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Ágrip 

Samvinna kennara í teymum virðist fara vaxandi í íslenskum grunnskólum. Í 
þessari ritgerð er fjallað um hvernig starfshættir slíkrar samvinnu geta stutt 
við skólastarf í skóla án aðgreiningar. Rýnt er í þá þætti sem gera samvinnu 
kennara í teymum árangursríka og þeir tengdir námi og kennslu í skóla án 
aðgreiningar. Rannsóknin fór fram í byrjun árs 2015 og var gagnaöflun 
tvíþætt; áhorfsathuganir og viðtöl. Þrír skólar voru heimsóttir og fylgst með 
kennslu tveggja teyma í hverjum skóla. Í kjölfarið var tekið viðtal við einn 
kennara í hverju teymi. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að teymiskennsla styður við 
skólastarf í skóla án aðgreiningar með faglegri samvinnu teymisfélaga. Í 
slíkri samvinnu þarf að fara fram markviss og gagnrýnin samræða um 
aðferðir og nálganir í kennslu í samræmi við hugmyndafræði skóla án 
aðgreiningar. Teymisfélagar þurfa að líta á fjölbreytileika nemenda sem hið 
sanna viðmið og nýta kraft samvinnunnar til að leita markvissra og 
fjölbreyttra lausnaleiða þeim til handa með sveigjanleika að leiðarljósi. 
Samvinna kennara og sérkennara í teymi gefur aukna möguleika á 
fjölbreyttum aðferðum og nálgunum í kennslu í takti við styrkleika þeirra 
sem þjóna hagsmunum fjölbreyttra nemendahópa. Áríðandi er að þekkja og 
skilgreina þá þætti sem gera teymiskennslu faglega og árangursríka og styðja 
markvisst við þá. Þeir eru skipan í teymi og samskipti innan þess, tími til 
undirbúnings og samvinnu, aðkoma og stuðningur skólastjórnenda og 
skipulögð fagleg vinna sem stuðlar að starfsþróun kennara. Áhugavert er að 
kennararnir kalla sjálfir eftir tækifæri til að eiga faglega samræðu milli teyma 
og jafnvel skóla um teymiskennslu og telja þar sóknarfæri til að bæta 
kennsluna og eigin fagmennsku. 



 

Abstract 

Co-teaching appears to be increasing in Icelandic elementary schools. In this 
thesis the ways in which co-teaching can support inclusion will be discussed. 
The elements that contribute to effective co-teaching will be looked at and 
linked to teaching practises in inclusive schools. The study was made at the 
beginning of 2015 and the findings are divided into two parts, observations 
and semi-structured interviews. Three schools were visited and co-teaching 
observed in each school, this was followed by interviews with a teacher from 
each co-teaching team. 

The primary findings of this study are that co-teaching supports inclusion 
with professional collaboration. The teacher teams take part in dialogues that 
critique and focus on the best practises coherent with inclusive schools. Team 
teachers need to consider the diversity of their students as a keyfactor when 
organising their instructions. This knowledge is essential in creating varied 
and targeted solutions. Teachers´ collaboration within the team offers 
opportunities for more variety and approaches in teaching, where each 
teacher´s strengths are utilised which best serves the interests of a multi 
diversity student group. It is important to define the aspects that make 
collaboration professional and effective. These aspects include the 
construction of the teams and the effective communication within them, time 
for preparation and collaboration and the support of the administration to 
professional development. It is interesting to note that the teachers 
themselves request the opportunity to have professional dialogues between 
teaching teams and even between schools in order to support co-teaching and 
improve their teaching and professionalism. 
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1. Inngangur  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að rannsaka teymiskennslu í skóla án 
aðgreiningar. Sjónum verður beint að samvinnunni sem teymiskennsla 
byggist á og starfsháttunum sem hún leiðir af sér. Í aðalnámskrá grunnskóla 
kemur fram að meginhlutverk kennara felist í kennslu og uppeldisfræðilegu 
starfi með nemendum. Lögð er áhersla á að kennslan sé vönduð og lagi sig að 
þörfum og stöðu allra nemenda í skóla án aðgreiningar. Þar segir enn fremur 
að mikilvægt sé að kennarar vinni sem mest saman að menntun nemenda og 
þeim beri skylda til að skapa þeim frjóar og fjölbreytilegar námsaðstæður 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). Hlutverk kennara er 
því bæði umfangsmikið og krefjandi, sérstaklega í ljósi þess að þeir starfa 
samkvæmt grunnskólalögum í skóla án aðgreiningar þar sem allir nemendur 
eiga rétt á kennslu við hæfi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Samvinna kennara í teymum er ein leið sem skólar hafa valið til að þróa 
og breyta kennsluháttum sínum og skipulagi. Í niðurstöðum rannsóknar um 
starfshætti í grunnskólum, sem fram fór hér á landi á árunum 2008−2013, 
kom í ljós að kennslufyrirkomulag var fjölþættara í teymisskólum og 
einkenndist af meiri einstaklingsmiðun en í öðrum skólum. Þar var samvinna 
nemenda einnig algengari og þróunarstarf viðameira (Gerður G. Óskarsdóttir 
o.fl., 2014, bls. 336). Þessar niðurstöður finnst mér áhugaverðar og benda til 
að teymiskennsla hafi kosti umfram hefðbundna kennslu. Hér á landi hefur 
teymiskennsla í grunnskólum verið að festa sig æ betur í sessi, sérstaklega 
hin síðustu ár ef marka má aukin skrif þar að lútandi og rannsóknir á 
samstarfi og samvinnu kennara og teymiskennslu. Aukið vægi samstarfs og 
áhersla á einstaklingsmiðað nám verður til þess að kennarar vinna meira 
saman í teymum og deila ábyrgð á fjölbreyttum nemendahópum (Anna 
Kristín Sigurðardóttir, 2007, 2008, bls. 19). Það er slík samvinna sem er 
kjarni þessarar rannsóknar, þ. e. að meta hvort og þá hvernig samvinna 
kennara í teymi getur stutt við nám og kennslu fjölbreytts nemendahóps í 
takti við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. 
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1.1 Bakgrunnur og kveikja 

Rúm tuttugu ár eru síðan ég útskrifaðist sem grunnskólakennari frá 
Kennaraháskóla Íslands. Frá þeim tíma hef ég starfað óslitið innan 
grunnskólans og lengst af í sama skólanum. Á þeim tíma sem ég var í námi 
og að stíga mín fyrstu skef í kennslu var ný menntastefna að ryðja sér til rúms 
og mikið rætt um skóla fyrir alla eða „blöndun“ en samkvæmt henni áttu allir 
nemendur rétt á að sækja almennan grunnskóla (Norwich, 2013, bls. 93). Þó 
var lítið í mínu grunnnámi sem undirbjó mig sérstaklega fyrir að takast á við 
nemendur með skilgreindar sérþarfir og margbreytilega nemendahópa. Það 
hafa hins vegar bæði reynslan og framhaldsnám í sérkennslufræðum kennt 
mér.  

Innan grunnskólans hef ég lengst af verið í hlutverki umsjónarkennara en 
hin síðustu ár sem deildarstjóri, fyrst yngsta stigs og síðan sérkennslu. Ég tel 
mig því hafa nokkuð mikla reynslu af kennslu í grunnskóla og nú síðustu ár 
hef ég fengið innsýn í stjórnun skólastarfs. Framhaldsnám mitt finnst mér 
hafa aukið færni mína og víðsýni í starfi. Sérkennslufræðin urðu fyrir valinu 
þar sem ég hef ætíð verið hugsandi og leitandi að svörum um hvernig skuli 
mæta þörfum nemenda sem best. Innan sérkennslunnar taldi ég mig geta 
fundið svör þar að lútandi og með því aukið fagmennsku mína í starfi.  

Nýverið var tekin upp árgangamiðuð teymiskennsla í grunnskólanum 
mínum. Því fylgdu miklar breytingar á samvinnu, kennsluháttum og skipulagi 
sem ekki sér fyrir endann á. Áður hafði skólinn verið hefðbundinn 
bekkjarkennsluskóli. Mikil áhersla er lögð á starfsþróun fólksins er starfar 
innan skólans, sem síðustu ár hefur miðað markvisst að eflingu faglegrar 
samvinnu, ígrundunar, handleiðslu og félagastuðnings. Lögð er áhersla á að 
nýta mannauðinn sem býr í starfsfólkinu og skapa því tækifæri til að læra 
hvert af öðru. Því má segja að aukin samvinna kennara í teymum hafi verið 
eðlilegt framhald þeirrar vinnu. 

Þar sem starfsvettvangur minn er nú innan sérkennslunnar hef ég 
sérstakan áhuga á hvernig best megi standa að kennslu nemenda með 
sérþarfir, bæði í ljósi nýrra kennsluhátta, sem teymiskennslan hefur í för með 
sér, og hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Þaðan sprettur kveikjan að 
þessu rannsóknarverkefni. 
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1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmiðið með rannsókninni var að rannsaka hvort og þá hvernig 
starfshættir teymiskennslu geti stutt við skólastarf í skóla án aðgreiningar. 
Tilgangurinn var að auka skilning og þekkingu á þeim þáttum sem skipta 
mestu máli og þurfa að vera til staðar í árangursríkri teymiskennslu og styðja 
skólastarf í skóla án aðgreiningar. 

Markmiðið var fyrst og fremst sett í eigin þágu þar sem ég starfa í skóla 
sem nýverið breytti starfsháttum og kennsluskipulagi í árgangamiðaða 
teymiskennslu. Það er einnig von mín að síðar geti niðurstaðan orðið innlegg 
í faglega umræðu meðal starfsfólks í skólanum mínum og þar með þáttur í að 
byggja þar upp góða og faglega teymiskennslu. Einnig væri ánægjulegt ef 
afrakstur þessarar vinnu nýttist almennt öðru skólafólki sem áhuga hefur á 
starfsháttum teymiskennslu og tengslum hennar við nám og kennslu í skóla 
án aðgreiningar. 
 
Lagt var upp með rannsóknarspurninguna:  
Hvernig getur teymiskennsla stutt við skólastarf í skóla án aðgreiningar? 
 
Lykilhugtök: Skóli án aðgreiningar (e. inclusion), teymiskennsla (e. co-

teaching/ e. team teaching), samvinna (e. collaboration), nám án 
aðgreiningar (e. inclusive education), sérkennsla (e. special teaching). 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um rannsóknir er varða skóla án 
aðgreiningar annars vegar og teymiskennslu hins vegar. Sjónum er beint að 
skilgreiningum hugtaka og hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og þeim 
þáttum sem taldir eru vega þyngst í námi og kennslu í skóla án aðgreiningar. 
Þá er fjallað um mikilvægi góðrar samvinnu og skipulag og samsetningu 
teyma. Rýnt er í þá þætti sem taldir eru skipta mestu máli fyrir framgang 
góðrar og árangursríkrar samvinnu sem bæði nemendur og kennarar hafa hag 
af. Þriðji kafli fjallar um aðferðafræði og rannsóknarsnið ritgerðarinnar. Farið 
er yfir hvernig staðið var að gagnaöflun, vali á skólum og viðmælendum sem 
og greiningu og úrvinnslu á gögnum sem aflað var. Einnig er fjallað um 
áreiðanleika og réttmæti rannsókna sem þessarar, auk siðferðilegra atriða sem 
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nauðsynlegt er að hafa í huga. Í kafla fjögur eru niðurstöður rannsóknarinnar 
settar fram. Þær eru svo ræddar í kafla fimm og settar í fræðilegt samhengi. 
Lokaorð ritgerðarinnar eru í kafla sex og þar á eftir fylgja heimildaskrá og 
fylgiskjöl. 
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2. Fræðileg umgjörð rannsóknarinnar 

Hér verður sjónum beint að fræðilegri undirstöðu rannsóknarinnar. Leitast er 
við að skilgreina hugtökin skóli án aðgreiningar og teymiskennsla og önnur 
þeim tengd. Lögð er áhersla á að varpa ljósi á uppruna og hugmyndafræði 
skóla án aðgreiningar og þætti sem taldir eru vega þyngst í námi og kennslu í 
slíkum skólum. Fjallað er um skipulag og samsetningu teyma, sem getur 
verið mjög mismunandi, og mikilvægi samvinnunnar innan teymanna. Rýnt 
er í hvaða þættir í slíkri samvinnu skipta mestu máli fyrir framgang hennar og 
hvernig hægt er að stuðla að góðri og árangursríkri samvinnu þannig að bæði 
nemendur og kennarar hafi hag af.  

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Á síðustu tveimur áratugum hefur stefna sem á íslensku hefur hlotið nafnið 
„skóli án aðgreiningar“ (e. inclusion) verið að festa sig í sessi og hafa áhrif á 
skólastarf víða um heim. Stefnan um skóla án aðgreiningar er vanalega 
skilgreind á heimsvísu sem hluti af mannréttindum þar sem krafist er 
aðgengis allra og jöfnuðar til menntunar (Florian, 2008, bls. 202). Í henni 
felst að almenna skólakerfið sjái um að mæta náms- og félagslegum þörfum 
allra nemenda. Skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna í íslenskum 
skólum frá árinu 2008 (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, 
bls. 62−64; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

2.1.1 Hugmyndafræði  

Grunnhugsunin að baki skóla án aðgreiningar er að öll börn læri saman án 
tillits til fatlana eða annarra sérþarfa (Norwich, 2013, bls. 93; Thomas, 2013, 
bls. 473). Skóli án aðgreiningar einkennist af því að öll börn og ungmenni á 
skólaskyldualdri hafa rétt til þess að sækja almenna skóla. Skólinn á að bjóða 
upp á umhverfi þar sem allir nemendur eru velkomnir og mæta náms- og 
félagslegum þörfum þeirra í samfélagi við aðra nemendur, án tillits til 
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fötlunar eða annarra sérkenna (Gretar L. Marinósson, 2008, bls. 26; Hafdís 
Guðjónsdóttir, 2008, bls. 160). 

Samfélög sem hafa að markmiði að koma til móts við fjölbreytileika 
einstaklinganna, sem þar búa, styðja hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. 
Það rímar við þau samfélagslegu gildi sem flestir hallast að, þ.e. að virðing sé 
borin fyrir sérhverjum einstaklingi og rétti hans og litið svo á að fjölbreytni í 
hópum sé styrkur þeirra fremur en veikleiki (Gretar L. Marinósson, 2008, bls. 
26−27). Hugmyndafræðin að baki skóla án aðgreiningar er talin koma frá 
góðum og mannúðlegum gildum og hugsjónum eins og jöfnuði, samstöðu, 
félagslegri virðingu og friðhelgi mannsins (Norwich, 2013, bls. 2; Persson, 
2006, bls. 152). Persson (2006, bls. 152) segir að viðhorf og gildi sem þessi 
verði til þess að breytingar verði innan lýðræðislegra samfélaga og beini 
stofnunum og þegnum innan þeirra í þá átt. Í kjölfar slíkra 
samfélagsbreytinga lítur skóli án aðgreiningar dagsins ljós.  

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar kom fram á sjónarsviðið að hluta 
til sem andsvar og gagnrýni á sérkennslu (e. special education) og tilhögun 
hennar innan skólanna (Norwich, 2013, bls. 93, Thomas, 2013, bls. 475). 
Sérkennsla felur í sér, samkvæmt skilgreiningu í reglugerð um sérkennslu frá 
1996, verulegar breytingar á námsmarkmiðum, námsefni, aðstæðum til náms 
eða kennsluaðferðum miðað við jafnaldra. Þar segir einnig að sérkennsla 
einstakra nemenda og nemendahópa skuli fara fram innan eða utan almennra 
bekkjardeilda, í sérdeildum, sérskólum eða annars staðar (Reglugerð um 

sérkennslu nr. 389/1996). Sérkennsla hefur löngum verið tengd við það 
sjónarmið að rekja megi erfiðleika til takmarkana nemenda sjálfra og að 
árangursríkast sé að taka nemendur út úr almennri kennslu og kenna þeim sér 
(Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 
Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og West, 2005, bls. 176). Tilhögun 
sérkennslu átti því sinn þátt í þeim viðhorfsbreytingum sem hugmyndafræði 
skóla án aðgreiningar fól í sér þar sem áhersla var lögð á að allir nemendur 
hefðu sömu tækifæri til náms og lærðu saman án tillits til hamlana eða 
aðgreiningar af einhverju tagi (Norwich, 2013, bls. 93). 

 Skóli án aðgreiningar kom fyrst fram í alþjóðlegu tilliti sem afsprengi 
alþjóðlegs sáttmála UNESCO sem nefndur er Salamancasáttmálinn og 
samþykktur var árið 1994. Sáttmálinn lagði línurnar fyrir þróun kennsluhátta 
nemenda með sérþarfir af einhverju tagi. Fyrir þann tíma hafði sá háttur verið 
hafður á að skólinn skyldi þekkja og bregðast við misjöfnum þörfum þegar 
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það væri mögulegt en það var gert með sérkennslu (Norwich, 2013, bls. 93; 
Thomas 2013, bls. 473−475). Persson (2006, bls. 157) fjallar um aðkomu 
sérkennara og annarra sérfræðinga innan skólanna sem oft varð til þess að 
aðgreining nemenda átti sér stað, þeir teknir afsíðis og kennt sér. Hann segir 
að með því að skilgreina framkvæmd sérkennslu sem vandamál og véfengja 
réttmæti hennar hafi hugsunin beinst í átt að skóla án aðgreiningar. 

Réttindabarátta ýmissa minnihlutahópa og áhrif hennar á virkni og starf 
innan samfélaga hefur einnig sterk tengsl við hugmyndafræði skóla án 
aðgreiningar. Fötlunarfræði (e. disability studies) þróuðust í tengslum við 
réttindabaráttu fatlaðra, sem rekja má aftur til sjöunda áratugs tuttugustu 
aldar. Þau urðu til og uxu út frá kröfunni um fulla þátttöku fatlaðs fólks í 
samfélögum og mótmælum gegn einangrun fatlaðra á stofnunum og frá 
hefðbundnu lífi. Áhrif fötlunarfræðanna og rannsókna á því sviði urðu til þess 
að beina sjónum að mismunun fatlaðs fólks hvað varðaði þátttöku þess í 
daglegu lífi hins almenna borgara og áttu stóran þátt í þróun hugmyndafræði 
skóla án aðgreiningar (Norwich, 2013, bls. 93−94; Rannveig Traustadóttir, 
2003, bls. 19−21). Norwich segir þá þróun einnig tengjast félagslegri 
einangrun (e. social exclusion) ákveðinna minnihlutahópa sem var fyrst 
viðurkennd sem vandamál á sjöunda áratugnum af stjórnvöldum í Frakklandi. 
Það voru ekki einungis fatlaðir sem tilheyrðu þessum minnihlutahópum 
heldur einnig t.d. fátækt fólk og börn sem orðið höfðu fyrir misnotkun af 
einhverju tagi. Í kjölfar viðurkenningar stjórnvalda á vandanum komu til 
aðgerðir af þeirra hálfu sem miðuðu að breytingum til að þessir hópar gætu 
aðlagast samfélaginu betur í félagslegu tilliti (Norwich, 2013, bls. 94−95). 

Litið hefur verið á sérþarfir út frá læknisfræði- og félagslegu sjónarhorni 
fötlunarfræðanna. Lengst af hafa greining sérþarfa og sérkennsla verið tengd 
læknisfræðilega sjónarhorninu en þar er álitið að námslegir erfiðleikar komi 
til vegna skerðingar eða fötlunar af einhverju tagi. Sérkennslan fólst þá í að 
bregðast við erfiðleikum sem raktir voru til einstaklingsins sjálfs sem leiddi 
oftar en ekki til aðgreiningar (Norwich, 2013, bls. 21). Félagslega 
sjónarhornið þróaðist sem mótvægi við það læknisfræðilega. Kjarni þess er 
að þekking og skilningur á málefnum fatlaðs fólks og félagsleg virkni þess 
verði til að koma í veg fyrir hvers konar ójöfnuð. Það var því einkum vöxtur 
félagslega líkansins innan fötlunarfræðanna sem hafði mikil áhrif á 
hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Félagslega líkanið innleiddi til að 
mynda orðið hindranir (e. barriers) í stað sérþarfa og erfiðleika áður. Lögð 
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var áhersla á að finna þær hindranir sem eru til staðar og takmarka þær 
fremur en að greina sérþarfir og koma til móts við þær. Áherslan færðist því 
frá þörfum nemandans til þarfa skólanna og hvernig þeir væru í stakk búnir 
til að taka á móti öllum nemendum (Norwich, 2013, bls. 13, 19−21). Rúnar 
Sigþórsson o.fl. (2005, bls. 176−177) fjalla einnig um þetta og segja kjarnann 
í nýju viðhorfunum vera að þær hindranir sem nemendur mæta megi rekja til 
náms- og félagslegra aðstæðna frekar en takmarkana þeirra. 

