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Ágrip 

Í ritgerð þessari er fjallað um fræðin er liggja að baki samkennslu. Greint frá 

rannsókn sem gerð var á viðhorfum kennara til samkennslu. Rannsóknin byggir á 

viðtölum þriggja kennara innan sama skóla sem gegna þó mismunandi stöðum.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að almennt ríkir mjög gott viðhorf 

til samkennslu. Helstu kostirnir við samkennslu fyrir kennara eru aukinn sveiganleiki 

í starfi og kennslu. Sameiginleg ábyrgð er talinn vera stór kostur því kennarar vinna 

mjög náið samstarf. Gríðarlega gott skipulag þarf að ríkja og hreinskilni innan 

teymisins er mikilvæg til þess að allt samstarf verði eins og best verður á kosið.  

 Hópamyndanir eru algengar og nauðsynlegar í samkennslu og það skipulag 

reynist oft nemendum, sem glíma við námsörðugleika að einhverju tagi, erfitt. Ýmsar 

leiðir hafa þó verið farnar til þess að gera þessum nemendum auðveldara fyrir.  

 Þegar á heildina er litið virðist samkennsla vera gædd mörgum kostum. Ekki 

er kerfið þó gallalaust því ýmsa þröskulda þarf að yfirstíga en ekkert er 

óframkvæmanlegt.  
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaverkefni mitt til B.Ed gráðu við Kennaraháskóla 

Íslands og er vægi ritgerðarinnar þrjár einingar. Ritgerð þessi fjallar um fræðin á bak 

við samkennsluformið auk þess sem ég kynni mér viðhorf þriggja kennara til 

samkennslu. Ég velti talsvert fyrir mér kostum og göllum kennsluformsins og er 

samvinnu kennarana gert hátt undir höfði.  

Við vinnu mína naut ég leiðsagnar Hafdísar Guðjónsdóttur lektors við 

Kennaraháskóla Íslands og vil ég þakka henni kærlega fyrir veittan stuðning. Einnig 

vil ég þakka viðmælendum mínum þremur fyrir einstaklega hjálpsemi og þakkir fyrir 

að leyfa mér að kynnast skoðunum og viðhorfum þeirra á málefninu. 

Þegar það lá fyrir að velja þyrfti efni til að fjalla um í lokaverkefni velti ég 

vöngum yfir því hvað ég gæti gert sem nýttist mér sem best í starfi. Þar sem ég er 

komin með kennarastöðu í skóla sem nýtir sér samkennslu sem kennslufyrirkomulag 

fannst mér tilvalið að kynna mér það efni betur og undirbúa mig því sem best fyrir 

komandi starf.  

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Efnisyfirlit 

 
Inngangur..................................................................................................................... 6 
Fræðilegt samhengi...................................................................................................... 7 

Hvað er samkennsla? ............................................................................................... 7 
Samkennslukennarinn............................................................................................ 10 
Samvinna kennara.................................................................................................. 12 
Kennsluform .......................................................................................................... 13 

Rannsóknin ................................................................................................................ 15 
Framkvæmd ........................................................................................................... 15 
Þátttakendur ........................................................................................................... 16 
Viðtölin.................................................................................................................. 16 
Úrvinnsla ............................................................................................................... 17 

Viðhorf kennara til samkennslu og umræða.............................................................. 18 
Samkennsla og teymiskennsla ............................................................................... 18 
Kostir samkennslu ................................................................................................. 19 
Gallar samkennslu ................................................................................................. 20 
Samvinna kennara.................................................................................................. 21 
Foreldrasamstarf .................................................................................................... 22 

Lokaorð...................................................................................................................... 24 
Heimildaskrá.............................................................................................................. 24 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Inngangur 

 

Þrátt fyrir að skólar séu ólíkir að gerð með mismunandi áherslur vinna þeir allir út frá 

sömu markmiðum við að undirbúa nemendur sem best fyrir líf og starf. Hugtakið 

samkennsla heyrist oft í umræðunni um fámenna skóla þar sem þeim er beinlínis 

nauðsynlegt að stunda samkennslu sökum fárra nemanda. Þetta kennslufyrirkomulag 

hefur verið notað í langan tíma og hófst í gömlu farskólunum þar sem hópi nemenda 

var kennt saman óháð aldri og getu. Vegna hagræðingar tók svo aldurskipta 

bekkjarkennslan við eins og við þekkjum vel. 

Í dag ríkir mikil gróska í skólamálum þar sem stöðugt er verið að leita nýrra 

leiða til þess að bæta skólastarfið enn frekar. Skólastofan hefur stækkað og opin rými 

eru ráðandi þar sem hver og einn vinnur á sínum hraða að sínum eigin markmiðum. 

Er samkennsla það sem koma skal? Ég velti fyrir mér kostum og göllum kerfisins 

með því að skoða fræðin og rannsaka viðhorf kennara til samkennslu.  
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Fræðilegt samhengi 

Í þessum kafla mun ég skoða  fræðilega merkingu  samkennslu.  Einnig verður  

fjallað um nauðsynlegt skipulag í samkennslu, það sem kennarar þurfa að hafa í huga 

í starfi sínu og við undirbúning kennslu sinnar. Einnig mun ég fjalla um teymi 

kennara með samvinnu þeirra að leiðarljósi og að lokum mun ég skoða þær 

kennsluaðferðir sem eru ríkjandi í samkennsluskólum.   

