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Formáli 

Þessi  ritgerð er lögð fram til fullnustu 120 M.Ed. námi við Háskóla Íslands af 

námsbrautinni stjórnun menntastofnana. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS 

einingar.  

Verkefnið var unnið á árunum 2012 og 2013. Gagnaöflun fór fram 

snemma árs 2013. Leiðbeinandi minn við gerð verkefnisins var Ólafur Helgi 

Jóhannesson lektor við Háskóla Íslands. Ég vil þakka honum fyrir góðan 

stuðning og uppbyggilega ráðgjöf og hvatningu. Sérfræðingur var dr. Börkur 

Hansen. Þakka ég honum góð ráð og ábendingar.  

Prófarkalestur var  í höndum Sigríðar Konráðsdóttur og ráðgjöf við 

þýðingar veitti Elías Gunnar Þorbjörnsson og kann ég þeim báðum bestu 

þakkir fyrir aðstoðina og góðar ábendingar.  

Þá ber að þakka skólastjórnendunum fjórum, viðmælendum mínum,  

ómetanlega þátttöku í rannsókninni með því að veita mér upplýsingar og 

tíma. Án þeirra væri sú mynd sem hér verður brugðið upp ekki sú sem hún 

er. Ég vona að sú mynd sem ég dreg upp af starfi þeirra verði þeim efling  til 

áframhaldandi góðra verka. Jafnframt er ósk mín að rannsóknin verði 

öðrum hvatning til að feta þeirra slóð. 
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Ágrip 

Teymisvinna kennara hefur rutt sér til rúms í íslensku skólasamfélagi 

undanfarin ár og nokkrir skólar hafa innleitt þá starfshætti. Hitann og 

þungann af þeirri vegferð bera stjórnendur skólanna en hverjar eru áherslur 

þeirra í hlutverki sínu við innleiðingu teymisvinnu kennara? Viðfang 

rannsóknarinnar var að leita svara við þeirri spurningu með því að skoða 

hvernig skólastjórar líta á hlutverk sitt við innleiðingu teymisvinnu og hver 

reynsla þeirra er af því. 

 Aðferðin fólst í því að kanna hugmyndir og sýn skólastjóranna á 

vinnubrögð sín.  Gagna var aflað með eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem 

tekin voru einstaklingsviðtöl við fjóra skólastjóra í grunnskólum sem hafa 

teymisvinnu kennara í stefnu sinni. Leitast var við að fá fram reynslu þeirra, 

greina hana og finna rauða þráðinn.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að hlutverk skólastjóranna 

við innleiðingu teymisvinnu kennara virðist vera mikill línudans. Línudans 

sem hefur fjögur meginstef í huga skólastjóranna. Í fyrsta lagi að leggja 

áherslu á samvinnuna, trúa á hana, tala fyrir henni og kynna í 

skólasamfélaginu öllu. Í öðru lagi að skipuleggja skólastarfið með tilliti til 

teymisvinnunar svo sem við stundatöflugerð, niðurröðun kennara í teymi og 

ýmsan aðbúnað. Þriðji þátturinn er að styðja á ýmsan hátt við kennarana 

sem taka þátt í teymisvinnunni, eins og með námskeiðum sem eru í 

tengslum við nýja starfshætti og verkefnisstjórum sem halda utan um 

verkefnið. Fjórði og trúlega mikilvægasti þátturinn er samræðan sem 

skólastjórarnir nota  á margvíslegan hátt til að byggja upp það 

lærdómssamfélag sem þeir hafa trú á að teymisvinna kennara skapi. 
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Abstract 

-Treading a narrow path- 
 

Teacher collaboration, team working, has been expanding in Icelandic 

schools in the last years and in some schools this way of working has been 

implemented. The main responsibility lies on the shoulders of the principal 

but what is the emphasis of the principals in their roles when implementing 

teacher team working? The aim of this study is to seek answers to this 

question by looking into how principals see their role in implementing 

teacher collaboration and their experience of it. 

The aim of the research was to explore the ideas and views of the 

methods the principals used. The data was gathered by qualitative methods 

by interviewing four principals that had led the process of implementing 

teacher collaboration. The goal was to access their experience, analyze it 

and find the main points. 

The main results show that the roles of principals in implementing 

teacher collaboration in their schools can be described as a balancing act. 

This balancing act has four main themes in the principals´ minds. The first 

theme is to emphasize on the importance of collaboration, believe in it, be 

outspoken about it and introduce it in the school community. The second 

theme is to organize the school in accordance to teacher team working, 

which includes setting up timetables, putting teachers into teams as well as 

looking into what else might be needed. The third is to support the teachers 

that are collaborating in many ways such as by seminars that support the 

teachers’ new way of working and by installing project leaders that 

coordinate the process. The fourth and possibly the most important part is 

the way the principal communicates to build a learning community that the 

principals believe can be created by teacher team working and 

collaboration.   
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1  Inngangur 

Viðfangsefni mitt í þessari ritgerð er hlutverk skólastjórnenda við 

innleiðingu teymisvinnu kennara í grunnskóla.Teymisvinna hefur rutt sér til 

rúms í íslensku skólasamfélagi undanfarin ár og  nokkrir skólar hafa innleitt 

þá starfshætti.  

Í skýrslu Skóladeildar Akureyrar um úttekt á einstaklingsmiðuðum 

kennsluháttum (2008) kemur fram að tilgangur teymisvinnu kennara sé að 

þeir deili ábyrgð á kennslu, undirbúningi og framkvæmd, og nemendum, 

bæði námi og líðan. Teymisvinnan gefi tækifæri til sveigjanleika í 

skólastarfinu og kennurum möguleika til þróunar og þroska í starfi. Góð 

samvinna kennara í teymi sé lykilatriði í velgengni teymiskennslunar.  

Skólastjórnendur eiga að vera faglegir leiðtogar í skólum sínum og stuðla 

að uppbyggingu lærdómssamfélags og draga vagninn í skólaþróun. Í 

rannsókn Svanhildar Maríu Ólafsdóttur „Ef teymiskennsla er svarið, hver er 

þá spurningin?“ kemur fram að lítil áhersla er lögð á að þróa og vinna með 

samskipti og nám kennara sem vinni saman í teymi. Þar kemur einnig fram 

að ekki sé unnið markvisst með slíkt nám og þróun samskipta og samræðna 

um nám og starf kennaranna sé stutt á veg komin. Svanhildur telur að hver 

skóli þurfi að skilgreina með hvaða hætti styðja þurfi við starfsþróun 

kennara sinna (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). Teymisvinnu á ekki bara 

að láta þróast, hún þarfnast leiðsagnar, skipulags, mats og ígrundunar og  

það er hlutverk skólastjóra að vera þar í forsvari og skapa þann grundvöll 

innan skólans sem þarf og þannig þarf skólastjórinn að vera faglegur 

leiðtogi. 

Ég mun skoða hugtökin lærdómssamfélag, teymisvinna og stjórnun og 

hvað felst í þeim. Hver eru einkenni lærdómssamfélags? Hvað felst í 

teymisvinnu kennara? Og hvaða þættir í stjórnun styðja við hlutverk 

skólastjóra við innleiðingu teymisvinnu?  

Í verkefninu mun ég ekki beina athyglinni að þeim ytri þáttum sem hafa 

áhrif á innleiðingu teymisvinnu  heldur fyrst og fremst að hlutverki 

skólastjóranna í því ferli. Það er: Hvað hvetur skólastjóra til þess að þróa 

teymisvinnu innan skólanna og á hvað leggja þeir áherslur í þeirri vegferð? 
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1.1 Tilgangur og markmið 

Rannsóknin er hagnýt og er ætlað að auka þekkingu á viðfangsefninu. Hún 

miðar einnig að því að efla skilning þeirra sem starfa í skólasamfélaginu á 

hlutverki skólastjóra við innleiðingu teymisvinnu kennara og hvaða aðferðir 

gætu reynst árangursríkar við það verkefni. Það er von mín að rannsóknin 

nýtist öðrum sem starfa að skólamálum og hafa áhuga á viðfangsefni 

hennar.  Jennings (2007) fjallar um teymisvinnu og uppbyggingu 

kennarateyma.  Þar segir að sýn og stefna skólastjóra hjálpi til við að breyta 

viðhorfum og starfsábyrgð til hins betra. Samvinna og stuðningur 

stjórnenda hafi mikil áhrif á hvernig viðhorf til teymisvinnu verði jákvæðari. 

Ef skólastjórarnir telja samvinnuna byrði sem er troðið upp á kennarana er 

ekki líklegt að teymisvinnan skili  árangri. Ef þeir aftur á móti hafa trú á að 

samvinna kennara sé einstakt tækifæri til þroska í starfi þá eru miklar líkur á 

að hún gangi vel. 

Af þessum sökum tel ég afar mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvaða 

áherslur skólastjórar, sem hafa reynslu af innleiðingu teymisvinnu, leggja í 

því starfi sínu. Hver er reynsla þeirra af því að hafa áhrif á kennsluhætti 

kennara og hvetja til breytinga? Hvernig hafa þeir stutt við kennara í þeirri 

vegferð? Hvað reyndist þeim vel við innleiðinguna?  Hvaða ljón voru helst í 

veginum? Vegna þessara hugleiðinga minna valdi ég að nota eigindlega 

rannsóknaraðferð við verkefnið.  Til að komast að reynslu skólastjóra af 

innleiðingu teymisvinnu hjá kennurum voru tekin viðtöl við skólastjóra í 

fjórum grunnskólum sem hafa teymisvinnu í skólastefnu sinni.  

Með því að skoða og skilgreina hvaða þættir það eru sem skólastjórarnir 

leggja áherslu á við innleiðingu teymisvinnu kennara eykur það möguleikana 

á að styrkja slíkt starf með það að markmiði að auka gæði skólastarfs.  

Markmið mitt með rannsókninni er að beina sjónum að því hvernig 

skólastjórar líta á hlutverk sitt  við innleiðingu teymisvinnu kennara. Leitast 

verður við að dýpka þekkingu og skilning á upplifun skólastjóra í þessu 

hlutverki sínu og hvernig þeir líta á sig sem faglegan leiðtoga breytinga og 

þannig bregða upp mynd af einu af mörgum hlutverkum skólastjórnenda. 

 

 

 

1.2  Það sem kveikti áhugann 

Mikið var fjallað um hlutverk skólastjóra í skólaþróun í diplomanámi mínu 

við KHÍ á árunum 2004-2006.  Í náminu voru færð sterk  rök fyrir því að 
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skólastjórinn ætti að vera leiðtogi og byggja upp lærdómssamfélag í skólum 

og leiða þróunar- og breytingastarf í þeim. Á þessum tíma var ég  í starfi 

skólastýru við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar og þar unnum við að 

þróunarverkefni á árunum 2003-2006. Þróunarstarfið gekk út á að taka upp 

samkennslu árganga og nýta til þess kennarateymi.   Ástæður þess að 

teymisvinna var valin sem útgangspunktur skólastarfsins voru margvíslegar 

en þó fyrst og fremst þær að þegar kennarar vinna saman í teymi opnar það 

möguleika á faglegri umræðu, deildri ábyrgð á nemendum og kennslu, 

sveigjanlegri vinnubrögðum og auknum tækifærum til að laga kennsluna að 

þörfum nemenda. Í teymisvinnu er samvinna kennaranna forsenda þess að 

vel gangi og það sýndi sig í þessu verkefni þar sem gott gengi í kennslustofu 

virtist byggja svo til alfarið á þeirri samvinnu.  Hvernig kennurunum gekk að 

vinna saman var mjög misjafnt og margt sem við töldum sjálfgefið var það 

ekki. Fólki sem var vinir áður en til samvinnunnar kom gekk ekkert betur að 

vinna saman en þeim sem ekkert þekktust áður og jafnvel var það svo að 

þeir sem töldu sig góða vini voru afleitir í samvinnu. Ég sem stjórnandi 

skólans varð mjög hugsi yfir hlutverki stjórnenda í svona þróunarstarfi, 

hvernig gæti ég stutt við kennarana til að þróa starf sitt í gegnum samskipti, 

samvinnu og nám. 

Haustið 2006 fór ég til starfa sem skólastýra Lundarskóla á Akureyri.  

Vegna reynslu minnar að austan og námsins við KHÍ var sú vitneskja að 

skólastjórinn þyrfti að styðja mjög vel við starfsfólk sitt í breytingu 

skólastarfsins ekki ný fyrir mér þegar við, haustið 2007, hófum vinnu við að 

innleiða teymisvinnu kennara í Lundarskóla. Sú innleiðing tók fjögur ár og 

nú er teymisvinna stór hluti af stefnu Lundarskóla. Það hefur oft verið á 

brattann að sækja og ýmis fræði um breytingarstjórnun komið að góðum 

notum. Það er töluvert annað að innleiða nýjar hugmyndir í gamalgróið 

skólastarf en að byggja upp nýjan skóla frá grunni með ákveðna stefnu í 

huga. Í nýjum skóla þarf ekki að breyta neinu, heldur að hefja starf. 

Segja má að áhugi minn á því að skoða stuðning skólastjóra við 

kennarateymi hafi kviknað í þróunarstarfi því sem ég hef tekið þátt í 

undanfarin ár sem skólastýra Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar og Lundarskóla. 

Mig langar til að vita hvaða nálgun stjórnenda við skólaþróun þeir telja að 

skipti máli við innleiðingu teymisvinnu og  hvernig hún gæti nýst öðrum 

stjórnendum sem hafa í huga að feta þeirra spor.  
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1.3 Rannsóknarspurningin  

Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 er lögð  áhersla  á að 

skólastarf þurfi að vera í sífelldri mótun og að samstarf og samhæfing sé 

lykilatriði í farsælu þróunarstarfi á sviði skólamála. Rætt er að ýmsir aðilar 

beri sameiginlega ábyrgð á því að skólastarfið sé í stöðugri endurskoðun og 

að umbótaviðleitni eigi að einkenna störf þeirra sem þar deili ábyrgð.  

Í formála nýrrar Aðalnámskrár segir Katrín Jakobsdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðherra:  

Það eru gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun 

verður í skólastarfi nema fyrir tilstuðlan kennara og 

skólastjórnenda. Lengi má lagfæra menntastefnu, skipulag, 

námsgögn og skólabyggingar en ef breytingum er ekki fylgt 

eftir í skólunum skila þær ekki árangri. Innleiðing nýrrar 

hugsunar í skólastarfi byggist á góðri samvinnu 

menntayfirvalda við þá sem bera hitann og þungann af 

skólastarfinu. 

Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

kemur fram að skólastjóri sé forstöðumaður grunnskóla, stjórni honum, 

veiti faglega forystu og beri ábyrgð á starfi skólans. Skólastjórinn hlýtur því 

að vera lykilaðili í því að innleiða nýja hugsun í skólastarfið og einn þeirra 

sem ber hitann og þungann af skólastarfinu. Velta má því fyrir sér hvernig 

skólastjórar fara að því að innleiða þá nýju hugsun sem teymisvinna 

kennara er? Hvernig fylgja þeir þeim breytingum eftir? Eru sérstakar 

áherslur hjá þeim varðandi þróun teymisvinnu kennara? Hvernig styðja þeir 

við skipulag og samvinnu sem fær skóla til að þróa teymisvinnu kennara? 

Með öðrum orðum, hvernig hefur þróunarstarfið við innleiðingu 

teymisvinnu kennara áhrif á hlutverk skólastjóra?  

Þessi atriði leiða til þeirrar rannsóknarspurningar sem ég mun leitast við 

að svara í rannsókn minni en hún er:  

Hverjar eru áherslur skólastjóra í hlutverki sínu við innleiðingu 

teymisvinnu kennara? 
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1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er í fimm meginköflum og hefst á inngangsorðum um verkefnið, 

efni þess og rannsóknarspurningin er sett fram. Í öðrum kafla er sjónum 

beint að fræðilegum grunni verksins og fjallað um þrjú meginatriði: 

lærdómssamfélag, teymisvinnu og stjórnandann. Í þriðja kafla er rannsóknin 

kynnt, markmið hennar og framkvæmd. Rannsóknaraðferð er gerð skil, 

undirbúningi, gagnaöflun, úrvinnslu og siðferðilegum atriðum. 

Niðurstöðukaflinn kemur þar á eftir þar sem svörin við 

rannsóknarspurningunni eru kynnt og dregnar út þær áherslur sem komu 

fram í rannsóknargögnunum.  Í umræðukafla er síðan farið yfir helstu 

niðurstöður og þær skoðaðar í ljósi fræðilegrar vitneskju. 

Í lokaorðum ritgerðarinnar eru niðurstöður teknar saman í stuttu máli og 

þær hugmyndir sem kviknuðu við vinnu hennar. Að endingu er listi yfir 

heimildir sem notaðar voru við vinnslu verkefnisins. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Í þessum kafla mun ég fjalla um lærdómssamfélagið og teymisvinnu 

kennara út frá skrifum fræðimanna. Það er markmið mitt að gefa 

lesandanum hugmynd um hvað felst í hugtökunum lærdómssamfélag og 

teymisvinna. Einnig er mikilvægt að ræða hvernig skólastjórar ættu að taka 

þátt í að þróa og koma lærdómssamfélagi og teymisvinnu í framkvæmd. Því  

mun ég í lok kaflans gera grein fyrir kenningum um stjórnun og forystu og 

þá sérstaklega hlutverki skólastjóra við uppbyggingu lærdómssamfélags. 

2.1 Lærdómssamfélag 

 

Lærdómssamfélag er hugtak sem lýsir menningu skóla. Í skólum þar sem hin 

ríkjandi skólamenning snýst um nám nemenda og starfsfólks er talað um 

lærdómssamfélag. Með lærdómssamfélagi er átt við skólasamfélag þar sem 

bæði skólastjórnendur og kennarar leita leiða til að bæta skólastarfið með 

þarfir nemenda í forgrunni. Eaker, Dufour, Dufour (2002)  segja að í 

lærdómssamfélagi sé áherslan á nám frekar en kennslu.  Þar fari fram 

ígrundaðar samræður kennara um lykilspurningar um nám eins og:  Hvað er 

ætlast til að nemendur læri? Hvernig vitum við að nemendur eru að læra? 

Hvernig getum við stutt við og hjálpað nemendum við námið og eflt þá? Í 

lærdómssamfélagi eru ákvarðanir byggðar á samræðum og ígrundun 

samverkafólks, teymum kennara sem leita eftir bestu kennsluháttunum. 

Litið er á kennara sem leiðtoga og að þeir gegni lykilhlutverki í þróun 

skólastarfsins. Skólastjórinn er síðan leiðtogi þeirra og hans hlutverk er að 

finna leiðir til að virkja þá.  Því má segja að hlutverk skólastjóra í 

lærdómssamfélagi sé að vera leiðtogi leiðtoganna. Í lærdómssamfélagi er 

skólaþróun beint að mikilvægum markmiðum sem munu efla nám 

nemenda. Það má segja að í lærdómssamfélagi sé seigla og þrautseigja afar 

mikilvæg. Þar er stöðugt verið að halda áfram umbótum og mjög mikilvægt 

er að halda áfram en ekki fara fram og til baka með hugmyndir og gefast of 

fljótt upp.  

Nemendur eru þungamiðja skóla sem er lærdómssamfélag. Nám allra 

nemenda skiptir máli og kennarar leita leiða til að þjónusta hvern og einn 

eftir hans þörfum. Roberts og Pruitt (2003) segja að kjarninn í 

lærdómssamfélagi sé að auka námstækifæri nemenda og bæta árangur 
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þeirra. Þar taka kennarar höndum saman og skuldbinda sig í samvinnu til að 

efla nemendur. Í lærdómssamfélagi læra kennarar hver af öðrum og hver 

með öðrum í formlegu jafnt sem óformlegu samstarfi. Kennarar í 

lærdómssamfélagi leita eftir sameiginlegum skilningi á því hvað er 

árangursrík kennsla fyrir alla nemendur skólans þegar þeir vinna saman og 

leysa mál varðandi kennslu.  Abrutyn (2006)  tekur í sama streng og segir að 

í lærdómssamfélagi sé ekki einblínt á hvað kennarar kenna heldur hvað 

nemendur læra. Áhugi kennara og áherslur beinast að því að finna út hvað 

virkar í kennslunni. Í rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006) kemur 

fram að það sé mjög erfitt fyrir kennara að beina athyglinni frekar að námi 

nemenda en kennslu sinni en það sé þó það sjónarhorn sem þurfi að 

einblína á við uppbyggingu lærdómssamfélags. Tengsl séu á milli styrkleika 

lærdómssamfélagsins og árangurs skóla, með því að efla skóla sem 

lærdómssamfélag verði ávinningur í námi nemenda.  

Í samhengi við það sem Abrutyn og Anna Kristín segja má hugsa sér að 

kennarar geta í sjálfu sér kennt og kennt þó ekki nema hluti nemenda þeirra 

læri af þeirri kennslu. En þegar þungamiðjan er færð yfir á það hvað 

nemandinn nemur þá þurfa kennarar að taka upp nýja starfshætti. 

Starfshætti sem kalla á samvinnu og að kennararnir sjálfir nemi (Wiggins og 

McTighe, 2006). Í skóla sem er lærdómssamfélag eiga allir kennarar að vera 

nemendur. Þeir þurfa að skuldbinda sig til þess að rannsaka kennslu sína. 

Hvað virkar? Hvað virkar ekki? Hvenær læra nemendur mest?  Hvers vegna? 

Hvernig getum við lært af því? Hvenær eiga nemendur erfitt með að læra og 

hvers vegna? Hvað getum við gert í því?  Að takast á við þessar spurningar 

er það sem  námið  í  lærdómssamfélagi gengur út á (DuFour og Marzano, 

2009). Samræðan færist frá sjónarhorninu um hvað var kennt og hvernig,  

yfir í hvað var lært og  hvernig getum við nýtt þann lærdóm til að efla 

faglega vinnu okkar. Í skýrslu Masters (2009), sem gefin var út af ástralska 

ráðinu um menntarannsóknir, kemur fram að rannsóknir sýni að skólar sem 

setja lærdómssamfélag í forgang og vinni að því að skapa sterka, faglega 

menningu kennara, þar sem unnið er saman að því að efla kennslu, sýni 

fram á betri árangur í námi nemenda en skólar sem leggja ekki  áherslu á 

slíkt samfélag . Í árangursríkum skólum sé sjónarhornið á lærdóm kennara 

til að efla kennslu og nám enn frekar. Þar eru umræður um nemendur og 

nám þeirra samtvinnaðar  vinnu kennara. Kennarar gera sameiginlegar 

áætlanir, kenna saman og meta kennsluna í samvinnu. Kerfisbundið er 

leitað leiða til að læra hið besta frá öðrum, bæði innan og utan skólans.  

Til að beina athyglinni að námi nemenda frekar en kennslu hvers 

kennara þá þurfa kennarar að ræða saman. Því er samvinna kennara 

forsenda þess að lærdómssamfélag skapist og hún er límið sem heldur því 
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saman. Með samvinnu stuðla kennarar að því að bæta kennsluna og efla 

nám nemenda. Ummerki um lærdómssamfélag sjást þegar kennarar tala 

hver við  annan um kennsluna, þegar þeir deila þekkingu sinni, skoða vinnu 

hver annars og bera umhyggju fyrir gengi hver annars. Styrking, 

viðurkenning, ánægja og árangur kemur aðeins með því að vera virkur 

þátttakandi innan öflugs hóps starfsfélaga (Barth, 2006).  

