
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mér finnst þetta besta aðferðin“ 

Eigindleg rannsókn á notkun samvinnunáms í 
skólum  

 

 

 

Erna Jóhannesdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í kennslufræði grunnskóla 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

„Mér finnst þetta besta aðferðin“ 

Eigindleg rannsókn á notkun samvinnunáms í skólum 
 
 
 
 

Erna Jóhannesdóttir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokaverkefni til meistaraprófs í kennslufræði grunnskóla 

Leiðbeinandi: Hafdís Guðjónsdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

maí 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mér finnst þetta besta aðferðin“ 

Eigindleg rannsókn á notkun samvinnunáms í skólum 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs við 

Kennaradeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2013 Erna Jóhannesdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent ehf. 

Reykjavík, 2013  



 

 

Formáli 

Ritgerð þessi er til fullnaðar M.Ed-gráðu í kennslufræði grunnskóla við 

Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Um eigindlega rannsókn 

er að ræða og nefnist hún „Mér finnst þetta besta aðferðin“. Verkefnið er 

30 eininga (ETCS) rannsóknarverkefni þar sem ég rannsaka framkvæmd 

samvinnunáms í skólum með áherslu á að auka eigin þekkingu á 

samvinnunámi. Rannsóknin stóð yfir frá haustmisseri 2012 fram á 

vormisseri 2013.  

Leiðsagnarkennari minn var doktor Hafdís Guðjónsdóttir, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég færi henni góðar þakkir fyrir 

uppbyggilega leiðsögn. Sérfræðingur var doktor Karen Rut Gísladóttir, lektor 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Henni þakka ég kærlega fyrir 

gagnlegar ábendingar. 

Þátttakendum mínum vil ég þakka sérstaklega fyrir að gefa sér tíma til að 

taka þátt í rannsókninni. Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum, Elíasi 

Þráinssyni, og dætrum mínum tveimur, Sigurbjörgu Evu og Eyrúnu Sif, fyrir 

sýnda þolinmæði, stuðning og margskonar hjálp við gerð þessa verkefnis. 

 





 

7 

Ágrip 

Í rannsókn þessari er sjónum beint að samvinnunámi. Meginviðfangsefni 

rannsóknarinnar felst í því að skoða samvinnunám sem kennsluaðferð; 

hvernig samvinnunámi er beitt í kennslu og hvert viðhorf kennara sem beita 

samvinnunámi er til kennsluaðferðarinnar. Samvinnunám er kennsluaðferð 

sem byggist á því að nemendur vinna saman í litlum hópum að 

sameiginlegum markmiðum. Markmiðið með því að skoða þessa tilteknu 

kennsluaðferð er að dýpka þekkingu mína á aðferðinni. Með aukinni 

þekkingu á fræðilegum bakgrunni samvinnunáms og þjálfun í að beita 

aðferðinni við kennslu get ég svo notað aðferðina í starfi mínu sem kennari. 

Rannsóknin var unnin frá haustmisseri 2012 og fram á vormisseri 2013. 

Eigindlegum aðferðum var beitt við rannsóknina en slíkar aðferðir felast í 

því að rannsakandinn notar skynfæri sín, augu og eyru til að skapa merkingu 

og mynda sér skoðun á ákveðnu fyrirbæri. Til að auka sem mest við 

þekkingu mína á samvinnunámi tók ég viðtöl við kennara sem hafa reynslu 

af samvinnunámi og gerði athuganir á vettvangi þar sem ég fékk að fylgjast 

með kennslu þátttakenda minna.  

Helstu niðurstöður mínar eru þær að almenn upplifun þátttakenda af 

samvinnunámi er mjög jákvæð. Þeir töldu samkvæmni kennarans þegar 

kemur að reglum, skipulagi og undirbúningi vera lykilatriði varðandi 

framkvæmd samvinnunáms. Þátttakendur lögðu áherslu á fjölbreytt 

námsmat samhliða samvinnunámi og töldu mjög mikilvægt að nemendur 

væru meðvitaðir um hvaða þættir væru metnir hverju sinni. Þeir töldu 

samvinnunám hafa náms- og félagslegan ávinning fyrir nemendur þar sem 

nemendur kynnast vel innbyrðis í gegnum samvinnunám og læra meira um 

þau viðfangsefni sem liggja fyrir í gegnum samræður og samvinnu. 
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Abstract 

“I think this is the best teaching method“ 

The main focus of this research is on cooperative learning. The purpose of 

this study is to explore cooperative learning as a teaching method both in 

theory and practise, also to see what view teachers who use cooperative 

learning in their classrooms have on it. Cooperative learning is based on 

students working together in small groups to reach common goals. The main 

purpose for exploring cooperative learning was to increase my knowledge of 

this particular teaching method so that I will be more capable of using it with 

my students and in my classroom when I become a teacher. The research 

which was qualitative, was conducted from August 2012 through April 2013. 

In qualitative research the researcher uses his senses, eyes and ears to create 

meaning from and form an oppinion on a certain phenomenon based on 

what he sees or hears. To get the best opportunity to survey cooperative 

learning I interviewed teachers who have experienced cooperative learning 

with their students and did field reseach where I observed my participants 

cooperative teching methods in their classrooms.  

The results indicated that the general experience these teachers had 

from cooperative learning was very positive. They‘re opinion was that the 

teachers stability concerning rules, preperation and planning before class 

were key factors for the use of cooperative learning. The participants 

emphasised the importance of varied assessment and that their students 

were aware of the educational elements which were being assessed at each 

time. They believe that cooperative learning has positive influence on 

students‘ social and educational achievement, which appears through 

students getting to know each other better and learning more through 

conversation and cooperation.  
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Inngangur 

Mikil umræða hefur átt sér stað undanfarið í íslensku menntasamfélagi um 

nýja Aðalnámskrá grunnskóla, sem gefin var út árið 2011 og þá grunnþætti 

menntunar sem þar er lögð áhersla á. Þessir þættir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Tekið er 

fram í þeirri Aðalnámskrá að þessir þættir eigi að vera leiðarljós í almennri 

menntun og starfsháttum grunnskóla og birtast í inntaki námsefnis og 

námssviða aðalnámskrár, í hæfni nemenda og námsmati. Enn fremur segir 

að grunnskólinn sé vettvangur til að þroska með nemendum hæfni í anda 

grunnþáttanna sem búa þá undir þátttöku í lýðræðissamfélagi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Samkvæmt íslenskum lögum um grunn-

skóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008 2. gr.) eiga skólar landsins að veita 

nemendum tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og afla sér þekkingar og 

leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Auk þess skal skólastarfið 

leggja grunn að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra. Skólinn á að vera staður sem kemur til móts við 

ólíkar þarfir hvers nemanda, staður sem ber virðingu fyrir og tekur tillit til 

sérkenna og hæfileika hvers og eins (Hafdís Guðjónsdóttir, 1994). 

Maðurinn er hópvera sem á í samskiptum við allskonar fólk á hverjum degi. 

Stór hluti af öllu námi felst í því að eiga samskipti við aðra. Eftir að ég kynntist 

kennslufræðinni í mínu meistaranámi í kennslufræði grunnskóla fannst mér 

áhugavert að skoða félagslegar hliðar náms og fjölbreytta kennsluhætti, einmitt 

vegna þess hvernig þeir þættir geta stuðlað að öflugri félagsfærni nemenda, 

fjölbreytni í námi og einstaklingsmiðun. Sá áhugi jókst þegar ég sat námskeið á 

menntavísindasviði Háskóla Íslands hjá Ingvari Sigurgeirssyni að vori 2012 sem 

hét Fjölbreyttir kennsluhættir – einstaklingsmiðað nám. Þar opnaðist fyrir mér 

heimur fjölbreyttra möguleika í kennslu. Ég hafði áður kennt sem leiðbeinandi í 

litlum skóla en þegar ég hóf þar störf hafði ég aldrei áður komið nálægt kennslu. 

Ég ríghélt í námsbókina eins og hún væri björgunarhringur og þorði lítið að fara út 

fyrir efni hennar. Þegar ég hóf störf við skólann hafði ég ekki komið nálægt 

kennaramenntun né kennslufræði. Ég hafði farið aðra leið og lokið BA-prófi í 

ensku, með íslensku sem aukagrein. Vegna þessa tel ég að kennsluhættir mínir 

hafi verið svo einsleitir og hefðbundnir á mínu fyrsta ári í kennslu; ég kenndi bara 

eins og mér hafði verið kennt og vissi ekki betur. Kennsla mín einkenndist af 

vinnubókarvinnu, einstaklingsvinnu og samkeppni milli nemenda. Ég hafði ekki 
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kjark til að brjóta kennslustundir mínar upp því ég óttaðist að þá myndi ég missa 

stjórn á aðstæðunum. Sjálfstraust mitt og öryggi jókst þó með hverju árinu og 

eftir þrjú ár í íslensku- og enskukennslu var ég orðin nokkuð örugg. Ég var samt 

ekki nógu ánægð með kennsluaðferðir mínar. Mér fannst þær einhæfar og 

leiðinlegar og ef  kennara finnst það um eigin kennslu er ekki líklegt að hann nái 

að hrífa nemendur sína með sér og auka ánægju þeirra í námi. Svo kom að því að 

ég þurfti að taka ákvörðun varðandi það hvort mig langaði að gera kennarastarfið 

að framtíðarstarfi mínu. Svarið var jákvætt og ég skráði mig í meistaranám í 

kennslufræði grunnskóla vorið 2011 til að öðlast réttindi sem grunnskólakennari.  

Í námskeiðinu hjá Ingvari Sigurgeirssyni gerði ég mér grein fyrir því hve 

fagmennska kennara er mikilvæg og hversu miklu máli það skiptir, bæði 

fyrir kennara og nemendur, að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

námsmati. Þetta er mikilvægt vegna þess að kennari getur þá betur komið 

til móts við ólíkar þarfir nemenda og brotið upp hefðir hefðbundins 

skólastarfs (Hafdís Guðjónsdóttir, 2000). Einnig skiptir fjölbreytni máli 

varðandi möguleika kennara á að leyfa nemendum að nota eigin 

sköpunarkraft, samskipta- og samningahæfni og alla þá hæfileika sem þeir 

búa yfir til að ná markmiðum sínum í námi (Johnson og Johnson, 2003; 

Kagan og Kagan, 2009). Samvinnunám er aðferð sem býður upp á þessa 

möguleika. Í samvinnunámi vinna nemendur saman í litlum hópum að 

sameiginlegum markmiðum. Allir þurfa að hjálpast að við að ná 

markmiðunum og enginn einn einstaklingur í hópnum hefur lokið vinnu við 

verkefnið fyrr en allir í hópnum hafa lokið vinnu. Kjarni samvinnunáms er 

jákvæð samvirkni (e. positive interdependence) sem þýðir það að árangur 

eins nemanda er háður árangri annars. Þetta er aðferð sem leyfir 

nemendum að tala saman um verkefni sín, rökræða, komast að niðurstöðu, 

deila með sér verkefnum og ábyrgð innan hópsins um leið og allur hópurinn 

ber sameiginlega ábyrgð á verkefninu og lokaafurð þess (Johnson, Johnson 

og Holubec, 1990).  

Ég hef trú á því að með aukinni þekkingu kennara á kennsluaðferðum og 

markvissri notkun þeirra auki þeir faglega þekkingu sína og bæti faglegt 

starf sitt. Ef kennarar þekkja þær kennsluaðferðir sem þeir nota og gera sér 

grein fyrir af hverju þeir velja þessa aðferð frekar en aðra verða þeir 

meðvitaðri um tilgang hennar og hvaða markmiðum þeir vilja ná með 

notkun hennar. Fjölbreyttar kennsluaðferðir geta meðal annars hjálpað 

kennurum að sinna ólíkum þörfum nemenda sinna hvað námið varðar. Sú 

þekking sem kennarar öðlast í sínu kennaranámi á að nýtast þeim á 

starfsvettvangi og gera þá að fagmönnum á þann hátt að þeir viti hvað þeir 

eru að gera og af hverju. Ástæðan fyrir því að ég ákvað að auka við þekkingu 

mína á samvinnunámi er sú að mig langar að auka fagmennskuna í eigin 
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starfi. Mig langar ekki aðeins læra um kennsluaðferðir í bókum, gleyma 

þeim svo og fara aftur í að kenna eins og mér var kennt. Miklu fremur 

langar mig að sjá hvernig samvinnunámi er beitt inni í kennslustofu og 

hvaða álit kennarar hafa á því. Einnig langar mig að vita hvað það er sem 

þarf að huga að þegar aðferðinni er beitt, hvað þarf að varast og hvernig 

námsmati er háttað. 

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Auk inngangs er fræðilegur hluti þar sem 

sjónum er beint að samvinnunámi. Þar er helst skoðað af hverju 

samvinnunám telst vera góð leið til kennslu. Einnig er athugað hvaða 

fræðilegi grunnur liggur að baki samvinnunámi, hvernig það er byggt upp í 

tengslum við hlutverk innan þess, samsetningu hópa og hvert hlutverk 

kennarans er í samvinnunámi. Þriðji hlutinn fjallar um aðferðafræði 

rannsóknarinnar og greiningu gagna. Eigindlegum aðferðum var beitt við 

rannsóknina, tekin voru viðtöl við kennara og framkvæmd vettvangs-

athugun í nóvember og desember 2012. Í fjórða hluta ritgerðarinnar eru 

niðurstöður lagðar fram. Helstu niðurstöður eru þær að viðhorf kennara til 

samvinnunáms er jákvætt og að þeim finnst það efla nemendur bæði sem 

námsmenn og félagsverur. Í fimmta hluta eru umræður um niðurstöðurnar, 

hvernig kenningar og rannsóknir fræðimanna sem ég studdist við í 

ritgerðinni virðast endurspeglast í rannsókn minni og hvaða lærdóm ég hef 

dregið af þessari rannsókn.  
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2 Samvinnunám 

Í þessum hluta verður samvinnunám sem kennsluaðferð skoðuð og 

rannsakað af hverju samvinnunám telst góð leið til kennslu og uppbyggingu 

þekkingar. Reynt verður að skoða sem flestar hliðar samvinnunáms. Meðal 

annars verður litið til mikilvægis jákvæðrar samvirkni (e. positive 

interdependence) innan samvinnunáms en jákvæð samvirkni felur það í sér 

að árangur eins einstaklings er háður árangri annars. Hlutverk nemenda og 

kennara innan samvinnunáms verða skoðuð og samsetning hópa. Auk þessa 

verður samvinnunám skoðað út frá einstaklingsmiðun. 

Tveir undirflokkar samvinnunáms eru kynntir en þeir eru púslaðferðin (e. 

Jigsaw technique) og SAFN (Samvinnunám í fjölbreyttum nemendahópi). 

Púslaðferðin byggir á því að námsefni er hlutað niður í smærri einingar sem 

skipt er niður á nemendahópa. Hver hópur á að kynna sér efni sinnar 

einingar mjög vel en allar einingarnar eru mikilvægur hluti af heildar-

námsefninu. Í hugmyndafræði SAFN-aðferðarinnar er lögð áhersla á 

fjölmenningarlega kennslu þar sem allir nemendur eru virkjaðir til þátttöku.  

2.1 Hvað er samvinnunám? 

Samvinnunám er hópvinnuaðferð þar sem nemendum er raðað saman í 

mátulega stóra hópa og í hópunum vinna nemendur saman að sameigin-

legum námsmarkmiðum (Kagan og Kagan, 2009). Johnson o.fl. (1990) sögðu 

á sínum tíma að nú væri tímabili samkeppnis- og einstaklingsnáms að ljúka 

og við værum að ganga inn í tímabil samvirkni og sameiginlegra markmiða í 

námi, „við-skólastofan“ og „við gerum þetta saman-námsferlið“ væru að 

taka yfir. Þrátt fyrir að samkeppni nemenda og einstaklingsvinna þeirra 

henti ákveðnum markmiðum í tengslum við nám sýna flestar rannsóknir að 

samvinnunám getur hjálpað nemendum að ná námslegum yfirburðum og 

stuðlað að heilbrigðri og árangursríkri þróun nemenda (Schmuck og 

Schmuck 2001). 

Til að skilja eðli samvinnunáms þarf að setja það í samhengi við 

félagslega samvirkni (e. social interdependence). Félagsleg samvirkni á sér 

stað þegar aðgerðir eins einstaklings hafa áhrif á útkomu eða afrakstur 

annars einstaklings. Félagsleg samvirkni getur verið jákvæð og neikvæð. 

Jákvæð samvirkni (samvinna) á sér stað þegar einstaklingar vinna saman til 

að ná sameiginlegum markmiðum. Neikvæð samvirkni (samkeppni) á sér 
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stað þegar einstaklingar vinna hver gegn öðrum til að ná markmiðum sem 

aðeins einn þeirra eða fáir geta náð (Johnson og Johnson, 2003). Í sam-

vinnunámi er jákvæð samvirkni meðal nemenda lykilatriði og markmiðið er 

að allir nái takmörkum sínum.   

Í samvinnunámsverkefnum keppast einstaklingar við að ná árangri sem 

er hagkvæmur fyrir þá og aðra meðlimi í hópnum. Samvinnunám er aðferð 

þar sem litlir hópar vinna saman með það að markmiði að allir fái sem mest 

út úr náminu. Stórum námshópi er skipt niður í minni hópa með tvo til fimm 

meðlimi í hverjum hópi. Eftir að hafa fengið leiðbeiningar frá kennara vinna 

nemendur verkefnið sem fyrir liggur og leysa það þannig að allir meðlimir í 

hópnum meðtaka, skilja og ljúka verkefninu. Hópmeðlimir bera 

sameiginlega ábyrgð á verkefninu og hljóta því sömu örlög í lokin (Johnson 

o.fl., 1990). David og Frank Johnson (2003) drógu þá ályktun út frá yfir 323 

rannsóknum um áhrif samvinnu, samkeppni og einstaklingsvinnu í námi að 

meðalnámsárangur væri hærri í samvinnunámi en í samkeppnisnámi eða 

einstaklingsnámi. Einnig komust þeir að því að samvinnunámið skilaði sér í 

meiri og öflugri rökhugsun nemenda, betri afköstum og árangri í námi. Í 

gegnum samvinnunám verða nemendur uppspretta upplýsinga fyrir aðra 

nemendur um leið og þeir taka þátt í samræðum og rökræðum. Þeir spyrja  

spurninga og útskýra hver fyrir öðrum. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

samvinnunámi síðustu áratugi sýna að samvinnunám hefur jákvæð áhrif á 

lestur nemenda og reikning auk þess sem nemendur ná góðum tökum á 

erlendum tungumálum, samfélagsfræði og náttúrufræði (Shachar, 2003).  

Vinnuframlag allra í námshópunum er mikilvægt. Allir hópmeðlimir 

gegna ákveðnu hlutverki og ekki er hægt að leysa verkefnið nema að allir 

séu virkir og sinni sínu hlutverki. Nemendur átta sig smátt og smátt á því að 

þeir ná aðeins námsmarkmiðum sínum ef allir meðlimir hópsins vinna það 

starf sem þeim hefur verið úthlutað. Samvinnunám er markviss 

kennsluaðferð þar sem stuðlað er markvisst að árangursríkri samvinnu 

nemenda. Samvinnunám getur hjálpað nemendum að ná árangri í námi 

ásamt því að nemendur fá tækifæri til að kynnast betur í gegnum samvinnu. 

Samvinnunám hjálpar nemendum einnig að ná betri tökum á félagslegri 

færni í gegnum samvinnu og samræður (Johnson og Johnson, 1990). Einnig 

styðja rannsóknir það að nemendur græða vitsmuna- og félagslega á því að 

upplifa það að læra í samvinnu við aðra (Gillies, 2007). 

2.1.1 Hlutverk kennarans í samvinnunámi 

Samvinnunám breytir hlutverki kennarans. Hann er ekki lengur beinn stjórnandi 

sem ber ábyrgð á að nemendur vinni verkefnin nákvæmlega eins og hann setur 
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þeim fyrir (Hafdís Guðjónsdóttir, 2000). Það er ekki lengur ábyrgð kennarans að 

fylgjast með öllum mistökum sem nemendur gera og leiðrétta þau á staðnum. Í 

staðinn er ábyrgðin færð yfir á nemendur og á hóp nemenda. Þeir sjá um að 

verkefnið sé unnið og að bekkjarfélagar fái þá hjálp sem þeir þarfnast. Þeir fá að 

gera mistök svo þeir geti áttað sig á því hvað þeir gerðu vitlaust og hvað sé 

hægt að gera til að leiðrétta mistökin (Cohen, 1994). Þetta þýðir þó ekki að 

kennarinn gefi frá sér allt vald inni í skólastofunni, þvert á móti er kennarinn sá 

sem leiðbeinir um framkvæmd verkefnisins og nemendur geta alltaf leitað til 

hans. Kennarinn setur reglurnar, þjálfar nemendur í samvinnu, skipar 

nemendur í hópa og deilir ábyrgð á þá nemendur sem hafa sérstök hlutverk. 

Einnig fylgist hann með vinnu þeirra og gerir nemendur ábyrga fyrir afrakstri 

vinnu sinnar (Cohen, 1994).  

Í samvinnunámi er hlutverk kennarans að stjórna skólastofunni og vera 

ráðgjafi sem leiðbeinir nemendum sínum í átt að árangursríkri samvinnu. 

Kennarinn velur aðferð til þess að setja hópa saman og tekur ákvarðanir um 

staðsetningu nemenda í hópa áður en kennslustund hefst. Hann kennir 

nemendum grunnhugtök og aðferðir. Hann útskýrir verkefni og markmið 

þeirra vel fyrir nemendum. Hann grípur inn í ef upp koma vandamál í 

hópunum og hjálpar nemendum að leysa þau. Kennari sér til þess að 

markmið hverrar kennslustundar séu mjög skýr og vel útskýrð. Hann metur 

námsárangur nemenda og hjálpar þeim að ræða saman og meta sína eigin 

vinnu. Nemendum er kennt að leita til samnemenda sinna eftir aðstoð, til 

að fá endurgjöf eða stuðning. Nemendur skulu eiga samskipti hver við 

annan, deila hugmyndum og efni og stuðla að námslegum árangri annarra 

með hvatningu og stuðningi. Þeir eiga að útskýra efnið hver fyrir öðrum og 

bera sameiginlega ábyrgð á náminu (Johnson o.fl., 1990). 

Hlutverk kennarans er mikilvægt þegar kemur að uppbyggingu sam-

vinnunáms inni í kennslustofunni. Kennarinn þarf að sjá til þess að hóparnir 

séu vel skipulagðir svo nemendur vinni saman og stuðli að námi hver 

annars. Einnig þarf hann að skipuleggja og setja fram verkefni sem eiga 

erindi við nemendur, þ.e. þau þurfa að vekja áhuga þeirra, vera opin, 

krefjast samræðna og lausnaleitar. Nemendur eru líklegri til að vinna saman 

finnist þeim verkefnið vera áhugavert og ef þeir telja það hafa merkingu eða 

tilgang fyrir nám þeirra. Áhugi þeirra eykst einnig ef allir nemendur skilja 

hvernig vinna á verkefnið og leggja þá sitt af mörkum. Reyndir kennarar vita 

að til að ná árangri í samvinnunámi verður aðferðin að vera vel lögð inn hjá 

nemendum, þ.e. nemendur verða að skilja aðferðina, út á hvað hún gengur 

og hvaða tilgang hún hefur. Það er mikil vinna að kenna nemendum hvernig 

á að vinna í hópum (Gillies, 2007).  
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Kennari þarf einnig að huga að aga inni í skólastofunni og að allt fari vel 

fram. Samkvæmt bandaríska kennaranum og ráðgjafanum Lindu Albert 

(1989) snýst agi um það að kennarar vinni við hlið nemenda sinna og að þeir 

verði samstarfsmenn en mikil áhersla er lögð á það í samvinnunámi. Með 

aga í gegnum samvinnunám er hægt að gera skólastofuna að notalegum 

stað þar sem gott er að kenna og læra og nemendur öðlast sjálfstraust sem 

er forsenda góðrar hegðunar og námsárangurs. Samskipti kennara og 

nemenda verða að vera gagnvirk þar sem virðing og skilningur ríkir. 

Wormeli (2003) bendir á að kennari eigi að hjálpa nemendum að hafa 

stjórn á hegðun sinni, hann á einnig að skapa aðstæður sem hjálpa til við 

sjálfsstjórn nemenda. Með því að vera vel undirbúinn og skipulagður fyrir 

kennslustund, skipuleggja áhugaverðar og krefjandi kennslustundir, haga 

sætaröðun á ákveðinn hátt og sýna nemendum virðingu og skilning getur 

kennari komið í veg fyrir margvísleg agabrot. Að mati Wormeli eru þeir 

kennarar sem ná mestum árangri í agastjórnun þeir sem skilja eðli barna og 

ungmenna og þeir sem beita aðferðum sem virka, ekki refsi- og 

hefndaraðgerðum. 

2.1.2 Af hverju samvinnunám? 

Samvinnunám er áhrifarík leið til að ná ákveðnum vitsmunalegum og 

námslegum markmiðum. Margar rannsóknir hafa verið framkvæmdar sem 

styðja það að samvinnunám hafi jákvæð áhrif á meðal annars 

vitsmunalegan  þroska, námsárangur, sjálfstraust, samhygð og samskipta-

hæfni nemenda ásamt aga, áhuga, tímastjórnun og ástundun þeirra í námi 

(Kagan og Kagan, 2009). Einnig renna rannsóknir stoðum undir það að 

samvinnunám sé árangursrík aðferð fyrir hugtakanám og lausnaleit og til að 

bæta orðaforða og tungumálafærni. Samvinnunám getur bætt tengsl innan 

hópsins með auknu trausti og vinskap sem getur skapast við samvinnu. Í 

samvinnunámi er lögð áhersla á að kenna nemendum samvinnufærni í 

formi jákvæðra og uppbyggjandi samskipta sem þeir geta yfirfært á 

margskonar aðstæður (Cohen, 1994). Margar rannsóknir hafa verið gerðar 

sem sýna fram á árangur þessarar kennsluaðferðar og það að samvinnunám 

hafi áhrif á þverfaglegan námsárangur nemenda, allt frá nemendum á 

yngsta stigi grunnskóla til nemenda í framhaldsskóla (Gillies, 2007).  

Tækniþróun hefur á ótrúlegum hraða breytt því hvernig við öflum 

upplýsinga og hvernig samskiptum á milli okkar er háttað. Kennarar þurfa 

að vera meðvitaðir um þessar breytingar. Þeir þurfa sífellt að spyrja sig að 

því hvernig samfélagið mun taka á móti nemendum þeirra að skóla loknum. 

Nemendur þurfa að vera tilbúnir að mæta þörfum samfélagsins og takast á 
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við þau verkefni sem bíða þeirra. Í sex grunnþáttum menntunar í 

Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að menntun snúist um virðingu 

fyrir samfélaginu, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og 

ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega. Þau læri að bjarga 

sér í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir eiga að snúast um 

framtíðarsýn, getu og vilja nemenda til að hafa áhrif og taka virkan þátt í því 

að viðhalda því samfélagi sem nemendur búa í en jafnframt breyta því og 

þróa það (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Með þessu er 

beinlínis sagt að kennarar eigi að nota grunnþættina á þann hátt í sinni 

kennslu að nemendur tileinki sér innihald þeirra og gildi og séu undir það 

búnir að taka virkan þátt í því samfélagi sem þeir eru hluti af.  

