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

heimspeki.   

AÐ VELJA SPURNINGU 
(HLUTI AF SAMRÆÐUFERLINU) 

 

Aldur nemenda: allur 
Viðfangsefni: úrvinnsla hópsins á spurningalista sem hefur orðið til eftir að kveikja er lögð fyrir bekkinn, val 

á spurningum til samræðu 
Færnimarkmið:  

Þrep 1: spyr heimspekilegra spurninga, hlustar, rökstyður skoðanir sínar. 

Viðhorfamarkmið:  
Þrep 1: Einbeitir sér að viðfangsefninu, þorir að segja skoðun sína, sýnir forvitni. 
Efni og áhöld: venjuleg kennslustofa 
Tími: 2 - 40 mínútur 
Höfundur: Brynhildur Sigurðardóttir 

 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þegar hópur er kominn með langan lista af spurningum upp á töflu getur verið flókið að ákveða hvar eigi að 

hefjast handa til að koma hópnum af stað í samræðu. Hér eru nokkrar hugmyndir um framvindu. 

KOSNING: 

Það getur verið fljótlegt og gott að láta nemendur kjósa hvaða spurningu á að byrja á að ræða. Nemendur 

kunna yfirleitt að meta þessa aðferð, þeim finnst hún sanngjörn og sætta sig við að úrslit kosninga í hópnum 

séu bindandi fyrir allan hópinn.  

Passaðu að gefa nemendum góðan tíma til að hugsa sig um, það minnkar líkurnar á að hópþrýstingur stjórni vali 

margra nemenda. Leynileg kosning með nafnlausum miðum getur leyst vandann ef mikill hópþrýstingur er í 

gangi í bekknum. 

Það er mikilvægt að ætlast til þess að allir nemendur nýti atkvæði sitt. Við mælum með því að farið sé á röð 

nemenda og þeir látnir segja frá vali sínu. Það getur verið góð æfing að láta nemendur gera grein fyrir atkvæði 

sínu, þ.e. láta þá útskýra af hverju þeir velja spurninguna. Þetta þjálfar þá í að færa rök fyrir máli sínu en er 

tímafrekt og ekki ástæða til að gera þetta nema í undantekningar tilvikum. 

Þegar nemandi í hópnum verður óþolinmóður eða truflar valferlið skaltu gefa honum hlutverk, t.d. við að skrá 

fjölda atkvæða við spurningarnar á töflunni. 

Nokkrar kosningaaðferðir eru mögulegar: 

 Allir í hópnum fá eitt atkvæði sem þeir eiga að nota. Kennari lætur orðið ganga hringinn og allir eiga að 
segja frá atkvæði sínu. Meirihlutinn ræður. 

 Allir í hópnum fá tvö atkvæði og eiga að nota þau bæði. Láttu nemendur segja frá einu atkvæði fyrst og 
farðu síðan annan hring til að fá seinna atkvæðið. Þetta gefur nemendum tíma og svigrúm til að velja 
og jafnvel endurskoða val sitt. Þessi aðferð minnkar líkurnar á hópþrýstingi. Ef það er bannað að velja 
sömu spurninguna tvisvar fá fleiri spurningar atkvæði. 

 Ef tvær spurningar eru jafn vinsælar er hægt að endurtaka kosningu milli þeirra tveggja (gera kröfu um 
að spurningin fái hreinan meirihluta atkvæða). 

 Ósýnilega, nafnlausa atkvæðagreiðslan: Nemendur standa í hring og horfa út úr hringnum, allir með 
hendur fyrir aftan bak. Kennari les upp hverja spurningu á fætur annarri og eftir hverja spurningu gefa 
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nemendur atkvæði með því að setja þumalinn upp eða niður, kennari telur atkvæðin hljóðlaust. Hver 
nemandi má greiða eins mörg atkvæði og honum sýnist. 

NEMENDUR RÖKRÆÐA VALIÐ: 

Þú getur látið nemendur taka samræðu til að ákveða hvaða spurningu eigi að ræða. Þetta er verkefni í heila 

kennslustund og við mælum ekki með þessari aðferð nema við sérstakar aðstæður. En samræða um 

spurningarnar getur verið gagnleg ef ákveðnir nemendur hafa verið mjög atkvæðalitlir eða áhugalausir í 

heimspekitímum. Þetta getur líka verið góð leið ef spenna hefur myndast í kringum val á spurningu, t.d. ef 

hópar nemenda eru verulega ósáttir eða ef nemendum mislíkar kosninga aðferðin. 