Acerman og Mackenzie (2006) ræða á sömu nótum og Barth og leggja 

áherslu á að kennurum í lærdómssamfélagi sé mjög umhugað um 

nemendur og hvernig skólinn geti hjálpað þeim að læra. Kennararnir hugsa 

sífellt um bilið á milli raunveruleikans og hugmynda um skólann, misræmið 

sem þeir sjá hvetur þá til breytinga. Kennarar í lærdómssamfélagi skoða 

kennslu sína, deila reynslu sinni, spyrja samkennara sína, leiðbeina nýjum 

kennurum og finna út hvernig samvinna kennara hefur áhrif á starfshætti 

skólans.  Kennarar í lærdómssamfélagi halda á lyklinum að eflingu náms og 

setja nám og kennslu í nýjan farveg.  Einkenni kennara í lærdómssamfélagi 

eru að þeir eru trúir sannfæringu sinni, sýna auðmýkt í samvinnu og vinna 

sífellt með samkennurum að því að efla nám nemendanna. Finna leiðir til að 

skólinn verði betri fyrir alla nemendur.   

Stefna  sem byggir á vali og ábyrgð í samræmi við framtíðarsýn um 

hlutverk skólans er besta tryggingin fyrir árangursríku námi. Þegar við sjáum 

skóla sem lærdómssamfélag gerum við ráð fyrir sameiginlegu, 

merkingarbæru námi, að þekkingu sé deilt innan skólans. Öflugt 

lærdómssamfélag myndast þegar fólk þekkir styrk og veikleika hvort annars, 

og þegar forvitnin skorar möguleikana á hólm. Þar er umhverfi þar sem fólk 

er öruggt með að deila sínum skoðunum og tilbúið að takast saman á við að 

koma nýjum hugmyndum í framkvæmd. Það krefst góðs tíma til að 

skeggræða og skiptast á hugmyndum og felur í sér góð samskipti. Í öflugu 

lærdómssamfélagi fær ástríða fólks að njóta sín og stuðlað er að lífsfyllingu 

allra sem þátt taka (Thienen, 2006).  

Því hefur verið haldið fram hér að framan að í lærdómssamfélagi sé 

athyglinni beint að námi nemenda frekar en kennslu kennara. Sköpun 

lærdómssamfélags byggir á því að kennarar vinni í mjög nánu samstarfi og 

séu sífellt að meta starf sitt til góða fyrir alla nemendur. Áherslan er á að 

leita leiða til að þróa starfshætti samvinnu í skóla með árangur nemenda að 

leiðarljósi. Í næsta hluta verður fjallað nánar um það starf kennaranna undir 

formerkjum teymisvinnu. 
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2.2 Teymisvinna  

Eins og fram hefur komið, í umfjölluninni hér á undan um 

lærdómssamfélag, þá er samvinna kennara ein af grunnstoðum þess. Að 

kennarar vinni saman að því að bæta og efla nám allra nemenda. Mikilvægt 

er að nota markviss og áþreifanleg vinnubrögð til að hjálpa starfsfólki að 

vinna með eigin sýn og að kortleggja hugmyndir sínar og hugmyndafræði. 

Ein leið til þess er að mynda teymi meðal starfsfólks sem vinnur saman. Á 

sama hátt og skólinn þarf að skilgreina sýn sína og marka sér stefnu þarf 

hvert teymi að vita fyrir hvað það stendur og skapa sér sameiginleg gildi og 

framtíðarsýn. Finna þarf leiðir til að efla teymin og gera þau hæfari og 

samhentari. Vinna þarf með fagvitund hvers og eins starfsmanns og  styðja 

teymin í að samhæfa sig. Hver og einn teymisfélagi þarf að fara í sjálfskoðun 

og deila henni síðan með teymisfélögum sínum. Á þann hátt er stuðlað að 

því að allir verði sáttir við sína starfsfélaga, teymin verði samtaka og noti 

tíma sinn faglega til umræðna og vinnu. Í samstilltu teymi setja 

teymisfélagar sér markmið í starfi. Þeir þekkja styrkleika og veikleika hver 

annars og kunna að taka á ágreiningsmálum. Þá er líklegra að vinna 

teymisins verði þannig að nemendur njóti góðs af og kennslan verði öflugri 

en ella. Það eykur starfsþroska og bætir kennslu og vinnulag ef allt 

starfsfólkið vinnur með sameiginleg markmið í huga. Hvetja þarf kennara til 

að  ígrunda vinnubrögð sín, hugmyndafræði og sýn. Slíkar faglegar umræður 

á vinnustað og það að deila hugmyndafræði og vangaveltum, styður við 

breytingar á námssamfélaginu og skapar sameiginlega framtíðarsýn. 

(Thienen, 2006; Wiggins og McTighe, 2006; Barth, 2006; Kohm og Nance, 

2009;  Lencioni, 2002).  

Í skýrslu Skóladeildar Akureyrar um úttekt á einstaklingsmiðuðum 

kennsluháttum (2008) kemur fram að tilgangur teymisvinnu kennara sé að 

þeir deili ábyrgð á kennslu, undirbúningi og framkvæmd, og nemendum, 

bæði námi og líðan. Teymisvinnan gefi tækifæri til sveigjanleika í 

skólastarfinu og kennurum möguleika til þróunar og þroska í starfi. Góð 

samvinna kennara í teymi sé lykilatriði í velgengni teymisvinnunar. 

Rannsóknir sem Master (2009) byggir skýrslu sína á segja að 

árangursríkir skólar byggi á samvinnu kennara sem miði að því að bæta nám 

allra nemenda. Skólar sem fá kennara til að vinna í teymisvinnu leggi 

áherslu á að kennarar taki sameiginlega þátt í skipulagningu, þróun og mati. 

Kennararnir þrói sameiginleg verkefni, taki þátt í faglegri þróun og hafi 

góðan skilning á því hvers er vænst af þeim í starfinu.  Kennarar einblína á 

að breyta vinnulagi sínu og eru hluti af lærdómssamfélagi sem saman 

stefnir að því að bæta nám allra nemenda. Skólamenningin í árangursríkum 
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skólum byggi á því að fá kennara til að vinna saman og læra hver af öðrum. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2006) ályktar að samvinna kennara, sem felur í 

sér sameiginlega ábyrgð, og byggir m.a. á teymiskennslu sé líkleg til að skila 

árangri fyrir þá kennara sem taka þátt í teyminu sem og til að styrkja 

lærdómssamfélag skólans sem heild.   

Skilgreiningu á teymisvinnu er t.d. að finna hjá Kroll-Schwarts (2004) en 

þar segir að teymisvinna í skóla sé skuldbundin langvarandi samvinna þar 

sem hópur kennara hefur skýra og sameiginlega sýn og grunnmarkmið. 

Samvinna sem tekur til skipulags og samþættingar námsefnis byggt  á 

faglegu og einstaklingsmiðuðu kennsluferli og sérþekkingu hvers og eins 

innan teymisins.  Einkenni faglegs teymis er að eiga kennsluúrræði sem 

henta öllum nemendum. Teymið byggir á sameiginlegum markmiðum, 

samstarfi og kennsluháttum þeirra sem teymið skipa. Það á að vera hæfilegt 

jafnvægi milli sérþekkingar hvers kennara og teymisins sem heildar. Þessir 

þættir eiga að styrkja hver annan. 

Acerman og Mackenzie (2006) ræða að  skólar verði að finna leiðir til að 

rjúfa einangrun kennara. Kennarar þurfi að tengjast hverjir öðrum, kenna 

hverjum öðrum og hjálpa samkennurum að þróa hæfni og skilning á 

skólastarfinu. Það getur verið erfitt að vera bæði styðjandi og gagnrýnandi 

og það þarf að finna leiðir til að þau hlutverk samrýmist. Þegar kennarar 

þjálfast í samvinnu átta þeir sig á mikilvægi þess að þiggja og gefa í 

sameiginlegum ásetningi til að finna betri leiðir til skilnings og 

ákvarðanatöku. Thienen (2006) segir að kennarar þurfi að hafa  

sameiginlegan skilning, hugtök, sömu hugmyndir um þekkingu, taka á 

hlutunum í sameiningu og vinna með margbreytileika nemenda saman. 

Auðlegðin og fjölbreytnin sem felst í samræðum samstarfsfólks skipta 

höfuðmáli, þær knýja fólk áfram í að læra nýja hluti og skoða gildi og meta 

nýjar aðferðir. Thienen lítur svo á að sameiginlegt nám þýði að byggja upp 

þekkingu í samvinnu. Hver og einn kemur með sinn bakgrunn inn í 

samvinnuna, því hver og einn hefur upplifað ólíka hluti, hefur sína eigin 

þekkingu og hæfni og þannig kemur mismunandi reynslu inn í teymið. 

Samvinna, að deila hugmyndum, heilarok, að lýsa reynslu og þekkingu, 

viðrun hugmynda, spurningar sem settar eru fram, hlustun á hvert annað, 

og að sýna skilning leiði til sameiginlegrar hæfni sem skólinn græðir á. 

Teymi þurfi lærdómsumhverfi sem er opið fyrir viðleitni til að læra hvert af 

öðru. Master (2009) tekur í sama streng og byggir á rannsóknum sem sýna 

að sérhæfing og sérþekking kennara sé eitt af grunvallaratriðum þess að 

skólar nái góðum árangri. Skólar sem nái góðum árangri hafi fundið leiðir 

sem tryggja að fög séu kennd af þeim kennurum sem hafa mesta hæfni til 

að kenna þau. Góðir kennarar eru skapandi og ákafir í starfi sínu og vinna 
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saman að því að finna leiðir til að allir nemendur nái árangri. Kennararnir 

leggja áherslu á eigið nám og vinna með samkennurum sínum að því að 

bæta kennsluna og nám nemenda. 

Í skólum sem byggja á samvinnu þjálfa kennarar skapandi leiðtogahæfni 

saman og taka sameiginlega ábyrgð á því að allir nemendur læri. Þegar krafa 

er sett á skóla að sýna aukinn árangur hafa kennarar tilhneigingu til að 

hætta samvinnu og vilja fá beinar fyrirskipanir. Samvinna verður munaður 

sem þeir telja sig ekki hafa lengur tækifæri til að sinna. En auknar kröfur um 

árangur skóla ættu að kalla á aukna samvinnu. Heildarárangur skóla byggir 

ætíð á kennurunum og þegar góðir kennarar vinna saman styðja þeir hver 

annan í starfi. Því ætti ætíð að efla samvinnu kennara þegar gerðar eru 

auknar kröfur til skólastarfsins. Þegar kennarar fá mörg tækifæri til 

samvinnu efla þeir skapandi hugsun, skilvirkni og velgjörð í annara garð. 

Kraftur og þor sem þarf til breytinga eflist (Kohm og Nance, 2009).  

Samvinna hefst með einstaklingunum sem mynda teymið. Teymið metur 

hvern einstakling eins og hann er, bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. Hver 

og einn er ekki alltaf í sínu besta formi og það þarf að virða. Það þurfa allir í 

teyminu að hafa hlutverk og traust milli allra aðila þarf að vera til staðar. 

Þetta þýðir traust milli allra aðila,kennara, nemenda, foreldra og 

stjórnenda. Hver og einn verður að efla eigið sjálfstraust (Thienen, 2006). 

Traust er einmitt sá grunnur sem Lencioni (2002) segir að sé undirstaða 

góðrar teymisvinnu. Ofan á þann grunn raðast síðan hugtökin: að takast á 

við ágreining, ábyrgð, skuldbinding og árangur trónir á toppnum. Lencioni 

segir að teymisfélagar þurfi að bera traust hver til annars, skoðanaskipti 

eiga að vera  eðlilegur þáttur í starfi hvers teymis, teymisfélagar verði að 

skuldbinda sig til ákveðinna verka, taka sameiginlega ábyrgð og ná þannig 

árangri.  

Þessa hugmynd sína setur Lecioni fram í píramída þar sem traustið er 

grunneiningin. Í lærdómssamfélagi er mikilvægt að gera sér grein fyrir því 

hvaða þættir skapa góða teymisvinnu kennara og hvað þarf til að byggja 

upp öflugt og árangursríkt kennarateymi. Því er hér á eftir sett fram nánari 

lýsing á píramída Leconi.  

Grunnurinn í virkri teymisvinnu er traust.  Teymisfélagar verða að vera 

einlægir  hver við  annan um sjálfan sig, styrkleika sína og veikleika. Hver 

félagi verður að hafa sjálfstraust og sjálfsþekkingu og geta deilt henni með 

félögum sínum. Í traustu teymi geta félagar verið þeir sjálfir.  Þurfa ekki að 

hafa áhyggjur af því að það verði notað gegn þeim.  Félagar þurfa heldur 

ekki að tipla á tánum gagnvart hverjum öðrum og þurfa ekki að hafa varann 
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á sér.Teymisfélagar kynnist hver öðrum og jafnvægi verður í vinnuumhverfi 

teymisins. 

Teymisfélagar í teymi þar sem ríkir mikið traust: 

 viðurkenna veikleika sína og mistök 

 biðja um hjálp 

 læra hver að öðrum 

 þekkja sjálfan sig og vinnulag sitt 

 bregðast við spurningum og athugasemdum varðandi verkefni sín 
með glöðu geði 

 láta hverjir aðrir njóta vafans áður en þeir hrapa að niðurstöðum 

 bjóða fram aðstoð og koma með innlegg til annarra að eigin 
frumkvæði 

 meta og þekkja hæfileika hver annars og reynslu 

 geta beðist afsökunar og tekið afsökunarbeiðnum 

 hlakka til funda og annarra möguleika til að vinna saman sem teymi 

 ígrunda eigin áherslur í starfi 

 setja sér markmið í starfi og finna leiðir að þeim. 

Næsta eining í píramída Lecioni er skoðanaskipti. Hún kemur ofan á 

traustið. Með skoðanaskiptum er átt við að heilbrigður ágreiningur sé 

nauðsynlegur í hverju teymi.  Teymi þurfa að læra að vinna úr ágreiningi 

sem getur komið upp. Teymisfélagar verða að geta skipst á skoðunum og 

treysta sér til að rökstyðja skoðanir sínar og fá rök á móti þeim. Þeir verða 

að geta sett fram hugmyndir og viðrað þær og haft verkfæri til að ræða 

saman og taka sameiginlega ákvörðun. Þegar ágreiningur kemur upp í teymi 

verða teymisfélagar einnig að hafa verkfæri til að vinna úr honum. Mörg 

teymi eyða tíma og orku í að forðast skoðanaskipti og ágreining.  Það þarf 

að skapa aðstæður og leiðir til að fást við hugmyndafræðilegan ágreining í 

teymi.  Mikilvægt er að aðgreina hugmyndafræðilegan ágreining og 

persónulegan.  Þó gæti utanaðkomandi þótt sem hvöss skoðanaskipti séu 

rifrildi,- en svo er ekki. Teymi sem ákveður að taka markvisst og skipulega á  

ágreiningi og hefur til þess verkfæri nýtir það til að fá bestu mögulegu lausn 

og niðurstöðu.  Þau  afgreiða mál hraðar og skilvirkara en önnur án særinda 

og neikvæðra tilfinninga. Teymi sem ekki gera svo eru oft að forðast að 

særa tilfinningar teymisfélaga sinna og það getur skapað neikvætt 

andrúmsloft.  Þau teymi líta oft á skoðanaágreining sem persónulega árás 

og reynist erfitt að vinna úr því. Heilbrigð skoðanaskipti spara tíma og auka 
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skilvirkni og niðurstöðum er náð í málum sem annars kæmu upp aftur og 

aftur.  

Í teymum þar sem eru heilbrigð skoðanaskipti: 

 eru fundir líflegir og áhugaverðir 

 koma hugmyndir allra fram 

 ígrunda þau starf sitt og kennsluhætti 

 kemur upp hugmyndafræðilegur ágreiningur 

 er tekið markvisst og skipulega á ágreiningi 

 geta þau afmarkað verkefni til lausnar 

 eru raunveruleg vandamál leyst hratt 

 minnka flokkadrættir 

 eru öll krítísk mál lögð fram til umræðu. 

Skuldbinding er næsta eining í píramídanum.  Lecioni segir að og hver og 

einn teymisfélagi verði að skuldbinda sig til að standa á bak við ákvarðanir 

teymisins.  Skuldbundin teymi taka ákvarðanir saman og gera skýrar 

verkáætlanir með tímaramma.  Gerð er skýr verkskipting þannig að hægri 

höndin veit hvað sú vinstri gerir.  Hugmyndir allra eru lagðar fram og á þær 

hlustað.  Þegar ákvörðun hefur verið tekin og verkáætlun gerð þá fylkja 

teymisfélagar sér um hana.  Teymisfélagar eru ófeimnir við að hvetja hverjir 

aðra og benda á það sem þarf að gera. Teymisfélagar gera miklar kröfur til 

hverja annara og trúa því að félagarnir standi undir væntingum.  Þeir vilja 

ekki bregðast teyminu sínu.   

Teymisfélagar  í skuldbundnu teymi: 

 hafa skýra verkáætlun og forgangsröðun 

 gera sér skýr markmið fyrir starf sitt og starf með nemendum 

 sameinast allir um málefni og verkefni 

 vita að það er nauðsynlegt að taka ákvarðanir og ræða sig niður á þær 

 læra af mistökum 

 grípa tækifæri og halda áfram að þróast  

 breyta og sveigja til verkáætlanir hiklaust og án sektarkenndar.  

Næst efsta einingin í píramídanum er ábyrgð. Hún byggir á þeim þáttum 

sem komnir eru. Þegar teymisfélagar hafa skuldbundist hver öðrum þurfa 

þeir að taka sameiginlega ábyrgð á ákvörðunum sínum. Teymisfélagar taka 

líka ábyrgð hverjir á öðrum og verða að geta kallað alla til ábyrgðar á því 
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sem teymið hefur skuldbundið sig til. Þeir hika ekki við að ræða hverjir við  

aðra ef ekki er farið eftir því sem teymið hefur skuldbundið sig til. Það ríkir 

gagnkvæm virðing  og teymisfélagar hafa miklar væntingar í hvers annars 

garð. Teymisfélagar verða að gera ákvarðanir teymisins að sínum og  teymi 

sem krefjast ábygðar einkennast af: 

 kröfum til hverja annara um árangur  

 kröfum um  starfsþróun innan teymis  

 spurningum um  verk hinna 

 virðingu fyrir teymisfélögum 

 sameiginlegri ábyrgð á verkum teymisins. 

Efst í píramídanum er árangurinn. Teymisfélagar verða að standa saman 

um ákvarðanir sem teymið tekur og koma þeim í framkvæmd. Setja teymið í 

fyrsta sæti og sig í annað sæti. Teymið þarf að einblína á árangur og gera 

hann sýnilegan.  Hugsa fyrst og fremst um það sem vel hefur gengið og 

halda því á lofti.  Í árangursmiðuðu teymi setur hver og einn teymið í 

öndvegi.  Teymisfélagar þurfa að hafa fulla tiltrú á árangri teymisins.  Teymi 

sem setja sér sýnileg markmið um árangur eru líkleg til að vinna af miklum 

krafti og eindrægni til að ná þeim.   

Í teymum sem einblína á árangur: 

 eru árangursmiðaðir starfsmenn 

 minnkar einstaklingshyggja 

 njóta teymisfélagar árangurs  

 er starfið ígrundað og metið 

 er jákvæðum atvikum úr starfinu hampað 

 er rætt um það sem vel gengur í starfinu 

 er farið yfir það sem betur má fara  

 eru verkáætlanir endurskoðaðar og ný markmið sett. 

Ef teymi nær að byggja upp þessa þætti, þ.e. traust, skoðanaskipti, 

skuldbindingu, ábyrgð og árangur þá ætti það að ná því að verða gott teymi 

og falla þá undir það sem Dufour og Marzano (2009) segja um góð teymi, að 

þau deili vísbendingum um nám nemenda með sameiginlegu mati og  skapi  

óumflýjanlegan, jákvæðan þrýsting sem verður eitt af öflugustu 

verkfærunum fyrir skólaþróun.  

Fræðimenn tala um hugtakið kennslufræðileg forysta þegar skólar beina 

athyglinni að kennslu- og uppeldisfræði í skólastarfi. Sergiovanni (2005) 
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segir að þegar skólastjórar einbeiti sér að uppbyggingu skólasamfélags þar 

sem áhersla sé á nám nemenda, þá ýti það undir faglega þróun starfsfólks 

og þannig er skapað lærdómssamfélag. Lærdómssamfélag bæti árangur 

nemenda og því sé mjög miklivægt að skólastjórar byggi upp sterka og 

árangursríka skólamenningu.  

Stjórnendur þurfa að finna leiðir til að efla og þróa skólann sem 

lærdómssamfélag og ná samkomulagi um þá þróun og framkvæmd. Þeir 

þurfa að vinna markvisst að því að byggja upp teymi kennara og til að ná 

sem bestum árangri þurfa þeir að skipuleggja teymisvinnuna á faglegan 

hátt. Það er mikilvægt að búa kennarana undir þá vinnu og afla þeim 

þekkingar á teymisvinnu og þeim vinnubrögðum sem hún krefst.  Í 

lærdómssamfélagi er  kennarateymið  þungamiðja skólastarfsins og sá 

vettvangur sem hver kennari starfar á. Það er áskorun fyrir alla sem að 

koma og árangurinn fer eftir samstarfsvilja hvers og eins. Skipan og 

samsetning teymis má ekki vera tilviljunarkennd heldur þurfa stjórnendur 

að skoða hæfni og áhuga hvers og eins miðað við það teymi sem stofna skal. 

Góð teymi verða ekki til af sjálfu sér. Rétt eins og góð íþróttalið verða ekki 

góð þó margir góðir leikmenn séu í hópnum. Það þarf að fá fólk til að vinna 

saman eftir ákveðnum leikreglum. Barth (2006) hefur eftir 

leikstjórnandanum Casey Stenger sem sagði eitt sinn, „Að fá góða leikmenn 

er auðvelt. Að fá þá til að spila saman er erfiði hlutinn“. Áskorun skólastjóra 

er því að fá kennara til að vinna saman og byggja þannig upp 

lærdómssamfélag. Þar skiptir hlutur skólastjórnandans höfuðmáli og hvaða 

leiðir hann fer til að samstilla kennarateymin og um það er fjallað í næsta 

hluta fræðilega kaflans. 