Hindranir sem hér er rætt um geta verið af margvíslegum toga. Þær geta 
falist í námslegum erfiðleikum, sökum fötlunar eða annarra erfiðleika, ytri 
aðstæðum, skipulagi, menningu, stefnu skóla, samskiptum og náms- og 
kennsluaðferðum. Raddir félagslega líkansins segja það forgangsatriði að 
fjarlægja félagslegar hindranir. Þar er áhersla lögð á að fötlunin búi ekki í 
einstaklingunum sjálfum heldur sé það samfélagið sem gerir þá fatlaða með 
hindrunum sínum (Norwich, 2013, bls. 19−20, 26; Rannveig Traustadóttir, 
2003, bls. 29−30).  

Fyrir tíma skóla án aðgreiningar voru skref stigin í átt til þessara viðhorfa 
með blöndun (e. integration). Hún fólst í að allir nemendur ættu rétt á að 
sækja skóla í heimabyggð án þess endilega að gert væri ráð fyrir almennri og 
jafnri þátttöku þeirra í skólastarfinu. Helsti munur á blöndun og skóla án 
aðgreiningar (e. inclusion) liggur því í félagslegri og námslegri þátttöku 
nemenda. Megináherslan í blöndun var staðsetning einstaklinganna í 
almennum skóla án þess að hugsa fyrir nauðsynlegum skipulagsbreytingum 
innan skólans sem skóli án aðgreiningar byggir á. Þetta tengist félagslega 
líkaninu þar sem áherslan er á félagslegar breytingar á meðan 
læknisfræðilega líkanið beinir sjónum sínum að einstaklingnum og 
breytingum á honum sjálfum (Norwich, 2013, bls. 93−94).  

Að ofansögðu má ljóst vera að þær breytingar sem urðu til þess að 
hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar varð til voru félagslegar og 
pólitískar frekar en menntunarlegar. Hugsunin færðist frá því að einblína á 
fötlunina sjálfa og aðra erfiðleika yfir til þess að meta gildi fjölbreytileikans 
(Thomas, 2013, bls. 473−474). Norwich, (2013, bls. 111) segir að ekki sé 
hægt að horfa á skipulag skóla eða skólakerfis án samhengis við pólitískan og 
félagslegan tilgang þess og virkni innan samfélagsins og hagkerfisins. Því má 
ætla að uppbygging samfélaga, menning þeirra og stjórnsýsla, hafi 
veigamikið hlutverk í stefnumótun og framgangi skóla án aðgreiningar. Í 
menntunarlegu tilliti eru áherslur félagslega sjónarhornsins grunnurinn. 
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Samkvæmt því eru allir einstaklingar sérstakir og fjölbreytileiki þeirra er hið 
hefðbundna viðmið. Þetta sjónarmið segir Hermína Gunnþórsdóttir (2010, 
bls. 4) vera mesta drifkraftinn á bak við hugmyndafræði skóla án 
aðgreiningar. 

2.1.2 Þróun regluverks 

Skólar eru þær stofnanir samfélagsins sem geta hvað best tryggt æsku 
landsins tækifæri til að búa sig undir þátttöku í jafnréttis- og 
lýðræðissamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7). Því 
skiptir miklu máli að þróun skólahalds sé í takti við tíðaranda og breytingar 
innan samfélaga. Ef horft er til menntalöggjafar hér á landi síðastliðna fjóra 
áratugi hefur þróunin verið nokkuð mikil. Grunnskólalög 1974 og 
aðalnámskrá 1976 lögðu línurnar í þróun skólakerfis þar sem skólum var gert 
skylt að koma til móts við þarfir nemenda sinna og var sjónum beint að 
kennsluháttum og skipulagi náms. Áður hafði áherslan einkum verið á að 
kenna tilteknar námsgreinar (Frumvarp til laga um námsgögn 2006−2007, 

bls. 10). Í kjölfar laganna 1974 voru settar á laggirnar fræðsluskrifstofur sem 
áttu að sinna sérfræðiþjónustu innan grunnskólanna. Þær voru misjafnlega í 
stakk búnar til að veita þá þjónustu (Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 191).  

Í grunnskólalögum frá 1995 var lögð aukin áhersla á að allir nemendur 
hefðu tækifæri til að sækja skóla í heimabyggð. Þá tóku sveitarfélög við 
rekstri grunnskóla í stað ríkis og skólaskrifstofur voru settar á stofn til að 
leysa fræðsluskrifstofur af hólmi til að veita grunnskólunum sérfræðiþjónustu 
(Lög um grunnskóla nr. 66/1995; Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 191). 

Ári áður, eða 1994, var haldin alþjóðleg ráðstefna í Salamanca á Spáni um 
menntun nemenda með sérþarfir. Þar var Salamanca-yfirlýsingin samþykkt 
en hún fjallar um sérkennslumál og jafnan rétt fólks til náms. Grundvöllur 
yfirlýsingarinnar er að skólar eigi að taka við öllum börnum, hvernig sem 
atgervi þeirra er til líkama og sálar. Í rammaáætlun um aðgerðir vegna 
nemenda með sérþarfir er hugtakið skóli án aðgreiningar kynnt (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 1998, bls. 15−16). Frá árinu 1994 hefur 
Salamancayfirlýsingin verið lögð til grundvallar við endurskoðun laga og 
aðalnámskrár grunnskóla hérlendis, þó svo stefnan um skóla án aðgreiningar 
hafi ekki verið lögfest á Íslandi fyrr en árið 2008 (Hafdís Guðjónsdóttir og 
Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 64). Í 17. grein grunnskólalaga frá 2008 segir 
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að nemendur eigi rétt á að námsþarfir þeirra séu uppfylltar, án tillits til 
andlegs eða líkamlegs atgervis, í almennum grunnskóla án aðgreiningar (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Þessari grein laganna er svo fylgt eftir í 
reglugerð um nemendur með sérþarfir. Hún tekur til nemenda sem þurfa 
sérstakan stuðning í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010).  
Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var samþykktur af 

Íslands hálfu árið 2007. Þar eru sett fram markmið sem miða að því að 
fötluðu fólki séu tryggð öll mannréttindi og frelsi til jafns við aðra og að það 
njóti virðingar samfélagsins. Aðildarríki skuldbinda sig til að gera viðeigandi 
ráðstafanir til að koma í veg fyrir hvers konar mismunun vegna fötlunar af 
einhverju tagi (Innanríkisráðuneytið, 2013, bls. 4−5). Í 24. grein samningsins 
er fjallað sérstaklega um menntun þar sem viðurkenndur er skýlaus réttur 
fatlaðs fólks til menntunar á öllum skólastigum. Áhersla er lögð á jafnan rétt 
og virðingu fyrir mannréttindum og mannlegri fjölbreytni. Aðildarríki eiga að 
tryggja að fatlaðir einstaklingar njóti stuðnings innan almenna skólakerfisins 
til að geta stundað þar nám í umhverfi sem ýti undir þroska þeirra og færni í 
náms- og félagslegu tilliti (Innanríkisráðuneytið, 2013, bls. 18−19). 

Lagasetning um skóla án aðgreiningar á sér þannig nokkurn aðdraganda 
og á rætur sínar að rekja til alþjóðasamþykkta og samninga sem lúta að 
þessum málum og Ísland er aðili að. Lagaramminn er mjög skýr og ber 
aðalnámskráin frá 2011 þess glöggt merki. Þar segir m.a. að skóli án 
aðgreiningar sé grunnskóli í heimabyggð eða nærumhverfi sérhvers nemanda 
þar sem komið skuli til móts við náms- og félagslegar þarfir hans í almennu 
skólastarfi þar sem manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti sé haft að 
leiðarljósi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43). 

2.1.3 Nám og kennsla  

Skilningur fólks á því hvað skóli án aðgreiningar stendur fyrir og felur í sér er 
margvíslegur. Lög, reglugerðir og sáttmálar kynna málefnið í víðu samhengi, 
auk þess sem ólíkur menningarlegur bakgrunnur og ríkjandi skólastefnur hafa 
áhrif á skilning manna á fyrirbærinu. Þetta kemur m.a. fram í rannsókn 
Hermínu Gunnþórsdóttur (2010, bls. 1−5) á skilningi íslenskra og hollenskra 
grunnskólakennara á hlutverki kennarans í skóla án aðgreiningar. Þar sýnir 
hún fram á að skilningur þeirra er mismunandi en þann mun megi að nokkru 
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leyti skýra með mismunandi skipulagi menntakerfis og stefnu landanna. 
Þróun stefnunnar í löndunum tveimur hafi orðið með ólíkum hætti og sé 
komin mislangt, Ísland þó sýnu lengra. Hollensku skólarnir séu á stigi 
„blöndunar“ sem var ríkjandi stefna í skólum hérlendis á níunda áratug 
síðustu aldar. Að mati Hermínu (2010, bls. 8−11) hefur hlutverk kennara 
breyst mikið í tengslum við fjölbreyttari nemendahópa og segir hún kennara 
almennt óörugga um hvernig þeir eigi að takast á við nýjar og breyttar kröfur 
í skóla án aðgreiningar. Eitt af því sem kennarar beggja landanna nefna sem 
hindrun í slíku skólastarfi er skortur á samvinnu kennara og sérkennara. 
Niðurstöður rannsóknar Hermínu gefa til kynna að kennsluvenjur í skólum 
beggja landa séu undir áhrifum læknisfræðilega líkansins frekar en því 
félagslega, sem leiði til aðgreiningar nemenda. Fáir íslenskir kennarar þekki 
nægilega til hugmyndafræði skóla án aðgreiningar því lítil umræða sé um 
hana innan skólanna. 

Aincow (2005, bls. 9) greinir fjóra þætti sem, burtséð frá aðstæðum, 
menningu og sögu, geta varpað ljósi á hvað skóli án aðgreiningar 
raunverulega stendur fyrir. Þeir eru: 

1) Að líta á skóla án aðgreiningar sem ferli sem hefur í för með sér hina 
eilífu leit að betri og árangursríkari lausnum til að koma til móts við og 
bregðast við fjölbreytileikanum.  

2) Að þekkja og leita lausna við að fjarlægja þá tálma og hindranir sem 
upp koma í skólastarfinu. 

3) Að skóli án aðgreiningar snýst um viðurvist allra nemenda, þátttöku 
þeirra og árangur á forsendum hvers og eins. 

4) Að sérstaka aðgæslu þarf við hóp nemenda sem gæti af margvíslegum 
ástæðum átt undir högg að sækja í skólastarfinu. 

Florian (2008, bls. 207) tekur í sama streng og telur að skóli án 
aðgreiningar snúist um hvernig við getum brugðist við fjölbreytilegum 
einstaklingum af virðingu og á þann veg að aðgreining eigi sér ekki stað. Um 
slíka sýn ættu allir að geta sameinast en stóra spurningin er hvernig standa 
skuli að námi og kennslu í skóla án aðgreiningar með þessa þætti að 
leiðarljósi. 

Eins og áður sagði var það tilkoma félagslega sjónarhornsins innan 
fötlunarfræðanna sem varð til þess að áherslan beindist að því hvernig hægt 
væri að endurskipuleggja almenna skólakerfið og aðlaga það fjölbreyttum 
nemendahópum (Norwich, 2013, bls. 93). Florian (2008, bls. 202−204) segir 
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það best gert með því að leggja áherslu á námið sjálft fremur en erfiðleika 
nemendanna og þróa aðferðir sem styðja nemendur í að ná markmiðum 
námskrár. Mikilvægast sé að miða við forsendur, þ.e.a.s. að velja aðferðir á 
grundvelli þess sem á að læra frekar en þess sem er að hjá nemandanum. 
Markmið og innihald námsins verði að vera aðgengilegt fyrir nemandann. 
Florian telur einnig lykilatriði að kennarar skoði og útfæri kennsluaðferðir 
sínar og bjóði upp á mismunandi leiðir til að koma á móts við fjölbreytileika 
nemenda frekar en að horfa á læknisfræðilegar greiningar á vanda. 
Samkvæmt Florian á nám án aðgreiningar að fela í sér að nemendur nýti sér 
aukna aðstoð án þess að aðgreining eigi sér stað. Þar horfir hún til aðferðanna 
sem kennarar nota til að koma til móts við einstaklingsmun í námi og einnig 
hvernig sérfræðiþekking nýtist. Hún segir að leggja þurfi áherslu á hvað 
kennarar geti raunverulega gert til að vinna að markmiðum skóla án 
aðgreiningar.  

Eitt af því sem raunhæft er að kennarar geri er að skoða verk nemenda og 
ræða við þá. Thomas og Loxley (2007, bls. 25) leggja á þetta mikla áherslu 
og halda því fram að besta leiðin til að koma til móts við nemendur sé að 
skoða hvað þeir eru að gera og tala við þá um það. Þeir segja að þörfin hjá 
öllum til að læra sé sú sama, hvort sem nemendur eigi við erfiðleika að etja af 
einhverju tagi eða ekki. Nemendur þurfi fyrst og fremst að öðlast sjálfstraust 
og hafa áhuga og kennarar þurfi að sýna þeim þolinmæði og hlýlegt viðmót. 
Thomas og Loxley (2007, bls. 8) velta einnig fyrir sér af hverju kennarar telji 
sig svo oft þurfa sérfræðiaðstoð vegna nemenda með sérþarfir. Þeir segja að 
kennarar séu of háðir slíkri aðstoð og of uppteknir af sérfræðingavæðingu. 
Kennarar verði að treysta á reynslu sína og þekkingu sem manneskjur og trúa 
því að þeir þurfi ekki alltaf á sérfræðiaðstoð að halda. Þessi sjálfsþekking sé 
það sem hjálpar okkur að skilja aðra. Kennarar séu menntaðir í faginu og eigi 
því að vera fullfærir um að kenna öllum börnum. 

Thomas (2013, bls. 480−485) fjallar um mikilvægi þess að sneitt sé hjá 
kennsluháttum sem leiði til samanburðar á færni og hæfni nemenda. 
Samanburður af slíku tagi sé rót aðgreiningar og geti haft mikil áhrif á 
sjálfsvitund og sjálfsmynd nemenda. Hann telur að ef nemandi finni að hann 
sé þátttakandi í skólastarfinu og hluti af heild muni hann læra og þar skipti 
umhverfi og skipulag innan skóla miklu máli. Thomas segir enn fremur að 
skóli án aðgreiningar muni aðeins verða að veruleika ef samfélagið sem 
stendur á bak við skólann styður slík viðhorf. Persson (2006, bls. 154−155) 
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tekur undir þetta og segir að skólar verði að starfa eins og samfélög. Í skóla 
án aðgreiningar sé litið á margbreytileika nemenda sem tækifæri og lögð 
áhersla á að allir nemendur hafi sérþarfir sem koma þurfi til móts við, ekki 
bara þeir sem eru með sýnilegar sérþarfir.  

Þegar litið er til þeirra þátta sem skipta hvað mestu í skólastarfi í skóla án 
aðgreiningar segir Norwich (2013, bls. 74) það einkum vera tvennt sem vegi 
þyngst. Annars vegar skuldbinding og ábyrgð kennara til stefnunnar skóli án 
aðgreiningar, hins vegar færni kennara í að aðlaga almennar kennsluaðferðir 
svo henti öllum nemendum. Þar horfir Norwich (2013, bls. 74) til 
hugsmíðahyggjunnar þar sem lögð er áhersla á að nám þurfi að vera 
merkingarbært og sett fram á heildrænan og athafnamiðaðan hátt.  

Thomas og Loxley (2007:vii) fjalla einnig um mikilvægi þess að kennarar 
þrói kennsluaðferðir sínar. Þeir segja að í tengslum við þá þróun þurfi 
kennarar að hafa umburðarlyndi, jafnrétti og fjölbreytni að leiðarljósi. Það sé 
besta aðferðin til að koma í veg fyrir að einungis sé horft á sérþarfir 
nemenda. Þeir félagar leggja áherslu á að skóli án aðgreiningar sé miklu 
viðameiri en blöndun því hann stefni að auknum skilningi á hugmyndafræði 
kennslunnar. Það sé kjarni málsins og með því móti geti skólinn komið til 
móts við alla nemendur á þeirra forsendum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 segir að í skóla án aðgreiningar eigi að 
ríkja fjölbreytni í kennsluháttum og aðferðum. Alltaf skuli taka mið af getu 
og þroska nemenda og þeirri skyldu grunnskóla að veita hverjum nemanda 
besta tækifærið til náms og þroska (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 48). Því þarf að miða kennslu í skóla án aðgreiningar við alla 
nemendur. 

Norwich (2013, bls. 74) segir kennara þurfa að búa yfir færni til að meta 
fjölbreytileikann sem mætir þeim í kennslustofunni og færa sér hann í nyt. 
Að mati Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2009, bls. 65) 
krefjast náms- og kennsluhættir í skóla án aðgreiningar sveigjanleika þar sem 
tillit er tekið til áhuga nemenda, skilnings, þekkingar og hæfni þeirra. Þær 
segja mikilvægt að bjóða nemendum upp á nám við hæfi með styrkleika 
þeirra að leiðarljósi. Markmiðið er að allir nemendur fái náms- og félagslegar 
þarfir sínar uppfylltar. 

Að þessu sögðu er ljóst að framgangur stefnu skóla án aðgreiningar er að 
miklu leyti undir kennurum kominn, viðhorfum þeirra og færni til að beita og 
finna út hvaða aðferðir eru best til þess fallnar að uppfylla þarfir ólíkra 
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nemenda. Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010, bls. 3) segja 
leitina að skipulagi og leiðum til að koma til móts við fjölbreytta 
nemendahópa í skóla án aðgreiningar eina mestu áskorun kennara í starfi. 
Burden og Byrd (2010, bls. 85−86) eru einnig á þeirri skoðun en þeir fjalla 
um aðlögun kennsluaðferða fyrir fjölbreytta nemendahópa og mikilvægi þess 
að skapa námsumhverfi sem hentar öllum. Þeir telja það verkefni eitt það 
erfiðasta í kennarastarfinu. Líta þurfi til margra þátta og nefna þeir t.d. 
vitsmuna-, tilfinninga- og líkamlegar forsendur, námsstíl, kyn, menningu og 
tungumál. Kennarar þurfi að þekkja nemendur sína og vera tilbúnir að aðlaga 
og breyta námskrá, kennsluaðferðum og námsmati í samræmi við þá. 
Augljóst er að ekki er hægt að ætla öllum það sama og því nauðsynlegt að 
kennarar horfi til aðferða og kennsluhátta sem miða að einstaklingum. 

Í viðamikilli rannsókn um starfshætti í grunnskólum hér á landi er 
einstaklingsmiðun skilgreind sem hvers konar viðleitni kennara til að koma 
til móts við alla nemendur. Þar má nefna val um ólík viðfangsefni eftir áhuga 
eða þyngdarstigi, svigrúm til að læra með ólíkum hætti og gera nemendur 
ábyrga fyrir námi sínu að einhverju marki (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 
Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 113). 
Eitt af meginmarkmiðum starfsháttarannsóknarinnar var að veita yfirsýn um 
kennsluaðferðir og þróun einstaklingsmiðaðs náms. Í ljós kom að algengustu 
kennsluaðferðirnar voru bein kennsla og kennsla sem miðaði að 
vinnubókarvinnu nemenda. Aðferðir þar sem gerðar eru kröfur til þátttöku og 
ábyrgðar nemenda voru fátíðari en aðferðir þar sem kennarinn er í 
aðalhlutverki (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 150−155). Þessar 
niðurstöður gefa því til kynna að einstaklingsmiðun náms og kennslu miði 
hægt hér á landi þrátt fyrir ákvæði í aðalnámskrá og stefnumörkun 
sveitarfélaga og hætt við að ólíkir nemendahópar líði fyrir það. Í sömu 
rannsókn kom fram munur á milli skóla á því hvernig kennslan er skipulögð. 
Í ljós kom að kennsluskipulag var mun fjölþættara og einstaklingsmiðaðra í 
teymiskennsluskólum en í skólum þar sem hefðbundin bekkjarkennsla 
tíðkast. Að sögn kennara í teymiskennsluskólum voru kennsluhættir á borð 
við þemavinnu, stöðvavinnu, og útikennslu mun meira notaðir þar en í 
bekkjarkennsluskólum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 2014, bls. 124−125).  