Ef þú ert með nemanda í hópnum sem tekur lítinn þátt í samræðunni eða finnst hann hafa orðið undir á 

einhvern hátt getur verið gott að gefa honum einhvern tímann hlutverk/vægi með því að láta hann velja 

spurningu fyrir hópinn og útskýra val sitt. Þetta getur þó verið tvíbent og þú verður að meta hvort viðkomandi 

nemandi þoli slíka ábyrgð. 

FLOKKUN SPURNINGA: 

Þegar spurningaflóð nemenda er mjög mikið (þetta gerist kannski ekki í fyrstu umferð en bíddu bara, þú upplifir 

þetta fyrr en varir) getur verið gott að skoða spurningarnar með nemendum og biðja þá að greina sameiginlega 

þætti. Þannig er oft hægt að draga nokkrar spurningar saman í flokk og fækka þar með viðfangsefnunum í 

spurningalistanum. Hver flokkur spurninga dregur oft fram ólíka vinkla á málið og sýnir að hér sé eitthvað 

umdeilanlegt í gangi sem er þess vert að ræða betur. 

Þegar spurningar eru flokkaðar verður þú að passa að láta nemendur sjá um flokkunina, ekki þröngva þínum 

flokkum á spurningasafnið og hugsun nemenda. Passaðu líka að þetta verkefni dragist ekki á langinn. Flokkunin 

þjónar tilgangi ef hún dregur fram megin viðfangsefni og auðveldar nemendum að finna stað til að hefja 

samræðuna. Þetta er ágæt hugarþjálfun en nemendur sjá ekki alltaf tilgang með flokkuninni og vilja drífa sig 

áfram í samræðu um ákveðnar spurningar. 

DÆMI UM SPURNINGASAFN OG FLOKKUN NEMENDA Á ÞVÍ: 

Spurningarnar í þeirri röð sem þær komu frá 
nemendum 

Flokkun nemenda á spurningunum 

 Hvað eru snúningstengsl? (Heiðrún)  

 Átti Tommi að hrinda bókunum hans niður? 
(Rósa) 

 Af hverju þurfti strákurinn að fella hann? (Katla)  

 Hvað er að vera skrítinn? (Kalli) 

 Var rétt af Maríu að vera reið við Láru, þótt hún 
hefði ekki gert neitt? (Anna) 

 Hvað gerir kennara að góðum kennara? (Rósa) 

 Ef maður gerir einhverjum gott ,,verður” maður 
að endurgjalda það? (Sindri)  

 Hver er munurinn á ,,skrítinn” og ,,öðruvísi”? 
(Hilmar) 

 Hvernig er hægt að ,,geta ekki pælt í því hvernig 
maður pælir”? (Hjálmar) 

 

 

Um tengsl: 

 Hvað eru snúningstengsl? (Heiðrún)  
Um að gefa tilbaka: 

 Ef maður gerir einhverjum gott ,,verður” maður 
að endurgjalda það? (Sindri)  

 Átti Tommi að hrinda bókunum hans niður? 
(Rósa) 

 Af hverju þurfti strákurinn að fella hann? (Katla)  

 Var rétt af Maríu að vera reið við Láru, þótt hún 
hefði ekki gert neitt? (Anna) 

Um „skrítinn“: 

 Hvað er að vera skrítinn? (Kalli) 

 Hver er munurinn á ,,skrítinn” og ,,öðruvísi”? 
(Hilmar) 

Ýmsar aðrar spurningar: 

 Hvað gerir kennara að góðum kennara? (Rósa) 

 Hvernig er hægt að ,,geta ekki pælt í því hvernig 
maður pælir”? (Hjálmar) 
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VÍTI TIL AÐ VARAST: 

 ekki umorða spurningar nemenda, það sýnir orðum þeirra ákveðið vantraust og býður heim hættunni 

á misskilningi og rangtúlkunum 

 ekki þröngva ákveðnum hugmyndum inn í einstakar spurningar eða flokkun þeirra, láttu nemendur 

ráða ferðinni 

 ekki draga spurningar nemenda saman í flokk sem þér finnst góður, treystu nemendum fyrir verkinu 

 ekki láta valið á spurningu taka of langan tíma, þá missir verkefnið marks og nemendum fer að finnast 

vinnan tilgangslaus 

Lýsingu á fleiri „vítum til að varast“ og „heilræðum til að fylgja“ þegar kennarinn stjórnar samræðu má finna í: 

