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Ágrip 

Heimspeki er hluti af samfélagsgreinum samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólans en er oft 

aðeins kennd með elstu nemendunum eða á hærri skólastigum. Þetta verkefni er þess 

vegna unnið sem kynning á aðferðum og námsefni heimspekinnar sem hentar nemendum 

í yngstu deild grunnskólans. Markmiðið er að eftir lesturinn geti lesandinn notast við það 

efni og aðferðir sem hér voru kynntar til þess að prófa sig áfram í heimspekikennslu. Þessi 

ritgerð var skrifuð sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Í ritgerðinni eru kynntar aðferðir til að stunda heimspeki bæði undirbúið og óundirbúið. 

Farið verður yfir tvær tegundir sjálfsprottinna heimspekitækifæra í skólastofunni. Þar er 

rætt um spurningar barna og rökfærslur. Síðan er kynnt til sögunnar kennsluefni bæði á 

ensku og íslensku. Skoðað er efni stefnunnar heimspeki fyrir börn sem hefur að hluta verið 

þýtt yfir á Íslensku. Einnig er skoðað efni frá leikskólanum Lundarseli en þar var hannað 

mjög flott kennsluefni út frá þróunarverkefni um aldamótin. Að lokum er farið yfir notkun 

barnabóka til að ræða heimspekileg viðfangsefni bæði með erlendu kennsluefni og 

ráðleggingum um hvernig má búa það til sjálfur. 

 



4 

 Efnisyfirlit  

Ágrip .............................................................................................................................. 3 

Formáli ........................................................................................................................... 5 

1 Inngangur ................................................................................................................ 6 

2 Af hverju að kenna heimspeki? ................................................................................ 8 

3 Heimspekilegar samræður í skólastofunni ............................................................. 11 

3.1 Kennarinn í hlutverki leiðbeinanda ..........................................................................12 

3.2 Ýmsar samræðuaðferðir ...........................................................................................15 

4 Tækifæri í skólastofunni ........................................................................................ 19 

4.1 Gátur .........................................................................................................................19 

4.2 Rökfærslur ................................................................................................................21 

5 Heimspeki með börnum ........................................................................................ 24 

5.1 Námsefni í boði .........................................................................................................24 

6 Heimspeki í gegnum barnabækur og þjóðsögur ..................................................... 27 

6.1 Óskráð tækifæri í barnabókum og þjóðsögum.........................................................27 

6.2 Skipulagt kennsluefni fyrir barnabækur og þjóðsögur .............................................29 

7 Lokaorð ................................................................................................................. 31 

Heimildaskrá ................................................................................................................ 32 



5 

Formáli 

Ég hef lengi haft gaman af heimspekilegum vangaveltum barna. Þau spyrja oft spurninga 

sem við fullorðnu komum ekki frá okkur í orðum. Ég tel að heimspeki sem fag eigi því heima 

á öllum aldursstigum grunnskólans. Ég veit að hún vill þó oft ekki vera til staðar nema á eldri 

stigum. Þess vegna vildi ég skrifa ritgerð sem gæti stutt þá kennara sem vilja stunda 

heimspekilegar samræður og nám með nemendunum sínum í yngstu deild grunnskólans.  

Leiðbeinandi minn var Halla Jónsdóttir, aðjúnkt á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Ég vil þakka henni fyrir góða leiðsögn og stuðning við gerð þessa verkefnis. Einnig vill ég 

þakka unnusta mínum, Eyþóri, fyrir ómælda þolinmæði og stuðning í gegnum þetta verkefni 

og allt mitt nám. Móðir mín á einnig þakkir skilið fyrir stuðning og skilning í gegnum þetta 

ferli. 

Þessi ritgerð er tileinkuð ömmu minni og afa, Önnu Sigríði Antonsdóttur og Hilmari 

Guðmundssyni. Fyrir ævilangan stuðning til náms, hvatningu til þess að spyrja spurninga og 

auka þekkingu mína á öllum þeim viðfangsefnum sem vekja hjá mér áhuga. Án þeirra væri 

ég ekki að ljúka þessu námi. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 8. maí 2016 

 

Anna Sigríður Snorradóttir 
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1 Inngangur  

Þegar þú skrifar B.Ed. ritgerð hafa allir áhuga á því hvað þú ætlar að skrifa um. 

Samnemendur, kennarar, vinir og fjölskylda spyrja öll: „Jæja, um hvað ertu að skrifa?“ 

Viðbrögðin eru í flestum tilfellum þau sömu þegar ég svara að ég sé að skrifa um heimspeki 

með börnum á yngsta stigi grunnskóla. Þau verða hissa og flestir spyrja: „Ha, er það hægt? 

Eru þau ekki svo lítil?“ Jú, auðvitað eru þau lítil, yngsta stig grunnskólans eru börn í 1.-4. 

bekkur, eða 6 til 10 ára börn. Þetta er stig mikilla þroskastökkva og breytinga. Þetta er einnig 

það stig skólans sem einkennist oft af því að vera kennt af aðeins einum kennara í bekk með 

sveigjanlega stundatöflu.  

Þegar ég ræði við fólk um heimspeki er algengasta viðhorfið að heimspekin snúist 

aðeins um að læra um heimspekinga eins og Aristóteles, Plató og Sókrates eða eins og einn 

nemandi minn orðaði það „gamlir kallar sem tala rosalega mikið.“ Þetta svar er góð mynd 

af algengu viðhorfi til heimspekinnar en það er þó ekki rétt. Heimspekingar eru ekki 

heimspeki, ekki frekar en stærðfræðingar eru stærðfræði. Heimspekin felst í því að hugsa 

dýpra um heiminn, reyna að túlka hann og skilgreina. Það að takast á við aldagamlar og 

nýjar spurningar um lífið, siðferði og eðli heimsins (Haukur Már Helgason, 2000).  

Í riti Plató um Theatetus segir Sókrates að undrun sé náttúruleg tilfinning fyrir 

heimspeking, enda sé heimspekin sprottin frá undrun (Plato, 1987, bls. 37). Ef undrun er 

forkrafan þá tel ég fáa eins mikla heimspekinga og börn. Þau vantar aðeins orðaforðann og 

getuna til þess að tjá þessar hugsarnir þannig aðrir skilji þær. Undrun er sprottin frá því sem 

við skiljum ekki, þegar við sjáum eða upplifum eitthvað nýtt eða óvenjulegt. Við sem erum 

fullorðin eru gjörn á að hunsa það sem við skiljum ekki eða sættast á ófullkomnar 

niðurstöður. Við höfum lært að við getum ekki fengið svör við öllu og tími okkar er knappur 

og vitneskjan óendanleg. Allir sem hafa eytt tíma með ungum börnum, sérstaklega eftir 

máltökuskeiðið, vita að börn virðast ávallt vera í leit að vitneskju. Flóð af „af hverju?“ 

spurningum sem virðast engan endi taka. Ef eitthvað þá virðast bætast við fleiri spurningar 

því meira sem við reynum að svara þeirri upphaflegu. Þetta heldur oft áfram þar til sá 

fullorðni gefst upp eða barnið missir áhugann (Lipman, Sharp og Oscanyan, 1980, bls. 31-

35).  

Þessar samræður spretta oft upp af sjálfsdáðum heima hjá okkur, með okkar eigin 

börnum. Þegar við ætlum að kalla þær fram í skólastofunni flækjast málin. Hvernig skal 

byrja? Hvaða viðfangsefni á að nota? Er þetta yfir höfðu hægt með svona ungum börnum? 

Þessar spurningar geta verið lamandi og þá gerist frekar ekkert en eitthvað. Þess vegna er 

markmiðið með þessari ritgerð að svara rannsóknarspurningunni: 
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Hvaða aðferðir henta til þess að halda heimspekilegar samræður í yngri 

deild grunnskóla?   

Ég hef því skipt þessari ritgerð upp í nokkra kafla. Fyrst verður fjallað um heimspeki í 

aðalnámskránni. Næst verður fjallað um hvernig skuli halda uppi heimspekilegum 

samræðum í skólastofunni þar sem verður fjallað um nokkrar aðferðir og heilræði til 

kennarans. Síðan skiptist ritgerðin í þrjá kafla sem fjalla um mismunandi aðferðir til að 

stunda heimspeki með börnum í yngstu deild grunnskólans. Sjálfsprottin tækifæri í kennslu 

og almennum samskiptum innan bekkjarins verða skoðuð. Þar á eftir eru tveir kaflar þar 

sem unnið verður með stefnuna heimspeki með börnum og í hinum heimspeki í gegnum 

barnabækur. Í báðum köflunum er kynnt kennsluefni ýmist á ensku og íslensku. Þessari 

ritgerð er ekki ætlað að vera tæmandi listi yfir kennsluaðferðir eða námsefni tengt 

heimspeki. Þess í stað er markmiðið að þetta sé nægilegt efni til þess að byrja 

heimspekikennslu innan bekkjarins ásamt því að benda á hvar skuli leita til þess að kafa enn 

dýpra í þetta spennandi viðfangsefni. 
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2 Af hverju að kenna heimspeki? 

Samkvæmt Aðalnámskránni (2013, bls. 52) skulu nemendur í 1.-4. bekk fá 580 mínútur á 

viku í samfélagsgreinar. Innifalið í þeim eru sem dæmi samfélagsfræði, saga, landafræði, 

trúarbragðafræði, lífsleikni, jafnréttismál, siðfræði og heimspeki. Samfélagsgreinarnar eru 

flokkaðar í þrjá meginflokka í Aðalnámskránni sem eru kallaðir reynsluheimur, hugarheimur 

og félagsheimur. Þrátt fyrir að hver heimur hafi sín eigin viðfangsefni tengjast þeir einnig 

sín á milli.  

Reynsluheimurinn er heimur ytra samfélagsins og upplifun nemandans af því hvað felst 

í þeim veruleika sem hann býr í. Innifalið í þessum heimi er læsi á menningu og sögu 

landsins og getan til að bera saman við önnur lönd. Nemandinn skal geta rýnt í heimildir og 

notast við gagnrýna hugsun. Þekkja gildi landsins og getuna til að mynda sér sín eigin gildi 

ásamt því að geta verið virkur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi. Félagsheimurinn er 

byggður á samskiptum og tengslum nemandans við aðra og umhverfi sitt. Nemandi skal 

hafa hæfnina til að taka þátt í samræðum, geta tjáð eigin skoðanir og fært rök fyrir máli 

sínu og metið rök annarra að verðleika. Hér er unnið með tjáningu, ekki aðeins í máli heldur 

einnig myndum og texta. Einnig felast í þessum heimi hlutir eins og félagsfærni, 

borgaravitund, umburðarlyndi og réttlæti. Að lokum er hugarheimurinn sem er innri sýn 

nemandans á sjálfum sér, heiminum og fólkinu í kringum sig. Hann er nátengdur hinum 

heimunum enda er hér áfram unnið með siðfræði, gildismat, jafnrétti, frelsi, tjáningu og 

gagnrýna hugsun en nú ekki út frá samskiptum heldur túlkun nemandans á þeim. Hann þarf 

að geta hér myndað sér sjálfstæðar skoðanir og metið upplýsingar og borið þær saman við 

sína eigin reynslu og skilning (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 197). 