Með því að beita samvinnunámi í kennslu væri vel hægt að innleiða alla sex 

grunnþættina í nám nemenda á einn eða annan hátt. Með samvinnunámi er 

stuðlað að vinnu nemenda á lýðræðislegan hátt ásamt því að nemendur taki 

sameiginlegar ákvarðanir, beri sameiginlega ábyrgð og hafi sameiginleg 

markmið. Mannréttindi eru hluti af lýðræði. Unnið er að því í samvinnunámi að 

allir meðlimir samvinnunámshóps hafi rétt á sinni skoðun og fái að koma henni 

á framfæri. Með því að nota samvinnunám beita nemendur læsi á einn eða 

annan hátt sem þjálfar þá í að lesa í allskonar aðstæður og í samskipti annarra. Í 

samvinnunámi vinna nemendur saman í hópum og svo allir nái námslegum 

markmiðum sínum þarf nemendum að vera umhugað um heilbrigði og velferð 

annarra í hópnum ásamt því að gæta þess að allir séu í stakk búnir til að takast 

á við það verkefni sem liggur fyrir. Jafnrétti og sköpun er stór þáttur 

samvinnunáms þar sem lögð er áhersla á að allir hópmeðlimir eigi jafnan rétt á 

því að taka þátt í vinnuferlinu á einhvern hátt. Enginn á að hafa meiri völd en 

annar innan hópsins og nemendur hafa jafnan rétt til ákvarðanatöku, ábyrgðar 

og tjáningar í vinnuferlinu. Sköpun í samvinnunámi birtist á þann hátt að 

nemendur hafa svigrúm og sveigjanleika til að vinna verkefnið eins og þeir telja 

að henti best. Verkefnið getur fengið að vaxa í höndum þeirra og nemendur 

geta leyft sköpunargáfum sínum að blómstra á svo margan hátt. Samvinnunám 

er því góð leið til þess að flétta grunnþætti aðalnámskrár inn í skólastarf.  

2.1.3 Merkingarbært nám og uppbygging þekkingar  

Sú þekking sem fræðimenn hafa fært okkur í gegnum hugmyndir sínar og 

kenningar hafa hjálpað til við að hanna kennsluaðferðir sem koma til móts 

við hugmyndir þeirra. Bandaríski sálfræðingurinn Jerome Bruner (1996) 

taldi að nemendur lærðu best í gegnum samvinnu og samræðu. Hann var 

þeirrar skoðunar að nemendur byggðu upp þekkingu sína með því að vinna 

með öðrum, rökræða og deila þekkingu sinni. Hann sagði að sú þekking sem 
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verður til í gegnum samvinnu muni nýtast nemendum lengur en fram að 

næsta prófi. Einnig að sú kennsluaðferð sem kennari velur skipti máli bæði 

fyrir kennarann sjálfan og nemendur hans. Velja verður þá leið sem hentar 

flestum og best kemur til móts við ólíkan námsstíl nemenda og ólíkar þarfir 

þeirra. Samvinnunám býður nemendum upp á tækifæri til að sjá hlutina frá 

öðrum sjónarhornum en sínum eigin og heyra skoðanir og viðmið annarra. Í 

samvinnunámi þurfa nemendur að færa rök fyrir máli sínu, sannfæra aðra 

um gildi góðrar hugmyndar og tala saman um hlutina. Með þessu móti festa 

þeir í hugum sínum nýja þekkingu í sessi, þekkingu sem þeir geta yfirfært og 

nýtt sér á margvíslegan hátt.  

Í samvinnunámi er lögð áhersla á að nemendur taki virkan þátt í náminu. Í 

sameiningu þurfa þeir að byggja upp þekkingu í gegnum félagsleg samskipti. 

Johnson o.fl. (1990) sýndu  fram á mikilvægi samskipta á milli jafningja, þ.e. 

samnemenda í bekk og/eða jafnaldra. Einnig sýndu þau fram á að tengsl og 

samskipti jafningja sé mjög mikilvægur þáttur í því að börn og ungmenni 

þroskist og eflist félagslega. Í raun á félagslegur þroski og þróun sér helst stað í 

samskiptum barna og ungmenna við jafningja sína. Uppbyggileg samskipti við 

jafningja er nauðsynlegur hluti af því að þroskast. Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

nokkrir þættir samvinnunáms hafa áhrif á félagslegan og vitsmunalegan þroska 

auk félagslegrar færni. Sem dæmi má nefna að í samskiptum sínum við 

jafningja læra börn og ungmenni viðhorf, gildi og færni hvert af öðru. Auk þess 

læra börn og ungmenni í gegnum samskipti sín við jafningja að sjá hluti, 

aðstæður og vandamál frá öðru sjónarhorni en þeirra eigin. Samskipti og tengsl 

við önnur börn og fullorðna hafa mikil áhrif á þróun þeirra gilda og félagslegrar 

samkenndar sem þarf til að öðlast sjálfstjórn (Johnson o.fl., 1990). Til að 

samskipti og tengsl við jafningja hafi uppbyggileg áhrif verða þau að einkennast 

af stuðningi, umhyggju og samþykki. Rannsóknir styðja þær staðhæfingar að 

samvinnunám stuðli að betri námsárangri, aukinni jákvæðri samvirkni í 

samskiptum, betri andlegri heilsu og meira sjálfstrausti (Johnson o.fl., 1990). 

Í gegnum samvinnu geta nemendur skapað nýja merkingu eða þekkingu 

út frá eigin reynslu. Þeir sem aðhyllast félagslega hugsmíðahyggju (e. social 

constructivism) leggja áherslu á að börn séu kynnt fyrir nýju hugsanaferli 

þegar þau eiga í samskiptum við aðra. Einnig leggja fylgjendur hennar 

áherslu á félagsleg samskipti milli nemenda í námi. Félagslegir 

hugsmíðahyggjumenn trúa því að nám fari fram með því að taka virkan þátt 

með öðrum innan menningarlegs samhengis (Woolfolk, Hughes og Walkup, 

2008). Þessi kenning rennir stoðum undir mikilvægi félagslegra samskipta í 

námi sem eru grunnurinn að öllu starfi í samvinnunámi. Rússneski 

sálfræðingurinn Vygotsky hélt því fram að samskipti við aðra væru 
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gríðarlega mikilvæg fyrir þróun vitsmunaþroska barna, sérstaklega á milli 

getumeiri nemenda og getuminni (Gillies, 2007).  

2.1.4 Af hverju er gott fyrir nemendur að vinna saman? 

Með því að setja nemendur saman í hóp geta þeir skapað nýja sameiginlega 

þekkingu út frá þeim mismunandi sjónarhornum, þekkingu og skoðunum 

sem hver meðlimur hópsins býr yfir. Samvinnunám er aðferð til að ná 

markmiðum þeirrar hugsjónar að nemendur vinni saman til að læra og að 

þeir séu ábyrgir fyrir lærdómi hópmeðlima sinna og sínum eigin lærdómi. 

Auk þess er lögð áhersla á sameiginleg markmið og sameiginlegan 

námsárangur hópsins sem næst aðeins ef allir í hópnum leggjast á eitt um 

að læra það sem verið er að kenna og ná þannig markmiðum sínum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

Samvinnunám snýst ekki einungis um að gera eitthvað saman, heldur að 

læra eitthvað saman. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á samvinnunámi 

styðja mikilvægi sameiginlegra markmiða hópsins sem nást aðeins með því 

að allir læri námsefnið sem sett var fyrir. Ef einn hópmeðlimur hefur ekki 

náð tökum á efninu, bitnar það á öllum hópnum. Ábyrgðin er þannig á 

einstaklingnum og hópnum öllum (Slavin, 1995). Hugmyndir um samvinnu-

nám eru í samræmi við hugmyndir félagslegu hugsmíðahyggjunnar. 

Nemendur byggja upp nýja þekkingu í gegnum félagsleg samskipti. 

Uppbygging þekkingar er talin árangursrík í því félagslega umhverfi sem 

samvinnunám skapar (Johnson, Johnson og Smith, 1995).  

Í samvinnunámi vinna saman nemendur sem búa yfir ólíkri hæfni og getu 

á ólíkum sviðum. Í gegnum samvinnu samkvæmt félagslegri hugsmíða-

hyggju geta þeir getumeiri hjálpað þeim getuminni að öðlast færni og 

þekkingu á þeim menningarlegu verkfærum og táknum sem eru mikilvæg til 

þess að vera virkur þátttakandi í þeim menningarheimi sem nemendur búa í 

(Gillies, 2007). Jerome Bruner (1996) hefur fjallað um að menningarleg 

verkfæri séu þekking og kunnátta sem við búum yfir og getum nýtt okkur í 

tengslum við menningu okkar. Eitt af þessum verkfærum er til að mynda 

móðurmál okkar. Því meiri sem samskiptin verða meðal nemenda í námi, 

því eðlislægri verður þeim sú færni og þekking sem þau öðlast. Þegar tvö 

börn vinna saman í hóp eru það ekki aðeins þær upplýsingar sem ganga á 

milli þeirra sem þau tileinka sér í gegnum samskiptin heldur einnig 

grundvallar vitsmunaferli sem aldrei verða undanskilin í mannlegum 

samskiptum (Gillies, 2007).  

Vygotsky setti fram kenningu um svæði vitsmunalegs þroska en 

kenningin snýst um það að með því að láta nemendur með ólíka getu og 
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hæfileika vinna saman örvi þeir ákveðið svæði heilans og auka við sinn 

vitsmunalega þroska. Samkvæmt Vygotsky koma á ákveðnum tímapunkti í 

þroska nemandans upp vandamál sem hann er á mörkum þess að geta 

leyst. Nemandinn þarf aðeins smá aðstoð, vísbendingu eða hvatningu til að 

halda áfram að reyna við lausn vandans. Þetta segir okkur að nemendur 

geta náð lengra og aukið við þekkingu sína með aðstoð og leiðbeiningum frá 

öðrum vegna þess að vitræn ferli eins og rökhugsun, skilningur og gagnrýnin 

hugsun eiga sér uppruna í félagslegum samskiptum (Woolfolk o.fl., 2008). 

Vygotsky trúði því að með því að taka þátt í fjölbreyttum athöfnum með 

öðrum og eigna sér afurðir þess að vinna saman myndu þættir eins og 

félagsleg samskipti, menningarleg verkfæri og virkni móta hvernig 

einstaklingurinn þróast og lærir (Woolfolk o.fl., 2008).  

Félagsleg samskipti eru grunnurinn að samvinnunámi og við lærum mikið 

í gegnum samskipti við aðra. Hver nemandi býr yfir hæfileikum á einhverju 

sviði. Ef hver og einn nemandi situr á þessum hæfileikum, vinnur einn og 

fær ekki tækifæri til að deila þeim með öðrum og kenna þeim í leiðinni skilar 

einstaklingsvinnan ekki sama námslega og félagslega árangri og ef þeir 

fengju tækifæri til þess að deila færni sinni, þekkingu og hæfni með öðrum. 

Samvinnunám getur tryggt þann félagslega stuðning og þau vinnuferli sem 

nemendur þurfa til að geta haldið áfram með nám sitt, en til þess að 

samvinnunám gangi upp þurfa allir meðlimir hópsins að vera virkir og 

ábyrgir. Samvinna er ekki eitthvað sem gerist sjálfkrafa með því að setja 

nemendur saman í hóp (Woolfolk o.fl., 2008). 

Samvinnunám krefst mikillar þjálfunar, bæði fyrir kennara og nemendur. 

Mikil félagsleg samskipti eiga sér stað og nemendur þurfa að öðlast þá færni 

að tala saman, hlusta á aðra, deila upplýsingum, sýna þolinmæði og 

virðingu. Það að sameina ólíka einstaklinga sem búa yfir margskonar 

hæfileikum og þekkingu í hóp getur skilað sér í  meiri þekkingu og 

merkingarbærara námi en ef nemendur innu sjálfstætt. Við þroskumst 

vitsmunalega og verðum færari að tileinka okkur nýja þekkingu og færni til 

þess að beita við nýjar og nýjar aðstæður (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005).  

2.1.5 Mikilvægi lýðræðis í skólastarfi 

Í samvinnunámi eru ákveðin vinnubrögð ríkjandi. Nemendur taka tillit til 

hópfélaga sinna og allir eiga rétt á sinni skoðun og að hafa rödd innan 

hópsins. Samskipti verða að eiga sér stað á þann hátt að allir fái að taka 

þátt, allir fái að segja sína skoðun og leggja eitthvað til málanna. Einn af sex 

grunnþáttum menntunar sem settir eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla sem 

gefin var út árið 2011 eru lýðræði og mannréttindi. Þar segir að skólum beri 
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að rækta það viðhorf nemenda að samfélagið sé lýðræðislegt og að 

einstaklingar séu gagnrýnir. Auk þess er tekið fram að lýðræði sé mikilvægt 

á vettvangi skólans og að skólar þurfi að taka mið af því að grunnskólanema 

bíði þátttaka í lýðræðissamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 19). Einnig að mikilvægt sé að í öllu námi, viðfangsefnum 

skólastarfsins og aðferðum sé tekið tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar 

þeirra á eigin námi. Samkvæmt því sem segir í námskránni eiga skólar að 

þjálfa nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum, gefa þeim rödd og gera þá 

ábyrga fyrir eigin námi, skoðunum og viðhorfum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19).  

Í augum heimspekingsins John Dewey var markmið náms að þróa 

samfélagslega ábyrga einstaklinga sem geta unnið saman við að finna lausn 

á samfélagslegum vandamálum. Hann færði rök fyrir því að ef börn ættu 

síðar á lífsleiðinni að vera þátttakendur í lýðræðis samfélagi yrðu þau að 

upplifa lýðræðisleg vinnubrögð í skólum. Schmuck og Schmuck (2001) tóku 

fram að skólastofan ætti að endurspegla lýðræði, ekki aðeins á þann hátt að 

nemendur lærðu að taka ákvarðanir og vinna verkefni saman heldur einnig 

með því að eiga samskipti og tengjast fólkinu í kringum þá. Johnson og 

Johnson (2003) töldu að eitt af markmiðum samvinnunáms væri að 

nemendur fengju að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð í námi sínu. Þeir sögðu 

einnig að samvinnunám skapaði aðstæður fyrir lýðræði nemenda með því 

að allir meðlimir í samvinnunámshópi hafi rétt á atkvæði til ákvarðanatöku. 

Jafnframt ættu nemendur rétt á því að segja skoðun sína, koma með 

hugmyndir og hafa áhrif á lokaútkomu verksins. Samvinnunám, líkt og 

lýðræðisleg hugsjón, leggur áherslu á að allir nemendur geti haft áhrif á 

nám sitt og afrakstur þess ásamt því að þeir hafi rödd sem þeir geta beitt til 

áhrifa við útkomu ýmissa verkefna og aukið við þekkingu sína sem og haft 

áhrif á aukna þekkingu annarra (Johnson og Johnson, 2003).  

2.2 Jákvæð samvirkni í samvinnunámi 

Jákvæð samvirkni (e. Positive interdependence) merkir það að námsárangur 

eins nemanda er háður námsárangri annars nemanda. Nánar tiltekið: Einn 

nemandi getur ekki náð árangri án hins, báðir verða að leggja hart að sér ef 

þeir eiga báðir að ná árangri. Í samvinnunámi hafa nemendur tveimur 

skyldum að gegna. Í fyrsta lagi að læra námsefnið vel sjálfir og í öðru lagi að 

sjá til þess að aðrir hópmeðlimir læri einnig námsefnið. Samkvæmt Johnson 

o.fl. (1990) á jákvæð samvirkni sér stað þegar nemendur hafa áttað sig á því 

að námsárangur þeirra er háður námsárangri annarra í hópnum, að þeir geti 

ekki náð árangri nema aðrir geri það líka. Hlutverk kennarans við að koma á 
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þessum jákvæðu samskiptum er leggja fyrir nemendur verkefni sem eru 

þannig uppbyggð að nemendur þurfi á hver öðrum að halda, þurfi að nýta 

sér þekkingu og hæfileika hvers annars til að ljúka verkefninu sem fyrir þá er 

lagt og ná saman árangri.  

Jákvæð samvirkni stuðlar að því að nemendur sjái að aðrir hafi hag af 

vinnu þeirra og öfugt. Að nemendur vinni saman í litlum hópum, deili 

upplýsingum og styðji hvern annan svo allir nái hámarksárangri. Í lokin 

fagna hópmeðlimir svo sameiginlegum árangri (Johnson o.fl., 1990). 

Samkvæmt Gillies (2007) tengjast nemendur í sama hópi hver öðrum og 

verða að sameina krafta sína til að allir nái markmiðum sínum. Á meðan 

nemendur vinna að samvinnunámsverkefnum ættu sameiginleg markmið 

hópsins að vera háð því að allir meðlimir vinni saman og samstilli hlutverk 

sín og verkefni. Það er mikilvægt að nemendum sé annt um afköst annarra í 

hópnum og nemendum ætti ekki að finnast þeir hafa náð árangri fyrr en 

hópurinn hefur náð sínum sameiginlegu námsmarkmiðum auk þess sem 

allir innan hópsins eiga að hafa náð persónulegu námsmarkmiðum sínum. 

Jákvæð samvirkni er kjarni samvinnunáms, því er náð þegar nemendur 

hugsa „við“ í stað þess að hugsa „ég“ (Putnam, 1998). 

Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar til að útskýra áhrif 

jákvæðrar samvirkni á námsárangur (Johnson og Johnson, 2003). 

Niðurstöður gáfu meðal annars til kynna að aðild nemenda að hópi ein og 

sér nægir ekki til að stuðla að bættum námsárangri heldur verður jákvæð 

samvirkni einnig að vera til staðar. Samskipti meðal hópmeðlima duga þó 

ekki ein og sér til að auka afkastagetu nemenda, jákvæð samvirkni verður 

einnig að vera til staðar. Auk þess gerir jákvæð samvirkni meira en hvetja 

nemendur til þess að leggja meira á sig, hún ýtir einnig undir þróun nýs 

skilnings og uppgötvunar í gegnum hvetjandi samskipti (Johnson og 

Johnson, 2003). Í samvinnunámi er jákvæð samvirkni til staðar. Mikilvægt er 

að kennarinn stuðli að jákvæðri samvirkni nemenda sinna með því að hvetja 

þá til að leggja hart að sér. Einnig er mikilvægt að hann geri þeim grein fyrir 

því að þeir eru háðir hver öðrum ætli þeir að ná árangri.  

2.3 Hópvinna er ekki það sama og samvinnunám 

Óskipulögð hópvinna getur oft orðið til þess að nemendur vinna sem 

einstaklingar þrátt fyrir að vera í hóp eða í samkeppni við aðra innan 

hópsins til að ná sínum persónulegu markmiðum. Þegar þetta gerist er 

enginn hvati til staðar fyrir nemendur til að vinna sem hópur, sameina 

krafta sína til að leysa vandamál eða klára verkefni, deila hugmyndum og 

læra saman (Gillies, 2007). Ferguson o.fl (1999) telja að hægt sé að forðast 
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þessar uppákomur með hópvinnu í gegnum aðferðir samvinnunáms, þ.e.a.s. 

með því að  skipuleggja vinnunna vel, gefa nemendum hlutverk, 

tímaramma, góðar leiðbeiningar og margt fleira. 

Í samvinnunámi er áhersla lögð á að námshópar séu þannig uppbyggðir 

að nemendur skilji hvernig þeir eigi að vinna saman, leggi sitt af mörkum, 

axli ábyrgð og hjálpi hver öðrum (Gillies, 2007). Áður en sú vinna hefst telja 

Johnson o.fl (1990) mjög mikilvægt að kennarinn hafi undirbúið sig vel. 

Hann þarf að vita hvað hann ætlar að gera með nemendum sínum og gefa 

sér góðan tíma til að kynnast nemendum sínum vel og vita við hverju má 

búast af þeim og hvers hann getur krafist af þeim. Þau segja einnig að í 

upphafi vetrar sé markvisst hópefli í bekknum mjög gott svo hópurinn 

þjappist saman. Auk þess þarf kennarinn að leyfa nemendum að kynnast vel 

innbyrðis og læra smátt og smátt að vinna saman. Það að setja nemendur 

saman í hópa og segja þeim að vinna saman þýðir ekki að þeir kunni að 

vinna saman í hóp eða að þeir geri það. Það verður ekki endilega til þess að 

þeir vinni saman, séu virkir og að þeir nái þeim árangri sem næst oft með 

námshópum í samvinnunámi (Johnson o.fl., 1990). 

2.4 Hópar í samvinnunámi  

Hópar eru ómissandi hluti af samvinnunámi og samsetning þeirra skiptir 

miklu máli við framkvæmd kennsluaðferðarinnar. Þeir geta verið einsleitir, 

misleitir, litlir tveggja manna hópar eða fjögurra manna hópar. Samsetning 

þeirra fer að miklu leyti eftir tilgangi og eðli þeirra verkefna sem nemendur 

eiga að leysa. Mestu máli skiptir að hópmeðlimir séu virkir og tilbúnir að 

leggja sig fram við að ná sameiginlegum markmiðum hópsins. 

2.4.1 Hópefli 

Hópefli er ferli sem getur hjálpað misleitum hópum að vinna saman og 

verða samheldnir. Til að búa til misleita samvinnunámshópa í 

kennslustofunni eru nemendur af ólíku kyni, með ólíka getu og af ólíkum 

kynþáttum settir við sama borð. Oft sitja nemendur á borði með þeim sem 

þeir hefðu síst valið sér sem samstarfsaðila (Kagan og Kagan, 2009). 

Samkvæmt Cohen (1994) sjá þeir kennarar sem hafa lagt námsefnið til 

hliðar til að efla nemendahóp sinn meiri frekar en minni árangur í námi því 

hópefli skapar áhuga, traust og gagnkvæman stuðning sem til lengri tíma 

litið leiðir til meiri afkastagetu í námi.  

Cohen (1994) telur að með hópefli sé lagður grunnur að árangursríkri 

samvinnu. Einnig að hópefli hjálpi nemendum að átta sig á þörfum hópsins og 

því hvers konar færni nemendur þurfa að búa yfir til að mæta þessum þörfum. 
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Hún segir að margir nemendur þurfi að læra að vinna saman í hóp og 

hópeflisaðferðir geta hjálpað þeim að læra það. Markmið hópeflis er að 

nemendur kynnist betur, að skapa samsemd innan hópsins og sameiginlegan 

stuðning ásamt því að meta mismun nemenda og þróa samvinnu (Kagan og 

Kagan, 2009). Til eru  margir leikir og aðferðir til að efla hópa. Cohen (1994) 

nefnir dæmi um leiki og aðferðir sem eru þannig uppbyggðir að nemendur 

innan samvinnunámshópsins verða að treysta hver öðrum og vinna saman til 

að ná sameiginlegu lokamarkmiði. Meðlimir hópsins þurfa að treysta því að allir 

innan hópsins leggi sig fram og séu tilbúnir til að taka virkan þátt í leiknum. 

Hópeflisaðferðir gefa nemendum og kennara tækifæri til að kynnast og 

sjá til þess að nemendur leggi sig fram við að skapa traust og virðingu innan 

hópsins. Það er erfitt að setja nemendur sem þekkjast lítið saman í hóp og 

ætlast til þess að þeir vinni vel saman. Þess vegna er gott og gaman að ýta 

jafnvel námsefninu til hliðar part úr námsdeginum til að fara í hópeflisleiki 

með nemendum. Það skilar sér til lengri tíma litið, bæði í félagslegum 

samskiptum nemenda og námslegum árangri þeirra.  

2.4.2 Dínamík hópa 

Hópar eru alls staðar í okkar lífi og það að vera meðlimur í hóp er 

óumflýjanlegt. Alla daga eigum við samskipti í gegnum einhverskonar hópa, 

fyrst í einum og síðar öðrum. Sem dæmi má nefna fjölskylduna og 

vinnufélaga. Við fæðumst inn í hóp sem kallast fjölskylda og við gætum ekki 

lifað af fyrstu daga, mánuði eða ár lífs okkar án aðildar að þeim hóp. Í 

gegnum fjölskylduna lærum við að haga okkur og hugsa á ákveðinn hátt. 

Okkur er kennt að hafa ákveðin viðhorf til okkar sjálfra og lífsins. Það sama 

gerist í öðrum hópum sem við tilheyrum. Við sjáum okkur sjálf í gegnum það 

hvernig litið er á og komið fram við okkur innan hópsins. Við lærum, vinnum 

og skipuleggjum okkur í hópum. Manneskjur eru félagsverur í eðli sínu og líf 

okkar er fullt af allskonar hópum og við tilheyrum þeim frá fæðingu til 

dauðadags (Johnson og Johnson, 2003).  

Johnson og Johnson (2003) telja að það að skilja eðli og samsetningu 

hópa sé mjög mikilvægt í allri kennslu. Einnig að samsetning og eðli 

samvinnunámshópa fari meðal annars eftir merkingarbærum markmiðum, 

viðfangsefnum og ólíkri getu og hæfni nemenda. Að láta nemendur vinna 

saman í litlum hópum geti skilað sér í hámarksárangri þeirra í námi og í 

námi annarra hópmeðlima. En ekki eru allir hópar afkastamiklir, í raun eru 

flestir hópar líklega afkastaminni en þeir ættu að vera. Johnson og Johnson 

(2003, bls. 12) telja að til að skapa afkastamikinn hóp í samvinnunámi þurfi 

að fara ákveðnar leiðir og taka ákvarðanir um framkvæmd ýmissa þátta:  
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 Koma þarf á skýrum  markmiðum sem skipta einhverju máli fyrir 

allan hópinn. Markmiðin eiga að stuðla að jákvæðri samvirkni og 

hvetja til stuðnings við málstaðinn frá öllum hópmeðlimum.  

 Koma þarf á gagnvirkum samskiptum á milli allra hópmeðlima 

þannig að allir í hópnum setji fram hugmyndir og tilfinningar á 

skýran hátt.  

 Sjá þarf til þess að leiðtoga- og þátttökuhlutverkum sé skipt jafnt á 

milli allra hópmeðlima. 

 Sjá þarf til þess að völdum sé dreift jafnt á alla hópmeðlimi og að 

leiðir til áhrifa séu fjölbreyttar með þarfir hópsins í huga á meðan 

hópmeðlimir vinna að sameiginlegum markmiðum.  

 Para þarf saman aðferð til ákvarðanatöku við (a) aðgang að efni og 

tíma, (b) stærð og alvarleika ákvörðunarinnar, og (c) skuldbindingu. 

Einnig hversu marga hópmeðlimi þarf til að koma ákvörðuninni í 

framkvæmd. Áhrifaríkasta leiðin til þess að taka ákvörðun er að allir 

séu samhljóða. 

