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Verkefnabanki Heimspekitorgsins er samstarfsverkefni Félags heimspekikennara, The Philosophy Man og kennara hjá Hagnýtri 

heimspeki.   

SAMRÆÐUREGLUR 
(VIÐMIÐ FYRIR MAT Á SAMRÆÐUFÆRNI) 

 

Aldur nemenda: 9 ára og upp úr 

Viðfangsefni: Hópurinn setur sér reglur um hvaða hegðun sé viðeigandi til að byggja upp gott 

samræðufélag 

Færni- og viðhorfamarkmið: Nemendur velja færniþætti eftir þörfum og framvindu hópsins. Kennari ber val 

þeirra saman við markmið í námskrá Verkefnabankans og metur hvenær þörf er á að benda nemendum á 

að endurskoða samræðureglur hópsins 

Efni og áhöld: tafla til að skrifa upp hugmyndir nemenda  

Tími/umfang: 5-30 mínútur 

Höfundur verkefnis: Brynhildur Sigurðardóttir,  

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Ef þú ætlast til að nemendur þínir skapi gott samræðufélag þar sem þeir geta treyst hver öðrum og tekist á í 

gagnrýninni, skapandi og umhyggjusamri samræðu þá verður þú að láta þá bera ábyrgð á sköpuninni. 

Nemendur eiga að vita til hvers er ætlast, tala um það og meta sjálfir hversu vel þeim miðar áfram í að móta 

gott samræðufélag sem nýtist þeim til náms og skilnings. 

Þótt nemendur hafi ekki fengið mikla formlega samræðuþjálfun þá vita þeir í grundvallaratriðum til hvers er 

ætlast og hvað þarf til að skapa skemmtilega og innihaldsríka samræðu. Þeir vita þetta af því að það er þeim 

eðlilegt að tala saman. Nemendur vilja tala saman, heyra hvað hinir hafa að segja og segja frá sínum eigin 

skoðunum. Þeim finnst skemmtilegt að heyra nýjar hugmyndir og takast á um ágreiningsefni. Heimspekileg 

samræða er tækifæri til að gera þetta í skólanum og læra af því. Verkefnið hér að neðan er því hægt að leggja 

fyrir í fyrstu kennslustund með hvaða hópi sem er. 

LÝSING Á VINNU: 

 Spurðu nemendur „Hvaða gagn er að samræðu í bekknum?“ Þú getur skrifað aðalatriði úr svörum 

þeirra á töfluna ef þér finnst það hjálpa hópnum að taka eftir því sem sagt er. 

 Næst biður þú nemendur um að nefna dæmi um „Hvaða reglur getum við sett okkur um það sem við 

eigum eða eigum ekki að gera í samræðunni til þess að ná þessu marki?“ Gefðu þeim tíma til að hugsa 

sig um og koma með uppástungur. Ef þetta gengur hægt getur þú ýtt á eftir þeim með því að tala um 

að þú munir leggja áherslu á að þjálfa hópinn í samræðu, það geri kröfur á alla og að þetta verkefni sé 

unnið til að hjálpa þeim að átta sig á því hvaða kröfur þú gerir um vinnu þeirra í samræðunni. Þegar 

fjórar reglur eru komnar á töfluna þá lýsir þú því yfir að þetta séu fyrstu samræðureglur bekkjarins. 

Endaðu á að segja þeim að reglurnar eigi að hjálpa hópnum að gera það sem þarf til að samræða í 

bekknum verði góð, skemmtileg og lærdómsrík. Þegar allir fylgja reglunum vandræðalaust verði þær 

óþarfar og þá búi bekkurinn sér til nýjar reglur. 

 Ef hópurinn fer á flug og stingur upp á mjög mörgum reglum þá skapast tækifæri til fyrstu samræðu 

bekkjarins þar sem rökrætt er hvaða fjórar reglur séu mikilvægastar og eigi því að gilda sem reglur 

bekkjarins til að byrja með. Í samræðu nemendanna skiptir aðalmáli að þú sýnir strax í verki að 

samræðan eigi að vera í þeirra höndum. 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. 

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
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
https://verkefnabanki.wordpress.com/namskra-i-samraedufaerni/
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 Samræðureglurnar sem valdar eru er gott að skrifa á stórt spjald, minna á þær í upphafi samræðna og 

nota þær til að meta gæði samræðunnar í lok kennslustunda, t.d með puttamati. 

FLEIRI VERKEFNI Í VERKEFNABANKA HEIMSPEKITORGSINS 
 Heimspekileg samræða, grunnuppskrift 

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/04/21/heimspekileikur-inngangur/
https://verkefnabanki.wordpress.com/2013/03/13/grunnuppskrift-ad-heimspekilegri-samraedu/

