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Hverjir eiga heiminn? (1)

Kristófer

Einu sinni var maður sem hét Kristófer. Hann sigldi um heiminn og kannaði ný lönd. Dag nokkurn  

kom hann að landi sem enginn hafði siglt til áður. Þar hitti hann fólk sem búið hafði lengi í landinu. 

Hann ákvað að taka með sér nokkra af þessum íbúum til heimalands síns. Ekki leið langur tími þar  

til samlandar Kristófers flykktust til þessa lands, hófu búsetu og flæmdu íbúana burt af landi sínu.

Ef maður finnur „nýtt“ land og einhver býr þar, er landið þá „nýtt“? (2)

Hvers vegna ætli íbúarnir hafi verið flæmdir burt af landinu? 
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María

Einu sinni var kona sem hét María. Hún átti heima ásamt börnum sínum í landi langt í burtu, þar sem 

vondir menn réðu. Þessir menn sem réðu voru svo vondir við hana og fólkið í landinu að hún ákvað 

að flýja til annars lands. Til þess að komast í annað  land þurfti hún að fá leyfi og það tók langan tíma. 

Eftir mörg ár fékk hún loks leyfi til að setjast að í öðru landi. Loksins gat hún lifað áhyggjulausu lífi 

ásamt börnum sínum þar sem borin var virðing fyrir henni fyrir það sem hún var, það er að segja fyrir 

henni sem manneskju.

Hvað er að vera manneskja? (3)

Hvað er að vera vondur? (4)
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Er það gott eða slæmt að ólíkt fólk búi saman í einu landi? (5)

Það er slæmt vegna þess að ólíkt fólk  

getur ekki búið saman án þess að rífast.
Það er gott því við lærum umburðarlyndi  

ef við kynnumst ólíku fólki.
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Hvers vegna má fólk 

ekki alltaf setjast að 

í því landi sem það 

vill? (6)

Í sumum löndum má fólk 

ekki yfirgefa landið sem  

það fæddist í.  

Er það réttlátt? (7)
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Ef einhver sest að í mínu 

landi, hvernig á ég þá að taka 

á móti honum? (8)

Ef ég sest að í öðru landi hvernig 

á ég þá að koma fram við þá sem 

þar búa fyrir? (9)

Ef ég flyst til annars lands hvernig vil 

ég að komið sé fram við mig? (10)
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Hversu margir geta búið í einu landi? (11)

Eins margir og pláss er fyrir.

Um leið og fólk verður pirrað út í 

hvert annað er ekki pláss fyrir fleiri.
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Hvernig kemur maður 

fram við manneskjur 

eins og skepnur? (12)

Er eitthvað sem 

aldrei má gera við 

manneskjur? (13)
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Hvað er besta tungumál í heimi? (14)

Jóhanna

Einu sinni var unglingur skiptinemi í landi þar sem töluð er franska. Hann eignaðist nýja „mömmu“ 

og nýjan „pabba“ sem kenndu honum að tala frönsku. Tuttugu og sex árum síðar fór hann í heimsókn 

og komst að því að hann hafði ekki gleymt frönskunni. „Mamma“ hans talaði mikið og hann skildi allt 

sem hún sagði. Kvöld nokkurt eftir að hún var búin að hátta, búin að taka út úr sér tennurnar og komin 

upp í rúm datt henni eitthvað í hug sem hún vildi segja honum. Hún fór fram úr rúminu, kom fram á 

náttfötunum og sagði honum það sem henni lá á hjarta. Í þetta skipti skildi hann ekki neitt af því sem 

hún sagði og óskaði hann þess að hún hefði sett upp í sig tennurnar.

Svona geta tennur skilið á milli skiljanlegs tungumáls og óskiljanlegs.

Er tungumálið sem hún talaði það sama og ef hún hefði verið með tennurnar upp í sér eða er þetta 

annað tungumál?
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Hvers vegna tala ekki 

allir sama tungumál? 

(15)

Hvernig væri heimurinn ef allir 

töluðu sama tungumál? (16)

Er þögn 

 tungumál?  

(18)
Er eitt tungumál betra 

en annað? (19)

Er slæmt að 

 tungumál breytist? 

(17)
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Ef allir töluðu sama tungumál væri þá bara ein þjóð í heiminum? (20)

Nei, af því að margar þjóðir 

geta talað sama tungumál. Já, vegna þess að það sem  

gerir þjóð að þjóð er tungumálið 

sem hún talar.



14

Skiptir máli hvaða tungumál er talað á Íslandi? (21)

Geta tungumál haft 
slæm áhrif hvert  
á annað? (22)

Geta tungumál haft 

góð áhrif hvert  

á annað? (23)

Ef þú ættir að læra erlent  

tungumál, hvaða tungumál 

myndir þú velja? (24)

Er betra að kunna tungumál 

sem margir tala en tungumál 

sem fáir tala? (25)
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Skiptir máli þó tungumál deyi út? (26)

Já, því tungumál er menningar-verðmæti sem verður að  varðveita eins og það er.

Nei, því tungumál er bara 

aðferð til að tjá sig og ef 

eitt tungumál deyr þá notar 

maður bara annað tungumál.
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Af hverju eru ekki allir eins á litinn? (27)

Rósa

Einu sinni var kona sem hét Rósa. Hún bjó í Bandaríkjunum en var af afrískum uppruna. Á þessum 

tíma voru lög sem sögðu til um aðskilnað fólks af ólíkum uppruna. Ef fólk braut lögin var það hand-

tekið. Dag nokkurn var Rósa í strætisvagni á leiðinni heim úr vinnunni. Henni var sagt að standa upp 

úr sæti sínu fyrir hvítum farþega. Hún neitaði að gera það og var handtekin. Svartir voru skyldugir 

til þess að sitja aftast í vagninum og ef ekki voru sæti fyrir alla urðu þeir að standa upp fyrir hvítum.

