Elevene utvikler grunnregler for
utforskende samtaler
Dette er en ressurs som kan brukes som innledende aktivitet hvor elevene skal
tenke sammen og velge seks grunnregler som kan hjelpe dem i gruppearbeid og
gruppesamtaler.
Tilpasset fra Thinking Together resources: http://thinkingtogether.educ.cam.ac.uk/

Oversatt og bearbeidet av forskere i DiDiAC prosjektet.
Vær vennlig å oppgi kilden ved all videre bruk.
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Elevenes grunnregler for utforskende samtaler
Tenk sammen for å velge 6 ”grunnregler "som vil hjelpe alle til å delta i
samtaler
Vi skal lytte og tenke
Vi skal utnevne en lederperson som skal ta avgjørelser
Vi skal be alle om å komme med idéer
Vi skal skrive ned alle idéene og deretter holde en avstemming
Alle idéer vil bli nøye vurdert av gruppen
Vi skal komme på en god idé, og holde oss til den
Utfordringer er viktig og vil bli ansett som nyttig
Det er uhøflig å være uenig med noen, så det må vi prøve å unngå
Vi skal dele det vi vet
Kunnskap er vanskelig å dele så vi vil bare dele meninger
Vi skal vente på tur
Vi kan be om mer informasjon eller begrunnelser
Den mest selvsikre personen skal snakke på vårt vegne
Vi skal forhandle oss frem til en gruppebeslutning som vi alle er enige om
Vi kan være enige om å være uenige
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Dette arbeidet er lisensiert av Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0
License (se http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Du er velkommen til å dele, kopiere og distribuere dette dokumentet, så lenge du
oppgir denne kilden, og ikke profiterer kommersielt på materialet. Du kan også
tilpasse og bruke deler av denne ressursen, så lenge du ikke profiterer kommersielt
og husker å kreditere forfatterne.
Forskningprosjektet Digitalised Dialogues Across the Curriculum (DiDiAC) er
finansiert av Forskningsrådet (FINNUT/Prosjektnr. 254761).
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