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

heimspeki.   

SPURNINGATENNIS 
(UPPHITUN) 

 

Aldur nemenda: 10 ára og upp úr 

Viðfangsefni: spurningar, sköpun, þora að tala upphátt, hugsa í gegnum spurningar 

Færnimarkmið: hlusta og horfa á þann sem talar, spyrja heimspekilegra spurninga,  

Viðhorfamarkmið: sýna vilja til að hugsa með öðrum, einbeita sér að viðfangsefninu, sýna forvitni 

Efni og áhöld: í þessa æfingu þarf lítið sem ekkert. Kennarinn þarf að útskýra reglur leiksins vel fyrir 

nemendum áður en þeir byrja. 

Tími/umfang: 10-20 mínútur 

Höfundur verkefnis: Brynhildur Sigurðardóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Til að búa nemendur undir að taka þátt í samræðu alls bekkjarins er gott að gera skemmtilegar æfingar þar sem 

nemendur tala saman í minni hópum eða pörum. Spurningatennis er slíkur leikur. Fyrirmyndin að þessum leik 

kemur úr kvikmyndinni „Rosencrantz and Guildenstern are dead“ þar sem tvær aukapersónur úr leikriti 

Shakespeare um Hamlet eru í aðalhlutverki. Spurningatennis þeirra félaga má skoða á Youtube. 

Spurningatennis fer þannig fram að nemendur vinna þrír saman, tveir spila leikinn og sá þriðji er dómarinn. 

Spilaðar eru þrjár umferðir þannig að allir í hópnum prófi að vera dómari. Leikmenn skiptast á að leggja fram 

spurningar og meginreglan er sú að ný spurning á bæði að svara fyrri spurningu og halda „samtalinu“ áfram. Sjá 

nákvæmari reglur á fylgiblaði aftar í þessum kennsluseðli. 

Þegar þú ert búin/búinn að útskýra leikreglur skaltu fá tvo sjálfboðaliða úr bekknum til að prófa leikinn með þér 

og sýna þar með öllum hvernig hann fer fram. Biddu annan nemandann um að vera dómari og láttu hinn 

nemandann byrja að spyrja þannig að þú sýnir hvernig hægt sé að svara spurningu með spurningu. 

TILBRIGÐI VIÐ STEFIÐ 

Einfaldari útgáfa af svona tennisleik er spakmælatennis. Þá vinna nemendur í pörum og skiptast á að leggja 

fram orð sem eiga að raðast saman í stutt spakmæli.  

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Fleiri upphitunarverkefni 

  

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.youtube.com/watch?v=fGEYFE7e_R8
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/22/spakmaelatennis/
https://verkefnabanki.wordpress.com/category/spil-og-leikir/upphitunaraefingar/
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SPURNINGATENNIS - LEIKREGLUR 
 

3 spila saman, 2 spyrja en sá þriðji er dómari. Spilaðar eru 3 umferðir þannig að allir í 

hópnum prófi að vera dómari. 

Markmið leiksins er að halda uppi samtali þar sem allt sem er sagt er spurning. 

Hver umferð er að hámarki 5 mínútur. Ef leikmenn hafa náð að fylgja reglum og halda 

spurningasamtalinu gangandi í þann tíma þá lýkur leiknum með jafntefli. 

 

DÓMARINN: 
 er tímavörður 

 leggur mat á hvort spyrjendurnir fylgi reglum og úrskurðar þegar leikmaður nær ekki 

að fylgja þeim og tapar þar með 

 

LEIKMENN:  
 Eiga að halda uppi samtali þar sem allt sem er sagt er spurning. Þeir eiga að fylgja 

fjórum reglum: 

Regla 1: allt sem er sagt verður að vera spurning 

Regla 2: spyrjandi fær 20 sekúndur til að hugsa sig um í hverri umferð 

Regla 3: það er bannað að svara og leggja síðan fram spurningu í sömu setningu, t.d. ,,Já, 

en hvað ef...?” 

Regla 4: spurning má ekki vera innantóm eða skipta um umræðuefni, hún verður að 

viðhalda framvindu í samtalinu. Bannaðar spurningar væru t.d. ,,ertu brjálaður?” 

eða ,,leiðist þér ekki þetta samtal?” eða ,, finnst þér það? 

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