Fyrir hverjum ætti maður að standa upp í strætó ef ekki væri sæti fyrir alla? (28)
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Nelson

Einu sinni var maður sem hét Nelson. Hann sat í fangelsi í 27 ár en var samt ekki glæpamaður. Hann 

sat í fangelsi fyrir það að berjast fyrir því að allir nytu sömu réttinda óháð uppruna. Hann bjó í Suður-

Afríku þar sem hvítir menn réðu. Á þeim tíma varð fólk að vera aðskilið eftir því hvort það var hvítt 

eða svart. Svartir og hvítir máttu ekki nota sömu bekki í almenningsgörðum og þeir máttu ekki nota 

sömu almenningssalerni. Hvítir og svartir máttu ekki giftast og svartir fengu mun lægri laun og mun 

verri menntun en hvítir. Þessi stefna kallaðist aðskilnaðarstefna eða apartheid.

Hvers vegna eru þeir sem ekki eru glæpamenn settir í fangelsi? (29)
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Hvers vegna hafa ekki  

allir sama húðlit? (30)
Er æskilegt að hafa annan 
húðlit en maður hefur? 

(31)

Hvort er betra að 

hafa dökka húð 

eða ljósa? (33)

Getur það skipt 

máli við einhverjar 

aðstæður að allir hafi 

ekki sama húðlit? 

(32)
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Skiptir það máli að ekki hafi allir sama húðlit? (34)

Nei, það skiptir ekki máli því 

innst inni erum við öll eins.
Já, það skiptir máli því sumir líða fyrir 

það hver húðlitur þeirra er.
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Hvers vegna vill fólk hafa 

annan húðlit en það 

hefur? (35)
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Hver er húðlitaður?

Hvernig er húðlitur 

á litinn? (36)

Er húðlitur það sama og andlitslitur? (37)
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Hvað er í matinn?

Ferðalangurinn

Einu sinni var maður sem ferðaðist til fjarlægs lands. Dag einn fór hann á veitingastað, skoðaði mat-

seðilinn og pantaði sér soðið hundakjöt og hundakjötsúpu. Með í för voru fimm vinir hans sem allir 

pöntuðu sér sama mat nema einn sem sagðist ekki vilja borða vini sína.

Hvenær er matur matur og hvenær er matur ekki matur heldur vinur manns? (38)

Jón

Einu sinni var maður sem hét Jón. Hann var bæði kokkur og veiðimaður. Dag nokkurn veiddi hann ref. 

Hann ákvað að elda refinn og borða. „Rebbi er góður á bragðið“ sagði Jón eftir að hafa smakkað á 

honum. En Jón viðurkenndi að það hafi ekki verið auðvelt að taka fyrsta bitann.

Hvers vegna ætli það hafi verið erfitt að taka fyrsta bitann?
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Er rangt að drepa dýr til þess að borða? (39)

Nei, vegna þess að dýr eru 

lægra sett en menn og eiga að 

vera til þess að fullnægja  

þörfum mannana.

Já, vegna þess  

að dýr eiga rétt  

á að lifa.
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Hvort er eðlilegra að borða 

grænmeti eða kjöt? (40)

Hvort er eðlilegra að borða 
hund eða lamb? (41)

Hvort er eðlilegra að 

borða hest eða ref? 

(42)
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Hvað er það  

skrýtnasta sem þú 

hefur borðað?  

(43)

Hvar borðar maður skrýtinn mat? (44)

Getur maður eldað skrýtinn mat 

heima hjá sér? (45)
Getur verið að matur sem manni fannst  

skrýtinn einu sinni sé það ekki lengur? (46)
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Af hverju mega sumir ekki borða allan mat? (47)

Sumir fá samviskubit vegna 

þess að þeir telja að guð banni 

þeim að borða ákveðinn mat.

Sumir veikjast ef þeir 

borða mat sem þeir 

mega ekki borða.
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Hvers vegna borðar fólk 

núna mat sem ekki mátti 

borða áður? (49) 

Ef maður er svangur og  ekkert annað er til en matur sem maður má ekki borða, á maður þá að borða matinn? (48)
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Hvað með guð? (50)

Leó

Einu sinni var maður sem hét Leó. Hann skrifaði sögu um mann sem vildi kvænast kærustunni sin-

ni. Til þess að mega það varð hann að fara til prestsins og játa syndir sínar og fá fyrirgefningu. En 

þessi maður átti í vanda. Vandinn var sá að hann trúði ekki á guð og fannst því ástæðulaust að fá 

fyrirgefningu synda sinna hjá presti.

Átti hann að þykjast trúa á guð og játa syndir sínar til þess að fá að kvænast kærustunni sinni eða átti 

hann að segjast vera trúlaus og fá þá ekki að kvænast henni?
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Sókrates

Einu sinni var maður sem hét Sókrates. Hann bjó í Grikklandi fyrir löngu síðan. Sókrates hafði gaman 

af því að ræða við fólk og spá í ýmsa hluti. Sumir héldu því fram að þar sem hann hafði áhuga á að 

rannsaka alla hluti þá tryði hann ekki á guðina sem aðrir trúðu á. Fyrir það var hann dæmdur til þess 

að drekka eitur.