Á árunum 1998 til 2001 unnu 22 rannsakendur og kennarar frá Íslandi, 
Austurríki, Portúgal og Spáni saman að rannsóknarverkefninu ETAI 
(Enchaning Teachers´Ability in Inclusion). Rannsóknin beindist að því að 
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draga fram mikilvæga þætti í starfi skóla án aðgreiningar. Persson (2006, bls. 
155) vísar í þær rannsóknarniðurstöður sem sýna m.a. að einn af hornsteinum 
skóla án aðgreiningar er samvinna kennara. Slík samvinna og sameiginleg 
ábyrgð kennara tryggi betur jöfnuð og aðgengi allra nemenda í skólastarfi. Í 
umfjöllun sinni segir Persson (2006, bls. 155) að skóli án aðgreiningar felist í 
að nemendur upplifi að þeir séu metnir að verðleikum og þeir tilheyri 
skólasamfélaginu. Lykilinn að því segir hann vera samskipti og samvinnu og 
þar með sé teymisvinna kennara nauðsynleg. 

Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010, bls. 6−11) 
rannsökuðu skipulag og framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar hér á 
landi. Helstu niðurstöður voru þær að almennt væri viðhorf jákvætt til skóla 
án aðgreiningar og að skólarnir reyndu að framfylgja lögum um jafnan rétt 
nemenda til náms með ýmsum hætti. Samvinna starfsfólks hefði leitt til 
aukinnar blöndunar nemenda með sérþarfir í almenna bekki á undanförnum 
árum. Slík samvinna hefði leitt af sér að sérkennarar fari í auknum mæli inn í 
bekki til aðstoðar nemendum með sérþarfir. Kennararnir sem þátt tóku í 
rannsókn Jóhönnu og Hafdísar tóku fram að samvinnan væri sérstaklega 
mikil þegar um teymis- eða samkennslu kennara væri að ræða. Í íslensku 
starfsháttarannsókninni kom í ljós munur milli skóla hvað varðar viðhorf 
starfsfólks til þátttöku allra barna í almennu skólastarfi og stefnu skóla án 
aðgreiningar. Svo virðist sem starfsfólk skóla, sem leggja áherslu á 
einstaklingsmiðað nám, sé jákvæðara gagnvart ofangreindu heldur en 
starfsfólk skóla sem valdið er af handahófi (Amalía Björnsdóttir og Kristín 
Jónsdóttir, 2014, bls. 52).   

2.2 Teymiskennsla 

Teymiskennsla er síður en svo ný kennslutilhögun innan skólakerfisins. 
Uppruna hennar segir Armstrong (1977, bls. 65) að rekja megi til 
Bandaríkjanna á sjötta áratug síðustu aldar. 

Það var einkum tvennt sem varð þess valdandi að teymiskennsla þróaðist 
sem nýbreytni í skólastarfi. Annars vegar mikill skortur á kennurum á þessum 
tíma og hins vegar  breytt viðhorf til menntunar þar sem farið var að efast um 
gildi ríkjandi skólastarfs og því horft til árangursríkari leiða í kennslu 
(Armstrong, 1977, bls. 65; Friend, Cook, Chamerlain og Shamberger, 2010, 
bls. 13). 
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Erlend fræði skilgreina tvö afbrigði af teymiskennslu; „team teaching“ og 
„co-teaching“. Munurinn á þessum hugtökum felst í hvernig teymin eru 
samsett og mun kaflinn hér á eftir m.a. leiða í ljós í hverju sá munur liggur. 
Hér á landi hefur teymiskennsla ekki verið skilgreind eftir samsetningu teyma 
og því einungis til eitt hugtak á íslensku yfir hvort tveggja, sem er 
teymiskennsla. Til að koma í veg fyrir misskilning vegna þessa verður leitast 
við að skýra frá samsetningu þeirra teyma sem um ræðir hverju sinni ef þörf 
er á aðgreiningu og það talið mikilvægt fyrir réttan skilning og túlkun á 
hugtakinu og umfjölluninni í heild. 

2.2.1 Samsetning teyma og forsendur teymiskennslu 

Teymi er hópur einstaklinga sem vinna saman og eru tengdir að því leyti að 
þeir þurfa að sameina krafta sína til að leysa sameiginleg verkefni og ná fram 
ákveðnum markmiðum (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012, 
bls. 16). Haukur Ingi og Helgi Þór segja að hópar eða teymi byggist á 
samskiptum og þeir séu kerfi til að skapa, móta og viðhalda tengslum milli 
einstaklinga. Þessi samskipti felist t.d. í að meðlimir eiga í samræðum, veita 
upplýsingar, svara spurningum, takast á, hjálpast að, taka ákvarðanir og læra 
hver af öðrum. Hlutverk teyma segja þeir geta falist í að greina nýjar leiðir, 
leita lausna á vandamálum eða viðfangsefnum og þróa þjónustu (Haukur Ingi 
Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012, bls. 23, 109). Teymiskennsla er þessu 
náskyld, nema merking hennar vísar til notkunar innan skólakerfisins. 
Almennt felur teymiskennsla í sér að tveir eða fleiri kennarar deila ábyrgð á 
aldursblönduðum hópi nemenda eða árgangi, undirbúa kennsluna saman og 
kenna að einhverju leyti saman (Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 2014, bls. 113). 

Jang (2006, bls. 177−180) segir að teymiskennslu megi skilgreina á 
ýmsan hátt en allar skilgreiningar eigi það sammerkt að í þeim felist 
samvinna kennara. Hann segir teymiskennslu fela í sér tvo eða fleiri kennara 
sem kenni saman og deili þeirri reynslu með samræðum. Kennararnir taki 
sameiginlega ábyrgð á kennslu nemenda og noti til þess fjölbreyttar náms- og 
kennsluaðferðir með það að markmiði að ná hámarksárangri og að verða 
sjálfir betri kennarar. Goetz (2000) skilgreinir það teymiskennslu þegar tveir 
eða fleiri kennarar vinna saman að áætlun, framkvæmd og mati á námi fyrir 
ákveðinn hóp nemenda. Hér eru bæði Jang og Goetz að vísa til samvinnu 
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almennra kennara í kennsluteymi sem fellur undir teymiskennsluhugtakið 
„team-teaching“.  

Annað afbrigði af teymiskennslu, „co-teaching“, sem skilgreint er í 
erlendum fræðum, felur í sér samvinnu almennra kennara og sérkennara eða 
annarra sérmenntaðra aðila. Tilgangurinn með slíkri samsetningu 
kennsluteymis er að kenna margbreytilegum hópi nemenda í almennu 
kennslurými þar sem sveigjanleiki og námsaðlögun á sér stað (Friend o.fl., 
2010, bls. 11). Þetta afbrigði samvinnu, þ.e.  almennra kennara og sérkennara 
í teymi, virðist vera að ryðja sér æ meira til rúms sem kennsluform í skólum 
erlendis í kjölfar lagasetningar um skóla án aðgreiningar, ef marka má 
nýlegar rannsóknir (Friend o.fl., 2010, bls. 9; McCarty og Mason, 2013, bls. 
26; Pratt, 2014a, bls. 32). 

Friend o.fl. (2010, bls. 13−14) segja teymiskennslu, þar sem sérkennari er 
hluti af teyminu, eiga rætur sínar að rekja til samvinnu almennra kennara í 
teymi annars vegar og sérkennslu hins vegar. 

Tengsl þessara tveggja afbrigða teymiskennslu eru því til staðar þar sem 
grunnurinn í báðum tilvikum er samvinna. Helsti munurinn að mati Friend 
o.fl. (2010, bls. 15) felst í því að í teymiskennslu þar sem sérkennari er hluti 
af kennsluteyminu, eru hlutfallslega færri nemendur á hvern kennara, þ.e. 
sérkennarinn kemur inn í teymið sem viðbót við sama fjölda nemenda. Í 
teymiskennslu, sem byggist á samvinnu almennra kennara, er áætlaður 
ákveðinn fjöldi nemenda á hvern kennara. Annað sem greinir þessar tegundir 
teymiskennslu að er sérfræðiþekking kennaranna. Í kennsluteymi, sem skipað 
er almennum kennurum, eru teymisfélagar oft með svipaða menntun og 
kunnáttu þar sem áherslan er á innihald námskrár og agastjórnun við kennslu. 
Í teymi þar sem sérkennari er hluti af kennsluteyminu er það eftir sem áður 
kennarinn sem heldur utan um þessa mikilvægu þætti í kennslunni en 
sérkennarinn kemur inn í samstarfið með sérþekkingu sína á 
einstaklingsþörfum og leiðir til að mæta þeim. Slík samvinna og tegund 
teymiskennslu gerir kennsluna dýpri og betri og nýtist öllum nemendum 
(Friend o.fl., 2010, bls. 15). 

Samvinna kennara og sérkennara í teymi er eins og áður kom fram svar 
margra skóla við nýlegum stefnubreytingum og lagasetningum um nám og 
kennslu án aðgreiningar. Samvinnan sem á sér stað milli kennara og 
sérkennara felur í sér kennslufræðilega nálgun sem styður við nám og 
kennslu nemenda með sérþarfir (Brown, Howerter og Morgan, 2013, bls. 89; 
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Scruggs, Mastropieri og McDuffie, 2007, bls. 392). Thousand, Villa og 
Nevin (2006, bls. 241) segja í því samhengi að hægt sé að styðja við 
nemendur með sérþarfir í almennri kennslu með margs konar samvinnu milli 
kennara, stuðningsaðila (e. support personnel), sérfræðinga (e. 

paraprofessionals) og nemenda sjálfra. Þátttakendur í ETAI rannsóknar-
verkefninu, sem áður var vitnað til og sýndi fram á mikilvægi samvinnu 
innan skóla án aðgreiningar, könnuðu einnig hlutverk sérfræðinga innan 
skólanna sem þátt tóku. Þar kom í ljós að samvinna sérfræðinga við annað 
starfsfólk skólanna leiddi af sér betri árangur í kennslu en þegar þeir nýttu 
sérfræðiþekkingu sína í vinnu með einstökum nemendum (Persson, 2006, bls. 
155). Samkvæmt því virðist samvinna kennara og sérfræðinga skipta máli og 
gefa aukna möguleika á að koma til móts við alla nemendur í almennum 
skóla. 

Tengsl teymiskennslu, þar sem sérkennari er hluti af teyminu, og 
hefðbundinnar sérkennslu felast í samvinnunni sem löngum hefur einkennt 
sérkennslu, en með öðrum hætti. Áratugum saman hafa teymi sérkennara og 
annarra sérfræðinga tekið ákvarðanir um hvaða námsúrræði henti best fyrir 
nemendur með greindar sérþarfir og eins hefur áhersla verið lögð á tengsl og 
samvinnu við foreldra. Þessi samvinna hefur þó einskorðast við sérkennslu 
og náms- og kennsluúrræði. Í kjölfar stefnu um skóla án aðgreiningar og 
lagasetningar þar að lútandi hafa kennsluteymi, þar sem kennarar og 
sérkennarar vinna saman, þróast hratt sem aðferð til að tryggja hagsmuni og 
kennslu við hæfi allra nemenda (Friend o.fl., 2010, bls. 9−10). Rannsókn 
Scruggs o.fl. (2007, bls. 411) sýnir fram á að teymiskennsla, þar sem 
kennarar og sérkennarar taka höndum saman og standa sameiginlega að 
kennslu fjölbreytts nemendahóps, hafi jákvæð áhrif á gengi nemenda í skóla 
og félagsþroska þeirra. 

Því má segja að teymiskennsla, þar sem sérkennari er hluti af teymi, sé 
afsprengi samvinnu almennra kennara í teymi og sérkennslu þar sem hún 
þróast sem tilraun til að koma til móts við nemendur með greindar sérþarfir í 
skóla án aðgreiningar. Þrátt fyrir það segja Friend o.fl. að ekki megi líta á 
teymiskennslu af þessu tagi sem allsherjarlausn á því hvernig mæta megi 
þörfum allra nemenda en hún gæti verið leið að því marki. Samvinna kennara 
og sérkennara í teymi geti skapað námsaðstæður sem henti betur fyrir 
fjölbreytta nemendahópa þar sem styrkleikar og sérþekking teymisfélaga 
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nýtast og styðja hver annan í starfi. En til þess að svo geti orðið verður margt 
að ganga upp og vera til staðar (Friend o.fl., 2010, bls. 18, 23). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós nokkra þætti í samvinnu teymisfélaga sem 
virðast hafa mikið að segja um hve árangursrík samvinnan verður. Þeir eru 
m.a. samsetning og skipan í teymi, fræðsla og fagleg ráðgjöf um 
teymiskennslu, tengslamyndun teymisfélaga, tími til undirbúnings og 
samvinnu og stuðningur stjórnenda sem hefur í raun úrslitaáhrif á alla hina 
þættina (Pratt, 2014a, bls. 33; McCarty og Mason, 2013, bls. 56; Scruggs 
o.fl., 2007, bls. 411). 

Aðkoma og stuðningur skólastjórnenda er því afar mikilvægur þáttur í 
árangursríkri teymiskennslu (Scruggs o.fl., 2007, bls. 411; Pratt, 2014a, bls. 
32). Skólastjórnendur leggja grunninn með því að skapa kennurum 
starfsumhverfi sem hvetur þá og gerir þeim kleift að vinna saman að námi og 
kennslu nemenda. Stjórnendur þurfa að stuðla að faglegri starfsþróun kennara 
sem styður við teymiskennslu, skapa þeim undirbúningstíma til að vinna 
saman og vera leiðbeinandi í samskiptaerfiðleikum sem oft koma upp í teymi 
(Pratt, 2014a, bls. 33). Þórhildur Helga Þorleifsdóttir (2013, bls. 5) skoðaði 
hlutverk skólastjóra við innleiðingu teymisvinnu í óbirtri meistararitgerð 
sinni. Samkvæmt niðurstöðum hennar felst hlutverk þeirra einkum í treysta 
grunn samvinnunnar og tala fyrir henni, skipuleggja skólastarfið með 
teymisvinnuna í huga og styðja við faglega starfsþróun og samræðu kennara í 
tengslum við teymisvinnuna.    

Rannsókn McCarty og Mason (2013, bls. 56) leiddi í ljós að kennurum 
fannst þeir almennt hafa faglegan ávinning af samvinnu í teymi almennra 
kennara og sérkennara þar sem þeir gátu deilt þekkingu og skipst á 
hugmyndum. Einnig sýndu niðurstöður að kennarar upplifðu að 
teymiskennsla af þessu tagi leiddi af sér námsumhverfi sem hentar öllum 
nemendum. Kennarar fengju einnig betra tækifæri til að einstaklingsmiða 
kennsluna og veita nemendum faglega leiðsögn og eftirfylgni.  

2.2.2 Samvinna og skipulag  

Eins og áður sagði er samvinna það sem helst einkennir alla teymisvinnu 
(Jang, 2006, bls. 180). Samvinna (e. collaboration) er því lykilhugtak í 
þessari umfjöllun og felst samkvæmt Friend o.fl. (2010, bls. 15) í 
samskiptum fagfólks og annarra í mismunandi aðstæðum, t.d. á fundum, í 
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teymum og á foreldrasamkomum. Jang (2006, bls. 180) segir samvinnu 
kennara í teymi snúast um að þeir deili reynslu sinni af kennslu í 
skólastofunni og eigi um hana innihaldsríkar samræður. Slík samvinna gefi 
tækifæri til starfsþróunar kennara og aukinnar fagmennsku. Thousand o.fl. 
(2006, bls. 245) segja færni til samvinnu nauðsynlega á 21. öldinni. 
Nemendur læri samvinnu af kennurum sínum þegar þeir vinna saman að 
kennslu og skipulagi. Þeir læri einnig að vinna með kennurum sínum. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2008, bls. 13) fjallar um faglegt samstarf 
kennara og segir að mikilvægt sé að gera greinarmun á samstarfi sem 
einungis feli í sér samráð um t.d. námsefni og samstarfi þar sem kennarar 
vinni að lausn viðfangsefna í sameiningu. Slíkt samstarf nefnir Anna Kristín 
samvirkt nám. Þar leita kennarar leiða til að bæta árangur með því að læra 
hver af öðrum. Markmiðið með samstarfinu er að bæta nám nemenda og 
stuðla að framþróun í innra starfi skólans, þ.e. með samvirku námi 
kennaranna. 

Helstu kostir teymiskennslunnar að mati kennara eru einmitt styðjandi 
starfsumhverfi og tækifærin sem þeir fá til að þróa nýja kennsluhætti með því 
að læra hver af öðrum (Goetz, 2000). Goetz segir að með samvinnu og 
samræðum komi upp fleiri sjónarhorn og hugmyndir um hvernig takast eigi á 
við ýmis mál sem upp koma í skólastarfi. Svanhildur María Ólafsdóttir 
(2009, bls. 5), Sólveig Ásta Guðmundsdóttir (2014, bls. 68) og Fríða Rún 
Guðjónsdóttir (2014, bls. 60) komast að svipuðum niðurstöðum í óbirtum 
meistararitgerðum sínum um teymiskennslu. Þar segir Svanhildur að 
teymiskennslan snúist um samvinnu við nám og kennslu. Kostirnir birtist í 
samstarfinu þar sem styrkleikar teymisfélaga fá að njóta sín og í 
samræðunum sem verða til þess að fram koma fleiri hugmyndir og 
lausnaleiðir sem nýtast í skólastarfinu. Sólveig Ásta segir kennara telja sig 
hafa faglegan ávinning af teymisvinnu og að með samvinnunni geti þeir 
skipst á hugmyndum og fengið endurgjöf á vinnu sína frá öðrum 
teymisfélögum. Samkvæmt Fríðu Rún var teymið, sem tók þátt í rannsókn 
hennar, stöðugt að líta inn á við og ígrunda hvað hægt væri að gera betur til 
að þróa sig í starfi.  

Ókostir teymiskennslunnar geta verið nokkrir og telur Goetz (2000) þá 
einkum felast í löngum tíma sem fer í samvinnu, samráð og fundahöld. Náin 
samvinna, sem teymiskennsla krefst, auki einnig hættuna á að ágreiningur rísi 
innan teymis. Það að breyta ágreiningi og togstreitu innan kennsluteymis í 
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uppbyggilegt lærdómsferli, sem aftur leiðir til bættra kennsluhátta og góðs 
samstarfs, geti verið veruleg áskorun. Í rannsókn Scruggs o.fl. (2007, bls. 
392−413) á teymiskennslu var sjónum beint að hlutverki, samskiptum og 
viðhorfum kennara. Þar kom m.a. fram að þátttakendur töldu að árangursríkt 
teymi deildi sérþekkingu sinni í kennslu og fyndi þar með leiðir til að hvetja 
nemendur og gera þá áhugasamari í náminu. Þau kennsluteymi sem ekki 
virkuðu sem skyldi áttu við samstarfserfiðleika að etja sem fólust í 
mismunandi áherslum í kennslu sem leiddu til árekstra í stað málamiðlana. 

Það er því ljóst að teymiskennslu og þeirri nánu samvinnu sem hún byggir 
á fylgja ýmsar áskoranir. Thousand o.fl. (2006, bls. 245) tilgreina fimm þætti 
sem auðvelda og liðka til fyrir samvinnu. Þeir eru að teymisfélagar hafi 
samskipti augliti til auglitis, þrói með sér jákvæð eða gagnkvæm tengsl, hafi 
til að bera félagslega færni, þeir fylgist hver með öðrum og að hver og einn 
finni til ábyrgðar og skuldbindingar til samvinnunnar. Þessa þætti segja þau 
að þurfi að hafa í huga þegar teymisfélagar vinna saman að skipulagningu 
náms og kennslu. Höfundar segja enn fremur að með auknu trausti og reynslu 
þeirra sem teymi skipa breytist og aukist skilvirkni og færni þeirra til að 
takast á við samvinnu af þessu tagi. Lencioni (2002, bls. 188−190) fjallar um 
sama efni. Hann segir teymisfélaga þurfa að treysta hver öðrum og sameinast 
um að ræða saman ef upp kemur skoðanaágreiningur. Þeir þurfi að 
skuldbinda sig við ákvarðanir sem teknar eru innan teymisins og gera hver 
annan ábyrgan fyrir því að fylgja áætlunum og beina sjónum að árangri 
teymisins í heild. Goetz (2000) tekur í svipaðan streng og segir teymi þurfa 
tíma til að byggja upp traust og opin samskipti þar sem allir félagar teymisins 
ræða samvinnuna og eru ábyrgir í hlutverki sínu innan þess. Mikilvægt sé að 
allir meðlimir teymis virði þær ákvarðanir sem teknar eru innan þess. 
Kennsluteymi, sem kennir sama hópnum, þurfi að funda reglulega og ræða 
hvað eigi að kenna, hvernig eigi að gera það, hver eigi að kenna og hvernig 
eigi að meta og skipuleggja kennsluna. Goetz segir kennsluteymi þurfa að líta 
inn á við og spyrja sig reglulega hvernig sé hægt að standa betur að 
kennslunni, bæta hana og gera árangursríkari.  

