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

heimspeki.   

SPURNINGAFERNINGURINN 
 

Aldur nemenda: 8 – 12 ára (jafnvel með eldri nemendum ef þeir vita að æfingin er sérstaklega til að þjálfa 
þá í þá í að þekkja ólíkar gerðir spurninga) 
Viðfangsefni: spurningar, hvað er góð samræðuspurning? 
Færnimarkmið: Þrep 1.: spyr heimspekilegra spurninga, rökstyður mál sitt 
Viðhorfamarkmið: Þrep 2.: einbeitir sér að viðfangsefninu, sýnir vilja til að útskýra mál sitt, sýnir vilja til að 
skilja aðra 
Efni og áhöld: spurningaferningur merktur á gólfið með límbandi og útprentuðum skiltum (sjá hér að 
neðan, útprentuð dæmi úr spurningasafninu (sjá hér að neðan), ævintýrið um Gullbrá og birnina þrjá 
Tími/umfang: 20-40 mínútur 
Höfundur verkefnis: Jason Buckley 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Hefur þú upplifað þetta? 

Þú ert nýbúin að lesa góða sögu fyrir bekkinn. Sagan er rík af ráðgátum og safaríkum 
hugtökum eins og réttlæti, traust, græðgi. Þú situr róleg og bíður spurninganna sem eru á 
leiðinni frá nemendum. Og fyrsta spurningin er... 
„Hvert fór froskurinn?“ 

Stundum eiga börn erfitt með að átta sig á muninum á spurningum sem opna góða samræðu og annars konar 
spurningum. Ástæðan fyrir þessu er að þau hafa ekki dæmi til að bera saman og vita því ekki hvað á að forðast 
og eftir hverju er að sækjast. Þá geta staðreyndaspurningarnar komið í bunum. Oft eru nemendur og hópar 
fljótir að leiðrétta sig þegar þeir sjá af eigin raun hvaða spurningar skapa spennandi samræðu í hópnum. En 
stundum þarf að vinna sérstaklega með þetta atriði í hópnum. Það eru ekki bara staðreyndaspurningarnar sem 
þvælast fyrir. Það getur verið erfitt fyrir börn að sjá muninn á spurningum sem eru opnar en leyfa í raun hvaða 
svar sem er af því að þær bjóða ímyndunaraflinu að svara og spurningum sem eru opnar en samt þannig að það 
má rökræða ólík svör og meta sum þeirra betri en önnur, jafnvel komast að einni vel rökstuddri niðurstöðu. 

Til að vinna með þennan þátt er gott að nýta Spurningaferninginn sem byggir á hugmyndum ástralska 
heimspekikennarans Phil Cam um ólíkar gerðir spurninga. Spurningaferningurinn lítur svona út:  

 

  

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
http://www.skolavefurinn.is/_opid/jol/baekur_prent/gullbra_og_birnirnir_trir.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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LÝSING Á VINNU: 

Merktu spurningaferninginn á gólfið með límbandi og ljósrituðum skiltum þannig að nemendur geti raðað sér í 
hring í kringum hann. 

Hér að neðan er fjölbreytt úrval spurninga úr ævintýrinu um Gullbrá og birnina þrjá sem hægt er að nota til að 
þjálfa nemendur í að skilja greinarmuninn á spurningunum og hvernig þær raðast í spurningaferninginn. 
Prentaðu spurningarnar út með stóru letri svo að bekkurinn geti skoðað þær saman. Í upphafi verkefnisins 
skaltu rifja ævintýrið upp með nemendum. Fyrir yngri skaltu lesa ævintýrið en eldri nemendur geta hjálpast að 
við að rifja það upp sjálfir. Ævintýrið má meðal annars nálgast á Skólavefnum. 

Svo skaltu biðja einn nemanda í einu að standa í miðjum spurningaferningnum og lesa upp eina af 
spurningunum. Hópurinn bendir síðan á þann stað í ferningnum sem lýsir því hvernig best sé að svara svona 
spurningu og sá sem heldur á spurningunni fer og stendur í þeim hluta. Biddu nokkra nemendur að rökstyðja 
flokkunina. 

TILBRIGÐI VIÐ STEFIÐ: 

Þegar æfingunni með spurningunum úr Gullbrá er lokið er hægt að biðja nemendur sjálfa um að semja 
fjölbreytt úrval spurninga og flokka þær síðan á sama hátt með rökstuðningi. Sumar spurningar gætu passað í 
fleiri en einn flokk eftir því hvernig þær eru túlkaðar. Slík dæmi má rökræða eða hreinlega láta nemendur greiða 
atkvæði um í hvaða flokk spurningin á að fara. En æfingin er aðallega hugsuð til að þjálfa færni nemenda í að 
spyrja samræðuspurninga. Það að láta þá hreyfa sig um spurningaferninginn gerir það sem gæti verið þurr og 
leiðinleg æfing líflegri og skemmtilegri. 

NÁMSMAT: 

Árangurinn af þessari æfingu (og hugsanlega öðrum æfingum sem þú vinnur með nemendum um hvers konar 

spurninga þeir eru að spyrja) mætti meta með því að biðja nemendur um að halda lista yfir þær spurningar sem 

þeir spyrja í samræðum bekkjarins og flokka síðan sínar eigin spurningar. Nemendur geta þá fengið „hærri 

einkunn“ fyrir hærra hlutfall spurninga í flokknum „rökræddu“. Það má líka gefa aukastig fyrir spurningar í 

flokknum „ímyndaðu“ ef þú hefur lagt áherslu á sköpun og ímyndunarafl í vinnu nemenda. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS: 
 Mynd af spurningaferningnum 

 Þjálfun í samræðufærni 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://www.skolavefurinn.is/_opid/jol/baekur_prent/gullbra_og_birnirnir_trir.pdf
http://verkefnabanki.wordpress.com/?attachment_id=176
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/samraedufaerni/
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Spurðu 
sérfræðing 



 

 

  

Rannsakið 
saman í 

hópnum 



 

 

Hvað éta birnir í alvörunni?  
 
Af hverju leið Gullbrá vel í 
rúmi litla bjarnarins?  
 
Hvað gerðu birnirnir næst?  



 

 

Á Gullbrá systkini? 
 
Er einhvern tímann rangt að 
stela? 
 



 

 

Var rangt af Gullbrá að fara 
inn í húsið? 
 
Ef dyr á húsi eru ekki læstar, 
er þá í lagi að fara inn? 
 



 

 

Hvaða grautur þótti Gullbrá 
bestur?  
 
Af hverju fór Gullbrá inn í 
húsið? 
 



 

 

Af hverju eru stelpur í 
ævintýrum yfirleitt 
ljóshærðar? 
 
Geta birnir talað í alvörunni? 
 



 

 

Hvernig verður fólk dekrað? 
 
Er gott að vera matvandur? 
 
Hversu miklu ætti fólk að 
deila með hvert öðru? 



 

 

Éta birnir fólk? 
 
Verða birnir afbrýðisamir? 
 
Getur rúm verið of mjúkt?  

 