Er það réttlátt að dæma menn til þess að drekka eitur ef þeir trúa ekki á sömu guði og aðrir? (51)
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Ef guð er til hvar er 

hann þá? (53)

Er til fleiri en einn guð? 
(54)

Er guð til? (52)

Hvernig veit 

maður hvort guð 

er til? (55)



34

Hvernig vitum við hvað guð vill? (56)

Það stendur í Biblíunni.

Það getur enginn verið viss um hvað guð vill 

vegna þess að það veit enginn hvort guð er til.
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Hver er munurinn 

á þeim sem trúa og 

þeim sem trúa ekki? 

(60)

Af hverju trúa ekki 

allir á guð? (57)

Er maður betri 

manneskja ef 

maður trúir á 

guð? (58)

Hvað eiga trúaðir og 

trúlausir sameiginlegt? 

(59)
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Hvernig urðu trúarbrögðin til? (61)

Einhverjum datt í hug að 
byrja að trúa.

Guð sendi mönnunum 

skilaboð og sagði þeim 

að trúa.
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Af hverju eru til mörg 

trúarbrögð? (62)
Eru ein trúarbrögð 
betri en önnur? 

(63)

Bæta trúarbrögðin 

samskipti fólks sem 

er ólíkt? (64)
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Eru allir útlendingar? (65)

Minik

Einu sinni var maður sem hét Róbert. Hann var landkönnuður sem ferðaðist til margra landa. Dag 

nokkurn kom hann í þorp í landi þar sem veturnir eru kaldir. Þar hitti hann Minik sem var sex ára 

 gamall og bjó með pabba sínum. Róbert vildi endilega að þeir feðgar kæmu með sér til baka til að 

fá að sjá landið sem hann kom frá. Þeir gerðu það ásamt nokkrum öðrum. Þegar þeir komu í land 

Róberts voru þeir látnir búa á náttúruminjasafni þar sem fólk gat komið og horft á þá og vísindamenn 

gátu rannsakað þá. Margt fólk vildi sjá þá vegna þess að þeir væru öðruvísi útlits en fólkið sem þar 

bjó fyrir.

Eru allir öðruvísi? (66)



39



40

Eru útlendingar öðruvísi en Íslendingar? (67)

Nei, vegna þess að Íslendingar 

og útlendingar eru menn.
Já, vegna þess að Íslendingar og 

útlendingar eiga ekki sama móðurmál.
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Er sá sem á foreldra sem fæddust og ólust upp í útlöndum, en fæddist 

sjálfur á Íslandi Íslendingur eða útlendingur? (68)

Geta útlendingar 

orðið Íslendingar? 

(69)

Geta Íslendingar orðið 

útlendingar? (70)
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Hvaðan koma 

útlendingar? 

(71)

Getur maður orðið 

 útlendingur?  

(73)

Eru sumir útlendingar 

meiri útlendingar en 

aðrir? (72)
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Eru allir útlendingar? 

(75)

Eiga Íslendingar og útlendingar 

eitthvað sameiginlegt? (74)
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HVERNIG NOTA MÁ BÓKINA
Þessari bók er ætlað að fjalla um ýmsa þætti fjölmenningarsamfélagsins með heimspekilegum hætti. 
Í henni má finna efni sem getur hentað fólki á öllum aldri, börnum, unglingum og fullorðnum. Hún 
samanstendur af sex köflum sem hver um sig hefur ákveðið þema. Þessir kaflar eru: 1) Hverjir eiga 
heiminn? 2) Hvað er besta tungumál í heimi? 3) Af hverju eru ekki allir eins á litinn? 4) Hvað er í 
matinn? 5) En hvað um guð? 6) Eru allir útlendingar? 

Hver kafli hefst á einni eða tveimur örsögum sem allar eiga sér stoð í raunveruleikanum. Síðan eru 
í hverjum kafla nokkrar heimspekilegar spurningar sem taka mið af því þema sem kaflinn er um. 
Markmiðið með því að láta bókina að mestu samanstanda af spurningum er að efla umhugsunarvirkni 
sem heimspekilegar spurningar gera. Þær eru vel til þess fallnar að stuðla að frekari rannsóknum og 
samræðu.  

Bókina má nota á ýmsan hátt. Hún getur gagnast í kennslu með nemendum á ýmsum aldri, bæði börnum 
og fullorðnum. Hana má einnig nota sér til ánægju í heimahúsum eða í sumarbústaðnum í góðra vina 
hópi þar sem áhugi er á að ræða og pæla saman.

Með því að láta ský koma jafnmikið við sögu og raun ber vitni er vísað til heimspekingsins Sókratesar 
sem dæmdur var til dauða fyrir að spilla æskunni, trúa á aðra guði en almennt tíðkaðist og fyrir það að 
brjóta heilann „..um þá hluti, sem eru undir jörðinni og í loftinu,..“ eins og Sókrates var sakaður um.1 
Með skýjunum er vísað til þessara meintu heilabrota Sókratesar um hvaðeina sem er. Hér brjótum við 
heilann um fjölmenninguna.