Heimarnir þrír eru nátengdir og það er engin leið til þess að þjálfa aðeins einn. Undir 

hverjum heimi er unnið með viðfangsefni sem henta vel til heimspekilegra samræðna. Gildi, 

siðfræði, rökræður, gagnrýnin hugsun og færni í samræðum eru allt þættir sem hægt er að 

kenna í gegnum heimspeki. Sérstaklega rökræður og lýðræðislegar samræður, en ólíklegt 

er að nemandinn nái tökum á þeim þáttum án þess að hann fái að taka þátt í alvöru 

rökræðum og samræðum. Aðalnámskráin tekur sérstaklega fram að mælt er með því að 

nemendur fái að ræða um námsefnið og að vinna saman í litlum samræðuhópum eða 

pörum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 203-205). Hér getur námsefnið verið frá 

flestum greinum þar sem auðvelt er að samþætta samfélagsgreinarnar með öðrum 

greinum, svo sem lestrarnáminu í yngstu deildinni. Þar geta samræður aukið 

hugtakaskilning og les- eða hlustunarskilning þegar unnið er með sögur, ýmist úr 

námsefninu eða barnabókum. Samræðurnar, óháð fagi, eru líklegar til þess að auka og 
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dýpka skilning nemenda á efninu auk þess að vekja áhuga. Það er meira gaman að ræða um 

viðfangsefnið en aðeins að hlusta á kennarann segja frá því. 

Heimspekilegar samræður vinna einnig markvisst að lykilhæfninni tjáningu og miðlun. 

Við lok 4. bekkjar á nemandinn að geta tjáð hugsanir sínar, skoðanir og þekkingu á 

viðeigandi hátt ásamt því að geta hlustað eftir upplýsingum og rökum í samræðum.  Undir 

þáttum skapandi og gagnrýninnar hugsunar skal nemandinn geta gert greinarmun á milli 

skoðana og staðreynda, og getað endurskoðað viðfangsefni frá skapandi sjónarhorni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 88). En þessi færni er auðvitað ekki sjálfsprottin og hér 

henta samræðuaðferðir heimspekinnar innan samfélagsfræðigreinanna og í samvinnu með 

öðrum greinum. Þannig er hægt, allt frá fyrsta bekk, að byrja að þjálfa réttar 

samskiptareglur í hópvinnu, svo sem að tala skýrt, segja það sem við meinum, bera rök fyrir 

máli okkar, hlusta á aðra og bera virðingu fyrir andstæðum skoðunum. 

Lykilhæfnin sjálfstæði og samvinna segir að í 4. bekk skuli nemandinn geta unnið eftir 

fyrirmælum og borið ábyrgð á eigin verkefnum og vinnubrögðum. Hann á að geta gert sér 

grein fyrir eigin styrk- og veikleikum til þess að geta unnið með öðrum í skipulögðum 

verkefnum og gera sér þar grein fyrir hlutverki sínu. Hér þarf hann einnig að geta tekið 

leiðsögn á jákvæðan hátt. Þetta heldur áfram undir lykilhæfninni ábyrgð og mat á eigin námi 

þar sem nemandinn skal ekki aðeins þekkja styrkleika sína heldur einnig hvar hann getur 

bætt sig. Hann skal geta sett sér markmið í náminu með aðstoð kennara eða annars 

fullorðins og geta tekið þátt í að skipuleggja námið sitt út frá hæfnisviðmiðum Aðalnámskrár 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 89-90). Hér er í flestum tilfellum verið að tala um að 

nemandi skuli hafa öðlast það sem er kallað metacognition. Þetta hugtak hefur enga 

eiginlega íslenska þýðingu en mér finnst best að kalla þetta hugsun um hugsun. Hugtakið 

felur í sér að einstaklingurinn er meðvitaður um eigin hugsun og getur stýrt henni markvisst 

til þess að leysa verkefni og vinna að markmiðunum sínum (Guðmundur B. Arnkelsson, 

2006, bls. 67). Þessa hugsun má þjálfa með heimspekisamræðum með því að hjálpa 

nemendum að verða meðvitaðir um sínar eigin hugsanir og skoðanir. Hún krefst þó 

þjálfunar og því er ekki ætlast til þess að nemendur setji sér markmið án aðstoðar í 4. bekk 

en hér þarf þó að vera búið að leggja sterkan grunn fyrir framtíð og velferð nemandans.  

Öll þau markmið sem ég taldi upp hér á undan er hægt að vinna að með heimspeki. 

Heimspeki er ekki aðeins gagnlegur þáttur í verkefnakistu kennarans heldur einnig mjög 

skemmtileg. Allt námið verður áhugaverðara þegar nemendurnir fá að tjá sig um efnið á 

fjölbreyttan hátt. Með því að nota samræður þar sem krafist er rökstuðnings og allir mega 

tala fáum við að heyra þær hugmyndir sem nemendur okkar hafa um heiminn. Þær eru 

sumar fjarlægar þekktum staðreyndum enda er þessi skilningur oftast byggður á 
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takmarkaðri reynslu og þekkingu á heiminum. Þessar hugmyndir gefa okkur betri skilning á 

því hvernig þau skilja viðfangsefni námsins, bæði fyrir og eftir kennslu. Þess vegna eru 

heimspekilegar samræður ekki aðeins kennsluaðferð heldur einnig ágætis matstæki. Með 

því getum við skoða þróun nýs orðaforða og hugtakaskilning út frá því hvernig nemendurnir 

nota þessa þætti í samræðum. Það er hægt að fá góða mynd af skilningi nemandans á 

námsefninu og því sem hann hefur lært út frá því hvernig hann talar um það og nýtir í 

samræðunum. Þá er sérstaklega mikilvægt að geta gripið rangan skilning eða notkun og 

skrá hjá sér þannig að hægt sé að leiðrétta allan misskilning fyrr en seinna. Það er því aldrei 

tímasóun að taka heimspekilegar samræður með bekknum óháð aldri. Ef eitthvað er það 

sérstaklega mikilvægt með þessum aldurshópi til þess að þjálfa þau í samræðuhæfninni til 

þess að geta tekist á við erfiðari viðfangsefni seinna í náminu. Heimspekilegar samræður 

eru ekki svo ólíkar öðrum námsgreinum, við þurfum að þjálfa rétt vinnubrögð og aðferðir 

sem hægt er að byggja á í framtíðinni.  
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3 Heimspekilegar samræður í skólastofunni 

Það getur verið erfitt fyrir suma að sjá fyrir sér heimspeki í skólastofu 10 ára barna, hvað þá 

6 ára. En til þess að geta notast við heimspeki innan þessara skólastofa verðum við fyrst að 

skilgreina hugtakið heimspeki. Heimspekin sem flestir fullorðnir hafa lært, ef þeir lærðu 

heimspeki yfir höfuð, byggðist á kenningum heimspekinga. Fyrstu áfangarnir í heimspeki 

eru oft rannsókn á skoðunum þeirra sem komu á undan okkur, sérstaklega Plató, Sókrates 

og Aristóteles. Þessir menn og aðrir frægir heimspekingar eru ekki heimspeki, þeir stunda 

heimspeki og við lesum þeirra heimspekilegu vangaveltur eða samræður. Heimspekin sem 

við stundum með börnum og heimspekin sem háskólamenntaðir heimspekingar stunda eru 

auðvitað ekki eins, enda þarf hún ekki að vera það. Þegar við stundum heimspeki með 

börnum er meginmarkmiðið að þjálfa þau í samræðum,  heimspekilegri- og gagnrýninni 

hugsun. Kenna þeim að kafa dýpra í flókin málefni og mynda sér skoðun sem er þeirra eigin 

en ekki aðeins skoðun einhvers annars. Við erum að þjálfa börn í að vera meðvituð um eigin 

hugsun, eða metacognition, og hjálpa þeim að koma skoðunum sínum í orð eða tjá þær á 

annan hátt. 

Þegar við hefjum heimspekilegar samræður í bekknum er æskilegt að búa til það sem 

Lipman kallaði community of inquiry eða samræðusamfélag. Það er samfélag hugmynda og 

sameiginlegra rannsókna á ákveðnu viðfangsefni. Unnið er saman að lausn með skapandi 

og gagnrýninni hugsun, samvinnu og virðingu fyrir þeim sem taka þátt. Samræðusamfélagið 

krefst þess að jafnræði og virðing ríki meðal nemenda og virðing milli kennara og nemenda. 

Hér þarf kennarinn að hafa sérstaklega í huga að taka ekki fram fyrir hugsanir nemenda 

sinna áður en þær eru fullmótaðar og búið að tjá þær eftir bestu getu (Lipman, Sharp og 

Oscanyan, 1980 bls. 45-46). Þetta er ekki keppni í rökræðum heldur samvinna og líklegt er 

að mörg mismunandi sjónarhorn komi fram. Aðalatriðið er að eiga góða samræðu og 

stundum að komast að einhverri niðurstöðu. Kennarinn er því sá sem styður samræðuna 

og stýrir henni þannig hún fylgi einum þræði og fari ekki of langt út fyrir það ákveðna efni 

sem verið er að fjalla um. Með tímanum og æfingunni mun hann þurfa minna að stýra 

samræðunni þegar nemendurnir ná tökum á samræðulistinni (Róbert Jack, 2006, bls. 51). 

Meginmarkmiðið er að laða fram þær skoðanir og þekkingu sem nemendurnir búa yfir 

ásamt því að víkka sjóndeildarhring þeirra með því að leyfa þeim að heyra skoðanir annarra. 

Þetta er mögulegt í gegnum spurningar sem leiða samræðuna áfram án þess að taka hana 

yfir. Spyrja hvort nemendur séu sammála og kafa dýpra í það sem nemandinn sagði. Hægt 

er að staldra við í samræðunni og leggja áherslu á eitthvað sérstakt sem kom upp, spyrja 

hvað var mikilvægast og leyfa bekknum að koma með dæmi um hvernig niðurstaðan  virkar 

eða virkar ekki. Einnig þarf eflaust að skilgreina hugtök og þá er gott að fá skilgreiningu 
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nemendanna en ekki alltaf að bjóða hana sjálfur eða mata nemendur. Síðast en ekki síst að 

hvetja til rökstuðnings á þeim skoðunum sem nemendurnir setja fram. Þó ekki svo að þeir 

veigri sér undan því að tala heldur þannig að þeir venjist því að rökstyðja mál sitt. Sá vani 

og sjálfstraust sem þarf til þess má byggja upp með því að styðja nemandann í 

rökstuðningnum, ekki með því að samþykkja slaka rökstuðning heldur með því að beina 

honum á rétta braut (Hreinn Pálsson, 1999, bls. 26-30). 

