
Sjálfsmat kennarans  

Dagbók yfir tækni samræðunnar Dagsetning ______ 
Nöfn    

 
       

Sýndi barnið skapandi 

hugsun? 
       

Leysir barnið vandann með 

nýjum hugmyndum? 
       

Finnur barnið nýjar ráðgátur 

– nýjan vinkil? 
       

Spyr barnið spurninga?        

Fellir barnið dóma?        

Leitast barnið við að 

rökstyðja mál sitt? 
       

Er barnið sammála hinum?        

Skiptir barnið um skoðun?        

Tekur barnið dæmi eða 

alhæfir? 
       

Setur barnið fram tilgátu?        

Uppgötvar barnið nýja 

möguleika? 
       

Sér barnið afleiðingar?        

Skilur barnið samhengið?        

Sér barnið samhengi milli 

orsaka og afleiðinga? 
       

Tekur barnið hugmyndir 

annarra alvarlega? 
       

Hjálpar barnið hinum?        

Hlustar barnið?        

Bíður barnið þar til komið  

er að því? 
       

Situr barnið kyrrt?        

Truflar barnið aðra?        

Einbeitir barnið sér?        

Biður barnið um orðið?        

Hlustar barnið á aðra?        

Tekur barnið almennt þátt  

í umræðunni? 
       

Komust við að niðurstöðu?        

Skoðuðum við málið útfrá 

fleiri en einu sjónarhorni? 
       

Sbr. Lipman, Skarp og Oscanyan 1980:117-124 og  

Sbr. Ingibjörg Sigurþórsdóttir og Sigurður Björnsson án ártals 84. 

 

Punktar fyrir kennarann ! 
 

1. Mundi ég eftir að hvetja börnin til þess að færa rök fyrir máli sínu ?  

2. Sýndi ég börnunum að hugmyndir þeirra vöktu áhuga minn ?  

3. Hvatti ég börnin til þess að spyrja hvert annað ?  

4. Lagði ég áherslu á að börnin hlustuðu hvert á annað ?  

5. Notaði ég æfingar eða kennsluleiðbeiningar þegar tilefni gafst ?  

6. Mundi ég eftir að draga fram forsendur sem börnin ganga út frá ?  



7. Bað ég börnin að koma með dæmi og spurði ég út frá þeim ?   

8. Mundi ég eftir að vekja börnin til umhugsunar  um ályktanir sem draga mátti af því sem þau sögðu ? 

9. Beindust allar athugasemdir að mér ?  

10. Hélt ég fram eigin skoðunum á kostnað hugmynda barnanna ?  

11. Sýndi ég þeim börnum þolinmæði sem áttu erfitt með að tjá sig ?  

12. Tókst mér að virkja þau börn sem ekki tóku þátt í samræðunni ?  

13. Leiddi ég samræðuna þannig að áhugi barnanna hélst ?  

14. Annað ?  
 

Sbr. Ingibjörg Sigurþórsdóttir og Sigurður Björnsson án ártals:83. 


