
Námsfélagar – spjallfélagar -samræðufélagar 

Við höfum átt í svolitlum vandræðum með hugtakið „talk partners“ og merkingu þess. Oftast höfum 

við notað orðin námsfélagar eða spjallfélagar. Mörgum hefur þótt orðið spjallfélagi of léttvægt enda 

þó það sé í rauninni meira lýsandi fyrir viðfangsefnið en orðið námsfélagi. Hvað með 

samræðufélagar?  

Mikilvægi „talk partners“ kemur m.a. fram í niðurstöðum rannsókna John Hattie, en þar kemur í ljós 

að markvissar samræður nemenda um nám hafa mjög jákvæð áhrif á framfarir þeirra. 

Hvað er „talk partners“? 

Að mörgu leyti minna teymin í spurningaþættinum „Útsvar“ á „talk partners“ þau fá ákveðna 

spurningu eða viðfangsefni sem þau leysa með samræðum á stuttum afmörkuðum tíma. Tíma sem 

stjórnandinn stýrir.  

Auk þess að svara sameiginlega spurningum eða leysa þrautir fá „talk partners“ oft það hlutverk að 

veita hver öðrum jafningjamat. 

Þeir sem vinna samkvæmt aðferðarfræði Shirley Clarke láta nemendur skipta um „talk partners“ í 

hverri viku og gæta þess að para þá með tilviljunum. Nemendur sem eiga í sérstökum erfiðleikum í 

námi t.d. vegna skorts á málakunnáttu, eru í þriggja manna teymi. Eldri nemendur þurfa ekki endilega 

að skipta vikulega, geta haft sama „talk partner“ í lengri tíma. 

 

Hvað er ekki hlutverk „talk partners“? 

Það er ekki einkennandi fyrir „talk partners“ að hjálpast að í óskilgreindan tíma t.d. við að vinna 

verkefni í vinnubókum eða að ganga frá í skólastofunni. 

Þjálfun „talk partners“ 

Shirley leggur ríka áherslu á að við þjálfum nemendur markvisst í aðferðarfærði „talk partners“ meðal 

annars með því að setja skýr viðmið fyrir þá. 

 

Verkefni fyrir „talk partners“ 

Verkefni fyrir „talk partners“ geta verið af margvíslegum toga, t.d. geta „talk partners“ borið saman 

mis vel unnin verkefni sem kennarinn lætur þá fá, rætt og svarað munnlegum spurningum eða 

athugasemdum kennara eða fundið ranga svarið, eins og í eftirfarandi verkefni:  

Kennarinn setur upp nokkrar fullyrðingar sem eru kveikjan að viðfangsefninu sem er fram undan og 

„talk partners“ eiga að finna fullyrðinguna sem er röng. Þeir fá  3 mín. Dæmi fyrir verkefni í 

landafræði: 

• Vatnajökull er stærsti jökull Evrópu, hæsti tindur hans er Hvannadalshnjúkur, sem forsetinn 

hefur klifið 

• Í höfuðborg Svíþjóðar Helsinki, er skemmtigarðurinn Skansinn 

• Noregur er eina olíuútflutningsríki Norðurlanda. Olíulindir þeirra eru á sjávarbotni 

• Lego kubbarnir eru dönsk uppfinning og þar er sérstakt land tileinkað þeim 

• Ýmsir hafa gagnrýnt grindkvaladráp sem fram hafa farið í Færeyjum 

 



Í stærðfræði gæti kennarinn sett upp þrjú reiknuð dæmi, eitt þeirra er rangt reiknað. „Talk partners“ 

eiga að finna dæmið sem er rangt og rökstyðja villuna. 

Í íslensku og tungumálum væri hægt að setja upp setningar, þar sem ein er rangt rituð og „talk 

partners“ finna villuna og rökstyðja. 

 

 

 

 

 