Þegar markmiðið er að búa til samræðusamfélag innan bekkjarins finnst mér best að 

búa til samskiptareglur þótt það sé ekki endilega nauðsynlegt. Þessar reglur má búa til með 

bekknum og hengja upp á vegg. Ef markmiðið er að búa til samræðusamfélag þurfa 

reglurnar að vera byggðar á þeim þáttum sem felast í því samfélagi. Þannig ætti að vera til 

staðar regla um að rökstyðja mál sitt, hlusta á það sem hinir segja og bera virðingu fyrir 

skoðunum annarra (Hreinn Pálsson, 1999, bls. 18-19). Einnig má gera fleiri almennar 

samskiptareglur sem geta stutt samræðusamfélagið og þjálfa góð samskipti. Það eru reglur 

eins og að grípa ekki frammí fyrir öðrum, halda sig við samræðuefni, sitja kyrr eða allavega 

þar sem þau eiga að vera. Ég mæli sérstaklega með einni reglu að lokum, það er reglan um 

að allir eigi að taka þátt. Þetta er regla sem kennarinn þarf frekar að hafa í huga en 

bekkurinn því feimnir nemendur vilja oft hverfa í svona samræðum. Þess vegna er 

mikilvægt að hægt og rólega virkja þau börn inn í samræðunum. Þau hljóðlátu hafa oft 

mikið af segja okkur ef við gefum þeim tíma og tækifæri til þess að tala. 

3.1 Kennarinn í hlutverki leiðbeinanda 

Í heimspekilegum samræðum er hlutverk kennarans að leiðbeina og aðstoða nemendurna 

við að koma hugsunum sínum í orð (Hreinn Pálsson, 1999, bls. 26). Kennarinn er í mjög 

mikilvægu hlutverki sem krefst þess að hann bæði sé í stöðu stjórnanda, aðstoðarmanns og 

geti dregið sig í hlé. Markmiðið er að með tíð og tíma þurfi kennarinn minna og minna að 

stjórna samræðunum og geti þess í stað verið nokkurskonar áhorfandi. Í yngstu bekkjunum 

er þó líklegt að hann þurfi ávalt að vera að við einhverskonar stjórn og því er mikilvæg að 

hann sé meðvitaður um stöðu sína í stofunni. Kennarinn getur mjög auðveldlega færst í 

miðlægt hlutverk, eða stöðu þar sem hann er í raun miðja samræðunnar. Nemendurnir tala 

við hann og hann talar við þá. Markmið samræðunnar er hins vegar að nemendurnir tali við 

hvern annan og sem minnst við kennarann. Kennarinn á í raun aðeins að vera hluti af 

samræðunni af þremur ástæðum. Sú fyrsta er þegar samræðan er sett af stað, algengt er 

að kennarinn setji fram einhverskonar efni eða hugmynd til að koma samræðunni af stað. 

Hann er einnig með í því loka samræðunni til þess að gæta þess að einhverri niðurstöðu sé 

náð og samræðunni ljúki á sem bestan hátt. Síðasta ástæða þess að kennarinn sé í 

samræðunni er ef hann þarf að gera eitthvað svo hún haldi áfram eða fari ekki út af sporinu. 
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Þá er hann að minna á samskiptareglur, stýra samræðunni inn á nýja braut sem vekur áhuga 

hópsins eða að spyrja spurninga sem koma samræðu sem siglt hefur í strand aftur af stað. 

Það að koma samræðu aftur af stað eða beina henni á nýja braut er gert með 

spurningum. Því þarf kennarinn að hafa góð tök á spurningarlystinni. Í grunninn er almennt 

ráðlagt að nota opnar spurningar. Opnar spurningar eru þær spurningar sem bjóða upp á 

mörg mismunandi svör frá mörgum aðilum. Þær hafa ekki endilega neitt eitt rétt svar. 

Spurningin: „Hver er fallegasti liturinn?“ hefur mörg svör sem öll eru persónubundin 

svarandanum, hann getur aðeins komið með rétt svar fyrir sig þótt öðrum gæti þótt það 

rangt. Andstæða opnu spurninganna eru lokaðar spurningar sem hafa aðeins eitt svar og 

nægir oftast að einn nemandi komi með. Þær eru staðreyndaspurningar og byrja oft á „hvað 

heitir“, „hvenær gerðist“, „hver var“ o.s.frv., sem dæmi: „Hvað heitir höfuðborg Íslands?“ 

Svarið er Reykjavík og öll önnur svör væru röng (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 19). Ef við 

notum aðeins lokaðar spurningar komast samræðurnar aldrei af stað og verður þess í stað 

yfirheyrsla á vitneskju eða skoðun nemenda. Þess vegna er mikilvægt að gæta þess að 

spurningarnar séu opnar.  

En það er ekki aðeins spurningaformið heldur einnig hvernig við orðum spurningarnar. 

Lipman setur fram að ekki sé nóg að spurningin sé opin og krefjist skoðunar heldur að hún 

krefjist einnig rökstuðnings á skoðuninni. Það er því ekki nóg að spyrja: „Hver er þín skoðun 

á þessu?“ eða „ertu sammála þessu?“ Það þarf að spyrja spurninga sem krefjast nákvæmari 

rökstuddra svara. Dæmi um góðar spurningar sem Lipman setur fram eru: „Af hverju hefur 

þú þessa skoðun?“, „Hvernig skilgreinir þú hugtakið sem þú varst að nota?“, „Er það sem 

þú segir núna í samræmi við það sem þú sagðir áðan?“ (Lipman, Sharp og Oscanyan, 1980, 

bls. 112). Þessar spurningar þarf að umorða miðað við þann aldurshóp sem unnið er með. 

Það sem skiptir mestu er að það sé ekki nóg að aðeins segja sína skoðun heldur þurfi 

nemandinn að koma með nánari útskýringu á henni. Þannig hvetjum við nemendurna til 

þess að hugsa nánar um eigin hugsanir, verða meðvitaða um eigin fordóma og þegar þeir 

skipta um skoðun. 

Eitt af hlutverkum kennarans er að aðstoða nemendurna við að koma orðum að 

skoðunum sínum. Það geta verið ýmsar ástæður; nemandinn er feiminn, veit ekki hvernig 

hann á að orða það sem hann vill segja. Þá getur kennarinn spurt spurninga sem krefjast 

þess að barnið umorði eða útskýrir betur hugsanir sýnar. Hafa skal í huga að það er ávalt 

best að nemandinn nái að tjá hugsanir sýnar án aðstoðar. Kennarinn getur spurt: „Skildi ég 

rétt að þú meinar ... ?“ eða hann segir: „Þannig að þín skoðun er ... ?“ Það skal þó hafa í 

huga að þessar spurningar skal aðeins nota þegar nemandinn nauðsynlega þarfnast 

aðstoðar. Þær eru aðeins til þess að koma hugsun nemandans í skiljanlegt form. En þær 
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skal nota eins sjaldan og hægt er því þeim fylgir sú áhætta að kennarinn í raun breyti svari 

nemandans. Hann getur hafa misskilið hvað nemandinn sagði eða smitar svarið af eigin 

hugmyndum ómeðvitað (Lipman, Sharp og Oscanyan, 1980, bls. 114-115).  

Það er krefjandi hlutverk að vera leiðbeinandi í samræðum. Það krefst mikillar 

þolinmæði, sérstaklega með ung börn. Þau eru að læra nýjar samskiptareglur og 

samræðuaðferðir sem þau hafa aldrei upplifað áður. Nemendurnir vilja oft finna rétt svar 

eða að lágmarki það svar sem kennarinn vill heyra og finnst fyrst um sinn mjög sérstakt að 

ekkert rétt svar sé til staðar. Ég hef verið með nemendur sem þótti mjög óþægilegt þegar 

ég spurði opinnar spurningar sem hafði ekkert eitt rétt svar. Sá nemandi reyndi að finna 

rétta svarið og dróg sig að lokum úr samræðunni. Í þannig tilfellum er fínt að leyfa 

nemandanum aðeins að anda og róa sig niður í stað þess að draga hann aftur inn í hringinn, 

auðvitað verður hann samt að sýna samnemendum kurteisi og hafa hljótt og trufla ekki 

samræðuna. Síðan er honum velkomið að koma aftur í hringinn og taka þátt. En kennarinn 

þarf að gæta þess að hrósa ekki eða gagnrýna svörin. Það eru engin rétt eða röng svör og 

því skal varast að stimpla svar sem rétt eða rangt. Mér finnst best að hvorki hrósa né 

gagnrýna á meðan samræðurnar eru í gangi. Það vill einfaldlega trufla náttúrulegt flæði 

samræðanna. 

Að lokum vil ég koma með nokkur heilræði sem mér finnst skipta mestu máli sem 

leiðbeinandi í heimspekilegum samræðum. Ég mæli einnig með því að skoða heilræði og 

víti Hreins Pálssonar (1999, bls. 32-35) í kaflanum Samræður og siðfræðikennsla sem má 

finna í bókinni Hvers er siðfræðin megnug. Þetta eru reglur sem henta vel til að lesa sér 

reglulega yfir. Ég gerði mér þessi fimm heilræði og víti sem Hreinn setti fram í kaflanum 

sínum.  

1. Hlustaðu með athygli: Reyndu að heyra hvað þau segja, ekki bara hvað þú heldur 

að þau meini. 

2. Fáðu rökstuðning: Óskaðu eftir rökstuðningi, spurðu „af hverju?“ Reyndu að fá 

hugsun barnsins fram. 

3. Ekki koma með svörin: Það er hlutverk barnanna að finna lausn eða niðurstöðu, 

ekki þitt. Þitt hlutverk er aðeins að leiða þau áfram. 