Samvinnan sem einkennir teymiskennsluna kemur í veg fyrir einangrun 
kennara sem löngum hefur fylgt kennarastarfinu. Goetz (2000) fjallar um 
þetta en segir enn fremur að það geti verið erfitt að vinna náið með 
einhverjum sem hefur ólíkar skoðanir og viðhorf til kennslu. Til að 
samstarfið gangi upp þurfi kennarar að vera samstiga og hafa samhljóm í 
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viðhorfum sínum og skoðunum til kennslu. Björn Benedikt Benediktsson 
(2014, bls. 21−32) kemst að svipaðri niðurstöðu í óbirtri meistararitgerð 
sinni; að mismunandi persónuleikar fólks sem starfa saman í teymi og 
ágreiningur innan þess séu helstu ástæður þess að samstarf í teymi gangi ekki 
upp. Mikilvægt sé að teymisfélagar eigi vel saman því teymisvinnan byggi á 
þeirri þekkingu og hæfni sem félagar þess hafa og leggja til samstarfsins. 
Ágreiningur rísi einna helst vegna gagnrýni og baktals og þá skipti miklu að 
geta leyst hann á faglegan hátt. Brown o.fl. (2013, bls. 89) fjalla um 
mikilvægi þess að til sé formlegt ferli til að fylgja og leita lausna ef upp 
kemur ágreiningur í teymi. Í upphafi samstarfs þurfi teymisfélagar að ræða 
opinskátt um kennslufræðilegar áherslur sínar og sýn til að leita 
samræmingar. Í framhaldinu sé gott að teymisfélagar búi sér til áætlun um 
hvernig bregðast skuli við ef upp komi ágreiningur. 

Niðurstaða nýlegrar bandarískrar rannsóknar á því hvernig kennarar takast 
á árangursríkan hátt við þær áskoranir sem óhjákvæmilega fylgja náinni 
samvinnu í teymiskennslu sýnir mikilvægi þess að kennarar noti sérþekkingu 
sína til að takast á við ágreining (Pratt, 2014, bls. 1). Þar kemur einnig fram 
að kennarar verða að takast á við ágreining með því að skapa sér 
sameiginlegan grundvöll til samskipta. Það geri þeir best með því að læra og 
treysta á styrkleika hver annars. Jöfnuður, traust, virðing og að láta sig varða 
um samkennarana fyrir utan kennslustofuna voru m.a. þættir sem 
þátttakendur rannsóknarinnar töldu mikilvæga fyrir árangursríka samvinnu 
(Pratt, 2014, bls. 5−6). Niðurstöður sömu rannsóknar sýndu að til að stuðla að 
jöfnuði meðal teymisfélaga þurfi að nýta sérþekkingu kennara á mismunandi 
námsgreinum og námsaðferðum á þann hátt að þeir læri hver af öðrum og 
bæti hver annan upp. Leggja þarf áherslu á opin samskipti og að finna 
sameiginlegan grundvöll til að koma til móts við mismunandi viðhorf og 
gildi í kennslu. Enn fremur segja rannsóknarniðurstöður að mikilvægt sé að 
kennarar þekki styrkleika hver annars í samvinnu og geti haft samskipti á 
hreinskiptinn hátt. Það stuðli að aukinni fagmennsku og þróun í starfi þeim til 
handa (Pratt, 2014, bls. 5−10). Samkvæmt þessum niðurstöðum er fagleg 
samvinna grundvöllur árangursríkrar teymisvinnu. 

Skipulag teymiskennslu getur verið mismunandi, sem og framkvæmd 
kennslunnar. Misjafnt er hvernig teymisfélagar skipta með sér verkum innan 
teymisins. Goetz (2000) segir oft þörf á að skipa teymisstjóra ef fleiri en tveir 
kennarar eru í teymi. Hann ber ábyrgð á að haldnir séu fundir og fer yfir 
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skipulag. Teymisstjóri svarar líka fyrir teymið gagnvart stjórnendum og sýnir 
fram á að kennt sé eftir settum markmiðum. Hlutverk hinna í teyminu er að 
taka þátt í samræðum og undirbúa kennsluna. 

Teymi eru mismunandi samsett eins og áður hefur komið fram og hefur 
það eðlilega áhrif á skipulag kennslufyrirkomulagsins. Goetz (2000) greinir 
teymiskennslu í tvo meginflokka. Þeir eru: 

1) Tveir eða fleiri kennarar kenna sömu nemendum á sama tíma í sömu 
kennslustofu. 

2)  Kennarar vinna saman en kenna ekki endilega sama hópi nemenda eða 
á sama tíma.  

Cook og Friend, (1996, bls. 6−9) og Thousand o.fl., (2006, bls. 243−244) 
skilgreina leiðir í teymiskennslu nemendahópa með margbreytilegar þarfir 
þar sem sérkennari er hluti af teyminu. Leiðirnar sem þau skilgreina 
sameiginlega eru í meginatriðum: 

1) Styðjandi kennsla/stuðningskennsla. Einn kennari leiðir kennsluna og 
annar fer á milli nemenda og aðstoðar. 

2) Stöðvakennsla. Nemendur fara á milli stöðva og kennarar skipta með 
sér verkum á ákveðnum stöðvum. 

3) Samhliða kennsla. Kennarar skipuleggja kennsluna saman en skipta 
nemendahópnum upp og vinna með mismunandi nemendahópa í 
kennslustofunni. 

4) Samkennsla. Kennarar kenna nemendahópnum saman með því að 
skiptast á að leiða samræður og kennslu nemendanna. Þeir skipuleggja, 
kenna, meta og axla ábyrgð á öllum nemendunum í kennslustofunni. 
Kennarar deila forystu og ábyrgð. Teymisfélagar skipta með sér verkum 
þannig að nemendur njóti styrkleika og sérfræðikunnáttu hvers kennara. Þeir 
kenna jafnhliða, geta hver um sig verið leiðandi í kennslunni og í 
stuðningshlutverkinu. Aðalatriðið og í raun það sem skiptir öllu í 
árangursríkri samkennslu í teymi er að nemendur líti á alla/báða kennarana í 
teyminu sem kennarana sína. 

Í rannsókn Scruggs o.fl., (2007, bls. 411) kom í ljós að ríkjandi 
kennslufyrirkomulag í teymiskennslu var einmitt styðjandi kennsla eða 
stuðningskennsla þar sem einn kennir og annar aðstoðar og var 
stuðningskennarinn oftast í hlutverki aðstoðarkennarans.  

Í íslensku starfsháttarannsókninni, sem áður hefur verið vitnað til, var 
þátttökuskólunum skipt í þrjá flokka með hliðsjón af ríkjandi kennsluháttum 
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innan þeirra. Þeir voru teymiskennsluskólar, bekkjarkennsluskólar og skólar 
þar sem kennsluhættir voru blandaðir. Kennsluhættir í teymiskennslu-
skólunum, sem voru níu talsins, einkenndust af stöðvavinnu eða hringekjum 
sem geta líka kallast valtímar, svæðavinna eða blöndun. Að þessu er staðið 
með mismunandi hætti innan skólanna. Í einhverjum tilvikum stýrðu 
kennarar því hvaða verkefni nemendur fengust við og notuðu sérstök kerfi til 
að ákveða hópaskiptingu. Áhersla var á þemavinnu þvert á námsgreinar og 
útikennslu í u.þ.b. helmingi teymiskennsluskólanna sem þátt tóku í 
rannsókninni. Niðurstöður leiddu í ljós að kennsluskipulag var fjölþættara í 
teymiskennsluskólunum en öðrum skólum sem þátt tóku (Ingvar 
Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 124−125). Verkaskipting kennara í 
teymiskennsluskólunum var ekki skoðuð sérstaklega í rannsókninni. 

2.3  Samantekt 

Menntastefnan skóli án aðgreiningar felur í sér rétt allra nemenda til náms- 
og félagslegar þátttöku í almennum skólum. Stefnan felur í sér viðhorf til 
menntunar sem byggja á jöfnuði og sameiningu sem komu í stað viðhorfa er 
báru keim af aðgreiningu. Skóli án aðgreiningar sýnir viðleitni samfélaga 
sem vilja koma til móts við einstaklingana sem þar búa og eru eins 
mismunandi og þeir eru margir. Þessi nýju viðhorf koma til vegna 
samverkandi þátta, bæði félagslegra og pólitískra. Salamancayfirlýsingin, 
sem samþykkt var árið 1994, gaf tóninn á alþjóðavettvangi en með henni 
voru lögð drög að þróun kennsluhátta fyrir nemendur með sérþarfir. Hún gaf 
því gagnrýni á sérkennslu byr undir báða vængi en hún var talin leiða til 
aðgreiningar nemenda eins og hún var framkvæmd innan skólanna. Einnig 
átti réttindabarátta fatlaðra og annarra minnihlutahópa í samfélögum stóran 
þátt í að skapa þessum nýju viðhorfum til menntunar farveg þar sem gildi 
eins og virðing og réttindi voru í hávegum höfð. Á Íslandi voru lög um skóla 
án aðgreiningar staðfest árið 2008. 

Í skóla án aðgreiningar er sjónum beint að innviðum og skipulagi, aðlögun 
á umhverfi og kennsluháttum til að koma til móts við þarfir nemenda í stað 
þess að einblína á sérþarfir þeirra. Fræðimenn telja árangursríkast að gera 
slíkt með samvinnu starfsfólks innan skólanna og með því að þeir læri hver af 
öðrum. Framgangur stefnunnar innan skólanna er að miklu leyti undir 
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kennurum kominn og færni þeirra til að skipuleggja skólastarfið og kenna á 
þann hátt að allir fái notið þess. 

Teymiskennsla er leið sem skólar hafa valið til að breyta kennsluháttum 
og skipulagi í átt til aukinnar samvinnu og ábyrgðar kennara og starfsfólks á 
öllum nemendum. Teymiskennsla felst í samvinnu tveggja eða fleiri kennara 
eða annarra sérfræðinga eða starfsfólks þar sem teymisfélagar deila ábyrgð á 
námi og kennslu ákveðins nemendahóps. Mismunandi er hvernig 
teymisfélagar skipuleggja kennsluna og hvernig samvinnu er háttað innan 
teymanna. Miklu skiptir að samskipti teymisfélaga séu góð og að 
kennslufræðilegar áherslur þeirra samræmist þannig að allir stefni í sömu átt. 
Ágreiningur í teymi virðist vera helsta ástæða þess að samvinna í teymi 
gengur illa og mikilvægt að geta leyst úr honum á farsælan hátt. Aðkoma og 
stuðningur skólastjórnenda hefur mikil áhrif á gengi teymiskennslu. Góð 
teymiskennsla krefst faglegrar samvinnu starfsfólks þar sem styrkleikar þess 
og sérhæfing fá að njóta sín, sem síðan skilar sér í fjölbreyttari kennslu. Ef 
vel tekst til njóta bæði nemendur og teymisfélagar, sem læra hver af öðrum 
með fjölbreyttum aðferðum.  
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3. Rannsóknin 

Rannsóknir eru mikilvægar fyrir margra hluta sakir. Ef horft er til 
skólasamfélagsins er ávinningurinn þríþættur að mati Creswell (2012, bls. 
5−6). Rannsóknir auka þekkingu á viðfangsefnum, þær gefa tækifæri til að 
bæta starfshætti og auka fagmennsku í starfi og þær draga fram upplýsingar 
sem stefnumótandi aðilar geta byggt umræðu og ákvarðanir á. Sigríður 
Halldórsdóttir (2013, bls. 17) segir að rannsókn sé ferli sem notað er til að 
safna upplýsingum og flokka þær til að auka skilning okkar og þekkingu á 
ákveðnum fyrirbærum. Þetta ferli er formlegt og kerfisbundið og lýtur því 
ákveðnum lögmálum. 

Rannsóknaraðferðir þessa verkefnis flokkast undir eigindlega 
aðferðafræði, þ.e. viðtöl og athuganir. Það er sú tegund aðferðafræða sem 
leitast við að lýsa og skilja hvers eðlis ákveðin viðfangsefni eru. 
Rannsakandinn metur rannsóknargögnin gaumgæfilega og mikilvægt er að 
hann sé meðvitaður um viðhorf sín og skoðanir á rannsóknarefninu svo það 
hafi ekki áhrif á niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 239).  

Hér á eftir verður fjallað um aðferðir og gagnaöflun rannsóknarinnar. 
Farið verður yfir hvernig var staðið að vali á þátttakendum sem og greiningu 
og úrvinnslu á gögnum sem aflað var. Þá verður sjónum beint að þeim þáttum 
sem beinast að áreiðanleika og réttmæti rannsókna sem þessara auk 
siðferðilegra atriða sem nauðsynlegt er að hafa í huga við öflun og úrvinnslu 
gagna í rannsóknarvinnu. Að síðustu verður gerð grein fyrir þeim leyfum sem 
tilskilin eru og fengin voru vegna rannsóknarinnar. 

3.1 Aðferðir og gagnaöflun 

Rannsóknin beindist að því að skoða teymiskennslu í þremur grunnskólum 
hér á landi og tengsl hennar við hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar. 
Tekið skal fram að rannsóknin hefur ekki að markmiði að meta eða dæma 
skólastarfið í þessum skólum heldur fá innsýn í hvernig starfshættir 
teymiskennslu falla að stefnunni um skóla án aðgreiningar. Rannsóknar-
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spurningin, sem höfð var að leiðarljósi, var: Hvernig getur teymiskennsla 
stutt við skólastarf í skóla án aðgreiningar? 

Gagnasöfnun fór fram með tvenns konar hætti, áhorfsathugunum og 
viðtölum. Áhorfsathuganir (e. observation) fóru fram í öllum þremur 
teymisgrunnskólunum og var fylgt eftir með hálfstöðluðum viðtölum (e. 
semistructured interviews) við tvo kennara í hverjum skóla, samtals sex 
viðtöl. 

3.1.1 Val á skólum og viðmælendum 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive 

sampling) sem felur í sér að þeir hafa bæði reynslu og þekkingu á 
rannsóknarefninu. Slíkt úrtak er valið með tilliti til þess að gera 
rannsakendum sem best kleift að skilja rannsóknarefnið, leita svara við 
rannsóknarspurningum eða til að þróa tilgátu (Creswell, 2012, bls. 206−207; 
Matthews og Ross, 2010, bls. 225−226).  

Í rannsókninni, sem gerð var í janúar og febrúar 2015, tóku þrír skólar þátt 
og sex kennarar sem þar starfa, tveir við hvern skóla. Þar sem tilgangur 
rannsóknarinnar var að skoða teymiskennslu var sjónum beint að 
grunnskólum þar sem viðhöfð er teymiskennsla og kennurum innan þeirra. 
Þátttökuskólarnir voru valdir eftir orðspori af teymiskennslu innan 
skólasamfélagsins. Kennararnir sem þátt tóku voru valdir eftir ábendingum 
skólastjórnenda eða kennara í skólunum. Lagt var upp með að þeir hefðu 
a.m.k. þriggja til fimm ára kennslureynslu.  

Teymisskólarnir þrír, sem heimsóttir voru, eru bæði á 
höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Þeir fengu allir sitt dulnefni og 
verða hér eftir nefndir Hnjúkaskóli, Höfðaskóli og Hrunaskóli. Skólarnir eiga 
það allir sammerkt að kennsluhættir þeirra einkennast af samvinnu og 
teymisvinnu kennara og annars starfsfólks, þó svo skipulag innan hvers skóla 
sé mismunandi. Hnjúkaskóli og Höfðaskóli hafa frá upphafi verið með 
teymiskennslu og kenna aldursblönduðum nemendahópum en Hrunaskóli var 
hefðbundinn bekkjarkennsluskóli þar til fyrir nokkrum árum að þar var tekin 
upp teymiskennsla. Þar fer teymiskennslan að mestu fram í árgangamiðuðum 
nemendahópum. Í öllum skólunum eru nemendur frá fyrsta og upp í tíunda 
bekk. 
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Viðmælendur mínir voru sex kennarar af báðum kynjum á aldrinum 
tuttugu og átta til fjörutíu og átta ára. Þeir eru allir með kennararéttindi, auk 
þess sem tveir þeirra eru einnig með sérkennaramenntun. Starfsaldur 
kennaranna spannar þrjú til fimmtán ár. Helmingur þeirra hefur reynslu af 
kennslu við skóla þar sem bekkjarfyrirkomulag er hefðbundið. Allir 
viðmælendur eru í hlutverkum umsjónarkennara í teymum sínum, utan einn 
sem sinnir starfi sérkennara. Til að gæta trúnaðar verður hvorki greint frá 
stöðum kennara innan skólanna í niðurstöðum né gerður greinarmunur á kyni 
viðmælenda þar sem það er ekki talið hafa marktækt gildi fyrir 
niðurstöðurnar. Til að gæta nafnleyndar verða kennararnir hér eftir oftast 
nefndir með bókstöfunum A, B, C, D, E og F. Tilvitnanir í orð kennara, sem 
ekki eru inndregnar í texta, verða skástrikaðar í niðurstöðukafla til að 
aðgreina þær betur frá öðrum texta. 

3.1.2 Áhorfsathugun 

Áhorfsathugun felst í því að rannsakandi fylgist með ákveðnum aðstæðum 
eða fólki og safnar gögnum með því að skrá niður það sem hann sér eða 
skynjar (Rúnar Helgi Andrason, Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 502; 
Creswell, 2012, bls. 213). Áhorfsathugun krefst góðrar hlustunarfærni og 
athyglisgáfu og einnig þarf rannsakandi að vera vakandi fyrir smáatriðum 
sem aðeins augað nemur (Creswell, 2012, bls. 213−14).  

Fylgst var með störfum tveggja teyma í hverjum skóla í u.þ.b. tvær 
kennslustundir. Lagt var upp með að annað teymið væri á yngra stigi og hitt 
starfandi á eldra stigi í hverjum skóla til að fá sem fjölbreyttasta mynd af 
teymiskennslu á öllum aldursstigum. Þegar til kom var það ekki mögulegt þar 
sem erfiðara reyndist að fá kennara í eldri bekkjum til þátttöku en kennara 
yngri bekkja. Teymin, sem þátt tóku í rannsókninni, störfuðu flest á yngsta 
stigi, eða fjögur, eitt á miðstigi og eitt á unglingastigi. 

Áhorfsathuganir í skólunum fóru fram með þeim hætti að ég sat og 
fylgdist með tveimur kennslustundum hjá hverju teymi. Heimsóknirnar voru 
fyrirfram ákveðnar og dagsettar með nokkurra daga fyrirvara. Samskipti milli 
mín og kennara fóru að mestu fram í gegnum tölvupóst þar til að 
heimsóknum kom. Til að athuganirnar yrðu sem marktækastar útbjó ég 
eyðublað til að skrá niður þær upplýsingar sem þjónuðu tilgangi áhorfsins en 
samkvæmt Creswell (2012, bls. 227) skipta slík vinnubrögð miklu máli til að 
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afmarka athuganir og gera þær markvissari. Tilgangur áhorfsins var að 
fylgjast með kennsluskipulagi og námsaðstæðum, samvinnu í teymum og 
kennsluaðferðum. Upplýsinganna aflaði ég með því að fylgjast með 
kennslunni, hlusta og horfa. Einnig átti ég óformleg samtöl við nemendur og 
kennara á vettvangi meðan á athuguninni stóð. 

3.1.3 Viðtöl  

Viðtöl eru ein af helstu gagnasöfnunaraðferðum innan eigindlegra rannsókna 
og var gögnum í þessari rannsókn aflað með hálfstöðluðum viðtölum. Viðtöl 
henta vel sem aðferð við gagnasöfnun þegar skoða á reynslu einstaklinga af 
starfi og eiga vel við þegar kanna á t.d. viðhorf, þekkingu og gildismat 
viðmælenda á rannsóknarefninu (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137; Kvale, 
2007, bls. 6). Samtöl eru grundvöllur mannlegra samskipta og í gegnum þau 
kynnumst við lífi fólks, reynslu, skoðunum, tilfinningum, vonum, draumum 
og ótta. Í viðtali bæði spyr rannsakandinn og hlustar og hefur því tækifæri til 
að lesa í viðmót viðmælandans hverju sinni og til að spyrja frekar ef tilefni er 
til, (Kvale, 2007, bls. 1; Thomas, 2013a, bls. 194).  

Í hálfstöðluðum viðtölum er lagt upp með viðtalsramma sem hefur að 
geyma grundvallarspurningar eða umræðuefni sem tengjast rannsókninni. Í 
viðtalsferlinu sjálfu eru möguleikar á sveigjanleika ef viðtalið þróast út í 
aðrar og áhugaverðar hliðar á rannsóknarefninu. Viðtalsramminn er því 
aðeins leiðarvísir í viðtalinu og hefur þann tilgang að minna á markmið og 
efnisatriði rannsóknarinnar án þess að vera ófrávíkjanlegur (Thomas, 2013a, 
bls. 199). Viðtalsrammi þessarar rannsóknar tók nokkrum breytingum eftir 
því sem viðtölin urðu fleiri og áhugaverð sjónarhorn viðmælenda komu í ljós. 
Breytingarnar fólust að mestu leyti í skýrara orðalagi í spurningum til að ná 
fram markvissari svörum af hálfu þátttakenda. 