1  Platón, „Málsvörn Sókratesar“, Síðustu dagar Sókratesar, í íslenskum búningi eftir Sigurð Nordal, Hið 
íslenska bókmenntafélag,  Reykjavík 1983.
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Að nota spurningar

1. Að velja spurningu:

Allar spurningar eru númeraðar. Bókina þarf ekki að lesa eða nota í ákveðinni röð. Það skiptir 
ekki máli hvenær hvaða kafli, blaðsíða eða  spurning er tekin fyrir. Með því að hafa spurningarnar 
númeraðar má láta númerin gegna hlutverki þegar bókin er notuð með eftirfarandi hætti:

a) Allir velja sér eitt númer frá 1-75, en númerin vísa til spurninga í bókinni. Það má takmarka valið 
við einhver ákveðin númer t.d. spurningar 20-30, oddatölur, sléttar tölur, númer í ákveðnum 
kafla o.s.frv. Síðan velur hópurinn aftur úr þeim númerum sem áður höfðu verið valin þar til ein 
spurning verður eftir sem tekin er til skoðunar. Sú tala sem flestir velja verður sú spurning sem 
tekin verður fyrir . Einnig má útfæra valið á spurningunni þannig að sú spurning sem fær fæst 
atkvæði verði tekin fyrir.

b) Spurning valin með því að setja númer í pott og draga.

Með því að velja spurningar á þennan hátt verður hópurinn virkur í að ákveða viðfangsefni 
samræðustundarinnar og fær að kynnast lýðræðislegum vinnubrögðum á sama tíma.

2. Hvað gerir maður við spurningarnar? Nokkrir möguleikar:

a) Að meta hvort spurning er góð eða slæm: Þegar ákveðið hefur verið hvaða spurning er tekin 
fyrir má byrja á því að spyrja hvort spurningin sé góð eða slæm. Þátttakendur setja svar sitt niður 
á blað í mjög stuttu máli ásamt rökstuðningi. Síðan er óskað eftir því hvort einhver vilji leyfa 
öðrum að heyra sitt svar. Spyrja má í framhaldi af því hvort fleiri í hópnum séu sammála eða 
hvort einhverjir séu ósammála þeim sem kynnti svar sitt. Þegar hér er komið við sögu gerist það 
oft að  þátttakendur fara að ræða sín á milli spurninguna sem um ræðir og gleyma því hvort hún 
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sé góð eða slæm. Það er hið besta mál og ber þess merki að spurningin sé í raun góð þar sem vert 
sé að ræða innihald hennar. 

Dæmi um spurningu sem einum þótti slæm er spurning númer 13 „Er eitthvað sem aldrei má 
gera við manneskjur?“ Sá taldi að þetta væri nú einfalt mál því það mætti aldrei drepa mann. 
Þegar spurningin var skoðuð betur kviknuðu fleiri spurningar s.s.: „Hvað um sjálfsvörn?“ „Hvað 
um dauðarefsingar?“ Þegar upp var staðið hafði viðkomandi séð fleiri hliðar á spurningunni og 
skipti um skoðun. Spurningin sem við fyrstu sýn virtist ekki svo góð reyndist betri þegar hún var 
skoðuð nánar.

b) Að svara spurningu:  Þar sem ekki er hlaupið að því að svara spurningunum er mikilvægt að 
þátttakendur fái tíma til að ígrunda þá spurningu sem tekin er fyrir hverju sinni. Þetta er tími 
sem ég kalla „umhugsunartíma“. Í umhugsunartímanum  skráir hver og einn niður svar við 
spurningunni í stuttu máli. Takmarka má svörin við t.d. tvær setningar eða tímann við þrjár 
mínútur, allt eftir því hvað hver stjórnandi vill. 

Eftir að umhugsunartíma er lokið hefjast rökræður um spurninguna sem tekin er fyrir.  Heyra má 
svör þátttakenda , eitt í einu og rökræða  hvert svar um sig eða samræðustjórnandinn les upp þau 
svör sem skrifuð voru niður. Ef einn les upp svör þátttakenda má gefa þátttakendum tækifæri á að 
giska á það hver á svarið sem lesið er upp. Þannig er um ákveðinn leik að ræða sem verður hluti 
ferlisins. Að gera leik úr verkefninu á þennan hátt kann enn fremur að auka áhuga og  „stilla“ 
hópinn af fyrir virka hlustun og frekari samræður.

c) Spurning leiðir af sér spurningu:  Þegar búið er að lesa upp spurningu sem valin hefur verið búa 
þátttakendur til eina spurningu sem þeir geta leitt af þeirri spurningu sem valin var eða sem þeim 
dettur í hug í samhengi við hana. Dæmi: Ef spurningin „Skiptir það máli hvaða tungumál er talað 
á Íslandi?“ hefur orðið fyrir valinu gætu þátttakendur t.d. spurt: „Er tungumál eitthvað annað en 
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tæki sem maður notar til að gera sig skiljanlegan?“ eða „Gæti það gengið upp ef hver og einn 
talaði sitt eigið tungumál?“ Með þessu þjálfast þátttakendur í að spyrja. Síðan gætu þátttakendur 
metið hvaða spurning er besta spurningin með tilliti til þeirrar sem dregin var í upphafi.

d) Örsögurnar enda oft á spurningu. Þátttakendur geta tekið sér tíma til að meta gæði spurninganna, 
svarað þeim eða samið spurningar út frá þeim samanber liði a,b og c hér að framan.

e) Að spyrja í framhaldi af lestri örsagnanna: Dæmi um vinnu í hópi: Sagan um Rósu Parks í 
kaflanum Af hverju eru ekki allir eins á litinn? er lesin með þátttakendum. Að lestri loknum er 
spurt: 1) Er sagan trúverðug eða ekki (sönn eða ósönn). Hér er um sanna sögu að ræða sem sumir 
þekkja en aðrir ekki. 2) Í framhaldi af því eru þátttakendur beðnir um að semja eina spurningu hver 
(mega vera fleiri) sem á einhvern hátt tengist efni sögunnar. Þegar búið er að semja spurningar má 
velja spurningu til að ræða frekar. Dæmi um spurningar sem hafa komið úr svona vinnu eru: 

Ef lögreglan hefði verið svört hefði hún þá líka handtekið hana?

