 Þarf einhver að spyrja nánar út í…

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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R – RÖKSTYÐJUM VIÐ SKOÐANIR OKKAR? 
R-ið sýnir að fyrir gagnrýna manneskju

1
 er ekki nóg að staðhæfa skoðanir, hún verður að styðja skoðanir með 

rökum. Þú skalt gera ráð fyrir því að þurfa að kanna þetta fyrirbæri, rökstuðninginn, betur með nemendum 

þínum í skólastofunni. Spurðu þá spurninga eins og: 

 Hvað eru rök? 

 Eru öll rök jafn sterk? Ef ekki, hvernig getum við gert greinarmun á góðum og slæmum rökum?  

Hjálparorð og –setningar sem við beitum til að leita skýringa og merkingar eru m.a.: 

 Af hverju segir þú…? 

 Setjum við fram rök til að styðja fullyrðingar okkar? 

 Hvað eru góð rök? 

 Hvernig styðjum við skoðanir okkar? 

 Af hverju trúum við þessu tiltekna atriði? 

 

F– KOMUM VIÐ AUGA Á FORSENDUR ÞEIRRA SKOÐANA SEM LAGÐAR ERU FRAM? 

F-ið bendir okkur á að það er mikilvægur þáttur í góðri hugsun að hún kannar hvað liggur að baki skoðana og 

sjónarmiða og dregur fram faldar forsendur. Þegar hugsun er þjálfuð eykst færnin í að benda á forsendur og 

skilja hvernig þær hafa áhrif á hvernig við hugsum, horfum og dæmum. Hæfileikinn til að benda á forsendur 

hugmynda er nátengdur næsta verkfæri, ályktunarhæfninni. 

Hjálparorð og –setningar sem við beitum til að leita skýringa og merkingar eru m.a.: 

 Hugum við að forsendum hugmynda? 

 Greinum við forsendurnar sem spurningarnar okkar og fullyrðingar hvíla á? 

 Finnum við faldar forsendur? 

 Eru þessar forsendur í lagi eða ekki? 

 Af hverju byggjum við á þessum forsendum? 

 

Á – SKOÐUM VIÐ ÞÆR ÁLYKTANIR SEM DREGNAR ERU Í SAMRÆÐUNNI? REKJUM VIÐ 

AFLEIÐINGAR ÞESS SEM FRAM HEFUR KOMIÐ? 

Á-ið stendur fyrir mikilvægan flokk hugarfærninnar (e: thinking skills): „ef… þá…“-setningar, að draga ályktanir 

og að skoða afleiðingar. Þegar nemandi lærir að skilja möguleikana sem búa í „ef… þá…“-setningum þá tekur 

hann stórt skref áfram í hugarfærninni. Tökum sem dæmi hvernig þetta form hjálpar nemanda að skoða 

afleiðingar ákvarðana: „Ef þú gerir eitthvað (eða gerir það ekki), hvað gerist þá? Hverjar verða afleiðingarnar? 

Þetta einfalda verkfæri eflir færni nemenda í að rannsaka afleiðingar fullyrðingar, skoðana og athafna. 

Ályktanir hafa alltaf tvo hluta: UPPHAF (eitthvað sem ég sé, heyri, finn lykt af eða skynja á annan hátt) og ENDI 

(„staður“ sem hugurinn „kemst á“ og felur í sér meira en var til staðar í UPPHAFI. Tökum dæmi: Ég sé stelpu 

                                                                 
1 Til eru margar skilgreiningar á gagnrýninni hugsun og skal hér vísað til tveggja: 

 Páll Skúlason skilgreinir gagnrýna hugsun í grein sinni Er hægt að kenna gagnrýna hugsun? sem birtist í bók Páls Pælingar sem 
gefin var út 1987 af Ergó í Reykjavík. 

 Ólafur Páll Jónsson útvíkkar hugmyndina um gagnrýna hugsun í grein sinni Gagnrýnar manneskjur sem birtist í Hug, tímariti um 
heimspeki 20/2008. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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gretta sig (UPPHAF) og dreg þá ályktun að hún sé óánægð (ENDIR). Við drögum í sífellu ályktanir. Það er 

mikilvægt einkenni gagnrýnar manneskju að hún gerir sér grein fyrir þeim ályktunum sem hún gerir. 

Þegar nemendur hafa lært að benda á og greina ályktanir þá þurfa þeir líka að læra að greina góðar ályktanir frá 

slæmum. Ef ég, til dæmis, dreg þá ályktun af því að sjá konu með gullhring á fingri vinstri handar að hún sé gift. 