 Hvetja þarf til skoðanaskipta þar sem hópmeðlimir setja fram 

skoðanir sínar, eru ósammála og ögra niðurstöðum og rökstuðningi 

hvers annars til að geta tekið ákvarðanir byggðar á gæðum og 

skapandi umræðum.  

 Tryggja þarf að hópmeðlimir taki á ágreiningi af áhuga og noti 

samningaleiðir sem miða að málamiðlun þannig að uppbyggileg 

niðurstaða fáist.  

Ef kennarinn vegur og metur þessa þætti með tilliti til þess hverjir 

nemendur hans eru, þá er líklegra að hópurinn verði skilvirkur og nái 

sameiginlegum markmiðum sínum. Johnson og Johnson (2003) telja að það 

sé ástæða fyrir því að hópar eru til. Að fólk gerist meðlimir hópa til þess að 

ná markmiðum sem það er ekki fært að ná upp á eigin spýtur. Svo hægt sé 

að kalla nokkra einstaklinga saman í samvinnunámshóp verða ákveðnir 

þættir að vera til staðar. Þeir eru jákvæð samvirkni, samskipti, viðurkennd 

félagsaðild, gagnvirk áhrif, hvatning og tengsl.  

2.4.3 Gerðir hópa 

Hópar ýta undir sterk tengsl á milli nemenda, stuðla að þverfaglegum 

námsárangri og samskiptum (Kagan og Kagan, 2009). Til eru nokkrar gerðir 

hópa í samvinnunámi. Í fyrsta lagi er það hinn dæmigerði fjögurra manna 

hópur. Ekki er mælt með því að hafa fleiri í hóp vegna þess að allir innan 

hópsins verða að hafa einhver verkefni og eftir því sem við bætum fleiri 

nemendum við hvern hóp eru meiri líkur á því að einhverjir verði 
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verkefnalausir og afkastagetan í skólastofunni minni. Í fjögurra manna hópi 

gefst tækifæri til tvenndarvinnu. Ólíklegra er að einhver verði skilinn 

útundan og fjögurra manna hópar auka fjölbreytni (Kagan og Kagan, 2009).  

Önnur hópgerð er misleitur hópur þar sem nemendum af til dæmis ólíku 

kyni, ólíkum kynþætti og með misjafna námslega getu er markvisst raðað 

saman í hóp. Rannsóknir hafa sýnt að hópar af þessari gerð skili miklum 

árangri og séu kjarni samvinnunáms (Kagan og Kagan, 2009). Cohen (1994) 

er á þeirri skoðun að samvinnunámshópar eigi helst að vera blanda af 

nemendum með ólíka námslega getu, af ólíku kyni, kynþætti og þjóðerni 

þar sem því er við komið.  

Í þriðja lagi eru til hópar sem valdir eru af handahófi, þar gilda engar 

reglur um hvernig hópar eru samsettir. Hægt er að láta nemendur draga sig 

í hópa. Fjórir elstu nemendur bekkjarins gætu verið saman í hóp og svo 

framvegis. Hóparnir gætu þá raðast þannig saman að verstu óvinir lendi 

saman í hóp. Handahófshópar geta verið skemmtilegir í stutt verkefni, til 

dæmis í hópefli. Ekki er mælt með því að raða af handahófi í hópa sem eiga 

fyrir höndum langt og stórt samvinnunámsverkefni (Kagan og Kagan, 2009).  

Í einsleitum hópum er nemendum með sambærilega námslega getu, 

persónueinkenni, áhugasvið og fleira er raðað saman. Einsleitir hópar geta 

komið sér vel þar sem ekki er of mikil breidd á námslegri getu nemenda og 

meiri líkur eru á því að þeir fái örvun á svæði hins vitsmunalegs þroska 

(Kagan og Kagan, 2009).  

Með því að nota samvinnunám og raða nemendum saman í hópa á 

fjölbreyttan hátt fá nemendur tækifæri til að vinna með sem flestum. Cohen 

(1994) nefnir að erfitt geti verið að raða í samvinnunámshópa. Að ákveðnir 

nemendur geti verið tregir til samvinnu og þá einstaklinga þurfi að setja í 

hóp með nemendum sem geta hjálpað þeim og veitt þeim stuðning. 

Tvítyngdir nemendur gætu einnig þurft stuðning sem og þeir sem eru slakir 

náms- eða félagslega.  

2.5 Hlutverk í samvinnunámi 

Að mati Kagan og Kagan (2009) eiga hlutverkin í samvinnunámi að auðvelda 

og auka samvinnu nemenda. Hlutverkin eru öflug leið til að þróa félagslega 

færni, sérstaklega þegar kemur að samskiptum nemenda. Um leið og 

nemendur uppfylla hlutverk sín þjálfast þeir í ákveðinni félagslegri færni. 

Hlutverkum er deilt niður á nemendur og þeir skipta reglulega um hlutverk. 

Þannig fá nemendur tækifæri til að prófa mörg mismunandi hlutverk í 

samvinnunámi. Auk þess þjálfast nemendur í því að beita  margskonar 

mikilvægri færni. Hlutverkin auka enn frekar við samvinnuna og gera 
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samvinnunámið árangursríkara. Nemendur í hópum fá ákveðin hlutverk í 

hverju verkefni fyrir sig. Þessi hlutverk eiga að þjóna þeim tilgangi að álagið 

dreifist á alla í hópnum og allir hafi ákveðin verkefni og ábyrgð sem þeir eiga 

að sinna og sjá um (Kagan og Kagan, 2009).  

Hlutverkin eru ólík í eðli sínu og eiga að hjálpa til við framgang verksins 

þannig að hópurinn nái árangri. Hlutverkin geta verið af félagslegum, 

námslegum eða verklegum toga, þetta fer allt eftir eðli og framkvæmd 

verkefnisins. Félagsleg hlutverk samvinnunáms eru þau algengustu og sem 

dæmi um slík verkefni má nefna hvetjarann sem hjálpar hópnum að tjá sig og 

hvetur hann til dáða. Einnig má nefna yfirmann spurninga, hann er sá sem sér 

um að nemendur brenni ekki inni með spurningar sínar. Hrósarinn er annað 

hlutverk en það er sá sem hrósar hópnum fyrir vel unnin störf og 

hvatningarstjórinn hvetur meðlimi hópsins til að hrósa hver öðrum. Þessi 

hlutverk fela í sér að hópurinn vinni vel saman, að samskipti innan hans séu 

jákvæð og hvetjandi og að jákvæð samvirkni og stuðningur sé til staðar og að 

allir vinni sem einn í átt að sameiginlegum markmiðum (Kagan og Kagan, 2009). 

Hlutverk af námslegum toga fela það í sér að framkvæmd og skipulagning 

verkefnis sé í lagi og fylgi áætlun. Auk þessa byggja hlutverkin á því að allir 

innan hópsins leggi sitt af mörkum og nái námsmarkmiðum sínum, að gerð sé 

tímaáætlun og henni fylgt eftir, að öll gögn sem þarf til vinnunnar séu til staðar 

og að hópurinn líti yfir farinn veg og endurskoði vinnu sína. Sem dæmi um þessi 

hlutverk mætti nefna þjálfarann sem hjálpar nemendum að ná 

námsmarkmiðum sínum. Einnig má nefna eftirlitsmanninn sem sér til þess að 

allir hafi náð góðum tökum á efninu og markmiðum sínum. Þá sér tíma- og 

verkefnavörður til þess að öll vinna sé á áætlun. Ritarinn skrifar niður 

athugasemdir, ákvarðanir hópsins og svör og endurskoðandinn hjálpar 

nemendum að líta yfir farinn veg í tengslum við verkefnið (Kagan og Kagan, 

2009). Eins og áður sagði fer það eftir eðli og gerð verkefnanna hvernig 

hlutverkum þörf er á. Í þeim verkefnum sem krefjast mikillar verklegrar vinnu 

og lagni er gott að hafa hlutverk sem þjóna þeim tilgangi og hjálpa til við allt 

verklegt ferli. Þetta gætu verið hlutverk eins og límari, klippari, 

mælingamaður/kona, málari og fleira (Kagan og Kagan 2009).  

Þegar kennarinn skipuleggur hlutverk innan hóps verður hann að laga 

hlutverkin að sínum hópi og verkefni. Ekki er alltaf þörf á öllum þeim 

hlutverkum sem hér hafa verið nefnd í öllum verkefnum. Einnig er hægt að 

sameina hlutverk. Mestu máli skiptir að hlutverkin séu skýr og nemendur 

viti hvað í þeim felst og hvaða tilgangi þau þjóna. Hægt er að útfæra 

hlutverkin á marga vegu; kennari þarf aðeins að ákveða, í samráði við 

nemendur, hvað hentar best hverju sinni.  
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2.6 Aðferðir innan samvinnunáms 

Til eru margar útfærslur af samvinnunámi. Allar þessar aðferðir eiga það þó 

sameiginlegt að nemendur vinna saman í hóp að sameiginlegum 

markmiðum.  Þeir bera ábyrgð á sínu námi og annarra í hópnum. Til að ná 

settum markmiðum þurfa allir að vera virkir innan hópsins og styðja hver 

annan. Hér á eftir verða tveir undirflokkar samvinnunáms skoðaðir betur en 

þeir eru púslaðferðin og SAFN-aðferðin (samvinnunám í fjölbreyttum 

nemendahóp), á ensku heitir þessi aðferð CLIM (e. Cooperative learning in 

multicultural groups) en ég mun notast við íslenska heitið í þessu verkefni.  

2.6.1 Púslaðferðin 

Púslaðferðin heyrir undir kennsluaðferðir samvinnunáms. Sálfræðingurinn 

Elliot Aronson fann þessa kennsluaðferð upp árið 1971 þegar hann kenndi 

við Háskólann í Austin í Texas. Upprunalegur tilgangur þessarar aðferðar var 

að hjálpa nemendum af mismunandi kynþáttum að vinna saman í stað þess 

að vera í samkeppni þegar kom að náminu (Aronson, 2013). Í púslaðferðinni 

er heildarnámsefni skipt niður í smærri, viðráðanlegar einingar. Hver 

nemandi fær hluta af viðfangsefninu. Hann þarf að kynna sér það vel og 

kynna það fyrir samnemendum sínum. Hver nemandi er því mikilvægur hluti 

af heildarpúslinu.  

Elliot Aronson og samstarfsmenn hans voru þeir fyrstu til að prófa 

púslaðferðina inni í kennslustofu. Þeir unnu í skóla þar sem búið var að 

afnema kynþáttaaðskilnað og vildu reyna að bæta samskipti nemenda af 

mismunandi kynþáttum. Þeir bjuggu til hópa sem voru samsettir af 

nemendum af mismunandi uppruna og endurskipulögðu námskrána á þann 

hátt að hver nemandi í hóp hafði aðeins aðgang að hluta hennar en hver 

nemandi yrði samt sem áður prófaður úr allri námskránni. Til að ná árangri í 

námi urðu nemendur að vinna saman og með því að vinna og vera virkir 

saman kynntust nemendur betur og samskipti á milli ólíkra kynþátta urðu 

betri (Aronson, 2013).  

Í þeirra tilfelli virkaði aðferðin vel en ekki höfðu allir kennarar tök á því 

né tíma til að endurskipuleggja námskrár skóla. Bandaríski sálfræðingurinn 

Robert Slavin og samstarfsmenn hans tóku það því að sér að útbúa 

einfaldari útgáfu af púslaðferðinni sem myndi henta fleiri skólum og 

kennurum. Þeir kölluðu aðferðina púslaðferð númer 2 (e. Jigsaw II). Í þeirri 

aðferð er nemendum skipt niður í hópa og vinna þeirra hefst í svokölluðum 

heimahópum. Þar er hverjum nemanda úthlutað ólíku umfjöllunarefni sem 

hann þarf að verða sérfræðingur í. Næst hittast þeir nemendur sem hafa 

sama umfjöllunarefnið í svokölluðum sérfræðingahópum. Þar hjálpast þeir 
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að við að læra efnið. Eftir að sérfræðingavinnunni lýkur fara nemendur aftur 

í upprunalegu hópana sína. Þar segja þeir hinum nemendunum frá sínu 

umfjöllunarefni og kenna þeim allt um það. Í lokin fer svo fram 

einhverskonar námsmat þar sem allir nemendur eru prófaðir úr öllu efninu 

(Kagan og Kagan, 2009).  

Þessi aðferð gefur nemendum tækifæri til að læra vel afmarkað efni. 

Nemendur dýpka þekkingu sína á því með hjálp annarra í sérfræðinga-

hópnum auk þess sem þeir læra enn meira á því að þurfa að segja öðrum frá 

og kenna það sem þeir hafa lært. Þessi aðferð krefst þess einnig af 

nemendum að þeir hlusti á aðra og kynni sér vel það efni sem aðrir urðu 

sérfræðingar í. Aðferðin þarfnast mikils skipulags og er krefjandi fyrir 

nemendur og kennara til að byrja með en með því að byrja smátt og taka 

lítið og takmarkað efni fyrir í einu þjálfast allir í þessu og hægt er, í litlum 

skrefum, að stækka viðfangsefni sérfræðingahópanna. 

2.6.2 SAFN (Samvinnunám í fjölbreyttum nemendahóp) 

Í SAFN-aðferðinni er mið tekið af fjölbreytileikanum í hverjum bekk fyrir sig 

og sérhver nemandi  hvattur til þess að nýta lærdómsmöguleika sína til fulls. 

Lögð er áhersla á að kennari hafi sömu væntingar og geri sömu kröfur til 

allra nemenda (Guðrún Pétursdóttir, 2003; Cohen, 1994). Í samfélagi okkar 

verða nemendahópar sífellt fjölbreytilegri. Við erum með nemendur af 

ólíkum uppruna sem tala ólík tungumál og búa við ólíka menningu að 

einhverju leyti (Guðrún Pétursdóttir, 2003; Cohen, 1994). Með því að horfa 

á margbreytileika nemenda sinna þarf kennari að hugsa á nýjan hátt um 

nám (Cohen, 1994).  

Samkvæmt Guðrúnu Pétursdóttur (2003) hafa áherslubreytingar orðið í 

fjölmenningarlegri kennslu. Í dag er lögð áhersla á kennslu allra nemenda og 

einnig á það hvernig nemendur í fjölbreytilegum nemendahópi geta lært 

hver af öðrum og byggt á margbreytileiknum þannig að allir fái að njóta sín. 

Hún segir einnig að það sem kennari þarf að hafa í huga við fjölmenn-

ingarlega kennslu er að skapa öruggt umhverfi og hvetjandi andrúmsloft 

ásamt því að setja sér raunhæf markmið þegar kemur að verkefnum 

nemenda. Hann þarf að vera tilbúinn til að takast á við tilfinningar og 

viðhorf þeirra. Búa þarf nemendur vel undir breyttar kennsluaðferðir og 

nýjar áherslur svo dæmi séu tekin. 

Þegar SAFN-aðferðinni er beitt fá nemendur tækifæri til þess að víkka út 

og þróa félagsfærni sína. Nemendur eiga í samskiptum við einstaklinga með 

ólíka námshæfni, getu, af öðrum uppruna, kyni eða þjóðerni en þeir sjálfir 

og þar læra nemendur að vinna sem einstaklingar sem eru hluti af hóp og 
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sem samstarfsaðilar sem stefna að sömu markmiðum. Þeir þurfa að horfa á 

og sjá hluti frá ýmsum sjónarhornum. Einnig þurfa þeir að læra og æfa sig í 

því að leysa ágreining og komast að samkomulagi. Með þessu er reynt að 

gera þeim grein fyrir hegðun sinni þannig að þeir geti meðvitað tekist á við 

ágreining eða ósamkomulag (Guðrún Pétursdóttir, 2003). 

Guðrún Pétursdóttir (2003) telur að markmiðið með kennslunni sé að 

nemendur og kennarar verði fjölmenningarlega hæfir og læri að takast á við 

fjölbreytileikann almennt. Einnig segir hún að markmiðið sé að þeir læri að 

meta hann og skilja kosti hans. Jafnframt er mikilvægt að kennari nái að 

draga fram styrkleika margbreytileikans þannig að nemendur læri að nýta 

sér fjölbreytileikann til góðs. Það er hluti af okkar daglega lífi að eiga 

samskipti við allskonar fólk, með önnur viðmið og gildi, aðrar skoðanir og 

aðra siði en við. Það er því skylda okkar sem hluti af þjóðfélaginu að skilja, 

kunna að meta og virða gildi annarra. Þetta eru þættir sem erfitt er að 

kenna með hefðbundnum námsbókum og því er SAFN-aðferðin heppileg því 

hægt er að byggja inn í hana æfingar í samskiptum og samvinnu. Samvinna 

býður upp á marga möguleika í samskiptum og nemendur eru hvattir til að 

tala saman, rökræða, spyrja spurninga, sýna ábyrgð og læra hver af öðrum. 

Griffin (2008) telur að fordómar, mismunun og skortur á jöfnum 

tækifærum hafi eyðileggjandi áhrif á samfélag okkar. Hún segir að af 

þessum sökum verðum við að auka meðvitund nemenda okkar varðandi 

þau tækifæri sem liggja í fjölbreytileika samfélagsins. Einnig tekur hún fram 

að skortur á tækifærum og mismunun útiloki ákveðinn hóp af fólki frá 

ákveðnum hlutverkum og starfsemi og ræna því samfélagið þeim 

hæfileikum og færni sem hluti þjóðarinnar býr yfir. Því er sú vinna sem 

unnin er í SAFN-aðferðinni mjög mikilvæg þar sem lögð er áhersla á 

styrkleika margbreytileikans. Aðferðin hjálpar nemendum að komast yfir 

fordóma, gefur nemendum jöfn tækifæri til að koma hugmyndum og 

skoðunum sínum á framfæri í gegnum samræðu og samvinnu.  

2.7 Einstaklingsmiðun í námi og samvinnunámi 

Mikil umræða hefur verið á Íslandi undanfarin ár um einstaklingsmiðun í 

námi. Misjafn skilningur hefur verið lagður í hugtakið en mikil áhersla hefur 

verið á að koma til móts við einstaklingsþarfir nemenda og gefa þeim kost á 

að setja sér námsmarkmið. Í einstaklingsmiðuðu námi er lögð áhersla á val 

nemenda, samvinnu, sveigjanleika í starfi, heildstæð viðfangsefni og 

skapandi starf (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).  

Geta, hæfni og þroski nemenda skipti máli þegar kemur að námi þeirra. 

Vitþroskakenning Vygotsky leggur áherslu á það hvernig við náum auknum 
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þroska og færni í gegnum samvinnu við aðra (Woolfolk o.fl, 2008). Bruner 

(1996) segir að kennarinn verði að taka tillit til hvers nemanda, reynslu hans 

og menningarlegs bakgrunns. Dewey heldur því fram að við verðum að læra 

af reynslunni og hvert  öðru í gegnum lýðræðisleg vinnubrögð og samvinnu 

(Johnson o.fl., 1990). Kenningar þessara manna og hugmyndir stuðla allar 

að því að hver einstaklingur fái að njóta sín á eigin forsendum, að hann sé 

mikilvægur sem einstaklingur og sem hluti af hóp. Einstaklingsmiðun snýr að 

því að fjölbreytileiki nemenda verði til þess að þeir geti lært hver af öðrum 

og nýtt hæfileika hvers annars. 

Í einstaklingsmiðuðu námi er lögð áhersla á hve ólíkir nemendur eru að 

mörgu leyti og að hlutverk kennarans sé að koma til móts við ólíkar þarfir, 

reynslu og bakgrunn. Lögð er áhersla á ólíkan námsstíl nemenda, sveigjan-

lega og fjölbreytta kennsluhætti. Einnig er einblínt á það hvernig kennari 

getur skipulagt kennslustundir og námsefni þannig að allir fái eitthvað sem 

hentar þroska, getu og námshraða viðkomandi. Kennarinn getur þá einnig 

skipulagt kennslustundir og námsefni með það í huga hvaða þekkingu og 

færni kennari vill að nemendur sínir læri og tileinki sér, hvernig þeir eiga að 

gera það, hvaða útkomu hann vill sjá og hvernig ólíkar þarfir, tilfinningar, 

þekking og reynsla hafa áhrif á það (Tomlinson og Imbeau, 2010). 

Í samvinnunámi er kennslan fjölbreytt og sveigjanleg. Nemendur fá að 

nýta eigin styrkleika og annarra. Kennari sýnir nemendum sínum stuðning 

og hver fær að vinna á sínum hraða, samkvæmt eigin getu, námsstíl og 

þroska. Í gegnum samvinnunám getur kennari komið til móts við ólíkar 

þarfir nemenda sinna á fjölbreyttan og skapandi hátt. Hann þarf að taka tillit 

til einstakra nemenda og alltaf að hafa margbreytileika þeirra í huga.  

2.8 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um skilgreiningar á samvinnunámi og hvað það felur í 

sér. Kjarni þess er að nokkrir nemendur vinni saman að sameiginlegum 

markmiðum. Rök voru færð fyrir því af hverju samvinnunám er góð leið til 

kennslu og uppbyggingu þekkingar. Rætt var hvernig það stuðlar að lýðræðis-

legum vinnubrögðum, bættum náms- og félagslegum árangri nemenda og 

hvaða kenningar og rannsóknir styðja þær skoðanir.  Samvinnunám er alltaf 

hópnám og skoðað var hvað þarf til að mynda góðan hóp. Einnig hvernig 

hópefli getur hjálpað til við að skapa traust og virðingu meðal nemenda. Auk 

þess var farið yfir mismunandi gerðir hópa og samsetningu þeirra.  

Hóp- og samvinna nemenda getur hjálpað þeim að ná hámarksárangri og 

þeim sameiginlegu markmiðum sem hópurinn stefnir að. Innan hópsins þarf 

að ríkja jákvæð samvirkni þar sem nemendur vinna saman og árangur eins 
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einstaklings er háður því að aðrir nái einnig góðum árangri. Þó að 

skilgreiningin á samvinnunámi sé nokkuð skýr halda margir að hópvinna sé 

það sama og samvinnunám, þ.e.a.s. að það sé nóg að setja nemendur 

saman í hóp og þar með sé um samvinnunám að ræða. Tveir undirflokkar 

samvinnunáms voru kynntir, púslaðferðin og SAFN-aðferðin. Farið var yfir 

helstu einkenni þeirra og hvernig þær stuðla að samvirkni nemenda. Í lokin 

var skoðað hvernig samvinnunám getur stuðlað að einstaklingsmiðun í námi 

nemenda þar sem hver og einn fær að stunda nám á sínum forsendum og 

eftir getu sinni og hæfni.  
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum hluta er framkvæmd rannsóknarinnar lýst, rannsóknaraðferðum,  -

spurningum, tilgangi rannsóknarinnar og markmiðum. Gerð er grein fyrir 

gagnaöflun og  aðferðum við greiningu. Þá er greint frá þátttakendum og 

vettvangi rannsóknarinnar. Í lokin er gerð grein fyrir helstu takmörkunum 

rannsóknarinnar.  

3.1 Tilgangur rannsóknar, markmið og rannsóknarspurningar 

Helstu markmið þessarar rannsóknar eru að dýpka þekkingu mína á 

samvinnunámi og að öðlast skilning á aðferðinni á þann hátt að ég sé fær 

um að nota hana á faglegan hátt í kennslu. Þessi markmið munu ekki aðeins 

þjóna mér sem fagmanni heldur einnig nemendum mínum en ég vil geta 

leiðbeint þeim á þann hátt að þeir verði sjálfir færir um að vinna eftir 

samvinnunámsaðferðinni. Þá vonast ég til að samvinnunám verði eðlilegur 

hluti af minni kennslu en með því að nýta samvinnunám í kennslu mun ég 

gefa nemendum tækifæri til að þróa og efla náms- og félagslega færni sína 

með þeim hætti að þeir stundi nám í gegnum samvinnu, samræðu, 

rökhugsun og sameiginlega ábyrgð. 

Til að ég geti sem best nýtt mér þessa aðferð vil ég komast að því 

hvernig kennarar undirbúa samvinnunám og framkvæma það, hvert viðhorf 

kennara sem beita samvinnunámi er til aðferðarinnar og hverjir ávinningar 

og áskoranir samvinnunáms eru. Mig langar að vita hvernig námsmat fer 

fram og hvort kennsluaðferðin skili einhverju til nemenda, náms- og/eða 

félagslega. Til að komast að þessu hef ég sett fram nokkrar spurningar sem 

ég leita svara við í þessu verkefni.    

Rannsóknarspurningar: 

 Hvers konar kennsluaðferð er samvinnunám? 

 Hvernig beita kennarar aðferðinni? 

 Hvert er viðhorf kennara til samvinnunáms?  

 Hvernig birtist félagslegur ávinningur samvinnunáms? 

 Hver er námslegur ávinningur þess? 

 Hvernig er námsmati háttað? 

Til að leita svara við þessum spurningum framkvæmdi ég eigindlega 

rannsókn en þannig taldi ég mig geta nálgast viðfangsefnið sem best.  
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3.2 Rannsóknarsnið 

Eigindleg aðferðafræði reynir að gefa mynd af veruleikanum eins og hann 

blasir við fólki. Hún snýst um að hlusta, hugsa og skapa merkingu út frá því 

sem þú heyrir og sérð (Lichtman, 2010). Innan eigindlegrar aðferðafræði eru 

margar og ólíkar rannsóknaraðferðir sem þó eiga það sameiginlegt að 

gögnum er safnað til að varpa ljósi á ákveðna reynslu, aðstæður, fólk, 

umhverfi og fleira. Eigindlegar rannsóknir snúast um að velja þær aðferðir 

og kenningar sem henta best í því ferli að búa til nýja þekkingu (Flick, 2002). 

Ákveðnar rannsóknaraðferðir byggja á eigindlegri aðferðafræði þar sem 

rannsakandinn safnar, skipuleggur og túlkar upplýsingar sem hann aflar sér 

gegnum skynfæri sín (Lichtman, 2010).  

3.3 Aðferðir við gagnaöflun 

Til að fá sem skýrasta mynd af samvinnunámi og framkvæmd þess tók ég 

opin viðtöl við þrjá kennara og fór á vettvang og fylgdist með kennslu 

þeirra. Ég valdi þessar aðferðir vegna þess að með viðtölunum vildi ég ná 

fram viðhorfi kennara til samvinnunáms og hugmyndafræðinnar á bak við 

það. Ég hafði áhuga á vita hvernig skipulag er á kennslu þeirra í tengslum við 

samvinnunám og hvernig þeir haga námsmati og athuga hvernig áhrif þeir 

telja að samvinnunám hafi á náms- og félagslegan árangur nemenda sinna. 

Vettvangsathugunin var framkvæmd til að fá tækifæri til þess að sjá hvernig 

samvinnunám virkar inni í kennslustofu, hvernig félagsleg samskipti 

nemenda birtast og hvernig nám nemenda fer fram í gegnum 

samvinnunám. Þá lék mér forvitni á að vita  hvaða hlutverkum kennarar og 

nemendur gegna og hvaða aðferðum kennarar beita við framkvæmd 

samvinnunáms. Gagnaöflun fór fram í nóvember og desember árið 2012. 