 

2.3  Stjórnandinn  

Skólastjóri gegnir lykilhlutverki í skólastarfi. Hann er æðsti stjórnandi 

skólans og hefur mörgum hnöppum að hneppa. Til að byggja upp 

lærdómssamfélag þarf skólastjórinn að vinna að breyttri hugsun starfsfólks í 

skólanum. Skólastjórinn gefur tóninn en þarf líka að fá aðila 

skólasamfélagsins í lið með sér. Wiggins og McTighe (2006) segja að í 

lærdómssamfélagi þurfi skólastjórnendur að skapa starfsumhverfi sem gerir 

lærdóm kennara um nám nemenda að aðalatriði. Námsmiðað umhverfi þar 

sem kennarar skuldbinda sig til jafningjavinnu og sjálfsrýni sem hluta af 

sinni vinnu. Hoerr (2006) segir að starf skólastjórans sé ekki eingöngu að 

setja sýn fyrir skólann. Hann þurfi jafnframt að tryggja að allir þekki sýnina 
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og vinni að því að gera hana að raunveruleika. Á einfaldan hátt má segja að 

starf skólastjórans felist í því að tryggja að allir vinni vel. Í skýrslu Masters 

(2009) kemur fram að skólastjórar ættu að vinna að því að byggja upp 

lærdómssamfélag, skólamenningu sem ýtir við framþróun starfsfólks og 

skapar andrúmsloft og aðstæður til samvinnu. Rannsóknir þær sem skýrslan 

byggir á sýni að skólastjórar árangursríkustu skólanna leggi áherslu á að 

skapa tækifæri fyrir kennara til samræðna og mats á nemendum og efli 

þannig kennslu sína. Master vitnar í rannsókn OECD þar sem fram kemur að 

eitt einkenna skólastjóra í árangursríkum skólum sé að þeir skapi aðstæður 

og byggi upp teymisvinnu kennara. Hvetji kennara til umræðna, mats og 

faglegrar þróunar. Þessir skólastjórar líta á gæði kennslunnar sem hluta af 

ábyrgð sinni, kennslan er ábyrgð allra í skólanum en ekki einstaka kennara 

sem kenna bak við lokaðar dyr. Skólastjórinn vinnur með kennurum að því 

að efla sameiginlegan skilning á árangursríkum kennsluháttum og því að 

bæta gæði kennslunnar í öllum skólanum. Skólastjórarnir skipuleggja og 

skapa aðstæður fyrir samvinnuna og lærdómssamfélagið og koma á 

teymisvinnu kennara og samstarfi þar sem kennarar ræða saman um 

námskrá, kennsluhætti, vinnu nemenda og gengi þeirra í náminu. Anna 

Kristín Sigurðardóttir (2006) segir að skólastjórar og kennarar ættu að 

stefna að samvinnu, því að læra saman og styðja hverjir aðra. Það sé best 

gert með því að skapa tækifæri til samvinnu eins og teymiskennslu sem 

hluta af daglegu starfi kennara og með því að hvetja þá til faglegra, 

ígrundaðra samræðna um nám nemenda. Skólastjórar ættu að skipuleggja 

samræður um nám nemenda og gengi þeirra í skóla og setja þannig 

sjónarhornið á nám frekar en kennslu.  

Þegar skólastjórar beina athyglinni að námi nemenda og byggja upp 

lærdómssamfélag má segja að þeir sinni kennslufræðilegri forystu. Með 

kennslufræðilegri forystu tekur skólastjóri að sér hlutverk leiðtoga í 

lærdómssamfélagi og skapar þær aðstæður sem þarf til að fagleg samvinna 

blómstri.  

Þegar skólastjóri vinnur að því að taka upp nýja sýn og gildi fyrir skóla þá 

þarf hann að vinna í breytingum hjá kennurunum. Fullan (2007) segir að 

skólaþróun sem leiðir til betra skólastarfs verði að eiga rætur í 

skólasamfélaginu en það sé alveg ljóst að skólastjórinn sé sá sem er ábyrgur 

fyrir því að skapa aðstæður og andrúmsloft þar sem jarðvegurinn fyrir 

breytingar er frjósamur. Forysta skólastjóra skiptir því miklu máli við að 

skapa skólasamfélag þar sem er markviss skólaþróun. Í sama streng taka 

Eaker, Dufour og Dufour, (2002) þegar þau segja að það að skapa sýn fyrir 

skólann sé einn mikilvægasti þáttur í starfi skólastjórnanda, en það þurfi að 

gera í samvinnu við starfsfólk, bæði við mótun stefnunnar og framkvæmd 
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hennar.  Þetta er í samræmi við það, sem margir sem fjalla um 

breytingastarf í skólum, leggja áherslu á.  Nauðsynlegt sé að tengja 

breytingarnar við kennarana, þeir séu mikilvægasti þátturinn í breytingum. 

Þeir vinni með nemendum alla daga, kenni og hafi bein áhrif á nemendur í 

daglegu starfi. Því sé afar mikilvægt að breytingar tengist beint hegðun 

kennara og hafi áhrif á störf þeirra. Það kalli á umræður sem nái til viðhorfa 

og gilda. Nám og kennsla breytist þegar kennararnir breytast (Sergiovanni, 

2005; Schollaert, 2006; Fullan, 2007). Þegar kennarar eru beðnir að breyta 

þá er í raun verið að biðja þá um að læra,  taka upp nýjar aðferðir, hugsun 

og viðhorf og setja hinar fyrri til hliðar, taka upp nýtt fyrir hið gamla. Hver 

og einn verður að læra fyrir sig og breyta sínum hugmyndum, það getur 

enginn annar gert. Ef skólastjórar vilja  fá fram róttækar breytingar verða 

þeir að vinna þær í samvinnu við kennarana, árangursríkar breytingar þurfa 

skipulagningu og framkvæmd og hafa þarf í huga að kennarar eru einnig 

leiðtogar og þurfa tíma til að skoða og velta hugmyndum fyrir sér 

(Schollaert, 2006).  

Til að stjórnendur verði góðir leiðtogar starfsfólks síns er ekki nægjanlegt 

að byggja upp lærdómsamfélag af skyldu einni saman, stjórnendur verða að 

vera driffjöðrin af lífi og sál, eldhugar. Ástríða er mjög mikilvæg fyrir 

stjórnendur segir Thienen (2006) og leggur áherslu á að stjórnendur eigi sér 

drauma. Hluti af hæfni stjórnenda sé síðan að hrífa samstarfsfólk með sér 

og auka þekkingu og þróun með samvinnu. Stjórnendur þurfa að finna hvar 

ástríða hvers kennara liggur, hver er þeirra helsta faglega áskorun?  Hverju 

eru þeir stoltastir af í starfi sínu? Hver eru gildi þeirra og hvernig upplifa þeir 

vinnu sína? Stjórnandi þarf að leiða kennara saman og hjálpa þeim að fleyta 

draumum sínum áfram í tengslum við sýn og gildi skólans.  Þannig er búið til 

lærdómsnet sem er byggt á sameiningu og samvinnu. Að læra hvert af öðru 

og þekkja hvert annað er grunnur að góðri skólaþróun í lærdómssamfélagi. 

Þessi sameiginlegi lærdómur kennara og samvinna hefur oft leitt til þess að í 

skólum hefur þróast teymisvinna kennara. 

Jennings (2007) fjallar um teymisvinnu og uppbyggingu kennarateyma.  

Þar segir að sýn og stefna skólastjóra hjálpi til við að breyta viðhorfum og 

starfsábyrgð til hins betra. Samvinna og stuðningur stjórnenda hafi mikil 

áhrif á hvernig viðhorf til teymisvinnu verði jákvæðari. Ef skólastjórinn hefur 

þá trú að samvinna sé gott tækifæri til þroska í starfi fyrir kennara þá eru 

meiri líkur á að teymisvinnan gangi vel heldur en ef skólastjórinn telur 

neikvætt viðhorf til samvinnu kennara. Mælikvarði á árangursríka 

teymisvinnu sé þó ekki einfaldur né auðfundinn, í raun samþættist þeir og 

oft sé erfitt að greiða úr þeim, líkt og flæktum fiskilínum. Einnig er hægt að 

fara margar árangursríkar leiðir í teymisvinnunni, mismunandi teymi geta 
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náð sama árangri en notað ólíkar aðferðir og búið við mismunandi 

aðstæður. Engin ein leið gildir fyrir alla, en sá grunnur sem starfið þarf að 

byggja á er að stjórnendur skapi nauðsynleg skilyrði og réttar aðstæður fyrir 

kennarateymi til að blómstra og leyfa þeim að þróa sinn eigin stíl og stefnur. 

Skólastjórinn á að þróa samfélag sem byggir á skuldbindingu kennara og 

hvatningu til samstarfs þeirra. Að taka sameiginlega ákvarðanir í samráði og 

teymisvinnu. Börkur Hansen og Smári S. Sigurðasson (1998) taka undir 

ofangreint og segja að í lærdómssamfélagi þurfi að leggja áherslu á að nýta 

þá auðlind, sem starfsfólk skóla er, til þróunar skólastarfsins. Áherslan þurfi 

að vera á að stjórnendur og kennarar starfi saman og byggi upp andrúmsloft 

samábyrgðar við skólaþróunina.  

Sem leiðtogi lærdómssamfélags þarf skólastjórinn að leggja áherslu á 

nám nemenda með því að setja saman teymi kennara til að vinna að því 

markmiði. Skólastjórinn þarf að aðstoða teymin við að byggja upp 

sameiginlega þekkingu og sýn með því að skapa þeim umhverfi og verkfæri 

til þess. Hvernig ætlar teymið að einblína á nám hvers nemanda? Hvernig 

eru niðurstöður greininga nýttar til að styðja við nemendur sem eiga í 

erfiðleikum? Hvaða aðferð notar teymið til að skoða gæði vinnu nemenda? 

Hvernig sýnir teymið að það sé stöðugt að vinna með þessar spurningar? 

Skólastjórinn getur útvegað teyminu nauðsynlega þjálfun og stuðning.  

Ábyrgðin er hans, að skapa réttar aðstæður fyrir teymið til að blómstra. 

(Dufour og Marzano, 2009). 

 Acerman og Mackenzie (2006) segja að það sé hlutverk skólastjórans að 

finna leiðir til að skapa jákvætt andrúmsloft þar sem hægt er að skiptast á 

skoðunum, vera ósammála og ræða saman þar til sameiginleg niðurstaða er 

fengin. Skólastjórinn þarf að skapa umhverfi fyrir heiðarlegar umræður í 

skólasamfélaginu. Fá alla með í að þróa hugmyndir og markmið og gera 

áætlanir til þess. Til þess þarf skólastjórinn að hafa  áræðni og þolgæði. 

Ferrero (2006) lýsir því svo að það þurfi hugrekki og þrautseigju, jafnvel þó 

öll gögn séu hliðholl, að þróa skóla í „rétta“ átt og halda stefnunni og 

sjónarhorninu allan tímann. Í  bókinni Fagmennska og forysta ræðir Ólafur 

H. Jóhannsson (2003) að ágreiningur sé óhjákvæmilegur í mannlegum 

samskiptum og að líta megi á hann sem vísbendingu um að starfsfólk hafi 

lifandi áhuga á starfi sínu. Mikilvægt sé að nýta ágreining til að komast að 

niðurstöðu sem allir geti sætt sig við. Fram kemur að ágreiningur  sé 

eðlilegur og óhjákvæmilegur og ef hann komi ekki upp geti það verið 

vísbending um að eitthvað sé að. Það sé þó vandmeðfarið en afar mikilvægt 

í þróun skólastarfsins. Traust og virðing eru að mati Ólafs mikilvægar 

forsendur til að nýta þann ágreining sem upp kemur til umbóta í 

skólastarfinu 
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Uppbygging skóla þar sem hvatt er til sköpunar og kennarar vinna og 

eflast saman í krefjandi verkefnum er hlutverk sem fæstir skólastjórar hafa  

fengið þjálfun í. En slík stjórnun krefst fyrst og fremst virðingar. Það er oft 

talað um virðingu kennara gagnvart nemendum og nemenda gagnvart 

kennurum en það þarf líka að vera virðing  milli fullorðinna. Starfsfólk þarf 

að bera umhyggju  hvert fyrir öðru og verður að virða hvert annað. Virðing 

verður ekki sjálfkrafa og skólastjóri sem ætlar að byggja upp 

lærdómssamfélag þarf að huga vel að þeim þætti. Hann þarf að  hugsa um 

hvort allt starfsfólk upplifi sig sem hluta af skólastarfinu. Virðing byggist upp 

á trausti. Treystir skólastjórnandinn starfsfólkinu? Er það traust á borði en 

ekki eingöngu í orði?  Það er ekki sjálfgefið að fólk vinni vel saman og 

kennurum og skólastjórum getur þótt erfitt að vinna í teymum. 

Skólastjórnendur þurfa að huga sérstaklega að samskiptum kennaranna og 

vinna markvisst að því að byggja upp teymi þeirra.  Það er nauðsynlegt til 

eflingar og þróunar þess að skapa umhverfi þar sem nemendur læra (Hoerr, 

2005).  

Hluti af því að skapa virðingu er góð hlustun. Allir þurfa að fá tækifæri til 

að tjá sig og upplifa að á þá sé hlustað, sérstaklega í samtali kennara og 

skólastjóra (Hoerr, 2005). Thienen (2006) ræðir að skólastjórar þurfi að 

gæta þess að framkvæma ekki breytingar í krafti valds heldur með því að 

skoða, hlusta og virða. Stjórnendur verða að gæta sín á að taka ekki öllu 

sem gefnu og þeir þurfa að kynna vel og  vandlega fyrir þátttakendum öll 

skref í þróuninni. Það er ekki nóg að segja frá til þess að fólk meðtaki skrefin 

heldur þarf að finna leiðir til að fólk tileinki sér þau. Hoerr (2005) kemur inn 

á að það sé mjög auðvelt fyrir skólastjóra að einangrast, jafnvel bestu 

skólastjóra sem huga að samvinnu kennara. Þeir geti auðveldlega 

einangrast frá hugmyndum og hugsunum kennaranna. Skólastjórar sjálfir 

upplifa það kannski ekki þannig en staðreyndin er sú að þeir eru stjórnendur 

og það þýðir að sumt starfsfólk hikar við að segja það sem það vill segja af 

ótta við að vera álitið kvartsárt eða þeir sem vita betur en aðrir. Sumt 

starfsfólk vill heldur ekki særa tilfinningar skólastjórans og heldur sig því til 

hlés. Því er hætt við að skólastjórar fá ekki þær upplýsingar frá starfsfólki 

sem þeir þyrftu til að geta sinnt starfi sínu sem leiðtogar skólans. Hluti af því 

að einangrast ekki er bæði að hlusta og einnig að hafa öflugt 

upplýsingaflæði. Kohm og Nance (2009) fjalla um að upplýsingar séu 

undirstaða hverrar stofnunar. Skólastjórar sem vilja skapa lærdómssamfélag 

þurfi að huga að þvi hvernig upplýsingastreymið er í skólanum, bæði 

formlegt og óformlegt. Formlegar upplýsingar eru t.d. stefna skólans, 

skipulag og fréttabréf.  Óformlegar hins vegar eru sögusagnir og hvernig 

kennarar tengjast hverjir öðrum og hvernig þeir framkvæma stefnuna í 
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kennslustundum. Í lærdómssamfélagi eru bæði formlegar upplýsingar og 

óformlegar með svipuðum hætti og styðja hver aðra. Það má segja að í 

lærdómssamfélagi sé kennslan og daglegar samræður í samræmi við þá 

stefnu sem skólinn sem heild setur.  

Þegar verið er að byggja upp lærdómssamfélag og samvinnu þá er 

aðstoð kennslufræðilegs leiðtoga hjálpleg til að leiða ferlið. Hann hjálpar 

teymunum að setja fram markmið og finna út hvaða leiðir eru færar til að 

ná þeim. Hann getur aðstoðað við að skapa krefjandi og þægilegar 

lærdómsaðstæður og skapað umhverfi sem eflir lærdóm teymisins 

(Tomilson og Allan, 2000; Thienen,2006). Hoerr (2005) telur mjög mikilvægt 

fyrir faglegan vöxt hvers starfsmanns að hann setji sér sín persónulegu 

markmið og það hafi jafnframt mikil áhrif á framþróun skólastarfsins. Þar af 

leiðandi ætti markmiðssetning starfsmanna og skólans í heild að vera 

forgangsverkefni hvers skólastjóra.  

Þegar stofnun fetar leið breytinga og veltir  fyrri hefðum úr sessi má 

segja að það sé eins og þegar steini er velt við í fjöru, þá sprettur ýmislegt 

fram sem ekki endilega er fyrirséð. Raunverulegar breytingar fela í sér  

lærdóm sem þýðir að fyrri siðum, venjum og þekkingu þarf að kasta fyrir 

róða og taka upp nýja hætti. Því valda breytingar óvissu og þeir sem þátt 

taka þurfa að stíga út fyrir þægindarammann sinn. Einmitt þá kemur 

mótspyrnan upp og undir það þurfa stjórnendur að búa sig. Lykill þess er að 

stjórnandinn skilji ferli breytinga og hvaða mótspyrnu von er á. Þannig getur 

hann tekist á við hana á réttan hátt. Hann verður með öðrum orðum að vita 

við hverju má búast undir steininum. Mótspyrna er tilfinningaviðbrögð 

þegar upp kemur óvissa og fólk óttast að það missi yfirsýn eða völd.  

Leiðtogar breytinga þurfa að læra að takast á við ágreining og nýta sér 

fjölbreytni fólks og samskipti þess. Þeir þurfa að ná góðu sambandi við 

samstarfsfólk sitt og vinna með hugsjónum þeirra og sannfæringu (Thienen, 

2006). Ein aðaláskorun stjórnenda er að hjálpa fólki að þróa tækni til að 

viðhalda draumi sína og tengja við veruleikann. Byrja þarf á huga 

kennaranna, ástríðu þeirra og þeim hugsjónum sem knýja þá áfram til að 

skuldbindast námi allra nemenda. Vinna þarf að því að þróa og dýpka 

skilning starfsfólks á eigin hugsun, efla innri sýn þeirra og þannig þróa 

stofnunina til að vera samtaka í að skapa nýja sýn (Senge, 2000; Intrator og 

Kunzman, 2006). 

 Eins og fram hefur komið er teymisvinna undirstaða lærdómssamfélags. 

Árangursríkt teymisstarf verður enn betra með aukinni þekkingu og áhuga 

þeirra sem mynda teymið. Skólastjórar þurfa því að beina vinnu sinni að 

eflingu teymanna. Huga vandlega að þáttum eins og hvernig er best að 
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takast á við hindranir? Hvað eflir teymisvinnu? Hver eru stig teyma? Hvernig 

er hægt að takast á við ágreining í teymi? Hvernig er best að fá fram 

niðurstöður frá teymum? Hvernig ættu fundir að vera skipulagðir til að 

teymi þróist innan lærdómssamfélagsins? Roberts og Pruitt hafa svör við 

þessum spurningum á reiðum höndum og segja að til að takast á við 

hindranir sé best að einblína á hæfni teymisins því öflugt teymi sé í raun og 

veru blóðrás lærdómssamfélagsins. Kennarar sem starfa í mismunandi 

teymum þurfa að hafa upplýsingar um framgang vinnunnar. Teymin læra 

saman og bera sameiginlega ábyrgð á verkum sínum. Það þarf því að þekkja 

og komast yfir þær hindranir sem verða á veginum. Þær hindranir sem helst 

má búast við eru: tímaskortur, skortur á trausti, óljós markmið, ekki næg 

fjölbreytni í teymi, skortur á stuðningi skólastjóra, of stór teymi, léleg 

samskipti innan teymis, ófullnægjandi hæfni í teymi og teymið getur verið 

ósamstíga (Roberts og Pruitt, 2003). 

Roberts og Pruitt (2003) fjalla nánar um þessar hindranir og benda á 

úrræði fyrir stjórnendur til að vinna gegn þeim. Þau leggja eftirfarandi til: 

 Skólastjórnendur þurfa  að skapa tíma fyrir teymisvinnuna innan 
skóladagsins. Það verður að skapa rými fyrir samvinnuna, 
samræðurnar og skipulag. Best er fá teymisfélagana til að öðlast 
eignarhald á verkefninu og þá finna þeir sér þann tíma sem þarf til 
vinnunnar.   

 Skólastjórnendur þurfa að meta fjölbreytni innan hvers teymis og 
sérstaka eiginleika hvers einstaklings. Í öflugustu teymunum eru 
fjölbreyttar manngerðir. Einsleitni er eiginlega óvinur góðrar 
teymisvinnu. Stjórnendur verða því að hafa þann þátt í huga þegar 
þeir setja saman kennarateymin og meta fjölbreytileikann. 

 Það kemur fyrir að teymi nái ekki árangri því meðlimir þess geta ekki 
komið sér saman um markmið og tilgang eða eru ósammála um þau. 
Skýrleiki er mikilvægur í teymum því sameiginleg markmið eru 
nauðsynleg fyrir vinnu teymisins. Stjórnendur þurfa að tryggja að 
teymi skilji tilgang teymis síns og að markmið séu skýr.  

 Skortur á stuðningi skólastjóra getur valdið því að teymi virki ekki 
nógu vel. Skólastjórar verða að sinna teymunum og það að veita 
teymunum viðurkenningu er einn þáttur þess. Stjórnendur þurfa að 
kynna teymin fyrir skólasamfélaginu og ábyrgð þeirra og framgang. 
Það að fagna teymisvinnunni á margvíslegan hátt eflir hana. 
Stjórnendur þurfa einnig að afla teymunum þeirra aðfanga sem þau 
þurfa svo sem niðurstöður rannsókna, efni, fundarstað og tíma til 
funda.  
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 Betra er að hafa færri frekar en fleiri einstaklinga í teymi. Of stór 
teymi verða ekki nægjanlega skilvirk. Minni teymi afkasta meiru og 
tengjast betur. Fimm til níu í teymi er mjög viðráðanlegur fjöldi. 
Smærri teymi efla ábyrgð hvers og eins í teyminu og allt skipulag er 
auðveldara. Stærri teymum má reyndar skipta niður í minni til 
ákveðinna verka.  

 Skortur á skýrum samskiptum milli teymisfélaga eða milli stjórnenda 
og teymis er ávísun á mistök. Ónægur tími, lélegt fundaskipulag, ekki 
hugað að undirbúningi og fólk hlustar ekki á hvert annað eru allt 
dæmi um samskiptagalla í teymum. Stjórnendur þurfa að ætla nægan 
tíma til funda, fá alla til að skilja tilgang þeirra og vera sammála um 
skilning á niðurstöðum í lok funda. Skapa verður andrúmsloft sem 
lætur fólk hlusta hvert á annað af virðingu og spyrja gagnvirkra 
spurninga og koma skoðunum sínum skýrt á framfæri.  

 Það er mjög mikilvægt að byggja upp traust milli teymismeðlima. 
Jafnvel þótt kennarar hafi kennt lengi saman við skólann þá er ekkert 
gefið að þeir þekki og treysti hver öðrum. Stjórnendur þurfa því 
markvisst að efla traust í hverju teymi. Nýta má margs konar 
hópeflisæfingar til þess og það er mjög áríðandi að halda því áfram 
þrátt fyrir að teymið sé komið vel af stað. Þetta er þáttur sem má 
aldrei verða útundan og er alltaf mikilvægur.  

 Finna þarf góðan fundarstað fyrir teymin. Það er ómögulegt að 
teymið sé ráfandi um skólann í upphafi teymisfunda til að finna sér 
stað til að vera á. Staðsetningin þarf að vera klár og  teymið verður að 
geta unnið þar án utanaðkomandi truflunar. Gæta þarf að því að 
þægilegt sé fyrir fólk að funda þar eins og að húsgögn séu ætluð 
fullorðnum.  

Fólk á það til að telja að verkefni til að efla  teymi séu tímasóun. En það 

er mjög áríðandi að vinna markvisst með verkefni til að þróa teymin. 

Meðlimir teyma þurfa að æfast í að meta framgang teymisins og vinnu. Þeir 

þurfa að ræða hvað þeir geta gert bæði einstaklingslega, og sem hópur, til 

að gera teymið sitt öflugra og skilvirkara. Stjórnendur ættu að vinna að 

þessu með teymunum og gera þeim grein fyrir mikilvægi þess. Það þarf að 

læra hæfni til að vinna í teymi, sú hæfni er ekki sjálfsprottin.  Að sjálfsögðu 

þurfa stjórnendur sjálfir að vinna að sinni eigin hæfni til teymisvinnu 

(Roberts og Pruitt, 2003). 

