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HEIMSPEKILEG SAMRÆÐA 
(GRUNNUPPSKRIFT) 

 

Aldur nemenda: allur 
Viðfangsefni: grundvallaratriði heimspekilegrar samræðu 
Færnimarkmið: samræðumarkmið af þrepum 1 og 2 
Viðhorfamarkmið: samræðumarkmið af þrepum 1 og 2 
Efni og áhöld: stólum (og borðum) raðað í hring, tafla til að skrifa spurningar nemenda, gott að nemendur 
hafi blað og blýant við höndina 
Tími: 40 mínútur og upp úr 
Höfundar: Jason Buckley, Brynhildur Sigurðardóttir þýddi og bætti við 

 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Heimspekilega samræðu má skipuleggja á margvíslegan hátt en á þessu verkefnablaði er gefin lýsing á ferli sem 

gott er að byrja á og leggja til grundvallar í samræðuþjálfun nemenda. Þetta ferli má laga að margvíslegum 

viðfangsefnum og það getur tekið stuttan eða langan tíma í framkvæmd eftir því hvort annars konar verkefnum 

er fléttað inn í samræðuhlutann. 

Ef þú vilt heyra meira um hvað sé gott að hafa í huga þegar maður er að byrja að kenna  í gegnum 

heimspekilega samræðu þá mælum við með að þú kíkir á kennslumyndbönd Jason Buckley. Þau eru á ensku en 

stutt, skýr og skynsamleg. 

LÝSING Á VINNU: 

Þegar nemendur hafa komið sér fyrir leggur þú fram kveikju sem þú hefur valið að vinna út frá. Það skiptir 

miklu máli að allir nemendur upplifi kveikjuna sameiginlega þannig að hún sé reynsla sem allir geta tengt sig við 

og vísað til. 

Kallaðu eftir spurningum frá nemendum og skrifaðu þær á töflu þannig að allir sjái þær. Þú ert að biðja um 

spurningar sem kvikna hjá nemendum út frá efni kveikjunnar og þá langar til að ræða í hópnum. Þú verður að 

gefa nemendum góðan tíma til að hugsa um spurningar og koma þeim frá sér. Það getur verið gott ráð að láta 

alla nemendur skrifa niður að minnsta kosti eina spurningu áður en þú byrjar að skrifa þær upp á töflu. Það 

getur líka verið gott að hvetja nemendum áfram með spurningum á borð við „Hvað fannst ykkur 

athyglisverðast?“, „Var eitthvað sem þið skylduð ekki?“, „Voruð þið ósammála einhverju?“, „Hvað var skrítnast 

eða fyndnast? Getur þú búið til spurningu um það?“ Skrifaðu upp spurningar nemenda þar til þeir hafa ekki 

fleiri eða taflan er orðin full. Merktu hverja spurningu með nafni spyrjandans, það gefur honum viðurkenningu 

og það hjálpar oft að geta leitað til spurninga höfunda þegar hafist er handa við að ræða spurninguna. 

Næst þurfa nemendur að velja spurningu sem þjónar sem upphafspunktur samræðunnar. Þú getur valið ýmsar 

leiðir til að láta nemendur velja spurningu, sú einfaldasta er að allir nemendur fái eitt atkvæði, kjósi og 

meirihlutinn ráði. Ef þú vilt fræðast um fleiri leiðir skaltu lesa verkefnablaðið Að velja spurningu hér á 

Heimspekitorginu.   

  

http://heimspekitorg.is/
http://www.thephilosophyman.com/
http://hagnytheimspeki.is/
http://hagnytheimspeki.is/
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
http://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
http://www.thephilosophyman.com/stages
http://verkefnabanki.files.wordpress.com/2013/03/samraeda_ad-velja-spurningu.pdf
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Þá er að hefja samræðuna. Þetta er aðalvinnan og gott að hugsa um hana í skrefum: 

1. Fyrstu hugsanir: Þegar búið er að velja spurningu skaltu gefa öllum nemendum dálítinn tíma til að 

hugsa um það í friði hvernig þeir vilja svara, jafnvel skrifa niður fyrstu hugmyndir (ekki nauðsynlegt 

samt!). Þú skalt líka biðja nemendur um að bera saman fyrstu hugmyndir sínar í litlum hópum, t.d. láta 

þá sem sitja saman skiptast á svörum. Víti til að varast: ekki fara hringinn og láta alla segja sitt fyrsta 

svar. Það verður langdregið, flatt og leiðinlegt. 