 Lipman, M., Sharp, A. og Oscanyan, F.S. Heimspekiæfingar. (1993). Kennsluleiðbeiningar með 

Uppgötvun Ara. Reykjavík: Heimspekiskólinn. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Verkefni til að þjálfa samræðufærni 

 Heimspekileikir 
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Þá er að hefja samræðuna. Þetta er aðalvinnan og gott að hugsa um hana í skrefum: 

1. Fyrstu hugsanir: Þegar búið er að velja spurningu skaltu gefa öllum nemendum dálítinn tíma til að 

hugsa um það í friði hvernig þeir vilja svara, jafnvel skrifa niður fyrstu hugmyndir (ekki nauðsynlegt 

samt!). Þú skalt líka biðja nemendur um að bera saman fyrstu hugmyndir sínar í litlum hópum, t.d. láta 

þá sem sitja saman skiptast á svörum. Víti til að varast: ekki fara hringinn og láta alla segja sitt fyrsta 

svar. Það verður langdregið, flatt og leiðinlegt. 

2. Uppbygging: Nú er komið að kjarna málsins – að nemendur flétti áfram samræðu sem dregur fram ólík 

sjónarhorn og byggir upp skilning. Þú biður áhugasaman nemanda um að hefja leikinn og stinga upp á 

svari við spurningunni. Síðan skiptir aðalmáli að þú sýnir í verki að samræðan eigi að vera í höndum 

nemenda. Það er best að gera með því að láta síðasta ræðumann hverju sinni segja hver eigi að tala 

næst og gefa honum orðið. Smám saman eiga nemendur að hætta að líta til kennarans sem stjórnanda 

alls sem gerist í skólastofunni og horfa til hver annarra til að biðja um orðið, spyrja spurninga og 

viðhalda rannsókninni. 

3. Samantekt í lokin: Ekki láta bjölluna stöðva samræður í miðju kafi. Þótt samræðan sé spennandi og 

skemmtileg þá er mikilvægt að hjálpa nemendum að ljúka henni skipulega og hjálpa þeim að draga 

saman niðurstöður. Einföld leið er að enda eins og samræðan byrjaði – með því að láta nemendur sem 

sitja hlið við hlið bera saman niðurstöður sínar. Áður en pörin bera sig saman getur verið hjálplegt (en 

ekki nauðsynlegt) að hver nemandi fái dálítinn tíma til að skrifa niðurstöðuna sína á vinnubókarblaðið 

sitt, ef til vill á eftir fyrstu hugmyndinni sem hann skrifaði í upphafi samræðunnar. Fleiri hugmyndir um 

hvernig hægt er að ljúka samræðu má finna í verkefnablaðinu Að ljúka samræðu hér á 

Heimspekitorginu. 

NÁMSMAT: 

Þegar við metum árangur í samræðufélagi er ástæða til að skoða bæði vinnu einstakra nemenda og vinnu 

hópsins sem heildar. Til að nemendur taki ábyrgð á þróun samræðufélagsins er mikilvægt að láta þá taka þátt í 

námsmatinu með sjálfsmati eða jafningjamati. Þú getur sett þér ákveðin viðmið um hvaða þætti eigi að meta 

hverju sinni. Við mælum með því að þú kynnir þessi viðmið vel fyrir nemendum þínum og bjóðir þeim að hafa 

áhrif á hvað skipti máli.  

Hér að neðan er sýnishorn um gátlista sem hægt er að nýta til að meta framlag einstaklinga í samræðu og 

hópsins alls. Viðmiðunum má skipta út eftir þörfum og þróun samræðufélagsins. Svona gátlista má nýta á 

ýmsan hátt: 

 þú getur fylgst með nemendum og merkt inn á gátlistann á meðan þeir eru í samræðu (kennaramat) 

 nemendur geta fengið eyðublaðið, metið eigin frammistöðu og merkt inn á blaðið í lok samræðu 

(sjálfsmat) 

 nemendur geta fengið eyðublaðið og haft það hlutverk að fylgjast með tilteknum bekkjarfélögum og 

merkja inn á blaðið í lok samræðu (jafningjamat) 

 ÉG HÓPURINN ALMENNT 
 

      
hlustar þegar aðrir tala       

segir skoðun sína       

rökstyður mál sitt       

biður um útskýringar       

talar stutt og laggott       

annað       
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FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Verkefni til að þjálfa samræðufærni 

 Heimspekileikir 
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