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Brot úr texta Jostein Gaarder er birt með góðfúslegu leyfi Forlagsins. 

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

heimspeki.   

TIL HVERS AÐ SPYRJA? 
 

Aldur nemenda: miðstig grunnskóla 
Viðfangsefni: spurningar, spurnarfærni 
Færnimarkmið:  
Þrep 1: nemandi segir skoðun sína, rökstyður mál sitt, spyr heimspekilegra spurninga 
Viðhorfamarkmið:  
Þrep 1: nemandi sýnir forvitni, þorir að segja skoðun sína, sýnir vilja til að útskýra mál sitt 
Efni og áhöld: nemendur þurfa að hafa blað og blýant, kennari þarf töflu til að skrifa á, ef til vill prenta 
textabrot á glæru eða A3 blað (sjá neðar í kennsluseðli), ljósrita matsblað fyrir nemendur. 
Tími/umfang: 40-120 mínútur, hægt að slíta sundur og vinna í 1-3 stökum kennslustundum. 
Höfundur verkefnis: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Spurningar eru grundvallaratriði í heimspekilegri samræðu. Án þeirra er ekki um 

neitt að tala. Þær birta forvitni nemenda og ágrening. Þær skilgreina þau skref 

sem við tökum í átt til aukins skilnings og sameiginlegrar rannsóknar. 

INNGANGUR: 
Byrjaðu á að sýna nemendum þetta textabrot: 
 

Í bók Jostein Gaarder Halló! Er einhver þarna? segir frá geimverunni Mika sem 

hneigir sig fyrir öllum spurningum. Mika segir við vin sinn Jóakim sem býr á 

jörðinni: 

Heima hjá mér hneigjum við okkur alltaf þegar einhver spyr skemmtilegra 

spurninga... Og því merkilegri sem spurningin er þeim mun dýpra hneigjum við 

okkur... Maður hneigir sig aldrei fyrir svari... Sá sem hneigir sig er að beygja sig, 

sagði Mika. - Þú átt aldrei að beygja þig fyrir svari... Svar tilheyrir alltaf því liðna. 

Það eru bara spurningarnar sem vísa fram á veginn.  

(Bls. 35-36 í Gaarder, J. (1996). Halló! Er einhver þarna? Reykjavík: Mál og menning.)  

 

SAMRÆÐA UM SPURNINGAR OG SVÖR: 
Er hægt að taka geimveru trúanlega? Er eitthvað vit í því sem hún segir um spurningar og svör? 
Spurðu nú nemendur:  

 Hvort er mikilvægara, að spyrja eða að svara? 
 
Biddu alla um að skrifa stutt, rökstutt svar við spurningunni.  

 Allir verða að taka afstöðu en þú mátt gjarnan segja nemendum að það sé í lagi að skipta um skoðun 
seinna í verkefninu. Slíkt getur verið huggun fyrir nemendur sem hugsa „bæði og…“ og eiga erfitt með 
að taka afstöðu.  

 Ekki gefa nemendum mjög langan tíma til að svara. Leggðu áherslu á að þeir skrifi það fyrsta sem þeim 
detti í hug og passi bara að rökstuðningur fylgi með.  

 Svörin eiga ekki að vera löng, 8-15 orð er yfirleitt nægilegt til að rúma gott svar. 
 
  

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://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Þegar allir eru búnir að skrifa svar skaltu kanna hvaða afstöðu hópurinn hefur tekið með því að biðja um 
handauppréttingu: 

 Þeir nemendur sem telja að það sé mikilvægara að spyrja en að svara, réttið upp hönd. (Teldu 
hendurnar) 

 Þeir nemendur sem telja að það sé mikilvægara að svara en að spyrja, réttið upp hönd. (Teldu 
hendurnar) 

 
Það getur verið skemmtilegt að skrá fjölda handa með hvoru svari á töfluna, ef til vill breytast þessar tölur eftir 
því sem samræðunni vindur fram. Það sýnir þá að nemendur skipta um skoðun og það er yfirleitt merki um að 
þeir hafa hlustað á rök og endurmetið afstöðu sína í ljósi þeirra. 
 
Veldu nú af handahófi nemanda úr fámennari hópnum og biddu hann um að lesa upp rökin fyrir svari sínu. 
Skrifaðu rökin á töfluna og biddu hópinn um að bregðast við þeim: 

 Er þetta rökstuðningur? 

 Er þetta góður rökstuðningur? 

 Eru rökin fullnægjandi til að réttlæta svarið/afstöðuna sem tekin var? 
Láttu nemendur skiptast á um að segja skoðun sína. Sá sem á svarið á ekki að vera einn til varnar, kallaðu eftir 
öðrum nemendum sem geta útskýrt svarið hans og rökin. 
 