 

 

Hvað er samkennsla? 

Hugtakið samkennsla er skilgreint þannig að tveimur eða fleiri árgöngum er kennt 

saman vegna nemendafæðar (Rúnar Sigþórsson ofl. 1999:10). Það liggur því beinast 

við að fámennir skólar nýti sér samkennsluformið því koma þarf til móts við 

nemendur á ólíku aldursbili í sama nemendahópnum 

Í gömlu farskólunum var samkennsla mikið notuð þar sem nemendum á 

ólíkum aldri var kennt saman sem einn hópur. Með þéttari byggð og auknum 

nemendafjölda þótti hagræðing og tímasparnaður að skipta nemendum í hópa eftir 

aldri þar sem kennarinn gat kennt öllum nemendum sama efnið samtímis (Hafsteinn 

Karlsson 1993: 20). Það er hin hefðbundna bekkjarkennsla eins og við þekkjum vel 

hér á landi. 

Á sjöunda og áttunda áratug þessarar aldar urðu hugmyndir um opinn skóla 

og einstaklingskennslu áberandi í skólamálaumræðunni. Skólar sem kenndu 

samkvæmt þessum hugmyndum notuðu oft samkennslu sem eina leið til að koma til 

móts við fjölbreyttan nemendahóp. Ný kennslufræðileg þekking, verulegt fjármagn 

og kennsluaðferðir sem höfðu nemandann í brennidepli, urðu til þess að opinn skóli 

varð mikilsháttar skólanýjung. Í framhaldi af því komst samkennslan aftur í 

sviðsljósið (Miller, B 1991).  

Nú á dögum hefur samkennslan verið að ryðja sér til rúms enn á ný, jafnvel í 

stærri skólum en þá frekar vegna fræðilegrar þekkingar en af brýnni nauðsyn og því 

má vænta þess að þetta form kennslu hafi ýmsa kosti í för með sér. Þá er hugtakið 
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samkennsla notað í breiðari merkingu en áður og segja að samkennsla sé sú aðferð 

þegar tveim eða fleiri árgangum er kennt saman í hóp, án þess þó að skilgreina hvers 

vegna sú aðferð sé notuð (Hafsteinn Karlsson 1993: 20).  

Þegar fjallað er um nám og þroska nemenda ber að hafa í huga að það getur 

verið mikill munur á nemendum sem fæddir eru á sama árinu. Í hefðbundinni 

bekkjarkennslu fá nemendur fræðslu um sama námsefnið á sama tíma og því er hætta 

á því að kennarinn steypi alla í sama form og geri sömu kröfur á alla nemendur. 

Aðalnámskrá grunnskólanna leggur áherslu á að þótt aldursmunur innan 

nemendahóps sé innan við eitt ár getur verið margra ára þroskamunur á 

einstaklingum í hópnum (Aðalnámskrá grunnskóla 1999: 32).  

Einn af helstu kostum samkennslu er einmitt aldursblöndunin. Tilgangurinn 

með aldursblönduninni er að skapa börnum á mismunandi aldri aðstæður til 

námsframvindu á eigin forsendum en ekki samkvæmt aldurstengdum markmiðum 

námskrár eða aldurstengdu námsefni. Kennslan er skipulögð frá upphafi með 

getumun og mismunandi námsefni í huga. (Pétur Bjarnason 1992: 236).  

Helstu rökin fyrir aldursblöndun eru sú að í samfélaginu eru einstaklingar 

stöðugt að vinna í aldursblönduðum hópum og þar má helst nefna fjölskylduna. 

Fjölskyldan samanstendur af einstaklingum með mismunandi hæfileika sem vinna 

saman að lausnum daglegra verkefna þar sem hinir yngri læra af þeim eldri (Eckhoff, 

N 2007). Í aldursblönduðum bekkjum má búast við meira umburðarlyndi gagnvart 

einstaklingsmun og margt bendir til að það dragi úr þeirri tilhneigingu kennara að 

ætla öllum börnum að læra það sama á sama tíma  

Aldursblandaðir bekkir kalla á skipulag þar sem einstakir nemendur eða litlir 

hópar geta verið að læra mismunandi hluti hlið við hlið og að einstakir nemendur 

geti lagt misjafnt af mörkum til sameiginlegra verkefna. Enn fremur má ætla að þar 

sem brugðist er við aldursblöndum með aukinni samvinnu nemenda stuðli það að 

auknum félagslegum þroska og dragi úr óæskilegri samkeppni og félagslegum 

þrýstingi á börn sem aftur leiðir til færri aga- og hegðunarvandamála (Eckhoff, N 

2007). 

Margt bendir einnig til að í aldursblönduðum bekkjum sé auðveldara að 

skapa bekkjaranda sem einkennist af samhjálp, umburðarlyndi og umhyggju þar sem 
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nemendur sem einhverra hluta vegna eiga undir högg að sækja þrífast betur en í 

öðrum bekkjum. 

Rannsókn sem fjallaði um aðbúnað í fámennum skólum á Íslandi gaf til 

kynna að ytri aðstæður, einkum stærð skólahúsnæðis, ráði nokkru um það hvort 

samkennsla er notuð eður ei. Einnig kom þar fram að kennarar í fámennum skólum 

sjá marga kosti við fámennið en vilja ekki samkennsluna sökum óöryggis (Margrét 

Harðardóttir og Sigþór Magnússon 1990: 63).  