Hér á undan hef ég fjallað um kenningar Roberts og Pruitt (2003) um 

úrræði fyrir stjórnendur til að vinna að því að byggja upp góð kennarateymi 

í skólunum sínum. Það er nauðsynlegt að skapa þá tilfinningu hjá starfsfólki 

að það tilheyri samfélagi og leyfa sýn hvers og eins að mótast í samvinnu við 
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aðra. Kenningar Roberts og Pruitt falla vel við það sem Eaker, Dufour og 

Dufour (2002) segja um hvað sé góður lykill að öflugu samstarfi en að þeirra 

mati á samvinnan að vera hluti af skólastarfinu, gera þarf ráð fyrir því í 

stundatöflu og skipulagi skólastarfsins. Vinnureglur þurfi að vera fyrir 

samstarfið og niðurstöður samvinnunar að koma fram. Kennarateymin 

þurfa að einbeita sér að lykilspurningum er tengjast námi nemenda,  setja 

sér mælanleg markmið og þau þurfa að hafa gott aðgengi að nauðsynlegum 

upplýsingum.  Það er mat mitt að mikilvægt sé að skólastjórnendur hafi 

góða þekkingu á leiðum til að byggja upp teymisvinnu og tileinki sér þá 

hæfni þegar þeir feta af stað í þá vegferð að skapa lærdómssamfélag þar 

sem sjónum er beint að námi nemenda og hver og einn fær á að blómstra á 

sinn hátt. Þannig sinna þeir af kostgæfni hlutverki sínu í kennslufræðilegri 

forystu. 
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3 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsóknarvinnan hófst að hausti 2012 og lauk á vordögum 2013. Þessi 

kafli greinir frá aðferðarfræði rannsóknarinnar. Fjallað er um 

rannsóknaraðferðina, þátttakendur og rannsóknarsnið og lýst hvernig gagna 

var aflað og unnið úr þeim sem og takmörkunum rannsóknarinnar og 

siðferðilegum þáttum hennar. Viðfangsefni rannsóknarinnar er: Hverjar eru 

áherslur skólastjóra í hlutverki sínu við innleiðingu teymisvinnu kennara? 

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á það með því að leggja áherslu á 

að safna lýsandi og skýrum gögnum frá skólastjórum um  vinnubrögð þeirra 

og viðhorf. Með því að skoða viðhorf þeirra og reynslu og hvernig þeir 

upplifa þennan þátt starfs síns er leitast við að draga upp sem heildstæðasta 

mynd af þeim áherslum sem þeir beita við framkvæmd teymsivinnu 

kennara.  

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Ég beitti eigindlegri aðferðarfræði við þessa rannsókn (e. qualitative) sem 

þýðir að rannsakandi einbeitir sér að því að skilja þá merkingu sem fólk 

leggur í líf sitt og aðstæður. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru yfirheiti yfir 

rannsóknir sem beinast að fólki. Í þeim gegnir rannsakandinn lykilhlutverki 

því hann skipuleggur, safnar og túlkar þau gögn sem hann aflar sér. 

Niðurstöður þess konar rannsókna er ekki tölulegur samanburður heldur 

hugtök eða þemu sem lýsa því hvað er sameiginlegt með reynslu eða 

upplifun mismunandi hópa og einstaklinga (Lichtman, 2010). Við val á 

rannsóknaraðferð hafði ég eðli verkefnisins í huga og hverskonar upplýsinga 

ég taldi þörf á til að fá svör við rannsóknarspurningu minni. Eigindleg 

aðferðarfræði byggir á upplifun einstaklinganna sem verið er að skoða. Með 

eigindlegum aðferðum eru hlutirnir skoðaðir ofan í kjölinn og farið djúpt í 

saumana á rannsóknarefninu.  Markmið eigindlegra rannsókna er að kanna 

hvaða skilning og merkingu fólk leggur í líf sitt, athafnir og aðstæður 

(Bogdan og Biklen, 2003). Þær taka því tillit til upplifunar og reynslu 

einstaklinga af fyrirbærum, í þessu tilviki reynslu skólastjóra af því að 

innleiða teymisvinnu kennara. Það var meginástæða þess að ég valdi 

viðtalsrannsókn við verkefnið þar sem hún gefur mér færi á að rýna í 

reynslu skólastjóra og þannig fæ ég færi á að dýpka þekkingu og skilning á 

rannsóknarspurningunni og bregða þá upp mynd af einu af mörgum 

hlutverkum skólastjórnenda. Þessi rannsókn hefur ekki yfirfærslugildi í þeim 

skilningi að hægt verði að alhæfa um rannsóknarefnið og yfirfæra á aðrar 
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aðstæður, ekki er heldur leitað svara við spurningum er varða beint 

teymisvinnu kennaranna sjálfra eða hlutverk skólastjóra almennt. 

3.2  Undirbúningur 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst haustið 2012 með því að lesa 

fræðiefni tengt hugtökunum lærdómssamfélag, teymisvinna og hlutverk 

skólastjórnenda. Einnig fólst í undirbúningnum að móta 

rannsóknarspurninguna frekar og vinna rannsóknaráætlun. Í janúar hafði ég  

samband með tölvupósti við þá skólastjóra sem ég taldi uppfylla þau skilyrði 

sem ég hafði sett, kynningarbréf var sent til þeirra og falast eftir þátttöku 

þeirra. Allir sem ég leitaði til voru fúsir til þátttöku. Þá útbjó ég ítarlegra 

kynningarbréf og eyðublað um upplýst samþykki sem ég hafði með í 

farteskinu þegar ég hélt á vit viðmælanda minna. 

3.3 Þátttakendur 

Þau gögn sem liggja til grundvallar þessari rannsókn eru viðtöl við 

skólastjórnendur í grunnskólum hérlendis. Val á viðmælendum var 

markvisst úrtak (e. purposive sampling) sem er ætlað að endurspegla 

tilgang og gildi rannsóknarinnar. Ég valdi því viðmælendur vegna ákveðinna 

eiginleika þeirra, þ.e. skólastjóra sem hafa innleitt teymisvinnu kennara í 

skóla. (Lichtman, 2010; Silverman, 2009). Ég skoðaði heimasíður grunnskóla 

til að finna skóla sem hafa teymisvinnu í stefnu sinnu og sendi síðan póst til 

þeirra skólastjóra sem ég taldi vinna í skólum sem uppfylltu þau skilyrði. Við 

val á skólastjórum valdi ég stjórnendur af báðum kynjum, tvær konur og tvo 

karla. Í kynningarbréfinu var tilgangi rannsóknarinnar lýst, framkvæmdinni, 

úrvinnslu og trúnaði heitið gagnvart viðmælendum. Skólastjórnendurnir 

skrifuðu einnig undir eyðublað um upplýst samþykki.  

Skólastjórarnir fjórir spanna aldursbilið frá fertugu til sextugs. Allir hafa 

þeir tölvuverða reynslu af skólastjórn sem og kennslu. Þeir eru allir 

skólastjórar í skólum í frekar stórum bæjarfélögum en ekki er ástæða til að 

nefna þau sérstaklega.  

Björn er skólastjóri í 300 nemenda, heildstæðum grunnskóla. Starfsfólk 

er um 45 talsins. Björn er um fertugt og lauk kennaranámi um miðjan tíunda 

áratug síðustu aldar frá Kennaraháskóla Íslands og síðar lauk hann 

diplomanámi í stjórnun við sama skóla. Hann kenndi í nokkur ár áður en 

hann varð aðstoðarskólastjóri og síðan varð hann skólastjóri. Skólinn sem 

hann stýrir nú er þriðji skólinn sem hann hefur verið skólastjórnandi við. 

Starfsferill hans sem skólastjórnandi spannar 17 ár.  
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Halla er skólastýra í 350 nemenda skóla og þar eru nemendur í 1.-7.bekk. 

Rúmlega 40 starfmenn vinna við skólann. Halla er rúmlega sextug og lauk 

kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands um 1970 og hóf þá kennslu við lítinn 

skóla. Hún bætti síðar við sig námi í íslensku við Háskóla Íslands og kenndi 

bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Halla hefur verið skólastjórnandi í 22 

ár við þrjá skóla.  

Markús er skólastjóri í heildstæðum grunnskóla með 500 nemendur og 

70 starfsmenn. Hann lauk kennaraprófi við Kennaraháskóla Íslands á níunda 

áratug síðustu aldar og bætti síðar við sig verklegri sérgrein við sama skóla. 

Markús, sem er nú um fimmtugt kenndi í nokkur ár en varð síðan 

aðstoðarskólastjóri. Hann hefur lokið diplomanámi í stjórnun við Háskóla 

Íslands og stefnir að mastersprófi en hann á ritgerðinni ólokið. Markús hefur 

verið skólastjóri í hartnær 15 ár við þrjá skóla.  

Ragna er um fimmtugt og skólastýra við heildstæðan grunnskóla með 

tæplega 400 nemendur og 60 starfsmenn. Hún útskrifaðist frá 

Kennaraháskóla Íslands seint á níunda áratug síðustu aldar og hóf þá 

kennslu við skóla sem hún síðar varð aðstoðarskólastýra við. Ragna tók 

diploma í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands og hélt af stað í 

mastersnám í sömu fræðum en hefur ekki lokið ritgerðinni. Frá 2006 hefur 

hún verið skólastýra í tveimur skólum auk þess skóla sem hún hóf 

stjórnunarferil sinn sem aðstoðarskólastýra.  

3.4 Siðferðileg atriði 

Rannsókn þessi er hvorki leyfis- né tilkynningaskyld til Persónuverndar, 

samanber 1. gr. laga Persónuverndar nr. 698/2004 sem er á vef 

stofnunarinnar. Þar kemur fram að vinnsla sem fer fram í tengslum við 

rannsókn þar sem skráðar upplýsingar er ekki merktar persónuauðkennum, 

númerum eða öðrum rekjanlegum auðkennum falli utan gildissviðs reglna 

um leyfis- og tilkynningarkskyldu. Ég fékk leyfi hjá ábyrgðaraðilum skóla og 

fræðsluyfirvöldum viðkomandi sveitarfélaga áður en rannsókn hófst.  

Til að rannsókn standi undir nafni þarf að taka mið af siðferðilegum 

þáttum sem og aðferðarfræðilegum. Taka þarf tillit til og vernda 

viðmælendur af fremsta megni ( Sigurður Kristinsson, 2003). Því var sú 

ákvörðun tekin að nöfn skóla eða sveitarfélaga komi ekki fram og öllum 

nöfnum viðmælenda breytt til að síður væri hægt að þekkja þá einstaklinga 

sem þátt tóku í rannsókninni.  

Haft var samband við viðmælendur með góðum fyrirvara og þeim kynnt 

rannsóknin um leið og óskað var eftir viðtali. Tekið var fram að fyllstu 

nafnleyndar yrði gætt og að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem þeir 
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óskuðu. Þeim var heitið fullum trúnaði og gert ljóst að tryggt yrði að 

ummæli mætti ekki rekja til þeirra. 

 

3.5  Gagnaöflun.  

Gagnaöflun fór fram á útmánuðum 2013 með hálfopnum viðtölum þar 

sem viðtalsrammi var notaður til stuðnings en viðbótarspurningar féllu inní 

hvert viðtal eftir flæði þess.  Aðalþema rannsóknarspurningarinnar kemur 

fram í eftirfarandi viðtalsramma:  

 1.  Viðmælandinn 

o Getur þú sagt mér frá bakgrunni þínum og menntun? 

o Hvað hefur þú verið lengi skólastjóri? 

o Hvað varð til þess að þú varðst skólastjóri? 

 2.  Skólinn  

o Hversu margir nemendur, starfsfólk ?  

o Hvernig er teymisvinnu kennara háttað við skólann þinn?  

o Fá hér nánari skýringar eins og varðandi sérkennslu og stuðning? 

 3.  Teymisvinna kennara 

o  Hvernig kom teymisvinnan til?  

o  Hvert var þitt hlutverk í innleiðingunni?   

o  Hvað fannst þér mest krefjandi við innleiðinguna? 

o Hvað gekk að þínu mati best? 

o Mættir þú hindrunum? Og þá hverjum, hvernig brástu við þeim ? 

o Vinnur þú markvisst að stuðningi við teymin? Hvernig þá? 

o Hvað myndir þú gera öðruvísi í dag- ef eitthvað? 

 4 . Skólabragurinn 

o Telur þú að skólabragurinn hafi breyst með teymisvinnunni? 

o Hvað telur þú að hafi helst áhrif á faglega umræðu í skólanum ? 

o Hvernig myndir þú skilgreina orðið lærdómssamfélag? 

o Upplifir þú skólann þinn sem slíka stofnun ? 

Viðtölin tengdust reynslu og upplifun skólastjórnenda og til þess ætluð 

að tengja þau við kenningar fræðimanna um hlutverk skólastjóra við 

innleiðingu teymisvinnu kennara. Rannsóknargögnin eru því lýsandi og miða 

að því að auka skilning og þekkingu á þessu hlutverki skólastjóra.  
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Viðtölin fóru fram á heimavelli skólastjóranna, skólunum sjálfum og í 

þeirra boði, í öllum tilvikum, á skrifstofum skólastjóranna. Viðtalsramminn 

var hafður til hliðsjónar en aðaláherslan var á að fá skólastjórana til að lýsa 

starfi sínu, reynslu og viðhorfum og þannig tala um það sem þeim lá á hjarta 

og tengdist viðfangsefninu. Ég lagði mig fram við að hafa andrúmsloftið 

afslappað og viðtölin frekar sem óformlegt spjall en formlegt viðtal. Í 

niðurstöðukafla þessarar ritgerðar gef ég skólastjórunum orðið.  

3.6  Skráning og úrvinnsla 

Viðtölin voru öll hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Einnig skráði ég nótur á 

meðan viðtölunum stóð og strax eftir að þeim var lokið. Spurningarnar felldi 

ég inn í viðtölin frekar en að spyrja þeirra í ákveðinni röð og fékk þannig 

ákveðið flæði í þau og einnig komu fram viðbótarspurningar í tengslum við 

umræðuna hverju sinni. Ég var búin að lesa mér töluvert til  um 

viðtalsrannsóknir og reyndi í samtölunum að fylgja eftir því sem ég taldi gott 

í þeim lestri. Að byrja að greina samtölin strax um leið og þau eru tekin í 

raun. Silverman (2010) talar um að rannsakandi verði að vera meðvitaður 

um hve mikilvægar spurningar þær sem hann leggur fram séu og að ætíð 

verði að hafa rannsóknarspurninguna í huga þegar viðtalsspurningarnar eru 

gerðar. 

Ég settist niður um leið og ég kom heim úr hverju viðtali og skrifaði 

upplifun mína af samtalinu og hófst síðan þegar handa við að afritun. Ég 

fylgdi góðum ráðum þeirra Bogdan og Biklen (2003) og reyndi að ná því að 

hugsa með þeim gögnum sem ég hefði í höndum og vera dugleg að skrifa 

niður allar hugmyndir sem ég fengi, því þannig gæti ég frekar haldið utan 

um hugsanir mínar og vangaveltur. Þannig greindi ég gögnin um leið og ég 

skrifaði þau inn. Mér fannst gott að hlusta eftir blæbrigðum radda og 

skrifaði athugasemdir rannsakanda í óðaönn.  Það auðveldaði mér síðan 

lífið á seinni stigum greiningarvinnunnar. 

Þegar ég afritaði viðtölin þá hafði ég hluta úr ljóði Nína Bjarkar 

Árnadóttur í huga „Ef til vill, ef þú hlustar vel, heyrirðu um, hvað ég er að 

hugsa“. Því lagði ég mig fram við að hlusta eftir því sem skólastjórnendurnir 

höfðu að segja og reyna að fanga það sem þeir voru að hugsa.  

Við innihaldsgreininguna gætti ég þess að hlusta vel á viðtölin, las 

nóturnar mínar aftur og aftur og bætti enn frekar inn í athugasemdum 

mínum sem rannsakanda. Skrifaði niður hugleiðingar mínar um verkefnið og 

viðtölin og reyndi eftir mætti að henda reiður á hugsun minni og vinnu. 

Hafði sunnudagshreingerningu þeirra Bodgan og Biklens (2003)  í huga til að 

koma skipulagi á gögnin mín.  Það sem ég hafði lesið um greiningarvinnu hjá 
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Lichtman (2010) kom líka að góðu gagni. Litir urðu mitt helsta verkfæri. Ég 

las yfir nóturnar aftur og aftur og yfirstrikaði orð og setningar í mismunandi 

litum eftir þemum. Sumar setningar fengu marga liti, urðu líkt og regnbogi í 

uppstyttu úrhellisrigningar.  

Þegar ég hafði flokkað þemun og það sem féll innan þeirra varð allt 

greinilegra, þá tók ég hvert þema og flokkaði það í undirflokka sem ég setti 

liti á.  Þetta var mikil vinna en mér fannst ég græða mikið á henni. Í raun var 

ég að kynnast viðtölunum á nýjan hátt. Ég var í miðjum dansi eins og ég las 

um í bráðskemmtilegri grein Valerie J. Janesick ( 1998) en í  samlíkingu sinni 

um dans og rannsóknir þá segir hún að rannsóknin sjálf sé dansinn, það sem 

allt hverfist um. Þar þarf að byggja á tækni, en enn frekar ástríðu. Hún má 

ekki gleymast, ástríða er það sem dans og rannsókn á að byggjast á og á að 

vera drifkrafturinn í hvorutveggja. Sjónarhornið, fókusinn og tilgangurinn 

allur. Rétt eins og hryggjarsúla dansarans er hans miðja, þarf 

rannsóknarspurningin að vera miðja rannsóknarinnar. Með 

rannsóknarspurninguna í huga vann ég frekar með hvern flokk og dýpkaði 

þekkingu mína á gögnunum enn frekar. Fann þræði og leiðir sem þrengdust 

í átt að rannsóknarspurningu minni: Hverjar eru áherslur skólastjóra í 

hlutverki sínu við innleiðingu teymisvinnu kennara?  

Út frá þessum flokkum vann ég að smættun eins og Silverman (2010) 

fjallar um. Þá dró ég kjarna hvers undirflokks saman í styttra og skýrara 

form, reyndi að ná fram innihaldinu án þess að túlka eða dæma. Ég dró 

fram viðhorf viðmælenda til teymisvinnu kennara, hugtaksins 

lærdómssamfélags og hvernig þeir upplifa að innleiðing teymisvinnu hafi 

gengið í þeirra skóla og hlutverk sitt í því samhengi. Ég vildi skoða það sem 

sameiginlegt er hjá viðmælendum en einnig  beina athyglinni að  ólíkri 

upplifun þeirra. Það setur vonandi meira kjöt á beinin, ef svo má segja, því 

ég vildi fá góða yfirsýn yfir þær áherslur sem þeir hafa lagt á hlutverk sitt við 

innleiðingu teymisvinnu kennara. Sú yfirsýn segir til um réttmæti 

rannsóknarinnar en réttmætið felst í því að rannsókn mæli það sem henni 

er ætlað að mæla. Niðurstöðurnar ættu að endurspegla þá yfirsýn sem ég 

ætla mér að fá fram en það er einmitt tilgangur minn að fá skýra mynd af 

reynslu og viðhorfum  þessara skólastjórnenda sem faglegum leiðtogum í 

innleiðingu teymisvinnu kennara.  

Þessa mynd er ekki hægt að yfirfæra á aðrar aðstæður heldur er þetta 

eins og málverk, málað á ákveðnum stað og ákveðnum tíma. Eins og 

impressíónistarnir máluðu myndir vegna hughrifa sinna og máluðu sama 

myndefnið jafnvel aftur og aftur samanber vatnaliljur Monets, sem voru 

síbreytilegar eftir tíma dags, veðri eða árstíð þá er þessi rannsókn mynd af 
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upplifun og reynslu þessara skólastjórnenda á þessum stað og tíma. Rétt 

eins og kemur fram hjá Gombrich (1997) þegar hann fjallar um myndir 

Monets þá „tekur myndefnið sífelldum breytingum þegar ský dregur fyrir 

sólu eða þegar vindurinn brýtur spegilmynd á vatnsfleti. Málari sem ætlar 

sér að ná einkennum slíkra blæbrigða verður að bregða litnum á strigann 

með hröðum pensilstrokum og ná fram heildarstemmningunni án þess að 

skeyta um smáatriði“.  Og ég er eins og listmálarinn, nota upptökutækið og 

tölvuna sem pensil, fræðin sem myndefnið og viðtölin og úrvinnslu þeirra 

sem hughrif, blæbrigði og málningu og þannig skapa ég þá mynd sem ég set 

fram hér á eftir.  Rannsóknarspurningin er eins og myndbyggingin í 

listaverkinu, það sem allt byggir á að lokum.  

Þegar ég horfi yfir sviðið í lok rannsóknarinnar, horfi á myndina mína, þá 

upplifi ég hvað ég lærði ótal margt á þessari vinnu, lærði að hlusta, lærði að 

aga mig í leit að hughrifunum sem viðtölin veittu, ekki bara í orðunum sem 

voru sögð heldur einnig í raddhljómi og látbragði. 
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4 Niðurstöður  

 

Segðu aftur söguna 

þá einu 

þess virði að vera sögð. 

færðu í frásögu gleðifréttirnar 

dragðu ekki undan fagnaðarefnið 

fléttaðu hana vonum. 

( Þóra Jónsdóttir)  

Sagan verður að vera þess virði að vera sögð. Skólastjórnendurnir fjórir sem 

ég ræddi við höfðu margt til málanna að leggja sem svo sannarlega er þess 

virði að segja frá. Þeir voru fullir ákefðar og eldmóðs. Frásögur þeirra flétta 

ég saman sem heildarmynd og þannig langar mig að fá fram hvað hægt er 

að læra af þeirra upplifun, reynslu  og sögum. Meginþættirnir sem ég set 

hér fram eru umfjöllun skólastjóranna um teymisvinnu kennara, hvernig 

þeir unnu að innleiðingu hennar í skólunum, hvaða hindranir mættu þeim í 

því hlutverki og hvaða bjargir þeir telja að helst styðji við teymisvinnu 

kennara.  

 

4.1 Viðmælendur 

Þeir eru fjórir skólastjórendurnir sem  hafa „lent í þessu starfi“ ýmist vegna 

áhuga síns og ástríðu eða góðrar hæfni í yfirsýn. Björn eru glettnislegur og  

geðþekkur maður. Dökkhærður, bláeygur og frekar lágvaxinn. Fyrir fjórum 

árum var hann ráðinn í skólastjórastarf í nýjan grunnskóla sem búið var að 

ákveða að ætti að byggjast á teymisvinnu kennara. Björn var áður skólastjóri 

í minni skóla og hafði verið aðstoðarskólastjóri bæði í litlum skóla og einnig í 

yfir 500 nemenda skóla áður en hann sótti um núverandi starf.  Hann segir 

ástæðu þess að hann varð skólastjóri þá að hann hafi svona lent í þessu 

starfi sem aðstoðarskólastjóri en honum fannst gaman að hafa áhrif og 

koma sínum hugmyndum um skólastarf í framkvæmd. Björn tók á móti mér 

glaður í bragði og sýndi mér stoltur skólann sinn.  Þegar við hófum spjallið 

þá segir hann mér af ákefð frá starfi sínu og viðhorfum. Ég þurfti vart að 
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bregða inn spurningum því hann var svo fullur eldmóðs og áhuga og mér 

finnst hann segja mér allt sem mig langaði að vita.  

Halla hefur verið skólastýra í  skóla þeim sem hún stýrir nú í 16 ár. Halla 

er hnellin og glaðleg. Hún tók sér góðan umhugsunartíma með hverja 

spurningu og sagði síðan skemmtilega frá og fór jafnvel út um víðan völl. 