Tvinnaðu samræðu nemenda eftir því hvaða atriði þeir nefna. Biddu fleiri nemendur um að lesa upp rökin sín, 
bættu þeim á töfluna og láttu hópinn meta rökin á sama hátt. Passaðu upp á að fá rök fyrir báðum hliðum 
málsins. Láttu samræðuna ganga eins lengi og nemendur hafa þolinmæði til. 
 

SAMANTEKT Í LOK SAMRÆÐU: 
Biddu nemendur um að draga saman hvað þeir hafa lært um spurningar og svör af samræðunni.  

 Kom eitthvað á óvart?  

 Var einhver ósammála þér? Af hverju? 

 Breyttust hugmyndir þínar á einhvern hátt? Hvernig? 

 Lærðir þú eitthvað nýtt? 
 

HEIMAVINNA OG/EÐA FRAMHALD: 
Láttu nemendur hafa litla miða til að skrifa á.  
Segðu þeim að skrifa spurningar sem þeim þykja áhugaverðar og safnaðu þeim í kassa/hatt/poka – ein spurning 
á hvern miða. Nemendur geta strax skilað inn þeim spurningum sem þeim detta í hug en leyfðu þeim líka að 
skila í næsta tíma, jafnvel í öllum kennslustundum. Þannig safnast upp skemmtilegt safn af spurningum sem 
nemendum þínum þykja áhugaverðar. 
 
Hvað á svo að gera við spurningasafnið? 

 Dragðu spurningu úr kassanum og stjórnaðu „ör-samræðu“ ef nokkrar mínútur eru á lausu  

 Dragðu spurningu úr kassanum og stjórnaðu „ör-samræðu“ í upphafi kennslustundar til að hita upp 
fyrir stærra verkefni 

 Dragðu spurningu úr kassanum og láttu nemendur greina hvers konar spurning hún er, t.d. út frá 
flokkun í Spurningaferningi Philip Cam 

 Dragðu spurningu úr kassanum og láttu nemendur skrifa nýjar spurningar sem svara þessari sem var 
dregin á einhvern hátt. Lestu nýju spurningarnar upp og láttu nemendur meta hvaða spurning er besta 
svarið 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/11/spurningaferningurinn/spurningaferningurinn-mynd/%20
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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NÁMSMAT: 

Í samræðuverkefni eins og hér er um að ræða er mikilvægt að láta nemendur hugsa um hvernig þeir leggja sitt 

af mörkum til að skapa góða samræðu í hópnum. Leggðu sjálfsmats- og jafningjamats gátlistann neðar í 

kennsluseðlinum fyrir nemendur í lok samræðulotunnar, farðu yfir blöðin sem nemendur hafa fyllt út í og gefðu 

þitt mat til viðbótar. Nemendur rökstyðja svör sín með því að fylla út í „af því að…“ reitinn. Þú sýnir nemendum 

góða fyrirmynd með því að rökstyðja vel þegar þú ert ósammála eða sammála mati þeirra. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Fleiri verkefni sem þjálfa spurnarfærni 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/samraedufaerni/spurnarfaerni/
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Í bók Jostein Gaarder Halló! Er einhver þarna? segir frá 
geimverunni Mika sem hneigir sig fyrir öllum spurningum. 
Mika segir við vin sinn Jóakim sem býr á jörðinni: 
 

Heima hjá mér hneigjum við okkur alltaf þegar einhver spyr 
skemmtilegra spurninga... Og því merkilegri sem spurningin 
er þeim mun dýpra hneigjum við okkur... Maður hneigir sig 
aldrei fyrir svari... Sá sem hneigir sig er að beygja sig, sagði 
Mika. - Þú átt aldrei að beygja þig fyrir svari... Svar tilheyrir 
alltaf því liðna. Það eru bara spurningarnar sem vísa fram á 
veginn.  

 

(Bls. 35-36 í Gaarder, J. (1996). Halló! Er einhver þarna? Reykjavík: Mál og menning.) 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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SAMRÆÐUFÆRNI – MATSBLAÐ 
 

Nafn: __________________________________________________________________________ Bekkur: _______________ Dagsetninga : _______________ 

HVAÐ Á AÐ META? HVERNIG STÓÐ ÉG MIG? HVERNIG STÓÐ HÓPURINN SIG? ÁLIT KENNARA 

Segir skoðun sína  
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

 
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

 
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

Rökstyður mál sitt  
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

 
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

 
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

Spyr heimspekilegra spurninga  
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

 
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

 
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

Sýnir vilja til að útskýra mál sitt  
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

 
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

 
_________________________________ 
af því að… 
 
 
 

 

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