Þóra Björk Jónsdóttir (2000) rannsakaði hugmyndir kennara fámennra skóla 

um stuðning í starfi. Hún komst að þeirri niðurstöðu að kennarar telji sig þurfa 

stuðning eða fræðslu við upphaf kennsluferils með tilliti til samkennslu árganga. Við 

upphaf kennsluferils er kennarinn óöruggur og þarf að takast á við aðstæður sem 

hann þekkir lítið sem ekkert. 

 Þeir kvarta undan litlum stuðningi við skipulagningu samkennslu og telja 

þeir að samkennslan valdi erfiðleikum í kennslu. Fram kemur í rannsókninni að 

reyndir kennarar nefna samkennslu ekki sem ókost eða erfiðleika sem þarfnast 

stuðnings en þeir nefna að ákveðin skipulagsvinna þurfi að ríkja svo samkennslan 

gangi upp (Þóra Björk Jónsdóttir 2000: 92-93).  

Geen (1985) rakti sögu samkennslu og velti því fyrir sér hvers vegna sumir 

skólar höfðu gefist upp á samkennslu. Niðurstöðurnar voru þær að of mikill tími og 

orka fór í undirbúning og skipulagningu kennslunnar, þannig að kennarar og 

stjórnendur gáfust upp.  Ólík hugmyndafræði kennara reyndist einnig vera þáttur í 

því að samkennslan var lögð niður (Cremin, Thomas, Vincett 2005: 28). 

 

Eins og sjá má hefur samkennslan sína kosti og galla. Að mörgu er að huga 

þegar samkennsla er skipulögð og hafa ber í huga að kennarar sem eru að hefja feril 

sinn þurfa á stuðningi að halda. Mikill undirbúningur og skipulag er nauðsynlegt og 

góð samvinna innan teymis þarf að ríkja.  
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Samkennslukennarinn 

Í kennaranámi er hefð fyrir því að kennaranemar velji sér ákveðna námsgrein sem 

þeir sérhæfa sig í. Þeir eru yfirleitt ekki menntaðir til að kenna í aldursblönduðum 

hópum og því eru það oft viðbrigði að standa frammi fyrir hópi nemenda á 

mismunandi aldri, öll að vinna að sitthvoru námsefninu (Hafsteinn Karlsson 1993: 

21). Samkennslan getur því verið meiri ögrun og meiri vinna fyrir kennarann en 

hefðbundin bekkjarkennsla. Hæfileikar og hegðun sem kennarinn verður að sýna 

geta verið öðruvísi og undirbúningur kennslunnar erfiðari, ekki síst hvað varðar 

samræmingu námsgreina og samvinnu við teymið. Í raun er þetta ein helsta ástæða 

þess að hefðbundin bekkjarkennsla varð til á sínum tíma (Callahan 1962). 

Á hverju hausti þurfa kennarar að skipuleggja skólaárið í samræmi við skóla- 

og aðalnámskrá. Ígrunda þarf vel hvaða námsefni hentar öllum nemendahópnum og 

hvað er bundið við ákveðna árganga eða einstaklinga. Því er hægt að sjá talsvert fram 

í tímann og skipuleggja jafnvel næstu þrjú árin því tryggja þarf að allir árgangar fái 

fræðslu í öllum námsgreinum (Hafsteinn Karlsson 1993: 22). 

Gott skipulag auðveldar alla vinnu. Gæta þarf þess að nemendur viti hvert 

þeir eiga að fara og á hvaða tíma. Best er að halda stofuflakki í lágmarki og halda 

þarf námsefninu vel til haga þannig að nemendur hafi það við höndina þegar við á. 

Kennslan, skipulag skólastofunnar og stjórnunin eru flókin og krefjandi 

verkefni. Kennari getur ekki horft fram hjá þroskamun nemendanna eða komið illa 

undirbúinn til kennslu. Þetta verður til þess að kennarinn verður að kunna að 

skipuleggja tíma sinn vel. Samkennsla er ekki fyrir uppburðarlitla eða óreynda 

kennara. Þetta þurfa þeir sem standa að kennaramenntun og ráðningum að hafa í 

huga (Miller, B 1991).  

Þegar nemendur eru mismunandi á veg komnir í náminu þarf að skipuleggja 

nám hvers þeirra og setja markmið sem eiga við hverju sinni. Kennarinn þarf að nota 

tíma í áætlanagerð með hverjum og einum nemanda þar sem farið er yfir námið og 

námsefnið og verkefni vikunnar skipulögð. Kennarinn þarf þá að gæta þess að 

hópurinn vinni að sjálfbærum verkefnum á meðan svo hann fái góðan tíma með 

hverjum og einum nemanda. 
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Þar sem kennarinn getur ekki sinnt öllum nemendum samtímis þá sjálfkrafa 

deilir hann ábyrgð kennslunnar með nemendunum. Slík ábyrgð verður árangursrík ef 

hún er tengd skýrum reglum og venjum. Nemendurnir vita hvers kennarinn væntir. 

Þeir vita að hvaða verkefnum þeir eiga að vinna, hvenær þeirra er að vænta, hvernig 

þau verða metin, hvernig eigi að fá aukahjálp og hvert eigi að skila verkefnunum. 

Skilvirkur kennari í samkennslu skapar aðstæður sem eru hvetjandi og leiða til þessa 

sjálfstæðis og öryggis hjá nemendum (Miller, B 1991). 