Þannig að flæðið varð mikið í frásögninni og margt á því að græða.  Halla 

hefur sterkar skoðanir á skólastarfi og hlutverki skólastjórans í að leiða það. 

Það var gaman að hlusta á hana segja frá því að þegar hún var 4 ára  

stofnaði hún skóla með vinkonu sinni, þær langaði svo að hafa frímínútur. 

Hún, svipað og Björn, lendir síðan í skólastjórastarfinu þegar hún er beðin 

um að leysa af í eitt ár í litlum skóla sem hún starfaði við. Hún var rúmlega 

tvítug þá og segir að sér hafi aldrei dottið í hug að segja nei við þessari 

beiðni, hélt þetta væri nú ekki flókið starf. Í dag er hún annarrar skoðunnar. 

Þegar ég hitti síðan Markús, sem er skólastjóri í stórum grunnskóla, þá 

upplifi ég að það er ekki ólíkt að tala við hann og við Björn. Hann er einnig 

fullur eldmóðs og hefur sterkar skoðanir á stjórnunarstarfinu, fagmennsku 

stjórnenda, skóla sem lærdómssamfélagi og teymisvinnu kennara.  Markús 

er meðalhár, sportlega klæddur og hressilegur í bragði. Hann ræddi vítt og 

breitt um skólastarf og oft upplifði ég í samræðum okkar að hann væri að 

setja hugsanir sínar í samhengi og jafnvel uppgvöta einhverja nýja vinkla í 

starfi sínu. Markús var fyrst skólastjóri í meðalstórum skóla á 

landsbyggðinni, síðan í frekar litlum skóla í höfuðborginni þar til hann kom 

til starfa í núverandi skóla. Hann ætlaði sér aldrei að verða skólastjóri því 

hann þekkti það frá foreldri sínu að þetta starf væri afar krefjandi og mikill 

tími færi í það. Markús segist enn vera sannfærður um að hann hefði verið 

betri kennari en skólastjóri þó hann telji sig ágætis skólastjóra. Hann segist 

hafa metnað í að hafa áhrif og síðan spili launin einnig inní.  

Að síðustu hitti ég Rögnu. Hún er hávaxin,með grátt í vöngum og hefur 

frekar alvarlegt yfirbragð. Ragna hefur verið skólastýra í 8 ár og þetta er 

annar skólinn sem hún stýrir. Áður hafði hún verið deildarstjóri í stórum 

skóla. Ragna kenndi í nokkur ár áður en hún varð stjórnandi en þá varð ekki 

aftur snúið því hún segist vera svo stjórnsöm en henni finnst þetta líka 

gaman, en vill þó ekki hafa hátt um það. Ragna er frekar varfærin í upphafi 

samtals okkar og gaf ekki mikið af sér, hún tók sér góðan umþóttunartíma 

með hverri spurningu. Þegar leið á samtalið var eins og hún fyndi taktinn 

sinn betur og lýsti þá af meiri ákefð starfi sínu, hugmyndum og því 

þróunarstarfi sem fram fer í skólanum.  
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4.2 Teymisvinna 

Mitt hús 

og þitt hús 

eru tvö hús 

þúsund hús 

og þó eitt 

og hið sama hús.  

(Jón úr Vör) 

Allir skólarnir eiga það sameiginlegt að vera teymisskólar, það er, teymi 

kennara vinnur saman með ákveðinn hóp nemenda. Það er eilítið misjafnt 

eftir skólunum hvernig teymisvinnan er útfærð. Einn skólanna er með stórt 

teymi kennara 5-6 kennara í kringum tvo árganga nemenda en hinir þrír líta 

á hvern árgang sem eina heild og hefur hann kennarateymi sem sinnir þeim, 

þar eru 3-4 kennarar í hverju teymi. Sérkennslan er hluti af starfi teymanna 

og hafa skólarnir allir þann háttinn á að sérkennarar starfa með teymunum 

og einnig eru þeir til ráðgjafar. Að auki er hægt að leita til ákveðinna 

sérfræðinga svo sem iðjuþjálfa eða þroskaþjálfa. Skólarnir hafa einnig 

útfært teymisvinnu kennara á annan hátt. Svo sem skipað 

verkgreinakennurum í teymi, teymi eru um ákveðin þróunarstörf eins og  

heilsuskóla eða námsmatsvinnu.  

Tilgangur teymivinnunnar er ljós í huga skólastjóranna. Þeir telja að með 

henni sé greiðari leið til að þjónusta sem flesta nemendur og uppfylla kröfur 

um skóla fyrir alla. „Hugmyndin er að með teymisvinnu kennara sértu með 

betri aðstæður til að þjóna hverjum og einum. Ná einstaklingsmiðuninni 

með því. Skipta verkum.“segir Markús. Skólastjórarnir nefna allir að 

stuðningur við nemendur felist í hinu sveigjanlega námsumhverfi 

teymisvinnunar og kennsluhættir mæti frekar þörfum allra nemenda því 

kennarateymin skipuleggi og þrói námsumhverfi sem henti hverjum og 

einum nemanda með það markmið að sinna þörfum sem flestra innan 

kennslustofunnar.  Höllu er mikið niðri fyrir þegar hún ræðir tilgang 

teymiskennslunnar en hún leggur áherslu á félagslegan ávinning 

nemendanna. Það sé litið á árganginn sem eina heild og þannig verði ekki 

samkeppni sem stundum sé á milli bekkja og hvert barn eigi auðveldara 

með félagsleg tengsl þegar úr stærri hóp er að moða. Vegna stærðar 

hópsins þjálfist nemendur í samskiptahæfni og umburðarlyndi gagnvart 

öðrum og hin þrönga skipting sem áður var sé brotin upp og félagslega 
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breiddin því mun meiri.  Það henti líka nemendum vel að hafa nokkra 

kennara því ólíkur stíll og persónuleiki henti ólíkum nemendum. „Þau voru 

heldur ekki alltaf með sömu krökkunum, árgangarnir urðu meiri eining. 

Foreldranir keyptu þetta“ segir Ragna. Skólastjórarnir  segja einnig að 

teymisvinnan þýði að mörgu leyti auðveldara starf fyrir kennarana, þeir séu 

ekki einir á báti og hafi umræður og fundi um nemendurna, líðan þeirra og 

námsgengi. Saman lesi kennararnir landið og hvert barn njóti sín frekar. 

Með kennarateymum sé þekking á hverju barni hjá fleiri en einum kennara 

og kennarar deili bæði ábyrgð og álagi og þurfi til dæmis ekki að sitja einir 

erfiða fundi.  

Mér fannst valdastrúktúrinn þegar það er kannski mamma og 

pabbi í einhverju foreldraviðtali og kannski amma og svo bara 

kennarinn einn. Hann að réttlæta og einhvernveginn að lifa af 

þessi foreldraviðtöl. Og það var bara  einn kennari, bara ein 

manneskja í húsinu sem vissi um menntun eða hvernig nám 

barnanna væru og það  gengur kannski ekki alltaf eins vel og 

foreldrar vilja. Og þá var nú kannski...mér fannst þetta vera 

einhver strúktúr sem  ætti ekki að vera. Og sérstaklega var ég 

að hugsa um líðan kennarans í þessum aðstæðum, sem að 

kannski voru heldur ekki alveg tilbúnir til að koma eftir viðtal 

og segja....ohh ég var bara alveg að gubba þarna inni...eða þú 

veist, leið ekki vel eða hvernig það var (Halla). 

Skólastjórarnir segja að líðan kennara í starfi verði betri og það myndist 

oft svokallaður jafningjastuðningur, þannig efli teymisvinnan kennarana 

sem fagfólk, veiti þeim innblástur sem verði hvati til þess að gera betur í 

vinnunni.  „Kennararnir fengu meira átorítet gagnvart öllum hópnum. Þau 

fóru að líta á alla kennarana nokkuð jafnt sem fólk sem hefði eitthvað yfir 

þeim að segja. Ekki bara þú ert ekki kennari minn og ræður ekki yfir mér“ 

kom fram í samtalinu við Rögnu.  

Skólastjórarnir eru sammála um að þeir  telji sig nýta mannauðinn betur í 

teymisvinnu því hægt sé að hafa meiri sérþekkingu hjá hverjum og einum 

kennara. Kennarar geta með samvinnu sín á milli skipt undirbúningi 

kennslunnar og þróað kennsluna áfram og lært hver af öðrum.  Þannig 

verður verkaskipting og vinnusparnaður en samt gagnkvæmur stuðningur . 

„Þegar fólk hefur sérþekkingu, og nám og ástríðu þá keyrir það öðruvísi, 

maður sér alveg að árangurinn verður betri. Þú þarft ekki að hafa allt undir í 

teymisvinnu, það er léttara“ segir Halla og Ragna talar um að kennarar 

skiptist á skoðunum og hafi meiri faglega samvinnu auk þess að hin 
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sameiginlega ábyrgð létti lífið. Björn nefnir hina heildstæðu kennslu sem 

verður þegar kennarar samhæfi skipulagið og auki faglegu samvinnuna. Í 

öllum skólunum er teymisvinnan nýtt til að kennararnir vinni sameiginlega 

að markmiðum og samskiptin þeirra á milli eiga að einkennast af heiðarleika 

og gagnkvæmri virðingu og sameiginlegri ábyrgð.  

Ástæða teymisvinnunar í skólunum er mjög misjöfn. Hjá Birni var skólinn 

stofnaður sem teymisskóli og hann ráðinn til að leiða þá uppbyggingu. Björn 

segir að hans hlutverk hafi verið að leiða stefnumótun skólans. Hann hafi 

komið til starfa fyrstur og hafi haft góðan tíma til að undibúa og skipuleggja 

starfið. Halla fór aftur á móti stað með teymisvinnuna sem lausn á 

ákveðnum vanda sem blasti við í skólastarfinu enda segist hún hafa mjög 

gaman af því að nota aðstæður til þess að ná einhverjum markmiðum. Halla 

lýsir því hvernig ákveðinn árgangur var mjög erfiður og hafði lent í 

ýmiskonar hremmingum. Árgangnum hafi alltaf verið skipt í tvo bekki og 

það hefði tvisvar verið búið að stokka bekki upp.  Strax þegar hún hóf störf 

sem skólastjóri  upplifði hún dapurlegan fund með foreldrum árgangsins og 

starfsfólki skólans. Það hafi verið ljóst að það yrði að gera eitthvað fyrir 

árganginn til úrbóta. Foreldrarnir hefðu ekki haft trú á neinu og enga von 

séð framundan. Það voru að koma inn nýir kennarar í árganginn og þá datt 

Höllu í hug að í stað þess að skipta honum í tvo bekki með tvær lokaðar 

kennslustofur  þá myndu þau líta á árganginn sem eina heild með tvo 

kennara. Hún taldi að það þyrfti að sprengja þetta munstur upp sem var 

komið. Á þessum tíma voru skólastjórnendur með kennsluskyldu  og lagði 

Halla til að hún og aðstoðarskólastjórinn kæmu kennurunum til aðstoðar á 

ákveðnum tímum, þá væri í raun fjögurra kennara teymi með árganginn. 

Halla segir að samvinnan hafi alltaf verið í hnakkanum á sér og þarna var 

kjörið tækifæri til að byrja. 

Í skólum þeirra Rögnu og Markúsar fór teymisvinnan af stað vegna þess 

að nokkrir kennarar höfðu áhuga á því að vinna saman og þau sem 

stjórnendur gripu hugmyndina á lofti og studdu við hana með ráðum og 

dáð.  Markús og Ragna fóru því bæði þá leið við mótun og innleiðingu 

teymisvinnunnar að nýta sér áhuga og vilja nokkura kennara. Gripu á lofti 

hugmyndir þeirra um að vinna saman í teymi.  

Sko þegar ég kom þangað þá var áhugi á því að búa til hérna, 

það var sko kennari sem var í framhaldsnámi sem hafði komið 

fram með hugmyndir um að búa til svona ferðir svoldið á 

miðstiginu, þannig að ég gekk inn í það. Og það var alveg í takt 

við það sem ég hafði verið að vinna upp í skólanum þar sem ég 

var áður. Þar sem við höfðum verið að koma á svona samvinnu. 
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Og það sem við gerðum þarna var að við bjuggum til, þau 

bjuggu til hópa innan árgangs og þau færðust á milli hópa 

(Ragna). 

Ragna lýsir því hvernig hún byggði upp stundatöflu fyrir þetta starf og 

studdi þannig  við kennarana. Markús segir að í sínum skóla hafi áhugasamir 

kennarar komið að máli við hann með þessa hugmynd. Honum leist vel á og 

hvatti þá, hlúði að þeim og hélt þeim á lofti. Hann hafi stutt við þær og verið 

duglegur að segja frá þeirra starfi og kynna það með þann tilgang í huga að 

smita starfið til annara. Hans hlutverk hafi verið að styðja, búa til aðstæður, 

finna sprotana og halda þeim vel á lofti. „Og kveikja í fólki, halda 

hugmyndinni að, kynna, segja frá, ræða, ræða og ræða.  Fá kennarana með, 

það eru þeir sem skipta allra mestu máli. Þetta byggir náttúrulega á þeim“.   

 

4.3 Innleiðing teymisvinnu 

Stefna er mörkuð, starfið hafið, 

Stigið spor í sólarátt. 

Skýrast tákn á skjöldinn grafið 

-sköpin hnýta nýjan þátt. 

(Jórunn Ólafsdóttir) 

 

Kynning á teymisvinnunni til annarra kennara skólans og út í 

skólasamfélagið er hluti af starfi skólastjóranna. Markús, Halla og Ragna 

hafa öll stutt vel við frumkvöðlana og fengið þá til að kynna starfið fyrir 

öðrum kennurum og þannig smitað teymisvinnuna út í allt skólastarfið og 

gert hana að stefnu skólans. Þau segjast nota öll tækifæri til að koma 

hugmyndinni á framfæri bæði formlega á fundum, í ræðum og pistlum, sem 

og óformlega í spjalli eins og á kaffistofunni  eða með foreldrum.  „Ég var 

mikið búin að tala um samvinnu við kennarana og óopinberlega á 

kaffistofunni og líka á fundum“ sagði Halla og Ragna segir „þá byrjaði ég að 

fá nokkra hérna með mér og viðraði hugmyndirnar frekar og vildi heyra 

hvað þeim fyndist, og þau keyptu það, svona, já nokkuð vel“. Markús segist 

nota öll tækifæri til að koma hugmyndinni á framfæri, geri það líka á 

fundum, kynnir síðar skoðanir og sýn  á teymisvinnu og hvert hann vill að 

skólinn fari í því sambandi. Hann talar um að það sé nauðsynlegt að brjóta á 

þennan hátt niður hugarfarsmúra kennaranna.   



 

47 

Eins og fram hefur komið var Björn ráðinn sem skólastjóri í nýjan skóla 

þar sem búið var að ákveða að hafa teymisvinnu sem leiðarljós skólans. 

Hann segir að það hafi verið ómetanlegt að geta ráðið fólk inn til starfa í 

þessa hugsun. „Að ráða var held ég það auðveldasta, það voru svo margir 

sem vildu koma og starfa í svona umhverfi. Það að hafa eingöngu fólk sem 

vill starfa í þessu umhverfi er í raun ómetanlegt.....hmm held ég“.  Björn 

þurfti því ekki að byrja á því að sannfæra starfsfólkið um kosti stefnunnar 

eða að móta stefnu yfir höfuð, þó hafi hann þurft að halda fólki vel við 

verkið og hann talar um íhaldssemina sem er svo rík í okkur mannfólkinu. 

Hvað fólk er fast, það er með ólíkindum hvað fólk er fast fyrir. 

Þó það hafi ákveðnar hugmyndir og vilji breyta þá fellur það 

svo oft í gamla farið. Það er þetta frávarp sem kennararnir fara 

svo oft í. Falla í hið gamla. Vilja stýringu....en samt ekki (Björn).    

Skólastjórarnir eru allir sammála um að það þurfi að raða fólki saman í 

teymi eftir ákveðnum leiðum og gæta vel að því að fólk festist ekki í 

ákveðnum teymum. Það þurfi að vera hreyfanleiki. Þeir nota allir einhvers 

konar styrkleikagreiningu til að raða fólki í teymi og reyna að hafa breiða 

sérþekkingu í teymunum en leyfa samt kennurunum að koma með óskir um 

hvar þeir vilja helst starfa. Björn segir að hann vilji raða í teymin kennurum 

með breiða þekkingu þannig að sérþekking hvers nýtist vel.  Hann reynir að 

láta einn kennara úr hverju árgangateymi fylgja nemendum upp í nýtt teymi 

þannig að í raun breytast teymin á hverju ári. Halla raðar kennurum í teymi 

á vorin eftir fjölda nemenda. Hún segir að það hafi verið tilhneiging hjá 

kennurum að vilja vinna með ákveðnu fólki en hún telur nauðsynlegt að 

stjórnendur lesi styrkleika hvers og eins og raði í teymi eftir þeim og einnig 

sé gott að láta fólk innan teymis sérhæfa sig í fögum. Það þurfi að raða í 

teymi bæði eftir því og eins ólíku fólki. Það þurfi að hrista upp í teymunum 

af og til svo ekki verði klíkumyndun og það gerir Halla reglulega. Ragna 

segist raða í teymi á ýmsan hátt: „Stundum eftir áhuga, stundum vel ég fólk 

sem ég tel heppilegt. Svolítið misjafnt bara eftir því um hvað það er. Við 

erum með ýmis teymi - heilsueflandi- grænfáni- og það er svona meira fólk 

sem hefur áhuga á þessum málefnum“.  Kennarar senda inn óskir til Björns 

og ræðir þær við hann í starfsmannasamtölum. En hann raðar einnig í 

teymin eftir sérhæfni og fögum. Hann leggur áherslu á að raða ólíku fólki 

saman í teymi og fólki sem þekkist ekkert mikið. „ Það er ekkert endilega 

best að hafa buddies í teymum. Þó fólk sé bestu vinir þá þurfa þeir ekki 

endilega að verða gott teymi“.     
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Skólastjórarnir telja að þegar þeir  ná að raða fólki saman í teymi með 

ofangreinda þætti í huga þá nái þeir þeim markmiðum sem teymisvinnunni 

var ætlað að ná. Það kemur meðal annars fram hjá Höllu þegar hún segir:  

„Þegar fólk hefur sérþekkingu, og nám og ástríðu þá keyrir það öðruvísi. 

maður sér alveg að árangurinn verður betri“. 

Þegar fólk þarf að vinna náið saman verður óhjákvæmilega ágreiningur. 

Björn og Markús tala báðir um nauðsyn þess að taka á faglegum ágreiningi.  

Ágreining eigi að vera hægt að leysa með samræðum.  Markús segist trúa á 

samræðuna og það að láta fólk tala saman, hann segir þó: „Maður þarf að 

velja sér orustur. Það er bara sá gamli fasi. Sumt gefur maður ekki eftir. En 

stundum velur maður að fara millileið og gefa eftir“. Björn segist í seinni tíð 

vera farinn að kalla fólk inn til sín í tíma og ótíma, Sé í raun með mun meiri 

afskiptasemi en áður. Hann segir að góðu fréttirnar séu hvað fólk taki því 

vel.  

Og þetta með að kalla fólk bara inn til mín í tíma og ótíma. 

Þegar málin koma upp, ekki geyma þau. Mér finnst það hafa 

skipt miklu máli. Fólk finnur að manni er ekki sama og vill vinna 

með því. Meiri afskipti. Mun meiri afskiptasemi. Kallandi fólk 

inn til okkar. Það gengur vel, já, það eru nú eiginlega góðu 

fréttirnar. Ég held að í þeim skólum sem ég hef starfað í áður ef 

ég hefði verið kallandi fólk til min, viðrandi áhyggur mínar, 

skipta mér af eins og maður segir, ég hef gert það sérstaklega 

mikið í vetur, þá hefði maður verið talinn bara óhæfur (Björn). 

Ragna hefur einnig þennan hátt á, hún segist reyna að hlusta og leyfa 

fólki að tjá áhyggjur sínar. Hún reynir að fá hópinn til að vinna með 

ágreining og hvernig er brugðist við því „...og hvað gerum við- hvernig 

getum við lagt þetta upp þannig að þetta sé vinnandi vegur og allir með. 

Það hefur bara gengið“. Ragna nýtir líka að láta tímann og verkefnið vinna 

með hugmyndunum og þegar fólk sér árangurinn þá breytist viðhorf þess. „Í 

skólanum voru einhverjir óánægðir með skipulagið í kringum teymisvinnuna 

en sögðu ekkert voðalega mikið við mig. Þau bara samþykktu að taka þátt 

og gerðu það, og keyptu hugmyndina held ég og þegar við fórum að sjá 

árangurinn þá hjálpar það“.  Hið sama segir Halla, hún hafi  fengið fólk með í 

vinnuna og þegar það kom og ræddi áhyggur sínar við hana þá bað hún 

hreinlega um tíma. „Ég sagði bara að ég ætla að gera þetta en ég skal eftir 

tvo mánuði skoða þetta. Þetta var bara reynsla sem þurfti að prófa og það 

var svo skemmtilegt að það skyldi ganga vel“.  En það hefur ekki alltaf 

gengið eins og smurt í teymunum. Björn segir frá dæmi um þar sem 
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kennarateymið gekk ekki upp að hans mati því fólkið í teyminu talaði of 

seint saman. „Stundum er þetta búið að grassera svo lengi og fólk segir 

ekkert og þegar allt er komið í óefni þá er það of seint. Þá hafa teymin bara 

lufsast fram á vorið og klárað veturinn en síðan verið stokkað upp“.  Markús 

hefur sömu reynslu og segir að hann viti um teymi sem hafi hreinlega 

splundrast og það hafi verið gripið of seint inn í. Eina leiðin til lausnar var í 

raun að brjóta teymið upp og vera með hefðbundna kennslu fram á vorið og 

raða síðan í nýtt teymi fyrir næsta skólaár. Og ekki eru allir kennarar tilbúnir 

til að fara út í svona vinnu eins og kom fram t.d. hjá Höllu.  

Þeir hérna, það fór nú kannski svoldið eftir því svona að það var 

nú sumir voru nú komnir að vinnulokum ég var ekkert að 

nudda þeim sko hérna þú veist,ég sá strax, þú veist, tvær konur 

sem voru ekkert með stóra hópa, mig langaði rosalega að skella 

þeim saman og vera tvær með...en þú veist,- en ég sá bara að 

þær myndu ekkert vilja það eða geta það eða jú þær hefðu 

alveg getað það ef þær hefðu viljað það. En þær voru ekki 

þannig sko og þá var ég sko ekkert að pína þær (Halla).  

Ragna talar um að kennarar sem ekki vilja starfa í þessu umhverfi þurfi 

þá að fá annað tilboð um kennslu.  Skólastjórarnir eru sammála um að það 

sé hugarfar kennaranna sem skipti allra mestu máli, þeir þurfi að hafa 

viljann til breytinga og vera tilbúnir að láta af fyrri hugmyndum um 

skólastarf og taka upp nýja hugsun.   