Ef maður er handtekinn er maður þá vondur?

Hver er munurinn á svörtu og hvítu fólki?

Voru fordómar gegn svörtu fólki á þessum tíma?

Ef Rósa hefði verið með ofnæmi fyrir einhverju aftast í vagninum hefði hún samt þurft að sitja 
þar?

Hvað ef  vagninn hefði verið fullur af hvítu fólki?

Ef vagninn væri fullur af svörtu fólki og einn hvítur vildi komast inn í hann, hvað ætti að gera?
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Af hverju eru minnihlutahópar niðurlægðir?

Ef hún hefði verið ólétt hefði hún þá líka þurft að standa upp?

3. Að breyta spurningu í fullyrðingu: 

a) Sumar spurningar eru vel til þess fallnar að þátttakendur breyti þeim eða hluta þeirra í fullyrðingar. 
Dæmi: Spurningin „Hvort er eðlilegra að borða hund eða lamb?“ gæti orðið kveikja að 
fullyrðingunni: „Það er eðlilegt að borða hund.“ Skoðum fleiri dæmi um fullyrðingar sem 
gerðar hafa verið út frá spurningum:

Spurning númer 1 „Hverjir eiga heiminn?“ gæti orðið kveikjan að fullyrðingunni „Enginn á 
heiminn.“

Spurning númer 18 „Er þögn tungumál?“ gæti orðið „Þögn er tungumál“.

Spurning númer 17 „Er það slæmt að tungumál breytist?“ gæti orðið „Það er slæmt að tungumál 
breytist.“

Spurning númer 16 „Hvernig væri heimurinn ef allir töluðu sama tungumál?“ Gæti orðið 
„Heimurinn yrði verri ef allir töluðu sama tungumál.“

Spurning númer 21 „Skiptir máli hvaða tungumál er talað á Íslandi?“ gæti orðið „Það skiptir 
engu máli hvaða tungumál er talað á Íslandi.“

Svona má halda áfram að láta einstakar spurningar leiða að ákveðnum fullyrðingum. 
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b) Ertu sammála eða ósammála fullyrðingunni? Eftir að ákveðin fullyrðing hefur verið valin ákveða 
þátttakendur hvort þeir eru henni sammála eða ósammála. Þeir færa síðan rök fyrir máli sínu og 
bera sjónarmið sín saman við sjónarmið annarra þátttakenda. 

c) Hvað er jákvætt / neikvætt eða kostir / gallar: Sumar fullyrðingarnar eru vel til þess fallnar að 
þátttakendur velji þá kosti og galla sem fylgja þeirri fullyrðingu sem tekin er fyrir. 

 Dæmi:  Spurningin „Skiptir það máli þó tungumál deyi út?“ er breytt í fullyrðinguna „Tungumál 
deyr út“. Kostir og gallar þess að tungumál deyi út eru teknir saman og á endanum er metið hvort 
gallarnir eða kostirnir við að tungumál deyi út séu fleiri. Fleiri fullyrðingar sem leiddar eru af 
spurningum og nota má á þennan hátt eru t.d.:  

Hverjir eru kostir og gallar þess að guð sé til / ekki til?

Hverjir eru kostir og gallar þess að trúa / trúa ekki á guð?

Hverjir eru kostir og gallar trúarbragða?

Hverjir eru kostir og gallar að vera útlendingur á Íslandi?

Hverjir eru kostir og gallar að vera manneskja en ekki dýr?

Hverjir eru kostir og gallar þess að kunna mörg tungumál?

Hverjir eru kostir og gallar þess að hafa þann húðlit sem maður hefur?

Hverjir eru kostir og gallar þess að borða dýr?
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Dæmi um hvernig unnið er í hópi með kosti og galla þess að vera manneskja en ekki dýr:

1. Hópurinn byrjar á því að ákveða hvaða dýr skuli tekið fyrir. Ákveðið var í einum hópi að taka 
fyrir mörgæs. Eftir að ákveðið hefur verið hvaða dýr skuli taka fyrir felst verkefnið í því  að skoða 
kosti og galla þess að vera manneskja en ekki mörgæs.

2. Viðfangsefninu er skipt í fjóra hluta: a) kostir þess að vera manneskja, b) gallar þess að vera 
manneskja, c) kostir þess að vera mörgæs, d) gallar þess að vera mörgæs.

Hver þátttakandi dregur miða og fær einn af bókstöfunum fjórum (a,b,c,d,) í sinn hlut. þeir sem fá 
bókstafinn a tilgreina kosti þess að vera manneskja, þeir sem fá bókstafinn b tilgreina galla þess 
að vera manneskja o.s.frv.

3. Niðurstöður lesnar upp og skrifaðar á töflu. 

Dæmi sem komið hafa fram:

Kostir þess að vera manneskja: Við erum klár. Við ráðum jörðinni. Við borðum góðan mat. Við 
getum valið okkur föt. Við hlökkum til.

Gallar þess að vera manneskja: Við höfum ekki þykkt skinn. Við getum ekki flogið. Fingur okkar 
geta orðið svartir af kulda. Sumt fólk lifir á ruslahaugum. Ljón eru sterkari. Við þurfum að greiða 
okkur.