3.3.1 Viðtöl 

Opin viðtöl fela í sér meiri tengsl og nánd á milli rannsakanda og 

viðmælenda en ef rannsakandi afhendir viðmælenda sínum spurningalista 

(Flick, 2002). Í opnum viðtölum eru meiri líkur á því að viðhorf 

viðmælandans komi fram þar sem spyrjandi er með opin spurningaramma 

og viðtalið fær að flæða og líkist frekar samtali en viðtali. Spurningarnar 

eiga að vera á almennum nótum, ekki stýrandi og rannsakandi á að leyfa 

þátttakanda að leiða viðtalið (Lichtman, 2010).  Skoðanir og viðhorf 

viðmælenda eru líklegri til að koma fram í opnu viðtali heldur en í stöðluðu 

viðtali eða á spurningalista (Flick, 2002). Samkvæmt Lichtman (2010) er 

viðtalsaðferðin algengasta aðferðin til að safna gögnum í rannsóknum 

byggðum á eigindlegri aðferðafræði. Með viðtali er rannsakandinn að afla 
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upplýsinga frá viðmælanda um efnið sem verið er að rannsaka. Í opnu 

viðtali er rannsakandi ekki alveg hlutlaus, hann verður að taka þátt í 

viðtalinu og túlka hugmyndir, skoðanir og meiningar út frá sínu sjónarhorni 

(Lichtman, 2010). 

Ég tók opin viðtöl við þrjá kennara sem allir vinna að einhverju leyti eftir 

aðferðum samvinnunáms. Hvert viðtal tók rúma klukkustund. Viðtölin fóru 

fram í skólum viðkomandi kennara, voru hljóðrituð og afrituð orðrétt að 

þeim loknum. Í viðtölunum hafði ég til hliðsjónar ákveðinn spurninga-

ramma. Þetta gerði ég bæði til að vera örugg um að ég næði fram þeim 

upplýsingum sem ég vildi og til að viðtölin færu ekki of langt út fyrir efnið. Í 

viðauka 2 er spurningaramminn sem ég hafði til hliðsjónar. Samkvæmt 

Lichtman (2010) er mikilvægt að viðmælandanum finnist hann ekki vera 

þvingaður og líði sem best í því umhverfi sem viðtalið er tekið. 

Viðmælendur völdu að viðtölin færu fram  í sínum kennslustofum þegar 

stofan var ekki í notkun. Þannig fengum við gott næði í viðtalinu. 

Allir þrír þátttakendur mínir tóku afskaplega vel á móti mér. Ég byrjaði 

hvert viðtal á því að segja frá verkefninu og útskýra tilgang viðtalsins. 

Viðtölin gengu öll mjög vel. Þátttakendur voru ófeimnir og ræðnir. Viðtölin 

voru afslöppuð og þægileg, ég var örugg og vissi hvað það var sem mig 

langaði helst að vita. Þær upplýsingar sem ég var helst að leita eftir hjá 

þátttakendum mínum voru hvort þeim fyndist félagslegur eða námslegur 

ávinningur af því að nota samvinnunám í kennslu, hvernig þeir beittu 

aðferðinni í tengslum við hlutverk, hópaskiptingar og námsmat auk þess 

sem mig langaði að vita hverjar þeir töldu vera helstu áskoranir 

samvinnunáms og hver væri helsti ávinningurinn. Ég spurði hvernig 

námsmati væri háttað og bað þá um að lýsa sér almennt sem kennurum. Ég 

fékk að heyra meðal annars þeirra upplifun af samvinnunámi og 

framkvæmd þess og hvert viðhorf þeirra er til aðferðarinnar.  

3.3.2 Vettvangsrannsókn 

Samkvæmt Lichtman (20120) hafa vettvangsathuganir þann tilgang að 

rannsakandi fær að sjá hvernig einhver ákveðinn hlutur, fyrirbæri eða atvik 

virkar eða gerist í raun. Hún segir einnig að í vettvangsathugunum sé 

tilgangurinn jafnframt sá að fylgjast með fólki í þeirra náttúrulega umhverfi 

því það hjálpar okkur að skilja margslungna hegðun mannsins og samskipti á 

milli einstaklinga og hópa.   

Þegar  ég valdi mér vettvang var ég að leita eftir skólum sem höfðu 

samvinnu nemenda að leiðarljósi. Ég fékk ábendingar um tvo skóla frá 

kennurum sem kenndu mér við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og hjá 
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leiðbeinanda mínum. Áður en ég lagði af stað á vettvang hafði ég fengið 

bækling frá leiðbeinanda mínum, Hafdísi Guðjónsdóttur, sem heitir 

Skyggnst inn í skólastarf. Í honum er rammi sem gott er að styðjast við 

þegar vettvangur er skoðaður en ég lagaði ramman að markmiðum og 

tilgangi rannsóknar. Í rannsóknarrammann skráði ég hjá mér allt það sem ég 

sá og heyrði í skólanum. Ég skráði hjá mér atriði í tengslum við þann bekk 

sem ég skoðaði hverju sinni. Meðal atriða sem ég skráði niður voru aldur 

nemenda, fjöldi þeirra og sætaröðun. Ég teiknaði skipulag skólastofunnar 

upp eftir bestu getu og leitaði eftir verkum eða leiðbeiningum í tengslum 

við samvinnunám. Ég skoðaði kennsluhætti kennarans og hvernig þeir 

samræmdust samvinnunámi. Einnig skoðaði ég  hvernig nám nemenda 

samræmdist aðferðum samvinnunáms. Í viðauka 1 er rannsóknarramminn 

sem ég notaði. 

Ég fylgdist með 9 kennslustundum sem hver tók 40 mínútur. Ég skoðaði 

umhverfi og skipulag skólastofunnar og leitaði eftir því hvort  það ýtti undir 

eða styddi það form og þær aðferðir sem samvinnunám býður upp á. Ég 

leitaði eftir því hvort á veggjum væri að finna leiðbeiningar, skipulag í 

tengslum við hópaskiptingar og þess háttar. Einnig hvort uppi á veggjum 

væri afrakstur samvinnunámsverkefna, veggspjöld, myndir eða líkön. Áhorf í 

kennslustund gaf mér tækifæri til að sjá og upplifa hvernig unnið er eftir 

þessari tilteknu kennsluaðferð. Með þessu móti öðlaðist ég innsýn og aflaði 

mér þekkingar á samvinnunámi og hvernig það birtist við raunverulegar 

aðstæður. Ég fylgdist með kennurum í sínu eðlilega starfsumhverfi með 

þeim nemendahóp sem þeir höfðu umsjón með á þeim tíma. Ég fékk innsýn 

í hlutverk kennarans og fylgdist með samskiptum hans við nemendur sína, 

hvernig verkskipulag hans var inni í kennslustund og hvernig verkefni hann 

lagði fyrir nemendur.  

Ég fylgdist með framkvæmd kennarans á kennsluaðferðinni og hæfni 

nemenda til að vinna eftir henni. Erfitt var að vera alveg hlutlaus og það 

kom fyrir að ég spjallaði við nemendur og leiðbeindi þeim aðeins við 

verkefni þeirra. Það gaf mér tækifæri til að skoða betur hvers konar verkefni 

nemendur voru að fást við. Í vettvangsathugunum mínum leitaði ég eftir 

ákveðnum atriðum í fari nemenda. Meðal annars hæfni þeirra til að fara 

eftir leiðbeiningum, hlutverkaskipan þeirra og vinnubrögðum. Ég fylgdist 

með hæfni þeirra til að leysa verkefni tengd samvinnunámi, samskiptum 

þeirra í verkefnavinnu og hvernig þeim gekk að leysa verkefnin í gegnum 

samræður og með því að kasta hugmyndum á milli sín. Ég athugaði 

hlutverkaskipan þeirra og hvernig þeim gekk að fara eftir hlutverkum sínum 

og sinna þeim. Einnig skoðaði ég hvernig útfærslan á hlutverkunum var. Hjá 

kennaranum skoðaði ég hvernig hann miðlaði leiðbeiningum til nemenda 
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sinna, hvernig hann fylgdi þeim eftir og hvernig hann útfærði og deildi 

verkefnum til þeirra. Einnig veitti ég því eftirtekt hvaða hlutverki hann 

gegndi meðan á vinnu nemenda stóð, hvort hann var í hlutverki 

leiðbeinanda eða hvort kennslan væri kennarastýrð. 

Samskipti á milli kennara og nemanda eru mjög mikilvæg. Ég skoðaði 

þau og hvernig viðmót kennarans var við nemendurna og hvernig viðmót 

hann fékk til baka. Í samvinnunámi er mikilvægt að öll fyrirmæli séu mjög 

skýr og að nemendur viti vel hvað liggur fyrir í hverri kennslustund fyrir sig. 

Þess vegna fannst mér mikilvægt að sjá hvort fyrirmæli verkefna væru skýr 

og leiðbeinandi. Ég fékk því afhent verkefnablöð sem kennarar höfðu útbúið 

fyrir nemendur en á þeim var að finna fyrirmæli og leiðbeiningar um gerð 

og framkvæmd verkefna. Einnig kom fram á verkefnablöðunum hvernig 

námsmatið færi fram og hversu mikið gildi verkefnið hefði til 

heildareinkunnar. 

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Í gegnum þau gögn sem ég aflaði mér túlkaði ég og greindi reynslu þátttakenda 

minna af samvinnunámi og reyndi svo að gefa sem besta mynd af aðferðinni. 

Til eru margar aðferðir til að túlka þau gögn sem safnað er. Tvær byggjast á því 

að bera kennsl á þemu og að segja sögur. Öll gögn sem safnað er þjóna þeim 

tilgangi að svara rannsóknarspurningum. Yfirleitt safnar rannsakandi mikið af 

gögnum og þau geta verið yfirgripsmikil. Þá er það hlutverk rannsakandans að 

lesa sig í gegnum gögnin, „sigta“ þau ef svo mætti segja þannig að á endanum 

sé hann með aðalatriðin í höndunum, það er að segja þau þemu og lykilhugtök 

sem leitað var eftir (Lichtman, 2010).  

Strax að loknum viðtölum skrifaði ég hugleiðingar mínar um viðtalið. Það 

sem ég skráði niður voru meðal annars athugsemdir um hvernig mér fannst 

viðtalið hafa gengið, viðmót viðmælenda minna, framkomu þeirra og 

líkamstjáningu. Þegar þessu var lokið hlustaði ég á viðtölin og hripaði aðeins 

hjá mér hverjar áherslur kennarana væru. Að þessu loknu byrjaði ég að 

afrita viðtölin orðrétt. Á meðan á afritun stóð setti ég athugasemdir inn á 

spássíu skjalsins ef eitthvað kom upp sem mér fannst áhugavert, til dæmis 

eitthvað sem kennarar lögðu mikla áherslu á. Ég merkti við þegar kennarar 

nefndu einhvern ákveðinn hlut eða fyrirbæri sem ég var að leita að. 

Jafnframt merkti ég það sem mér fannst flott og reyndi að draga fram atriði 

sem gætu hjálpað mér að svara rannsóknarspurningum mínum.  

Ég byrjaði á því að útbúa nokkra flokka yfir þau atriði sem ég vildi finna í 

textanum og leggja áherslu á. Hver flokkur var auðkenndur með sérstökum 

lit og ég byrjaði með níu flokka eða þemu:  
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1. Hvað virkar í samvinnunámi? 

2. Hvað þarf kennarinn að hafa í huga við framkvæmd 

samvinnunáms?  

3. Hópvinna á móti samvinnunámi.  

4. Undirbúningur.  

5. Námsmat. 

6. Lýðræðisleg vinnubrögð.  

7. Félagslegur ávinningur. 

8. Námslegur ávinningur.  

9. Einstaklingsmiðun.  

Í þessu ferli hugsaði ég reglulega hvert raunverulegt markmið mitt væri með 

þessari rannsókn og hver tilgangur hennar væri. Út frá því fór ég að þrengja 

hugtökin og þemun sem ég var að leita að. Flokkunum fækkaði og eftir 

stóðu fimm flokkar:  

1. Undirbúningur,  

2. Framkvæmd,  

3. Námsmat,  

4. Félagslegur ávinningur  

5. Námslegur ávinningur.  

Ég bar saman viðtöl og nótur með þessi fimm þemu í huga og leitaði eftir 

því sem var líkt og ólíkt og leitaði eftir samræmi og ósamræmi. Þegar 

flokkarnir voru tilbúnir skrifaði ég frásagnir um hvern flokk fyrir sig. Ég útbjó 

reynslusögur um það sem kennararnir höfðu sagt mér og um það sem ég sá 

á vettvangi. Sögurnar fólu í sér upplifun þátttakenda minna af 

samvinnunámi, hverjir helstu ávinningar samvinnunáms væru og helstu 

áskoranir. Einnig hvernig undirbúningi, framkvæmd og námsmati væri 

háttað í tenglsum við samvinnunám. Ásamt því hver náms- og félagslegur 

ávinningur er af samvinnunámi samkvæmt þeirra frásögn. Ég reyni að varpa 

ljósi á þessa þætti og niðurstöður rannsóknarinnar eru skrifaðar út frá 

sjónarhorni þátttakenda minna, reynslu þeirra, upplifun og aðstæðum.  

3.5 Val og lýsing á þátttakendum og skólum 

Eftir ábendingum frá leiðbeinanda mínum og kennara við Háskóla Íslands 

um tvo skóla sem væru að vinna eftir aðferðum samvinnunáms hafði ég 

samband við stjórnendur viðkomandi skóla og spurði hvort ég mætti koma í 

heimsókn í skólann og fá að tala við og fylgjast með kennslu þeirra kennara 

sem ynnu eftir aðferðum samvinnunáms. Ég útskýrði tilgang heimsóknar 
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minnar og markmið rannsóknarinnar. Ég bað stjórnendur skólanna um að 

benda mér á kennara sem ynnu eftir aðferðum samvinnunáms.  

Ég fékk samþykki frá báðum skólum um að framkvæma rannsókn mína 

þar. Í öðrum skólanum bentu bæði stjórnendur og kennarar mér á aðra 

aðila innan skólans sem gagnlegt gæti verið að leita til. Eftir ábendingum 

stjórnenda skólans fann ég tvo viðmælendur sem voru tilbúnir að vinna 

með mér. Við fundum tíma fyrir viðtöl og áhorf sem hentaði öllum aðilum 

vel. Í hinum skólanum fékk ég einnig ábendingu frá skólastjóra um kennara 

sem ynni eftir aðferðum samvinnunáms. Samskipti mín við þann kennara 

fóru fyrst fram í gegnum tölvupóst og í gegnum tölvupóstinn ákváðum við 

hentugan tíma fyrir viðtal og áhorf.  

Að lokum varð niðurstaðan sú að þátttakendur mínir voru þrír kennarar í 

tveimur skólum, einn karlmaður og tvær konur. Hér að neðan er nánari 

lýsing á þátttakendum mínum og skólunum. Bæði stjórnendur skólanna og 

viðmælendur mínir skrifuðu undir formlegt samþykki þess efnis að þeir 

væru tilbúnir að taka þátt í þessu verkefni með mér.  

Ég fræddist um skólana í gegnum heimasíður þeirra. Þar gat ég lesið mér 

til um skólana, stefnumörkun og einkunnarorð. Skólarnir tveir sem ég 

heimsótti eru á höfuðborgarsvæðinu og kennarar þar hafa að einhverju leyti 

kennt eftir samvinnunámsaðferðinni. Til að gæta trúnaðar við þátttakendur 

og þá skóla sem ég heimsótti hefur nöfnum þeirra verið breytt. 

Þátttakendur og þeir skólar sem ég heimsótti eru eftirfarandi: 

Hallgerðarskóli: Í stefnu skólans er lögð áhersla á jákvætt námsumhverfi, 

fjölbreytta og skapandi kennsluhætti, þar á meðal samvinnunám. Einnig er 

lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu nemenda. Reynt er að 

koma til móts við þarfir nemenda þar sem lögð er áhersla á styrkleika þeirra 

og að þeir taki ábyrgð á námi sínu eftir því sem þroski þeirra og aldur gefur 

tilefni til.  

Bergþóruskóli: Í stefnu skólans er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti, 

Þar á meðal er SAFN-aðferðina og nám í skapandi og sveigjanlegu 

námsumhverfi bæði hvað varðar nám og námsmat. Jákvæður skólabragur 

er talinn mikilvægur og litið er á nemendur og kennara sem samstarfsmenn 

sem er í anda samvinnunáms. Reynt er að skapa náms- og lærdómssamfélag 

sem er vettvangur framsækinna hugmynda.  

Aðalheiður Birgisdóttir í Bergþóruskóla er kennari sem leggur áherslu á 

skapandi og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Hún hefur kennt í 8 ár og er ekki 

hrædd við að prófa nýjar leiðir í kennslu sinni. Hún hefur unnið eftir 

hugmyndafræði SAFN-aðferðarinnar (samvinnunám í fjölbreyttum 

nemendahóp) í eitt ár. Hún lýsir sér sem kennara sem leggur áherslu á 
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vellíðan nemenda sinna og finnst mjög mikilvægt að sýna þeim umhyggju og 

áhuga ásamt því að nemendur geti treyst henni og leitað til hennar.  

Tryggvi Sveinbjörnsson í Bergþóruskóla er kennari sem leggur áherslu á 

skapandi vinnu og sjálfstæði nemenda. Hann hefur unnið við kennslu síðan 

árið 2003. Honum finnst mikilvægt að nám fari fram í gegnum samræður, 

bæði á milli nemenda og á milli kennara og nemenda. Honum finnst 

mikilvægt að nýta alla möguleika í kennslu, alla þá tækni sem er í boði og að 

nemendur fái val í sínu námi og tíma til að ígrunda og sjá hlutina frá sem 

flestum sjónarhornum. Samvinna birtist á þann hátt í hans kennslu að 

nemendur vinna fjölbreytt verkefni í námshópum.  

Elsa Ægisdóttir í Hallgerðarskóla er sá kennari sem hefur mesta kennslu-

reynslu af viðmælendum mínum. Hún hefur kennt í 39 ár og veit því hversu 

mikilvægt það eru að mæta vel undirbúin til starfa. Einnig telur hún 

mikilvægt að nemendur viti alltaf til hvers er ætlast af þeim. Hún leggur 

áherslu á vellíðan nemenda sinna og gagnkvæmt traust og virðingu á milli 

sín og þeirra. Hún vinnur markvisst eftir aðferðum samvinnunáms og hefur 

gert það í þrjú ár. Hún segir það krefjast mikils skipulags en sé um leið það 

skemmtilegasta sem hún hefur prófað á sínum kennsluferli.  

3.6 Rannsakandinn – áhrif, helstu takmarkanir 
rannsóknarinnar og siðferðileg álitamál 

Rannsókn er ákveðið ferli þar sem við leitum svara við spurningum okkar. 

Það fer svo eftir rannsakandanum hvernig spurningar eru settar fram og 

hvaða leiðir eru farnar til þess að finna svörin (Lichtman, 2010). Í 

eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn mjög mikilvægur. Skynjun 

rannsakandans er mikilvæg. Hann þarf að efla skynfæri sín til að taka betur 

eftir því umhverfi sem hann er að rannsaka. Það er erfitt fyrir 

rannsakandann að vera algjörlega hlutlaus aðili á vettvangi því hann er þar 

alltaf í ákveðnu hlutverki eða stöðu  þó það sé óbeint og/eða ekki viljandi 

gert (Flick, 2002).  

Þessi rannsókn hefur nokkrar takmarkanir. Þær helstu eru að ég náði 

ekki að afla gagna í skólum á þeim tíma sem samvinnunámsverkefni voru í 

gangi. Ég fékk áhorf í tveim SAFN tímum en varð ekki vitni að stórum 

samvinnunámsverkefnum. Ég fékk því ekki að fylgjast með nemendum 

takast á við áskoranir stórra verkefna og leysa þær í sameiningu. Vegna 

takmarkaðs tíma til gagnaöflunar varð ég að reyna að vinna úr þeim 

kennslustundum sem mér stóð til boða að fylgjast með í skólunum. Í 

framhaldi af þessari rannsókn get ég þó tekið þá þekkingu sem ég hef aflað 

mér frá kennurum um samvinnunám og nýtt mér hana í kennslu minni. 
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Þegar ég byrja að innleiða aðferðir samvinnunáms í minni kennslu mun ég 

geta litið til baka og leitað í þann fróðleik sem er til staðar í þessu verkefni. 

Hann mun geta hjálpað mér að þróa starfshætti mína.  

Viðmælendur og þátttakendur rannsóknarinnar voru látnir vita af 

tilgangi rannsóknarinnar og að tilgangur minn væri ekki sá að dæma eða 

bera saman heldur að þetta væri lærdómsreynsla fyrir mig og mitt 

framtíðarstarf. Mun ég draga lærdóm og þekkingu af þessari rannsókn til að 

verða betur undir það búin að beita fjölbreyttum kennsluháttum og 

samvinnunámi, hvað gott er að hafa í huga til þess að samvinnunám gangi 

upp, hvað virkar og hvað ekki. Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum hluta er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Gögn voru 

flokkuð út frá nokkrum lykilhugtökum og meginþemum í tengslum við 

samvinnunám: Undirbúning, framkvæmd, námsmat, félagslegan ávinning 

og námslegan ávinning. Kaflanum er skipt eftir þemunum. Fyrst er fjallað 

um framkvæmd samvinnunáms, undirbúning þess, bekkjarstjórnun og 

helstu ávinninga og áskoranir samvinnunáms. Annar hlutinn snýr að 

námsmati og þriðji hlutinn fjallar um félagslegan og námslegan ávinning 

samvinnunáms. Í lokin er svo samantekt á niðurstöðum.  

4.1 Framkvæmd samvinnunáms 

Við framkvæmd samvinnunáms er margt sem hafa þarf í huga. Undirbúningur 

og skipulag kennarans fyrir hverja kennslustund er mjög mikilvægt. Góð 

þekking kennarans á samvinnunámi hjálpar honum við framkvæmdina og 

þessir þættir leggja grunn að árangursríkri og skilvirkri kennslustund. 

4.1.1 Undirbúningur 

Það sem skiptir mestu máli í allri kennslu er að kennarinn sé vel undirbúinn. 

Þetta á einnig við þegar kennsluaðferðinni samvinnunámi er beitt. 

Samvinnunám er flókin kennsluaðferð og kennarinn þarf að vita hvernig 

hann ætlar að beita aðferðinni í sinni kennslustund. Einnig þarf kennari að 

huga að því hvaða aðferðum hann ætlar að beita til að raða nemendum í 

hópa. Þau verkefni sem kennari ætlar að leggja fyrir nemendur þurfa að 

vera vel undirbúin hvað varðar framkvæmd þeirra, mat á þeim og hver 

afrakstur þeirra á að vera.  

Elsa lagði mikla áherslu á að vera alltaf vel undirbúin, að mæta „aldrei í 

kennslu án þess að vita nákvæmlega hvað ég ætla að fara að gera. Þannig 

að allt skipulag er í mjög föstum skorðum.“ Hún sagði það reyndar fara eftir 

eðli verkefnanna hversu mikill undirbúningur væri nauðsynlegur. Elsa vann 

til dæmis atburðarmynd í bókmenntum með nemendum sínum. Þar bútaði 

hún  söguna sem nemendur voru að vinna með niður í kafla og hver 

samvinnunámshópur átti að fjalla um eitt atriði í hverjum kafla. Nemendur 

fengu skýra verkefnalýsingu sem þeir áttu að fylgja og Elsa taldi þetta 

verkefni ekki krefjast mikils undirbúnings. Áður hafði Elsa unnið annars 

konar verkefni með nemendum sínum, mun stærra og lengra verkefni sem 



 

46 

tengdist Norðurlöndunum. Nemendum var þá úthlutað ákveðnu Norður-

landi og afrakstur þess verkefnis var í formi ferðaskrifastofa sem nemendur 

bjuggu til. Auk þess kynntu nemendur löndin sín hver fyrir öðrum og bjuggu 

til ferðabæklinga. Nemendum fannst þetta mjög skemmtilegt verkefni en 

það krafðist mikillar vinnu og undirbúnings af hálfu Elsu. Í byrjun, þegar Elsa 

var að byrja að vinna með samvinnunám, óx henni í augum undirbúningur 

verkefna en smátt og smátt áttaði hún sig á því hvernig hún vildi hafa 

hlutina og sagði aðalundirbúninginn vera fólginn í því að átta sig á því 

„hvernig maður ætlar að láta verkið vinnast.“ 

Elsa segir að það sé ekki nóg að hún viti hvað hún sé að fara að gera með 

nemendum sínum heldur þurfi nemendur að vita hvað þeir eru að fara að 

gera. Hún lýsir vel þeim verkefnum sem framundan eru fyrir nemendum og 

ræðir við þá um skipulag, verkefni og hegðun. Aðalheiður var sammála Elsu 

að því leyti að hún telur undirbúning kennarans mikilvægan þátt í kennslu. 

Kennarar sem eru að taka sín fyrstu skref í innleiðingu samvinnunáms í sinni 

kennslu þurfa að huga að mörgu. Aðferðin er flókin og einhverjum gæti 

fundist það yfirþyrmandi að þurfa að undirbúa og skipuleggja kennslu-

stundir og verkefni út frá samvinnunámi. Elsa þekkir þá tilfinningu og hún 

benti á mikilvægi þess að byrja á því að taka fá hlutverk fyrir í einu, að taka 

lítil skref í upphafi eða á meðan kennarinn er að læra á þetta allt saman. 

Hún heldur að aðalatriðið sé að fara rólega af stað og vera með stutt og 

afmörkuð verkefni. Einnig segir hún  gott og mikilvægt að skrá alltaf hvernig 

hópunum gengur hverju sinni ásamt því að nemendur verði alltaf að vita 

hvað kennarinn er að fara að gera og hvernig hann ætli að gera það. Þá 

þurfa nemendur líka að vita hvernig kennari ætlar að meta verkefnið og 

hvort hann ætli að meta alla þætti þess eða aðeins valda þætti. Tryggvi tók í 

sama streng og sagði það vera mikilvægt að undirbúa kennslu vel, að 

verkefni séu vel uppsett, hann var til að mynda með ítarlegar 

verkefnalýsingar fyrir nemendur að vinna eftir. Hann leggur áherslu á að 

námsmat sé skýrt og að allir viti hvað það er sem á að gera.   

4.1.2 Bekkjarstjórnun og vellíðan nemenda 

Reglur inni í skólastofu þjóna ákveðnum tilgangi og að mati Elsu er mjög 

mikilvægt að farið sé eftir þeim reglum sem eru settar og að þær séu frekar 

ósveigjanlegar. Aðalheiður tók undir þetta sjónarmið og sagði það vera 

mjög mikilvægt fyrir kennarann að vera staðfastur, að hafa alltaf sömu 

reglurnar þannig að nemendur viti að hverju þeir ganga. Hún bætti við að 

aginn kæmi sjálfkrafa í kjölfarið af þessu. Sem dæmi má nefna að Elsa hafði 

reglur hangandi uppi á vegg inni í skólastofu sinni á þeim tíma er vettvangs-
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athugunin fór fram. Þessar reglur kváðu á um að þeir sem dragast eða 

veljast saman á borð eigi að vinna saman þar. Það skipti engu máli þó að 

einhverjir aðilar í bekknum væru lasnir eða fjarverandi einhverra hluta 

vegna, enginn mátti fara af einu borði yfir á eitthvað annað eða frá einum 

stað yfir á annan. Elsa sagði að það kallaði bara á eilíft vesen og að 

nemendur færu að suða um af hverju einn mætti færa sig en ekki annar og 

áður en við væri litið væru allir búnir að færa sig á nýjan stað.  