Samkennslukennarinn þarf að vera gæddur ýmsum hæfileikum til þess að 

vera sem best í stakk búinn til þess að takast á við samkennslu. Þegar getumunur 

nemenda eykst, hvort sem það er við samkennslu eða hefðbundna bekkjarkennslu, 

aukast kröfurnar á hæfileika kennarans (Miller, B 1991). 

 Bruce Miller (1991) hefur rannsakað samkennslu og leggur hann áherslu á 

hvatningu nemenda til ábyrgðar á eigin námi. Hæfileikar nemenda og skipulagning 

sem miðar að miklu sjálfstæði og færni til einstaklingsbundins náms eða náms í 

samvinnu við aðra nemendur eru mikilvægir. 

Hann telur sig hafa komið auga á sex lykilatriði sem hafa áhrif á árangursríka 

samkennslu. Í fyrsta lagi telur hann að námsgögn og allur aðbúnaður eigi að virkja 

hvetjandi á nemendur. Hann telur góða stjórnun bekkjarins verða að ríkja þar sem 

stundaskrá og venjur stuðla að augljósum og markvissum námsleiðum. 

Kennsluaðferðir og venjur sem leiða til samvinnunáms og sjálfstýrðs náms sem 

byggt er á skilgreindum þörfum einstaklingsins skipta máli. Aðferðir sem auka gæði 

kennslunnar hafa áhrif á árangursríka samkennslu, þar á meðal aðferðir til að 

skipuleggja hópanám í getublönduðum hópi. Síðast en ekki síst leggur Bruce áherslu 

á kennsluaðferðir sem nýta hæfileika nemenda sem kennara annarra nemenda 

(Miller, B 1991). 

Við undirbúning samkennara er að ýmsu að hyggja og oft reynist erfitt að 

skipta nemendum í réttu hópana. Johnson og Johnson (1991) telja að raða eigi 

nemendum í getublandaða hópa. Þá eigi sér stað margbrotnari hugsun og umræðan 

fær meiri vídd. Rannsóknir sýna að námsárangur miðlungsnemenda og seinfærra 

eykst til muna í getublönduðum hópum en aftur á móti hefur ekkert komið fram sem 

bendir til þess að þessi samsetning haldi aftur af duglegu nemendunum. Dugmiklu 
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nemendurnir í hópnum fá gott tækifæri til þess að efla leiðtogafærni og hæfileika til 

úrlausnar og ekki er litið á þá öfundaraugum (Johnson og Johnson 1991). Þess ber þó 

að varast að litlu árgangarnir týnist ekki í fjöldanum, veita verður þeim 

viðurkenningu og hætta er á samanburði við aðra hópa sem eru eldri og getumeiri 

(Hafsteinn Karlsson 1993: 22) 

 

Samvinna kennara 

Í tengslum við samvinnu kennara heyrum við oft orðið teymi. Það hefur verið 

skilgreint sem tveir eða fleiri kennarar sem vinna saman að sameiginlegum 

markmiðum (Cremin, Thomas, Vincett 2005: 22). 

Að mörgu er að huga þegar samvinna kennara er íhuguð. Að skapa gott teymi 

er vandaverk því það skiptir verulega miklu máli og getur haft úrslitavald, hvaða 

kennarar veljast saman í teymi (Hafsteinn Karlsson 1993: 22).  

Því hefur verið haldið fram að farsæl teymisvinna byggist á því að setja 

saman teymi ólíkra einstaklinga. Rökin fyrir því eru að minni hætta sé á stöðnun í 

kennslu og starfi, ólíkar hugmyndir koma fram, gagnrýnin hugsun eykst og meðlimir 

teymisins verða meira skapandi en ella. Jafnframt gefur það góða raun að setja 

hæfasta fólk teymisins í rétt verkefni sem henta hverju sinni. Með því kemur fram 

ákveðin verkaskipting innan vinnurammans og getur það auðveldað undirbúning 

kennslunnar talsvert. Teymið þarf að vera meðvitað um getu hvers einstaklings innan 

teymisins og bera traust til hvers og eins (Cremin, Thomas, Vincett 2005: 24). 

Þrátt fyrir að verkaskipting geti myndast er öll ábyrgð sameiginleg. Allar 

ákvarðandir er lúta að kennslunni eru teknar í sameiningu og því þarf fullkomið 

traust og tillitssemi að ríkja. Teymið vinnur saman að undirbúningi kennslunnar, 

vandamál eru greind og leyst í sameiningu, þarfir nemenda eru metnar og teymið 

skiptist á upplýsingum. Hreinskilni þarf að ríkja og ágreiningsmál eru leyst á 

faglegum nótum (Cremin, Thomas, Vincett 2005: 23). Aðferðir við að leysa slíka 

árekstra hafa úrslitavald á það hvernig samvinnan tekst og tillit er tekið til oft ólíkra 

viðhorfa kennara (Jóhanna Einarsdóttir og Jón Guðmundsson 1982: 57).  
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Samvinna býður upp á fjölmarga kosti fyrir kennara. Gott er að dreifa 

ábyrgðinni, fá annað sjónarhorn á vangaveltur er tengjast kennslunni því betur sjá 

augu en auga.  

 

 

 

Kennsluform 
 
Í þessum kafla muna ég skoða hvaða kennsluform og kennsluaðferðir eru 

einkennandi fyrir samkennslu. 

