SPURDÓMUR TIL VERKÆTLANARARBEIÐI
Tá ið tit arbeiða við verkætlan í skúlanum, skal ein spurdómur gerast,
soleiðis at tú veitst, hvussu tú skalt bera teg at.

At velja og at nærkast evninum
Tá ið tú hevur gjørt av, hvat tú ætlar tær at arbeiða við, snýr tað seg um at avmarka teg, so tú
kanst fara í dýpdina ístaðin fyri bara at lýsa evnið breitt.
Hvussu gert tú tað á bestan hátt? Eitt boð er at seta sær sjálvum hv- spurningar. Setir tú
spurningarnar, hvussu og hvat, fært tú sum oftast svar, ið lýsa eitt evni. Spyrt tú hví, so krevur
svarið djúphugsni. Svarið leggur upp til at kanna orsøkir og samanhangir.

Tá ið tú hevur gjørt av, hvat tú kundi hugsað tær at arbeitt við, skalt tú gera ein spurdóm. Ein
spurdómur er ein breiður spurningur ella ein yvirskrift, sum tú aftur setur eina rúgvu av
arbeiðsspurningum til. Soleiðis gerst spurdómurin ein góð hjálp. Tískil er spurdómurin ógvuliga
týdningarmikil fyri, hvussu góð verkætlanin verður.

Byrjanin til ein góðan spurdóm er at seta sær sjálvum ella bólkinum hesar spurningar:
•
•
•
•

Hvat vil eg kanna?
Hvussu vil eg gera tað?
Hví vil eg gera tað?
Hvat vil eg vísa á, prógva ella mótprógva

Hvussu gera vit ein spurdóm?
Tú skriva ein spurdóm við at seta tær sjálvum spurningar um evnið, og sum tú við at kanna og
savna saman vitan, gerst førur fyri at svara.

Arbeiðsspurningarnir til spurdómin eru opnir spurningar, sum saman eru tann reyði tráðurin í
verkætlanaruppgávuni. Tú spyrt teg sjálvan hv-spurningar og tekur støði í tíni undran, einum
tanka, einum sjónarmiði, einum pástandi, eini tvístøðu ella onkrum, ið tú vilt vita meiri um.
Ein spurdómur skal vera ítøkiligur og neyvur. Tað snýr seg um at smalka “tað stóra evnið”, so
svarið til arbeiðsspurningarnar verður so neyvt sum gjørligt.
Spurdómurin er týdningarmesta grundarlagið undir verkætlanini, tí hann hann setir teir
spurningarnar, ið lærarin og tey, ið skulu meta um verkætlanina, vænta at tú fert at geva teimum
svar uppá. Spurdómurin minnir teg eisini alla tíðina á, hvat endamálið er við verkætlanini hjá tær.
Spurdómurin er amboðið hjá tær og hjálpir tær at halda fast í tí, tú skalt gera.

Tá ið verkætlanararbeiði er liðug, eigur tú at kunna koma við eini niðurstøðu - út frá spurdóminum.

Spyr teg sjálvan hesar spurningar fyri at tryggja tær, um spurdómurin hjá tær er nóg neyvur:
•

Tekur spurdómurin støði í einum trupulleika, ið hevur týdning fyri samfelagið?

•

Skalt tú kanna nakað fyri at svara spurdóminum?

•

Leggur hann upp til, at tú bæði skalt taka egnar meiningar, metanir og loysnir og meiningar,
metanir og loysnir hjá øðrum við, fyri at lýsa svarið?

Kanst tú svara hesum spurningum játtandi, týðir alt uppá, at tú hevur ein góðan spurdóm. 