Í kjölfar áhorfsathugana voru tekin einstaklingsviðtöl við tvo kennara, 
sinn í hvoru teyminu, í hverjum skóla. Viðtölin urðu því samtals sex og tóku 
fjörutíu til sextíu mínútur í framkvæmd. Viðtölin fóru öll fram eftir kennslu í 
skólunum sjálfum þá daga sem áhorfsathuganirnar fóru fram. 
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3.2 Gagnagreining og úrvinnsla 

Gagnagreining þarf að hefjast um leið og gagnasöfnun hefst. Gæði hennar 
byggjast á þekkingu rannsakanda á rannsóknarefninu, næmi hans, málfærni 
og hæfni til að nota greiningartæki sem nýtast við greiningu merkingar máls 
og texta. Því betur sem rannsakandinn er meðvitaður um greiningu gagnanna 
frá upphafi þeim mun betri verður hún, (Kvale, 2007, bls. 102−103). Í ljósi 
þessa voru hugmyndir, möguleg tengsl og þemu og aðrar hugleiðingar 
skrifaðar niður strax í athugunar- og viðtalsferlinu til að nýta og skoða þegar 
að eiginlegri gagnagreiningu kæmi. 

Upplýsingarnar sem söfnuðust með áhorfsathugunum í skólunum þremur 
voru fyrst og fremst nýttar til að styðja við túlkun á gagnagreiningu 
viðtalanna. Þær nýttust rannsakanda einnig til að gera spurningar til 
viðmælenda í viðtölunum markvissari og gefa honum betri yfirsýn um 
skipulag og aðstæður innan skólanna. Athuganirnar á vettvangi urðu því til 
þess að umgjörð og umhverfi skólastarfsins varð raunverulegra og fyrir vikið 
auðveldara að setja upplýsingar úr viðtölum í samhengi við aðstæður og túlka 
þær. Creswell (2012, bls. 213−214) segir kosti áhorfsathugana meðal annars 
felast í því að þá er rannsakandi til vitnis um það sem raunverulega gerist í 
aðstæðum í stað þess að heyra frá því sagt. 

Viðtölin, sem hljóðrituð voru á spjaldtölvu, voru skrifuð orðrétt upp í 
handrit til frekari greiningar. Gagnagreiningin, sem notuð var við þessa 
rannsókn, flokkast undir merkingargreiningu viðtalsgagna. Kvale (2007, bls. 
104) segir hana felast í þremur meginþáttum, lyklun/flokkun, samþjöppun og 
túlkun gagna. Lyklun (e. coding) felur í sér að uppgötva og merkja við 
lykilorð eða hugtök í textanum til að auðvelda flokkun á innihaldi hans. 
Flokkun (e. catagorization) á textanum gefur rannsakanda yfirsýn um mikið 
magn af upplýsingum. Samþjöppun (e. condensation) innihalds textans felur í 
sér að draga saman efni hans í styttra mál.  

Kvale (2007, bls. 105−108) greinir fimm þrep í samþjöppun texta. Fyrsta 
er að lesa allt handritið yfir í heild sinni til að skerpa yfirsýn. Þá eru þeir 
hlutar viðtalsins sem tengjast beint rannsóknarefninu og hafa merkingu fyrir 
það teknir út. Í þriðja þrepi eru þessar meginhugmyndir endursagðar í mun 
styttra máli eins og þær koma rannsakandanum fyrir sjónir. Þá eru þemun 
vandlega yfirfarin með rannsóknarefnið í huga. Á fimmta þrepinu eru öll 
helstu þemun, sem greind voru í innihaldi textans, tengd saman við 
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rannsóknarefnið. Síðasta stig merkingargreiningar er túlkunin (e. 
interpretation). Hún beinist að því að finna þræðina sem leynast á bak við 
orðin í textanum og binda þá saman. Flokkun og samþjöppun texta lýtur að 
því að minnka umfang hans en oft verður túlkun hans að meiri texta en 
upphaflega þemað var.  

Þemun sem skilgreind voru í innihaldi textans, þ.e. í handritum viðtalanna, 
reyndust vera átta talsins og frá þeim er greint í niðurstöðukafla 
ritgerðarinnar. Í umræðukafla voru þemun tengd saman við rannsóknarefnið, 
sameinuð í sjö þemu og túlkuð og rædd með stuðningi og vísun í fræðin. 

Beinar tilvitnanir frá viðmælendum voru notaðar í niðurstöðukafla í því 
augnamiði að endurspegla og varpa ljósi á þemu rannsóknarinnar og svara 
rannsóknarspurningu (Thomas, 2013a, bls. 236). 

3.3 Réttmæti og áreiðanleiki 

Hugtökin réttmæti og áreiðanleiki eru mælikvarði á gæði. Réttmæti segir t.d. 
til um það hvort próf mæli það sem ætlast er til og mæli það rétt. Áreiðanleiki 
segir til um stöðugleika útkomunnar frá einni mælingu til annarrar og þá 
hvort hægt sé að yfirfæra útkomuna á annað þýði (Sigríður Halldórsdóttir og 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211−212).  

Í þessari rannsókn var leitast við að réttmæti  yrði sem mest og 
áreiðanleiki upp að því marki sem unnt er við rannsókn af þessu tagi þar sem 
úrtakið er lítið og þátttakendur fáir. Þessir þættir voru hafðir í huga allt 
rannsóknarferlið og reyndi þar á færni rannsakandans við að beita 
rannsóknaraðferðunum. Helga Jónsdóttir (2013, bls. 149) segir mikilvægt að 
rannsakandi sé trúr þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og fylgi þeim 
aðferðafræðilegu forsendum sem lagt er upp með í rannsókninni. Það var 
reynt af fremsta megni. 

Alhæfing í aðferðafræði segir til um hversu mikið er hægt að alhæfa út frá 
úrtakinu fyrir þýðið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 24). Í þessari 
rannsókn hafa niðurstöður ekki alhæfingargildi sökum þess að bæði er 
úrtakið lítið og eins er það valið af rannsakanda. Engu að síður er hægt að 
draga ákveðnar ályktanir út frá niðurstöðunum og skoða þær í víðara 
samhengi. 

 Í eigindlegum rannsóknum fá engir tveir rannsakendur sömu niðurstöður 
þó rannsóknarefnið sé það sama. Ástæðan er einkum sú að þeir nálgast efnið 
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með mismunandi reynslu og fræðasýn í farteskinu og leggja því mismunandi 
merkingu í efnið og túlkun á því. Því þarf að kappkosta að yfirfara og 
gaumgæfa allar niðurstöður með gagnrýninni hugsun (Kvale, 2007, bls. 
122−124; Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 239−240).  

Samþætting (e. triangulation) er aðferð sem þekkt er innan eigindlegra 
rannsókna til að efla trúverðugleika þeirra. Hún felst m.a. í að nota fleiri en 
eina gagnasöfnunaraðferð í rannsókn en með því verða oft samlegðarárif sem 
auka gæði rannsóknarinnar. Fleiri en eitt sjónarhorn gera það að verkum að 
rannsakandi annað hvort styrkist í trú sinni og túlkun á niðurstöðu eða hafnar 
henni þar sem sjónarhornin stangast á og eru því ekki trúverðug (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 218; Thomas, 2013a, bls. 
145−146). Til að efla trúverðugleika og réttmæti þessarar rannsóknar enn 
frekar var staðið að gagnaöflun með tvenns konar hætti, þ.e. með 
áhorfsathugunum og viðtölum. Þessar tvær mismunandi nálganir á 
viðfangsefnið studdu hvor aðra og gáfu rannsakanda traustari sýn við 
úrvinnslu og túlkun gagnanna. Til viðbótar þessu kemur svo hin fræðilega 
nálgun sem styður við þær niðurstöður sem fram komu. 

3.4 Siðferðisleg atriði 

Við rannsóknarvinnu er grundvallaratriði að uppfylla siðferðislegar kröfur 
þar sem hagsmunir og persónuvernd þátttakenda er höfð að leiðarljósi. Slíkt 
er vandmeðfarið og ber að virða þó það setji rannsóknum skorður. 
Þátttakandi í rannsókn hefur alltaf rétt til að vita í hverju þátttakan felst og 
hvar og hvernig upplýsingar um hann verða birtar (Sigurður Kristinsson, 
2013, bls. 81). Siðferðisleg málefni koma við sögu frá upphafi rannsóknar til 
enda hennar og mikilvægt er að hafa það í huga allt rannsóknarferlið (Kvale, 
2007, bls. 23).  

Viðtöl eru oft notuð til að afhjúpa reynslu og tilfinningar fólks. Því þarf að 
gæta vel að upplýsingum sem fást úr viðtölum og fara með þær sem 
trúnaðarmál. Viðtöl eru oftast hljóðrituð og skrifuð upp og því eru gögnin 
aðgengileg á því formi í einhvern tíma. Að jafnaði eru viðtölin, sem tekin eru, 
frekar fá og viðmælendur valdir vegna sérstakrar reynslu þeirra og því þarf að 
gæta vel að því að ekki sé hægt að rekja niðurstöður til einstakra þátttakenda. 
Einnig þarf að gæta vel að því að viðmælendur líði ekki fyrir þann 
sveigjanleika sem áður var nefndur í hálfstöðluðum viðtölum þannig að þeir 
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upplifi kvíða þar að lútandi þegar spurt er frekar út í viðkvæm málefni 
(Matthews og Ross, 2010, bls. 226).  

Sótt var um leyfi til Persónuverndar, viðkomandi fræðsluskrifstofa, skóla-
stjóra og kennaranna sem þátt tóku í skólunum. Rannsóknin var kynnt 
þessum aðilum með kynningarbréfi þar sem tilgangur hennar var útskýrður 
og fullum trúnaði heitið, sbr. ofantalin atriði. Þá var þess farið á leit við 
þátttakendur að þeir undirrituðu samþykkisyfirlýsingu um efni bréfsins, sem 
þeir og gerðu, þar sem heitið var að fara eftir efni þess í einu og öllu. 
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4. Niðurstöður 

Hér verða birtar niðurstöður viðtalanna við kennarana sex sem þátt tóku í 
rannsókninni, sem og niðurstöður áhorfsathugana í skólunum þremur. 
Viðtalsgögnin voru gaumgæfð og greind samkvæmt tveimur fyrstu stigum 
merkingargreiningar Kvale (2007, bls. 105−108) með hliðsjón af 
upplýsingum úr áhorfsathugunum. Eftir stóðu átta þemu sem ætlað er að lýsa 
niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Þemun eru: Grunnstoðir, samvinna í teymum, samsetning teyma, 
sérfræðiþekking innan teyma, samskipti teymisfélaga, kostir og ókostir 
teymiskennslu, fræðsla og fagleg ráðgjöf og kennsluaðferðir og 
námsaðlögun. 

Leitast var við að nota orðfæri viðmælenda til að endurspegla og varpa 
ljósi á niðurstöður enn frekar. Niðurstöðum áhorfsathugana var fléttað inn í 
niðurstöður viðtalanna í þeim þemum sem ég mat sem svo að vörpuðu 
frekara ljósi á frásagnir kennaranna. Mesta vægið fengu niðurstöður 
áhorfsathugana í þemanu kennsluaðferðir og námsaðlögun og eru þær raktar í 
kafla 4.8.1 sem er undirkafli þess þema. Í fylgiskjali 8, aftast í ritgerðinni, er 
örstutt lýsing á helstu aðferðum og vinnubrögðum í kennslu sem sagt er frá í 
kaflanum. 

4.1 Grunnstoðir 

Eins og áður hefur komið fram eru fræðilegar grunnstoðir þessa rannsóknar-
verkefnis tvær; skóli án aðgreiningar og teymiskennsla. Hér verður leitast við 
að greina frá skilningi kennaranna á þeim, hvaða þætti þeir telja mikilvægasta 
fyrir framgang þeirra og þeim þáttum teymiskennslu sem hafa styðjandi áhrif 
á skólastarf í skóla án aðgreiningar. 

Allir kennararnir voru sammála um að skóli án aðgreiningar væri skóli 
sem sinnti öllum nemendum, skóli í heimabyggð þar sem allir nemendur eiga 
rétt á námi við hæfi. Kennari A komst þannig að orði: „Ég skil það þannig að 
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þá eiga að vera jöfn tækifæri til náms fyrir alla ... koma til móts við alla 

alveg sama hvernig þú ert á sál og líkama.“ 

Kennararnir nefndu nokkra mismunandi þætti sem nauðsynlegan 
grundvöll fyrir framgang stefnunnar. Einn þeirra nefndi mikilvægi þekkingar 
starfsfólks á sérþörfum og fræðslu innan skóla í tengslum við þær. Annar 
taldi að húsnæði og aðstaða, sem hentuðu öllum nemendum, og hjálpartæki 
fyrir þá sem á þyrftu að halda skipti miklu máli. Enn annar talaði sérstaklega 
um að huga þyrfti að líðan nemenda sem væri grundvallaratriði í margbreyti-
legum hópi. Samvinnu taldi einn kennarinn vera mikilvæga meðal starfsfólks 
í skóla án aðgreiningar og að starfsfólk væri víðsýnt, sveigjanlegt og 
fordómalaust. Kennari B hafði þetta til málanna að leggja: 

... sveigjanleiki og samvinna, viðsýni, hugsa út fyrir kassann, finna 
lausnir. Já, ekki horfa á barn með þroskahömlun sem vandamál eða 
barn með miklar greiningar ... ég myndi vilja horfa á það sem áskorun 
og finna út einhverjar leiðir til að koma á móts við það í hinum 
fullkomna heimi. 

Stuðningur var sá þáttur sem flestir tiltóku sem mikilvægastan til að stefna 
skóla án aðgreiningar næði fram að ganga í skólunum, eða fjórir kennarar af 
sex. Þar voru þeir að vísa í fjölgun starfsfólks. Til þess að allir nemendur geti 
gengið í almennan skóla þarf starfsmannafjöldinn að vera nægur að mati 
kennaranna, bæði til að sinna almennum stuðningi og utanumhaldi og 
sérhæfðari stuðningi þroskaþjálfa eða sérkennara. Tveir kennarar nefndu 
peninga sérstaklega í þessu tilliti en þeir væru forsenda þess að hægt væri að 
fjölga starfsfólki.  

Allir kennararnir töldu að skólarnir þeirra störfuðu í anda skóla án 
aðgreiningar, þó einn þeirra gæfi í skyn að hann væri það að minnsta kosti 
samkvæmt skólanámskránni. Kennari F sagði að öllu jöfnu væru kennarar og 
starfsfólk að leggja sig fram við að koma til móts við þarfir allra. Hann tók 
sem dæmi fjölfatlað barn sem væri með manninn með sér og fengi því góða 
þjónustu ... 

... en svo eru þessi gráu svæði, það er alltaf það sem nístir hér ... barnið 
á að þrífast inn í bekk en hann á ekki að fá neina aðstoð þannig að hann 
læri að aðlagast samfélaginu sem er inni í skólanum. 

Kennarinn vísar til erfiðleika vegna hegðunar eða sérþarfa sem ekki eru 
sýnilegar sem hann segir að leiði oft til þess að erfitt sé að sinna almennri 
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kennslu. Hann segir að allur krafturinn fari þá í að sinna þessum hópi 
nemenda sem tekur mikinn tíma og slíkt komi niður á öllum hinum nema til 
komi aukinn stuðningur. Undir þessa skoðun taka tveir aðrir kennarar sem 
telja einnig hegðunarvandkvæði og miklar sérþarfir nemenda vera helstu 
ástæðu þess að í skóla án aðgreiningar þurfi aukinn stuðning. 

Í áhorfsathugunum í öllum skólunum var ljóst að nemendahóparnir voru 
fjölbreytilegir og að sumir nemendur þurftu meiri aðstoð og utanumhald en 
aðrir. Þá er aðeins vísað til sýnilegra þarfa. Í öllum hópunum voru 
stuðningsaðilar, sérkennari/stuðningskennari eða þroskaþjálfi og alltaf 
stuðningsfulltrúi og stundum tveir. 

Sameiginlegur skilningur allra kennaranna á teymiskennslu var að hún 
væri fyrst og fremst samvinna og sameiginleg ábyrgð. Þeir sögðu jafnframt 
að mikilvægt væri að teymið skipti með sér verkum og að styrkleikar hvers 
og eins teymisfélaga væru nýttir samkvæmt því. Kennari C sagði nauðsynlegt 
að „teymið sem slíkt geti skipt með sér verkum ... við getum nýtt auð hver 

annars í ákveðin störf, ákveðna þætti, styrkleika og veikleika og tekið tillit til 

þess, getum haft ýmsa stærðarhópa ...“ Enn fremur fannst honum að 
afrakstur samvinnu teymis ætti að sjást í verki í kennslustofunni. Stöðvavinna 
og hringekjur þar sem nemendahópum væri skipt upp væru dæmi um slíka 
samvinnu og skipulag, þó svo allir umsjónarkennarar væru í grunninn með 
ákveðna umsjónarhópa. Með þessum hætti „þá sést best virkni teymisins, 

hvernig hægt er að rótera á milli.“ Kennari B sagði að teymiskennsla væri 
„hópur af fólki sem kemur saman og reynir að skapa gott umhverfi til náms.“ 
Í teyminu þyrfti að ríkja góð stemning sem hann sagði skipta miklu máli því 
hún leiddi af sér gott námsumhverfi fyrir alla nemendur. Slík stemning yrði 
til þegar teymisfélagar væru opnir fyrir hugmyndum hver annars og sýndu 
ákveðinn sveigjanleika og tillitsemi í teymisvinnunni. 

Grundvallarþættir árangursríkrar teymiskennslu, að mati allra kennaranna, 
voru góð samvinna, samræðan sem henni fylgdi og sameiginleg sýn allra 
teymisfélaga. Mjög mikilvægt væri að allir teymisfélagar stefndu að sömu 
markmiðum og væru sammála um hvernig unnið skyldi að þeim. Kennari E 
orðaði þetta skemmtilega og á einfaldan hátt með því að segja að 
teymisfélagar þyrftu að vera sammála um hvort þetta gula væri sítróna eða 
banani. 

Aðrir þættir sem kennarar nefndu sem grundvöll fyrir árangursríka 
teymiskennslu var gott skipulag og að meðal teymisfélaga ríkti virðing og 
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traust. Kennari D komst þannig að orði að „... ef þetta traust er ekki til staðar 

þá virkar ekki liðið, liðsheildin  ...“ Hann líkti teymiskennslu við íþróttalið 
þar sem allir hafa ákveðið hlutverk sem byggt er á styrkleikum hvers og eins 
liðsfélaga. Allir verða að vinna saman að settu marki ef vinna á leikinn sem 
hlýtur að vera aðalmarkmið leiksins og sameiginleg sýn allra liðsmanna. 

Allir kennararnir sex voru á einu máli um að teymiskennsla gæti stutt við 
skólastarf í skóla án aðgreiningar. Einn þeirra hafði þó varann á og sagði svo 
vera ef teymið virkaði sem slíkt. Góð teymiskennsla ætti að geta stuðlað að 
því að koma betur til móts við ólíkar þarfir nemenda. Aðrir kennarar voru 
sannfærðari og töldu teymiskennsluna styðja við starfið í skóla án 
aðgreiningar.  

Aðspurðir af hverju þeir teldu teymiskennslu geta stutt skólastarf án 
aðgreiningar voru fjórir kennarar sem töluðu um að best væri að mæta 
fjölbreytilegum nemendahópi með fjölbreyttum aðferðum sem 
teymiskennslan byði upp á. Kennari C sagði að í teymiskennslu kæmu fram 
fleiri hugmyndir sem hentuðu fleirum. Kennari F talaði einnig um 
hagræðinguna sem hlytist af teymiskennslunni. Þá skapaðist meira svigrúm 
til að hópaskipta nemendum og vinna þannig að ólíkum verkefnum. Kennari 
E tók í svipaðan streng og sagði að í teymiskennslu yrðu til fleiri tækifæri til 
námsaðlögunar og sveigjanleika þar sem fleiri fullorðnir væru til að sinna 
ólíkum verkefnum. Kennari D sagði að í teymiskennslu væri líklegra að 
einstaklingsþörfum væri sinnt. Kennarar A og B töluðu um mikilvægi 
sveigjanleika og víðsýni í fari starfsfólks sem vinnur í teymi sem væru líka 
mikilvægir eiginleikar til að mæta ólíkum þörfum nemenda í skóla án 
aðgreiningar. 