4. Það er ekki endilega til rétt svar: Ekki tala um röng eða rétt svör, forðastu að taka 

þér afstöðu. Ef barninu skjátlast skaltu fá skoðanir hinna í hópnum til að fá fram 

eflaust réttara svar. Ef þú þarft að leiðrétta eitthvað skal það gert af virðingu og 

með rökum. 
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5. Vertu þolinmóður en ekki of þolinmóður: Það getur tekið börnin smá stund að 

svara, gefðu þeim tíma. Leyfðu samræðunni að hægja aðeins á sér til þess að þeir 

sem tala sjaldan geti tekið þátt og hvettu þá til þess. Ekki sýna einhverju rugli 

þolinmæði, innihaldslausar sögur eða útúrsnúninga þarf að stöðva og beina 

samræðunni aftur á rétta braut. (Hreinn Pálsson, 1999, bls. 32-35) 

Ég reyni að rifja þessi heilræði upp reglulega. Þau eiga ekki aðeins við í heimspekilegum 

samræðum heldur í öllum samræðum með börnum. Það er hlutverk kennarans að aðstoða 

nemendur sína við það að ná tökum á samræðuaðferðinni. Ein besta leiðin til þess er 

einfaldlega að temja sér þessar reglur. Einnig skal hafa í huga að reglurnar þurfa jafnframt 

að eiga við um kennarann. Ef barnið á að rökstyðja svarið sitt þá er eðlilegast að kennarinn 

skuli vera tilbúinn að gera það líka. 

3.2 Ýmsar samræðuaðferðir 

Hvernig skulu samræðurnar fara fram? Þegar búið er að segja reglurnar, prenta þær út og 

hengja upp á vegg þurfum við að velja okkur samræðuaðferð. Til eru ýmsar aðferðir til að 

stjórna samræðum í stórum hópi sem geta hentað þessum aldurshópi. Sumar henta vissum 

aldri betur en aðrar eða mismunandi bekkjum á sama aldri. Allar aðferðirnar krefjast æfinga 

en allir bekkir ættu að ná tökum á þeim fljótlega. Gott er að hafa fjölbreyttar aðferðir fyrir 

mismunandi viðfangsefni. Til er fjöldi aðferða, bæði á netinu en einnig í leiðbeininga-

bæklingum fyrir kennara og í bókum. Ég mæli með bókinni Litróf kennsluaðferðanna eftir 

Ingvar Sigurgeirsson (2013) til að byrja með þar sem hún geymir margar skemmtilegar 

samræðuaðferðir sem virka fyrir alla aldurshópa. 

Samræðuaðferðin er aðferð sem fer í gegnum fjögur skilgreind stig. Þetta er 

grunnaðferð sem hægt er að notað með heilum bekk eða minni hópum. Fyrsta stigið er 

upphaf þar sem kennarinn kemur með svokallaða kveikju, það er viðfangsefni  sem kveikir 

áhuga nemendanna. Það getur verið spurning, mynd, myndband eða texti sem vekur 

áhuga. Næsta skref eru reglur og útskýringar, hér er farið yfir samræðureglurnar eins og 

þær sem við töluðum um fyrr í kaflanum. Hentugt er að hafa reglurnar hangandi upp á vegg 

í yngri deild þannig að hægt sé að benda á þær og þær séu ávallt sýnilegar. Hérna er líka 

hægt að koma með spurningar sem eiga aðeins við í þessum samræðum ásamt því að 

skilgreina hugtök ef þess þarf. Næsta skref er könnun málsins eða rannsóknarstigið, þar fer 

sjálf samræðan fram. Kennarinn þar að hafa í huga þær reglur sem hann hefur sett sjálfum 

sér ásamt þeim markmiðum sem hann hefur með þessari samræðu. Það er mikilvægt að 

virkja alla nemendur og fá þá inn í samræðurnar. Það má gera með því að skapa réttan 

bekkjaranda og með góðu samræðusamfélagi.  Að lokum klárast samræðurnar með svo 

kölluðu niðurlagi þar sem komist er að niðurstöðu og samræðurnar eru tengdar við 
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námsefnið eða þau markmið sem bekkurinn er að vinna að. Þannig verða þetta ekki 

tilgangslausar samræður í huga nemenda heldur hluti af stærra markmiði þar sem þau eru 

virkir þátttakendur í sínu eigin námi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 115-116). 

Samræður í hring með aðstoð tuskudýrs er aðferð sem ég hef séð og notað í vikulegum 

bekkjarfundum með fyrsta bekk. Þar er rætt um tilfinningar, sanngirni, gildi, vináttu og 

ýmislegt annað efni sem getur komið upp. Þessi aðferð er byggð upp á mjög svipaðan hátt 

og samræðuaðferðin hér á undan og því hægt að nota þessar aðferðir saman. Eini munurinn 

er að hér er notast við tuskudýr til að stjórna samræðunni en það tuskudýr gæti hentað í 

samræðuaðferðinni, sem lýst var hér á undan, með ungum nemendum til þess að hafa betri 

stjórn á hópnum. Nemendurnir sitja í hring með kennaranum. Kennarinn byrjar með 

tuskudýrið í höndum, hér mætti líka nota bolta eða annan álíkan mjúkan hlut. Reglan er sú 

að aðeins sá sem heldur á tuskudýrinu má tala. Kennarinn leggur inn samræðuefnið og 

síðan er hægt að nota tvær aðferðir. Annað er að láta tuskudýrið ganga hringinn og krefjast 

svara frá hverjum og einum sem vill þó vera full stíf aðferð. Hin er að þegar einhver vill orðið 

þá réttir hann upp hönd og tuskudýrinu er kastað til hans. Þetta leiðir af sér sneggri 

samræðu og bindur þá engin til þess að bíða eftir að dýrið fari allan hringinn. Þessa aðferð 

hef ég notað í fyrsta og öðrum bekk og hún virkaði mjög vel eftir smá æfingu. Nemendunum 

finnst sérstaklega gaman ef það má kasta tuskudýrinu því það býr til smá spennu og oft 

lætur samræðuna ganga hraðar því sá sem fær tuskudýrið veit hvað hann vill segja og sá 

sem kastar er spenntur að fá að kasta einhverju þvert yfir hópinn. Af minni reynslu vilja 

ungir nemendur líka allir fá að gera og þar sem þeir fá ekki að kasta tuskudýrinu nema þeir 

leggi eitthvað til málanna eru þeir líklegri til að segja eitthvað, jafnvel þeir hljóðlátu. 

Kennarastýrð stöð í hringekju er önnur aðferð sem virkar mjög vel hjá mér með fyrsta 

og öðrum bekk en getur verið örlítið óróleg með þeim fyrsta nema annar kennari sé einnig 

til staðar í stofunni. Hún virkar þannig að bekknum er skipt í 3-5 hópa eftir stærð og plássi. 

Gerðar eru jafnmargar stöðvar og hóparnir og á hverri stöð nema einni er verkefni af 

einhverju tagi. Sú stöð er kennarastýrð stöð sem þýðir að kennarinn er þar til að stjórna 

samræðunni um það efni sem á að ræða. Þannig er hægt að eiga djúpar samræður með 

litlum hópi. Hér skal þó hafa í huga að mikilvægt er að bekkurinn kunni að leysa þau verkefni 

sem eru á hinum stöðunum, sérstaklega ef það er aðeins einn kennari í stofunni. Það getur 

því verið sniðugt að taka nokkrar umferðir að hringekjum yfir nokkrar vikur áður en 

kennarastýrðu stöðinni er bætt við. Þá ættu nemendurnir að hafa náð góðum tökum á 

verkefnagerðunum og þannig trufla kennarastýrðu stöðina minna. Einnig er mikilvægt að 

hafa undirbúin aukaverkefni sem nemendurnir hafa greiðan aðgang að og vita að þeir megi 

taka fyrir þá sem ávallt virðast ná að klára öll verkefni á ógnarhraða.  
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Síðasta aðferðin fyrir fyrsta bekk sérstaklega kemur úr bókinni But Why? Eftir Söru 

Stanley (2004). Þar er kynntur til sögu Heimspeki-Björn sem er björn sem hefur gaman af 

því að hugsa djúpt og spyrja margra spurninga. Hann er kynntur sem hluti af námsefni fyrir 

aðferðina heimspeki fyrir börn (P4C, philosophy for children) en fjallað verður nánar um þá 

aðferð í 5. kafla. Hugmyndin er að Heimspeki-Björn hjálpI nemendunum að venjast því að 

spyrja spurninga með því að gera það sjálfur. Með honum eru 6 spjöld með orðum og litlum 

táknum fyrir ólæs börn. Spjöldin eru eftirfarandi: Af hverju? Hvernig? Af því að ... , Hvað ef 

... ? Sammála og Ósammála. Hér eru spjöldin notuð til þess að fá nemendurna til þess að 

spyrja spurninga og svara. Sem dæmi, ef Heimspeki-Björn heldur uppi spjaldinu Af hverju? 

þá eiga nemendurnir að spyrja af hverju-spurninga. Hann getur einnig sjálfur spurt 

spurninga sem hjálpa til við að leiða áfram samræðuna. Að lokum hefur hann sammála og 

ósammála spjöldin sem eru notið til þess að fá að vita afstöðu hópsins. Það má gera með 

því að láta nemendurna standa upp eða rétta upp hönd þegar þeirra viðhorf samsvarar 

spjaldinu sem er uppi (Stanley og Bowkett, 2004, bls. 78-84). Þessi aðferð hentar vel til þess 

að kenna nemendunum að kafa dýpra í efnið með skipulögðum spurningum. Ég mæli með 

því að leyfa nemendunum að nefna björninn sem verður hluti af bekknum þeirra. Með því 

að hafa hann til staðar getur hann hjálpað til við að gefa til kynna að nú sé stund 

samræðusamfélagsins. Hann getur einnig verið notaður sem tuskudýr í aðferðinni hérna á 

undan eða sem aðstoðarmaður kennarans eins og gert er ráð fyrir hér. Kennarinn getur 

sjálfur búið til ástæðuna fyrir því að björninn kemur í bekkinn ef hann vill ekki nota sjálfa 

bókina en ég mæli með henni þar sem hún hefur gott skipulag og gæti hentað þeim sem 

eru rétt að byrja. Því miður er hún aðeins á ensku enn sem komið er. 

Í 3. og 4. bekk er hægt að hafa minni samræðuhópa þegar nemendurnir hafa náð tökum 

á heimspekilegri samræðu. Þá er sem dæmi hægt að setja fram spurningu, skipta bekknum 

síðan í hópa sem ræða efnið dýpra sín á milli og að lokum geta hóparnir kynnt niðurstöðuna 

sína fyrir restinni af bekknum eða kennarinn getur gengið á milli og hlustað á samræðurnar 

en ekki krafist kynningar utan hópanna.  

Önnur aðferð sem hentar vel með eldri bekknum er fiskabúrsaðferðin. Í þeirri aðferð 

er bekknum skipt í tvo hópa, innri og ytri hópinn. Stólar eru settir í tvo hringi, þann innri 

sem hefur 2-5 stóla og ytri sem hefur stóla fyrir afgang bekkjarins. Innri hópurinn ræðr 

ákveðið málefni og sá ytri fylgist með. Þegar samræðunni er lokið skrá eða á annan hátt 

segja meðlimir ytri hringsins frá samræðunni. Í Philosophy for Children: practitioner 

Handbook er hentugur spurningalisti sem ytri hringurinn notast við. Hér er gróf þýðing á 

honum: 

1.   Hvern sástu bera virðingu fyrir öðrum og þeirra viðhorfum? 
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2. Hvaða dæmi um djúpa hugsun sástu? 