Kostir þess að vera mörgæs: Mörgæsir eru krúttlegar. Þær geta rennt sér á maganum. Þær geta 
synt í sjónum án þess að deyja úr kulda.
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Gallar þess að vera mörgæs: Þær ganga mjög hægt. Þær þurfa að passa eggin. Þær gera alltaf 
sömu hlutina. Þær eru ekki með fingur.

4. Hér er komið að rökræðum um það sem fram hefur komið í lið 3. Velja má eitt atriði eða fleiri til 
nánari skoðunar þar sem spurt er út í það sem sagt var. Ef „mörgæsir eru krúttlegar“ er valið til 
nánari skoðunar mætti spyrja spurninga á borð við:

– Eru allar mörgæsir krúttlegar?

– Hvað einkennir þá sem eru krúttlegir?

– Er til fólk sem er mögulega krúttlegra en mörgæs?

– Er einhver galli við það að vera talinn krúttlegur?

– Hver er andstæðan við það að vera krúttlegur?

– Fæðist maður krúttlegur eða verður maður krúttlegur síðar?

– Ef maður er ekki krúttlegur getur maður gert eitthvað til að verða krúttlegur?

5. Það er alveg sjálfsagt að taka til frekari umræðu eitthvað sem fram kemur í svona tíma óháð því 
að fjallað sé um dýr. Þá er bara önnur rannsókn farin af stað í stað rannsóknarinnar um hvort betra 
sé að vera maður eða mörgæs.
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Að greina hugtök. 

Fjöldi hugtaka kemur fyrir í bókinni sem ástæða er til að skoða nánar. Hugtökin sem um ræðir eru 
t.d. eðlilegt, réttlæti, skrýtið, trú, tjáning/tungumál, útlit, manneskja, virðing, illska, efi, heiðarleiki og 
hamingja.

a) Tilvalið er að nota örsögurnar til þess að greina þau hugtök sem koma fyrir í þeim. Eftir lestur á 
örsögu finna þátttakendur eitt hugtak sem þeim finnst vera einkennandi fyrir örsöguna. Að því loknu 
er spurt hvað í sögunni hafi orðið til þess að umrætt hugtak var valið? Hugtakið má síðan skilgreina 
og skoða nánar? Hugtök allra þátttakenda eru borin saman og þá kemur í ljós hversu mörg hugtök 
komu fyrir og hvort fleiri en einn var með sama hugtakið. Þegar öll hugtök þátttakenda eru komin í 
ljós getur hópurinn valið það hugtak sem honum finnst passa best við þá örsögu sem fjallað var um 
og hvað það er sem hugtakið sem valið var hefur umfram önnur.

Spyrja má hvað felist í umræddu hugtaki. Það má gera á tvennan hátt. Annarsvegar með því að óska 
eftir skilgreiningu á hugtakinu og hinsvegar með því að þátttakendur skýra hugtakið með því að gefa 
dæmi um eitthvað sem hugtakið á við t.d. hlut, aðstæður, fyrirbæri sem er eðlilegt, réttlátt, skrýtið 
o.s.frv.

b) Ýmis hugtök koma einnig fyrir í spurningunum sem taka má fyrir og greina nánar. Dæmi: „Hvað 
er það skrýtnasta sem þú hefur borðað?“ Eftir að þátttakendur hafa gert grein fyrir því hvað var 
það skrýtnasta sem þeir höfðu borðað er tilvalið að þeir geri grein fyrir því hvað það er sem er 
svona skrýtið við umræddan mat og jafnvel hvar hann var borðaður. Þegar allt er tekið saman sem 
þátttakendur telja skrýtið eru líkur á því að skilningur á hugtakinu skrýtið hafi aukist.
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Hvað er líkt og hvað er ólíkt?

Í bókinni koma fyrir fjölmörg hugtök sem taka má saman og greina nánar með tilliti til þess hvað er líkt 
og hvað ólík með þeim. Spyrja má hvað er líkt og hvað ólíkt með:

– Mæltu máli og líkamstjáningu?

– Góðri manneskju og vondri?

– Trúuðum manni og trúlausum?

– Þeim sem fremur glæp og þeim sem gerir það ekki?

– Íslendingi og útlendingi?

– Manneskju og skepnu?

– Frjálsum manni og fanga?

– Dökkri húð og ljósri?
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Að efla siðferðisvitund 

Margar spurningar og örsögur eru af siðferðilegum toga og tilvalið að skoða betur frá sjónarhorni 
siðfræðinnar. Siðfræðin er sú grein sem fjallar um siðferðið. Hún aðstoðar okkur við að leggja mat á 
það hvað telst gott siðferði og hvað slæmt, hvað sé rétt og hvað rangt, hvað gott og hvað illt. Siðfræðin 
hefur ekki aðeins það hlutverk að skýra og greina siðferðið og koma auga á siðferðileg álitamál, heldur 
einnig að stuðla að bættu siðferði. Tilvalið er að nota ýmis stef úr siðfræðikenningum þegar tekist er á 
við viðfangsefni bókarinnar og sjá hvernig afstaða samræðuþátttakenda þróast og hvort þau siðfræðistef 
sem gripið er til hverju sinni gagnist í athugun á því máli sem er til umfjöllunar hverju sinni. Þó hér séu 
nefnd dæmi um slík stef  þá eru þau alls ekki hafin yfir gagnrýni og nýtast alls ekki í öllum tilvikum:

– Hvað ef allir gerðu eins og ég / þú? 