4.2 Samvinna í teymum 

Einn af grundvallarþáttum teymiskennslu er samvinna teymisfélaga, sbr. 
niðurstöður í kaflanum hér á undan, og nú verða raktir þeir þættir sem 
kennararnir sögðu felast í slíkri samvinnu og skiptu mestu máli. 

Allir kennararnir voru sammála um að samvinna í teymi felist fyrst og 
fremst í skipulagningu kennslu, áætlanagerð, undirbúningi, framkvæmd og 
mati. Til grundvallar þessari skipulagningu skiptast teymisfélagar á 
hugmyndum og leita saman að leiðum og lausnum til að koma til móts við 
nemendahópinn. Kennari E sagði þessu tengt: „Sko, við undirbúum okkur 
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saman og við gerum kennsluáætlanir saman og svona vikuáætlanir og við 

ræðum málefni einstaklinga og einstaklingsmarkmið, já, það er heilmikill 

undirbúningur.“ 
Í framhaldi af skipulagsvinnunni skipta teymisfélagar að öllu jöfnu með 

sér verkum. Fimm af sex kennurum töldu ákjósanlegast að styrkleikar hvers 
teymisfélaga fengju að njóta sín og námsgreinum og verkefnum væri skipt 
niður samkvæmt því ef mögulegt væri. Kennari á yngsta stigi taldi það ekki 
skipta höfuðmáli þar sem flestir kennarar á stiginu væru yngri barna kennarar 
og því jafnvígir á alla kennslu á því stigi. Allir kennararnir, sem rætt var við, 
voru tiltölulega sáttir við teymin sín og töldu sig vera að kenna það sem þeir 
vildu helst og þar sem kraftar þeirra nýttust vel. 

Kennararnir voru spurðir hvort þeir teldu sig geta lært hver af öðrum í 
gegnum samvinnu þeirra í teymunum. Allir sögðust þeir fullvissir um það. Af 
svörum þeirra að dæma kemur einkum tvennt til. Fimm kennarar töldu að 
teymisfélagar gætu lært af því að skiptast á skoðunum og fá álit hver hjá 
öðrum um mál sem upp koma eða hvernig best væri að framkvæma hlutina. 
Kennari B komst svo að orði: „... ég gæti ekki ímyndað mér að vera kennari í 

einhverri stofu þar sem ég hitti samkennara minn aldrei til þess að skiptast á 

skoðunum og fá álit hjá og ráðgjöf.“ Þrír kennarar sáu sóknarfæri í að læra 
fjölbreyttar aðferðir og njóta þar með góðs af færni og reynslu teymisfélaga 
sinna. Kennari D benti á að eins gætu nýútskrifaðir kennarar komið með 
nýjar áherslur inn í teymi: „... þá kemur XXX nýútskrifuð í teymið og þar er 

haugur af nýjum hugmyndum og bara svona ferskur blær.“ Kennari C sagði 
að óskastaðan væri sú að teymisfélagar gætu skipulagt vinnu sína þannig að 
einn þeirra væri laus á ákveðnum tíma til að geta fylgst með öðrum 
kennurum kenna. Það væri hins vegar erfitt í framkvæmd þar sem þörfin fyrir 
starfskrafta allra teymisfélaga með nemendahópinn væri svo mikil og þyrfti 
að fullnýta. 

... það er mjög auðvelt að skrifa það og ræða það ... en að koma því í 
framkvæmd á gólfi, mér finnst það oft stoppa þar. Það er ætlast til þess 
að kennarinn framfylgi fræðum og umræðum en svo er enginn sem 
spáir í það er þetta raunhæft? 

Þegar kennarar voru inntir eftir skoðun sinni á því hvort nemendur lærðu 
samvinnu af þeim voru þeir ekki eins vissir í sinni sök. Fimm af sex töldu það 
þó líklegra en hitt því börnin lærðu það sem fyrir þeim væri haft. Það færi þó 
eftir aldri nemenda og færni þeirra í að skynja og meta samvinnu fullorðna 
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fólksins í kringum þá. Einn kennarinn sagðist ekki gera sér grein fyrir hvort 
svo væri.  

Í tveimur skólum af þremur töluðu kennarar um sérstaka fundi í skólunum 
sínum þar sem ræða á fyrirfram ákveðin mál sem lúta að skipulagningu, 
nemendamálum og málefnum teymanna sjálfra. Að mati kennara, sem er í 
fjölmennasta teyminu af þeim sem þátt tóku í rannsókinni, eru svona 
formlegheit nauðsynleg til að allt gangi upp í skipulagninu og samvinnu. 
Hins vegar taki svona strangt skipulag á til lengdar með stóran nemendahóp. 

... og þá dettur maður í þá gryfju að maður er bara einn með sínum 
umsjónarhópi og er ekki að mingla svona mikið eða nýta krafta hvors 
annars nógu mikið. Það er yfirleitt, hef ég tekið eftir, þegar 
mannskapurinn er mjög þreyttur og ... þá höfum við ekki orku í að 
skipuleggja því að þetta er mikið skipulag. 

Einn angi samvinnu í teymi eru foreldrasamskipti og aðspurðir sögðu allir 
kennararnir að miklu máli skipti að kennarar ynnu saman og samræmdu 
aðgerðir varðandi þau samskipti. Tveir kennarar sögðu frá því að í þeirra 
teymi skiptust teymisfélagar á að senda út vikulega tölvupósta til foreldra og 
svara fyrirspurnum tengdum þeim ef þyrfti. Eins væri mikil samvinna fyrir 
foreldraviðtöl og fundi með foreldrum. Kennari C sagði slíka samvinnu því 
miður vera oftast þegar um erfið mál eða erfið samskipti væri að ræða en það 
væri ómetanlegur stuðningur að geta alltaf haft einhvern með sér: 

Þannig að þú ert aldrei Palli er einn í heiminum eins og í rauninni var 
hér áður. Og í rauninni er þetta sameiginleg ábyrgð okkar þannig að þó 
eitthvað barn sé í umsjón einhversstaðar annars staðar ber ég jafnmikla 
ábyrgð á því og umsjónarkennarinn. 

Samvinnan í teymunum birtist því einnig í aðkomu allra teymisfélaga að 
öllum nemendum í hópnum.  

Í áhorfsathugunum í skólunum þremur sáust glögg merki um samvinnu 
kennara við undirbúning kennslu þar sem vinnan á hverju svæði eða 
kennslustofum var mjög svipuð í hverjum skóla fyrir sig. Verkaskipting milli 
kennara var einnig vel merkjanleg. Skipulag og aðstæður í skólunum ýta 
undir samvinnu bæði nemenda og kennara þar sem nemendur fljóta gjarnan á 
milli opinna svæða eða kennslustofa eftir verkefnum. Í tveimur af þremur 
skólum sem heimsóttir voru hafði hver nemendahópur og kennsluteymi hans 
yfir að ráða nokkuð rúmgóðum og opnum svæðum sem gjarnan voru 
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afmörkuð með hillum og skúffum sem geymdu námsgögn og bækur. Á 
svæðunum voru einnig rúmgóð vinnuherbergi fyrir teymin til að nýta til 
undirbúnings og samvinnu. Kennari A sagði vinnuherbergin ýta undir 
samvinnu og samræðu teymisfélaga því eftir kennslu væru oftast allir þar 
samankomnir til skrafs og ráðagerða. Í þriðja skólanum fór kennsla nemenda-
hópanna fram í samliggjandi kennslustofum sem búið var að opna á milli. 
Nemendaborðum á svæðum og kennslurýmum var gjarnan raðað saman fyrir 
hópavinnu og samvinnu af einhverju tagi. 

4.3 Samsetning teyma 

Í þemunum hér á undan var komið inn á mikilvægi þess að nýta styrkleika 
kennara í teymum og að þeir skipti með sér verkum í samræmi við þá.Til 
þess að svo megi verða þarf að huga vel að samsetningu teymanna.  

Allir kennararnir sex, sem tekið var viðtal við, voru sammála um að 
samsetning teyma og hvernig þau væru skipuð skipti höfuðmáli í tengslum 
við framgang þeirra og virkni. Það hefði mikið að segja um framvindu 
skólastarfs og árangur þess. Kennararnir sögðu að skipan í teymi væri undir 
stjórnendum komin en upplifðu samt að reynt væri að taka tillit til óska 
kennara ef mögulegt væri. Þeir þættir sem kennarar nefndu að taka þyrfti mið 
af við skipan í teymi voru mismunandi en flestir töluðu um bakgrunn, 
styrkleika, menntun, reynslu og færni einstaklinga í félagslegum samskiptum. 
Tveir kennaranna nefndu sérstaklega að svo væru alltaf einstakingar sem ættu 
ekki skap saman og því ekki farsælt að þeir væru settir saman í teymi. 

Fjöldi kennara og starfsfólks í teymunum, sem tóku þátt í rannsókninni, 
fóru eftir fjölda nemenda og samsetningu nemendahópsins. Öllum 
nemendahópunum í skólunum þremur er skipt niður í umsjónarhópa á 
ákveðna umsjónarkennara. Að sögn fimm kennara af sex var sú skipting að 
öllu jöfnu ekki ráðandi í vinnu þeirra heldur einungis til að auðvelda yfirsýn 
og utanumhald á hópunum. Í öllum teymunum var að minnsta kosti einn 
kennari með töluverða kennslureynslu og oft fleiri. Einn kennaranna talaði 
um að það kæmi oftast í hlut þess reynslumesta í teyminu að draga vagninn 
og það væri álag sem fylgdi því. Allir kennararnir sögðust tiltölulega sáttir 
við að vinna saman í teymi við kennslu og hefðu ekki hug á að breyta 
starfstilhögun sinni yfir í hefðbundið kennsluform. 
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Nemendum í 1. og 2. bekk Hnjúkaskóla er í grunninn skipt í þrjá 
umsjónarhópa. Í kennsluteymi nemendahópsins eru því þrír umsjónar-
kennarar en auk þeirra eru tveir stuðningsfulltrúar og einn stuðningskennari í 
teyminu. Sérkennari er einnig starfandi á yngsta stigi og vinnur því að hluta 
til með teyminu. Kennsluteymi nemendahóps á unglingastigi í Hnjúkaskóla 
samanstendur af fjórum umsjónarkennurum og einum stuðningskennara. 
Þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi eru einnig starfandi á stiginu og eru hluti af 
teyminu.  

Í Höfðaskóla er 2. og 3. bekk skipt í fimm umsjónarhópa en kennslu-
teymið hefur jafnmarga umsjónarkennara, einn stuðningskennara og einn 
stuðningsfulltrúa. Í sama skóla er nemendahópnum í 6. og 7. bekk skipt niður 
í fjóra umsjónarhópa. Umsjónarkennarar hópsins eru því fjórir en auk þeirra 
eru í teyminu einn stuðningskennari og tveir stuðningsfulltrúar.  

Kennsluteymi 2. bekkjar í Hrunaskóla samanstendur af þremur umsjónar-
kennurum og einum stuðningsfulltrúa. Einn af umsjónarkennurunum hefur 
sérkennaramenntun. Hópnum er skipt í þrjá umsjónarhópa. Í teymi 3. bekkjar 
í sama skóla eru tveir umsjónarkennarar, einn þroskaþjálfi og einn 
stuðningsfulltrúi. Annar umsjónarkennaranna er einnig með sérkennara-
réttindi. Nemendahópnum er að öllu jöfnu skipt í tvo umsjónarhópa. 

Teymin sem viðmælendur voru hluti af voru því misstór, allt frá þremur 
teymisfélögum upp í sjö. Umsjónarkennararnir í hverju teymi voru frá 
tveimur talsins upp í fimm en það fór eingöngu eftir fjölda nemenda. 
Sérkennari eða stuðningskennari voru til staðar í öllum teymunum og í einu 
teyminu voru þeir tveir. Misjafnt var hvort og þá hvaða sérfræðimenntun þeir 
höfðu. Þrír þeirra höfðu sérkennararéttindi, tveir voru þroskaþjálfar, báðir 
með kennsluréttindi, einn var almennur kennari með tæplega tíu ára 
kennslureynslu og einn leikskólakennari. Algengasta formið á samsetningu 
teyma í skólunum, að sögn kennara, var sambærilegt við teymin þeirra, nema 
teyma sem höfðu þroskaþjálfa er störfuðu að fagi sínu innan þeirra.  

Í öllum skólunum þremur var það tiltölulega nýleg ráðstöfun að 
sérkennari/stuðningskennari væri í öllum teymum skólans en kærkomin og 
mikilvæg breyting að mati kennaranna. Stuðningsfulltrúi var einnig í öllum 
teymum og í tveimur þeirra voru þeir tveir talsins. Þeir voru í teymunum 
vegna ákveðinna nemenda sem þurfa stöðuga aðstoð í leik og starfi. 
Samsetning nemendahópa skiptir því miklu máli við skipan í teymi og þar 
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kemur sérfræðiþekking til sögunnar. Nánar verður vikið að aðkomu 
sérkennara og sérfræðiþekkingar í næsta kafla. 

4.4 Sérfræðiþekking innan teyma 

Eins og áður hefur komið fram fannst öllum kennurunum það mjög 
mikilvægt að í hverju teymi væri sérkennari eða stuðningskennari og þeir 
virtust þakklátir fyrir þessa nýtilkomnu breytingu. Þeir sögðu að með þessu 
móti gætu þeir sinnt mismunandi þörfum nemenda betur. Kennara C fannst 
þetta vera frábær ráðstöfun og sagði að það kæmi í veg fyrir að ákveðnir 
nemendur yrðu útundan og fengju ekki aðstoð: 

... maður var alltaf svo hræddur um að ákveðin börn myndu týnast í 
raun þegar þetta er svo mikið flæði og börnin eru ekki bara föst hjá þér 
og þú getur fylgst með því allan daginn, alla vikuna, allt árið, heldur 
eru þau að fara milli margra kennara ... 

Þó var misjafnt milli teymanna hvort sérkennarinn var umsjónarkennari í 
teyminu eða aðeins í hlutverki sérkennara og voru skoðanir kennaranna 
skiptar á ágæti þess. Kennari F, sem er sérkennari í hlutverki umsjónar-
kennara í teyminu sínu, sagði að stundum fyndist honum skorta tækifæri til 
að sinna sérkennsluþættinum og skapa vettvang til að taka út nemendahópa í 
einstök verkefni. Dæmi um slíkt verkefni nefndi hann stafavinnu með 
nemendum í 1. og 2. bekk sem þyrftu þess sérstaklega með. Hann sagði 
jafnframt að þetta væri skipulagsatriði innan teymisins en oftar en ekki viki 
kennsla af þessu tagi fyrir almennri kennslu alls hópsins. Kennari E, sem er 
einnig umsjónarkennari með sérkennararéttindi, sagði hins vegar að hann 
myndi ekki vilja vera umsjónarkennari ef hann hefði ekki sérkennslu-
bakgrunninn. Hann nýttist sér afar vel í hlutverki umsjónarkennara. Kennari 
D sagði að sérkennarinn í sínu teymi nýttist „... afar vel á þann hátt að sinna 

þeim nemendum sem eiga við mikla námsörðugleika að stríða og bara 

hjálpar okkur umsjónarkennurum að, já, að vinna þetta í sameiningu ...“ 
Hins vegar sagði hann að sérkennarinn þyrfti oft og tíðum að taka stöðu 
umsjónarkennara í forföllum hinna og það kæmi þá niður á stuðningi við 
nemendahópinn.  

Í tveimur teymum voru menntaðir þroskaþjálfar með kennsluréttindi í 
hlutverki sérkennara. Í tveimur öðrum teymum voru þroskaþjálfar starfandi 
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vegna ákveðinna nemenda. Kennari E, sem vinnur í teymi með þroskaþjálfa, 
segir styrkleika hans og sérþekkingu vera mikinn kost fyrir teymiskennsluna: 

... hún er náttúrulega svo rosalega flink í að horfa meira á 
einstaklinginn og hvað þarf þessi einstaklingur, umsjónarkennarinn er 
meira að horfa á hópinn og hvernig þetta gengur fyrir hópinn og þá er 
svo fínt að vera með manneskju sem hefur sérhæft sig í að horfa á 
einstaklinga og finna eitthvað út fyrir þá og forgangsraða, hann getur 
þetta, hvað ætla ég að byggja næst ofan á? 

Stuðningsfulltrúar voru einnig hluti af öllum teymunum. Þeir, eins og 
þroskaþjálfarnir, voru starfandi þar vegna ákveðinna nemenda sem þurfa 
stöðuga aðstoð. Kennarar voru að öllu jöfnu verkstjórar þeirra og lögðu upp 
vinnuna. Í einum skólanum voru stuðningsfulltrúar látnir „rótera“ á milli 
skjólstæðinga en í hinum skólunum voru þeir fastir í sama teymi. Kennararnir 
sögðu starfskrafta stuðningsfulltrúa nýtast að öllu jöfnu vel þó þeir væru ekki 
faglærðir. Það skipti ekki alltaf öllu. Kennari E hafði þetta um málið að segja: 

Ég hef verið með stuðningsfulltrúa sem hefur verið algjörlega 
kennaraígildi og svo hef ég verið með stuðningsfulltrúa sem hefur 
næstum verið eins og eitt sérþarfabarnið og tekið mikinn tíma frá mér, 
þannig að manneskjan skiptir svo miklu máli. 

Misjafnt var hvort stuðningsfulltrúar voru í mikilli samvinnu og undirbúningi 
með kennsluteymunum eftir kennslu á daginn en það virtist ráðast einna helst 
af stöðuhlutfalli þeirra og öðrum verkefnum sem þeir sinntu í skólunum. 
Flestir stuðningsfulltrúar voru þó alltaf einhvern tíma dagsins með teymunum 
í undirbúningi og samvinnu. 

Í öllum skólunum voru einnig starfandi mismunandi teymi kennara og 
annars starfsfólks. Dæmi má nefna teymi sérgreinakennara, íþróttakennara, 
þroskaþjálfa, stuðningsfulltrúa og skólaliða. 

Kennararnir voru inntir eftir því hvort teymisfélögum stæði til boða 
utanaðkomandi aðstoð eða stuðningur í starfi ef á þyrfti að halda. Þeir voru 
allir sammála um að svo væri og að skólastjórnendur, og deildarstjórar í þeim 
skólum þar sem þeir væru, væru fremstir í flokki að veita þá aðstoð og 
stuðning. Hvað varðaði aðra sérfræðiþjónustu en þá sem veitt er í skólunum 
sjálfum sögðu allir kennararnir að skólaþjónusta í viðkomandi skólaumdæmi 
sæi um þá hlið mála. Þar væri hægt að fá aðgang að þjónustu og ráðgjöf 
sálfræðinga og annarra fagmenntaðra aðila sem nauðsynleg væri, t.d. í 
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tengslum við greiningarferli hjá nemendum eða önnur mál sem þyrfti 
sérfræðiaðstoð eða ráðgjöf með.  

4.5 Samskipti teymisfélaga 

Samskipti eru án efa bæði mikilvægur og viðkvæmur þáttur innan 
teymiskennslu. Allir kennararnir töldu samskipti skipta sköpum í teymis-
kennslu og hefðu í raun úrslitaáhrif á hvort teymiskennslan gengi vel og bæri 
tilætlaðan árangur. 

Ágreiningur og togstreita eru mein sem oft vilja koma upp í náinni 
samvinnu eins og teymiskennsla er. Þrír kennarar töldu að algengustu 
ástæður ágreinings og togstreitu væru ólík sýn og áherslur í kennslu og 
skólastarfi almennt. Einnig nefndu þrír kennarar að ef einhverjir teymis-
félagar kæmu sér undan ábyrgð og legðu lítið til samvinnunnar gæti það 
valdið samskiptaerfiðleikum til lengri tíma litið. Kennari C sagði aðalástæðu 
ágreinings vera „að fólk sé ekki samstiga og beri jafna ábyrgð og þá 

náttúrulega fer af stað, þú veist gremja.“ Tveir kennarar nefndu mikilvægi 
málamiðlunar við teymiskennslu og að virða skoðanir annarra sem stundum 
samrýmdust ekki þeirra eigin. Leitast þyrfti við að finna jafnvægi í 
samvinnunni og að kennarar yrðu að vera undir það búnir að hugmyndir 
þeirra fengju ekki alltaf hljómgrunn annarra teymisfélaga. 

Þegar spurt var um hvað væri gert innan skólanna ef ágreiningur kæmi 
upp í teymi sögðu allir kennararnir að þá tækju stjórnendur alla jafna við og 
reyndu að sætta sjónarmið. Þeir sögðu enga formlega leið til í ágreinings-
málum innan skólanna. Annars væri yfirleitt lítið að gert fyrr en að hausti að 
teymið væri að öllum líkindum brotið upp. 