3.  Hverjar voru sumar af djúpu spurningunum sem voru spurðar? 

4.  Hvenær sástu einhvern tengja við hugmyndir einhvers annars? 

Sjálfsmat 

1. Varstu kurteis og áhugasamur hlustandi? 

2.  Gerður þú þitt besta? (já, nei, ég veit ekki) 

(Gregory, 2008, bls. 72). 

Þessa aðferð er einnig hægt að útfæra á þann hátt að þeir sem eru í ytri hringnum geta 

klappað á öxl einstaklings í innri hringnum og þá skipt um sæti við hann. Þannig koma og 

fara meðlimir samræðunnar í skiptum fyrir aðra sem koma með ný sjónarhorn og 

vangaveltur. Þessi útfærsla gæti gengið með 4. bekk með góðri æfingu en annars hentar 

hún eflaust betur í eldri bekkjum (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 48-50). 

Það fyrsta sem ætti ávallt að nota með bekk sem er að læra að taka þátt í samræðum 

er að hafa samræður um einfalt efni. Það er notað til þess að þjálfa nemendurna í 

samræðum, svo sem út frá reglum og að hreinlega fá nemendurna til að tala. Þessi 

viðfangsefni geta verið heimspekileg og sakar ekki ef þau virðast pínu kjánaleg fyrst til þess 

að kveikja áhugann. Mér persónuleg finnst hvað ef ... spurningar mjög skemmtilegar. Þær 

má nýta með hvaða aðferð sem er hér fyrir ofan og þá best að velja þá aðferð sem verður 

oftast notuð í bekknum. Næst er spurt spurningar sem má endilega vera svolítið skrítinn og 

út frá áhuga barnanna. Sem dæmi: „Hvað ef sælgæti væri ókeypis?“, „Hvað ef þú værir 

ósýnilegur?“, „Hvað ef við gætum andað undir vatni?“, „Hvað ef við gætum flogið?“ Þessar 

spurningar vekja áhuga og hvetja nemendurna til þess að nota ímyndunarafl sitt (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2016, bls. 79). Þær hafa einnig þann kost að þar sem spurningarnar eru 

kjánalegar þá krefjast þær ekki réttra svara sem oft vilja flækjast fyrir. Þannig læra 

nemendurnir að vinna með spurningar sem hafa ekki neitt eitt svar sem er nauðsynlegt fyrir 

framtíðar samræður. Að lokum skiptir ekki mestu máli hvaða aðferð er notuð heldur hversu 

vel hún er æfð, þetta á sérstaklega við í yngri deildinni. Með góðri æfingu ætti flest allir 

bekkir að geta tekið þátt í skemmilegum og krefjandi samræðum um heimspekileg málefni. 
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4 Tækifæri í skólastofunni 

Heimspekin þarf ekki endilega að vera bundin við kennsluáætlanir og skipulag. Hún þarf 

ekki alltaf mikinn undirbúning né krefst hún þess að kennarinn mæti með spurningu eða 

viðfangsefni sem kveikir áhugann. Heimspekin á það til að læðast upp að okkur þegar við 

síst búumst við henni. Hún kemur inn í hvaða námsefni sem er, hvort sem um er að ræða í 

samfélagsfræði, þar sem hún á heima, eða í íslensku, stærðfræði, myndmennt, nestistíma 

eða útikennslu. Það eina sem við þurfum að gera er að grípa þessi tækifæri. Auðvitað er 

það ekki alltaf hægt. Stundum þarf að klára námsefnið, koma nemendunum í hádegismat, 

frímínútur eða heim. Kannski er ástandið í bekknum þannig að nú henti ekki að taka 

heimspekilegar samræður. Við náum ekki öllum tækifærum. Það er samt þess virði að koma 

auga á þau og þegar við getum grípa þau og skella í stuttar samræður. 

En til þess að geta nýtt þessi tækifæri þurfum við að sjá þau. Þess vegna mun þessi kafli 

fjalla um tvær gerðir tækifæra sem ég tel að við flest könnumst við í kennslu, heima við og 

jafnvel úr okkar eigin æsku. Tækifærin eru gátur, eða spurningar og rökfærslur. 

4.1 Gátur 

Gátur hafa þann einstaka kost að þú þarft ekki endilega að leita að þeim heldur koma þær 

til þín. Þær eru spurningar nemenda og barna sem slá okkur oft út af laginu. Svo sem 

spurningin: „Hvernig veit ég að mér sé ekki bara að dreyma?“ Þessar spurningar geta slegið 

okkur út af laginu og oftast gefum við stutt svör eða freistumst til að hunsa þær. Eflaust því 

við sjálf vitum ekki svarið.  

En við getum öll tekið þátt í heimspekilegum samræðum við börn. Eins og Matthews 

(2000) benti á í bók sinni Heimspeki og börn þurfum við aðeins að vera opin fyrir 

spurningunum, við megum ekki fara í vörn þótt við vitum ekki svarið. Þess í stað skulum við 

taka barnið með okkur í lið og finna viðunandi svar saman (Matthews, 2000, bls. 103). Með 

heilum bekk er þetta stundum erfitt en ef tækifærið gefst og hægt er að taka stuttar 

samræður með öllum bekknum, litlum hópi eða jafnvel stökum nemanda er það þess virði 

að kafa dýpra í spurninguna. Gáturnar eru þó misjafnar og því misþungar í samræðum. Það 

má flokka þær í þrjá meginflokka; frumspeki spurningar, rök spurningar og siðferðislegar 

spurningar.  

Frumspeki spurningar eru háheimspekilegar vangaveltur sem við öll höfum einhvern 

tímann velt fyrir okkur og eflaust með tíð og tíma ákveðið að hætta að hugsa um. Þetta eru 

spurningar sem hafa ekki endilega neitt svar ennþá en mannkynið hefur velt þeim fyrir sér 

í aldanna rás. Svo sem spurningarnar á borð við: Hvað er dauði? Hver er tilgangur lífsins? 
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Hvað er tími? Hvað er ást? Hafði allt einhvern tímann upphaf? (Lipman, Sharp og Oscanyan, 

1980, bls. 37). 

Þessar spurningar hafa einhver svör. Við gætum sest niður og sagt barninu að ást sé 

samverkun efna í líkamanum okkar sem gerir okkur ástfangin. En bæði er ólíklegt að barnið 

skilji svarið og ef það gerir það væri næsta spurning eflaust: „En af hverju verðum við 

ástfangin bara af sumum en ekki öðrum?“ Þessar frumspeki spurningar eru þannig gerðar 

að ólíklegt er að við komumst nokkurn tímann að hinu sanna svari en með samræðum og 

vangaveltum gætum við komist að svari sem barnið gæti sætt sig við, allavega um sinn.  

Rök spurningar eru spurningar sem byggjast á því að skoða á röklegan hátt eitthvað 

dýpra. Með öðrum orðum Af hverju? spurningar. Hvað þýðir það? Hvaða gerist næst? 

Hvaða vitum við fyrst við vitum A og B? (Lipman, Sharp og Oscanyan, 1980, bls. 38-39). Í 

skólastofunni tengjast þessar spurningar oftast námsefninu eða einhverju sem 

nemendurnir eru forvitnir um. Þau hafa löngun til þess að skilja heiminn og hvernig hann 

virkar. Þessar spurningar geta verið mjög krefjandi á þekking kennarans en á sama tíma 

mjög skemmtilegar. Ég tel það sérstaklega gaman ef kennarinn veit ekki svarið, þá er hægt 

að fá nemendurna til að aðstoða við að finna betra svar. Það er ótrúlegt á hverju nemendur 

geta náð tökum ef þeir eru sendir í að rannsaka sérstök viðfangsefni. Sem dæmi má nefna 

þá var drengur hjá mér sem hafði mikinn áhuga á því hvaða húsdýr væri þyngst. Ég vissi ekki 

svarið og gaf honum því það verkefni að aðstoða mig við að finna það. Hans afurð í mun 

stærra húsdýraverkefni var þyngdarskali fyrir öll húsdýrin og kynning á nautinu sem kom í 

ljós að væri þyngsta húsdýrið. 

Siðferðislegar spurningar eru mitt uppáhald með börnum í yngri deild því við erum 

stanslaust að vinna með siðferðið á þessum árum. Spurningar á borð við: Hvað er réttlátt? 

Hvað er að vera góður? Hvað er að vera vondur? Hvað er rétt og rangt? eru líkt og rauður 

þráður í gegnum okkar vinnu með félags- og siðferðisþroska barna í yngstu deild. Á hverjum 

degi erum við að vinna með siðferði. Lipman bendir á að börn spyrja þig ekki endilega 

þessara spurning heldur leitast þau eftir svarinu út frá þinni hegðun. Hann tók dæmið að ef 

þú leggur áherslu á mikilvægi þess að vera heiðarlegur og þú sýnir það með því að 

viðurkenna að þú vitir ekki alltaf svörin og þau sjá þig einnig bera virðingu fyrir eigum 

annarra þá læra þau þrennt af þér. Þau læra að vera heiðarleg, að sýna eigum annarra 

virðingu og að það sem við segjum og gerum þarf að passa saman (Lipman, Sharp og 

Oscanyan, 1980, bls. 39). 

Ef við erum meðvituð um þær siðferðislegu spurningar sem veltast um í huga nemenda 

okkar getum við rætt þær við bekkinn. Spurningar og samræður um sanngirni, eins og: Er 

það sanngjarnt að Karen sé ein að vinna að verkefninu þegar þið eigi öll að vinna að því? 
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Megum við beita ofbeldi? Má taka eitthvað sem annar á? Hvað er að vera góður vinur? 

Þessar spurningar eru allt viðfangsefni vikulegs ef ekki daglegs lífs innan skólastofunnar í 

yngri deild. Þess vegna skiptir ekki máli af hvaða tegund spurningarnar eru, heldur aðeins 

hvernig við bregðumst við þeim og notum þær. Með því að taka þær fyrir getum við á 

einfaldan hátt bætt heimspekilegum samræðum við kennsluna. 

4.2 Rökfærslur 

Við könnumst flest við rökfærslur barna. Þegar barnið setur heiminum reglur sem eiga að 

sanna eða afsanna eitthvað. Þessar reglur geta hljómað kjánalegar fyrir okkur sem höfum 

meiri lífsreynslu. Þessar rökfærslur eru þó kjörið tækifæri til þess að ræða efnið dýpra og 

jafnvel rökfærsluna sjálfa. En fyrst skulum við hafa á hreinu hvað rökfærsla er.  