(Líklega byggi ég þessa ályktun mína á forsendunni að „hringur-á-vinstri-hendi“ sé órjúfanlega tengdur 

„giftingu“.) Er þessi ályktun í lagi? Er hún rökrétt? Hvernig förum við að því að greina hvort þessi ályktun sé í 

lagi? Með því að skoða svona spurningar með nemendum okkar þjálfum við þá í að greina ályktanir annarra og 

fara varlega við að draga eigin ályktanir. 

Hjálparorð og –setningar sem við beitum til að leita skýringa og merkingar eru m.a.: 

 Skoðum við afleiðingar af því sem haldið 

er fram? 

 Hvað leiðir af því sem fullyrt er? 

 Eru þessar afleiðingar ásættanlegar? 

 Hröpum við að ályktunum? Erum við of 

fljót á okkur til að draga ályktanir?

 

S – SEGJUM VIÐ SATT? HVERNIG GETUM VIÐ VITAÐ ÞAÐ? LEGGJUM VIÐ FRAM SANNANIR 

FYRIR FULLYRÐINGUM OKKAR? 

S-ið gefur til kynna að gagnrýnar manneskjur gefi sannleikanum mikið vægi. Er það sem við segjum alveg 

örugglega satt? Hvernig getum við fullvissað okkur um það? Í skólanum er fjöldi fullyrðinga látinn dynja á 

nemendum í stærðfærði, íslensku, náttúrufræði og fleiri fögum. Nemendur (og við öll) verða reyndar stöðug 

fyrir ágangi staðreynda. Það er fljótséð að þessar staðreyndir eru ekki allar studdar rökum og að þær eru ekki 

allar sannar. Til þess að eitthvað sé satt verður það að standast ákveðna mælikvarða. Hverjir ætli þessir 

mælikvarðar séu? Hvernig sönnum við eitthvað? Hvað telst fullnægjandi sönnunargagn? 

Hjálparorð og –setningar sem við beitum til að leita skýringa og merkingar eru m.a.: 

 Skoðum við afleiðingar af því sem haldið 

er fram? 

 Hvað leiðir af því sem fullyrt er? 

 Eru þessar afleiðingar ásættanlegar? 

 Hröpum við að ályktunum? Erum við of 

fljót á okkur til að draga ályktanir?

 

D – GEFUM VIÐ DÆMI TIL AÐ SKÝRA MÁL OKKAR? 

D-ið kynnir fyrir okkur leið til að útskýra staðhæfingar og hugmyndir sem fram koma. Með því að gefa dæmi 

bendum við á tiltekna birtingarmynd almennra hugmynda og þetta er oft nauðsynlegt til að gefa hugmyndum 

„kjöt á beinin“.  

Hjálparorð og –setningar sem við beitum til að leita skýringa og merkingar eru m.a.: 

 Eru gefin dæmi til að styðja eða skýra skoðanir og fullyrðingar? 

 Getum við skýrt þetta með dæmi? 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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G – FINNUM VIÐ GAGNDÆMI VIÐ KENNINGUM SEM FRAM HAFA KOMIÐ? 

G-ið birtir okkur mikilvægi þess að leita að takmörkunum hugmynda og sjónarmiða sem fram hafa komið. Með 

því að leita leiða til að afsanna hugmyndir eða finna undantekningar frá þeim þá könnum við styrkleika 

hugmyndanna. Það getur verið auðvelt að staðhæfa sannleiksgildi hugmynda og með því að staldra við og leita 

að gagndæmum þá temjum við áhuga okkar og hrifningu á því sem virðist augljóst. Hæfileikinn til að finna 

gagndæmi er líka öflugt tæki til að losa okkur undan staðalímyndum. 

Hjálparorð og –setningar sem við beitum til að leita skýringa og merkingar eru m.a.: 

 Getum við fundið gagndæmi? 

 Ef einhver væri ósammála, hvaða dæmi gæti hann lagt fram máli sínu til stuðnings? 

 

SAMRÆÐUTÆKIN Í NOTKUN 
Þegar þú hefur kynnt samræðutækin hans Tom fyrir nemendum og þeir hafa búið til verkfærasettið sitt þá er 

mjög mikilvægt að þú nýtir hvert tækifæri til að benda nemendum á tækin í notkun. Við reiknum ekki með að 

nemendum sé þjált að tala um forsendur hugmynda sinna eða útskýra hvernig þeir drógu ályktun – þeir eru 

ekki endilega vanir að hugsa um hvernig þeir hugsa (e: metacognition). Nemendur þurfa að fá mikla æfingu í 

fjölbreyttu samhengi þar sem þeir þurfa að beita samræðutækjunum. Þannig geta þeir smám saman tileinkað 

sér hugtökin þá hugarfærni sem þau vísa til. 