2. Uppbygging: Nú er komið að kjarna málsins – að nemendur flétti áfram samræðu sem dregur fram ólík 

sjónarhorn og byggir upp skilning. Þú biður áhugasaman nemanda um að hefja leikinn og stinga upp á 

svari við spurningunni. Síðan skiptir aðalmáli að þú sýnir í verki að samræðan eigi að vera í höndum 

nemenda. Það er best að gera með því að láta síðasta ræðumann hverju sinni segja hver eigi að tala 

næst og gefa honum orðið. Smám saman eiga nemendur að hætta að líta til kennarans sem stjórnanda 

alls sem gerist í skólastofunni og horfa til hver annarra til að biðja um orðið, spyrja spurninga og 

viðhalda rannsókninni. 

3. Samantekt í lokin: Ekki láta bjölluna stöðva samræður í miðju kafi. Þótt samræðan sé spennandi og 

skemmtileg þá er mikilvægt að hjálpa nemendum að ljúka henni skipulega og hjálpa þeim að draga 

saman niðurstöður. Einföld leið er að enda eins og samræðan byrjaði – með því að láta nemendur sem 

sitja hlið við hlið bera saman niðurstöður sínar. Áður en pörin bera sig saman getur verið hjálplegt (en 

ekki nauðsynlegt) að hver nemandi fái dálítinn tíma til að skrifa niðurstöðuna sína á vinnubókarblaðið 

sitt, ef til vill á eftir fyrstu hugmyndinni sem hann skrifaði í upphafi samræðunnar. Fleiri hugmyndir um 

hvernig hægt er að ljúka samræðu má finna í verkefnablaðinu Að ljúka samræðu hér á 

Heimspekitorginu. 

NÁMSMAT: 

Þegar við metum árangur í samræðufélagi er ástæða til að skoða bæði vinnu einstakra nemenda og vinnu 

hópsins sem heildar. Til að nemendur taki ábyrgð á þróun samræðufélagsins er mikilvægt að láta þá taka þátt í 

námsmatinu með sjálfsmati eða jafningjamati. Þú getur sett þér ákveðin viðmið um hvaða þætti eigi að meta 

hverju sinni. Við mælum með því að þú kynnir þessi viðmið vel fyrir nemendum þínum og bjóðir þeim að hafa 

áhrif á hvað skipti máli.  

Hér að neðan er sýnishorn um gátlista sem hægt er að nýta til að meta framlag einstaklinga í samræðu og 

hópsins alls. Viðmiðunum má skipta út eftir þörfum og þróun samræðufélagsins. Svona gátlista má nýta á 

ýmsan hátt: 

 þú getur fylgst með nemendum og merkt inn á gátlistann á meðan þeir eru í samræðu (kennaramat) 

 nemendur geta fengið eyðublaðið, metið eigin frammistöðu og merkt inn á blaðið í lok samræðu 

(sjálfsmat) 

 nemendur geta fengið eyðublaðið og haft það hlutverk að fylgjast með tilteknum bekkjarfélögum og 

merkja inn á blaðið í lok samræðu (jafningjamat) 

 ÉG HÓPURINN ALMENNT 
 

      
hlustar þegar aðrir tala       

segir skoðun sína       

rökstyður mál sitt       

biður um útskýringar       

talar stutt og laggott       

annað       

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.files.wordpress.com/2013/03/ljuka-samraedu.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
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FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Verkefni til að þjálfa samræðufærni 

 Heimspekileikir 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/samraedufaerni/
http://verkefnabanki.wordpress.com/category/spil-og-leikir/