 

Einstaklingsmiðað nám er einkennandi kennsluform fyrir samkennsluna. 

Kennarinn stendur frammi fyrir hópi nemenda á mismunandi aldursbili og þarf því 

að laga námsefnið eftir  þörfum hvers og eins. Vegna þess að nemendur eru 

mismunandi á veg komnir eftir aldri og getu þá er aðeins lítið brot af öllu námsefninu 

sem kennarinn kennt öllum nemendahópnum í einu (Ingvar Sigurgeirsson 2003). 

 Í einstaklingsmiðuðu námi skipuleggur nemandinn sjálfur nám sitt með 

aðstoð kennara. Í samræmi við skólanámskrá aðlagar hann námsefnið að eigin 

þörfum og getu og því er nauðsynlegt að nemandinn sé vel upplýstur um þau 

námsmarkið er honum er ætlað að ná.  

Það hefur gefist vel að setja upp markmið fyrir eina önn þar sem nemandinn 

getur síðan byggt sína persónulegu áætlun á. Algengt er að hver og einn nemandi 

skipuleggi svo nám sitt frá viku til viku. Þá fær nemandinn tíma með kennara sínum 

þar sem farið er yfir stöðuna og ný vikuáætlun gerð. Einnig er lagt mat á það sem 

unnið var í vikunni áður.  

Helstu kostirnir við einstaklingsmiðað nám í fámennum skólum eru að 

nemendur þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum, fá frekar efni við hæfi hvers og eins 

og geta unnið á sínum eigin hraða (Þorbjörg Arnórsdóttir 2007). 

Hópakennsla er einnig mikilvægur þáttur í samkennslu. Kennarinn dregur 

saman það sem er sameiginlegt í námsefni mismunandi aldurshópa og kennir það í 

hópkennslu. Sem dæmi er bekkjarkennsla oft notuð vegna þess að kennarinn getur 
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verið í tengslum við fleiri nemendur í einu. Samt sem áður þá er bekkjarkennsla í 

skilvirkri samkennslu frábrugðin því sem venjulega gerist í hefðbundinni 

bekkjarkennslu (Þorbjörg Arnórsdóttir 2007). 

Í samkennslu er mikið um þemavinnu þar sem ákveðnar námsgreinar eru 

teknar fyrir, eins og samfélagsfræði. Í þemavinnu vinna nemendur að fjölbreyttum 

verkefnum og eykur það líkurnar á því að hægt sé að mæta mismunandi þörfum 

einstaklinga. Þemavinna hentar vel í samkennslu þegar verið er að vinna með 

þverfagleg viðfangsefni með öllum hópnum (Þorbjörg Arnórsdóttir 2007). 
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Rannsóknin 
 
Tilgangur rannsóknarinnar var að fá fram viðhorf kennara um samkennsluformið 

sem kennslufyrirkomulag. Ég tók viðtöl við þrjá menntaða kennara starfandi innan 

sama skólans í Reykjavík. Ég byrjaði á því að taka viðtölin áður en ég skoðaði 

fræðin sem samkennsla árganga byggir á og ég tel það hafa gert mig enn hlutlausari í 

mati mínu og verið einungis til bóta. Spurningarnar sem ég lagði fyrir viðmælendur 

mína miðuðu að því að fá sem heildstæðasta umfjöllun um samkennslu með öllum 

kostum og göllum.  

 

Framkvæmd  

Ég tók viðtöl við þrjá starfsmenn ákveðins skóla á höfuðborgarsvæðinu um 

samkennslu og viðhorf þeirra til kennslufyrirkomulagsins. 

Við rannsókn mína notaði ég eigindlega rannsóknaraðferð og aflaði gagna með 

opnum viðtölum (McMillan 2004:9). Með því leitaðist ég við að fá fram, lýsandi 

frásögn af upplifun viðmælanda um samkennslu í víðu samhengi. 

Viðtölin voru byggð á opnum fyrirfram ákveðnum spurningum en í öllum 

tilvikum urðu til fleiri spurningar meðan á viðtalinu stóð. Viðtölin fóru fram einn 

föstudagsmorgun í maí. Viðmælendurnir þrír voru skólastjóri, deildarstjóri og 

kennari öll starfandi innan sama skólans. Viðtölin voru nafnlaus og hljóðrituð með 

samþykki viðmælanda. Enn viðmælandi kom til viðtals í einu og að meðaltali var 

hvert viðtal 30 mínútur að lengd.  

Við úrvinnslu viðtalanna lagði ég spurningalistann til grundvallar og byggði á 

svörum spurninganna við afritun viðtalanna. Síðan flokkaði ég svörin eftir 

spuringunum, þannig var efnið kaflaskipt og flokkað eftir því sem við átti hverju 

sinni.  
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Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með markmiðsúrtaki þar sem ég valdi þá 

eftir fyrirframgefnum viðmiðum mínum (McMillan 2004: 113).  

Ég gerði þær kröfur að viðmælendurnir væru menntaðir kennarar með 

þónokkra starfsreynslu, bæði af samkennslu sem og aldurskiptu bekkjarkerfi. Ég 

vildi fá ólík sjónarhorn og því gegndu viðmælendurnir mismunandi stöðum innan 

sama skólans. Þetta gerði ég til þess að fá fram ólík viðhorf á sama viðfangsefninu.  