Þegar nemendur eru komnir af stað með að vinna með samræðutækin getur verið ágæt regla að þú tilnefnir 

nokkra nemendur sem eiga að „taka að sér“ ákveðið tæki og punkta hjá sér, á meðan samræðan er í gangi, 

dæmi um hvernig tækin eru notuð og hvernig þau birtast. Í lok samræðunnar geta þessir nemendur sagt frá 

athugunum sínum og bekkurinn getur jafnvel fengið að bregðast við. 

Eins og áður hefur komið fram þá er líka mikilvægt að taka af og til allt skólaárið tíma til að vinna sérstaklega 

með hvert tæki. Það er ekki nóg að leggja þau bara inn snemma að hausti. Það er upplagt að taka brot úr 

dagblöðum eða öðrum fjölmiðlum og biðja nemendur um að leita að rökum. Svo geta þeir rætt hvort rökin séu 

góð eða slæm. Geta nemendur gert greinarmun á rökum og orsökum? 

Sama verkefni má vinna til að ræða um sannleika, forsendur, ályktanir og afleiðingar. Nemendur geta líka 

skoðað kennslubækur  í ýmsum námsgreinum með gagnrýnum augum og æft sig á einu verkfæri í einu, rætt 

málin sín í milli og jafnvel skráð niðurstöður í verkfæra umslagið sitt. 

Eftir því sem nemendur verða færari í að beita samræðutækjunum þá ætti hugarfærni þeirra að yfirfærast á 

víðara samhengi, t.d. fleiri námsgreinar. Heimspekikennarar á Íslandi heyra oft frá samstarfskennurum sínum 

að atriði sem þjálfuð eru í heimspekitímum eins og að spyrja gagnrýninna spurninga og færa rök fyrir máli sínu 

smiti yfir í verkefni og umræðu í öðrum kennslustundum. Jón Thoroddsen, kennari í Laugalækjarskóla hefur t.d. 

haft slík ummæli eftir íslenskukennurunum við skólann. Reynsla kennara sýnir að heimspekilega samræðan eflir 

færni nemenda í að skilgreina lykilhugtök. Í stað þess að læra skilgreiningu utan að læra nemendur að spyrja „Af 

hverju?“ og „Hvernig tengist það…?“ eða „Hvernig vitum við að þetta er satt?“ eða  „Er þetta ekki bara skoðun 

einnar manneskju?“ 

Þegar samræðutækin eru notuð í heimspekilegri samræðu þá má segja að þau hjálpi okkur að skilja hvað vantar 

um leið og þau útskýra fyrir okkur hvað er gert vel. Ef við komumst að því við lok samræðu að í henni hafi ekki 

verið gerð nein tilraun til útskýringa, ekki gefin nein rök, engar forsendur verið dregnar fram eða ályktanir 

greindar, engar afleiðingar skoðaðar eða dæmi gefin, hvað þá gagndæmi – þá getum við verið nokkuð viss um 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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að samræðan hafi ekkert kafað á dýptina og að hugsun þátttakenda hafa ekki verið mjög gagnrýnin. Á sama 

hátt þá vitum við að því fleiri af þessum þáttum sem birtast í samræðunni, því heimspekilegri verður hún. 

Það er mikilvægt að hafa það í huga að öll tækin birtast ekki í hverri einustu samræðu – það er óþarfi að ætlast 

til þess. Tækin birtast heldur ekki skipulega eða í einhverri ákveðinni röð. Hugsunin er ekki línulaga og því er 

varasamt að ætla að greina hana á þann hátt. Það mun fara eftir samhenginu hverju sinni hvaða tæki eru nýtt 

og í hvaða mæli. Í einni samræðu getur aðaltækið, jafnvel eina tækið, verið R-ið. Þetta gæti til dæmis verið 

samræða þar sem áhersla er lögð á að skilgreina hugtak. Í annarri samræðu er aðaláherslan á S-ið, til dæmis í 

samræðu þar sem verið er að rannsaka almenna kenningu sem á að hafa víðtæka merkingu.  

Samræðutækin eru til staðar á sýnilegan hátt í tækjasettinu sem nemendur búa sér til og geyma í umslagi. 

