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Túlkun í heimspekilegri samræðu 
 

Aldur nemenda: allur aldur 

Viðfangsefni: spurningar sem kennari og nemendur beita til að kanna hvort þau skilja það sem fram fer í 

samræðu og túlka það rétt 

Færnimarkmið:  

Þrep 1: notar spurningar til að stjórna og dýpka samræðuna  

Viðhorfamarkmið:  

Þrep 1: sýnir vilja til að skilja aðra, sýnir vilja til að útskýra mál sitt, sýnir vilja til að hugsa með öðrum 

Efni og áhöld: útprentaður listi með spurningunum 

Tími/umfang: á meðan samræða er í gangi 

Höfundur verkefnis: Liza Haglund 

Þýðing: Ylfa Jóhannesdóttir 

 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Liza Haglund heimspekikennari í Svíþjóð heldur því fram að ástundun heimspekinnar felist í grundvallaratriðum 

í túlkun. Hún byggir þessa hugmynd m.a. á kenningum heimspekingsins Donald Davidson sem hefur fjallað um 

að í samtölum fólks sé aldrei hægt að gefa sér fyrirfram að allir skilji hlutina á sama hátt en það má treysta því 

að fólk hafi hæfileikann til að skilja hvort annað – það þarf bara að leggja sig fram til að gagnkvæmur skilningur 

náist.  

Kennari sem ætlar að byggja upp heimspekilegt samræðufélag þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

 hann verður sjálfur að hafa raunverulegan áhuga á því að taka þátt í samræðu með nemendum sínum 

 hann má aldrei gefa sér fyrirfram að þátttakendur í samræðunni hafi sameiginlegan skilning 

 hann verður að trúa því að þátttakendur geti túlkað orð hver annarra og náð sameiginlegum skilningi 

 hann verður að muna að þátttakendur eru skynsamir og færir um rökhugsun 

Mesta áskorunin í samræðunni er því einfaldlega þessi: skiljum við hvert annað? 

Í samræðu kennslustund á kennari því að leggja áherslu á að nemendur skilji hver aðra og láti vita þegar þeir 

skilja ekki það sem sagt er og fer fram. Við getum kennt að leita skilnings með því að beita nokkrum einföldum 

spurningum á meðan samræðan er í gangi. Heimspekitorgið mælir með því að kennarinn kynni þessar 

spurningar fyrir nemendum og hvetji þá til að beita þeim líka sjálfir þegar þeim finnst þörf á því – því fleiri sem 

spyrja þessara spurninga því minni hætta er á því að einhver missi sambandið við þær hugmyndir sem verið er 

að ræða, hætti að skilja það sem sagt er. Þegar maður hættir að skilja er mjög stutt í að maður missi 

einbeitinguna og svo fer manni að leiðast – og þá þarf kennarinn að glíma við allt öðruvísi vandamál sem við 

förum ekki nánar út í hér. 

  

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
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Davidson_(philosopher)
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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SPURNINGAR SEM KALLA Á ÚTSKÝRINGAR OG STAÐFESTINGAR Á TÚLKUNARATRIÐUM: 

 Getur sá sem skildi það sem sagt var 
endurtekið það? 

 Heyrði einhver eitthvað annað? 

 Var það svona sem þú hugsaðir um það? 

 Eru til fleiri leiðir til að líta á vandamálið? 

 Getur einhver gert samantekt á því sem sagt 
hefur verið? 

 Eru þessar hugmyndir svipaðar? 

 Að hvaða leiti eru hugmyndirnar ólíkar? 

 Eru báðar leiðir jafn góðar? 

 Getur þú sagt þetta með þínum eigin orðum? 

 Getur þú sagt sama hlut á annan hátt? 

 Eru þessar leiðir í raun alveg eins? 

 Hver er munurinn? 

 Er mismunurinn mikilvægur? 

 Erum við komin með svar núna? 

 

Hvernig á að nota þessar spurningar? Kennarinn getur haft þær á blaði hjá sér til að minna sig á þær á meðan 

samræðan er í gangi. Það má líka prenta þær stærri (sjá aftast í þessu verkefnablaði) og láta nemendur hafa 

þær svo að þeir verði meðvitaðir um þær og reyni að nota þær í samræðunni. Það má prófa ýmsar leiðir: Láta 

alla hafa blaðið, láta sjálfboðaliða æfa sig í þessu sérstaklega á meðan samræðan er í gangi, skipta í minni hópa 

og láta stjórnanda í hópnum hafa blaðið og nota spurningarnar á meðan hinir í hópnum eiga að ræða ákveðna 

spurningu. Að lokum getur kennarinn valið nokkrar spurningar sem hann kynnir fyrir bekknum  og biður alla um 

að reyna að nota án þess að vera með margar spurningar fyrir framan sig í einu. 

NÁMSMAT: 

Til að meta hvort hópurinn er farinn að nota spurningar sem hjálpa þeim að túlka hvert annað á skynsamlegan 

hátt er upplagt að nota puttamat í lok samræðunnar: 

 

Kennari spyr spurninga sem kanna hversu vel nemendur telja sig hafa beitt 
þeim grunnþáttum samræðunnar sem verið er að þjálfa. Áður en spurt er 
getur verið gagnlegt að ákveða hvort nemendur eiga að meta sína eigin 
frammistöðu eða frammistöðu hópsins: 
 

 Báðum við einhvern um að endurorða þar sem einhver annar hafði 
sagt? 

 Endurorðuðum við til að kanna hvort við værum að skilja hugmynd 
rétt? 

 Drógum við saman aðalatriði í því sem hafði verið sagt? 

 Reyndum við að finna greinarmun (hvað er ólíkt) milli hugmynda sem 
komu fram? 

 Könnuðum við hvort allir skildu hugmyndir á sama hátt?  
 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Heimspekileg samræða – grunnuppskrift 

 Heimspekileikir - inngangur 

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/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/heimspekileikur-inngangur/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/heimspekileikur-inngangur/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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Getur sá sem skildi það sem sagt var 

endurtekið það? 

Heyrði einhver eitthvað annað? 

Var það svona sem þú hugsaðir um það? 

Eru til fleiri leiðir til að líta á vandamálið? 

Getur einhver gert samantekt á því sem 
sagt hefur verið? 

Eru þessar hugmyndir svipaðar? 

Að hvaða leiti eru hugmyndirnar ólíkar? 

 

Eru báðar leiðir jafn góðar? 

Getur þú sagt þetta með þínum eigin 
orðum? 

Getur þú sagt sama hlut á annan hátt? 

Eru þessar leiðir í raun alveg eins? 

Hver er munurinn? 

Er mismunurinn mikilvægur? 

Erum við komin með svar núna? 

 

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

