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Lýsing

Í heimspeki er megináhersla lögð á umræður um lifið, tilveruna og hvaðeina sem skiptir nemendur máli. Nemendur þjálfast í 
samræðutækni, gagnrýnni hugsun og skoðanaskiptum.

Markmið:

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er heimspeki, eða siðfræði ásamt heimspeki, hluti af samfélagsgreinum grunnskóla. 
Hæfniviðmið samfélagsgreina eru skilgreind út frá viðmiðum sem miða að því að nemendur skilji veruleikann, sjálfan sig og 
umheiminn sem við búum í. Í heimspeki valáfanganum verður lögð áhersla á að nemendur kynnist betur þessum þáttum og 
glími við spurningar sem varðar þau sjálf og umhverfi þeirra, m.a. með heimspekilegum samræðum. Nemendur þjálfast í 
heimspekilegri samræðu og eru virkjaði til þess að rökræða ýmis málefni á gagnrýnin hátt á heimspekilegum forsendum.

Mikil áhersla er lögð á samræður í kennslustundum. Mikilvægt er að virða skoðanir annarra, nemendur þurfa því að sýna 
samnemendum umburðarlyndi og virða rétt allra til þess að taka afstöðu til málefna og gera sér grein fyrir því að það þurfa 
ekki allir alltaf að vera sammála. Í samræðutímum er ennfremur hvatt til þess að nemendur ígrundi hvað þeir vilja leggja til 
málanna, taki virkan þátt og leyfi öðrum að leggja til málanna. Nánari samskiptareglur verða gerðar í samráði nemenda og 
kennara í upphafi vetrar.

Námsefni:

Ýmis verkefni frá kennara.

Heimildamyndir, þættir og kvikmyndir

Kennsluaðferðir:

Umræður, samskiptaleikir, klípusögur.

Námsmat:

Verkefni, virkni/þáttaka í kennslustundum og vinnubrögð eru metin út frá hæfniviðmiðum námsgreinarinnar. Nemendur fá 
upplýsingar í upphafi hvers verkefnis hvaða hæfniðviðmið verða metin hverju sinni og hvaða kröfur kennari gerir til 
nemenda auk þess er virkni og samskiptafærni nemenda metin reglulega yfir önnina. Hæfni nemenda er metin jafnt og 
þétt og matið birtist reglulega á hæfnikorti nemenda á mentor.
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 Unnið með öðrum og sýnt jákvæðni í samskiptum. 

 Fengist við samfélagsleg og siðferðisleg viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og spurningum sem tengjast 
merkingu og tilgangi lífsins.

 Tekið virkan þátt í samræðum og rökræðum. 

 Fært rök fyrir ýmsum mikilvægum málefnum og bent á góð rök í málflutningi annarra.   

 Gert grein fyrir skoðunum sínum á skýran hátt munnlega.