Og skólastjórarnir  vilja allir vinna með þetta hugarfar.  Traust á milli 

stjórnenda og kennara byggja þeir upp með samræðum. Þeir grípa 

hugmyndir frá kennurum og vinna þær áfram og styðja við þær. Halda þeim 

á loft og láta síðan kennarana sjálfa kynna og segja frá og þannig dreifa 

hugmyndunum. Skólastjórarnir aðstoða við að skapa umhverfið sem þarf 

eins og með stundatöflugerð og fjölda kennslustunda.  En þeir vilja ekki 

eingöngu skapa traust á milli kennara og stjórnenda heldur einnig á milli 

kennara í hverju teymi. Skólastjórarnir leggja mikla áherslu á að raða fólki í 

teymin eftir ákveðnum leiðum og ætlast til þess að þeir ræði sínar 

hugmyndir og setji sér markmið.  Björn segir að hvert teymi þurfi að setja 

sér fastan fundartíma í hverri viku eingöngu til að ræða málefni teymisins 

sjálfs. Hann og deildarstjórinn fari síðan í hverjum mánuði inn á fundi hjá 

hverju teymi. Stjórnendurnir hafa sett upp skýrt skipulag um til hvers er 

ætlast af teymunum á þessum fundum. Þeir gera kröfur um að á fundunum 

hafi teymin fundarstjóra, geri fundargerðir og taki ákvarðanir. Björn fer 

fram á að í hverjum mánuði sé fundur sem hann kýs að kalla trúnaðarfund 
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en þar er hugmyndin að fólk fari yfir það sem þarf að ræða í samstarfinu og 

komi þá með umræðuefni inn á fundinn, ræði hreinlega vinnulag og 

samskipti í teyminu.  Hann og deildarstjórinn hafa útbúið skipulag og 

gátlista fyrir veturinn um hvaða atriði teymin verða að ræða og þeir ganga  

eftir því hjá teymunum að þau geri það því að „þetta er ekki gert alls staðar 

og við erum að hluta að vinna í því og þá komum við inn á fundi og spyrjum 

af hverju er þetta ekki? Og hérna, segjum þeim að þetta eigi bara að vera 

svona“ segir Björn.  Teymin þurfa að setja sér markmið, leiðir að þeim og 

viðmið um árangur. Ræða hvernig ákvarðanir eru teknar,  um styrkleika og 

veikleika hvers og eins í teyminu, hvernig teymið tekur á ágreiningi og 

hlutverk fólks í teyminu.  Hjá Rögnu kom fram að teymin þurfi að setja sér 

markmið með áætlunum og einnig að marka sér vinnulag í samvinnunni, 

setja ramma um hvernig teymið ætlar að vinna.  Eftir ákveðinn tíma þarf 

teymið að endurmeta markmiðin út frá reynslunni og árangrinum.  

Skólastjórarnir nota allir það vinnulag að láta kennara kynna starfið hver 

fyrir öðrum og þannig ýta undir samkennd og ekki síður að góðar hugmyndir 

fái brautargengi í skólanum. Halla lýsir því þegar kennararnir sem fóru fyrst 

af stað með teymisvinnuna kynntu hana fyrir samkennurum sínum.  

Það var semsagt árgangurinn sem fór af stað. Ég plokkaði út 

kennara sem voru tilbúnir í þetta.  Á starfsdegi eftir jólafrí fóru 

síðan allir kennarar skólans á kynningu á þessu hjá þessum 

kennurum og þær voru svo jákvæðar. Ég hafði svo gaman af 

þessu.  Þær það er þær sem fóru í þetta. Þeim fannst þær bara 

vera í svona halelúja samkomu.....þeim fannst það vera svo 

fyndið að vera farnar að tala. Sko orðræðan var orðin svo 

breytt. Hún breyttist í gegnum þessa vinnu. Og hérna, það var 

svo gaman að upplifa þetta (Halla).  

Hinir skólastjórarnir ræða einnig um hvernig þeir láta kennara kynna og 

ræða starf sitt við samkennara sína og segja að þeir hafi oft náð mjög góðri 

umræðu og að þeir hafi einnig byggt upp svokallaðan jafningjastuðning þó 

svo að sumum í kennarahópnum finnist það tímasóun. Einn skólastjóranna 

tók svo til orða  „ég held að fólk.....sumum strákunum finnst þetta óttalegt 

kjaftæði sumt af þessu. erum að berjast við það i e-hverjum teymum, þetta 

eru bara karlmenn“.  Hinir skólastjórarnir nefna ekki svona kynjamun og tala 

meira um hvað það hefur skilað miklu inn í teymisvinnuna að fá fólk til að 

kynna verkefni hver annars og að starfsfólk sé duglegt að miðla hvert öðru, 

það sé tilbúið til þess og gefi af sér. Skólastjórarnir hafa sett upp markvissar 

kynningar á milli kennarahópa.  „Markvissar kynningar á milli teyma, fólk 
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kynnir hvað það er að gera, hvernig það er að vinna“ kom fram hjá Rögnu. 

Markús segir að það að fá kennarana með á þennan hátt sé það sem skipti 

allra mestu máli því innleiðing teymisvinnunar byggi náttúrulega mest á 

þeim „að læra hvert af öðru, það er þetta viðhorf, að vilja vinna saman“.  

Með því að láta kennarahópinn kynna hvern fyrir öðrum  og tala saman um 

hugmyndir telur Ragna að hún sé að færa völd til kennarahópsins. Þannig 

þróist hugmyndir stundum á annan hátt en hún hafi hugsað sér og hún 

segist reyna alveg markvisst að muna að hennar hugmyndir séu ekki alltaf 

bestar og lætur kennarana vinna hugmyndina áfram á sinn hátt frekar en að 

drepa hana niður og segja nei. Halla tekur í sama streng og Ragna og segir 

að þegar búið sé að koma starfinu af stað þá verði skólastjórinn að treysta 

kennurunum til að útfæra og vera ekki með nefið ofaní því sem þeir gera. 

Leyfa kennurunum að þróa hugmyndina áfram á sinn hátt og þeir koma oft 

með hugmyndir að öðru vinnulagi en rætt var í upphafi „...svo þegar 

kennararnir fara að vinna það, þá hérna halló, okkur finnst betra að gera 

þetta svona og svona og þá er maður ekkert, sko þeir verða að fá frelsi til að 

finna út úr þessu. Að það sé ekki einhver uppskrift“.  Halla leggur áherslu á 

að skapa tækifæri til að opna umræðuna og leggja landið eins og hún orðar 

það, gera það aðgengilegt en er síðan ekkert mikið á vettvangi og vill ekki 

stýra því frá skrifstofunni.  Björn aftur á móti talar um að honum finnist 

kennarar of oft ekki vinna áfram með hugmyndir sem koma fram nema 

skólastjórarnir haldi þeim við verkið.  Samanber ummæli hans :  

Við reynum að ota þessu áfram og svo vantar svoldið að hérna 

að fólk klári málið. Ég er stundum svoldið örvæntingarfullur, 

mér finnst þetta lenda svoldið á okkur stjórnendum, að við 

séum alltaf á verði, að skipta okkur af. Þegar við hættum því þá 

sjáum við oft allt fara í sama gamla farið (Björn). 

Björn telur reyndar að það að hafa sett fram kröfurnar og skipulagið um 

markviss vinnubrögð teymanna sporni við þessari tilhneigingu kennaranna.  

Aðstæður teymanna skipta skólastjórana miklu máli. Þeir leggja áherslu 

á að stundatafla hvers teymis sé þannig úr garði gerð að teymið kenni á 

sama tíma og hafi góðan tíma til sameiginlegrar vinnu.  Ragna segir  að 

teymisvinnunni sé hreinlega markvisst stýrt með stundatöflunni. Þau keyri 

árganga heilmikið saman í henni en raða ekki í fög heldur láta 

kennarateymin um það skipulag. Hún segir að þetta skipti miklu máli og sé 

hluti af því að keyra teymisvinnuna inn. Um það segir hún „þá set ég niður 

tíma kennara og þarf náttúrulega að setja stundatöfluna stífari ef maður 

ætlar að þröngva þessu inn, Þá þurfum við að stýra því svolítið með 
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stundaskrá“.  Stundaskrágerðin kom einnig fram í máli Höllu þar sem hún 

segir að það skipti máli að stundaskrárnar séu þannig að fólk geti fundið 

tíma saman og skólastjórinn verði að hugsa það svo að það geti gerst. Hún 

segir að það sé í raun ekkert vandamál að vinna stundaskrána þannig en 

þetta verði að hafa forgang. Þeir sem eru saman í teymi þurfi að fá næði til 

samstarfsins.  Björn og Markús vinna stundaskrána einnig á þennan hátt og 

segjast ekki sjá að til væri önnur leið til að viðhafa teymisvinnu og tala um 

að stundaskráin megi ekki vera of flókin og það þurfi að forgangsraða inn í 

hana, ekki sé hægt að hafa allt undir. Teymin þurfa síðan að vinna skipulagið 

enn frekar, bæði tíma nemenda og eins samstarfstíma fyrir sig. Það er  

misjafnt eftir skólunum hvað kennarar telja sig hafa góðan tíma til 

samstarfsins. Halla segist aldrei heyra á það minnst að það sé tímaskortur 

en Björn talar um að kennarar séu sí og æ að ræða það. Hann telur reyndar 

að fundartímar teymanna hafi ekki verið nógu vel nýttir, fólk hafi setið með 

síma hjá sér, opnar tölvur og síðan hafi það fest í blaðri um ekki neitt. Eins 

og áður segir er hann búinn að koma á skipulagi sem á að gilda á 

samvinnufundum teymanna og  Björn telur að það hafi gert nýtingu tímans 

mun betri og markvissari vinna fari fram.  Fjármagn skiptir auðvitað líka máli 

í þessu samhengi, það er hve margar vinnustundir kennara eru lagðar inn í 

hvert teymi. Ragna orðar það þannig  „svo er maður náttúrulega alltaf að 

máta sig inn í eitthvað budget. Hverju maður hefur efni á. Stundum þyrfti 

maður að geta lagt aðeins meira í þetta. Heldur en, til þess að tryggja að 

það gangi upp“ og Markús talar um að á sama tíma og verið sé að innleiða 

teymisvinnu kennara og ræða hvernig eigi að gera það og hvað þurfi til að 

hægt sé að framkvæma hana eins og þau vilji sjá hana, þá þurfi að hagræða 

um milljónir. Þau vilji bæta í teymisvinnuna en samt spara.  

Það er ekki nóg að hafa tíma til samráðs og undirbúnings, vinnurými 

kennaranna skiptir einnig miklu máli að mati viðmælenda minna. Eins og 

komið hefur fram er skólinn, sem Björn stýrir, byggður sem teymisskóli og 

telur hann að þar sé vinnuaðstaða fyrir teymisvinnu eins og best verður á 

kosið. Hvert kennarateymi hefur yfir að ráða stóru kennslurými og inn af því 

minni rými sem ætlað er til kennslu minni hópa og sem vinnurými kennara 

þar sem þeir geyma gögn sín og hafa alla aðstöðu til að funda og vinna að 

undirbúningi kennslunnar.  Húsnæði skólans hennar Höllu er gamalt en á 

síðustu árum hefur það verið tekið gagngert í gegn og Halla segir að mikið af 

tíma hennar  hafi farið í byggingu á skólanum. Hún lagði áherslu á að við 

endurnýjunina væri húsnæðið aðlagað að teymisvinnu og nú eru stór rými 

fyrir hvern árgang nemenda sem má þó loka af og á milli rýmanna eru minni 

herbergi sem eru vinnuaðstaða kennaranna.  Markús segir að þó svo að það 

hafi ekki strandað á húsnæðinu að koma teymisvinnunni í gang hafi hann 
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orðið afar glaður þegar kennarateymið, sem fór fyrst af stað, óskaði eftir því 

að veggir yrðu rifnir niður.  

Var svo heppinn að þetta voru svo áhugasamir kennarar og 

þær komu til mín og spurðu hvort þær gætu ekki fengið rými 

þar sem þær gætu haft alla nemendur saman. Þetta var á 

góðæristímunum og það var vetrarfrí framundan og ég fékk 

þetta niðurrif á veggjum í því, þannig að þá var það komið.  

Þessar aðstæður skipta máli. Mjög mikilvægt að hafa alls konar 

rými en alveg nauðsynlegt að geta haft allan hópinn saman 

(Markús). 

„Þetta eru ekki bara hugarfarsveggir“ segir Markús og telur það skipta 

mjög miklu máli að hafa þann möguleika að hafa allan nemendahópinn í 

einu og sama rýminu og síðan góða vinnuaðstöðu fyrir kennara.  Hjá Rögnu 

hafa ekki verið gerðar breytingar á húsnæðinu en þar er hverjum árgangi 

raðað saman í stofur hlið við hlið og síðan eru kennarateymin með 

þokkalega vinnuaðstöðu að hennar mati, þar sem þeir undirbúa og 

skipuleggja starfið í samvinnu.  

 

4.4 Hindranir 

. ...þó maður kostina fái flesta 

fylgja gallarnir jafnan með.  

(Margrét Þóra Einarsdóttir) 

 

Fá mannana verk er svo góð að ekki mæti mótlæti. Þó að skólastjórarnir telji 

að innleiðing teymisvinnunar gangi í heildina vel þá hafi ýmsar hindranir 

mætt þeim á veginum. Þeir telja að hindranir komi alltaf upp í skólastarfi en 

það sé gott að gera sér grein fyrir hvað hefur helst staðið í veginum við 

innleiðinguna. Skólastjórarnir eru samhljóma um margar af þeim 

hindrunum sem þeir ræða en þó ekki allar.  

Markús talar um tímaskort sem hindrun og tengir það við að kennarar 

séu ekki að breyta kennsluháttum og því verði þetta allt erfiðara, þeir séu 

ekki að nýta möguleika teymisvinnunnar nógu vel. Sumir bæti bara á sig 

vinnu því þeir skipta ekki með sér verkum. Vilja gera allt sjálfir og bæta 

síðan við vinnuna samræðum og undirbúningi með samkennurum. Hann 

segist setjast niður með þeim kennurum og aðstoða þá við að breyta 
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vinnulagi og nota sér aðstæður teymisvinnu og hætta að kenna og undirbúa 

eins og áður.  Það gangi upp og ofan því fólk eigi oft erfitt með að sleppa 

tökum á því sem það kann og taka upp nýja siði. Halla sagði að þegar hún 

hefði verið búin að tala mikið um samvinnu við kennarana, bæði formlega 

og óformlega, hefði hún fundið að margir þeirra voru sannfærðir um að hún 

ætlaði að bæta meiri vinnu á þá og kreista meiri orku úr þeim og krefjast alls 

þeirra tíma. Þeir hafi talið að þetta hlyti að vera erfiðara en hefðbundin 

kennsla sem þeir voru vanir. Til að taka á þessu hafi henni þótt samræðan 

mikilvægust og það hafi gengið eftir þó það hafi tekið mjög langan tíma. 

Tímaskortur er hindrun sem bæði Björn og Ragna nefna einnig. Þau segja að 

kennarar kvarti yfir tímaskorti og fundafargani sem skólastjórununum finnst 

þó ekki vera. Björn og Ragna telja sig hafa gert stundaskrár með þeim hætti 

að kennarar ættu auðvelt með að finna  tíma til að vinna að sameiginlegum 

verkefnum en auðvitað spili kjarasamningur kennara þar inn í þar sem 

undirbúningstími kennara er í raun ekki undir verkstjórn skólastjóra. Þau 

hafa leyst þessa hindrun með því að mæta henni með ákveðinni yfirvegun 

en halda sömu stefnu. Það hefur leitt til þess að fólk fer síður með vinnuna 

heim og eins og Ragna segir: „Það varð svo ekkert mál. Fólki líkaði það samt 

mismunandi vel. Margir af þessum kennurum voru í vinnunni til fjögur. Þeir 

settu fasta tíma til hittast og þetta varð ekki stórt vandamál lengur“.   

Það eru reyndar fleiri hindranir sem koma fram sem tengjast 

kjarasamningum. Tveir skólastjóranna tala um að það hafi verið baunað á 

kennarana þeirra frá kennurum í öðrum skólum. Þeir hafi fengið að heyra að 

þeir séu óstéttvísir og láti brjóta kjarasamninga á sér. Þessir skólastjórar 

hafa kallað kennara sína inn í endurmenntun frekar snemma í ágúst og 

krefjist einnig í raun ákveðinnar bindingar á vinnutíma með teymisvinnunni. 

Svona samvinna kalli auðvitað á að fólk sé á staðnum á sama tíma. 

Skólastjórarnir hafa farið þá leið að ræða þessi mál á hreinskiptinn hátt við 

kennara sína og setja upp sveigjanleika sem felur í sér að að kennararnir 

sjálfir taki ákvörðun um hvenær þeir ætli að sinna undirbúningi.  

Ragna segist hafa upplifað að það hafi verið of sterkur sjórnandi í teymi, 

hún segir að ef það er mjög sterkur aðili sem taki völdin og verði ríkjandi þá 

verði hinir í teyminu óvirkir. Ef stjórandinn gerir ekkert þá gerist ekkert. Hún 

hefur leyst það með því að gæta enn frekar að því hvernig hún raðar fólki í 

teymi og lætur teymin ræða sín á milli um það hvernig vinnulag það ætlar 

að viðhafa. En auðvitað hafi komið upp þannig aðstæður að það gangi ekki 

nógu vel. Fólk upplifi að það sé komið út í horn. Hún rekur þetta til þess að 

það eigi ekki allir saman og reynir að hlusta og leyfa fólki að tjá áhyggjur 

sínar. Síðan fer hún í að sætta málin og vinna að lausnum fyrir næsta 

skólaár sem oft eru þá að viðkomandi fer í aðra kennslu. Hún segir að 
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kennarar séu nú allt fullorðið, þroskað fólk og veit hvernig aðstæðurnar eru, 

að það þarf að vinna með öllum. „ Ég reyni þá að fá hópinn til að ákveða 

það og hvernig bregðumst við við því? Og hvað gerum við? Hvernig getum 

við lagt þetta upp þannig að þetta sé vinnandi vegur og allir með? Það hefur 

bara gengið“.  

Halla liggur ekki á því hver ein af stóru hindrunum voru í hennar huga. 

Já, já og foreldrar....foreldrarnir voru sko skíthræddir við mig 

sko, þegar ég var að byrja. Það leystist bara þegar fólk fór að 

endurskoða þetta. Ég sagði bara að ég ætla að gera þetta og en 

ég skal eftir tvo mánuði skoða þetta. Þetta var bara reynsla 

sem þurfti að prófa og...það var alveg sagt mér það...að og það 

var svo skemmtilegt að það skyldi snúast og foreldrarnir komu 

með þegar þeir sáu hvað börnunum leið betur (Halla). 

Tveir skólastjóranna tala um sorg kennaranna sem kom með breyttum 

kennsluháttum. „Sorgin að hafa ekki lengur bekk og þetta utanumhald um 

ákveðinn nemendahóp“ segir Markús og Ragna ræðir að það sé alltaf 

þannig að þegar er verið að þróa eitthvað nýtt sé einhverju fórnað.  Þau 

telja bæði að þetta sé mjög skiljanlegt en það hafi þá þurft að meta hvort 

nýja vinnulagið væri þess virði, er ávinningurinn meiri?  Þau eru sammála 

um að þessi sorg sé ákveðin hindrun en það þurfi að horfast í augu við hana 

og gera fólki ljóst að það sé alltaf erfitt að missa en þá þurfi að fá fólk til að 

horfa á kostina og hvað það fær í staðinn og ekki síður ávinninginn fyrir 

nemendur.   

Allra stærsta hindrunin og sú sem allir skólastjórarnir nefna og varð 

tíðrætt um var hugarfar kennaranna. Það sé stærsta hindrunin sem á 

veginum hafi orðið. Þó svo að skólinn sem Björn stýrir hafi verið stofnaður 

sem teymisskóli og kennarar ráðnir inn í þá hugmyndafræði segir hann:  

Kennarar þurfa ótrúlega mikla stýringu. Um leið og eitthvað 

bjátar á þá falla þeir í að einangra sig og svoleiðis. Við höfum 

verið að slást við ákveðinn þráa, það hérna  við erum að berjast 

við þessa tilfinningu kennarana. Þá kemur þessi spurning hvað 

eigum við þá að gera? Og þá erum við að reyna að svara þvi og 

þá finnst okkur heldur ekkert alltaf hlustað á það sko þá er það 

svona ósagt dæmi, segja okkur nákvæmlega hvernig við eigum 

að gera þetta og svo reynum við að gera það og þá erum við 

svona örlítið að skipta okkur af. Það er ofboðslegur línudans 

líka og það er ofboðsleg krafa um leiðbeiningar (Björn).   
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Björn upplifir að kennurum finnist að stjórnendur eigi að bjarga 

málunum þegar kennararnir hafa ekki lausnir, finnst krafa á stjórnendur frá 

kennurum að leysa öll vandamál þegar strandar og það hugarfar telur hann 

mikla hindrun. Hann segist verða sífellt markvissari og betri í að tala við fólk 

enda hafi hann varla gert annað síðan hann tók til starfa við skólann. Það 

skipti samt svo miklu máli, hlusta, leggja fram hugmyndir og ræða þær. 

Björn metur það einnig svo að verklagið sem þau tóku upp með skýrt 

skipulag í kringum teymisvinnuna hafi komið þeim vel áleiðis.   

Markús segir að hann hafi átt í baráttu um faglega sýn við nokkra 

kennara. Viðhorf þeirra til þess að vinna saman hafi verið hindrun og einnig 

viðhorfið til þess að bæta sífellt við þekkingu sína og læra nýja hluti. Munur 

hafi verið á kennurunum unglingastigs og hinum. Unglingastigskennararnir 

hafi frekar vilja einblína á hvert fag  en á hagsmuni nemandans. Það sé 

undarlegt að á miðstigi kenni umsjónarkennarinn nokkurn veginn öll fög og 

öllum þyki það sjálfsagt en síðan þegar komi í 8. bekk verði kúvending þó 

svo að fögin verði kannski lítið eitt flóknari. „Og ég held það sé mest í 

hugum kennara mikil svona krafa og fókus að þeir þurfi að vera 

sérfræðingar í einhverri grein. Til þess að geta miðlað þessari djúpu visku 

sinni“. Markús lýsir því hvernig mæddi mikið á stjórnendunum að glíma við 

þessa hindrun en það hafi verið orusta sem þeir sem stjórnendur hafi metið 

að yrði að taka. Sumt sé ekki hægt að gefa eftir og hugarfar kennara 

varðandi faglega sýn sé eitt af því.  Halla segir að hún hafi heldur ekki gefið 

eftir í glímunni við viðhorf kennara. Þó svo að margir kennarar hafi þá 

hugmynd að skóli eigi að vera eins og hann var áður fyrr þá þurfi 

stjórnendur að leggja línurnar þannig að það viðhorf taki ekki yfir. Hún 

segist hafa verið alveg ákveðin í því að halda þeirri hugsun til streitu.  Það er 

svipað viðhorf og Ragna lýsir þegar hún segir: 

Það er erfitt þegar einhverjir vilja ekki vera með og fá fólk til 

þess að taka þátt. Af því að fólki finnst því hafa svona ákveðinn 

rétt á að stýra sinni kennslu. En þegar að búið er að taka 

ákvörðun um að við ætlum að fara inn í þetta. Það er áhugi á 

því. Þá hef ég einhvernveginn litið svo á að það væri mitt að 

móta stefnu og ef að þetta er stefnan okkar þá erum við að 

fara þangað. Þá þurfum við bara svoldið að segja það (Ragna).   

Þær eru sammála um að með því að taka þessa umræðu stöðugt upp þá 

hafi fólk komið með, og tekið þátt þó það hafi kannski ekki alveg verið sátt. 