Bekkurinn sem Elsa kennir er fjölmennur en skólastofan, sem hún kennir 

í, er ekki mjög stór. Hún er engu að síður notaleg og hlýleg, staðsett á 

rishæð og setja þakgluggar og kvistir skemmtilegan svip á stofuna. 

Nemendur sátu fjórir til fimm saman við há borð og á veggjum og í lofti 

stofunnar héngu samvinnuverkefni nemenda ásamt ýmsum skilaboðum til 

þeirra er vörðuðu umsjónarmenn og hlutverk þeirra, skipulag, 

hópaskiptingar, bekkjar- og umgengnisreglur. Nemendur gengu vel um og 

vissu hvar öll þeirra námsgögn væri að finna og einnig námsgögn skólans. 

Nemendur virtu umgengnisreglur og ákveðið skipulag ríkti inni í stofunni 

sem nemendur voru meðvitaðir um. Elsa talaði með lágri og rólegri rödd 

þegar hún vildi ná athygli nemenda sinna. Hún klappaði annaðhvort 

höndum saman í ákveðnum takti og nemendur klöppuðu á móti eða hún 

spilaði lag úr spiladós sem var merki til nemenda um að þau ættu að loka 

munninum og veita henni athygli. Þetta gekk snurðulaust fyrir sig og 

nemendur voru fljótir að átta sig á því til hvers hún ætlaðist af þeim og þögn 

komst á í stofunni á stuttum tíma.  

Elsa telur það vera mjög mikilvægt að kennari ræði reglulega við 

nemendur sína um það hvernig hegðun er viðeigandi í skólanum og að allir 

séu reglulega minntir á góða hegðun og afleiðingar hennar ásamt orsökum 

og afleiðingum slæmrar hegðunar. Elsa leggur áherslu á að nemendur þekki 

vel þær reglur sem kennarinn setur og að þeir fari eftir þeim. Hún trúir því 

að hægt sé að höfða til nemenda í sambandi við hegðun og sjálfstjórn. Hún 

gerir ákveðnar kröfur til þeirra í samráði við þau og ræðir við þau á góðum 

nótum hvaða hegðun sé við hæfi og hvað gerist ef nemendur fara út fyrir 

sinn „karakter“, það er missi stjórn á hegðun sinni. Hún gerir sér grein fyrir 

því að það geti oft gerst  að nemendur missi stjórn á hegðun sinni en hún 

vill að nemendur horfist í augu við það þegar það gerist og átti sig á gjörðum 

sínum og hegðun. Einnig vill hún geta rætt við þá og ákveðið í samráði við 

þá hvert framhaldið verður ef þeir missa stjórn á hegðun sinni. 

Vinsælt er meðal nemendahóps Elsu að fá að vinna samvinnunáms-

verkefni fyrir utan skólastofuna. Elsa segist treysta þeim fyrir því en ef 

samvinnunámshópar hennar missa á einhverjum tímapunkti stjórn á sér í 
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samvinnunámsverkefni hefur það afleiðingar í för með sér. Þeir kjósa þá 

helst að vinna frammi á gangi eða í skólastofunni við hliðina þegar hún er 

laus. Með jákvæðum rómi svarar hún þeim alltaf játandi og að það sé alveg 

sjálfsagt en hún minnir nemendur á  að ef það gangi ekki upp þá verði þeir 

að koma aftur inn í stofuna og vinna þar undir hennar eftirliti og lenda þá í 

hálfgerðu „straffi“ í allt að mánuð. Elsa tók það skýrt fram að ekki þýddi fyrir 

þá hópa sem ekki uppfylltu þau vinnuskilyrði að fylgja settum reglum að 

spyrja hvort þeir mættu fara fram að vinna áður en sá tími væri liðinn. 

Nemendur Elsu vita að ef hegðun hópsins fer úr böndunum þegar hann er 

komin úr augsýn hennar er hann strax látinn fara aftur inn í stofu til Elsu og 

er þar í einskonar eftirliti þar til Elsa telur sig geta treyst hópnum á nýjan 

leik. Hún segir að það sé mjög eðlilegt að börn reyni að komast upp með 

ýmislegt. Í samvinnunámi leggur Elsa áherslu á að nemendur fái góðar 

leiðbeiningar um verkefnin og viðmiðin sem kennarinn setur. Henni finnst 

mög mikilvægt að nemendur viti nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim, 

hvað liggi fyrir og hvaða kröfur eru gerðar til þeirra eða eins og hún orðaði 

það: „Mér finnst vera mjög mikið atriði að börnin viti alltaf til hvers ég 

ætlast til af þeim.“  

Elsa stendur og fellur með þeim reglum sem hún setur. Hún segir að 

„þetta sé góð leið fyrir þá sem vilja taka bekkjarstjórnun alvarlega, mér 

finnst það skipta máli að maður sé búinn að mynda sér skoðun á því hvernig 

maður ætlar að hafa þetta og halda því.“ Í samvinnunámi vinna hópar 

saman að fjölbreyttum verkefnum. Þeir eru staddir á ólíkum stöðum í 

verkefnum sínum og útfærslur eru af ýmsum toga. Þá er oft erfitt fyrir 

kennarann að hafa ákveðna yfirsýn og halda vel utan um allt. En með því að 

hafa reglurnar fáar, mjög skýrar og halda sig við þær verður vinna 

kennarans auðveldari. Elsa vill geta treyst nemendum sínum fyrir þeirri 

ábyrgð sem hún leggur í hendur þeirra. Hún segir að ásamt góðu skipulagi 

sé mjög mikilvægt að börnunum líði vel í skólanum. Nálgun hennar og 

viðhorf til nemenda sinna kom vel í ljós inni í kennslustofunni. Hún talaði við 

nemendur af virðingu og umhyggju. Hún gaf sér góðan tíma til að leiðbeina 

þeim og tala við þá. Hún vill skapa aðstæður í námi nemenda sem hjálpa 

þeim að öðlast sjálfstjórn. Hún heldur nemendum áhugasömum og 

kappsömum með því að leggja fyrir þá áhugaverð og þýðingarmikil verkefni. 

Elsa sýndi mér til dæmis afrakstur verkefnis nemenda um fugla. Í því 

verkefni bjuggu nemendur til fugla úr pappamassa og málningu. Hún sagði 

að mikill áhugi hefði verið meðal nemenda fyrir verkefninu. Einn hópurinn 

kom sér saman um að útbúa pappamassafugl í þrívídd. Hún sagðist hafa 

fylgst náið með hópnum og sá verkefnið blómstra í höndum þeirra. Hún er 

staðföst en vill sjá nemendur sína þroskast og njóta velgengni í námi.  
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Aðalheiður tók í sama streng þegar kemur að vellíðan nemenda og finnst 

líðan nemenda í skólanum skipta miklu máli, bæði fyrir þeirra nám og 

vellíðan. Hún sagðist jafnvel leggja námsefnið til hliðar til að einbeita sér að 

og ræða líðan nemenda. Hún vill að nemendur treysti sér og vilji leita til sín. 

Að hennar mati fer ekki mikið nám fram hjá nemendum ef vellíðan er ekki 

til staðar, ásamt trausti á milli kennara og nemenda. Í kennslustund kom 

Aðalheiður fram við nemendur sína af virðingu og sýndi þeim umhyggju. 

Hún lýsti sér sem „afskiptasömum kennara sem væri með nefið ofan í öllu 

sem snýr að velferð nemendanna.“ Líkt og Elsa gaf hún sér góðan tíma til 

þess að ræða við nemendur í tíma og passaði upp á hegðun þeirra og að 

enginn væri að trufla og að nemendur héldu sig við þau verkefni sem lágu 

fyrir. Hún hvatti nemendur til þess að ræða saman um verkefnið og bera 

sameiginlega ábyrgð.  

Tryggva er mjög umhugað um það að nemendum hans líði vel í 

skólanum og honum finnst mikilvægt að þeir fá tækifæri til þess að leyfa 

sköpunarkrafti þeirra að njóta sín í þeim verkefnum sem þau vinna að. 

Einnig að nemendur fái að vinna samkvæmt sínum námsstíl og á sínum 

forsendum. Hann leggur áherslu á að nemendur nálgist námsefnið frá 

ýmsum sjónarhornum og dýpki þekkingu sína í því. Hann hefur fundið fyrir 

því í sinni kennslu að nokkrum nemendum liggur mikið á að klára námsefni 

grunnskólans til þess að geta tekið áfanga í framhaldsskóla samhliða grunn-

skólanum. Hann er ekki hlynntur þeirri hugmynd og vill að nemendur gefi 

sér tíma til þess að njóta grunnskólaáranna. Til að sporna við þessari þróun 

útbýr hann merkingarbær og krefjandi verkefni fyrir nemendur sína sem 

krefjast þess að þeir auki við skilning sinn á námsefninu og dýpki þekkingu 

sína þannig að þeir séu enn betur búnir undir nám í framhaldsskóla.   

4.2 Ávinningar og áskoranir samvinnunáms 

Til eru margar og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Engin þeirra er fullkomin og hver 

og ein hefur sína kosti og galla. Það er kennarans að meta hvaða aðferð hentar 

best því námsefni og þeim nemendahóp sem hann vinnur með hverju sinni, 

hvað hann vill leggja áherslu á í kennslu sinni og námi nemenda.  

4.2.1 Helstu ávinningar  

Viðmælendur mínir töldu upp nokkra kosti samvinnunáms. Elsa talaði um 

að þó að hún væri með fjölmennan bekk og bara í venjulegri skólastofu þá 

væri miklu meira pláss inni í skólastofunni þegar margir sitja saman við 

borð. Hún lætur nemendur skipta reglulega um borð og sæti. Hún lætur 

nemendur sína bera ábyrgð bæði á sjálfum sér og á sessunauti sínum og 



 

50 

reynir að leggja það inn hjá nemendum og leggja áherslu á að enginn einn 

sé búinn fyrr en allir eru búnir. Þó að það gangi misvel fá þeir sem eru slakir 

að skipta oftar um hópfélaga og sessunauta og kynnast kannski frekar 

einhverjum nýjum nemendum sem geta stutt þá og hjálpað þeim. Einnig 

geta þeir fundið hópfélaga sem þeir þekkja og finnst gott að vinna með 

þegar þeir fá að velja sig saman í hóp.  

Ásamt ofantöldum ávinningum telur Elsa að þegar um samvinnunám er 

að ræða skipti ekki máli hvaða verkefni hún leggur fyrir nemendur, þeir eru 

alltaf tilbúnir að taka þátt í öllu þegar þeir eru orðnir svona vanir að vinna 

mikið saman. Hún tekur einnig fram að nemendur séu mjög duglegir og 

finnist ekki erfitt að koma sér að vinnu. Þeir virði hlutverkin og hópurinn 

ráðgist saman og komist að samkomulagi áður en vinnan hefst. Henni finnst 

samvinnunámið einfalda hlutina ótrúlega mikið: „Mér finnst bara alveg um 

leið og ég kynntist þessu þá fannst mér þetta alveg stórkostlegt.“ Elsa er 

með allskonar verkefni og notar aðferðina í öllu mögulegu samhengi, Elsu 

finnst einnig að „þau læri svo mikið af þessu sjálf, á þessu að vera svona 

mikið saman.“ 

Þegar Aðalheiður var spurð að því hvernig hún upplifði samvinnunám og 

hverja hún teldi vera helstu ávinninga þess sagði hún það vera mismunandi. 

Stundum gengi „alveg ofsalega vel“ en helstu ávinninga samvinnunáms 

sagði hún vera þá að nemendur gætu nýtt mismunandi hæfileika hvers 

annars þegar þeir vinna saman og að þeir uppgötvi oft eitthvað nýtt  hver 

um annan í gegnum samvinnuna. Einnig sagði hún að oft viti nemendur 

meira um eitthvert málefni sem hópur en sem einstaklingar. Auk þess 

nefndi hún að verkefni sem unnin væru samkvæmt samvinnunámi gætu 

falið aðgreiningu nemenda í verkefnavinnu, það er að segja mörg verk 

nemenda fara eflaust upp á vegg og eru þar til sýnis og þá er ekki hægt að 

sjá hver í hópnum stóð sig vel og hver stóð sig síður vel. Hún notar 

samvinnunám í þeim fögum sem hún kennir til að mynda á þann hátt að 

búa til hugarkort með nemendum þar sem nemendur fara í hugarflug innan 

námshópsins og skrá hugmyndir sínar á þar til gert hugarkort. Einnig í formi 

umræðufélaga (e. talk buddies) þar sem nemendur eiga að ræða eitthvað 

ákveðið málefni sín á milli og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þær 

aðferðir hafa reynst vel að hennar mati.  

Þegar ég spurði Tryggva hverja hann teldi helstu ávinninga 

samvinnunáms  sagði hann að engin kennsluaðferð væri fullkomin og að 

sama hvaða kennsluaðferð kennari notaði þá næði hann aðeins til um 80% 

nemenda. Hann bætti svo við: „Nema hvað, mér finnst samt eins og að 

samvinnunámið nái til svona 90% nemenda. Mér finnst þetta besta aðferðin 
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og besta aðferðin til að fá af stað nám og það er svo merkilegt að þau fara 

af miklu meiri dýpt. Það er miklu meiri og efnismeiri skilningur. Nemendur 

koma með miklu dýpri pælingar.“ 

Elsa hélt áfram að tala um kostina og mikilvægi þess að nemendum líði 

vel. Einnig talaði hún um mikilvægi þess að þeir hafi gaman af því sem þeir 

gera. Henni finnst nemendur kunna að meta fjölbreytta kennsluhætti 

hennar. Þá finnst nemendum, að hennar sögn, einnig „rosalega gaman“ að 

vinna hefðbundna vinnubókarvinnu, svara spurningum og slíkt. Ef 

fjölbreytnin er til staðar þá verður þetta hefðbundna líka skemmtilegt og 

Elsa telur því að „fjölbreytnin sé það sem skiptir líka svo rosalega miklu 

máli.“ Hún hefur fengið mjög jákvæð viðbrögð frá nemendum sínum í 

tengslum við samvinnunám. Nemendum hennar finnast þau 

samvinnunámsverkefni sem hún leggur fyrir þá skemmtileg og þeir minnast 

þeirra með stjörnur í augunum að hennar sögn. Elsa bætir við að hún sé 

„ofsalega ánægð“ með samvinnunámið og jákvæðni nemenda gagnvart því.  

Aðalheiður tekur undir að nemendur njóti þess að fá að vinna saman. Hún 

tekur dæmi úr stærðfræði. Hún segir að vinnan þar hafi undanfarið verið 

frekar einstaklingsbundinn en nú sé verið að brjóta hana upp  og að þau hafi 

verið að gera margt skemmtilegt með nemendum í stærðfræði. Hún segir 

nemendur vera mjög ánægða með það. Nemendum hennar finnst gaman 

að fá að vinna í para- og hópavinnu og þeim finnst gaman þegar 

vinnumynstur þeirra er brotið upp.   

Þó svo að nemendum finnist skemmtilegt að fá að vinna saman finnst 

Aðalheiði einnig mikilvægt að bjóða þeim stundum upp á val, það er  að 

nemendur fái val um hvort þeir vinni einstaklingsvinnu, í pörum eða hópum. 

Stundum leggur hún verkefni fyrir nemendur sem kannski einn einstaklingur 

er spenntur og áhugasamur fyrir og langar að vinna það einn og þá finnst 

henni allt í lagi að leyfa honum það. 

4.2.2 Helstu áskoranir  

Samvinnunám kallar á ýmsar áskoranir fyrir kennarana. Að mati Elsu er 

helsti gallinn við samvinnunám sá að einkunnir nemenda eiga það til að vera 

svolítið háar og að slakir nemendur fá meira en þeim ber. Henni finnst þær 

einkunnir sem nemendur veita sjálfum sér í sjálfsmati oft vera of háar en 

þær einkunnir vega upp á móti einkunn kennarans. Elsa bætti svo við í lokin: 

„En ég held að það lærist samt svo margt í þessu að mér finnst kostirnir 

alveg vega það upp.“ 

Aðalheiður talaði um að það gæti verið erfitt að raða og setja nemendur 

saman í hópa, sérstaklega þegar um er að ræða bekki með mjög ólíkum 
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einstaklingum. Með ólíkum einstaklingum á hún ekki aðeins við mismunandi 

getu nemenda í námi heldur  einnig  líðan þeirra, hegðun og annað. Það er 

ávallt erfiðara að raða nemendum í hópa eftir því sem fleiri nemendur eru í 

bekknum sem þurfa að glíma við ýmis vandamál. Stundum geta verið í bekk 

nemendur sem hafa „málað sig út horn“, ef svo má segja, gagnvart 

samnemendum sínum. Aðalheiði finnst einnig að það geti verið erfitt að 

raða nemendum í hópa ef bekkirnir eru stórir. Í stórum bekk eru kannski 

einstaklingar sem henni finnst hún virkilega þurfa að passa upp á. Hún segir 

það vera nógu erfitt ef þessir einstaklingar eru að vinna einir og sér en 

aðstæðurnar verða erfiðari þegar þeir eru komnir í samskipti við aðra 

nemendur í hópvinnu. Erfitt getur verið fyrir Aðalheiði að hafa auga með 

einum eða tveimur nemendum í stórum nemendahópi. Hún þarf að vera 

vakandi fyrir öllu þegar hún vill hafa stjórn á hópunum og passa að allir séu 

virkir innan þeirra. Hún hefur lent í því að þurfa að færa einstaklinga úr 

aðstæðum sem þeir réðu ekki við, henni fannst það mjög leiðinlegt og finnst 

það vera eini stóri þröskuldurinn í sambandi við samvinnunámið. Þetta 

getur hins vegar gerst, sama hvaða kennsluaðferð er notuð, hegðunar-

erfiðleikar nemenda tengjast ekki endilega kennsluaðferðum og það þarf 

alltaf að veita þeim stuðning í hvaða aðstæðum sem er. Sama hvaða 

kennsluaðferð er notuð. 

Ókostir fylgja stundum verkefna- og hópavinnunni að mati Aðalheiðar. 

Henni finnst samvinnunámið, því miður, geta dregið fram aðgreiningu 

nemenda. Þetta segir hún til dæmis geta gerst þegar einn einstaklingur er 

mjög áberandi í hópvinnu og öðrum hópmeðlimum finnst hann vera að 

skemma fyrir sér. 

Kennari verður alltaf að vega og meta þær aðstæður sem hann er að fara 

út í með nemendum sínum og velja þá aðferð sem hentar best hverju sinni, 

miðað við námsefni, samsetningu hópa, stærð þeirra og fleira. Tryggvi var 

sammála Aðalheiði að því leyti að stórir hópar væru ókostur í 

samvinnunámi. Ef nemendur eru í of stórum námshópum finnst Tryggva 

hann missa ákveðna yfirsýn og hann nær ekki að sinna öllum nemendum 

eins vel og hann vill gera.  

4.3 Hlutverkin í samvinnunámi  

Í samvinnunámi eru nokkur hlutverk og voru þau kynnt til sögunnar fyrr í 

ritgerðinni. Eins og áður var nefnt geta hlutverkin verið af námslegum, 

félagslegum og verklegum toga. Tegund hlutverka fer eftir því hvers eðlis 

verkefnið er sem liggur fyrir nemendum. Félagslegu hlutverkin fela í sér að 

nægur stuðningur, hvatning og hrós sé til staðar innan hópsins sem ýtir undir 
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jákvæð samskipti og samvinnu. Námslegu hlutverkin fela í sér að nemendur 

haldi sér og öðrum að verki, að tíma og verkáætlun sé framfylgt, að næg 

námsgögn séu til staðar og að nemendur hafi skilið efni verkefnisins. Verklegu 

hlutverkin fela í sér verklega vinnu. Þau nýtast ef nemendur eru að fást við 

verkefni sem krefjast verklegrar kunnáttu eða færni. Sem dæmi um þau eru 

límari, klippari og málari. Megin tilgangur hlutverkanna er að hjálpa 

nemendum að öðlast félagslega færni og taka ábyrgð á því verkefni eða 

hlutverki sem fellur í þeirra hendur. Einnig hjálpa hlutverkin til við 

skipulagningu og framgang verksins (Kagan og Kagan, 2009).  

Í samvinnunámi skipta hlutverkin miklu máli. Nemendur þurfa að 

kynnast þeim og læra að fara eftir þeim. Þess vegna er mikilvægt að þau séu 

vel skilgreind þannig að allir viti hvað í þeim felst. Elsa er yfirleitt með um 

fimm hlutverk í gangi og sagði að aðalatriðið væri að hlutverkin væru skýr. 

Hún notar mismunandi liti fyrir hvert hlutverk og telur það vera gott fyrir 

nemendur sína. Hún leggur mikla áherslu á að nemendur axli ábyrgð á 

hlutverkum sínum og sinni þeim eftir bestu getu. Hlutverkin gera mikið gagn 

í samvinnunámi og það getur birst í stórum samvinnunámsverkefnum hjá 

Elsu því þau geta tekið lengri tíma en hún bjóst við í upphafi. Allskonar 

útfærslur af verkefnum koma í ljós og þau þróast í ólíkar áttir hjá 

nemendum. Þegar það gerist er, að mati Elsu, mjög gott að hafa tíma- og 

verkefnavörð innan hópsins því nemendur þurfa að vinna innan ákveðins 

tímaramma og verða því að skipuleggja vinnu sína vel. Tíma- og 

verkefnavörðurinn sér þá um að halda nemendum við efnið svo verkefnið 

vinnist innan tímarammans. Elsu finnst mikilvægt að nemendur átti sig á því 

að stundum þurfi þeir að takmarka sig í vinnu, forgangsraða og meta hvað 

þeir hafi mikinn tíma til að vinna verkefnið og hvort þeir geti leyft sér að 

eyða miklum tíma í takmarkaðan hluta verkefnisins eins og skreytingar, svo 

dæmi sé tekið. Elsa tók dæmi um verkefni nemenda sem hékk á vegg og 

búið var að sauma út alla kanta á veggspjaldinu. Hún sagði þetta hafa verið 

fallega og skemmtilega hugmynd en hafi tekið of langan tíma í framkvæmd 

og þess vegna hafi verkefnið ekki verið nógu vel unnið að öðru leyti. Ef 

hópurinn hefði skipulagt sig betur og minnkað skreytingavinnuna hefði 

verkefnið orðið betra á margan hátt. Elsa segir að hugmyndin sé alltaf sú að 

„þau ræði saman og að þau skipti með sér verkum og að það sé gert á þann 

hátt að það þjóni framgangi verksins.“  

Elsa sýndi mér verklýsingu á verkefni sem nemendur fengu afhent og þar 

var skipt í hlutverk með þeim hætti að sá yngsti fékk hlutverk efnisaflara, sá 

næstyngsti fékk hlutverk ritara og svo framvegis. Hún sagði að nemendur 

myndu aldrei rífast um það hver fengi hvaða hlutverk ef hún væri búin að 

ákveða fyrirfram hvaða hlutverk nemendur ættu að fá. Elsa nefndi að hægt 
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væri að fara fjölmargar leiðir við að skipa í hlutverk. Hún sagði að hægt væri 

að nota aldur, stafrófið, hæð nemenda og fleira. Í þessari ákveðnu 

verklýsingu var einnig lýsing á því hvað sá ætti að gera sem fengi ákveðið 

hlutverk, þ.e.a.s. hvað fælist í hans hlutverki. Einnig var útskýrt að 

hlutverkin myndu víxlast frá einni kennslustund til annarrar. Í annarri 

verklýsingu notaði hún stafrófið til að skipta hlutverkum á milli nemenda, sá 

sem var fyrstur í stafrófinu í hópnum fékk ákveðið hlutverk, sá sem var 

annar í stafrófinu fékk annað hlutverk og svo framvegis. 

Nemendur Aðalheiður eru orðnir vanir þessum hlutverkum því hún er 

búin að nota þau með þeim að einhverju leyti í tvö ár. Vegna þessarar 

reynslu nemenda er auðveldara að deila þeim á nemendur og ekki þarf að 

útskýra hlutverkin mikið fyrir þeim. Hún þurfti reyndar að gera það til að 

byrja með og var með lista yfir það hver var í hvaða hlutverki hverju sinni 

svo að hún  missti ekki yfirsýn yfir hlutverkin. Þegar nemendur hennar voru 

yngri fannst Aðalheiði erfiðara að stóla á að nemendur hennar væru 

heiðarlegir varðandi hvaða hlutverk þeir hefðu fengið og hvaða verkefnum 

þeir ættu að sinna í samræmi við þau. Hún segir þetta nú vera breytt og að 

nemendur hennar séu heiðarlegir varðandi allt slíkt. Það kemur með 

auknum þroska nemenda og þeirri staðreynd að nemendur eru orðnir mjög 

vanir þessu fyrirkomulagi vegna þess að samvinnunám er orðið eðlilegur 

hluti af þeirra námi.  

Í SAFN-tíma hjá Aðalheiði fengu nemendur hlutverk. Þeir fengu spjöld með 

mismunandi litum sem á stóð hvert hlutverk þeirra væri og lýsing á hverju 

hlutverki. Hlutverkin sem voru í boði voru tímavörður, hópstjóri, efnisaflari, 

hvetjari og kynnir. Ekki voru nógu margir nemendur í hverjum hóp til þess að 

taka öll hlutverkin að sér þannig að þau hlutverk sem nemendur unnu með 

voru hópstjóri, tímavörður, efnisaflari og kynnir. Eftir að Aðalheiður hafði 

kynnt verkefnið fyrir nemendum og deilt því til námshópanna deildu 

nemendur verkefnum, hlutverkum og ábyrgð á milli sín innan hópsins. Sú 

ábyrgð sem nemendur báru í verkefnavinnunni var að vinna saman, virða 

hvert annað og hlusta hvert á annað, ásamt því að sinna hlutverkunum. Hver 

nemandi bar þessa ábyrgð sem einstaklingur og sem hluti af hóp. Hver hópur 

fékk ákveðið viðfangsefni sem tengdist fjölbreytileika í nemendahópi sem 

SAFN-aðferðin leggur áherslu á. Viðfangsefnin voru tónlist og fordómar, 

fordómar í öðru landi – hvernig er fyrir nemanda að hefja skólagöngu í nýju 

landi og dæmisögur um fordóma, ranglæti eða réttlæti.  

