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GREINING Á SKOÐUNUM 
(VINNA Í MINNI HÓPUM) 

 

Aldur nemenda: 12 ára og upp úr 
Viðfangsefni: að glíma við heimspekilega spurningu, rökgreiningu, greina góð rök frá slæmum rökum, 

túlkun og skilningur 
Færnimarkmið:  

Þrep 1: að segja skoðun sína, að rökstyðja mál sitt 

Þrep 2: að greina góð rök frá slæmum, að draga rökréttar ályktanir, að byggja á því sem á undan er sagt, að 

leiðrétta sjálfan sig, að geta útskýrt ólík sjónarmið 

Viðhorfamarkmið:  

Þrep 1: að einbeita sér að verkefninu, að sýna vilja til að hugsa með öðrum  

Þrep 2: að sýna vilja til að rannsaka ágreining, að þora að gagnrýna eigin hugsanir og annarra 

Efni og áhöld: ljósrit af verkefnablaði nemenda, sjá neðar í þessum kennsluseðli. Ljósritið jafn mörg eintök 

og hóparnir í bekknum eiga að vera, klippið svo niður þannig að hver nemandi fái einn miða. 

Tími/umfang: 20-40 mínútur 

Höfundur: Brynhildur Sigurðardóttir 

 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Samræða í heilum bekk krefst mikillar einbeitingar nemenda og kennara. Af og til getur verið gott að brjóta 

hópinn upp í minni einingar til að þjálfa ákveðna færniþætti og ýta á eftir því að nemendur sem tala lítið í 

bekknum segi skoðun sína.  

Æfingin „greining á skoðunum“ er ætluð til að fá nemendur til að staldra við og kanna hvort þeir skilji hver aðra 

– eða séu bara að gefa sér að þeir skilji hver aðra. Það getur verið mikilvægt að útskýra fyrir nemendum að það 

sé staðreynd að við erum alltaf að túlka orð annarra og að þá séu miklar líkur á því að við mistúlkum eitthvað. 

Með því að staldra við og spyrja hvort við séum að skilja eitthvað réttum skilningi þá geta óvæntar hugmyndir 

komið í ljós. 

Það er gott að leggja þetta verkefni fyrir oftar en einu sinni því í fyrstu umferð fer mikill tími í að útskýra 

verkferlið. Nemendur hafa líka tilhneigingu til að vinna „of hratt“ og hægja ekki nógu mikið á hugsun sinni og 

umræðu til að raunverulega kanna hvað hinir eru að meina. 

LÝSING Á VINNU:  

1. Kennari skrifar heimspekilega spurningu á töfluna. Safn heimspekilegra spurninga má t.d. nálgast í 

heimspekikafla Vísindavefsins.  Það er líka upplagt að nýta spurningar sem nemendur hafa sýnt áhuga 

á að ræða. 

2. Hver nemandi svarar spurningunni á miða. Svarið á að vera skýrt og með rökstuðningi. Hvert svar á að 

vera stutt, ein málsgrein, í mesta lagi 15 orð.  Gefið nemendum afmarkaðan tíma til að skrifa svarið, 1-

2 mínútur. Með þessu leggur kennarinn áherslu á að nemendur eigi ekki að ritskoða hugmyndir sínar 

áður en þær birtast, það má alltaf leiðrétt þær síðar ef þörf er á. 

3. Bekknum er skipt í 5 manna hópa. Allir hafa miðana með svörum sínum með sér, lesa þá fyrir hópinn 

og leggja á borð eða gólf þannig að allir sjái svarið vel. Ef færri eru í hópnum getur einn nemandi fengið 

bæði miða nr. 4 og nr. 5.  

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://visindavefur.is/vegna_thess.php?category=21
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4. Í hverjum hópi fá meðlimir númeraða miða með samræðuspurningum (sjá neðar í kennsluseðlinum). 

Sá sem hefur miða númer 1 byrjar á að biðja félaga sína um að skoða það sem beðið er um á 

miðanum, síðan tekur nemandi með miða 2 við o.s.frv.  

5. Hópvinnunni lýkur þegar nemendur hafa unnið sig í gegnum fyrirmælamiðana fimm.  

6. Bekkurinn kemur saman aftur, kennari spyr bekkinn um vinnuferlið:  

a. kom eitthvað á óvart í umræðuhópnum?  

b. var eitthvað erfitt í umræðunum eða við að fylgja samræðuspurningunum?  

c. hvað lærðuð þið af umræðunni?  

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Heimspekileg samræða, grunnuppskrift  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/grunnuppskrift-ad-heimspekilegri-samraedu/
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GREINING Á SKOÐUNUM 
PRENTIÐ OG KLIPPIÐ NIÐUR Í RÆMUR 

 

1. 
 
Skiljum við öll svörin? 
Ef í bunkanum er svar/svör sem einhver skilur ekki – getur einhver útskýrt þetta svar fyrir hinum? 
 

.................................................................................................................................................... 

 

2. 

Eru einhver svör sem segja það sama? 
Getur einhver endurorðað það sem svörin þýða?  
Veljið tvö svör og endurorðið það sem þau þýða. 
 
 

................................................................................................................................................... 

 

3. 
 
Eru einhver svör sem segja ekki það sama? 
Hver er munurinn á þeim? Veljið tvö svör og berið þau saman. 
 
 

.................................................................................................................................................. 
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Eru öll svörin rökstudd? 

 

................................................................................................................................................... 

 

5. 

Eru öll svörin vel rökstudd? 

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