Rökfærsla er staðhæfing sem krefst þess að allar forsendur hennar séu rökréttar svo 

hún sé gild en einnig að þær þurfi allar að vera sannar svo hún sé sönn. Sem dæmi getum 

við lagt fram rökfærsluna um að kötturinn Katla sé spendýr. Hún liti þá svona út: 

 1. Allir kettir eru spendýr 

 2. Katla er köttur 

 Niðurstaða: Katla er spendýr 

Hér höfum við lagt fram þá rökfærslu að Katla sé spendýr og hún er rétt því hún uppfyllir 

rökin okkar. Hún er því bæði gild, því hún er rökrétt, en hún er einnig sönn, því allir hlutar 

hennar séu sannir. Rökfærslan getur hins vegar verið gild þótt hún sé ekki sönn, sem dæmi: 

 1. Allir kettir hafa sporð 

 2. Katla er köttur 

 Niðurstaða: Katla hefur sporð 

Hér er rökfærslan gild því ef allir kettir hafa sporð og Katla er köttur hlýtur hún að hafa 

sporð. Hún er þó ekki sönn því auðvitað hafa kettir ekki sporð og því er ekki mögulegt að 

Katla hafi sporð.  

Rökfærslur barna eru þó ekki endilega bundið við einföld viðfangsefni. Þær geta verið 

notaðar til að setja heiminum reglur sem hægt er að nýta til þess að svara flóknum 

spurningum, líkt og frumspeki spurningunum í kaflanum hér á undan. Það er gott dæmi um 

röksemdafærslu af þessu tagi í bókinni Heimspeki og börn (Matthews, 2000, bls. 35). Ungur 

drengur velti fyrir sér hvernig maður gæti vitað hvort allt væri draumur. Hann komst að 

lokum að þeirri niðurstöðu að allt gæti ekki verið draumur því að í draumi myndi enginn 
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spyrja hvort þetta væri draumur. Þar sem hann er að velta þessu fyrir sér getur þetta ekki 

verið draumur. 

Sumar rökfærslur virðast vera algengari en aðrar. Nú spyr ég lesandi góður, kannast þú 

við það að hafa einhvern tímann talið tunglið eða sólina elta þig? Ég man sjálf eftir þessum 

vangaveltum sem barn og hef átt samtal um þetta efni við 4 ára stúlku sem við köllum hér 

S. Hún var á ferðalagi með mér frá Reykjavík til Akureyrar. S hafði tekið eftir því að þrátt 

fyrir að það væri sól úti, enda íslenskt sumar, var líka tungl. Hún virðist hafa fylgst með 

þessu langleiðina norður. Þegar við stoppuðum í Varmahlíð áttum við þetta samtal. 

S: Tunglið er að elta okkur.  

Ég: Nú af hverju segir þú það? 

S: Því tunglið var í Reykjavík og síðan var það þarna... þarna. 

Ég: Í Staðarskála? 

S: Já! Og núna er tunglið hérna. 

Ég: Er þá ekkert tungl í Reykjavík núna? 

S: Nei, tunglið er þarna, það er að elta okkur. 

Ég verð ekki hissa ef ég mun eiga svipað samtal við mitt eigið barn eftir nokkur ár. Það væri 

þá gaman að kafa dýpra í efnið. Hvert fer tunglið þegar við sjáum það ekki? Hvað ef við 

hringjum til Reykjavíkur og þeir segja að þar sé tunglið líka, af hverju er það þá? Það væri 

kjörið tækifæri að fara í smá rannsóknarvinnu um tunglið. Skoða hvernig það færist um 

hnöttinn, fræðast um hvernig tunglið lítur út, jafnvel skoða söguna og tunglferðir síðustu 

aldar. Hér er ekki aðeins búið að opna tækifærið fyrir heimspekilegar samræður heldur 

einnig vísindalegar rannsóknir og fjölda námstækifæra.  

Þessar rökfærslur barna koma stundum fram í kennslustofunni og þá geta þær gefið 

okkur vísbendingu um stöðu þeirra í námsefninu. Það getur hjálpað okkur af stað með nýtt 

námsefni eða sagt okkur að hér þurfi að fara yfir eitthvað efni aftur. Stundum opna þær ný 

tækifæri í því efni sem við erum að vinna með, eins og með drenginn og þyngd dýranna hér 

á undan. Það er hægt að hvetja fram þessar rökfærslur með vissum kennsluaðferðum, t.d. 

KVL aðferðinni svokölluðu. Hún skiptist í þrjá þætt K – kvað veistu?, V – hvað viltu vita og L 

– hvað lærðir þú? Þessi kennslurammi virkar þannig að við upphaf þemans sem á að fara að 

vinna með eru nemendurnir spurðir hvað þau vita um efnið og hvað þau vilji læra, þetta er 

allt skráð upp á blöð og kennsluáætlunin tekur mið af þessu. Þegar þemanu er lokið er 

skoðað hvað þau hafa lært. Þannig hafa nemendurnir yfirsýn yfir námið og markmið þess.  



23 

Það er í K hluta aðferðarinnar sem ég hef séð flestar rökfærslur koma fram hjá yngstu 

nemendunum. Sem dæmi er þessi rökfærsla sem kom fram í 2. bekk hjá mér þegar við 

vorum að vinna með bókina Komdu og skoðaðu hafið (Sólrún Harðardóttir, 2005). Við 

vorum að skrá allt það sem þau vissu um hafið þar til ein stúlka sem við köllum A og drengur 

sem við köllum B voru ósammála um hvað væri minnsta dýrið í hafinu. 

A: Minnsta dýrið er síli. 

B: Nei, minnsta dýrið er marfló sem hvalirnir borða. 

A: Nei! Marfló er ekki dýr. 

B: Jú það er svona pínulítið dýr (sýnir smæðina með fingrunum). 

A: Nei sko það er padda því svona lítið er padda. 

Rökfærsla A er skilgreining á hugtakinu padda. Hún skilgreinir það þannig að undir vissri 

stærð hætti dýr að vera dýr og verði pöddur, og þar sem marflóin var undir þeirri stærð 

væri marflóin padda. Ég veit að þessi mörk liggja einhvers staðar á milli stærðarinnar á 

marfló og sílis en því miður ekki hvar því hér greip ég ekki tækifærið og spurði nánar. Ég var 

að kenna verkefni af þessu tagi í fyrsta sinn og mjög stressuð yfir því að gera mögulega 

einhver mistök. En í dag veit ég að þetta hefðu ekki verið mistök, ég hefði átt að skrifa niður 

báðar hugmyndirnar og skoða það frekar, rökræða þetta, fá álit bekkjarins og gera þetta af 

námstækifæri. Þess í stað sagði ég aðeins og marfló væri víst dýr þótt ég sjálf hafi ekki verið 

viss og náði því að stöðva þessa áhugaverðu samræðu strax í upphafi. 

Við fáum ótal tækifæri í skólastofunni og við náum þeim ekki alltaf. Við verðum að læra 

af þeim og gleðjast yfir því að nemendurnir okkar komi með svo frábærar spurningar og 

rökfærslur. Munum að leyfa okkur að hafa ekki svörin alltaf reiðum höndum og viðurkenna 

það. Ræðum hlutina og njótum þess frekar en að leyfa stundatöflunni ávallt að stjórna öllu. 

Ég hefði ekki tapað neinu á því að bæta við 5-10 mínútna samræðum þarna en ég veit að 

nemendurnir mínir hefðu grætt margfalt á því. Þess vegna reyni ég ávallt að muna að þrátt 

fyrir að ég geti ekki gripið öll tækifæri gæti ég gripið það næsta. 
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5 Heimspeki með börnum 

Veturinn 1970-1971 framkvæmdi Matthew Lipman rannsóknina Heimspeki með börnum. 

Markmiðið var að sjá hvort að hægt væri að þjálfa rök- og gagnrýna hugsun hjá 10 til 11 ára 

börnum í gegnum heimspeki (Lipman, 1973). Þegar rannsóknin sýndi jákvæðar niðurstöður 

stofnaði Lipman stefnuna Philosophy for children, eða P4C, sem framleiddi ýmist 

kennsluefni og ýtti heimspekinni inn í bandaríska grunnskóla. Hreinn Pálsson kom með 

stefnuna til Íslands og þýddi meðal annars mikið af efni eftir Lipman, svo sem námsefnið.  

Markmið stefnunnar er að þjálfa börn í sjálfstæðri hugsun þannig að þau myndi sér 

sjálfstæðar skoðanir óháð skoðunum annarra í kringum þau. Þau eru þess vegna þjálfuð í 

að hugsa um viðfangsefni á fjölbreyttan hátt. Þau læra að nota rökhugsun þar sem draga 

þarf ályktanir og finna mikilvægust þætti málefnisins en þetta getur reynst ungum börnum 

krefjandi. Næst er skapandi hugsunar þegar kemur að flóknum málefnum og kenna þeim 

að finna aðrar hliðar málsins. Einnig að finna aðra niðurstöðu en aðeins þá augljósustu.  

Einnig þarf að hjálpa þeim að finna tilgang og skilning á daglegum athöfnum svo sem 

skólanum. Oft er skólinn hálf tilgangslaus í huga barna og þau þurfa aðstoð til þess að sjá 

tilganginn. Það má sem dæmi gera með því að gera þau að virkari þátttakendum í eigin 

námi. Að lokum þarf að þjálfa börn í hlutleysi, þannig þau læri að taka ákvarðanir óháð því 

að velja sér lið. Þannig að þau séu meðvituð um að skoðun þýðir ekki endilega að þú sért 

með einum á móti hinum (Lipman, Sharp og Osanyan, 1980, bls. 53-69).  

Stór hluti námsefniskenningarinnar er skrifaður af Matthew Lipman. Fyrsta sagan var 

Uppgötvun Ara sem hann notaði í rannsókn sinni árið 1973. Síðan þá hefur hann skrifað 

fjölda bóka miðaðar við mismunandi aldursstig innan skólakerfisins. Þær sem eru ætlaðar 

grunnskólabörnum eru skrifaðar út frá sjónarhóli barnanna í sögunni. Unnið er með 

markmiðin til að gera börnin að sjálfstæðum hugsuðum með því að hafa börnin í sögunum 

sem fyrirmynd. Ari í upphaflegu sögu Lipmans kemur með þá kenningu í tíma að loftsteinar 

séu plánetur því þeir ferðast um sólina eins og jörðin. Sagan fjallar síðan um hvernig hann 

og börnin í bekknum kljást við þessa spurningu (Lipman, Sharp og Osanyan, 1980, bls. 51-

54). Allar eiga sögurnar það sameiginlegt að söguhetjurnar eru börn sem eru að velta fyrir 

sér heimspekilegum viðfangsefnum. Hver persóna í sögunum hefur sinn einstaka 

persónuleika sem hjálpar til við að sýna fjölbreytt sjónarhorn innan sagnanna (Hreinn 

Pálsson, 1986, bls. 5-7). 