Smám saman eiga tækin að festast í huga nemenda og verða „sýnileg“ í samræðu þeirra. Til að styðja þetta nám 

bendum við á nokkrar leiðir til að nýta tækjasettið: 

 Nemendur hafa umslagið sitt hjá sér í samræðu. Þegar þeir heyra að tæki er beitt geta þeir lyft upp 

viðkomandi tæki úr umslaginu hjá sér til að benda á hvers konar hugsun verið var að beita. 

 Við lok kennslustundar getur kennarinn beðið um mat á samræðunni, t.d. með spurningunni „Hvaða 

tæki vorum við dugleg að beita í þessari samræðu?“ Nemendur geta þá svarað með því að lyfta upp 

því tæki sem þeim fannst mest áberandi í samræðunni. Gott er að bera saman svör nemenda og leyfa 

þeim að rökstyðja ólík svör sín. 

 Við lok kennslustundar getur kennari lyft upp sínum spjöldum, einu í einu og beðið nemendur um að 

gefa merki um hvort tækið var vel nýtt eða ekki í samræðunni. Nemendur lyfta þá þumalfingri upp ef 

þeim fannst tækinu vel beitt í samræðunni, láta þumalfingurinn snúa niður ef hópurinn notaði tækið 

ekki. 

 Kennari getur búið til gátlista á blaði þar sem hann hefur merkt inn öll tækin. Nemendur geta merkt við 

eigin frammistöði í lok samræðu. 

 Kennari getur notað tækin sem gátlista fyrir sjálfan sig og nýtt þau til að gefa góða fyrirmynd og beina 

nemendum áfram í gagnrýnni hugsun og dýpri samræðu. 

 

 

Meira lesefni sem Thomas Jackson og samstarfsmenn hans á Hawaii  
hafa skrifað fyrir kennara má nálgast hér. 

 

 

 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Fleiri rökleikniæfingar 

 Fleiri verkefni sem þjálfa samræðufærni 

 Samræða í dagsins önn – verkefni fyrir unglinga þar sem samræðutækin eru þjálfuð 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://www.p4chawaii.org/resources/getting-started
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/svid-heimspekinnar/rokfraedi/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/samraedufaerni/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/18/samraeda-i-dagsins-onn-jafnretti/
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SAMRÆÐUTÆKIN HANS TOM 
(LYKILSPURNINGAR TIL AÐ HALDA SAMRÆÐU GANGANDI) 

 

 

U – Er spurningin skýr? 

 Hver er spurningin? 

 Hvert er vandamálið sem við er að glíma? 

 Hver er merking lykilhugtaka? 

 Hver er kjarni samræðunnar? 

 Gefum við skýringar? Biðjum við um þær? 

 Hvað áttu við með…? Ertu að segja að…? Hvaða 

merkingu leggur þú í þetta orð…? Þarf einhver 

að spyrja nánar út í…? 

R – Notum við rök? 

 Setjum við fram rök til að styðja fullyrðingar 

okkar? 

 Hvað eru góð rök? 

 Hvernig styðjum við skoðanir okkar? 

 Af hverju trúum við þessu tiltekna atriði? 

F – Hugum við að forsendum hugmynda? 

 Greinum við forsendurnar sem spurningarnar 

okkar og fullyrðingar hvíla á? 

 Finnum við faldar forsendur? 

 Eru þessar forsendur í lagi eða ekki? 

 Af hverju byggjum við á þessum forsendum? 

D – Notum við dæmi? 

 Eru gefin dæmi til að styðja eða skýra skoðanir 

og fullyrðingar? 

 Getum við skýrt þetta með dæmi? 

 

 

 

 

 

 

G – Notum við gagndæmi? 

 Getum við fundið gagndæmi? 

 Ef einhver væri ósammála, hvaða dæmi gæti 

hann lagt fram máli sínu til stuðnings? 

Á – Skoðum við afleiðingar? 

 Skoðum við afleiðingar af því sem haldið er 

fram? 

 Hvað leiðir af því sem fullyrt er? 

 Eru þessar afleiðingar ásættanlegar? 

 Hröpum við að ályktunum? Erum við of fljót á 

okkur til að draga ályktanir 

S – Segjum við satt? 

 Er það sem sagt er satt? Hvernig getum við 

vitað það? 

 Er þetta rökleg afleiðing af því sem áður var 

sagt? 

 Eru forsendur okkar fullnægjandi? Eru þær 

góðar eða slæmar? 

 Er í lagi með ályktanirnar sem dregnar voru til 

að komast að þessu? 

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