Það sé afar mikilvægt að þegar þær finni að eitthvað brennur á fólki þá verði 

bara að taka það, ræða einslega við ákveðna einstaklinga, minni hópa og 
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stærri.  Eins og fram hefur komið trúir Markús á samræðuna og hann notar 

hana til að vinna með hindranir hugarfarsins. Hann tekur 

starfsmannasamtöl þrisvar á ári og notar þau til að heyra í fólki, byggja 

þannig upp traust. Skólastjórarnir eru allir sammála um að það að hitta 

starfsfólkið í eigin persónu og sýna áhuga sé það sem skipti mestu máli við 

hugarfarshindrunina. Látum Rögnu hafa lokaorðið í þessum hluta; „Sýni 

áhuga, það verður að vera, eins og fólk er alltaf að segja, það gerist ekkert 

nema að skólastjórinn hafi áhuga á því“.  

 

4.5 Bjargir  

. ...Úti var sól 

sól sól sól 

inni leysti snjóinn 

af heiðum  

og skógardalina fylltu 

grænir lofsöngvar 

(Böðvar Guðmundsson ) 

 

Allir skólastjórarnir telja að þeirra vinna og stuðningur hafi skipt miklu máli 

við innleiðingu teymisvinnu kennara í skólunum. En þeir tiltaka einnig tvö 

stór atriði sem þeir telja að hafi breytt miklu og jafnvel gert gæfumuninn í 

því að teymisvinnan náði fótfestu í skólastarfinu. Annarsvegar er um að 

ræða nokkurs konar verkefnisstjórnun og hins vegar námskeið fyrir kennara. 

Þrír skólastjóranna tala um hvað það breyti miklu að ráða inn starfskraft 

til að leiða verkefnið. Sá fjórði, Björn, nefnir það ekki sérstaklega en svo 

virðist sem hann taki það hlutverk að sér gagnvart kennurunum. Hann er 

ráðgefandi og leggur fram verkefni og skipulag sem teymin eiga að vinna 

eftir. Það er  atriði sem hinir skólastjórarnir framselja til einhverskonar 

verkefnisstjóra sem þeir ráða til verksins. „Það er svo ofboðslegur 

stuðningur í verkefnisstjóranum, hún keyrir svo vel núna á starfsmenn. Það 

er svo ofboðslega mikið að gerast. ....það er svona...og það á að skila til 

hennar. Hún hittir teymin, og nefndarhópa og það bara allir áttu að skila 

þessu og þessu og þessu“ segir Halla glöð í bragði og Markús talar um hvað 

það hafi breytt miklu að fá utanaðkomandi ráðgjafa í verkefnið þegar það 

var komið af stað. Hann segir að í raun hefði hann átt að fá ráðgjafann miklu 

fyrr inn, helst í upphafi því það mæddi svo mikið á skólastjórnendunum. 



 

58 

Hlutverk ráðgjafans var að halda utanum verkefnið, hitta kennarana og 

hjálpa þeim með skipulagið. Ráðgjafinn hitti teymin bæði ein og sér og eins 

saman á hverju stigi. Hann lét teymin ræða saman, deila hugmyndum og 

læra hvert af öðru.  Markús telur að aðkoma ráðgjafans hafi breytt miklu 

um viðhorf kennaranna og fengið þá til breyta vinnulagi, þannig hafi þau 

náð einstaklingsmiðuninni. Skólastjórarnir þrír sem tiltaka verkefnisstjóra 

eða ráðgjafa ræða allir um hvað fagleg samræða hafi aukist með þeirra 

aðkomu.  Ráðgjafarnir hafi með skipulagi og verkstjórn tryggt að fagleg 

umræða hafi farið fram sem og að kennararnir hafi þá komið sér upp 

föstum fundar- og undirbúningstímum.  Ragna segir að hún reyni alltaf að 

koma því við að hafa verkefnisstjóra þegar er verið að innleiða ný atriði í 

skólastarfið, það geri það að verkum að það sé ekkert gefið eftir jafnvel þótt 

fólk reiti hár sitt og skegg.  

Skólastjórarnir tala allir um námskeið sem annað aðalatriði þess að 

innleiðing teymisvinnu kennara gekk sem skyldi. Þeir telja að námskeið séu 

kjörin leið til að kveikja áhuga hjá fólki. Björn er ætíð með námskeið fyrir 

alla kennarana í upphafi skólaárs og telur það inn í endurmenntun þeirra. 

Hann segir að það þurfi þó að velja vandlega þau námskeið sem boðið sé 

upp á og gæta þurfi þess að kennararnir sjái tilgang með þeim og tengingu 

við vinnu sína. Halla telur að með því að kennararnir fari saman á námskeið 

þá byggi þeir upp sameiginleg gildi og sýn á skólastarf. Námskeið séu mikill 

aflvaki og sérstaklega þau sem ná yfir lengri tíma eins og Byrjendalæsið eða 

Olweus.  Þau rífi fólk upp og eru frjóanginn sem Höllu finnst skila mestu.  Í 

upphafi innleiðingarinnar sendi Ragna þrjá kennara á námskeið og voru þeir 

á því allan veturinn. Á skipulagsdögum í skólanum um vorið kynntu þessir 

kennarar námskeiðið og starfið fyrir hinum kennurunum og þannig fóru allir 

heim með sömu innlögnina fyrir sumarfríið.  Á nýju skólaári gátu fleiri farið á 

þetta námskeið og myndaðir voru lærdómshópar um það sem þeir voru að 

gera. Skólastjórarnir hafa fengið námskeiðin frá ýmsum aðilum en mest þó 

frá fræðsluskrifstofu en einnig hafa þeir nýtt styrki sem þeir hafa aflað til 

verkefnisins til að kosta námskeið.  Markús sagði „alla vega það leið ekkert 

langur tími frá námskeiðinu þangað til að starfsmannahópurinn hefði ekki 

viljað breyta aftur. Það hefur bara engum dottið það í hug“.  

Allir skólastjórarnir fjórir meta það svo að innleiðing teymisvinnu 

kennara hafi fært skólana í átt til þess sem kallað er lærdómssamfélag. 

Þeirra hugmynd um lærdómssamfélag er að þar læri fólk saman, þróist 

saman. Kjarni þess sé samræðan, hlustun og að vera tilbúinn í nýjungar.  

Tveir skólastjóranna telja að það megi hreinlega kalla skóla þeirra 

lærdómssamfélag og byggja það á því að allir sem eru í skólasamfélaginu 

séu að bæta við sig í menntun og séu virkir í því. Hinir tveir telja að skólinn 
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sinn geti ekki kallast alveg  lærdómssamfélag en „svona stundum, alls ekki 

alltaf en við erum á leiðinni“.  

 

4.6 Samantekt 

Veldu þér stjörnu 

ekki fremur þá 

er þér var ætluð. 

Réttu arma þín 

í átt til himins 

að þú getir náð henni. 

(Þóra Jónsdóttir)  

Skólastjórarnir, sem ég ræddi við, hafa margvíslega reynslu af innleiðingu 

teymisvinnu í skóla sína. Þeir reyna að hafa markviss áhrif á kennsluhætti 

með teymisvinnu kennara að leiðarljósi og þeir hafa allir óbilandi trú á 

mætti teymisvinnunnar sem leið til betra skólastarfs í þágu allra nemenda. 

Samvinna er þeim ofarlega í huga og leggja þeir allir áherslu á hana, í hvaða 

formi sem hún er. Skólastjórarnir fara ýmsar leiðir til að fá fólk til samvinnu, 

til dæmis með því að grípa hugmyndir þess á lofti og leiða þær saman til 

frekari útfærslu. Þeir vinna með traust á milli kennara sem og  á milli sín og 

kennaranna. Samvinna er því ein af þeim áherslum sem skólastjórarnir hafa 

við innleiðingu teymisvinnu kennara.  

Skipulag er önnur af helstu áherslunum sem fram koma við greiningu 

gagnanna. Skólastjórarnir telja að skipulag skólastarfsins skipti sköpum við 

innleiðingu teymisvinnu kennara. Útfærsla stundaskrárinnar, bæði með 

tilliti til samliggjandi kennslustunda nemenda og samvinnutíma fyrir 

kennarateymin, telja þeir að skipti höfuðmáli. Þeir vilja einnig hafa hönd í 

bagga með hvernig kennarar skipast í teymin og nota til þess ýmis konar 

leiðir svo sem styrkleikagreiningar og sérþekkingu kennara. Aðstæður 

kennara til samstarfsins skipta skólastjórana máli og hafa þeir lagt sig fram 

við að gera þær eins góðar og kostur er og hefur Halla sem dæmi lagt mikla 

áherslu á góð vinnurými til samstarfsins þegar skólahúsnæðið var tekið til 

gagngerra endurbóta.    

Faglegt nám og umhverfi er skólastjórunum ofarlega í huga og ræða þeir 

hversu mikill stuðningur hafi verið í því að  kennararnir hafi haft möguleika á 

að fara á námskeið sem voru í beinum tengslum við starf þeirra og boðið 

upp á tækifæri til að byggja upp lærdómsnet. Þeir telja slík námskeið 
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ómetanlegan stuðning við innleiðingu teymisvinnunnar.  Þrír skólastjóranna 

ræddu einnig að það hefði skipt sköpum að fá inn einhverskonar ráðgjafa 

eða verkefnisstjóra til að fylgja innleiðingunni eftir og vera sem stuðningur 

við kennarateymin. Verkefnisstjórinn hefði  einnig létt skólastjórunum 

störfin án þess þó að þeir drægju sig í hlé frá áherslu sinni á teymisvinnuna. 

Stuðningur er því að mínu mati þriðja megináhersla skólastjóranna við 

innleiðingu teymisvinnunar.  

Fjórðu megináhersluna tel ég síðan vera samræðuna. Skólastjórarnir eru 

allir meðvitaðir um mátt orðsins og leggja sig fram við að ræða um 

teymisvinnu við alla aðila skólasamfélagsins sem og fá kennarana til faglegra 

samræðna. Þannig telja þeir sig ná að mestu að vinna með hugarfar 

kennaranna sem er ein af þeirra helstu hindrunum. Skólastjórarnir nota 

samræður til að kynna sýn sína á teymisvinnu bæði formlega og óformlega í 

samskiptum sínum við kennara. Þeir nota einnig samræður sem verkfæri til 

að fá kennarana til að mynda sér sameiginlega sýn og markmið við 

kennsluna.  

Það má því segja að við greiningu rannsóknargagnanna komu fram 

svipaðir áhersluþættir hjá fjórmenningunum sem tengjast hlutverki 

skólastjóra við innleiðingu teymiskennslu. Þessar áherslur skólastjóranna 

má allar telja hluta af kennslufræðilegri forystu þeirra. Greina má þær í þá 

fjóra meginþætti sem hafa verið raktir hér að ofan: samvinnu, skipulag, 

stuðning og samræðu og geri ég frekari grein fyrir þeim hér á eftir í 

fræðilegu samhengi.  
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5  Umræða 

 

Í þessum kafla set ég helstu niðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegt 

samhengi. Þá mun ég leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem sett 

var fram í upphafi en hún var: Hverjar eru áherslur skólastjóra í hlutverki 

sínu við innleiðingu teymisvinnu kennara?  ?   

  

5.1 Samvinna  

Allir skólarnir sem stýrt er af þeim skólastjórum sem rannsóknin náði til eru 

teymisskólar, þ.e. þar vinna teymi kennara saman með ákveðinn hóp 

nemenda. Hvernig teymisvinnan er útfærð er eilítið misjafnt eftir skólunum 

en meginlínan er að ákveðinn fjöldi kennara hefur sameiginlega umsjón 

með einum eða tveimur árgöngum nemenda.  Í viðtölum mínum við 

skólastjórana kemur fram að tilgangur teymisvinnu kennara er að ná betur 

markmiðum skóla án aðgreiningar, einstaklingsmiðun. Þeir telja að hið 

sveigjanlega námssumhverfi teymisvinnunnar skapi greiðari leið til að koma 

til móts við sem flesta nemendur. Þessi áhersla rímar við hugmyndir Kroll-

Schwarts (2004) sem segir að teymisvinna í skólum sé samvinna þar sem 

hópur kennara hafi skýra sýn og samvinna þeirra taki til skipulags og 

samþættingar kennslu og einkenni kennarateymis sé að hafa kennsluúrræði 

sem henta öllum nemendum. Í skýrslu Skóladeildar Akureyrar um úttekt á 

einstaklingsmiðuðum kennsluháttum (2008) kemur fram að teymisvinna 

kennara sé einn af hornsteinum einstaklingsmiðaðra kennsluhátta og 

Masters (2009) segir að teymisvinna kennara skipti miklu máli við að allir 

nemendur nái góðum árangri í námi.  

Skólastjórarnir telja að teymisvinna kennara dragi mjög úr einangrun 

kennara í starfi. Ábyrgð og álag dreifist og þekking á hverjum nemanda verði 

hjá fleiri en einum kennara. Sem dæmi um álag nefndi Halla valdahlutföll 

sem hefðu stundum verið í foreldraviðtölum. Teymisvinna kennara hafi 

breytt því tölvuvert og gert kennarana öruggari. Fram kom hjá 

skólastjórunum að teymisvinnan væri að mörgu leyti auðveldari fyrir 

kennara til dæmis á þann hátt að fleiri væru til að ræða um hvern nemanda 

og finna leiðir til að mæta þörfum hans. Í raun má segja að hjá þeim hafi 

komið fram hinn góði íslenski málsháttur „betur sjá augu en auga“. Þessar 
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niðurstöður falla vel við hugmyndir Acerman og Mackenzie (2006) sem 

segja að teymisvinna sé góð leið skóla til að rjúfa einangrun kennara og 

skýrslu skóladeildar Akureyrar (2008 ) þar sem kemur fram að þeir kennarar 

sem rætt var við væru afar ánægðir með að vinna í teymi því teymisvinnan 

gæfi kennurum tækifæri til faglegs samstarfs við aðra kennara og ábyrgð á 

námi og kennslu væri á herðum fleiri en eins. Í umfjöllun Smith (2001) segir 

að þegar fólk sé spurt um hvernig það sé að vera hluti af öflugu teymi þá sé 

sláandi hvernig það tali um mikilvægi þeirrar reynslu, það að vera  hluti af 

einhverju sem er stærra en þú sjálfur, að vera tengt við aðra. Það sé alveg 

ljóst að sú reynsla að vera  hluti af öflugu teymi sé ein magnaðast lífsreynsla 

sem fólk verður fyrir og það jafnvel eyði því sem eftir er af ævi sinni í að 

leita eftir viðlíka reynslu. 

Sergiovanni (2005)  segir að skólastjórar í árangursríkum skólum hafi 

hæfileika til að vinna á árangursríkan hátt með fólki og hæfni til að fá fólk til 

samvinnu. Hjá Masters (2009) kemur fram að rannsókn OECD hafi leitt í ljós 

að eitt einkenna skólastjóra í skólum sem ná góðum árangri sé að þeir byggi 

upp teymisvinnu kennara og líta á kennslu sem samvinnuverkefni allra í 

skólanum. Ragna og Markús fóru bæði af stað í teymisvinnuna með því að 

grípa á lofti hugmyndir frá nokkrum kennurum, studdu við þær og kynntu 

þannig að aðrir kennarar skólans vildu síðan feta sama veg. Halla fékk fólk til 

teymisvinnunnar sem lausn á vanda sem blasti við í einum árgangi skólans 

og þegar sýnt var að það skilaði árangri reri hún að því öllum árum að það  

kennarateymi smitaði starfið til annarra kennara í skólanum.  

Traust er ein af grunnstoðum góðrar teymisvinnu. Það kemur fram hjá 

ýmsum fræðimönnum.  Kennarar innan hvers teymis verða að treysta 

samverkafólki sínu og vera einlægir í samstarfinu. Traust veitir öryggiskennd 

og mikilvægt er að byggja það upp. Traust byggist ekki síst á því að fólk geti 

treyst því að það geti sýnt sínar veiku hliðar án þess að mæta skilningsleysi 

eða lítilsvirðingu (Lecioni, 2002; Thienen, 2006; Kohm og Nance, 2009). 

Upplifun skólastjóranna af því hvernig teymin vinna saman er nokkuð 

keimlík. Þeir telja að traust ríki í flestum tilfellum á milli teymisaðila. Það 

meta þeir til dæmis með því að kennarateymin setji sér niður fasta 

vinnutíma og ræði saman um gildismat sitt. Björn er eini skólastjórinn sem 

beinlínis lætur teymin hafa fyrirfram ákveðin verkefni til að vinna að trausti 

sín á milli og þarf hann stundum að ganga á eftir því að teymin fylgi þeim 

fyrirmælum. Hjá honum þurfa teymin að ræða um styrkleika og veikleika 

hvert annars, hvernig ákvarðanir eru teknar og hvernig teymið tekur á 

ágreiningi. Hinir skólastjórarnir þrír leggja áherslu á að opna umræðuna og 

gera ráð fyrir að teymin taki hana síðan lengra sín á milli. Þeir segja að 

skólastjórinn verði að treysta kennurum til að útfæra starfið á sinn hátt og 
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veita þeim frelsi til að vinna úr þeim möguleikum sem teymisvinnan býður 

upp á.  

Hjá Lencioni (2002) kemur fram að traust sé ekki hið eina sem þarf til að 

skapa góða teymisvinnu. Mikilvægir þættir eru einnig að teymi geti tekist á 

við ágreining, borið sameiginleg ábyrgð, skuldbundið sig og náð árangri. 

Skólastjórarnir leggja allir fram leiðir til að takast á við ágreining innan 

teymis og felst það fyrst og fremst í því að skapa skilyrði fyrir samræður. 

Þeir leggja einnig áherslu á skuldbindingu, til dæmis með því að teymisaðilar 

skipti með sér verkum, festi niður fundartíma, setji sér markmið og marki 

sér vinnulag með samvinnunni. Þó gera skólastjórarnir ráð fyrir því að hvert 

kennarateymi beri samt sem áður sameiginlega ábyrgð á starfinu og 

gagnvart nemendahópnum. Þegar teymisvinnan hefur borið árangur, 

þannig að markmiðum starfsins hefur verið náð, þá hafa skólastjórarnir nýtt 

það til að smita teymisvinnuna út til annarra kennara og þá hafa kennarar, 

sem voru ekki mjög hlynntir hugmyndinni, snúist á sveif með henni. 

Skólastjórarnir hafa allir það viðhorf til teymisvinnu kennara að hún sé 

árangursríkt tæki til einstaklingsmiðunar í skólastarfi. Þeir eru allir afar 

hlynntir teymisvinnu kennara og telja hana í raun framtíð skólastarfs og 

segjast ekki geta hugsað sér að snúa til baka í hefðbundna vinnu kennara.  

Jenning ( 2007) segir að sýn og stefna skólastjórans breyti viðhorfum og hún 

hafi mikil áhrif til árangurs. Ef skólastjórinn hefur trú á teymisvinnunni þá 

séu allar líkur á að hún gangi vel. 

 

5.2  Skipulag 

Skólastjórarnir sem þátt tóku í þessari rannsókn eru allir meðvitaðir um að 

hlutverk þeirra í að innleiða teymisvinnu kennara sé afar mikilvægt og skipti 

sköpum fyrir framgang hennar. Þessar niðurstöður ríma við Dufour og 

Marzano (2009) sem segja það sé á ábyrgð skólastjórans að skapa þær 

aðstæður sem þarf til að kennarateymi blómstri og Masters (2009) sem 

bendir á að rannsóknir sýni að skólastjórar í skólum sem ná góðum árangri 

skipuleggi og skapi aðstæður fyrir samvinnu og samstarf kennara.  

Skólastjórarnir töldu að fjármagn hefði áhrif á innleiðingu 

teymisvinnunnar. Það væri þeirra hlutverk að kosta námskeið kennara, 

leggja til fjármagn í verkefnisstjórn og fleira. Þeir þyrftu að nýta þann 

fjárhagsramma sem skólunum er úthlutað á sem bestan hátt til að útvega 

kennarateymunum nauðsynleg aðföng og ekki síður þá mönnun sem þarf í 

hvert teymi til að starfið gangi eins og til var ætlast. Roberts og Pruitt (2003) 
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koma inn á að stjórnendur þurfi að finna leiðir til að afla teymunum þeirra 

aðfanga sem þau þurfa og skapa tíma fyrir teymisvinnuna.  

Ljóst er að stundaskráin er mikilvæg í huga skólastjóranna þegar þeir 

fjalla um reynslu sína af innleiðingu teymisvinnu kennara og hlutverk sitt í 

því samhengi. Nauðsynlegt sé að vanda vel til verka við gerð stundaskrár og 

gera ráð fyrir tíma til samvinnu kennarateymanna. Ragna gengur svo langt 

að segja að hún hafi jafnvel nýtt sér stundaskrána þegar ætlunin hefur verið 

að „þröngva teymisvinnunni inn“. Það ýti virkilega við kennurum að hafa 

góðan, sameiginlegan undirbúningstíma.  Jennings (2007) segir að 

stjórnendur verði að skapa nauðsynleg skilyrði og réttar aðstæður  fyrir 

kennarateymi til að þau geti þrifist og hjá Roberts og Pruitt (2003) kemur 

fram að skólastjórnendur þurfi að skapa tíma fyrir teymisvinnuna  innan 

skóladagsins. Þremur skólastjóranna finnst kennarateymin hjá sér tala oft 

um tímaskort til samráðs og samvinnu en Halla kemur ekki inn á það.  Þeir 

telja sig skapa þann tíma sem þarf fyrir teymin til skrafs og ráðagerða en 

stundum nýti teymin fundartíma sinn ekki nógu vel og hefur Björn gripið til 

þess ráðs að setja fram skýr fyrirmæli um hvernig kennarateymi skuli nýta 

fundartíma sinn.  

Ýmsir fræðimenn hafa bent á mikilvægi þess að hafa fjölbreytni í 

kennarateymum, í kennarateymi veljist fólk með mismunandi bakgrunn og 

sérþekkingu. Með því náist að byggja upp þann kraft sem góð teymi leggja 

til í skólastarfið (Kroll-Schwarts, 2004; Masters, 2009; Roberts og Pruitt, 

2003; Thienen, 2006). Þetta hafa viðmælendur mínir allir í huga þegar þeir 

mynda kennarateymi. Skólastjórarnir láta ekki tilviljun ráða för heldur nota 

þeir ákveðnar leiðir til að búa til teymi.  Þeir segja að nýting mannauðsins sé 

betri þegar hægt er að hafa breiða þekkingu  í hverju teymi. Þeir ræða við 

kennara um styrkleika þeirra og hæfni og einnig reyna þeir allir að raða 

saman ólíku fólki í teymi. Það hefur þó ekki alltaf gengið sem skyldi og 

sagðist Ragna hafa reynt það þegar það hafi verið of sterkur stjórnandi í 

teymi. Þá urðu hinir vanvirkir og lítið þokaðist í samstarfinu. Þessi reynsla 

varð til þess að hún vandar sig enn betur við að raða fólki inn í teymi.  Í 

viðtölunum kom fram að skólastjórarnir huga einnig að fjölda kennara í 

hverju teymi, Markús ræðir að tveir í teymi séu of fáir til að starfið verði 

eins öflugt og ætlunin er og hefur hann leitað leiða til að bæta úr því. Í 

flestum kennarateymunum eru frá þremur til níu manns. Roberts og Pruitt 

(2003) segja að teymi þurfi að vera af hæfilegri stærð og nefna þar frá fimm 

til níu manns. Ef fleiri eru í teyminu afkasti það ekki eins miklu og annars og 

þessi fjöldi kennara í teymi efli ábyrgð hvers og eins í teyminu og geri 

skipulag auðveldara.  
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Roberts og Pruitt (2003) leggja áherslu á að gert sé ráð fyrir góðu 

vinnurými kenna fyrir teymisvinnuna. Þrír viðmælenda minna komu inn á 

hvað það skipti miklu máli, bæði að hafa góða vinnuaðstöðu fyrir 

kennarateymin og reyndar einnig að hafa opin rými fyrir nemendur. Tveir 

skólastjóranna hafa farið gagngert út í húsnæðisbreytingar sem miða að því 

að opna rými með teymisvinnu kennara í huga. Markús var  harla glaður 

þegar hann lýsti því að þegar veggir á milli skólastofa voru rifnir niður að þá 

í raun hefðu ekki eingöngu verið rifnir niður steyptir veggir heldur og 

hugarfarsveggir.  