Í Hrunaskóla og Höfðaskóla var ætlast til að öll teymi funduðu vikulega 
gagngert til að ræða samvinnuna í teyminu og samskipti innan þess. Þessir 
fundir voru skipulagðir á stundaskrá allra teyma. Gert var ráð fyrir að 
stjórnendur sætu þessa fundi öðru hvoru og fylgdust með hvernig samvinnan 
gengi og teymið virkaði. Í öðrum skólanum virtist þetta fyrirkomulag ganga 
verr en í hinum. Ástæður þess voru mikil forföll starfsfólks og því var þessi 
samræða oftar látin víkja fyrir nemendamálum og skipulagi kennslu í 
samráðstíma teymanna. Kennarar beggja skólanna voru að öllu jöfnu ánægðir 
með þetta fundafyrirkomulag og sögðu þessa fundi gera það að verkum að 
hlutir væru ræddir, sem annars myndu kannski ekki vera, og nefndu 
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samskipti og líðan teymisfélaga sem dæmi. Einn komst svo að orði: „... 

auðvitað er maður ekki sáttur við allt og þá þarf að fá að pústa.“ Annar 
kennari sagði að með þessum fundum væri „reynt að hafa allt uppi á borðum 

í stað þess að byrgja eitthvað inni í sér ... svona þarf þetta að vera í 

teymiskennslu.“ Kennararnir fjórir, sem höfðu reynslu af fundum þar sem 
samskipti teymisfélaga og líðan í teymi voru rædd opinskátt, sögðu að þetta 
væri vandmeðfarin umræða en samt mjög þörf. Það væri mikil kúnst að koma 
uppbyggjandi gagnrýni á framfæri og því væru þessir fundir stundum svolítið 
erfiðir. Hins vegar töldu þeir að fundirnir væru nauðsynlegir og stuðluðu að 
betri teymisvinnu og að teymisfélagar slípuðust betur saman. Einn kennarinn 
sagði að með þessum samræðum lærðu teymisfélagar inn á hver annan og 
áttuðu sig betur á persónuleikum og þolmörkum hvers og eins. Annar kennari 
sagði þessu tengt: „Þetta er ágætis skóli fyrir mann sjálfan, sjálfskoðun, að 

sitja á þessum fundum.“ 
Þeir þættir sem kennararnir tiltóku að stuðluðu að góðum samskiptum í 

teymi voru virðing, traust, skuldbinding og umburðarlyndi. Kennari B líkti 
teymiskennslunni við tannhjól sem þyrfti að vera vel smurt til að hún gengi 
vel fyrir sig. Í þessu samhengi væri smurningin þá góð samskipti innan 
teymisins. Hann sagði: „... þú veist maður þarf að leggja það á sig að 

kynnast viðkomandi og svolítið svona finna út takt og komast í takt við eins 

og tannhjól ...“ 

4.6 Kostir og ókostir teymiskennslu 

Oftar en ekki eru tvær hliðar á málum og svo er einnig með teymiskennslu. 
Kostina við teymiskennslu telja kennararnir vera fjölmarga og mun fleiri en 
ókostina. 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru það atriði sem vegur þyngst hjá öllum 
kennurunum. Þeir voru fullvissir um að í teymiskennslu séu kennsluaðferðir 
að öllu jöfnu fjölbreyttari en í hefðbundinni kennslu þar sem aðeins er einn 
kennari. Í teymiskennslu komi fleiri kennarar að ákveðnum nemendahópi og 
vinni saman og því hægara um vik að nýta styrkleika hvers teymisfélaga og 
nýta þá í þágu allra nemenda. Þeir töldu einnig hugmyndavinnuna, sem fram 
færi í teymunum, mikinn kost og hún væri oft og tíðum mjög frjó og nýttist 
vel þegar leita þyrfti lausna á ákveðnum viðfangsefnum eða nemendamálum 
og einnig útfærslum á kennslutilhögun. Kennari A sagði að ólíklegt væri að 



47 

kennarar í teymiskennslu festust í sama fari því „þá er einhver sem pikkar í 

mann.“ 
Fjölbreyttar kennsluaðferðir nýtast bæði kennurum og nemendum vel. 

Allir kennararnir voru sammála um að í teymiskennslu lærðu teymisfélagar 
hver af öðrum og ættu með því að geta tileinkað sér fleiri aðferðir í kennslu 
og verða betri fagmenn fyrir vikið. Kennari F sagði það þroskandi að vera í 
teymi og sagði í því samhengi: 

... þá sérðu nýjar aðferðir, þú sérð nýja nálgun og innst inni held ég að 
það sé bara eðli okkar ef við sjáum eitthvað sem vekur athygli og 
sjáum að það virkar að þá grípurðu það og ég held að þetta sé ekkert 
síðri endurmenntun heldur en margt annað að fylgjast með kennslu 
annarra. 

Fjórir kennarar töldu nemendur hafa hag af teymiskennslu því að líklegra 
væri að komið væri til móts við þarfir allra með fjölbreyttari kennslu-
aðferðum. Kennari B sagði að „... nemendur græða örugglega á því, því þeir 

uppskera þegar búið er að kasta á milli hugmyndum tveggja eða þriggja í 

teymi, það kemur eitthvað frábært út úr því. Og þá græða nemendur 

fjölbreytt verkefni.“ Kennari C sagði enn fremur að í teymiskennslu upplifðu 
nemendur hvernig væri að vera í hópi og kynnast fjölbreyttum einstaklingum 
með mismunandi þarfir og nytu þar með góðs af fjölbreyttum aðferðum og 
mismunandi námsaðlögun. Tveir kennarar nefndu einnig þann kost að ef 
forföll væru í teyminu gætu nemendur treyst því að það væri alltaf einhver 
sem þeir þekktu sem tæki við kennslunni. Það stuðlaði að miklu öryggi, 
sérstaklega fyrir yngri nemendur. 

Allir kennararnir nefndu hina sameiginlegu ábyrgð teymisfélaga sem kost 
við teymiskennsluna en á mismunandi hátt. Kennari E tiltók að ef togstreita 
kæmi upp milli kennara og nemanda þá væri hægt að leysa hana með 
sameiginlegri ábyrgð innan teymisins. Kennarar geti „skipst á nemendum“ ef 
illa gengi að ná til þeirra af einhverjum ástæðum eða fylgst með öðrum 
kennurum vinna með þessum nemendum, læra af því og tileinka sér þá færni. 
Nemendur hafi líka fleiri fullorðna til að leita til í teymiskennslu og þurfi 
ekki eingöngu að treysta á einn kennara sérstaklega ef samskipti þeirra á milli 
ganga ekki vel. Kennarar E og F töluðu sérstaklega um að betur sæju augu en 
auga og það væri mikill kostur að standa ekki einir við erfiðar ákvarðana-
tökur. „Og það er náttúrulega líka mjög mikill styrkleiki í teymiskennslu að 

geta deilt áhyggjum og líka að fá fleiri augu til að horfa á.“ 
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Fjórir kennarar nefndu foreldrasamstarfið sérstaklega en þá, eins og áður 
hefur komið fram, er oft gott að geta deilt ábyrgðinni, sérstaklega í erfiðum 
málum. Kennari A komst svo að orði:  

Já, og líka finnst mér í þessum foreldrasamskiptum, sem eru nú 
kannski einn þyngsti hlekkurinn í þessu starfi að sumu leyti, að þá 
hefur maður alltaf stuðning, mitt álit er ekki bara mitt álit, við erum 
þarna fjögur saman á svæðinu ...  

Kennari F sagði í þessu samhengi það líka mikinn kost fyrir foreldra að geta 
leitað til fleiri en eins kennara því ekki væri hægt að ganga að því vísu að öll 
samskipti gengju upp. Kennari B talaði einnig um foreldrasamskiptin og það 
ef árekstrar yrðu á milli kennara og nemenda og sagði: „... þú ert ekkert í 

einhverju svona einskismannslandi, þú hefur alltaf eitthvað bakköpp.“ Hann 
sagði enn fremur að ef upp kæmi nemendamál sem þyrfti að taka á strax þá 
væri það hægt í teymiskennslu því þar væru alltaf einhverjir aðrir sem gætu 
tekið við kennslunni á meðan. Aðrir tveir kennarar töluðu um þá hvatningu 
sem fylgdi því að vera hluti af góðu teymi. Þá þyrðu kennarar frekar að prófa 
sig áfram og reyna nýja hluti og aðferðir. 

Þrátt fyrir marga góða kosti teymiskennslu fylgja henni líka nokkrir 
ókostir að mati kennaranna. Stærsta ókostinn töldu þeir allir vera ef 
samvinnan gengi illa og teymið virkaði þess vegna ekki sem skyldi. Kennari 
B komst þannig að orði: „Það getur verið martröð ef þeir passa ekki saman 

þeir sem settir eru saman í teymi.“ Tveir kennarar nefndu að samvinnan og 
skipulagningin sem teymiskennslunni fylgdi væri mjög tímafrek og stundum 
gæfist ekki tími fyrir hvern og einn til undirbúnings þegar verkum væri skipt 
milli kennara. Það væri mikill ókostur. Eins nefndi einn kennarinn að nokkur 
hætta væri á því að mál féllu niður og væri ekki sinnt sem skyldi ef það væri 
enginn einn sem tæki ábyrgðina. 

Kennari E nefndi ókostinn við það ef kennari í teymi væri í hlutastarfi og 
sagði „... það er ókostur þegar fólk er í hlutastarfi í teymiskennslu, það 

fúnkerar ekkert rosalega vel.“ Eins nefndu tveir kennarar að ef mikil forföll 
væru innan teymisins þá þyngdist oft róðurinn fyrir hina sem gæti valdið 
álagi og kæmi niður á gæðum teymisvinnunnar. Kennari F sagðist ekki sjá 
neina ókosti við teymiskennslu. 
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4.7 Fræðsla og fagleg vinna 

Fræðsla og fagleg vinna er oft talin undirstaða árangursríks skólastarfs. Þegar 
kennararnir voru inntir eftir því hvort skólinn þeirra hefði staðið fyrir 
skipulegri fræðslu um teymiskennslu sögðu kennarar í tveimur skólum af 
þremur svo vera.  

Kennarar Hrunaskóla sögðu að skólinn hefði fyrir nokkrum árum staðið 
fyrir þróunarverkefni fyrir starfsfólk þar sem áhersla var lögð á samvinnu, 
teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti. Heilmikil vinna hafi farið fram í 
tengslum við teymiskennslu sem bæði stjórnendur og starfshópur innan 
skólans svo og utanaðkomandi aðilar sáu um. Þar hafi t.d. verið rætt um 
mismunandi hlutverk innan teyma, sem geta verið margvísleg. Starfsfólki var 
gert að líta í sinn barm og skoða teymið sem það starfaði í og greina hlutverk 
sitt innan þess.  

Í Höfðaskóla sögðu kennararnir að innan skólans hefði alltaf verið stutt 
við starfsþróun sem lyti að samvinnu og teymiskennslu, enda legði skólinn 
mikla áherslu á þessa þætti í skólastarfinu. Má þar nefna skipulagt hópefli 
meðal starfsfólks til að stuðla að trausti þess á milli og lestur fræðigreina um 
teymiskennslu. Mikil vinna færi fram á haustin við að þjappa teymum saman 
og búa til starfsvænt umhverfi meðal félaga innan teymisins. Stjórnendur 
væru mjög styðjandi og legðu mikla áherslu á samvinnu milli teymisfélaga 
og faglega samræðu.  

Kennarar Hnjúkaskóla sögðu að þeir vissu ekki til þess að skipulögð 
fræðsla um teymiskennslu hefði verið í skólanum. Strax í byrjun hefði verið 
lagt upp með teymiskennslu og starfsfólkið lært smátt og smátt hvernig best 
væri að haga málum. Á fyrsta starfsárinu hafi allir unnið saman í einu teymi 
og lært hver af öðrum. Síðan hafi teymum fjölgað og hvert teymi lært jafnt og 
þétt hvernig best væri að standa að samvinnunni. Að sjálfsögðu færu reynsla 
og hugmyndir milli teyma en það væri ekki skipulögð fagleg vinna af hálfu 
skólans. Kennararnir tóku fram að stjórnendur væru mjög styðjandi og alltaf 
boðnir og búnir til að aðstoða og veita faglega ráðgjöf ef um hana væri beðið. 

Kennararnir sex í öllum skólunum voru sammála um að fræðsla af 
einhverju tagi og skipulögð fagleg vinna í tengslum við samvinnu og 
teymiskennslu væri mikilvæg. Fimm þeirra sögðu að þar væru sóknarfæri til 
að bæta teymiskennsluna. Kennari F sagði að „... kannski er feillinn hjá 

okkar teymi að við vinnum soldið mikið í náminu í staðinn fyrir að fara 
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kannski inn á við, sem sagt í teymið sjálft.“ Kennarar A, B og D sögðu að 
teymiskennslu væri örugglega hægt að bæta og gera árangursríkari með því 
að skipuleggja faglega samræðu milli teyma og jafnvel milli teymisskóla 
þannig að hugmyndir, reynsla og þekking færu á milli og starfsfólk lærði 
þannig hvert af öðru. Kennari C sagði að hann vildi gjarnan sjá faglega þróun 
teymiskennslunnar myndrænt fyrir sér og talaði um ákveðnar vörður á þeirri 
leið sem vert væri og raunhæft að stefna að. 

Kennarar B og E tiltóku sérstaklega að mikil þörf væri á að nýir kennarar, 
sem kæmu til starfa í skólunum, fengju fræðslu og ráðgjöf um það hvað 
teymiskennslan snerist. Kennari B sagði að ekki væri hægt að ætlast til að 
nýir kennarar kynnu til verka í teymisvinnu og „sérstaklega ef þeir lenda í 

teymum með einhverjum sem þeir kannski smella ekki með, því það er 

náttúrulega algjört happdrætti.“ Þarna er aftur komið inn á mikilvægi 
samsetningar teyma sem fjallað var um hér að ofan. 

4.8 Kennsluaðferðir og námsaðlögun 

Meginþáttur teymiskennslu er að sjálfsögðu kennslan sjálf og þær aðferðir og 
vinnubrögð sem kennararnir nota til að standa að námi og kennslu nemenda 
sinna. 

Allir kennararnir töldu að teymisvinna bæði gæfi tækifæri til og leiddi af 
sér fjölbreyttar kennsluaðferðir vegna samvinnu teymisfélaga með ákveðna 
nemendahópa. Þegar kennararnir voru beðnir um að skilgreina hvaða 
kennsluaðferðir þeir notuðu mest í sinni kennslu voru flestir þeirra frekar 
hikandi. Þeir lýstu algengustu aðferðunum sem þeir sögðu að teymin notuðu í 
kennslu en virtust oft eiga erfitt með að nefna þær með nafni. Einn kennarinn 
sagði aðferðirnar sem hann beitti í kennslu vera mjög margar „ég er ekki með 

bókina hans Ingvars með mér til að telja þær upp“. 

Kennari A sagði kennsluteymið sitt nota innlagnir og umræður, 
sýnikennslu, hlutbundna kennslu og þemakennslu. Þá nefndi hann PALS 
félagalestur sem mikið væri nýttur við lestrarkennslu. Nemendur fengju líka 
stundum verkefni sem þeir ættu að leysa eftir fyrirmælum kennara. Kennari B 
taldi upp uppgötvunarnám, vendikennslu, sem væri ný aðferð, innlagnir bæði 
frá kennara og af netinu, hópavinnu ýmiss konar, vinnubókarvinnu og 
þemavinnu sem hann tiltók sérstaklega sem afar fjölbreytta vinnu sem 
innihéldi margar aðferðir. Kennari C sagði að byrjendalæsi væri 
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aðalkennsluaðferðin og að inn í hana fléttaðist samfélags- og náttúrufræði-
kennslan. Hann sagði að byrjendalæsið gæfi fjölbreytta möguleika á 
útfærslum og samþættingu við aðrar greinar. Í stærðfræðinni væri mikil 
hlutbundin kennsla og stigskiptur stuðningur. Kennari D lagði áherslu á 
mikilvægi þess að ýta undir sjálfstæð vinnubrögð nemenda og sagði að 
nemendahópurinn hans væri ekki mikið í stýrðri kennslu. Nemendur ættu að 
hafa frumkvæði og móta sín verkefni sjálfir með aðstoð kennaranna sem 
væru í hlutverki leiðbeinenda. Kennari E sagði það stefnu skólans að nota 
byrjendalæsi sem kennsluaðferð í íslensku og að hana nýtti teymið einnig í 
öðrum námsgreinum. Lögð væri áhersla á bæði einstaklingsvinnu nemenda 
og samvinnu þeirra á milli og sýnikennslu á töflu. Hann nefndi einnig 
útikennslu sem kennsluaðferð er kennsluteymið notaði, enda yfirlýst stefna 
skólans. Kennari F sagði að teymið sitt blandaði saman mörgum aðferðum. 
Uppistaðan væri byrjendalæsi í íslenskukennslunni. Þá nefndi hann 
uppgötvunarnám og leitarnám sem dæmi um kennsluaðferðir sem teymið 
notaði í kennslu.  

Allir kennararnir sögðu kennsluna skipulagða út frá markmiðum sem 
gæfu möguleika á fjölbreyttari útfærslum heldur en ef kennslubækur stýrðu 
ferðinni.  

Þá voru kennarar inntir eftir hvaða aðferðum þeir beittu til að koma á móts 
við einstaklingsmun í kennslunni. Allir kennararnir voru sammála um að það 
sem skipti mestu máli væri að mæta nemendum þar sem þeir væru staddir. 
Algengustu aðferðirnar við að mæta einstaklingsmun væru að draga úr 
kröfum eða auka þær, allt eftir stöðu nemandans. Aðferðir til þess, sem 
kennarar nefndu, voru mismunandi þyngdarstig verkefna, ólík verkefni og 
misjafnar áherslur. Kennari B sagði t.d. hægt að aðlaga námsefnið sem fyrir 
væri í bekknum með því að fækka dæmunum sem reikna ætti miðað við 
hópinn og finna tíu lýsingarorð í stað tuttugu o.s.frv. Þá væri einnig hægt að 
leggja fyrir nemendur mismunandi verkefni sem hæfðu hverjum og einum. 
Nemendur gætu einnig unnið í námsefninu á sínum hraða sem væntanlega 
hentaði þeim nemendum best sem væru sjálfstæðir og góðir námsmenn. Þeim 
hópi væri svo hægt að gera kleift að taka námsefni efri bekkja og fara á 
undan.  

Fjórir kennarar nefndu hópaskiptingar sem leið til að koma á móts við 
mismunandi einstaklingsþarfir í kennslu, þannig gæfist tækifæri til að hafa 
þyngdarmun á verkefnum og fara mismunandi hratt yfir námsefnið. Kennari 
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F lagði áherslu á að reyna að gera verkefni fyrir getulitla nemendur þannig úr 
garði að þeir fengju sjálfstraust og öðluðust trú á eigin getu. Þá fyrst væri 
hægt að gera til þeirra kröfur og ýta þeim áfram. Kennari A talaði um 
mikilvægi hlutbundinnar vinnu fyrir þá sem slíkt þyrftu.  

Kennararnir sögðu þessar mismunandi útfærslur á námsaðlögun fara að 
mestu fram í kennslustofum eða á svæðum nemendahópanna. Í öllum 
teymunum voru samt dæmi um að nemendur væru einnig stundum teknir út í 
litlum hópum eða á einstaklingsgrunni. Teymisfélagar ákvæðu það í samræmi 
við þarfir nemenda og ef það var talið henta betur. Kennari A sagði að 
sérkennari tæki stundum litla nemendahópa út í ákveðin verkefni í stuttan 
tíma í einu, t.d. til að æfa hljóðkerfisvitund eða til aðstoðar tvítyngdum 
nemendum. Þeir hópar væru samt sífellt í endurskoðun eftir þörfum nemenda. 
Kennari, sem er í hlutverki sérkennara í unglingastigsteymi, sagði að 
sérkennsla 8. bekkjar færi eingöngu fram á svæðunum meðan sérkennsla í 9. 
bekk færi að öllu jöfnu fram í litlum hópi í sérstofu. Það ákvæði 
kennsluteymið með tilliti til þarfa nemenda og hvað þeim kæmi best og 
stundum í samráði við nemendurna sjálfa. Í áhorfsathugunum sást að í öllum 
skólunum voru lítil kennslurými inn af svæðum eða stofum til að nota fyrir 
kennslu litilla hópa, einstaklingskennslu eða til næðisstunda.  