 

Viðtölin 

Rannsókn mín byggist á viðhorfum þriggja menntaðra kennara sem gegna ólíkum 

stöðum innan sama skólans. Öll viðtölin fóru fram í fundarherbergi skólans og tóku 

um það bil þrjátíu mínútur hvert.   

 Viðtölin byggðust á fáum opnum spurningum en spurningarnar voru aðeins 

hafðar til viðmiðunar þannig að framvinda viðtalsins og frásagnargleði viðmælanda 

naut sín og ég spurði viðmælendur svo nánar um það sem ég vildi kanna betur. Þetta 

er kallað sýrt samtal (McMillan 2004: 266). 

 Í upphafi hvers viðtals gerði ég viðmælendum stutta grein fyrir tilgangi 

rannsóknarinnar, fór hratt yfir spurningarnar og fékk leyfi fyrir upptöku. 

Spurningarnar voru hafðar til viðmiðunar og bar ég upp tengdar spurningar, sem 

komu upp í huga minn,  eftir tilefni hverju sinni. 

Spurningarnar sem ég lagði fyrir viðmælendur mína voru eftirfarandi:  

� Hvernig skilgreinir þú hugtakið samkennsla? 

� Hvernig skilgreinir þú hugtakið teymi? 

� Hverja telur þú vera helstu kostina við samkennslu? 

� Hverja telur þú vera helstu gallana við samkennslu? 

� Telur þú auðveldara eða erfiðara að skipuleggja samkennslu fremur en 

hefðbundna kennslu? Hvers vegna? 

� Börn á mismunandi getustigi: Hvernig gengur að hafa yfirsýn yfir 

hópinn? 

� Samvinna kennara: Hvernig gengur að vinna með samkennurunum? 
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Þess ber að geta að spurningalistinn er ekki tæmandi, en þetta var viðtalsramminn 

sem ég vann út frá og út frá þeim tvinnuðust fleiri spurningar. 

Fyrir viðtölin velti ég ýmsum þáttum fyrir mér er skipta máli í viðtölum. Ég 

kynnti mig vel fyrir viðmælendunum, útskýrði fyrir þeim tilgang rannsóknarinnar, 

gerði þeim grein fyrir því að svör þeirra væru trúnaðarupplýsingar og að rannsóknin 

væri nafnlaus.  

 

Úrvinnsla 

Öll viðtölin voru tekin upp á segulband sem ég afritaði sjálf frá orði til orðs. Ég 

hlustaði fyrst á viðtölin nokkrum sinnum til þess að fá tilfinningu fyrir þeim áður en 

afritun hófst.  

Með því að afrita viðtölin og lesa þau yfir náði ég ákveðinni heildarmynd 

sem hefði ef til vill tapast ef ég hefði einungis hlustað á þau. Ég flokkaði svo svörin 

og nýtti mér þau í rannsókninni.  
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Viðhorf kennara til samkennslu og umræða 

Hér gefur að líta inntak rannsóknarinnar sem er könnun á viðhorfum kennara til 

samkennslu. Þær upplýsingar sem hér koma fram gefa góða mynd af því hvernig 

samkennsla fer fram, skipulag kennslunnar og undirbúningur. Fram koma hugmyndir 

kennarana um kosti og galla samkennslunnar. Talsvert er fjallað um samvinnu 

kennara sem er gríðarlega mikilvæg í þessu samhengi og hvernig sé best að leysa 

ágreiningsmál á farsælan hátt. 

 

Samkennsla og teymiskennsla 
 
Ég spurði viðmælendur mína um það hver væri þeirra skilgreining á hugtakinu 

samkennsla.  

 

„Ég skilgreini það þannig að samkennsla, eins og í okkar skóla, þá eru 

kennarar sem vinna saman að kenna árgangnum og þeir eru í 

samvinnu um að undirbúa námsumhverfi, útfæra námið og kennsluna 

í umhverfinu“ (Úr viðtali).  

 

„Við erum að blanda ólíkum hópum saman, erum með tvo árganga og 

erum að reyna finna hæfa hópa til þess að vinna saman“ (Úr viðtali). 

 

„ Samkennsla felst í því að við erum að breikka og stækka, erum með 

stærra getubil og innan þess geta krakkarnir farið svolítið á sínum 

hraða“ (Úr viðtali).  

 

Einn viðmælandinn nefnir að samkennsla felst í því að verið er að breikka þetta 

árgangabil sem hefur verið og breyta svolítið hugsuninni sem hefur haldist í meira en 

hundrað ár að kenna eftir því hvenær barnið er fætt. Tveir árgangar eru saman í bekk 

og verið er að horfa frekar til þess að sumir geta verið komin lengra en aðrir skemur. 
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Það er ekki verið að þjappa svona inn í miðjuna eins og hefur verið svolítið í 

skólakerfinu, því við erum ekki öll eins.   

 Kostir samkennslu 
 
Sameiginleg ábyrgð kennara á nemendum og undirbúningi er helsti kosturinn við 

samkennslu að mati viðmælenda. Þeir telja það mjög góðan kost að geta fengið 

aðstoð frá öðrum í teyminu, spjallað saman og fá aðra sýn á starfið og kennsluna. 

„Maður er hluti af hóp“ (Úr viðtali). 