– Hvað ef allir væru á sömu skoðun og ég / þú?

– Stuðla ætti að sem mestri hamingju / ánægju handa sem flestum

– Ávallt ætti að rata meðalhófið á milli tvennra öfga.
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Saga og samfélag

Nokkrar örsögur vísa til þekktra atburða í mannkynssögunni sem afla má frekari upplýsinga um og 
vinna með áfram á ýmsan hátt. Í kaflanum Hverjir eiga heiminn? er í annarri sögunni vísað til landnáms 
Kristófers Kólumbusar í Ameríku og í hinni reynslu kólumbískra flóttakvenna sem komu til landsins 
ásamt börnum sínum árið 2007.  Í kaflanum Af hverju eru ekki allir eins á litinn? er annarsvegar greint 
frá Rósu Parks og hinsvegar Nelson Mandela og baráttu þeirra fyrir mannréttindum. Í kaflanum En 
hvað með guð? er leitað fanga í Önnu Karenínu sögu Leo Tolstojs annarsvegar og hinsvegar örlögum 
Sókratesar sem var dæmdur til dauða fyrir það hvernig hann stundaði heimspeki. Í kaflanum Eru allir 
útlendingar? er minnst á för landkönnuðarins Roberts Peary til Grænlands þar sem hann tók með sér 
nokkra inúíta til Bandaríkjanna fyrir Náttúrminjasafnið í New York. Aðrar örsögur eru ekki þekktar en 
vísa engu að síður til raunverulegrar reynslu.

Íslenskt mál, merking, túlkun og málnotkun

Mál, málnotkun, túlkun og merking orða tengist heimspekinni órjúfanlegum böndum. Heimspeki og 
tungumál eru því greinar sem tilvalið er að vinna með saman. En hvernig? Eftirfarandi orð má finna í 
bókinni og eru dæmi um orð sem vinna má með: 

Aðskilnaður, áhyggjulaus, fjarlægt, flykkjast, flæma, heimaland, líða fyrir, lægra sett, menningarverðmæti, 
samlandar, samskipti, skiptinemi, trúaður,  trúlaus, umburðarlyndi, uppruni, yfirgefa, æskilegt.

1) Merking orðanna. Að skoða og rökræða merkingu orða og setninga er verkefni sem vert er að sinna 
og kann að taka óvænta stefnu eftir að hafist er handa. Hver er merking orðanna eins þau eru notuð í 
bókinni? Geta orðin haft aðra merkingu en þau hafa í bókinni?
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a) Flykkjast. Hvað merkir t.d. orðið flykkjast? Hvað er að flykkjast? Hvernig flykkist maður? Hverjir 
flykkjast? Getur einn maður flykkst? Flykkjast dýr? En hlutir, flykkjast þeir? Hver er andstæðan 
við það að flykkjast? Hefur orðið fleiri en eina merkingu?

b) Flæma. Hvað merkir orðið flæma? Hvað er að flæma? Hvernig flæmir maður? Hverja flæmir 
maður? Hverjir eru flæmdir? Hverjir flæma? Hver er andstæðan við það að flæma? Flæma 
Flæmingjar eða eru þeir flæmdir? Er gott eða slæmt að vera flæmdur?

2) Samsett orð og ósamsett. Að greina samsetningu orða. Greina má samsett orð og leika sér með þá 
greiningu, t.d. á þann hátt að taka má orð í sundur og jafnvel skeyta einhverju öðru við hvorn hluta 
orðanna fyrir sig. Dæmi: trúleysingi verður að trú annarsvegar og leysingi hinsvegar. Þátttakendur 
geta síðan skeytt við þessi tvö orð og fengið alveg ný orð t.d. trúgjarn og hugleysingi.

3) Að finna orð í orði. Annars vegar má rýna í orðin og finna orð í því orði sem rýnt er í t.d. má finna 
orðið skip í orðunum skiptinemi og samskipti. Finna má orðið leysing í orðinu trúleysingi. Svona má 
halda áfram að leita að orðum sem leynast í orðunum. Hinsvegar má búa til orð úr þeim bókstöfum 
sem koma fyrir í því orði sem tekið hefur verið fyrir. Orðið menningarverðmæti hefur bókstafi sem 
gætu myndað orðin Ari, Inga, Einar, verð, æti, mæna, veð, enni, tinna o.s.frv.

4) Er orðið neikvætt eða jákvætt? Þegar unnið er með orð á þann hátt sem hér hefur verið lýst má spyrja 
hvort orðin hafi jákvæða merkingu eða neikvæða. Ef til vill má finna bæði jákvæða merkingu og 
neikvæða í sama orðinu allt eftir því í hvaða samhengi það er notað.

5) Tungumálið sem hluti upphitunaræfinga fyrir heimspekistund. Í byrjun heimspekitíma eru stundum 
gerðar stuttar upphitunaræfingar. Markmið þessara æfinga er að „stilla“ hópinn af fyrir heimspekilegar 
samræður. Æfingar þessar felast oft í léttum orðaleikjum, gátum og þrautum. Tilvalið er að leika sér 
með tungumálið á þann hátt sem hér hefur verið nefnt í liðum 1, 2, 3 og 4 í upphitunaræfingum. Ef 
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vel tekst til við upphitunaræfingar verður meira úr þeim en bara einföld „upphitun“, þ.e. þær verða 
upphaf að heimspekilegum rökræðum þar sem þátttakendur skiptast á skoðunum og rannsókn þeirra 
verður ítarleg.