Í rannsókninni kemur fram að skólastjórarnir séu allir af vilja gerðir til að 

hafa skipulag, aðstæður og aðföng kennarateymanna eins og best verður á 

kosið. Það fer þó ekki hjá því að niðurskurður í fjármagni til skóla undanfarin 

ár setji mark sitt á starf þeirra og um leið og verið sé að innleiða 

teymisvinnu kennara þá þurfi jafnvel að hagræða um milljónir. 

Skólastjórarnir vilja bæta í teymisvinnuna en þurfa samt spara og er það 

einn línudansinn enn sem þeir glíma við. 

5.3  Stuðningur 

Stuðningur við teymisvinnuna er skólastjórunum mjög hugleikinn. Þó segja 

megi að skipulag stundaskráa, niðurröðun í teymi og vinnuaðstæður teyma 

séu stuðningur við teymisvinnuna þá verður hér fjallað um þann stuðning 

sem skólastjórarnir tilgreindu sérstaklega í samtölum okkar. Sá stuðningur 

er þá frekar utanaðkomandi stuðningur við kennarateymin og stuðningur 

við hlutverk skólastjórans í innleiðingu teymisvinnu. Skólastjórarnir nefndu 

sérstaklega tvö atriði sem mætti flokka sem þannig stuðning. Annað er 

námskeið af ýmsu tagi og hitt nokkurs konar verkefnisstjóri fyrir 

teymisvinnuna.  

Lieberman (2002) segir að ef nám kennara fer fram í samhengi við eigið 

starf og í faglegu umhverfi sem nærist og þróast bæði innan sem utan skóla, 

geta áhrifin ekki aðeins orðið breiðari hugmynd um störf kennara, heldur 

einnig leitt til verulegra og varanlegra breytinga á skólastarfi. Þegar 

skólastjórarnir ræða að námskeið hafi haft verulegan stuðning við 

teymisvinnuna í för með sér þá nefna þeir námskeið sem eru ekki 

hefðbundin heldur námskeið sem kennarahópurinn fer saman á, reglulega 

og nær bæði yfir lengra tímabil og felur í sér skoðun á eigin starfi. Þeir 

tiltaka námskeið eins og Byrjendalæsi og Olweus en þar er gert ráð fyrir að 

kennarar byggi upp sameiginleg gildi og sýn á skólastarf. Námskeið af þessu 

tagi kveiki neistann í kennurum og skili miklu inn í teymisvinnu þeirra. 

Lieberman (2002) ræðir að það sem einkenni faglegt nám sé að það spanni 
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ekki einn eða tvo daga, heldur sé hluti af verkefnum kennarans og nám og 

þróun verði þannig háð breytingum sem kennarar séu skuldbundnir til að 

líta á sem hluta af starfi sínu. Hún ræðir einnig að kennarar geti með því að 

bindast óformlegum hópum, þróað öflugar raddir til að kynna sjónarmið sín 

og æft sig með því að gerast leiðtogar meðal jafningja. Fram kom hjá Rögnu 

að kennarar hjá henni hafi farið á námskeið sem þeir voru á allan veturinn 

og síðan kynntu þeir það starf fyrir öllum kennarahópnum og í kjölfar þess 

voru myndaðir lærdómshópar sem þróuðu verkefnið áfram. Thienen (2006) 

fjallar einnig um að mikilvægt sé að skólastjórar búi til lærdómsnet sem 

byggir á sameiningu og samvinnu. Sameiginlegur lærdómur kennara leiði til 

frekari þróunar í teymisvinnu innan skóla.  

Þrír skólastjóranna ræddu þá breytingu sem varð á innleiðingu 

teymisvinnunar þegar þeir fengu einhvers konar verkefnisstjóra eða 

ráðgjafa til að hafa utanumhald um teymisvinnuna. Hlutverk hans var að 

hitta teymin, aðstoða við skipulag og halda utanum verkefnið. 

Verkefnisstjórinn hafi til dæmis hjálpað kennarateymunum að breyta 

vinnulagi sínu og sleppa tökum á því sem áður var gert og taka upp nýja siði. 

Hoerr (2005) fjallar um að skólastjórnendur þurfi að einblína á samskipti 

kennarana og vinna markvisst að því að byggja upp teymi þeirra og 

Tomlinson og Allan (2000) ræða hversu hjálplegt það sé við uppbyggingu 

lærdómssamfélags að fá aðstoð kennslufræðilegs leiðtoga til að leiða ferlið. 

Það má segja að skólastjórarnir sem fengu inn verkefnisstjóra séu að huga 

að þessum þætti og fela honum að vinna að teymisuppbyggingunni og 

eflingu kennarateymanna. Það er líka skólastjóranna að styðja við teymin 

eins og Robers og Pruitt (2003) segja og þeir verða að sinna teymunum sem 

best þeir geta og ef það að ráða inn verkefnisstjóra, sem hefur tíma til 

verksins, tekur þunga af herðum skólastjóra sem mikið mæðir á er lausn 

sem hentar þá er um að gera að nýta það úrræði sem best. Skólastjórarnir 

koma inn á hve fagleg samræða hafi aukist hjá kennarateymunum með 

aðkomu verkefnisstjóranna og viðhorf kennarana hafi breyst þannig að 

einstaklingsmiðun sem stefnt var að náðist frekar. Þó taka skólastjórarnir 

skýrt fram að þeir hafi eftir sem áður sýnt teymunum áhuga og sinnt 

hlutverki sínu við innleiðinguna og jafnvel hafi aðkoma verkefnisstjóra sýnt 

kennurum enn frekar áhuga skólastjórans á því að teymsivinnan næði 

framgangi. Eins og Ragna sagði „sýni áhuga, það verður að vera, eins og fólk 

er alltaf að segja, það gerist ekkert nema að skólastjórinn hafi áhuga á því“.  
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5.4  Samræða 

Síðasta en ekki sísta áhersla skólastjóranna við innleiðingu teymisvinnu 

kennara er samræðan. Þeir nota allir samræður til að efla hið faglega starf. 

Eins og Markús tók til orða „ræða, ræða, ræða“. Margir fræðimenn hafa lagt 

áherslu á að samræðan sé eitt af grundvallaratriðum í lærdómssamfélagi, 

hún efli faglega vinnu og á henni séu ákvarðanir byggðar. Skapa þarf 

andrúmsloft þar sem fólk hlustar hvert á annað af virðingu og kemur 

skoðunum sínum skýrt á framfæri. Leggja þarf áherslu á sameiginleg gildi og 

hugsjónir hjá þeim sem að skólasamfélaginu standa og að þeir ræði 

hugmyndafræði og kjarna skólastarfsins. Samræðan sé merki um 

lærdómssamfélag. (Eaker, Dufour og Dufour, 2002; Barth, 2006; DuFour og 

Marzano, 2009; Sergiovanni, 2005).  Segja má að skólastjórarnir fjórir noti 

samræðuna aðallega á tvennan hátt. Annars vegar þar sem þeir sjálfir beita 

henni til að ræða við kennarana eða til að kynna teymisvinnu þeirra og þá 

bæði utan og innan stofunarinnar en hins vegar skapa þeir aðstöðu og 

tækifæri til að kennarar noti samræður sín á milli bæði til að kynna starf sitt  

hver fyrir öðrum og til markvissrar samvinnu í hverju teymi fyrir sig.  

Skólastjórarnir ræða allir um það hlutverk sitt að tala fyrir 

teymisvinnunni og halda merkjum hennar á lofti. Bæði út á við og inn á við. 

Þeir telja að það sé mjög mikilvægt að teymisvinnan hafi stuðning 

skólastjóranna bæði í orði og á borði og eitt af hlutverkum þeirra sé að 

kynna starfið með stolti. Slíkt er að áliti Roberts og Pruitt (2003) eitt af 

undirstöðuhlutverkum skólastjóra í stuðningi við kennarateymi og hjá 

Sergiovanni (2005) kemur fram að einn af eiginleikum skólastjóra í 

árangursríkum skólum sé að þeir vinni hörðum höndum að því að fá 

viðurkenningu út á við fyrir starf skólans. Markús, Halla og Ragna notuðu 

einnig samræðu mikið þegar verið var vinna hugmyndinni um teymisvinnu 

kennara fylgi. Þá notuðu þau hvert tækifæri til að koma henni á framfæri, 

bæði í formlegri ræðu og óformlegu spjalli og þá oftast við kennara og þau 

hlustuðu einnig eftir því sem kennararnir höfðu að segja. Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2006) segir einmitt að skólastjórar þurfi að hafa skýra sýn og 

eigi að vera duglegir að kynna hana bæði formlega og óformlega. Ekki megi 

vanmeta áhrif hinnar óformlegu orðræðu því hún sé jafn mikilvæg og hin 

formlega. Tomlinson og Allan (2000) segja að skólastjórar ættu að halda sýn 

skólans á lofti á hverjum degi og Hoerr (2005) leggur áherslu á að 

skólastjórar þurfi að gefa öllum kennurum tækifæri til að á þá sé hlustað. 

Skólastjórarnir leggja sig fram við að hlusta á kennarana sína, Markús tekur 

starfsmannasamtöl þrisvar á ári og Björn hefur brugðið á það ráð að kalla 

kennara til sín í spjall eins og hann segir „ í tíma og ótíma, til að ræða það 
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sem helst er hverju sinni“. Ragna og Halla eru ekki eftirbátar félaga sinna 

þegar kemur að þessum þætti og nota samræður til að taka púlsinn á 

skólastarfinu sem og til að leyfa kennurum að koma á framfæri því sem þeir 

vilja við stjórnendur. „Leyfa fólki að tjá áhyggjur sínar“ sagði Ragna. 

Samkvæmt Thienen (2006) þurfa kennarar að eflast í orðræðum og 

umræðum og í lærdómssamfélagi er nauðsynlegt að hafa faglegar 

samræður á vinnustað. Masters (2009) segir að í rannsókn OECD komi fram 

að hjá skólum sem ná góðum árangri ræði kennarar saman um námskrá, 

kennsluhætti, vinnu nemenda og gengi þeirra í námi. Hlutverk skólastjórans 

sé að skapa andrúmsloft samræðna.  

Lærdómssamfélag er umhverfi þar sem fólk er öruggt með að deila 

skoðunum sínum, það þarf að hafa góðan tíma til skoðanaskipta og 

skeggræðna um fagleg málefni.  Þeir sem vinna saman í teymi verða að geta 

skiptst á skoðunum með röksemdum og viðrað hugmyndir sínar í trausti 

þess að á þær sé hlustað og taka umræður sem ná til viðhorfa og gilda 

(DuFour og Marzano, 2009; Thienen, 2006). Samræður og að skapa faglega 

umræðu virðist vera ein af höfuðáherslum skólastjóranna. Niðurstöðurnar 

leiddu í ljós að allir skólastjórarnir segja að kennararnir skiptist á skoðunum 

og hafi faglega samvinnu, þeir þurfa að samhæfa skipulag kennslunnar með 

samræðum og einnig að kynna starf sitt hver fyrir öðrum. Lecioni (2002), 

Masters (2009) og Thienen (2006) leggja áherslu á að stjórnandinn skapi 

aðstæður til faglegra samræðna í teymum. Þeirra sé að leiða kennarana 

saman til að þeir læri hver af öðrum og ræði saman til að gera teymið 

öflugra. Stjórnendur þurfa þannig að leggja fram verkfæri til að teymi geti 

tekist á við hugmyndafræðilegan ágreining. Björn gengur lengst í því af 

skólastjórunum með því að láta kennarateymin hafa verkefni sem eru 

sérstaklega til þess ætluð að skapa samræður og efla skoðanaskipti en hinir 

skólastjórarnir tala einnig um að það sé nauðsynlegt að skapa teymunum 

tækifæri til að takast á við faglegan ágreining sem eigi að vera hægt að leysa 

með samræðum. Tveir skólastjóranna nefndu að teymi hefðu splundrast 

vegna skorts á samræðum og hafa lagt sig í líma síðan við að koma í veg fyrir 

að slíkt gerist aftur. Acerman og Mackenzie (2006) segja að hlutverk 

skólastjórans sé að skapa andrúmsloft skoðanaskipta þar sem hægt er að 

vera ósammála og hafa möguleika á að tala sig niður á sameiginlega 

niðurstöðu. Skólastjórinn þarf að skapa umhverfi fyrir heiðarlegar og 

ærlegar umræður í skólasamfélaginu.   

Í viðtölum mínum kom fram að skólastjórarnir hafa lagt sig fram við að 

láta kennarateymin kynna starf sitt og miðla sín á milli. Þannig telja þeir sig 

hafa skapað farveg fyrir góðar hugmyndir og búið til tækifæri til að opna 

umræðu. Þeir setja upp fundi þar sem kennarateymi hittast og skiptast á 
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hugmyndum sem og fundi þar sem ákveðin kennarateymi kynna starf sitt 

fyrir öllum kennarahópnum. Þessar markvissu kynningar telja skólastjórarnir 

leiða til þess að viðhorf kennarana færist í þá átt að vilja vinna saman og 

læra hver af öðrum. Thienen (2006) ræðir að skólastjórar þurfi að leiða 

kennara saman til að þeir læri hver af öðrum og Hoerr (2005) bendir á að 

skólastjórar þurfi að vekja eldmóð, stýra og skapa og það sé þeirra skylda að 

vera í fararbroddi til að fá kennara til að eiga faglegar samræður og kenna 

hverjir öðrum. Anna Kristín (2006) ræðir að það sé alveg augljóst að 

kennarar verði að geta skoðað og fræðst um vinnu hver annars til að byggja 

upp öflugt lærdómssamfélag.  Skólastjórarnir telja að samræðan sé það sem 

hafi skipt mestu máli við að breyta hugarfari kennara þannig að þeir hafi 

viljann til breytinga. Samræðan taki þó tíma sem gera þarf ráð fyrir, bæði 

fyrir samræðurnar sjálfar og það þarf líka að muna að hugarfar breytist ekki 

á einum degi. Ég held að Markús hafi mælt fyrir munn allra skólastjóranna 

þegar hann sagði:  „Ég trúi á samræðuna“ . 

 

5.5 Kennslufræðilegur leiðtogi 

Skólastjóri, sem er kennslufræðilegur leiðtogi, beinir athyglinni að kennslu- 

og uppeldisfræði. Hann skapar skólasamfélag sem lærir og einbeitir sér að 

því að ýta undir faglega þróun starfsfólks, segir Sergiovanni (2005). 

Skólastjórarnir fjórir, sem rannsóknin tók til, virðast sinna kennslufræðilegri 

forystu af krafti. Þeir leggja áherslu á samvinnu og samstarf í formi 

teymisvinnu kennara og telja hana vera leið til þess að beina athyglinni að 

námi hvers og eins nemanda þannig að góður árangur náist. Það er í 

samræmi við niðurstöður Önnu Kristínar (2006) þar sem hún ályktaði að 

samvinna kennara sé líkleg til að skila árangri fyrir skólann og  styrkja 

lærdómssamfélag skólans sem heild og einnig kom fram í skýrslu Masters 

(2009) að í árangursríkum skólum væru umræður um nemendur og nám 

þeirra samtvinnaðar í vinnu kennara og kerfisbundið væri leitað leiða til að 

læra hið besta frá öðrum.  

Skólastjórarnir reyna að hafa áhrif á stefnu skólans með samræðu, 

skipulagi og stuðningi eins og fram kemur hér á undan. Þeir reyna að stjórna 

að einhverju leyti því sem er í umræðunni hverju sinni, m.a. með 

skipulögðum teymisfundum, verkefnum fyrir teymin og markvissum 

kynningum á starfi kennara. Það rímar við hugmyndir fræðimanna um 

skólastjórann sem kennslufræðilegan leiðtoga sem leggur áherslu á 

uppeldis- og kennslufræði og beinir kröftum sínum að því að móta 
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lærdómssamfélag í skólanum (DuFour og Marzano, 2009; Thienen, 2006; 

Hoerr, 2005 ).  

Eitt megineinkenni góðra skóla, sem ná árangri með alla nemendur sína, 

er að skólastjórar gera námi og kennslu hátt undir höfði og sinni því 

kennslufræðilegu leiðtogahlutverki sínu. Þeir hafa sterka og skýra sýn á 

skólastarfið og líta á gæði kennslunnar sem hluta af ábyrgð sinni (Anna 

Kristín, 2006; Masters, 2009), Skólastjórarnir fjórir hafa allir skýra sýn um 

skólastarf og kynna hana í skólasamfélaginu, bæði út á við og inn á við. Þeir 

telja allir að það sé þeirra hlutverk og ábyrgð að fá kennara til þess að beina 

athyglinni að námi nemenda með það í huga að bæta kennslu skólans öllum 

nemendum til góða. Hugmyndir skólastjóranna er að kennslan sé á 

samábyrgð allra í skólanum og þeir líta hlutverk sitt að skapa aðstæður fyrir 

lærdómssamfélag.  Það gera þeir bæði með skipulagi því sem þeir setja fram 

fyrir teymisvinnu kennara og með stuðningi við teymisvinnuna í formi 

námskeiða og verkefnisstjórnar.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar rímar margt af því sem 

skólastjórarnir hafa að segja um hlutverk sitt við innleiðingu teymisvinnu 

kennara við kenningar um skólastjórann sem kennslufræðilegan leiðtoga. 

Skólastjórarnir einbeita sér að uppbyggingu skólasamfélags sem leggur 

áherslu á nám nemenda og skapa þannig lærdómssamfélag þar sem 

árangur nemenda er í brennidepli. Þeir leggja áherslu á að byggja upp sterka 

og árangursríka skólamenningu með samvinnu, skipulagi, stuðningi og 

samræðu. 

 

 

 



 

71 

6  Lokaorð 

Hvatinn að þessari rannsókn var áhugi minn á teymisvinnu kennara og 

sérstaklega á hlutverki skólastjórnenda við innleiðingu hennar.  Leitast var 

við að draga upp mynd af áherslum skólastjórnenda við að leiða starfsfólk 

sitt við þróun samvinnu í skólastarfi.  

Það hlýtur að vera markmið hvers stjórnanda stofnunar að ná sem  

bestum árangri í starfi og auka gæði þeirrar starfsemi sem hann stýrir. 

Skólastjórar eru ekki undanskildir í því samhengi og hljóta því að leita allra 

leiða til að skólastarfið sé í sífelldri þróun, bæta starfshætti  innan skólans 

með því markmiði að bæta skólastarfið öllum nemendum til heilla.  

Markmið rannsóknarinnar sem liggur til grundvallar þessari ritgerð var  

að leita svara við því hverjar væru helstu áherslur skólastjórnenda í því 

hlutverki sínu að innleiða teymisvinnu kennara.  Ætlunin var að draga upp 

mynd af þessu hlutverki skólastjóra. Mynd sem væri í impressioniskum stíl, 

bakgrunnur væri lærdómssamfélagið, teymisvinnan forgrunnur og 

skólastjórinn aðalmyndefnið. Hughrifin sem setja mark á myndina, og gera 

hana einstaka, fengjust með viðtölunum við skólastjóranna um reynslu 

þeirra og viðhorf.  

Því má segja að myndin mín hafi blæbrigði samvinnu, skipulags, 

stuðnings og samræðu. Niðurstaða rannsóknarinnar hjá fjórum 

skólastjórnendum, viðmælendum mínum, sýnir að þeir leggja fjórar 

megináherslur í hlutverki sínu við innleiðingu teymisvinnunnar. Þeir trúa 

einlægt á samvinnuna og halda hugmyndum sem tengjast henni á lofti. Þeir 

setja upp skipulag sem hentar teymisvinnu kennara og leggja fram stuðning 

til þeirra  í formi námskeiða og verkefnisstjóra. Síðast en ekki síst þá nota 

skólastjórarnir samræður á sem flestan mögulegan máta við alla aðila 

skólasamfélagsins til hvatningar og dáða í átt að góðu skólastarfi fyrir alla 

nemendur. Einfalda svarið við rannsóknarspurningun minni væri að hlutverk 

skólastjóra við innleiðingu teymisvinnu kennara felist í því að skólastjórinn 

sé kennslufræðilegur leiðtogi sem trúir á samvinnu, hlúi að skipulagi 

starfsins, veiti stuðning og skapi andrúmsloft samræðu. Vert er að hafa í 

huga að þessi niðurstaða er ekki yfirfæranleg á aðrar aðstæður frekar en 

niðurstöður annarra eigindlegra rannsókna. Mynd þessi er einstök en getur 

þó verið keimlík því sem fyrirfinnst annars staðar. Hún getur gefið okkur 

hugmynd um þetta hlutverk skólastjóra en er ekki í raunsönnum stíl eða 

ljósmynd.  
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Ég hef sannfærst, við vinnu þessarar ritgerðar, um gildi þess að 

skólastjórnendur leggi áherslu á hlutverk sitt sem kennslufræðilegra 

leiðtoga við þróun teymisvinnu kennara og styðji við hana með ráðum og 

dáð. Thienen (2006) minnir á að til að stjórnendur verði góðir leiðtogar þurfi 

þeir að vera driffjöðrin af lífi og sál, eldhugar. Þeir þurfi að hlú að draumi 

sínum og hrífa síðan samstarfsfólk sitt með sér og auka þekkingu og þróa 

samvinnu. Jennings ( 2007) leggur einnig áherslu á að sýn, stefna og 

stuðningur skólastjóra hafi mikil áhrif á viðhorf kennara til samvinnu.  

Rannsóknarverkefnið mitt er innlegg í umræðu um skólastarf og 

skólaþróun á Íslandi. Skóli án aðgreiningar, skóli fyrir alla, er sú stefna sem 

samfélag okkar hefur sammælst um og sú stefna er útfærð í lögum, 

reglugerð og aðalnámskrá. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lögð áhersla 

á að skólastarf þurfi að vera í sífelldri  mótun og að samstarf og samhæfing 

sé lykilatriði í farsælu þróunarstarfi skóla. Skipuleg, markviss og stöðug 

viðleitni til umbóta sé hluti af skólaþróun og fagleg forysta sé ein 

meginforsenda fyrir árangursríku þróunarstarfi. 

Það er trú mín að uppbygging lærdómssamfélags leiði okkur til þess 

markmiðs sem Aðalnámskrá  setur. Sannfæring mín er að teymisvinna 

kennara sé eitt af öflugustu verkfærum sem við höfum til að marka leið 

lærdómssamfélags. Það er von mín að þetta verkefni geti orðið 

skólastjórnendum, sem hyggjast feta veg teymisvinnu kennara í skóla 

sínum, að liði í þeirra vinnu. Það er tímafrekt ferli að þróa, innleiða og styðja 

við teymisvinnu og krefst þolgæðis, seiglu og ástríðu af skólastjórum. Ef vel 

tekst til er það sannfæring mín að skóli sem leggur áherslu á teymisvinnu 

kennara geti átt sinn þátt í að færa skólastarf í átt til þeirra markmiða sem 

hafa verið sett til framtíðar, öllum nemendum samfélags okkar til góðs.
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