Viðmælendurnir telja einnig afar góðan kost við samkennslu að þegar upp 

koma vandamál þá er hægt að leysa úr þeim strax. Ef kennari væri einn með tuttugu 

nemendur þá væri erfitt að láta alla bíða á meðan hann væri að tala við þennan eina 

nemanda.  

„Þessi samkennsla og kennarateymi er algjörlega framtíðin, ekki 

spurning. Mér finnst hitt vera úrelt. Hvaða kennari vill láta stilla sér 

svona upp við vegg í dag með allar þessarar kröfur. Foreldrar gera 

kröfur, nemendur gera kröfur. Ég held að mjög fáir kennarar höndla 

þetta í langan tíma. Það er rosalega erfitt“ (Úr viðtali). 

 

Kennarar eiga að vera faglegir og gera öllum jafn hátt undir höfði. Eins og einn 

viðmælandinn komst að orði þá erum við öll mannleg og við eigum ekki samleið 

með öllum þó svo að við reynum. Við náum mismunandi til nemenda og því er 

mikill kostur fyrir bæði nemendur og kennara að hafa fleiri en einn kennara. Einnig 

var nefnt að auðvelt væri að dreifa ábyrgðinni í sambandi við nemendur sem reyna 

meira á kennarann.  

”Það gerist svolítið í þessari samkennslu að einhver kennari á 

bara meiri samleið með ákveðnum nemanda og tekur hann 

svolítið til sín og það eitthvað sem gengur ekki í 

bekkjarkerfinu“ (Úr viðtali).  

 

Í samkennslu er nám einstaklingsmiðað. Í viðtölunum kemur fram að nemendur fá 

nám við sitt hæfi í samkennsluhópum. Ef nemendur eiga við námsörðugleika að etja 
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er reynt að halda þeim sem mest í hópnum í stað þess að hafa þau í sérstofu. Hver 

nemandi vinnur á sínum hraða í sinni áætlun og þau eru vön því að nemandinn við 

hliðina á þeim er að vinna að öðru námsefni. Þetta telja allir viðmælendurnir afar 

stóran kost við samkennsluna.  

 
Kennararnir höfðu mjög jákvæð viðhorf gagnvart hópamynduninni. Meira en 

helmingi skólatímans eyða nemendur í litlum 12- 15 manna hópum. Þessi nánd gerir 

það að verkum að nemendur kynnast vel og sterk tengsl myndast. Hóparnir eru ekki 

getuskiptir heldur er frekar reynt að búa til hópa þar sem þeir sterkari styðja við þá 

slakari. Með því læra þau samábyrgð, hjálpsemi, virðingu gagnvart öðrum og 

tillitsemi.  

”Ef nemandi í bekkjarkerfi líður illa félagslega og nær ekki að 

tengjast bekkjarfélögum sínum, þá er hann dæmdur til þess að líða illa 

í tíu ár. Með samkennslunni er hægt að hliðra til og hræra í hópunum 

eftir hentugleika hverju sinni. Oft hafa komið vandamál útaf hópum, 

hægt er að laga þau vandamál hreinlega með því að leyfa félögum að 

vera saman og við verðum að taka tillit til þess“ (Úr viðtali).  

 

Einn viðmælandinn nefnir skipulagninguna sem kost við samkennsluna. Þar sem 

nokkrir kennarar koma að kennslunni þarf öll skipulagning að vera á hreinu og málin 

eru rædd þar til niðurstaða fæst. Hann nefnir dæmi um það í bekkjarkennslu að þá er 

kennarinn oft að taka vandamálin með sér heim. Teymið á sína föstu fundartíma þar 

sem farið er skipulega yfir málefni líðandi stundar og þau verkefni sem krefst 

lausnar.   

 

Gallar samkennslu 
 
Hin mikla skipulagsvinna virðist vera einn helsti ókosturinn við samkennsluna. 

Viðmælendurnir líta þó framhjá því vegna þess að þeir telja að þeir græði svo margt í 

staðinn. Einn vildi ekki nefna neina galla í samkennslu en auðvitað eru hlutir sem 

þarf að huga að, að hans mati. 
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 Miklar hópaskiptingar einkenna kennsluna og vissulega eru nemendur sem 

eiga erfiðara í svona mynstri en aðrir. Nemendum sem eru viðkvæmir fyrir 

breytingum og áreiti reynast oft hópamyndanirnar erfiðar. Þá er stefnt að því að 

auðvelda nemandanum daglegt starf með því að lágmarka stofuflakk, nemandinn fái 

sitt fasta sæti og myndræna stundatöflu því skipulag dagsins getur oft verið flókið.  

 Aðrir gallar sem voru nefndir í þessu samhengi tengjast allir á einn eða annan 

hátt samvinnu kennara og tek ég það sérstaklega fyrir í næsta kafla.  

 
 

Samvinna kennara 
 
Samvinna kennara er afar mikill þáttur í samkennslu. Viðmælendur mínir voru 

sammála um að oft reynir á samstarfið því það er misauðvelt að vinna með fólki. Í 

samkennslu þurfa kennarar að hugsa algjörlega upp á nýtt þar sem þeir sitja ekki 

einir við stjórnborðið. Kennarinn er hluti af teymi sem tekur allar ákvarðanir 

sameiginlega.  

 

”Kennarar eru fagfólk og eiga að geta unnið með hverjum sem er. Ég á vini 

utan vinnunnar en vinnufélaga í vinnunni. Stundum gengur okkur vel, 

stundum er erfiðara. Það reynir á samstarfið og mikilvægt er að draga 

persónuna ekki inn í faglegan ágreining“ (Úr viðtali). 

