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Útdráttur 
 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. – prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri 
vorið 2006.  
 Ritgerðin skiptist í megin dráttum í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er fræðileg 
umfjöllun um skólaþróun, samvinnunám og þær kenningar sem þar liggja að baki. 
Síðari hlutinn fjallar um rannsókn sem gerð var á því hversu stór þáttur samvinnunám 
er í kennsluháttum kennara Stórhólsskóla í kjölfar þróunarverkefnis. Rannsóknin er 
bæði eigindleg og megindleg og þátttakendur voru annarsvegar kennarar skólans sem 
allir svöruðu spurningalista og hinsvegar skólastjóri og tveir kennarar sem við tókum 
viðtöl við.  
 Tilgangur rannsóknarinnar var að fá svör við því hvort kennarar skólans séu að 
nota samvinnunám og hvað skýrir þær breytingar sem orðið hafa síðan 
þróunarverkefninu lauk.  
 Megin niðurstöður eru þær að samvinnunám er lítið sem ekkert notað í 
skólanum þrátt fyrir að kennarar séu almennt á því að aðferðin sé góð og skili góðum 
árangri. Helstu ástæður fyrir því hversu illa gekk að láta aðferðina festast í sessi eru 
þær að eftirfylgni vantaði eftir að þróunarverkefninu lauk formlega og 
undirbúningstími er oft af skornum skammti.  
 Ábyrgð skólastjórnenda er mikil bæði hvað varðar að hvetja kennara til 
fjölbreyttra kennsluhátta og viðhalda því þróunarstarfi sem byrjað er á og stuðla að 
því að það festist í sessi.  
 

Abstract 
 
The following thesis is done as a graduating assignment toward a B.Ed. degree at the 
University of Akureyri in the spring of 2006. 
 This thesis is split in two parts. The first part is a theoretical discussion about 
cooperative learning, constructivism and educational changes. The second part is 
focused on a study that was done on teachers in Stórhólsskóli and their use of 
cooperative learning in the continuance of a developmental project. The methods are 
both qualitative and quantitative and the participants were all the teacher of the school 
who answered questionnaires. We also interviewed the principal and two teachers. 
 The meaning of this study was to find out whether the teachers are using 
cooperative learning and what can explain the changes that have occurred since the 
developmental project came to an end. 
 The basic findings of this study is that the teachers are only using cooperative 
learning remotely in their teaching, even though they think this is a very good method  
and that it does show a good result when it is used. The basic reasons why this method 
did not last in the school are that there wasn’t enough support after the formal ending 
of the project and also that teachers always have a very little time to prepare the 
teaching. 
 Principals have a great responsibility to encourage the teachers toward diverse 
approaches and to maintain developmental changes that school has started on and to 
contribute that the changes will be permanent. 


