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KENNSLULEIÐBEININGAR 
Þetta er verkefni sem fylgir hefðbundinni barnaheimspeki uppskrift: saga – spurningar nemenda – samræða – 

samantekt í lokin. Við gefum uppskrift að ákveðnu ferli sem þér er að sjálfsögðu velkomið að breyta út frá og 

þróa eins og þér og nemendum þínum hentar best. 

Sagan segir frá kennara og nemendum sem gætu allt eins verið raunverulegar manneskjur í bekknum sem les 

söguna. Viðfangsefnið er heimspekilegt og skiptir börn mjög miklu máli – hvað er réttlátt? Það er okkar reynsla 

að þessi saga dragi fram margar spurningar nemenda og að þeim þyki umræðuefnið mikilvægt, kannski vegna 

þess að það stendur þeim nærri. 

UPPHITUN 

Kannski er best að byrja þessa kennslustund á „handahófskenndri mismunum“. Veldu nokkra nemendur út frá 

handahófskenndu atriði eins og „heitir nafni sem byrjar á J“ eða „er í blárri peysu“ og komdu sérstaklega vel 

fram við þá – þú getur boðist til að hjálpa þeim að raða stólum eða leyft þeim að smakka hvort er betra blátt 

eða gult Smarties. Passaðu vel upp á að vera strangur við aðra nemendur og ætlast til að þeir haldi séu snöggir 

að raða stólunum sjálfir og gera sig tilbúna í leikinn. Nemendur taka vonandi fljótt eftir þessari mismunum og 

byrja að kvarta um að þú komir ekki jafnt fram við alla. 

Önnur leið til að hita upp er dreifa dæmaspjöldunum (aftast í þessu verkefni) á gólfið í kennslustofunni og láta 

nemendur velja hvað sé óréttlátast með því að fara og standa hjá því skilti. Síðan rökstyðja þau valið sitt fyrir 

hinum í hópnum sem velja sama dæmi. Nánari lýsingu á þessum heimspekileik má vinna á verkefnablaðinu Að 

kjósa með fótunum. 

KVEIKJA 

Sagan segir algjöra andstæðu þess sem „handahófskennda mismununin“ gerir. Stundum stafar óréttlæti af því 

að allir fá sömu meðferð. Lokaorðin í sögunni eru viljandi skilin eftir óskrifuð – láttu nemendur fylla í eyðuna og 

kannaðu hvort allir séu sammála.  

  

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.thephilosophyman.com/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/ad-kjosa-med-fotunum-myndasafn/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/ad-kjosa-med-fotunum-myndasafn/
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TÍMI TIL AÐ HUGSA 

Gefðu nemendum mínútuþögn til að hugsa um þrjú orð eða orðasambönd sem eru mikilvæg í sögunni. Það 

mega vera orð í sögunni eða orð sem sagan fær þau til að hugsa um. Skiptu nemendum í 2-3 manna hópa þar 

sem allir eiga að segja frá þeim orðum sem þeim duttu í hug. 

SPURNINGAR 

Láttu síðan hópana semja safaríka, heimspekilega spurningu. Við mælum með því að þið biðjið nemendur að 

orða spurninguna þannig að einhver sem hefði ekki heyrt söguna gæti samt skilið spurninguna. Þetta dregur úr 

líkunum á að spurningarnar fjalli um sögupersónuna eða smáatriði í sögunni og meiri líkur eru til að þær fjalli 

um meginhugmyndir og umdeilanleg efni úr sögunni. Láttu hópana velja ritara sem skrifar spurningu hópsins 

stórum stöfum á A3 blað. Allir í hópnum skrifa líka nafnið sitt á blaðið. Hóparnir lesa síðan spurninguna sína 

fyrir allan bekkinn og leggja hana á gólfið þannig að allir sjái. 

Fáðu sjálfboðaliða í bekknum til að raða spurningunum upp á nýtt til að sýna tengsl á milli þeirra eða flokka sem 

hægt er að skipta þeim í. Endurtaktu þetta verkefni með nýjum sjálfboðaliða sem hefur önnur rök fyrir röðun 

spurninganna. 

Þá er komið að því að velja spurningu til að hefja samræðuna – prófaðu ósýnilegu, nafnlausu 

atkvæðagreiðsluna: 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 nemendur atkvæði með því að setja 

þumalinn upp eða niður, kennari telur atkvæðin hljóðlaust. Hver nemandi má greiða eins mörg atkvæði og 

honum sýnist. 