 

Kennararnir verða að stunda fagleg vinnubrögð og auðvitað er samstarfið ekki alltaf 

dans að rósum. Ef illa gengur þá þarf að ræða hlutina án þess að fara í felur með það.  

Annar viðmælandi tekur svo til orða:  

„Þú færð ákveðið hlutverk og verður að díla við það, þú skiptir ekkert 

um. Maður verður að sjá kostina við alla, allir hafa kosti og galla. 

Auðvitað getur maður orðið pirraður en við verðum að geta talað um 

þetta“ (Úr viðtali).  

 

Einn viðmælandinn nefnir það afar mikilvægt í samvinnu að skoða mismunandi 

hæfni innan teymisins. Ef teymið skoðar þessa hluti með opnu hugarfari þá opnast 
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fyrir þeim ný sýn og þeir læra að meta kostina og geta nýtt sér sterkar hliðar hvors 

annars. Samdóma álit var um að hreinskilni sé nauðsynleg í svona nánu samstarfi 

eins og samkennslan krefst og taka verður tillit til ólíkra viðhorfa til þess að skapa 

sem farsælustu lausnina.  

 

Foreldrasamstarf 
 
Á heildina litið eru viðmælendur mínir nokkuð ánægðir með foreldrasamstarfið og 

foreldrar virðast vera ánægðir með skólastarfið. Allir eru þeir sammála um að 

grunnurinn að góðum foreldrasamskiptum sé gott samstarf milli heimilis og skóla. 

Það tekur tíma að vinna inn traust foreldra og eðlilega eru foreldrar á varðbergi 

gagnvart námi barna sinna. 

 Einn kennarinn nefnir það afar mikilvægt að útskýra fyrir foreldrum 

fyrirkomulag samkennslunnar og vera virkilega að kynna það sem verið er að gera 

dagsdaglega. Ef ekki er nægilega vel útskýrt þá verður oft til leiðinlegur 

misskilningur en um leið og maður útskýrir þá fær maður foreldra í lið með sér segir 

hann. Annar bendir á að auðvitað miða allir við það sem þeir þekkja og því er mjög 

mikilvægt að útskýra fyrir foreldrum þær leiðir í skólastarfi sem eru ólíkar því sem 

foreldrar hafa vanist frá því þeir voru við nám í grunnskóla.  Einnig bendir hann á að 

vissulega eru sumir foreldrar tortryggnari en aðrir og þá er um að gera að útskýra 

fyrirkomulagið fyrir þeim.  

 Sem dæmi um misskilning sem getur myndast nefnir einn viðmælandinn 

fyrirkomulagið á kennslu í samfélagsfræði. Tekin eru námsmarkmið tveggja ára og 

þeim skipt niður á tvö ár, ár a og ár b, þannig að t.d. 5. bekkur er að taka efni sem 

tilheyrir 4. bekk og öfugt. Foreldrar miða oft við aðra skóla en í samkennslunni fá 

nemendurnir sömu tækifæri og sömu menntun en ekki endilega á sama augnabliki. 

Þetta veldur oft togstreitu og þá skipta góð foreldrasamskipti og upplýsingaflæði til 

þeirra höfuðmáli.  

Einn viðmælandinn telur sameiginlegu ábyrgðina vera mikinn kost hvað 

varðar foreldrasamskipti. Hann telur að foreldrar geri stundum ósanngjarnar kröfur 

og þá er gott að geta ráðfært sig við samkennara sinn og nefnir hann að teymið ákvað 
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að hafa tvo kennara í foreldraviðtölum. Með þessu skapast öryggi og stundum er 

annar kennarinn meðvitaðri um stöðu nemandans heldur en hinn.  
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Lokaorð 
 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar koma heim og saman við fræðin að baki 

samkennslunni. Viðmælendur mínir voru nokkuð sammála um hvað felst í hugtakinu  

samkennsla og hvað ber að hafa í huga við undirbúning og skipulag kennslunnar. 

Nauðsynlegt er að kennarar sem vinna saman treysti hvor öðru, læri að meta kostina í 

fari hvors annars og geta nýtt sér þá í samstarfinu.  

 Sameiginleg ábyrgð er stærsti kosturinn sem nefndur var því gott er að geta 

dreift ábyrgðinni og tekið allar ákvarðanir sameiginlega ef um erfið mál er að ræða. 

Sameiginlega ákvarðanataka var líka nefnd sem hlutur sem þarf að vinna að því 

maður situr ekki einn við stjórnvöllinn. Það þarf að taka tillit til ólíkra viðhorfa og 

væntinga teymisins.  

 Með þessum skrifum mínum lærði ég heilmargt um samkennslu og hvað felst 

í því að kenna árgöngum saman. Fjölmargt ber að hafa í huga og skiptir þar 

skipulagning og gott samstarf þar mestu máli. Gaman væri ef frekari rannsókn væri 

gerð á þessum málum og þá kannski helst með samvinnu kennara að leiðarljósi þar 

sem nákvæmir spurningalistar væru lagðir fyrir kennara sem hafa reynslu af 

samkennslu óháð því hvort þeir vinna við þess konar skipulag í dag.  

 

 

 

 

María Ragna Aradóttir, september 2007. 
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