5.1 Námsefni í boði 

Einn af kostum námsefnisins fyrir Heimspeki með börnum er að það er aldursgreint. Í 1.-4. 

bekk er megináherslan að auka og dýpka skilning nemendanna á móðurmálinu. Tvær 
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þýddar bækur eru Kalli og Gústa (Kio and Gus) og Ása (Pixie). Hafa skal í huga að þessar 

bækur eru frekar miðaðar að 3.-5. bekk en 1.-2. bekk en geta þó hentað, þá sérstaklega Kalli 

og Gústa (Hreinn Pálsson, 1986, bls. 21). 

Kalli og Gústa inniheldur mjög áhugavert viðfangsefni til að vinna með með ungum 

börnum. Sagan fjallar í stuttu máli um dreng sem fer í sveitina til ömmu sinnar og afa. Þar 

hittir hann Gústu sem er blind stúlka. Í gegnum söguna er fjallað um hugrekki, ótta, 

sannleika og fegurð ásamt því að skoða lauslega sérkenni þess að vera blindur (Hreinn 

Pálsson, 1986, bls. 21). Hér gefst einnig tækifæri á því að hjálpa nemendum að setja sig í 

spor annarra og velta fyrir sér hvernig aðrir upplifa heiminn. 

Sagan um Ásu er flóknari en sagan um Kalla og Gústu því hér eykst krafan um 

tungumálakunnáttu lesandans. Mikið af efninu snýst um rökræður um tungumálið og 

notkun þess, þema sem verður haldið áfram með í sögunni Uppgötvun Ara sem hentar fyrir 

eldri börn. Í Ásu fjallar sagan um stúlkuna Ásu sem á að segja sögu í skólanum. Hún nær því 

þó ekki heldur verður veik en kallar til sín samnemendur sína og segir þeim söguna sem við 

fáum ekki að lesa. Þess í stað kynnumst við sögunni í gegnum fjögur leikrit sem 

samnemendur hennar gerðu út frá sögunni, hvert með sína túlkun (Hreinn Pálsson 1986, 

bls. 21-22). 

Heimspeki með börnum kennslustund fer almennt fram á mjög svipaðan hátt óháð 

skóla. Hér notast ég við aðferðina úr bókinni But why?, sem er sama bókin og Heimspeki 

Björn er hluti af. Hér er mælt með því að börnin hafi hugsanadagbækur sem þau geta skráð 

hugsanir sínar ýmist í texta eða með myndum. Þetta kennsluskipulag virkar best með 12-

24 nemenda hópum en getur virkað fyrir allt upp í 30 nemendur. Kennsluskipulagið er 

eftirfarandi. 

1. Allur bekkurinn sest í hring. 

2. Farið er yfir samskiptareglurnar í samræðunum. 

3. Kennarinn les söguna eða kemur með annað efni til að hefja samræðuna. 

4. Hugsunartími, nú sitja nemendurnir og hugsa, ræða í litlum hópum eða skrá hjá 

sér hugmyndir í bókina sína, þetta varir í 5-15 mínútur. 

5. Spurningunum er safnað saman upp á töflu, kennarinn skrifar þær upp. 

6. Spurningarnar eru rannsakaðar og tengsl mynduð á milli þeirra, mögulega er ein 

spurning valin til að ræða sérstaklega. 

7. Samræður um efnið. 

8. Niðurstaða og mat á kennslunni. 
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9. Kennslu er lokið. 

(Stanley og Bowkett, 2004, bls. 28). 

Þessi uppsetning á kennslustund þarf auðvitað ekki að vera bundin við sögurnar hans 

Lipmans heldur er hægt að nota hana með öðrum barnabókum og sögum en nánar verður 

fjallað um þær í næsta kafla. Einnig geta kennslustundirnar tekið smá breytingum út frá 

þeim verkefnum sem á að vinna. Skoðum 3. kafla úr kennsluleiðbeiningunum fyrir Ásu. Þar 

eru verkefni um sjálfráða og ósjálfráða hegðun, unnið með andstæður og muninn á því að 

tala og að eiga samskipti. Seinna eru verkefni þar sem nemendur eiga að skilgreina nafnorð, 

og gefið er dæmi úr sögunni þar sem Ása sagði: „Einhyrningur líkist hesti en hann hefur 

horn.“ Út frá því eiga nemendur að skilgreina orð eins og ruggustóll, lækur, buxur, öxi, snjór 

og kjóll að sama hætti og Ása gerði. Aftast í hverju kafla er síðan sjálfsmat og bekkjarmat 

fyrir kennarann þar sem hann getur skráð hjá sér hvernig samræðurnar gengu, svo sem 

hverjir beittu orðum sínum til annarra nemenda. Þannig er hægt að fylgjast með framförum 

einstakra nemenda og hvað skuli hafa í huga næst þegar þessi kafli verður kenndur (Lipman 

og Sharp, 1993, bls. 19-25).  
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6 Heimspeki í gegnum barnabækur og þjóðsögur 

Barnabókmenntir eru eins og rauður þráður í gegnum skólastarfið í yngstu deild 

grunnskólans. Barnabækur koma til í formlegri lestrarkennslu, notalegum yndislestri 

nemendanna og sem fastur liður í nestistímanum. Þessar bækur geta verið lykillinn að 

heimspekilegri samræðu, bæði í gegnum undirbúna kennslu líkt þeirri sem fjallað var um í 

kaflanum um Heimspeki með börnum eða óundirbúinn eins og þeirri í kafla 4.Tækifæri í 

skólastofunni. Einn af meginkostum barnabóka er úrvalið. Með barnabókum er hægt að 

finna efni sem hentar öllum aldurshópum yngri deildarinnar. En fremur er til námsefni sem 

er ætlað í heimspekivinnu með börnum í gegnum barnabækur. 

Hluti af þessu námsefni kemur frá leikskólanum Lundarseli á Akureyri en þar var unnið 

stórt þróunarverkefni út frá þjóðsögum og barnabókum á árunum 1999-2000. Þá var 

ákveðið að vinna með íslenskar barnabækur og þjóðsögur í heimspekilegum tilgangi. 

Meginmarkmiðið var að hanna kennsluleiðbeiningar fyrir aðra leikskóla út frá bókum sem 

auðvelt er að nálgast og tengist menningu Íslands. Einnig að hjálpa nemendum að auka 

færni sína í samskiptum. Eitt það sem er sérstaklega áhugavert við þetta verkefni er að þau 

unnu með það sem þau kalla hefðbundna heimspeki vinnu út frá bókum og samræðum. En 

einnig óhefðbundna heimspeki vinnu út frá leikrænni- og listrænni tjáningu (Aðalbjörg 

Steinsdóttir o.fl., 2001, bls. 1-3). Aðeins var notast við viðtöl við kennara, foreldra og börnin 

til þess að meta árangurinn. Niðurstaðan var börnin virtust sýna meira tillit til annarra, fara 

betur eftir reglum, nota samræður betur, virkari í rökræðum og mynda sér frekar sínar eigin 

skoðanir (Aðalbjörg Steinsdóttir o.fl., 2001, bls. 69-81). Út frá þessu var kennsluefni síðan 

hannað sem ég mun fjalla um í kafla 6.2. 

6.1 Óskráð tækifæri í barnabókum og þjóðsögum 

Það er góður vani að þekkja þær sögur sem á að lesa fyrir bekkinn. Setjast niður og velta 

fyrir sér hvaða spurningar geta sprottið frá sögunni, jafnvel hvaða spurningar spretta upp 

hjá okkur sjálfum þegar við lesum söguna. Það eru engar rangar spurningar, það er ekkert 

rangt við það þegar saga vekur hjá okkur undrun og forvitni. 

Barnabækur geta tekið okkur á ókunnuga og dularfulla staði þar sem ýmsar merkilegar 

spurningar geta vaknað. Gareth Matthews (2009), í grein sinni um sögurnar um Oz, taldi 

upp þrjú megin heimspekileg þemu sem má finna í sögunum um Dórótheu og ævintýri 

hennar í landinu Oz, og seinna Ev, eftir Frank Baum. 

Áberandi þemu í bókunum hans um Oz eru (1) munurinn á lifandi og ekki lifandi 
hlutum; (2) skilyrði fyrir sjálfsmynd; sérstaklega sjálfsmynd yfir langt tímabil; og (3) eðli 
og lengd meðvitundarinnar. (Matthews, 2009, bls. 39) 
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Í sögunni ferðast Dóróthea í gegnum landið Oz með hundinum sínum Tótó og rekst á ýmsar 

áhugaverðar persónur á ferðum sínum. Ýmsar spurningar vakna út frá sögunni, svo sem: 

Hvað er hugrekki? Ljónið er talið heigull því það er hrætt við allt, samt heldur það áfram í 

gegnum söguna. Er hugrekki þá að vera ekki hræddur eða getur hugrekki verið að vinna á 

hræðslunni? Eins er hægt að velta fyrir sér hvort ljónið verði sama ljónið þegar hræðslan er 

farin? Er þetta mikilvægur hluti af persónuleika hans eða aðeins eitthvað aukalegt (Baum, 

2011). 

Langar bækur bjóða oft upp á mörg samræðuefni en það er ekki nauðsynlegt að notast 

alltaf við langar bækur. Það vill henta mun betur að notast við styttri bækur með yngstu 

nemendunum og þá getur oft verið gott að notast við myndabækur. Þær hafa þann kost að 

vera nægilega stuttar til þess að lesa frá byrjun til enda á tiltölulega stuttum tíma. Þannig 

er enginn vafi eða sérstök bið eftir endanum, þess í stað er hægt að einbeita sér að þeim 

spurningum sem textinn og myndirnar bjuggu til (Murris og Haynes, 2000, bls. 9). 

Sem dæmi er íslenska barnabókin Gunnhildur og Glói (Guðrún Helgadóttir, 1985). 

Sagan fjallar í stuttu máli um Gunnhildi sem á slæman dag og vegna þess að henni líður illa 

verður allt ömurlegt. Bíllinn fyrir utan hjá henni er leiður, tréð grætur og ruslatunnunni er 

óglatt, börnin í leikskólanum eru leiðinleg og mamma hennar stressuð að flýta sér. Hún 

finnur gleðina aftur með aðstoð álfsins Glóa og þá umturnast allur heimurinn í kringum 

hana. Nú brosir veröldin til hennar, mamma er glöð og börnin skemmtileg. Þannig hentar 

sagan vel til þess að ræða tilfinningar og hvernig þær hafa áhrif á upplifun okkar að 

heiminum. 