FYRSTU HUGMYNDIR - SAMRÆÐA 

Þegar spurning hefur verið valin skaltu biðja hópinn sem samdi spurninguna að gefa sín fyrstu svör. Spurðu 

síðan hvort einhver sé ósammála fyrsta svarinu til að koma samræðu í gang og sýna nemendum að þú ætlist til 

að þeir bregðist við svörum hver annarra. Gefðu nemendum þá reglu að sá sem talar hverju sinni eigi að velja 

þann næsta sem talar og gefa honum orðið. Líklegustu umræðuefni út frá þessari sögu eru: 

Réttlæti: hvaða mismunur réttlætir að ekki sé komið eins fram við alla? þarfir? útlit? það sem maður ræður 

sjálfur yfir? það sem er ekki hægt að breyta? 

Kennsla: ef samræðan fjallar um kennslu og jafnvel skóla nemendanna þarf að setja þá reglu að umræðan verði 

að vera almenn, það sé ekki í lagi að tala um ákveðnar persónur eða atburði því það sé ekki viðeigandi frammi 

fyrir öllum bekknum. 

Ríkir og fátækir: er bilið á milli of mikið? eiga allir það sama skilið? er alltaf betra að vera ríkur en fátækur? 

Glæpur: er í lagi að stela ef enginn kemst að því? 

LOKAORÐIN 

Taktu a.m.k. 10 mínútur í lok kennslustundarinnar til að fara hringinn og leyfa öllum að segja sín lokaorð. Ef 

einhver vill ekki tala segir hann „pass“. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Heimspekileikir - inngangstexti 

 Heimspekileg samræða – grunnuppskrift 

 Að velja spurningu 

 Að ljúka samræðu 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/heimspekileikur-inngangur/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/grunnuppskrift-ad-heimspekilegri-samraedu/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/ad-velja-spurningu-til-samraedu/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/12/ad-ljuka-samraedu/
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SAGAN: RÉTTLÁTASTI KENNARI Í HEIMI? 
 

Arnar vann í miðbæ Reykjavíkur og hafði ágætis tekjur. Í hádeginu gekk hann 

yfir Austurvöll á veitingastað þar sem honum þótti gott að fá sér að borða. Á 

leið sinni tók hann oft eftir fólki sem sat á bekkjum, úfið og í óhreinum fötum. 

Stundum sníktu þau hjá honum pening. Arnar fékk stundum samviskubit yfir því 

að hafa það mjög gott á meðan aðrir ættu nánast ekki neitt. Af og til gaf hann 

þeim því peningaseðil. 

Arnar vann við að fjárfesta með peningum ríkra viðskiptavina þannig að þeir 

yrðu ennþá ríkari. Stundum fannst honum óréttlátt að til væri jafn rosalega ríkt 

fólk á meðan hann sjálfur væri bara nokkuð vel stæður. Hann rukkaði þess 

vegna viðskiptavini sína af og til um of hátt gjald, vitandi það að þeir myndu 

aldrei taka eftir neinu. 

Dag einn ákvað Arnar að hann hefði fengið nóg af því að það væri ekkert 

jafnrétti milli fólks. Hann ákvað að finna sér vinnu þar sem hann gæti breytt 

þessu. Að vel hugsuðu máli ákvað hann því að fara aftur í háskóla og læra að 

verða kennari. Að náminu loknu byrjaði hann að kenna í skólanum okkar og var 

staðráðinn í að koma jafnt fram við alla nemendur.  

Hann gætti þess að læra nöfn allra á fyrsta degi, hvort sem nemandinn var klár, 

óþekkur eða hljóðlátur. Hann brosti til allra á sama hátt þegar hann hitti ykkur á 

göngum skólans. Hann lagði sig fram um að kynnast ykkur öllum á sama hátt. 

Hann passaði upp á að hjálpa öllum í jafn langan tíma. Þegar nemandi svaraði 

spurningu sagði hann alltaf það sama við alla: „vel gert, flott hjá þér“. Arnar 

setti öllum fyrir nákvæmlega sömu verkefni... og gaf öllum jafn langan tíma til 

að vinna þau. Í hvert sinn sem einhver braut af sér þá þurftu allir að sitja jafn 

lengi eftir í lok tímans. Þegar nemendur skiluðu ritgerð fengu allir sömu 

einkunn. Í foreldraviðtölum fengu allir nemendur nákvæmlega sömu umsögn. Í 

lok annarinnar fengu allir nemendur nákvæmlega sömu einkunnirnar. 

Arnar var mjög sáttur við að hafa „staðið sig svona vel í að koma jafnt fram við 

alla.“ Þess vegna brá honum mjög þegar hver einasti nemandi kom til hans og 

sagði, með sömu orðum í sama reiðitóni: „Þetta er ekki réttlátt, þú lætur okkur 

öll hafa ________“. 

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

kemur betur 

fram við þig 

af því að 

honum líkar 

vel við þig. 

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

kemur betur 

fram við þig 

af því að þú 

líkist honum. 
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Kennari sem 

kemur ver 

fram við þig 

af því að 

honum líkar 

ekki vel við 

þig. 

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

kemur ver 

fram við þig 

af því að þú 

líkist honum 

ekki. 
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