Þegar allir hóparnir höfðu fengið verkefnalýsingu í hendurnar las 

hópstjóri hvers hóps leiðbeiningar verkefnisins fyrir hópinn og sagði 

nemendum hvað þeir ættu að gera. Ef einhverjar spurningar eða efasemdir 
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vöknuðu meðal nemenda í tengslum við verkefnið leiðbeindu þeir hver 

öðrum innan hópsins og útskýrðu þannig að allir væru með á hreinu hvað 

ætti að gera. Efnisaflarinn sá til þess að hópurinn hefði næg námsgögn og 

kynnirinn stjórnaði kynningunni í lok vinnunnar. Hann var talsmaður 

hópsins en hann var ekki sá eini sem talaði því aðrir hópmeðlimir hjálpuðu 

til við að kynna verkefnið. Aðalheiður lagði áherslu á að allir nemendur 

hefðu hlutverki að gegna og að hver og einn sinnti sínu hlutverki. Einnig var 

lögð áhersla á mikilvægi þess að ákvarðanataka væri sameiginleg innan 

hópsins. Aðalheiður gekk á milli hópa og sá til þess að allt gengi vel. Hún 

veitti nemendum stuðning og leiðbeindi þeim en leyfði þeim einnig að ræða 

saman og finna út úr því sjálfir hvernig þeir vildu helst vinna verkefnið. Allt 

gekk vel hjá nemendum. Umræður voru í gangi um allskonar málefni tengd 

fjölbreytileika nemenda og margir komust langt með verkefni sín.  

Aðalheiður vinnur einnig með nemendum á unglingastigi og hún segir 

það svolítið ólíkt því að vinna með yngri börnunum. Hjá þeim eldri eru 

hlutverkin önnur og ábyrgðin er annars konar. Það sama gildir þó um víxlun 

hlutverka hjá eldri nemendum og þeir þurfa að skiptast á hlutverkum á milli 

þeirra tíma eða daga sem verkefnið er í vinnslu. Þegar ég ræddi við 

Aðalheiði voru nemendur hennar á unglingastigi að vinna að auglýsinga-

verkefni. Þeir þurftu að nota spjaldtölvur (ipad) við verkefnið. Lögð var 

áhersla á að nýta hæfileika hvers og eins í verkefnavinnunni, að sá sem væri 

góður í klippivinnu  tæki það að sér, að þeir sem hefðu áhuga að leika í 

auglýsingunni gerðu það og þeir sem væru færir í að semja handrit gerðu 

um það. Eitt hlutverkið fól í sér að bera ábyrgð á spjaldtölvunni, að hún 

kæmi óskemmd til baka. Nemendur Aðalheiðar á unglingastigi eru orðnir 

vanir vinnu af þessu tagi og finnst það lítið mál.  

4.4 Hópaskiptingar og sætaröðun  

Margar aðferðir er hægt að nota til að setja nemendur saman í hópa og 

mikilvægt er að hafa í huga hvaða aðferðum er beitt við það. Elsa lætur 

nemendur stundum draga um sæti og borð. Stundum velur hún sjálf í 

hópana og stundum fá nemendur að velja við hvaða borð þeir sitja. Þegar 

kemur að samvinnuverkefnum hefur hún alltaf í huga að hópa ekki saman 

nemendur sem gengur illa að vinna saman. Hugsun hennar á bak við það 

eru hagsmunir nemenda, að erfitt sé fyrir þá að sitja kannski uppi með 

ómögulega félaga í allt að fimm vikna verkefni.  Í skólastofu Elsu eru 

sessunautar á hópborðunum saman í hóp og vinna saman að verkefnum. 

Elsa er því alltaf með teikningu af skólastofunni þar sem hún teiknar upp 

borð nemenda og skráir hjá sér hvar nemendur sitja þannig að auðvelt sé að 
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sjá hverjir eru saman í hóp og skipuleggja nýja sætaröðun þegar kemur að 

því að raða nemendum að nýju saman á borð. 

Samvinnunámsverkefni krefjast þess stundum af nemendum að þeir séu 

settir í hóp með og þurfi að vinna með öðrum nemendum en þeir myndu 

velja sjálfir. Elsa sagðist hafa gert það markvisst í einu verkefni í vetur að 

para tvo og tvo nemendur saman í hópa sem hún vissi að ættu erfitt með að 

vinna saman. Ástæðan fyrir því var sú að í þessu tiltekna verkefni þurfti hún 

að velja nemendur saman eftir getu þeirra í námi. Hún valdi til dæmis tvær 

stelpur saman sem voru jafningjar hvað varðar námið. Þessar stelpur höfðu 

ekki verið sérstaklega góðir félagar en voru búnar að sættast á að vera 

ekkert að sækja í félagskap hvor annarrar dagsdaglega. Þær unnu verkefnið 

saman og Elsa sagði að þær hefðu ekki átt gott með að vinna saman og að 

það hefði ekki gengið vel. Upp komu alls konar árekstrar á milli þeirra. Elsa 

gat þó hjálpað þeim að leysa úr deilum og leiðbeint þeim í átt að jákvæðum 

samskiptum og sameiginlegri ákvarðanatöku. Eftir að hafa gengið í gegnum 

reynslu af þessu tagi með nemendum sínum og hjálpað þeim að styrkja 

sambönd sín og vinna saman finnst henni hún vera að „kenna þeim 

samvinnu á breiðum grundvelli, það er eiginlega það sem mér finnst maður 

vera að gera.“ 

Reynsla Aðalheiðar af hópum, hópaskiptunum og sætaröðun er svipuð. 

Hún notar mismunandi aðferðir við að setja nemendur saman í hópa og 

nefnir að það geti verið erfitt. Námsleg geta einstaklinga, hegðun þeirra og 

líðan getur haft mikil áhrif á það hvernig gengur í samvinnu. Hún hefur lent í 

því að óhentugt sé hvernig raðist í hópa, þannig að í hópnum er ef til vill 

bara einn sterkur námsmaður. Hún segir að það væri betra ef allir í hópnum 

væru frekar slakir því þá gæti hún unnið með þeim og hjálpað þessum 

nemendum, stýrt og allir sætu við sama borð. Ef aðeins einn sterkur aðili er 

í hópnum sem vill virkilega leggja sig fram við vinnu verkefnisins og gera vel 

getur bil myndast á milli hans og annarra hópmeðlima þegar kemur að 

kröfum þeirra og væntinga til afraksturs vinnunnar.  

Aðalheiður hefur einnig reynslu af því að vinna með ólíka bekki og hópa 

samkvæmt SAFN-aðferðinni. Hún segir að það geti verið mikill munur á því 

hvernig til tekst eftir því hvernig hópurinn er samsettur. Hún var til dæmis 

að vinna með tvo ólíka hópa þar sem í öðrum hópnum voru mun fleiri 

getuminni eða slakir einstaklingar. Þá raðaðist þannig í hópa að það voru 

einn til tveir nemendur í hverjum hóp sem voru uppfullir af drifkrafti og 

vildu keyra verkefnið áfram. Þá skapaðist spenna og pirringur á milli 

nemenda í hópunum sem hjálpaði ekki til við samvinnuna eða framgang 

verkefnisins. Eftir þessa reynslu ákvað Aðalheiður að taka einn umræðu- 
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eða samantektarfund með þessum ákveðna hópi nemenda því henni fannst 

vinnan ekki hafa gengið nógu vel. Nemendur voru ekki ánægðir með 

námsefnið, töldu sig ekkert hafa lært af þessu og fannst þetta leiðinlegt. 

Umræðufundurinn gekk mjög vel og hún ræddi við nemendur um hvað þeir 

hefðu í raun og veru lært í öllu þessu ferli. Henni fannst nemendur átta sig á 

því að þeir hefðu lært margvíslega félagslega færni eins og tillitsemi, 

virðingu, gagnvirka hlustun og fleira. Aðalheiður var mjög ánægð með 

umræðufundinn og fannst nemendur vera sáttari og ánægðari eftir hann. 

Nemendur eiga kannski erfitt með að sjá og átta sig á hvaða 

samfélagslegu færni þeir eru að bæta sig í með því námsefni sem tilheyrir 

SAFN-aðferðinni. Þar er ekki fjallað um beinar staðreyndir heldur frekar 

huglæg efni og því eiga nemendur ef til vill erfiðara með að sjá hvað þeir eru 

í raun að læra. Því er mikilvægt að ræða hlutina og að nemendur fái að 

segja sína skoðun. Einnig er mikilvægt að þeir átti sig á því hver tilgangurinn 

var með ákveðnu námsefni eða kennsluaðferð og hvað þeir lærðu á ferlinu. 

Gott er að halda umræðunni á lofti og að sjónarmið allra fái að koma fram, 

einnig ef upp kemur ósætti meðal nemenda en þá er hægt að taka á því 

sem fyrst eins og Aðalheiður talar um: „Já, maður á að vera orðinn nógu fær 

til þess að geta stigið til baka, hugsað og ályktað eitthvað um það og rætt 

það.“ Tryggvi talaði ekki um það hvernig hann setti nemendur saman í hópa 

eða hvernig sætaröðun var hagað hjá honum inni í kennslustofu.  

4.5 Fjölbreytni 

Starf kennarans er í eðli sínu fjölbreytt. Hann vinnur með ólíka einstaklinga 

sem hafa ólíkar þarfir. Kennarinn þarf að fá svigrúm til þess að prófa sig 

áfram því rétt eins og nemendur lærir kennarinn eitthvað nýtt á hverjum 

degi. Hann er sífellt að þróa starfshætti sína og faglega þekkingu.  

4.5.1 Mikilvægi nýbreytni 

Elsa segir að kennarar megi ekki gefast upp þó að hlutirnir gangi ekki upp í 

fyrstu tilraun heldur prófa nýjar leiðir og aðferðir. Hún tók dæmi um það 

þegar hún byrjaði að vinna með samvinnunámið. Þá fór hún strax í að útbúa 

spjöld með nafni hlutverkanna og lýsingu á þeim. Nemendur áttu að hafa 

spjöldin nálægt sér. Í fyrstu tilraun lét hún spjöldin liggja á borðinu. Henni 

fannst það ekki ganga nógu vel þannig að hún prófaði að láta nemendur 

festa spjöldin á sig með nælu. Ekki gekk það nógu vel þannig að hún reyndi 

aðra útfærslu sem var að festa klemmu við spjöldin og láta nemendur 

klemma spjöldin föst einhvers staðar. Því miður gekk það heldur ekki nógu 

vel þannig að nú er hún búin að festa bönd á spjöldin og nemendur hafa 
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þau um hálsinn á sér. Þannig er staða mála núna og það hefur gengið vel 

enn sem komið er. Elsu finnst mikilvægt að prófa nýjar nálganir og finna leið 

sem dugar best fyrir hana og nemendur hennar.  

Elsa segir að einnig sé mikilvægt sé fyrir kennarann að hugsa um sinn 

þátt í kennslunni. Kennarinn getur stundum verið illa fyrirkallaður og ef illa 

gengur í kennslunni er kannski eitthvað sem kennarinn gæti gert betur og 

Elsa segir mikilvægt að:  

kennari átti sig á því að hann veit ekki allt og getur ekki vitað 

allt og því á að taka fagnandi. Ef að nemendur benda kennara 

á að eitthvað sem hann sagði eða gerði sé vitlaust þá fái þeir 

það traust að það sé athugað. Ég get haldið að ég hafi rétt fyrir 

mér en svo kemur í ljós að ég hafði ekki rétt fyrir mér og þá get 

ég alveg beðist afsökunar á því eða hrósað einhverjum fyrir að 

benda mér á mistök mín og fyrir að vera vakandi í tíma og 

fylgjast með. 

Í samvinnuferli sem þessu geta allir gert mistök. Stundum ganga hlutirnir bara 

ekki upp en þá er alltaf tækifæri til að bæta fyrir mistökin og reyna aftur. Elsu 

finnst að með því að viðurkenna það að sem kennari geti hún gert mistök sýni 

hún nemendum að kennarinn er aðeins mannlegur. Með því að horfast í augu 

við mistök sín af æðruleysi og reyna að bæta fyrir þau og gera betur næst finnst 

Elsu hún vera að gefa nemendum gott fordæmi þess efnis að það er allt í lagi að 

gera stundum mistök og að þau séu til þess að læra af þeim.  

Aðalheiður tók í sama streng og sagði að mikilvægt væri að nota ólíkar 

aðferðir eða eins og hún orðaði það: „Mér finnst skipta alveg rosalega miklu 

máli að nota ólíkar aðferðir, prófa nýja hluti og prófa þá nokkrum sinnum til að 

sjá hvort þeir virki. Ekki láta eina tilraun mistakast og hætta við.“ Henni finnst 

mikilvægt að gefast ekki upp. Hún segir að öll séum við mannleg og gerum 

mistök á hverjum einasta degi. Þegar það gerist sé gott að líta til baka, skoða 

hvað það var sem gekk svona illa, reyna að laga það eða útfæra á öðruvísi hátt 

og reyna aftur. Þannig lærum við af reynslunni og við lærum best og mest með 

því að prófa okkur áfram við nýjar og nýjar aðstæður.  

Tryggvi var sammála Aðalheiði ásamt því að honum finnst mjög mikilvægt 

að nemendur fái að takast á við krefjandi og skapandi verkefni sem reyni á sem 

flesta þætti náms. Hann notast mikið við upplýsingatækni í sinni kennslu og 

nemendur fá tækifæri til að fara fjölbreyttar leiðir að því að vinna verkefni sín. 

Sem dæmi má taka myndbandagerð, laga- og textasmíðar, ritgerðir, ljóðagerð, 

málverk og myndbandsdagbók (e. videoblog). 
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4.5.2 Mikilvægi fjölbreytni 

Þegar fjölbreytnin er mikil í skólastarfi eins og því sem Elsa stýrir venjast 

nemendur sveigjanlegum og skapandi verkefnum. Líkur eru á að afrakstur 

verkefna verði fjölbreyttur og skapandi. Oft kemur eitthvað óvænt út úr 

vinnu sem þessari og þau verkefni sem nemendur vinna með eru opin á 

þann hátt að þau gefa nemendum svigrúm til að fara á „slóðir sem ég myndi 

kannski aldrei beina þeim á. Manni dettur það ekki einu sinni í hug. 

Verkefnið vex svolítið í höndunum á þeim og það verður miklu 

viðráðanlegra þegar þau eru að fást við það saman.“  

Í kennslu er mikilvægt að vera vakandi fyrir nýjungum og vera sífellt að 

þróa sig í starfi en það er hluti af fjölbreyttu skólastarfi. Aðalheiður tók upp 

samvinnunám í kennslu sinni vegna þess að henni fannst spennandi að 

prófa eitthvað nýtt. Hún vildi að nemendur hennar væru færir um að vinna 

við ýmsar og ólíkar aðstæður, bæði sjálfstætt og í hóp ásamt því sem henni 

sjálfri finnst þetta alveg ofsalega gaman. Skólinn sem Aðalheiður vinnur í 

hafði áður staðið að þemaverkefni sem tengdist jafnrétti. Við vinnu 

verkefnisins voru að hluta til notaðar SAFN-aðferðir. Hún var mjög stolt af 

nemendum sínum í því verkefni, hversu vel þeir unnu saman og hversu 

ótrúlega mikla hugmyndaauðgi þeir sýndu í verkefnum sem sneru að 

mannréttindum, jafnrétti, fordómum og staðalímyndum.  

Tryggvi leggur mikla áherslu á fjölbreytni og sköpun í sínu starfi. 

Nemendur hans vinna fjölbreytt verkefni. Til dæmis þurfa þeir að vinna 

allskonar ritunarverkefni. Ritunin getur verið falin í allskonar teikningum, 

leiknum atriðum, myndbandsatriðum og tónlist. Þessar áherslur komu vel í 

ljós þegar nemandi gekk inn í skólastofu Tryggva með glæsilegt og girnilegt 

piparkökuhús sem hann hafði bakað og sett saman. Hann sagði að 

piparkökuhúsið væri Sæból þar sem Þorkell bróðir Gísla Súrssonar bjó en 

nemendur Tryggva voru einmitt að fjalla um Gíslasögu. Nemendur höfðu val 

um að vinna nokkur verkefni tengd Gíslasögu og hvert verkefni reyndi á 

færni nemenda í ákveðinni greind út frá fjölgreindakenningu Gardners sem 

var skipulagt sem samvinnunám. Sú kenning gengur út á það að hver 

einstaklingur búi yfir átta mismunandi greindum sem hver leggur áherslu á 

ákveðna færni. Hver einstaklingur er misjafnlega sterkur í hverri greind en 

hefur þó alla burði til þess að styrkja og efla greindir sínar. Greindirnar eru 

þessar: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind (Armstrong, 2000). Nemandinn sem gekk inn með 

piparkökuhúsið hafði ákveðið að láta reyna á rýmisgreind sína þegar hann 

ákvað að setja saman piparkökuhúsið. Ég fékk einnig að sjá myndbönd sem 



 

60 

nemendur höfðu gert tengd hólmgöngum í Gíslasögu. Í myndböndunum 

sungu nemendur lög og léku atriði tengd hólmgöngum og persónum í 

sögunni á frumlegan og skemmtilegan hátt. Á veggjum skólastofunnar 

héngu falleg málverk og teikningar frá nemendum tengd sögunni og 

fróðlegir og vel uppsettir tímaásar.  

Þegar nemendur Tryggva eru orðnir vanir svona fjölbreyttum og 

skapandi vinnuháttum finnst honum eins og þeir láti ekki bjóða sér hvað 

sem er þegar kemur að vinnubrögðum inni í skólastofunni.  Aðalheiður og 

Elsa finna fyrir því hjá sínum nemendum að þeim finnst „hefðbundið nám“ 

einnig ánægjulegt eftir að þær fóru að vinna með samvinnunám. Tryggvi 

telur sig þó frekar eiga innistæðu fyrir því þegar hann ætlar að taka tíma í 

hefðbundna vinnubókarkennslu. Hann tekur sem dæmi að nemendur séu 

búnir að vera í mjög fjölbreyttri vinnu og núna viti þeir að þeirri vinnu er 

lokið í bili og hefðbundin kennsla tekur við í einhvern tíma.  

4.6 Námsmat 

Samvinnunám er flókin kennsluaðferð og margir náms- og félagslegir þættir 

sem kennari þarf að meta í starfi nemenda. Vegna þess hve mikla fjölbreytni 

samvinnunám býður upp á í kennslu er einnig hægt að beita fjölbreyttum 

aðferðum í námsmati. Þeir kennarar sem ég talaði við beittu allir fjölbreyttu 

námsmati í sinni kennslu. 

4.6.1 Námsferlið 

Viðmælendur mínir eiga það sameiginlegt að skrá oft hjá sér einhvers konar 

punkta í kennslustundum ef þeir hafa ákveðið fyrirfram hvað það er sem 

þeir ætla að meta. Aðalheiður sagðist alltaf skrá hjá sér punkta í tímum ef 

það er eitthvað sérstakt sem hún vill taka inn í matið. Hún talaði einnig um 

hvernig hún hagaði námsmatinu í SAFN-aðferðinni og sagði að erfitt væri að 

gefa einkunn fyrir svona vinnu. Lokanámsmat Í SAFN-aðferðinni sagði hún 

að væri „staðið“ eða „lokið“ auk umsagnar um nemendur. Hún er ekki 

hlynnt því að nota einkunnagjöf í öllu námi heldur finnst henni að horfa ætti 

meira á upplifun nemenda af náminu og námsferlið sjálft. Henni finnst 

frekar að fram komi í umsögn nemenda að nemandi hafi verið drífandi, 

hugmyndaríkur eða hann hafi unnið vel. Aðalheiður notar því ekki hefð-

bundna einkunnagjöf þegar hún kennir samkvæmt SAFN-aðferðinni.  

Elsa telur að það sé mjög mikilvægt að nemendur meti það sama og hún. 

Hún er með gátlista í tíma sem hún hefur útbúið fyrir tímann. Á honum koma 

fram þeir þættir sem hún mun meta hjá nemendum, það getur þó verið 

mismunandi hvaða matsþættir eru til staðar á gátlistanum hverju sinni. Það fer 
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eftir eðli verkefna og námsefnis. Hún vill að nemendur viti alltaf hvað það er 

sem hún metur. Elsa útskýrir námsmatið fyrir nemendum og lætur þá vita að 

hún ætli að meta það sama og þeir auk annarra þátta, til dæmis það að vera 

góður hlustandi. Samkvæmt hennar námsmati geta nemendur auðveldlega 

lækkað um einn heilan ef þeir trufla aðra nemendur sem eru að vinna. Hún 

metur meðan á vinnu hjá nemendum stendur og skráir alltaf athugasemdir hjá 

sér, til dæmis ef einhver rekst illa í hópi þá skráir hún upplýsingar um það hjá 

viðkomandi nemanda. Hún tekur einnig fram að það sé alltaf einhver sem 

truflar, rekst illa í hópi eða á erfitt með að vinna ákveðin verkefni. Svo kemur 

það fyrir að einhver er verklaus meira og minna og þá er mikilvægt að það komi 

fram einhvers staðar í matinu. Hún gefur hverjum hópi sameiginlega einkunn 

þannig að þá þarf hópurinn oft að blæða fyrir þann sem eyðilagði fyrir hópnum. 

Elsa tekur það þó alltaf fram í umsögn hjá þeim nemendum sem stóðu sig vel 

að þeir hafi staðið sig með prýði, passi alltaf upp á það að vinna sín verkefni og 

skili sínu alltaf 100%. Hún reynir alltaf að „gera þetta eins samviskusamlega og 

hægt er að hugsa sér. Maður þarf að vera með matslista alltaf í tímum, mér 

finnst ekkert annað duga.“ 

Hver og einn kennari verður að þróa sitt námsmat, matslista og annað. 

Ásamt því verður hver og einn að nálgast sitt námsmat á ákveðinn hátt. Elsa 

heldur að hver kennari verði að þróa með sér stíl sem sé þægilegur í úrvinnslu 

og kennarinn má ekki vera í marga klukkutíma að ganga frá matslistanum. 

Einnig þarf námsmatið að henta fyrir þau verkefni og þann hóp sem kennarinn 

vinnur með þannig að matið verði réttmætt og áreiðanlegt. Elsa hefur þróað 

sitt námsmat á þann hátt að hún er með stigagjöf þar sem hún gefur 1–4 stig 

fyrir ákveðna matsþætti, til dæmis hvernig nemendum gekk í samvinnunni og 

hvernig henni fannst vinnan hjá hverjum hóp ganga. Hún tekur svo öll stigin 

saman og gefur einkunn út frá því.  

Tryggvi talaði um að margskonar leiðir væru mögulegar í námsmati, að 

hægt væri að beita jafningjamati eða meta vinnusemi nemenda og 

námsferlið. Hann bætti við að námsmat af því tagi gæti verið huglægt. Hann 

sagði það fara eftir verkefnum hvernig mat hann notar. Í einstaklingsverk-

efnum, svo dæmi sé tekið, metur hann bara einstaklinginn og hverju hann 

skilaði, hvernig hann náði utan um efni verkefnisins og fleira. Í mati á 

hópvinnu metur hann kynningar nemenda. Einnig er hann með hefðbundið 

námsmat, próf og slíkt. Hann er með vinnuskjal þar sem hann geymir 

upplýsingar sem varða það hvað nemendur gera í tímum, prófin sem þeir 

taka og verkefnaskil. Einnig er hann með minnisblöð þar sem hann merkir 

við huglægt mat og ef nemendur eru í samvinnu þá merkir hann við 

ákveðna þætti. Hann segist ekki hafa mikla trú á því að vera að „anda ofan í 

hálsmálið á þeim varðandi samvinnunámið, að allir séu virkir allan tímann. 
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Það er rosalega erfitt að sitja yfir einhverjum hóp og ætlast til þess að geta 

mælt allt sem gerist.“ Tryggva finnst mikilvægt að það sé skýrt í hugum 

nemenda hvað það er sem á að mæla, það megi alls ekki koma aftan að 

þeim. Hann segir að kennari megi ekki koma inn í skólastofuna og segja: 

 Já heyrðu, ég ætlaði nú að mæla hversu margir voru í rauðum 

sokkum þegar verkefnið er búið sko. Það verður að vera alveg 

skýrt. Þau eru mjög meðvituð um það hvað verður mælt. Það er 

eiginlega það fyrsta sem nemendur átta sig á að þau eru hérna 

í skólanum til að vinna ákveðin verkefni og það eru gerðar 

ákveðnar kröfur til þeirra. Þau eru mjög fljót að finna það út.  

4.6.2 Sjálfsmat 

Í samvinnunámi skiptir miklu máli að nemendur geti og fái að meta sjálfa sig 

sem námsmenn sem og vinnu sína og vinnu hópsins. Þegar Aðalheiður kennir 

eftir SAFN-aðferðinni lætur hún nemendur sína fylla út sjálfsmat fyrir sjálfa sig.  

Elsa tekur einnig sjálfsmat inn sem hluta af matinu. Þar meta nemendur 

eigin vinnu og nemendur meta sömu þætti og hún metur í allri vinnu. Með 

því að nota sjálfsmat með nemendum og láta þá meta eigin vinnu finnst 

Elsu ákveðið nám fara fram samhliða matinu, að nemendur læri að meta 

eigin vinnu. Elsa leggur áherslu á það við nemendur sína þegar þeir vinna 

sjálfsmat að þeir séu heiðarlegir og einlægir og að þeir geri grein fyrir því 

hvað það var sem gekk vel í vinnu hópsins og hvað gekk illa. Einnig er 

mikilvægt að fram komi í matinu ef aðeins fáir lögðu sig fram við vinnunna. 

Þá séu þeir nemendur sem lögðu sig fram við vinnu verkefnisins metnir að 

verðleikum og fá góða umsögn og einkunn. Þeir dragast ekki niður námslega 

með hinum sem unnu illa. Þeir nemendur sem leggja sig ekki fram við vinnu 

verkefna fá einkunn og umsögn frá Elsu í samræmi við það. Heildareinkunn 

hópsins getur þó verið góð miðað við frammistöðu þeirra sem unnu vel. 

Elsu þykir mat af þessu tagi vera einstaklega hagstætt fyrir þá sem eru slakir 

og fyrir þá sem eiga við hegðunarerfiðleika að stríða. Hún segir að þeir gefi 

sjálfum sér sjaldnast slæma einkunn, þeir fái þar af leiðandi aldrei neitt 

„ofsalega slæma einkunn“ vegna þess að henni finnst hún ekki geta dregið 

allan hópinn niður fyrir slæma hegðun eins nemanda í hópnum. Það fer eftir 

verkefnum hvort Tryggvi lætur nemendur sína fylla út sjálfsmat eða ekki. 

4.6.3 Fjölbreytt námsmat 

Til eru margar gerðir af prófum og námsmati. Elsa hefur góðan fyrirvara á öllu 

sem hún ætlar að leggja fyrir nemendur, próf, verkefni og þess háttar svo þeir 
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hafi góðan tíma til þess að undirbúa sig. Hún hefur reynt að hafa 

prófafyrirkomulag með ýmsum hætti. Hún nýtir sér samvinnupróf þar sem 

hæfilega stór hópur nemenda fær að vinna saman í prófi. Parapróf þar sem 

tveir nemendur vinna saman að lausn prófs. Gagnapróf þarf sem nemendum er 

gefið leyfi til þess að hafa öll námsgögn með sér í próf og nýta sér þau við lausn 

þess og vinnubókaeinkunnir en þar eru vinnubækur nemenda metnar og gefin 

einkunn fyrir. Elsa metur út frá hóp og einstaklingum í hópvinnu. Henni finnst 

mikilvægt að meta á fjölbreyttan hátt. 