Ég ræddi við börn í fyrsta bekk um bókina á meðan þau unnu með hana í lestrarkennslu. 

Þessi hópur hafði ekki tekið þátt í heimspekilegum samræðum af þessu tagi áður en nokkur 

voru fljót að ná tökum á þeim. Fyrst um sinn voru þau sammála um það að umhverfið væri 

að gráta því það var snjókoma í fyrri hluta bókarinnar. þá setti ég fram spurninguna hvort 

bílar hafi tilfinningar, því bíllinn í sögunni var leiður. Þau voru flest sammála því að bílar hafi 

ekki almennt tilfinningar en þeir geri það kannski í svona sögum. Einn nemandi velti því fyri 

sér hvort það væri samt ekki snjór því skýin væru líka að gráta. Stuttu seinna spurði einn 

nemandinn: „En eru þau ekki leið því Gunnhildur er leið og síðan þegar Gunnhildur er glöð 

þá eru þau líka glöð?“ Hópurinn ræddi um þetta og voru ýmist sammála eða ekki sammála. 

Næst komu upp vangaveltur tengdar því þegar Gunnhildur hitti Glóa. Þá voru megin-

áherslurnar á hvort hún hafi hitt hann í alvörunni eða ekki. Sumir vildu meina að þar sem 

stígvélin hennar urðu blá hjá Glóa þá var það í alvörunni en aðrir að það væri sönnunin fyrir 

því að þetta væri ímyndun. Þegar tímanum lauk höfðu þau komist að tveimur mismunandi 

niðurstöðum. Annars vegar að Gunnhildur hafi hitt Glóa og hann glatt hana og þegar hún 
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varð glöð og snjórinn farinn þá var heimurinn glaður. Hins vegar að Gunnhildur hafi 

ímyndað sér Glóa og hún ímyndaði sér líka hlutina sorgmædda. Þeir voru sorgmæddir því 

hún var sorgmædd og glaðir þegar hún varð glöð. 

Þetta er aðeins dæmi um hversu einfalt getur verið að eiga heimspekilegar samræður 

um það námsefni sem er verið að nota hverju sinni. Í næstu viku hjá þeim avr bókin 

Útsmoginn Einar Áskell til umræðu en bókin fjallar um hvernig Einar Áskell stelur og kemst 

undan því vegna þess að hann hafi áður verið skilinn útundan (Bergström, 1982). Sú bók 

gæti hentað vel fyrir siðferðislegar samræður. Það væri sérstaklega gaman að fjalla um það 

hvort það sé einhvern tímann réttlætanlegt að stela. Sérstaklega er gott að skoða hvort það 

hafi verið réttlátt af Einari Áskeli að borða allar kökurnar þannig að hinir fengu engar fyrst 

þau skildu hann útundan. Einnig hvernig honum leið þegar hann stal kökunum, var hann 

glaður? Líður manni betur af því að hefna sín? Það er ýmislegt fleira sem hægt er að skoða 

í bókinni, enda er hún gott dæmi um stutta sögu sem hentar mjög vel í heimspekilegar 

samræður. 

6.2 Skipulagt kennsluefni fyrir barnabækur og þjóðsögur 

Kennsluefnið fyrir barnabækur og þjóðsögur er að mínu mati jafn fjölbreytt og sögurnar. Ég 

ætla að kynna hér stuttleg bæði efni á íslensku og ensku. 

Center of philosophy for children eða Miðstöð heimspeki með börnum í Washington 

háskóla heldur úti gagnlegri vefsíðu fyrir kennara og foreldra. Þar er bókalisti sem eins og 

er samanstendur af fjölda barnabóka. Sumar bækurnar hafa nú þegar verið þýddar á 

íslensku en þó ekki allar. Ekki er alltaf unnið með heilar bækur heldur stundum aðeins með 

staka kafla, til dæmis 12. Kafla úr fyrstu Harry Potter bókinni. Markmiðið með þessu 

kennsluefni er ekki að koma með fullgerða kennsluáætlun. Þess í stað að koma með 

hugmyndir um heimspekilegar spurningar út frá ýmist þekktum eða nýjum barnabókum 

(Center for Philosophy for children, e.d.a).  

Innan hverrar bókar er stuttur útdráttur úr sögunni og dæmi um spurningar. Ein af 

bókunum er Ljóti andarunginn sem flestir kannast við. Það er saga þar sem andarungi fæðist 

og er talinn ljótur, þannig að honum er úthýst af fjölskyldu sinni. Honum er fylgt í gegnum 

heilan vetur þangað til um vorið er hann kemst að því að hann er svanur og því orðinn 

fallegur. Spurningarnar sem fylgja með tengjast fegurð, bæði að spyrja um skilgreiningar á 

fegurð, ljótleika og hvað það þýði að vera fagur. Einnig eru spurningar um innri fegurð, 

greiningar á fegurð hluta, svo sem málverka, sólarlags og söngs, ásamt spurningum um 

hvort eitthvað sé ljótt ef einhverjum öðrum finnst það fagurt (Center for Philosophy for 

children, e.d.b). 
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Storywise: thinking through stories er efni byggt á kenningum Karin Murris og unnið í 

sameiningu með Joanna Haynes. Kosturinn við þetta efni er að það hefur verið prófað á 

börnum á aldrinum 3-11 ára og hentar því vel fyrir yngri deild grunnskólans (Murris og 

Haynes, 2000, bls. 9). Kennsluefnið er hannað út frá barnabókum sem eins og áður hafa 

ekki endilega verið þýddar yfir á Íslensku, t.a.m. Where the wild things are. Í hverju 

kennsluskipulagi er stutt lýsing á höfundinum, bókinni og meginhugmyndum og þema 

bókarinnar, ásamt algengum viðbrögðum barnanna sem hlusta á hana. Farið er í gegnum 

þann undirbúning sem kennarinn á að gera fyrir kennsluna og síðan er bókinni skipt niður í 

kennslustundir, fjöldinn byggist á lengd sögunnar. Undir hverri kennslustund eru ýmsar 

spurningar sem henta vel sem samræðuefni, ásamt því að í lok kaflans er spurningablað 

fyrir nemendurna og hugmyndir af verkefnum sem má vinna í framhaldi af bókinni (Murris 

og Haynes, 2000, bls. 2-6). Í þessari sömu kennslumöppu má einnig finna The web of 

intriguing ideas en það er samansafn einstakra viðfangsefna, svo sem reiði, munurinn á 

dýrum og mönnum, réttindi dýra og draumar. Undir hverjum kafla eru samræðuefni, t.d. 

eru undir reiði bæði spurningar og samræðuefni ásamt verkefni (Murris og Haynes, 2000, 

bls. 1-5). 

Þróunarverkefnið í Lundarseli gaf einnig af sér mjög gott verkefnahefti út frá íslenskum 

barnabókmenntum og þjóðsögum. Þrátt fyrir að efnið sé hannað fyrir leikskóla getur það 

einnig virkað í upphafi grunnskólans. Sem dæmi eru verkefni út frá sögunni Sagan af 

skessunni sem leiddist eftir Guðrúnu Hannesdóttur. Verkefni sögunnar eru tengd tilvist 

hluta; eru þeir til ef við höfum aldrei séð þá? Hvað um hvali, skessur og andrúmsloftið? 

Skoðað er hvað það er að leiðast, vera einmana, hvað eru vinir og gleði. Út frá þessu eru 

síðan verkefni tengd óhefðbundinni heimspeki vinnu en þau vinna með að tjá 

hugmyndirnar í gegnum list, svo sem leikræna tjáningu, myndir, leirverk, stytta söguna og 

dans (Aðalbjörg Steinarsdóttir o.fl., 2001). 
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7 Lokaorð 

Nú hefur verið farið yfir fjölda aðferða sem eru í boði til að nota heimspeki í yngstu deild 

grunnskólans. Þetta kynningarefni hefur vonandi vakið áhuga og hvatningu til þess að skoða 

þetta viðfangsefni nánar. Það er fjöldinn allur af efni í boði sem kæmist aldrei fyrir í ritgerð 

af þessari lengd. Ég vona að það verði ekki stoppað hér heldur förinni haldið áfram og þessi 

ritgerð notuð sem leiðarljós inn í stóran heim heimspekinnar með börnum. 

Ég trúi því að það eina sem við þurfum sé að hafa opinn huga og leyfa okkur að undrast. 

Þá munu heimspeki tækifærin birtast okkur úr ólíkustu áttum. Það að stunda heimspeki 

með börnum er alveg einstök lífsreynsla. Þrátt fyrir að stundum fari allt á hvolf og ekkert 

virðist ganga upp þá þurfum við bara að muna að þegar við dettum af hestinum þá setjumst 

við aftur á bak. Heimspekilegar samræður með börnum koma ekki af sjálfum sér. Þetta er 

samræðuform sem þau þurfa að læra alveg eins og við lærðum það einu sinni. Ég hef sjálf 

lent í því að heimspekilegar samræður fara út um þúfur, nemendur mínir skildu ekki 

viðfangsefnið eða til hvers var ætlast af þeim. Ég náði ekki að halda þræðinum eða 

viðfangsefnið vakti ekki áhuga. En í hvert skipti sem þetta mistekst færumst við nær því að 

þetta takist. Það mun gera það þegar nemendurnir hafa náð tökum og skilningi á 

samræðuforminu, eflaust ekki í fyrstu kennslustundinni en gæti gerst í þeirri annarri eða 

þriðju. Það skiptir öllu að gefast ekki upp og læra frekar af reynslunni og reyna aftur.  

Það er engin aðferð sem ég mæli sérstaklega með frekar en annarri, þær hafa allar sína 

kosti. Ef það hentar að vera sveigjanlegur og grípa tækifærin þarf heimspekin eflaust lítinn 

undirbúning en ég mæli með að prófa að undirbúa hana, allavega að einhverju marki. Ef 

mjög nákvæma áætlun hentar betur legg ég til að nota Heimspeki fyrir börn bækurnar eða 

með fyrsta bekk að notast við leikskólaefnið úr Lundarseli. Það er líka ávallt gaman að skella 

sér á vit bókmenntanna og finna heimspeki tækifærin þar sem þau gefast. Það er hægt að 

byrja með þær bækur sem ég minntist á hér fyrir ofan. Hver sem niðurstaðan er þá vona ég 

að mörgum nemendum og kennurum bíðai ótal kennslustundir uppfullar af ánægjulegum 

samræðum og heimspekilegum málefnum. Það eina sem þarf að gera er að taka stökkið og 

byrja. 
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