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

heimspeki.   

SAMRÆÐUREGLUR  
FYRIR LEIKSKÓLA OG YNGSTA STIG GRUNNSKÓLA 

 

Aldur nemenda: 5-9 ára 
Viðfangsefni: að hópurinn setji sér viðeigandi reglur í samræðusamfélagi 
Færnimarkmið og viðhorfamarkmið:  þetta verkefni er grunnurinn að því að byggja upp samræðusamfélag.  
Það má tengja það bæði við 1. og 2. þrepamarkmið en verkefnið kallar á samræðu og að nemendur færi rök 
fyrir máli sínu  
Efni og áhöld: tafla til að skrifa upp hugmyndir nemenda, blöð til að teikna upp reglurnar, einnig er hægt að 
fá yngstu nemendurna til að leika reglurnar og taka af því mynd 
Tími/umfang: 10 – 30 mínútur 
Höfundur verkefnis: Jóhanna Kristín Guðmundsdóttir og Jóhanna Guðrún Ólafsdóttir 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
Það er mjög mikilvægt að nemendur komi sér saman um reglur í upphafi þegar samræðusamfélagið er skapað. 

Þeir fást þá við spurninguna: hver er grundvöllur þess að samræða geti farið fram? 

LÝSING Á VINNU: 

Nemendur ákveða fjórar samræðureglur fyrir samræðusamfélagið. Þeir kasta fram hugmyndum að reglum, 
rökræða um leið af hverju þarf að hafa þessar reglur. Þegar þeir hafa sammælst um reglu skrifar kennari hana 
niður, fær nemendur til að teikna regluna og getur þá hengt hana upp eða fær nemendur til að leika regluna og 
tekur af því mynd. Þegar nemendur hafa komið sér saman um fjórar reglur er hægt að byrja samræðu. Í byrjun 
er gott ef nemendur átta sig á því að grundvallarreglur í samræðusamfélagi séu: einn talar í einu og á meðan 
hinir hlusta. 
 
Þegar samræðusamfélagið þróast og nemendum gengur vel að halda þær fjórar reglur sem ákveðnar voru í 
upphafi, er ágætt að spyrja nemendur hvort þeir vilji taka út eina reglu og setja aðra meira krefjandi reglu inn í 
staðinn. Þannig má þróa samræðusamfélagið áfram eftir því sem nemendur verða þjálfaðri í samræðu. Í lok 
samræðu er ágætt að fá nemendur til að meta hvernig þeim fannst ganga að fara eftir samræðureglunum sem 
þeir settu sjálfir með því að gefa reglunum einkunn með þumlinum. Gekk vel: þumall upp, gekk illa: þumall 
niður eða hvorugt þumall í mið. Þumlagjöfin er ágæt þjálfun í að fá nemendur til að hugsa um að það er 
frammistaða heildarinnar sem skiptir máli en ekki hvernig gekk á einstaklingsgrunni.  
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