Elsa tekur þó fram að hún trúi ekkert mjög mikið á próf. Hún veit að 

þegar hún hefur parað þá saman sem eru kannski svipaðir í stærðfræði og 

þeir fá að vinna saman í stærðfræðiprófi þá „mæta þau í prófið svo ofsalega 

viss um að þau geti, þau eru svo örugg og þá gengur þeim alltaf miklu 

betur.“ Tryggvi beitir fjölbreyttu námsmati, hann metur kynningar nemenda 

á verkefnum, hann leggur fyrir hefðbundin próf, hann leggur fjölbreytt 

verkefni fyrir nemendur og metur þá bæði sem einstaklinga og sem hluta af 

hóp. Aðalheiður gefur nemendum einkunnina „staðist“ í SAFN aðferðinni 

auk umsagnar.  

4.7 Félagslegur ávinningur 

Eins og nafnið gefur til kynna krefst samvinnunám þess að nemendur vinni 

saman og að þeir séu virkir saman. Samvinna felur það í sér að nemendur 

þurfa að eiga samskipti hver við annan. Þeir þurfa að ræða saman um 

verkefnið, skipuleggja það, skipta með sér verkum og hjálpast að til að ná 

markmiðum sínum. Námsteymi stuðla að sterkum tengslum á milli 

nemenda. Þau auðvelda öll samskipti í tengslum við námsefnið og auka 

árangur í námi (Kagan og Kagan, 2009). Aðalheiði finnst samvinnan geta 

verið skemmtileg en að hún geti líka reynt mikið á. Hún bætir við að ekki 

séu allir alltaf sammála, að ekki séu allir sömu skoðunar eða með sömu 

viðhorf og forgangsröðun. Jafnframt segir hún að áherslur nemenda geti 

verið mismunandi en þeir verði að finna jafnvægi innan hópsins og mætast 

á jafnréttisgrundvelli.  

Nemendur Aðalheiðar, Elsu og Tryggva eru allir vanir samvinnu og 

hópvinnubrögðum. Kennararnir þrír voru allir sammála um að það  hjálpi 

mikið hversu vanir nemendur eru orðnir þessu vinnuferli. Einnig að 

samvinnunám sé orðin daglegur og eðlilegur hluti af þeirra starfi. Hvað 

núverandi námshóp sinn varðar finnst Aðalheiði lítið mál að raða 

nemendum í hópa vegna þess hversu mikið hún notar samvinnunám í 

bekknum. Hún telur meiri líkur vera á því að allt fari í háaloft ef kennari 

leggur einstaka sinnum fyrir risastór hópverkefni. Þá gæti hún fengið að 
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heyra athugasemdir frá nemendum eins og: „Ég vil ekki vera með þessum, 

af hverju þarf ég að lenda með þessum?“ Nemendur Aðalheiðar eru allir 

orðnir mjög vanir því að vera oft saman og vinna saman í hóp. Aðalheiður 

leggur áherslu á að  raða þeim í allskonar fjölbreytta hópa. Ákveðið skipulag 

er þó í kringum hópana. Nemendur vita að þeir eiga að vera í þessum hóp 

þessa stundina og jafnvel einhverjum öðrum hóp seinna. Þeim finnst það 

ekki skipta máli. Þetta verður til þess að nemendur hætta að koma með 

neikvæðar athugasemdir um hópfélaga sína. Einnig auðveldar þetta starf 

hennar ef nemendur eru vanir svona vinnubrögðum.  

Í gegnum samvinnunám kynnast nemendur hver öðrum og þekkjast 

betur að mati Aðalheiðar. Þeir vita frekar hvar styrk- og veikleikar hvers 

annars liggja. Í gegnum samvinnunámið fá þeir tækifæri í til að kynnast 

einhverjum nýjum og uppgötva eitthvað nýtt um bekkjarfélaga sína. 

Samvinnan fær nemendur til að ræða ákveðin efni tengd verkefnunum. Þeir 

gera það jafnvel í frítíma sínum, í matsalnum, í frímínútum eða eftir skóla. 

Einnig þurfa nemendur oft að vinna að verkefnum saman eftir skóla og gera 

það þá kannski á bókasafninu eða heima. Þetta getur verið upphaf nýrrar og 

óvæntrar vináttu.  

Vegna þess hve reglulega Elsa lætur nemendur sína skipta um sæti og 

sessunauta þá kynnast þeir sem eru slakir námslega frekar nýjum krökkum 

sem geta stutt við þá. Elsu finnst mikill félagslegur ávinningur vera í 

samvinnunámi fyrir þá nemendur sem eru slakir námslega og hlédrægir. 

Þegar Elsa leyfir nemendum sínum svo að velja sig saman geta þeir valið þá 

sem þeim finnst gott að vinna með og líkar vel við. Elsa telur að í 

samvinnunámi kynnist krakkarnir betur af því að á hverjum degi þurfa þeir 

að vinna með sessunautum sínum eða þeim sem situr í sama hóp og þau. Þá 

minnka varnarhlutverk nemenda og þeir leyfa sér frekar að vera þeir sjálfir. 

Elsu finnst því skipta miklu máli að blanda þeim sem mest saman á allan 

mögulegan hátt til að þeir kynnist betur innbyrðis en hún segir það efla 

nemendur félagslega. Nemendur hennar þekkjast betur, hafa oft unnið 

saman og vita nokkurn veginn hvar þeir standa í samanburði við aðra.  

Elsu finnst einnig mikilvægt að kennari sé meðvitaður um eigið dagsform 

sem og dagsform nemenda. Hún segist vita að dagsformið er misjafnt. 

Henni finnst samvinnunámið leyfa nemendum að njóta sín á mismunandi 

hátt, einn nemandi geti fengið að njóta sín í dag og annar á morgun. Þegar 

nemendur voru að vinna að þeim verkefnum sem þeir fengu afhent í tíma 

hjá Elsu áttu þeir mjög auðvelt með að tala saman, bæði um hversdagslega 

hluti og verkefnið þeirra. Þeir ræddu um verkefnið og reyndu að finna 

sameiginlega lausn við úrlausn þess.  
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Samvinnunámið hefur alveg tvímælalaust góð áhrif á samskiptin innan 

hópsins eða bekkjarins að mati Tryggva. Einnig finnst honum að aukin 

samvinna nemenda í skólanum hafi haft áhrif á bætt samskipti innan 

skólans. Honum finnst skólabragurinn vera öðruvísi og að samskiptamáti 

kennara og nemenda hafi breyst. Í skólastofunni hjá honum var 

andrúmsloftið þægilegt. Nemendur voru afslappaðir og kennari talaði til 

nemenda sinna á jafningjagrundvelli. Hann sýndi þeim sveigjanleika, 

hlustaði á þá og gagnkvæm virðing ríkti á milli þeirra. Inni í skólastofunni 

voru umræður í gangi og skipst var á skoðunum. Nemendur komu með 

hugmyndir og skoðanir og Tryggvi hlustaði á nemendur sína. Hann telur að í 

gegnum samvinnunámið fái nemendur rödd og sjálfstraust til að koma með 

margskonar hugmyndir til kennarans um mismunandi verkefni og að þeir 

séu miklu virkari í sínu námi.  

4.8 Námslegur ávinningur 

Viðmælendur mínir voru allir sammála um að samvinnunámið hefði áhrif á 

námsárangur nemenda. Aðalheiður segir metnað nemenda aukast í gegnum 

samvinnuna. Þeir vilji standa sig vel fyrir samnemendur sína svo allir nái árangri. 

Þeir fái meiri áhuga á námsefninu og vinnunni í hópnum sem hafi svo áhrif á 

bættan námsárangur. Hún sagðist aldrei hafa lent í því að nemendum hafi farið 

aftur í námi eftir að hún tók upp aðferðir samvinnunáms.  

Elsa tekur í sama streng og Aðalheiður og nefnir aukinn metnað 

nemenda. Hún segir þó að það skipti miklu máli í hvernig hóp nemendur 

lenda, að samsetning hópa geti haft áhrif á námsárangur. Ef sessunautar 

eða hópfélagar séu óheppilegir geti það bitnað á náminu. Elsa hefur lagt 

para – og samvinnupróf fyrir nemendur sína og henni fannst nemendur vera 

mun öruggari í prófum af því tagi og ná því betri árangri í prófunum. 

Nemendur Elsu læra einnig mikið af reynslunni og nýta sér það sem þeir 

hafa áður lært til að auka við þekkingu sína. Þeir velta fyrir sér allskonar 

möguleikum í verkefnavinnu og þurfa því að leita í þekkingarbanka sinn. Í 

samvinnu nemenda geta þar að auki komið upp allskonar aðstæður og 

uppákomur sem nemendur þurfa að vinna úr og leysa, hún segir að þeir læri 

mikið af því.  

Samvinnunámið krefst þess að nemendur tali saman. Nemendur Elsu 

fengu verkefni í tíma sem tengdist íslenskum orðtökum. Sessunautar við 

hópborðin unnu saman og þeir áttu að finna út hvað orðtökin merkja. Elsa 

lagði mikla áherslu á að nemendur deildu hugmyndum sínum og lausnum 

með öðrum hópfélögum. Einnig sagði hún að enginn væri búinn með 

verkefnið fyrr en allir væri búnir og höfðu meðtekið efni þess. Hóparnir 
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unnu flestir vel saman og „það urðu rosalegar umræður, ég held að það sé 

miklu líklegra að þegar þú ert að ræða verkefnið við félaga að þú lærir meira 

og verkefnið verður miklu viðráðanlegra þegar þau eru að fást við það 

saman.“ Hóparnir unnu mismikið saman en Elsa var dugleg að hvetja 

nemendur til að tala saman og hjálpast að. Í flestum hópum var það þannig 

að ef einn nemandi hafði fundið lausn á einhverjum þætti verkefnisins deildi 

hann þeim upplýsingum með hinum í hópnum svo allir fylgdust að. Ég sá þó 

nemanda sem fylgdi sínum hópi ekki alveg nógu vel og aðrir hópmeðlimir 

gáfu honum ekki tækifæri til þess. Passa þarf vel upp á alla hópana og að 

allir séu virkir í sínum hóp og öllum sé gefið tækifæri til þess. Nemendur 

fengu hvatningu frá Elsu til að hjálpast að og vinna saman. Nemendur 

þurftu auðvitað mismikla aðstoð við lausn verkefnisins en Elsa gekk á milli 

hópa og veitti aðstoð sína og leiddi þá áfram. Elsa bætti því við að hún hefði 

það á tilfinningunni að samvinnan skilaði sér í bættum námsárangri þó að 

hún hefði ekki mælt það formlega.   

Eftir að Tryggvi fór að láta nemendur sína vinna saman sá hann 

greinilegan mun á námsárangri hjá slökustu nemendunum. Honum finnst 

þeir vera að fjarlægjast botninn. Einnig finnst honum fleiri nemendur vera 

að hækka sig og fá 8, 9 og 10 í verkefnavinnu hjá honum en gerðu áður. 

Tryggvi fær afhent „mjög flott verkefni“ frá nemendum sínum að hans mati 

sem eru afurðir skapandi samvinnu þeirra. Tryggva finnst nemendur sínir 

vera að kafa af meiri dýpt í námsefnið og að fram komi dýpri og efnismeiri 

skilningur hjá þeim á námsefninu í gegnum samvinnunám.   

4.9 Samantekt á niðurstöðum  

Samkvæmt viðmælendum mínum er grundvöllur þess að samvinnunám 

gangi upp sá á að kennarinn undirbúi sig vel og hafi gott skipulag og einfalt 

regluverk. Með góðu skipulagi er hægt að koma í veg fyrir agabrot og hjálpa 

nemendum að hafa stjórn á sér við ólíkar aðstæður og með ólíkum 

einstaklingum. Auk þess er mjög mikilvægt að nemendur viti alltaf til hvers 

er ætlast af þeim og hvaða kröfur eru gerðar til þeirra. Í samvinnunáminu 

eru nemendur þjálfaðir í því að vinna saman á breiðum grundvelli. Það þýðir 

að nemendur verða að læra að stundum þarf að vinna með fólki sem hefur 

aðrar skoðanir og sjónarmið en maður sjálfur. Þá er mikilvægt að hjálpa 

þeim að mætast á miðri leið og finna eitthvert jafnvægi innan hópsins.  

Allir voru sammála um að samvinnunám bjóði upp á fölbreytni í starfi og 

skapandi vinnu. Sá sveigjanleiki sem samvinnunámið býður upp á gefur 

nemendum svigrúm til að leyfa verkefnum sínum að þróast og vaxa á 

óvæntan hátt í höndum þeirra. Viðmælendur mínir lögðu áherslu á 
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fjölbreytni í verkefnum sínum og Aðalheiður og Elsa töluðu einnig um að þá 

yrði öll „hefðbundna“ kennslan einnig skemmtileg fyrir nemendur. Tryggvi 

nefndi að honum fannst hann „eiga það inni“ hjá nemendum sínum eftir 

fjölbreytta vinnu að láta þá vinna hefðbundið. Hann talaði um að nemendur 

létu ekki bjóða sér hvað sem er í tengslum við vinnubrögð inni í 

kennslustund. Samsetning hópa skiptir miklu máli þegar kemur að 

samvinnunni og geta þættir eins og líðan, hegðun og námsleg geta haft 

mikið um framgang vinnunnar og námsárangur að segja. Samkvæmt 

viðmælendum mínum er hægt að nota samvinnunámið í öllu samhengi. Ef 

nemendur vinna mikið eftir aðferðinni venjast þeir henni fljótt og allt verður 

miklu einfaldara. Nemendur virða hlutverkin, þeir læra að vinna með ólíkum 

einstaklingum og í fjölbreyttum hópum. Hæfileikar hvers og eins njóta sín 

og þeir uppgötva margt um samnemendur sína sem þeir vissu ekki áður. 

Viðmælendur mínir eru sammála um að námsmat eigi að vera fjölbreytt 

og miklu máli skiptir að prófa nemendur á fjölbreyttan hátt. Elsa leggur til 

dæmis fyrir nemendur sína parapróf, gagnapróf, samvinnupróf og 

einstaklingspróf. Með fjölbreyttum prófum og fjölbreyttu námsmati þjálfast 

nemendur í því að undirbúa sig fyrir margskonar próf. Viðmælendur mínir 

telja allir mikilvægt að nemendur viti hvaða þættir verði til mats í allri 

verkefnavinnu og þeim finnst að ekkert megi koma nemendum á óvart í 

námsmatinu. Þeir eru þeirrar skoðunar að námsmat eigi ekki aðeins að 

byggjast á lokaeinkunn heldur sé mikilvægt að meta námsferlið allt, þar á 

meðal hversu vinnusamir nemendur eru og  hvernig þeim gengur að vinna í 

hóp. Námsmat þurfi að endurspegla vinnu nemenda og hver staða þeirra í 

náminu er. Í samráði við kennara á námsmatið svo að leiðbeina nemendum 

í sambandi við vinnu þeirra og nám. Námsmat á að hjálpa nemendum að sjá 

hvað þeir geta gert betur og hvernig. Með fjölbreytni í námsmati kemur 

kennari frekar til móts við ólíkar þarfir nemenda sinna og hefur tækifæri til 

að laga námsmat að hverjum og einum. 

Einnig skiptir máli að fá álit nemenda á vinnu sinni. Í sjálfsmati fá nemendur 

tækifæri til að meta eigin vinnu og frammistöðu, bæði sem einstaklingar og 

sem hluti af hóp. Í sjálfsmati fá nemendur rödd og geta borið sitt mat saman við 

mat kennarans og geta rætt það ef mikið ósamræmi er þar á milli og kennari 

getur þá leiðbeint þeim frekar. Mikilvægt er að námsmat sé sanngjarnt, 

réttmætt og áreiðanlegt. Með fjölbreyttu námsmati eru meiri líkur á því að svo 

verði og nemendur eru metnir út frá fjölbreyttum þáttum, bæði framlagi sínu í 

tímum og árangri á prófum.  

Allir kennararnir eru sammála um að samvinnunámið hafi góð áhrif á 

nemendur bæði náms- og félagslega. Þeir töluðu um að þeim fyndist 
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nemendur verða metnaðarfyllri, áhugasamari og öruggari í gegnum 

samvinnuna. Elsa nefndi að nemendur lærðu mjög mikið af þeirri reynslu 

sem þeir hafa aflað sér í gegnum samvinnunámið og að þeir nýttu sér hana 

við úrlausn nýrra verkefna. Hún sagði þá byggja nýja þekkingu ofan á þá 

þekkingu sem þeir hefðu nú þegar. Þetta er mjög í anda 

hugsmíðahyggjunnar. Elsa sagði einnig að nemendur hennar lentu í 

allskonar uppákomum og aðstæðum í samvinnunáminu sem þeir þyrftu að 

leysa og vinna úr. Henni finnst heilmikill lærdómur felast í því. Þó nefndi hún 

að það virtist skipta máli hvernig hóparnir eru samsettir og í hvernig hópum 

nemendur lenda. Það hefði góð og slæm áhrif á vinnu þeirra. Tryggvi sagðist 

sjá greinilegan mun á námsárangri nemenda sinna síðan hann tók upp 

samvinnunám. Honum fannst að bæði slakir námsmenn og sterkir 

námsmenn væru að bæta sig í námi og að skilningur nemenda á námsefninu 

yrði dýpri og efnismeiri í gegnum samvinnuna. 

Allir viðmælendur mínir töldu samvinnunám hafa jákvæð áhrif á 

félagslegar hliðar náms. Þeir sögðu að nemendur þeirra kynntust betur 

innbyrðis með því að blandast saman á ólíkan hátt og skipta reglulega um 

hópa. Aðalheiður nefndi að með því að kynnast betur þekktu nemendur 

betur inn á styrkleika og veikleika hvers annars og nýttu sér það í 

verkefnavinnu. Einnig sagði hún að mismunandi hæfileikar hvers og eins 

blómstruðu í samvinnunni. Hún nefndi að oft væru verkefni þannig að 

nemendur þyrftu að ræða þau utan skólastofunnar eða vinna í þeim eftir 

skóla og þannig vinna gæti verið upphaf óvæntrar vináttu. Elsa tók undir 

það að ef nemendur blandast mikið saman og vinna í ólíkum hópum, þá 

kynnast þeir hver öðrum og þeir þekkjast betur og vita hvar þeir standa í 

samanburði við aðra hópmeðlimi. Auk þess nefndi hún að slakir nemendur 

eflast félagslega í gegnum samvinnu.  

Tryggvi sagði að samvinnunámið hefði alveg tvímælalaust góð áhrif á 

félagsleg samskipti nemenda og að samvinnunámið hefði breytt og bætt 

skólaandann, skólabraginn og samskipti á milli kennara og nemenda. Að 

hans sögn öðlast nemendur meira sjálfstraust í gegnum samvinnunámið til 

að tjá sig, koma með hugmyndir og að þeir væru mun virkari í sínu námi 

fyrir vikið.  
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5 Umræða 

Í þessum hluta ritgerðarinnar fjalla ég um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og leitast við að ræða þær út frá þeim rannsóknar-

spurningum sem settar voru fram. Einnig er fjallað um hvaða lærdóm ég dró 

af þessari rannsókn í tengslum við meginþemu hennar. 

5.1 Hvers konar kennsluaðferð er Samvinnunám? 

Markmið þessarar rannsóknar var að dýpka þekkingu mína á samvinnunámi 

svo ég verði fær um að beita þessari kennsluaðferð í minni kennslu þegar ég 

verð kennari. Helsti lærdómurinn sem ég hef dregið af þessari rannsókn 

tengist undirbúningi og skipulagi kennarans þegar kemur samvinnunámi. 

Góður undirbúningur, skipulag og þekking á aðferðinni hjálpar til við 

framkvæmd samvinnunáms. Ég hef lært að mikilvægt er að nýta fjölbreyttar 

aðferðir þegar kemur að námsmati. Einnig hef ég lært að samvinnunám 

hefur jákvæð áhrif á náms- og félagslegar hliðar nemenda. 

Samvinnunám er kennsluaðferð þar sem nemendur vinna saman í 

hæfilega stórum námshópum að sameiginlegum markmiðum (Kagan og 

Kagan, 2009). Verkefni er lagt fyrir þá sem þeir eiga að vinna að í 

sameiningu. Jákvæð samvirkni verður að vera til staðar innan hópsins þar 

sem árangur eins einstaklings í hópnum er háður árangri annars. Einn 

einstaklingur getur ekki náð námslegum markmiðum sínum nema að allir 

innan hópsins nái sínum (Johnson og Johnson, 2003). Allir í hópnum bera 

sameiginlega ábyrgð á verkefninu og framkvæmd þess. Hver og einn fær 

hlutverk sem á að hjálpa hópnum að skipuleggja vinnu sína. Hlutverkin eru 

þannig uppbyggð að hvert og eitt þeirra skiptir miklu máli og ábyrgð er lögð 

á nemendur að uppfylla hlutverk sín og leggja þannig sitt af mörkum við 

framkvæmd verkefnisins. Samvinnunám krefst þess af nemendum að þeir 

ræði saman um verkefnið, deili hugmyndum sínum, þekkingu og reynslu og 

komist að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig best sé að vinna verkið og 

ná þannig sameiginlegum árangri (Kagan og Kagan, 2009).  

Þáttakendum mínum fannst samvinnunám vera góð aðferð til þess að 

leyfa nemendum að takast á við krefjandi og skapandi verkefni. Þeim fannst 

samvinnunám einnig veita kennurum tækifæri til þess að fela nemendum 

meiri ábyrgð á námi sínu og að hlutverkin innan þess hjálpuðu þeim að 

skipuleggja vinnu sína. Þau félagslegu samskipti sem samvinnunám krefst af 
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nemendum fannst þáttakendum mínum vera góð leið til þess að fá 

nemendur til að ræða verkefni sín og deila hugmyndum.  

5.1.1 Hvernig beita kennarar aðferðinni?  

Þegar kenningar og hugmyndir fræðimanna eru skoðaðar og settar í samhengi 

við nám nemenda og kennslu kennara er margt sem hægt er að læra og nýta 

sér. Kennari verður færari á sínu sviði ef hann er meðvitaður um þroskaferli 

nemenda, námsstíl og áhugasvið. Það eru ekki aðeins nemendur sem fá 

hlutverk í samvinnunámi og þurfa að sinna þeim af kostgæfni heldur verður 

kennarinn að vera sjálfum sér samkvæmur í sínu hlutverki, vera vel undirbúinn 

og skipulagður til að allt gangi upp. Hann þarf að nálgast nemendur sína af 

virðingu og umhyggju og sjá til þess að þeim líði vel og sjá til þess að verið sé að 

vinna með þeirra hag í leik og starfi í huga.  

Eins og fram kom í rannsókninni þá skiptir undirbúningur mjög miklu 

máli við framkvæmd samvinnunáms. Við undirbúning samvinnunáms þurftu 

viðmælendur mínir meðal annars að taka ákvarðanir sem vörðuðu 

hlutverkaskipan, námsefni, hópaskiptingar, námsmat og lengd verkefna. 

Einnig þarf kennarinn að vita hvernig hann ætlar að vinna með nemendum 

sínum því hann stjórnar skólastofunni sem ráðgjafi og leiðbeinandi sem 

styður nemendur sína og hjálpar þeim að öðlast góða færni í samvinnu. Það 

er hlutverk kennarans að setja markmið fyrir hverja kennslustund og sjá til 

þess að nemendur séu meðvitaðir um hver þau eru.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur sér vel fyrir kennarann 

að skipuleggja alla verkefnavinnu vel fyrir nemendur sína og vita hvernig 

verkefnin á að vinna. Hluti af undirbúningi kennarans er að setja reglur, 

velja verkefni, kennsluaðferð og útfærslu á þeim. Ef kennari ætlar að ná 

árangri með samvinnunám verður hann kynna aðferðina vel fyrir 

nemendum og hvers hann ætlast til af þeim. Þeir verða að skilja út á hvað 

aðferðin gengur og hver tilgangur hennar er (Gillies, 2007).  

Kennarinn þarf að hafa það í huga við undirbúning að í samvinnunámi er 

hann ekki í hlutverki stjórnanda. Hann ber ekki lengur ábyrgð á því að 

nemendur vinni verkefni nákvæmlega á þann hátt sem hann setur fyrir og 

við undirbúning þarf hann að gera ráð fyrir ákveðnum sveigjanleika í námi 

nemenda. Hann þarf ekki að sjá til þess að öll mistök nemenda séu leiðrétt 

um leið og þau eiga sér stað heldur fá einstaka nemendur og hópur 

nemenda þá ábyrgð að sjá til þess að verkefnið vinnist og að þeir hjálpist að. 

Nemendur fá að gera mistök svo að þeir geri sér grein fyrir því hvað það var 

sem illa fór og hvað þarf að gera til að leiðrétta mistökin. Þrátt fyrir þetta 

hefur kennarinn ennþá völd inni í skólastofunni. Það er hann sem gefur 
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leiðbeiningar um verkefnið og framkvæmd þess, hann setur reglurnar og 

þjálfar nemendur í samvinnu auk þess sem hann skiptir nemendum í hópa 

og deilir ábyrgð og hlutverkum á milli nemenda (Cohen, 1994; Gillies, 2007).  

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að gott sé að vera með einhverskonar 

skipulag í kringum verkefni nemenda. Gott skipulag getur hjálpað nemendum 

að vinna innan tíma- og verkáætlunar og þeir eru betur meðvitaðir um tilgang 

og markmið verkefnisins. Einnig er gott að vera með góða verkefnalýsingu þar 

sem fram koma mikilvæg skilaboð til nemenda, til dæmis hvað verkefnið á að 

taka langan tíma, hvernig á að vinna það, hvaða hlutverk eru í boði fyrir 

nemendur, hver eigi að sinna þeim og hvernig námsmat á að fara fram. Skýr og 

góð skilaboð til nemenda um þessa þætti fyrirbyggja allan misskilning og 

nemendur vita hversu mikinn tíma þeir hafa til að vinna verkefnið. Þeir vita 

hvaða leið þeir geta valið til að vinna það, vita hvaða hlutverk eru í boði, hvaða 

hlutverki þeir eiga að sinna og hvenær. Einnig eru þeir upplýstir um við hverju 

þeir mega búast í tengslum við námsmat.  

