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AÐ LJÚKA SAMRÆÐU 
(HLUTI AF SAMRÆÐUFERLINU) 

 

Aldur nemenda: allur 
Viðfangsefni: aðferðir til að draga saman niðurstöður samræðu í lok kennslustundar 
Færnimarkmið:  

Þrep 1: rökstyður skoðanir sínar. 

Þrep 2: byggir á því sem áður er sagt, dregur rökréttar ályktanir 

Viðhorfamarkmið:  
Þrep 1: sýnir vilja til að skilja aðra, þorir að segja skoðun sína, einbeitir sér að viðfangsefninu  
Þrep 2: getur sleppt eignarhaldinu af hugmynd og eignað hópnum hana 

Þrep 3: virðir skoðanir annarra þannig að þær geta raunverulega haft áhrif á hugsun hans, heldur aftur af 

eigin hugmynd í þágu rannsóknar 

Efni og áhöld: hefðbundin kennslustofa 
Tími: 2 - 15 mínútur 

Höfundur: Brynhildur Sigurðardóttir 

 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Í hita leiksins er hætt á að þú gleymir þér í samræðunni með nemendum. En það er mikilvægt að passa upp á að 

hjálpa þeim að loka samræðunni, draga hana saman eða meta niðurstöður hennar á einhvern hátt áður en 

næsta verkefni tekur við – hvort sem það eru frímínútur eða næsta heimspekilega spurning. Hér koma nokkrar 

uppskriftir að því hvernig hægt er að ljúka samræðu. 

 

NÝTTU GÓÐ TÆKIFÆRI 

Stundum segir nemandi eitthvað sem er svo fallegt, skrítið, skynsamlegt eða óvænt að allur hópurinn staldrar 

við. Ef þetta gerist þegar 5-10 mínútur eru eftir af kennslustundinni þá er upplagt að láta þetta heita lokaorðin 

og beina nemendum í frágangsverkefni eins og að skrifa í pælingabók eða taka til í kennslustofunni. 

LOKAORÐ 

Ef fáir nemendur hafa talað í samræðunni þá er upplagt að taka tíma í að heyra frá öllum í lokin. Spurðu 

nemendur hvað þeim fannst athyglisverðast í samræðunni eða hvort ný spurning hafi kviknað hjá þeim út frá 

því sem búið var að segja. Áður en farið er hringinn þar sem allir segja eitthvað getur verið gott að gefa 

nemendum 1-2 mínútur til að hugsa sig um og skrifa niður lokaorðin sín. 

HEYRA Í SÆTISFÉLAGANUM 

Það getur verið tímafrekt (og stundum ekki nógu skemmtilegt) að heyra lokaorð frá öllum í hópnum. Í stað þess 

er hægt að láta nemendur segja 1-3 sætisfélögum sínum frá lokaorðum sínum þannig að þeir geti borið sig 

örlítið saman áður en kennslustundinni lýkur. 

  

http://heimspekitorg.is/
http://www.thephilosophyman.com/
http://hagnytheimspeki.is/
http://hagnytheimspeki.is/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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SAMANTEKT ER ÁSKORUN 

Það er áskorun að draga saman í stutta setningu það helsta sem sagt hefur verið í góðri samræðu. Þetta er samt 

verðugt verkefni fyrir nemendur og af og til skaltu spyrja hvort einhver sjálfboðaliði bjóði sig fram í þetta 

verkefni í lok kennslustundar.  

Þú getur líka skipt nemendum í 2-4 manna hópa til að vinna þetta verkefni. Byrjaðu á að láta alla skrifa niður 

það sem þeim finnst vera helsta niðurstaða samræðunnar. Segðu hópunum síðan að bera saman svörin sín og 

koma sér saman um eina sameiginlega niðurstöðu á samræðu bekkjarins 

 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Verkefni til að þjálfa samræðufærni 

 Heimspekileikir 
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