6) Brugðið á leik með fullyrðingarnar. Í lið 3 a og b hér að framan er nefndur sá möguleiki að vinna með 
fullyrðingar. Það má setja upp sem einskonar „leik“ sem gengur þannig fyrir sig:  

1.  Búið er að prenta út spjöld með fullyrðingum (lista með fullyrðingunum sem um ræðir má finna 
hér fyrir aftan í lið 6a. 

2.  Þrjú spjöld hafa verið útbúin. Á einu stendur „ sammála“, á öðru „ósammála“ og á því þriðja „?“ 
Spjöldin liggja á borði fyrir miðju eða á gólfi. 

3.  Þátttakendur eru saman í pörum eða litlum hópum. 

4.  Sá sem stjórnar „leiknum“ lætur hvert par eða hóp draga eina fullyrðingu (ekki getur hvert par 
eða hópur fengið sömu fullyrðingu). 

5.  Pörin eða hóparnir vega og meta fullyrðingarnar og ákveða hvort þeir eru þeim sammála eða 
ósammála. 

6.  Þegar allir hafa komist að niðurstöðu les hvert par eða hópur upp þá fullyrðingu sem fengin var 
og lætur hana við það spjald sem þeim finnst lýsa afstöðu sinni best þ.e. „sammála“, „ósammála“ 
eða „?“. 

7.  Síðan eru farnar fleiri umferðir eins og líst er í liðum 4, 5 og 6. Hæfilegt hefur reynst að fara þrjár 
til fjórar umferðir. 
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8.  Þegar hér er komið sögu hefur safnast saman fjöldi fullyrðinga fyrir framan þátttakendur. Nú spyr 
stjórnandinn hvort það sé einhver sem vilji færa einhverja fullyrðinu til t.d. úr „ósammála“ yfir í 
„sammála“ eða úr „?“ í „ósammála“. Er viðkomandi beðinn um að rökstyðja svar sitt og síðan er opnað 
fyrir rökræður um þá fullyrðingu sem tekin hefur verið fyrir. 

9.  Þegar útlit er fyrir að rökræðan um þá fullyrðingu sem tekin var fyrir sé tæmd má aftur taka fyrir ferlið 
sem lýst er í lið 8. þar sem annar þátttakandi kann að vilja láta skoðun sína í ljós um aðra fullyrðingu. 

6a)  Eftirfarandi fullyrðingar má nota í æfingunni sem lýst er í lið númer 6 með því að skrifa þær upp eða 
prenta á spjöld: 

– Enginn á heiminn. Það er gott að ólíkt fólk býr saman. Fólk sem er ólíkt á ekki að búa í sama 
landi. Það ætti að leggja niður öll landamæri. Fólk á alltaf að fá að búa í því landi sem það vill. 
Það má aldrei drepa manneskju. Það má stundum drepa manneskju. Útlendingar á Íslandi þurfa 
ekki að læra íslensku ef þeir vilja það ekki. Útlendingar sem búa á Íslandi eiga að læra íslensku. 
Íslenska er besta tungumál í heimi. Íslendingar ættu að taka upp ensku á Íslandi. Það er alveg 
gagnslaust að læra tungumál sem fáir tala. Best er að læra tungumál sem flestir tala. Tungumál 
er ekki menningarverðmæti. Þeir sem hafa brúna húð eru fallegri en þeir sem hafa hvíta húð. Það 
er ógeðslegt að borða hundakjöt. Það er ekkert að því að borða hundakjöt. Hrossakjöt er skrýtinn 
matur. Fyrst maður borðar dýr þá skiptir ekki máli hvaða dýr maður borðar. Þeir sem aldrei borða 
kjöt fá ekki næg næringarefni. Maður getur lifað góðu lífi með því að borða bara grænmeti. Guð er 
til. Guð er ekki til. Þeir sem trúa á guð eru betri manneskjur en þeir sem trúa ekki á guð. Þeir sem 
trúa ekki á guð eru betri manneskjur en þeir sem trúa á guð. Trúarbrögðin eru réttlát. Kærleikurinn 
er óhugsandi án trúarbragða. Allir eru útlendingar. Það er ekki rangt að hafa fólk til sýnis. Það 
er alltaf rangt að hafa fólk til sýnis. Útlendingar eru öðruvísi en Íslendingar. Útlendingar eru ekki 
öðruvísi en Íslendingar. Börn útlendinga sem fæðast á Íslandi eru Íslendingar. Útlendingar geta 
orðið Íslendingar. Íslendingar geta orðið útlendingar.  Börn Íslendinga sem fæðast í útlöndum eru 
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Íslendingar. Allir útlendingar eru jafnmiklir útlendingar. Þeir sem eru frá Afríku eru meiri útlendingar 
á Íslandi en þeir sem koma frá Norðurlöndunum. Þögn er tungumál. Heimurinn væri betri ef allir 
töluðu sama tungumál.  



Þessari bók er ætlað að fjalla um ýmsa þætti fjölmenningarsamfélagsins með 
heimspekilegum hætti. Í henni má finna efni sem getur hentað fólki á öllum aldri, 
börnum, unglingum og fullorðnum. Hún samanstendur af sex köflum sem hver um 
sig hefur ákveðið þema. Bókina má nota á ýmsan hátt. Hún getur gagnast í kennslu 
með nemendum á ýmsum aldri og fullorðnum. Hana má einnig nota sér til ánægju 
í heimahúsum eða í sumarbústaðnum í góðra vina hópi þar sem áhugi er á að ræða 
og pæla saman.
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