Góðar verkefnalýsingar geta einnig orðið til þess að nemendur þurfi ekki 

að bíða eftir leiðbeiningum eða fyrirmælum frá kennara um hvað þeir eigi 

að gera í tengslum við verkefnið. Sú bið getur skapað dauðan tíma hjá 

nemendum sem getur leitt af sér pirring og leiða meðal þeirra. Biðin eykur 

einnig líkur á því að nemendur trufli aðra hópa í vinnu. Nemendur Elsu fá 

alltaf nákvæmar verkefnalýsingar sem þeir eiga að vinna eftir. Þeir geta þá 

hafist handa, unnið á sínum hraða, samkvæmt sínum námsstíl og leyft 

verkefninu að þróast og vaxa í höndunum á sér. Elizabeth Cohen (1994) 

hefur fært rök fyrir því að eftir að kennari er búinn að kynna verkefni 

nemenda í grófum dráttum geti skriflegar verkefnalýsingar hjálpað 

nemendum að finna út hvernig vinna eigi verkefnið. Þær þurfa að vera 

skýrar og þannig uppsettar að nemendur eigi auðvelt með að vinna eftir 

þeim án mikillar aðstoðar frá kennara. Þau vandamál sem upp koma í 

tengslum við verkefnalýsinguna á hópurinn að geta leyst í sameiningu. 

Kennari þarf þó að forðast að hafa verkefnalýsingarnar það ítarlegar að ekki 

sé gefið svigrúm fyrir samræður og sköpunargleði nemenda í tengslum við 

útfærslu á verkefninu.  

Til að hægt sé að innleiða aðferðir samvinnunáms í kennslu er mikilvægt 

að huga að framkvæmdinni. Gott getur verið fyrir kennarann að innleiða 

aðferðir samvinnunáms hægt og rólega í kennslu sína og gera samvinnunám 

að kennsluaðferð sem beitt er í kennslu á hverjum degi með margvíslegum 

hætti. Þannig gerir kennarinn jákvæð, uppbyggjandi og lærdómsrík 

samskipti á meðal nemenda og kennara að eðlilegum hlut í skólastarfinu.  
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Fylgjendur samvinnunáms mæla með því að beita markvissum kennslu-

aðferðum eins og samvinnunámi til þess að leyfa nemendum að tala saman, 

hreyfa sig um stofuna, vinna saman og læra um leið (Kagan og Kagan, 2009). 

Eflaust eru margir hræddir við að missa stjórn á aðstæðum og halda að þeir 

nái ekki nógu góðum tökum á aðferðinni eða nemendahópnum. Með því að 

kynna sér vel þá aðferð sem á að beita, prófa sig áfram með hana í litlum 

skrefum, kynnast nemendum sínum vel og undirbúa sig vel fyrir hvern tíma 

verður vinnan auðveldari og sjálfstraust og öryggi kennara eykst. Elsa benti 

á að best sé fyrir þá sem eru að hefja innleiðingu samvinnunáms að byrja 

smátt, með lítil verkefni og fá hlutverk. Í sameiningu læra kennarar og 

nemendur betur á aðferðina, geta stækkað verkefni og hópa og fjölgað 

hlutverkum. Samkvæmt Cohen (1994) eru samvinnunámshópar mjög góð 

leið til að skapa samstæða heild fjölbreytts nemendahóps. Auk þess tekur 

hún fram að með góðri þekkingu kennarans á þeirri aðferð sem hann notar 

geti hann séð fyrir hvað henti þeim nemendahóp sem hann er að vinna með 

og lagað kennsluaðferðina að nemendum á hvaða skólastigi sem er.  

Þátttakendur mínir töldu hlutverkaskipan í samvinnunámi mjög mikil-

væga. Miklu máli skiptir í allri vinnu nemenda að allir hafi einhverju 

hlutverki að gegna, að allir beri ábyrgð á sínu hlutverki og séu virkir í því 

sem þeir eiga að vera að gera. Það þýðir að kennari þarf að kynna hlutverkin 

vel fyrir nemendum sínum og skýra þeim frá því hvað þau fela í sér og 

hversu mikilvægt það er að allir séu trúir sínum hlutverkum og sinni þeim 

eftir bestu getu. Í flóknum verkefnum telur Cohen (1994) að hlutverk hjálpi 

til við að tryggja uppbyggilegar samræður nemenda um verkefni og 

afrakstur þeirra. Hlutverkin hjálpi nemendum að vinna verkefni samkvæmt 

áætlun og innan tímamarka. Hún tekur einnig fram að kennarinn þurfi að 

hafa í huga að allur nemendahópurinn viti hvert sitt hlutverk og annarra er, 

einnig hvað flest í þeirra hlutverki sem og hlutverkum annarra. 

Í samvinnunámi koma saman einstaklingar sem allir búa yfir einhverri 

reynslu og þekkingu. Þegar þessir einstaklingar læra eitthvað nýtt eða fá ný 

verkefni til að leysa nýta þeir ósjálfrátt þá reynslu og þekkingu sem þeir búa yfir. 

Við tengjum nýja þekkingu oft við það sem við vitum nú þegar. Þegar nokkrir 

einstaklingar eru saman komnir í hóp þar sem allir búa yfir mismunandi 

þekkingu og reynslu er mjög mikil þekking saman komin sem hægt er að nýta 

við lausn allskonar verkefna. Reynsla okkar og þekking er einnig eitthvað sem 

við getum deilt með öðrum og með því að kenna öðrum og leiðbeina hagnast 

allir aðilar. Persónuleiki okkar og mismunandi hæfileikar hafa líka mikið um 

málið að segja. Við búum yfir mismunandi færni og hæfileikum og getum nýtt 

þá í samvinnu við aðra þannig að allir fái að blómstra. Þannig komumst við 
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lengra áfram en ef við værum ein. Við erum hóp- og félagsverur að eðlisfari, 

nýtum okkur þá möguleika sem liggja í samvinnu í starfi og leik.  

Samvinnunám krefst þess að nemendur vinni með fólki sem ef til vill 

hefur ólíkar skoðanir en þeir sjálfir og aðrar áherslur. Til að samvinnunám 

gangi eins og ætlast er til þurfa nemendur að æfa sig í því að finna jafnan 

grundvöll fyrir skoðunum og áherslum hópmeðlima (Schmuck og Schmuck, 

2001). Ég tel að kennari verði því að leyfa nemendum að tala saman, kenna 

hver öðrum, fá útrás fyrir sköpunarþörf sína, rökræða, taka þátt í hugarflugi 

og mynda sér skoðanir um ólíka hluti. Þetta er vinnuferli sem nemendur 

læra mjög mikið af, bæði náms- og félagslega. Til eru margar gerðir 

samvinnunáms sem hægt er að nota með ólíku námsefni, með ólíkum 

hópum og við ólíkar aðstæður. Það er mat kennarans hvað hentar best 

hverju sinni. Aðalatriðið fyrir kennarann er að byrja smátt og ætlast ekki til 

of mikils, vera vel undirbúinn og læra á aðferðina með nemendum því við 

getum öll kennt hvort öðru svo mikið.  

5.1.2 Hvert er viðhorf kennara til samvinnunáms?  

Mikilvægt er að kennari þekki vel þá kennsluaðferð sem hann ætlar að nota 

með nemendum sínum. Hann verður að hafa trú á aðferðinni og vera 

meðvitaður um tilgang hennar og markmið.  

Viðhorf þátttakenda minna til samvinnunáms var mjög jákvætt. Þeir voru 

allir sammála um það að samvinnunám hefði hjálpað nemendum þeirra að 

kynnast vel innbyrðis og bæta námslegan árangur sinn. Aðalheiði og Elsu 

fannst samvinnunámið gefa nemendum þeirra tækifæri til að vinna með 

sem flestum bekkjarfélögum sínum og uppgötva eitthvað nýtt um þá. 

Aðalheiður tók fram að nemendur væri meðvitaðri um styrk- og veikleika 

bekkjarfélaga sinna í gegnum samvinnuna. Tryggva fannst samvinna 

nemenda hafa bætt skólabraginn og andann í skólanum. Einnig að 

samvinnunám gefði nemendum tækifæri til þess að dýpka þekkingu sína á 

námsefninu og öðlast efnismeiri skilning. Þátttakendum mínum fannst 

samvinnunám vera skemmtileg en um leið krefjandi kennsluaðferð sem 

byði upp á marga möguleika í fjölbreyttri kennslu. 

Ekki er hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum um það að viðhorf 

allra kennara sé jákvætt þegar kemur að samvinnunámi. Þær gefa þó 

vísbendingar um að samvinnunám hafi reynst þeim kennurum sem ég talaði 

við vel og þeir voru ekki tilbúnir að snúa til baka til fyrri kennsluhátta. 
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5.1.3 Hvernig birtast félagslegur ávinningur samvinnunáms? 

Í samfélaginu er lögð áhersla á félagslega hæfni. Félagsleg hæfni snýst 

meðal annars um það að fólk sé hæft um að vinna með öðrum á jákvæðan 

og árangursríkan hátt (Kagan og Kagan, 2009; Schmuck og Schmuck, 2001). 

Mörgum er eðlislægt að eiga árangursrík og jákvæð samskipti við aðra. 

Þessir einstaklingar eiga auðvelt með  að aðlagast nýjum aðstæðum og nýju 

fólki. Öðrum þykir þetta erfiðara og sumir eiga erfitt með að taka 

sameiginlegar ákvarðanir, sjá hlutina frá sjónarhorni náungans og virðast 

oftar en ekki lenda í árekstrum við aðra. Til að auðvelda samskipti fólks er 

mikilvægt að það fái þjálfun í því að vinna með öðrum á markvissan hátt 

eins og gert er í samvinnunámi.  

Í samvinnunámi er mikilvægt að samvinna sé í forgrunni sem og 

lýðræðisleg vinnubrögð og jafnrétti innan hópsins. Samkvæmt Gillies (2007) 

getur samvinnunám hjálpað nemendum að leita lausna við alls kyns 

vandamálum og aðstæðum sem upp koma í samvinnu. Það getur aukið 

vitsmunalegan og félagslegan þroska þeirra að þurfa að takast á við 

krefjandi verkefni og um leið bera sameiginlega ábyrgð á vinnu hópsins og 

jákvæðum samskiptum hópmeðlima.  

Þátttakendur mínir töluðu um að einn af kostum samvinnunáms væri að 

í litlum nemendahópum fengju hæfileikar hvers og eins að njóta sín og oft 

uppgötvuðu nemendur eitthvað nýtt um samnemendur sína og kynntust 

þeim betur en þeir hefðu annars gert en stundum varð til óvæntur 

vinskapur í gegnum samvinnunámið. Kagan og Kagan (2009) nefna að það 

að nemendur þurfi að vinna með öðrum efli félagsfærni þeirra, þeir læri 

meðal annars að tala saman, taka sameiginlegar ákvarðanir, deila með sér 

verkum og komast að samkomulagi. Johnson og Johnson (2003) telja eitt af 

markmiðum samvinnunáms vera að nemendur þjálfist í margskonar 

félagslegri færni og að þeir nái námslegum markmiðum sínum um leið. Ég 

tel þetta allt vera þætti sem munu nýtast nemendum langt fram á 

fullorðinsár, bæði í leik og starfi. Það að fá nemendur til að tileinka sér þá 

félagslegu þætti sem samvinnunám býður upp á í öllu skólastarfi mun skila 

sér svo margfalt til baka til þeirra. Samvinnunám er góð leið til að efla 

félagslega styrkleika nemenda, efla samkennd og samstöðu námshópsins og 

leyfa hæfileikum hvers og eins að njóta sín. Saman geta þeir myndað sterka 

heild nemenda sem standa saman í allskonar verkefnum og viðfangsefnum.  

5.1.4 Hver er námslegar ávinningur samvinnunáms? 

Cohen (1994) segir að samvinna geti hjálpað nemendum að verða betri 

námsmenn. Einnig segir hann að þeir öðlist betri skilning á margskonar 
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hugtökum í námi vinni þeir með öðrum nemendum. Hugmyndir Cohens um 

samvinnu nemenda styðja reynslu þátttakenda minna. Þeir töluðu um að í 

samvinnunámi verði þau verkefni sem nemendur fást við miklu 

viðráðanlegri ef nemendur leysa þau og vinna í sameiningu. Þátttakendur 

sögðu einnig að í gegnum samvinnu og samræður læri nemendur mjög 

mikið. Einnig telja þátttakendur mínir mikilvægt að nemendur nýti þá 

reynslu sem þeir búa yfir nú þegar til þess að skapa nýja þekkingu. Cohen 

(1994) nefnir að þau verkefni sem kennarar leggi fyrir nemendur verði þó að 

vera þannig úr garði gerð að þau krefjist meira af nemendum en þess að 

þeir leggi á minnið staðreyndir eða reglur. Hópurinn þarf einnig að hafa 

aðgang að öllum þeim gögnum sem hann þarf til að klára verkefnið, til 

dæmis góða verkefnalýsingu og góðan aðgang að upplýsingum. 

Elsa og Aðalheiður töldu að í samvinnu geti skapast metnaður á meðal 

nemenda í hópnum, metnaður sem hvetji nemendur til að leggjast á eitt til 

að ná þeim markmiðum sem sett voru í upphafi. Þessi metnaður geti, með 

beinum eða óbeinum hætti, skilað sér í bættum námsárangri og þær voru 

sammála um að í gegnum samvinnunám yrðu nemendur metnaðarfyllri og 

vildu standa sig vel fyrir aðra hópmeðlimi. Með metnaði kemur svo aukinn 

áhugi á efninu sem skilar sér í bættum námsárangri.  

Námsárangur nemenda í samvinnunámi er háður námsárangri annarra 

hópmeðlima þar sem enginn í námshópnum nær árangri nema allir nái 

árangri. Mikilvægt er að kennari leggi áherslu á þetta við nemendur sína og 

þeir sér meðvitaðir um þetta. Með jákvæðri samvirkni getur sá metnaður og 

áhugi sem þátttakendur mínir töluðu um skapast meðal nemenda. Sá 

metnaður skilar sér í bættum námsárangri með einum eða öðrum hætti.  

5.1.5 Hvernig er námsmati háttað? 

Námsmat er mikilvægt í öllu skólastarfi. Það er notað til að meta stöðu 

nemandans í námi og hvar hann stendur í sínum námsferli. Hægt er að meta 

bæði námsferlið og útkomu vinnu nemanda eða hóps. Mikilvægt er að 

tilgangur námsmats sé skýr sem og að tekið sé fram hvað sé metið, hve oft, 

hver viðmiðin eru og hverjir meta. Hægt er að fara margar mismunandi 

leiðir að því að meta árangur nemenda í námi. Til dæmis er hægt að nota 

sjálfsmat (e. self - assessment) þar sem nemendur meta sjálfir sína eigin 

vinnu, lokamat sem gefið er við lok annar eða vetrar, jafningjamat þar sem 

nemendur meta vinnu hvors annars, hlutlægt mat sem felur í sér mat á 

hlutlægum þáttum eins og frammistöðu á prófi eða verkefnum og huglægt 

mat sem felur í sér mat á huglægum þáttum eins og dugnaði og jákvæðni í 
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vinnu og samskiptum. Aðalatriðið er þó að matið sé réttmætt og 

áreiðanlegt (Walker og Soltis, 2009, Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). 

Námsmat í samvinnunámi er mjög mikilvægt. Cohen (1994) nefnir að 

mikilvægt sé að kennarinn skilji hvað felist í því að læra og gefa einkunnir. 

Hún segir marga kennara líta svo á að námsmat eða endurgjöf byggist á 

einkunnagjöf þegar endurgjöf getur í raun einnig verið í formi umsagnar.  

Kennarinn er bara með tvö augu og tvö eyru og því getur hann ekki 

endilega séð eða heyrt allt sem fer fram í vinnu hópanna. Engu að síður þarf 

hann að vera mjög vakandi inni í kennslustund. Elsa skráir reglulega hjá sér; 

meðan á kennslustund stendur metur hún hvernig henni finnst ganga og 

skráir allt sem hún tekur eftir í fari nemenda og vinnu þeirra. Eftir tímann 

skrifar hún niður hvort markmiðunum hafi verið náð. Hún skráir einnig 

hvernig nemendur unnu í hópunum og hvort eitthvað athyglisvert hafi gerst 

sem kannski þyrfti að athuga betur. Elsa metur bæði vinnuferli nemenda og 

lokafurð og því er gott að vera með matslista með fyrirfram ákveðnum 

matsþáttum þar sem hægt er að skrá jafnóðum ýmislegt í sambandi við 

vinnuferli nemenda. Undir lokin gefur hún nemendum umsagnir um vinnu 

sína og einkunn.  

Cohen (1994) tekur undir þetta og segir að ásamt því að skrá ýmsar 

athugasemdir sé mikilvægt að kennarinn gefi hverjum og einum nemanda 

ítarlega umsögn um hvernig þeim gekk í samvinnunni. Hún segir að kennari 

ætti að forðast staðlaðar umsagnir eins og „gott“, „ábótavant“ og þess 

háttar þar sem þær segi ekkert um það hvort nemandi hafi náð markmiðum 

sínum eða skilið efni verkefnisins. Að mínu mati gæti verið gott ef kennarinn 

og nemendur sjálfir héldu dagbók um verkefnavinnunna. Þar gætu þeir 

meðal annars skráð hvernig vinnan gengur, hvernig nemendur vinna saman, 

hvernig hlutverkaskipan gengur og hvert vinnuframlag hópmeðlima er. Við 

dagbókarskrif geta komið í ljós ákveðin jákvæð og/eða neikvæð mynstur í 

hegðun eða vinnubrögðum nemenda sem kennari hefði kannski annars ekki 

orðið var við. Því er gott að geta litið til baka, flett upp í skráningunum og 

gert viðeigandi ráðstafanir með nemanda ef þörf er á því að brjóta upp 

mynstrið eða hrósa fyrir vel unnin störf. 

Ég tel mikilvægt að hafa námsmatið fjölbreytt í samræmi við 

fjölbreytileika samvinnunáms. Í samvinnunámi reynir á marga hæfileika 

nemenda og mismunandi færni. Erfitt getur verið að gefa eina lokaeinkunn 

sem segir til um hversu jákvæður nemandi var í vinnu eða hversu 

samstarfsfús hann var. Því er mikilvægt að kennari hafi fylgst mjög vel með 

vinnuferli nemenda og geti gefið ítarlega umsögn um vinnu þeirra og 

hegðun. Umsögnina eiga nemendur að geta lesið og nýtt sér til að bæta 
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samvinnufærni sína. Í samvinnunámi metur kennari oft huglæga þætti og 

nemendur hans eru jafnvel ekki sammála mati hans eða sjá hlutina ekki frá 

sama sjónarhorni og hann. Til að koma í veg fyrir þetta og auka réttmæti og 

áreiðanleika matsins er gott að nemendur meti einnig sjálfa sig og þeirra 

mat vegi á móti mati kennarans. Sjálfsmat er einn þáttur leiðsagnarmats 

sem miðar að því að meta framfarir nemenda í þeim tilgangi að nota 

niðurstöðurnar til að gera viðeigandi breytingar á námi og kennslu. Í 

leiðsagnarmati er fylgst með nemendum á námstímanum eða ákveðnu 

námsferli og þeim leiðbeint (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011). Það getur 

aukið sanngirni námsmatsins. Hlutlægir þættir eru einnig hluti af mati 

kennarans í samvinnunámi. Þá þarf að meta á sama hátt og huglægu 

þættina, þ.e. af sanngirni og réttmæti. Fjölbreytt námsmat á hlut- og 

huglægum þáttum í samvinnunámi eykur líkur á því að nemendur séu 

metnir út frá náms- og félagslegri færni sinni.  
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Lokaorð 

Kennsla á Íslandi hefur tekið miklum breytingum undanfarin ár. Fjölbreytni í 

skólastarfi er mun meiri en áður en betur má ef duga skal því enn eru 

hefðbundnar kennsluaðferðir eins og vinnubókarvinna of algengar, eins og 

fram kemur í rannsókn Kristínar Jónsdóttur (2005). Þegar sú rannsókn var 

framkvæmd notaðist meirihluti kennara við vinnubókar- og 

einstaklingsnám. Þegar ég fæ tækifæri til að ganga inn í mína kennslustofu í 

upphafi vetrar mun sú faglega þekking sem ég hef aflað mér við þessa 

rannsókn nýtast mér sem faglærður kennari. Hún mun vonandi nýtast bæði 

mér og nemendum mínum í átt að árangursríku, fjölbreyttu og skemmtilegu 

skólastarfi. Samvinnunám er öflug leið til þess að gera nemendur félagslega 

og námslega hæfari til þess að takast á við margskonar verkefni. 

Samvinnunám er leið sem kennarinn getur notað til að fela nemendum 

sínum meiri ábyrgð, auka sjálfstæði þeirra og fá að fylgjast með þeim vaxa 

og dafna saman.  

Með notkun samvinnunáms í kennslu stuðlar kennari að lýðræðislegum 

vinnubrögðum í kennslu. Hann gefur nemendum tækifæri til að kynnast 

betur. Hann skapar námssamfélag inni í skólastofu sinni þar sem nemendur 

setja sér raunhæf markmið og stefna að þeim í sameiningu. Skólastofan á 

að vera ramminn utan um námssamfélagið innan hennar og staður þar sem 

nemendum líður vel og þeim finnst þeir vera öruggir og telja þörfum sínum 

vera mætt. Það er því fagleg skylda kennarans að bjóða nemendum upp á 

þess konar umhverfi og því er hægt að ná með fjölbreyttu skólastarfi og í 

umhverfi þar sem samræða, samvinna, samvirkni og lýðræðisleg 

vinnubrögð eru í forgrunni, umhverfi þar sem raddir nemenda fá að heyrast 

og tekið er mark á þeim (Cohen, 1994).  

Hlutverk kennarans er að hjálpa nemendum sínum að öðlast þekkingu, 

bæði nýja þekkingu og rifja upp þá þekkingu sem þeir búa yfir nú þegar. 

Viðhorf til kennarahlutverksins og eðli þess hefur breyst í aldanna rás eða 

frá því viðhorfi að kennarinn sé einráður inni í sinni kennslustofu, alvitur 

einstaklingur sem gerir aldrei mistök og hefur að geyma öll svörin við 

ráðgátum lífsins, til þess viðhorfs að litið sé á kennarann sem leiðbeinanda 

inni í kennslustofunni, að hann eigi að leiðbeina nemendum sínum í átt að 

aukinni þekkingu og færni á ýmsum sviðum. Sú umræða sem á sér stað í dag 

um skólastarf snýr oft að virðingarleysi nemenda gagnvart kennurum 
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sínum, námi sínu og hverjum öðrum. Með því að skapa nemendum það 

námsumhverfi sem þeir eiga skilið, nýta alla þá möguleika sem til eru í 

kennslu, sýna nemendum virðingu og setja þeim raunhæf markmið sem þeir 

eiga að ná í sameiningu er kennarinn að mínu mati á réttri leið með það að 

auka samkennd og samhug í sinni kennslu og í námi nemenda sinna. 

Þegar ég hef störf sem kennari vil ég að samvinnunám verði eðlilegur 

hluti af mínu starfi og þegar ég skipulegg minn fyrsta vetur sem 

réttindakennari mun samvinnunám vera í forgrunni í minni kennsluáætlun 

fyrir veturinn og vonandi marga vetur í kjölfarið. Ég hef trú á því að með 

þeirri þekkingu sem ég hef aflað mér í þessu verkefni og þeirri sem ég mun 

halda áfram að afla mér samfara aukinni kennslureynslu og aukinni 

þekkingu í gegnum árin muni ég geta beitt samvinnunámi markvisst í  

kennslu í hvaða formi sem er. Það verður mitt starf sem kennari að kynnast 

nemendum mínum vel, laga aðferðir samvinnunáms að þeim og því 

námsefni sem við vinnum með hverju sinni. Einnig  er það mitt hlutverk að 

leggja metnað minn í að náms- og félagslegum þörfum nemenda minna sé 

sinnt ásamt því að gæta þess að fjölbreytni sé í forgrunni, bæði í mínu starfi 

og starfi nemenda minna. Með því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir 

samvinnunáms hef ég meiri möguleika á að sinna ólíkum þörfum nemenda 

minna og stuðla að frekari vellíðan þeirra. 
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Viðauki 1 

Vettvangsathugun í skóla - hér mun ég skrá hjá mér það markverðasta sem 

ég sé og heyri í skólanum. 

 

Skólinn: 

Saga skólans:  

Hefur skólinn leiðarljós/stefnu/einkunnarorð fyrir starfsemi sína? Hvert 

er það? 

Hver eru markmið skólans? 

Hvernig er námsumhverfi skólans? Hvað hangir á veggjunum eða er stillt 

upp annars staðar en í stofunum? 

 

Bekkurinn sem verður til athugunar: 

Aldur nemenda: 

Fjöldi nemenda: 

 

Námsmat: 

Hvernig er námsmati bekkjarins háttað? 

Hvað er metið? 

Hvenær er metið? 

Hvernig fer matið fram? 

Hvernig eru niðurstöður birtar? 

Hvernig eru niðurstöðurnar notaðar? 

 

Heimsókn í skólastofu: 

Árgangur/aldur nemenda:___________________  

Fjöldi nemenda:________________ 
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Uppdráttur af skólastofunni  

Hvað er á veggjunum? 

  

 

Kennsla: Hvernig fer kennslan fram? Er hún samkvæmt skipulagi 

samvinnunáms? Hvernig verkefni og hlutverk eru í boði? Hvernig setur 

kennari fram leiðbeiningar? Hvert er hlutverk fullorðinna í stofunni? 

Hvernig fara samskipti þeirra fram? Hvernig deilir kennari hlutverkum og 

ábyrgð á milli nemenda? Hvernig er skipulagið í stofunni? Ríkir gagnkvæm 

virðing í skólastofunni? Hvernig er áhugi vakinn og glæddur? Eru allir 

nemendur virkjaðir og studdir í námi? Eru markmið kennarans skýr?  

 

Nám: Hvað eru nemendur að gera? Hvernig vinna þeir eftir 

samvinnunámi? Hvernig gengur það? Hvernig eru hópaskiptingar? Hvernig 

er virkni nemenda? Hver er ábyrgð nemenda allra og einstaka nemanda? 

Hvert er hlutverk nemenda? Hvernig fara samskipti nemenda fram?  

 

Þrjú lýsingarorð sem lýsa best samvinnunámi í skólastofunni? 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 
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Viðauki 2 

Spurningarammi fyrir viðtöl við viðmælendur mína 

1. Segðu mér frá kennslunni þinni 

2. Segðu mér frá þér sem kennara. 

3. Hverjar eru væntingar þínar til kennslu og náms? 

4. Hvernig myndir þú lýsa samvinnunámi? 

5. Hver er þín upplifun af samvinnunámi? 

6. Hvernig finnst þér aðferðin? 

7. Kostir hennar og gallar? 

8. Afhverju völduð þið þessa aðferð? 

9. Hvenær byrjuðuð þið að vinna eftir aðferðinni? 

10. Hvernig áhrif hefur hún á samstarf nemenda? 

11. Góð eða slæm áhrif? 

12. Hefur aðferðin áhrif á námsárangur nemenda? 

13. Hvernig áhrif? 

14. Hefur hún áhrif á félagsleg samskipti nemenda utan kennslustofu? 

15. Góð eða slæm áhrif? 

16. Nýtist hún í öllum námsgreinum? 

17. Nýtist hún á öllum skólastigum? 

18. Hvernig fer námsmat fram? 

19. Hvernig námsmat notist þið við? 

20. Hver tók frumkvæðið að notkun samvinnunáms? Voru það kennarar 

eða stjórnendur? 