Allir kennararnir sögðu að ákvarðanir um námsaðlögun af einhverju tagi 
fyrir nemendur byggðust á námslegri stöðu þeirra og námsmati. Kennari C 
sagði sitt teymi nota símat yfir allan veturinn til að fylgjast með stöðu 
nemenda sinna. Enginn kennaranna nefndi niðurstöðu skimana í skólum og 
greiningar nemenda að fyrra bragði sem ástæðu sérkennslu eða stuðnings en 
þegar þeir voru sérstaklega spurðir eftir hvort svo væri sögðu þeir að þær 
væru hafðar til hliðsjónar. Tveir kennarar tilgreindu líðan nemenda sem 
merki um að námið væri ekki við hæfi og leita þyrfti leiða til aðstoðar. 
Kennari E nefndi dæmi um slíkt í báðar áttir og sagði að oft yrðu nemendur 
leiðir ef námið ögraði þeim ekki nóg og eins yrðu nemendur leiðir ef þeir 
réðu ekki við verkefnin sem lögð væru fyrir þá. Kennari B taldi vanlíðan 
nemenda oft vera orsakavald námserfiðleika hjá þeim nemendum sem annars 
ættu ekki í erfiðleikum með nám. 
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4.8.1 Áhorfsathugun 

Í áhorfsathugunum í skólunum þremur var sérstakur gaumur gefinn að 
kennsluaðferðum og námsaðlögun sem beitt var í kennslustundunum tveimur 
sem fylgst var með í hverju teymi. 

Í Hnjúkaskóla var fylgst með kennslu í 1. og 2. bekk og 8. og 9. bekk. 
Fyrri kennslustundin sem fylgst var með hjá 1. og 2. bekk var íslenska. Þar 
var nemendum skipt í lestrarhópa eftir getu þar sem lestrarkennsluaðferðin 
PALS var notuð. Sú aðferð felst í samvinnu tveggja nemenda við lestur texta 
eftir fyrirfram ákveðnum reglum. Þeim til aðstoðar voru umsjónarkennarar, 
einn stuðningskennari og tveir stuðningsfulltrúar sem dreifðu sér á svæðin. Í 
þessum tíma fóru einnig nokkrir nemendur, ýmist einir eða tveir saman, að 
lesa hjá sérkennara í litlu kennslustofunni inn af svæðinu. Að lestri loknum 
hófst vinna á svæðunum sem samanstóð af ritun, sóknarskrift og lestri. 
Kennarar gengu á milli nemenda og leiðbeindu en stuðningsfulltrúarnir sátu 
hjá ákveðnum nemendum og aðstoðuðu þá við vinnu sína. Í seinni 
kennslustundinni var fylgst með þematengdri vinnu nemenda sem fólst í 
vinnu með árstíðirnar. Vinnan hófst með innlögn kennara og umræðum í 
heimakrók. Innlögnin var studd með bókum með einföldum texta og litríkum 
myndum, hnetti og flettitöflu sem á voru skráð lykilhugtök umræðuefnisins. 
Að þessu loknu var einstaklingsvinna á svæðunum sem fólst í ritun 
lykilorðanna af töflunni á blað sem nemendur enduðu á að myndskreyta í stíl 
við efnið. Misjafnt var hvað nemendur skrifuðu mörg orð niður á blaðið sitt. 
Einnig voru teknar myndir af lykilorðunum á töflunni á spjaldtölvur sem voru 
svo staðsettar á hópborðunum. Það gerði nemendum, sem erfitt áttu með að 
afrita orðin af töflunni á blaðið sitt, kleift að sjá orðin í meiri nánd, afmarka 
hvert orð og stækka það upp meðan ritun fór fram. Heyrnartól voru í boði 
fyrir þá nemendur sem kusu meira næði til vinnu inni á svæðunum og voru 
þrír nemendur sem nýttu sér þau.   

Fyrri kennslustundin, sem fylgst var með á unglingastigi, var stærðfræði í 
8. bekk. Nemendur unnu saman í fjögurra manna hópum sem áttu að vinna 
spurningalistakönnun um sjálfvalið efni. Í framhaldi áttu þeir síðan að safna 
svörum við spurningunum, bæði innan skóla og utan. Niðurstöðurnar áttu 
nemendur að setja upp og skila á myndrænan hátt á tölvutæku formi, hver 
hópur fyrir sig. Eftir fyrirmæli frá kennurum um vinnuna framundan hópuðu 
nemendur sig saman á borð til að semja spurningar. Hver hópur hafði 
fartölvu til umráða. Tveir umsjónarkennarar gengu saman á milli hópa, lásu 
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yfir spurningar hvers hóps, gættu að framsetningu þeirra og ræddu vinnuna 
áður en hópurinn fékk leyfi til að halda áfram. Stuðningskennarinn aðstoðaði 
nemendur eftir föngum í hópunum. Seinni kennslustundin, sem fylgst var 
með á unglingastigi, var íslenskutími hjá litlum nemendahópi hjá 
stuðningskennara. Kennslan fór fram í lítilli stofu nálægt vinnusvæði 
unglingastigs. Í kennslustundinni var farið yfir verkefni um fornöfn sem 
nemendur höfðu unnið gagnvirkt á spjaldtölvur daginn áður. Þeir tóku 
skjámynd af niðurstöðum og sendu kennara í tölvupósti. Í tímanum var lesið 
sameiginlega yfir verkefnið svo að allir hefðu tækifæri til að laga það sem 
betur mátti fara. 

Í Höfðaskóla fóru áhorfsathuganir fram í 2. og 3. bekk og 6. og 7. bekk. 
Viðfangsefni fyrri kennslustundar sem fylgst var með hjá yngri 
nemendahópnum var sóknarskrift og stafsetning. Kennari las upp einfaldar 
setningar og nemendur skrifuðu þær upp eftir honum. Eftir að hafa lesið 
hverja setningu upp nokkrum sinnum skrifaði kennari hana upp á töflu og 
gátu þá nemendur bæði farið yfir og skrifað setninguna upp eftir töflunni. Í 
seinni kennslustundinni var byrjendalæsi og í þeim tíma var hópurinn 
kynjaskiptur. Kennslustundin hófst í heimakrók þar sem farið var yfir 
vinnuna í tímanum sem fólst í stöðvavinnu þar sem unnið var með samsett 
orð annars vegar og sögugerð eftir myndum hins vegar. Vinnan á stöðvunum 
var sett upp sem paravinna. Hún fól í sér heilmikla samvinnu við að lesa 
saman orðin og para þau saman og lesa texta sem fylgdi myndunum sem raða 
átti í tímaröð. Stuðningskennari kom inn á svæðið og bauð upp á aðlagað efni 
fyrir lítinn hóp nemenda sem fólst í að para saman orð og mynd í stað þess að 
para saman tvö orð og setja saman í eitt. Kennslustundirnar tvær sem fylgst 
var með hjá 6. og 7. bekk voru þematímar þar sem viðfangsefnið var 
mannslíkaminn. Á hverju svæði var ein vinnustöð og fluttust nemendur á 
milli fjögurra svæða. Kennsluaðferðirnar sem voru lagðar til grundvallar á 
stöðvunum voru fjölbreyttar. Á fyrstu stöðinni var kennari með innlögn sem 
fylgt var eftir með umræðum nemenda og kennara. Á næstu stöð var 
vinnubókarvinna þar sem kennari var til aðstoðar. Á þriðju stöðinni var 
skapandi vinna þar sem nemendur teiknuðu mannslíkama upp á 
maskínupappír og merktu inn á hann líkamshluta. Fjórða stöðin fólst í 
samvinnunámi nemenda eða púslaðferð. Þar unnu fjórir til fimm nemendur 
saman og allir höfðu skilgreind hlutverk í hópavinnunni. 
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Í Hrunaskóla var fylgst með kennslu í 2. bekk annars vegar og 3. bekk 
hins vegar. Í 2. bekk var verið að vinna á stöðvum þar sem allur árgangurinn 
fór milli allra stöðva. Mikil forföll voru í kennsluteyminu þennan dag, sem 
áhorfsathugunin fór fram, þar sem vantaði einn umsjónarkennara af þremur 
og stuðningsfulltrúann. Því voru tveir kennarar með allan hópinn. Það leystu 
þeir með því að skipuleggja sjálfstæða vinnu á tveimur stöðvum af fjórum en 
hún fólst í að lita myndir og perla. Hinar stöðvarnar tvær voru kennarastýrðar 
þar sem annars vegar voru nemendur að búa til krossglímu og hins vegar 
hugtakakort þar sem þemað var hollusta og heilbrigði. Í báðum tilvikum var 
innlögn og sýnikennsla á töflu og í framhaldi áttu nemendur að vinna 
sjálfstætt með kennarann til aðstoðar. Auk stuðnings frá kennara var 
einstaklingsmun mætt með mismunandi kröfum á nemendur í verkefna-
vinnunni. Allir nemendur innan sama hóps unnu að sömu verkefnum. Í 3. 
bekk var fylgst með stöðvavinnu í stærðfræði með öðrum umsjónarhópnum 
þar sem áhersla var lögð á fjölbreytta vinnu með peninga. Stöðvarnar voru 
fimm talsins og var gert ráð fyrir u.þ.b. fimmtán til tuttugu mínútna vinnu á 
hverri stöð. Verkefnin á stöðvunum samanstóðu af vinnubókarvinnu, 
þrautalausnum og að klippa og líma út kennslupeninga eftir ákveðnum 
fyrirmælum. Kennari og þroskaþjálfi gengu á milli stöðva og aðstoðuðu. Einn 
nemandi fékk annað verkefni við eina stöðina en að öðru leyti var 
einstaklingsmun mætt með því að aðlaga verkefnin sem fyrir voru á 
stöðvunum á þann hátt að gera meiri kröfur til sumra nemenda og draga úr 
kröfum hjá öðrum. 

Að þessu sögðu má sjá að mikið var lagt upp úr stöðvavinnu á meðan 
áhorfsathugun stóð yfir. Hún fólst annað hvort í samvinnu nemenda eða 
sjálfstæðri vinnu. Í öllum teymunum fór einnig fram bein kennsla að 
einhverju leyti. Ljóst er einnig eftir áhorfsathugun að samvinna kennaranna í 
teymunum gefur tækifæri til ýmiss konar hópaskiptinga. Stuðningurinn, sem 
nemendur fengu við námið, var mjög sýnilegur meðan á áhorfi mínu stóð. 
Oftar en ekki gengu kennarar, sérkennarar og stuðningsfulltrúar milli 
nemenda og voru þeim til aðstoðar á vinnusvæðunum eða í kennslustofunum. 
Dæmi voru líka um að nemendur fengju aðstoð í litlum hópi eða einir sér en 
sá stuðningur fór fram í litlum rýmum inn af kennslusvæðunum eða 
kennslustofunum. 



56 

4.9 Samantekt 

Í heild má segja að nokkuð góður samhljómur hafi verið í svörum 
kennaranna. Flestir þeirra töldu stuðning vera mikilvægasta þáttinn fyrir 
framgang skóla án aðgreiningar. Aðrir þættir sem þeir nefndu voru þekking 
starfsfólks á sérþörfum, húsnæði, aðstaða og líðan nemenda. Sameiginlegur 
skilningur allra kennaranna á teymiskennslu var að hún einkenndist fyrst og 
fremst af samvinnu og sameiginlegri ábyrgð á nemendahópi. Einnig töldu 
flestir það mikilvægt að kennarar, sem störfuðu saman í teymi, hefðu 
sameiginlega sýn til skólastarfsins og stefndu að sömu markmiðum, auk þess 
sem virðing og traust þyrfti að ríkja innan  teymisins. Kennararnir deildu allir 
þeirri skoðun að samvinna kennara í teymi fælist í sameiginlegri 
skipulagningu kennslu, áætlanagerð, undirbúningi, framkvæmd og mati. 
Hugmyndavinna og lausnaleit væri einnig mikilvægur þáttur í teymiskennslu. 
Að mati allra kennaranna skiptir samsetning teyma og það hvernig þau eru 
skipuð höfuðmáli í tengslum við framgang þeirra og virkni. Þeir þættir sem 
þeir nefndu að taka þyrfti mið af við skipan í teymi voru mismunandi en 
flestir töluðu um bakgrunn, styrkleika, menntun, reynslu og færni 
einstaklinga í félagslegum samskiptum. Öll teymin, sem þátt tóku í 
rannsókinni, voru skipuð sérkennara/stuðningskennara, auk umsjónarkennara 
og stuðningsfulltrúa. Kennararnir, sem rætt var við, töldu það skipta miklu 
máli að sérkennari væri hluti af teyminu og sögðu það skapa tækifæri til að 
sinna mismunandi þörfum nemenda betur. Samskipti teymisfélaga skipta 
sköpum í teymiskennslu samkvæmt kennurunum og sögðu þeir að þau hefðu 
í raun úrslitaáhrif á það hvort teymiskennslan gengi vel og bæri tilætlaðan 
árangur. Að mati allra kennaranna leiðir teymiskennslan af sér fjölbreyttari 
kennsluaðferðir þar sem styrkleikar hvers teymisfélaga nýtast. Kennararnir 
voru samt flestir hikandi þegar  þeir voru beðnir um að skilgreina og nefna 
þær kennsluaðferðir sem þeir notuðu mest. Algengustu aðferðirnar við að 
mæta einstaklingsmun sögðu kennararnir vera að draga úr kröfum eða auka 
þær, allt eftir stöðu nemandans. Það væri gert með mismunandi þyngd 
verkefna og fjölbreyttum viðfangsefnum. Hópaskiptingar væru einnig leið til 
að koma á móts við mismunandi þarfir í kennslu. Kennararnir sex, í öllum 
skólunum, voru sammála um að fræðsla af einhverju tagi og skipulögð fagleg 
vinna í tengslum við samvinnu og teymiskennslu væri mikilvæg. 
Mismunandi var hvernig að slíku var staðið innan skólanna þriggja. 
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5. Umræður 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvernig starfshættir við 
teymiskennslu tengjast skólastarfi í skóla án aðgreiningar. Markmiðið var að 
finna svar við rannsóknarspurningunni: Hvernig getur teymiskennsla stutt við 
skólastarf í skóla án aðgreiningar? Í þessum kafla eru niðurstöður 
rannsóknarinnar túlkaðar, ræddar og settar í fræðilegt samhengi með því að 
tengja efnið öðrum rannsóknum. Þá eru dregnar af þeim ályktanir í þeim 
tilgangi að komast að niðurstöðu og svara rannsóknarspurningunni. Þemun í 
niðurstöðukafla voru endurskoðuð og sameinuð í þau sjö þemu sem ég taldi 
vega þyngst við að svara henni. Þemun eru: Skóli án aðgreiningar, samvinna í 
teymiskennslu, skipan starfsfólks í teymi, samskipti í teymiskennslu, 
kennsluaðferðir í teymiskennslu, námsaðlögun í teymiskennslu og 
stjórnendur og teymiskennsla. Í lok kaflans er efnið dregið saman og leitast 
við að svara rannsóknarspurningunni. 

5.1 Skóli án aðgreiningar 

Niðurstöður rannsóknar minnar gefa til kynna að skilningur allra kennaranna 
á skóla án aðgreiningar samræmist þeirri grunnhugsun sem rannsóknir, lög 
og aðalnámskrá búa yfir. Hún er að öll börn eigi rétt á námi við hæfi í sínum 
heimaskóla, án tillits til sérþarfa af einhverju tagi (Hermína Gunnþórsdóttir, 
2010, bls. 8; Norwich, 2013, bls. 93; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 43; Thomas, 2013, bls. 473; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Einn 
kennarinn sagði að í sínum huga væri skóli án aðgreiningar „skóli sem sinnir 

öllum nemendum alveg sama hvernig þeir eru, að það eigi allir að upplifa 

það, foreldrar, nemendur og kennarar að það sé verið að vinna með hverjum 

og einum eins og honum viðkomandi kemur best.“ 
Miðað við svör allra kennaranna voru þeir mjög meðvitaðir um ólíkar 

þarfir nemenda og þá skyldu sína að koma til móts við þær í skóla án 
aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43). Þrír af 
sex kennurum sögðu að aukinn stuðningur skipti grundvallarmáli til að geta 
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sinnt þörfum fjölbreyttra nemendahópa. Í reglugerð um sérkennslu frá 2010 
er kveðið á um rétt nemenda um sérstakan stuðning í skólastarfi í samræmi 
við metnar sérþarfir þeirra (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskóla nr. 585/2010). Í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að 
aðildarríki eigi að tryggja fötluðum einstaklingum stuðning innan almenna 
skólakerfisins (Innanríkisráðuneytið, 2013, bls. 18−19). Aincow (2005, bls. 
9) segir að í skóla án aðgreiningar þurfi sérstakan stuðning fyrir hóp nemenda 
sem gæti af margvíslegum ástæðum átt undir högg að sækja í skólastarfinu. Í 
þessu sambandi nefndu kennararnir sérstaklega hegðunarvandkvæði og 
miklar sérþarfir nemenda sem stundum væru ekki sýnilegar og nefndi einn 
þeirra líðan sem dæmi, „það lærir enginn ef honum líður illa.“ Þeir 
nemendur þyrftu samt ekki síður aðstoð við að fóta sig í skólanum. Einn 
kennaranna þriggja sagði „það er misjafnt hvað börn þurfa mikla aðstoð til 

að geta verið í almennum skóla.“ Thomas og Loxley (2007, bls. 8) benda á 
að algengt er að kennarar séu of háðir sérfræðiaðstoð og vantreysti sjálfum 
sér. Þeir segja að kennarar eigi að treysta á reynslu sína og þekkingu sem 
manneskjur og fagmenn í greininni og séu fullfærir um að kenna öllum 
börnum. Af þessum niðurstöðum að dæma er hægt að álykta að kennarar séu 
misjafnlega í stakk búnir til að takast á við ólíkar þarfir nemenda þar sem 
helmingur þeirra segir aukinn stuðning vera grundvallarþátt í skóla án 
aðgreiningar. En svo var ekki með alla. Einn kennarinn, sem þátt tók í 
rannsókninni, sagðist líta á það sem áskorun að finna leiðir til að koma til 
móts við barn með sérþarfir. Hann sagði einnig að þeir þættir sem mestu 
skiptu í því sambandi væru „sveigjanleiki og samvinna, víðsýni, hugsa út 

fyrir kassann, finna lausnir. Já, ekki horfa á barn með þroskahömlun sem 

vandamál eða barn með miklar greiningar.“ Viðhorf þessa kennara er 
sannarlega í anda hugmyndafræði skóla án aðgreiningar (sjá Aincow, 2005, 
bls. 9; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009; bls. 65; Norwich, 
2013, bls. 74; Thomas, 2013, bls. 477). 

Enn annar kennari talaði einnig um mikilvægi stuðnings í skóla án 
aðgreiningar en á annan hátt. Hann sagði að teymið sitt væri vel mannað og 
ætti alveg að geta sinnt öllum nemendunum því, ... við eigum fullt af gögnum 

og nóg af sérþekkingu hérna inni í skólanum. Ég myndi kannski vilja sjá 

meira að mannskapurinn væri betur nýttur.“ Þetta fannst mér athyglisvert 
viðhorf og tek heilshugar undir það. Að sjálfsögðu þarf að koma til fleira 
starfsfólk í skóla án aðgreiningar en það sem mestu skiptir er hvernig sá 
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stuðningur er nýttur og ef um ófaglært starfsfólk er að ræða skiptir miklu 
máli hvernig því er stjórnað. Það veit ég af reynslu minni, bæði sem 
umsjónarkennari og svo í starfi deildarstjóra sem sér um ráðgjöf til kennara 
og skipulagningu stuðnings. Aukinn stuðningur er ekki alltaf besta og eina 
svarið til að mæta ólíkum þörfum nemenda heldur þurfa kennarar einnig að 
líta í eigin barm og skoða hvernig þeir geta tekist á við aðstæður og komið til 
móts við nemendur með þekkingu sinni og reynslu (sjá Thomas og Loxley, 
2007, bls. 8). Rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010, bls. 8−9) leiddi í 
ljós að íslenskir kennarar segja að málefni sem varða hugmyndafræðilegan 
grunn skóla án aðgreiningar komi sjaldan til tals innan skólanna og því séu 
fáir kennarar sem þekki til hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Hægt er að 
leiða að því líkum að þetta tvennt tengist, þ.e. ónóg vitneskja kennara um 
hvernig best sé að vinna stefnunni brautargengi og vinna samkvæmt henni 
innan skólanna og lítið sjálfstraust kennara til að takast á við kennslu 
fjölbreytilegra nemendahópa. Hermína (2010, bls. 4) segir mesta drifkraftinn 
á bak við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar vera þá trú að fjölbreytileiki 
einstaklinga sé hið hefðbundna viðmið. Þessu er ég afar sammála. Við sem 
störfum í skóla án aðgreiningar þurfum að öðlast þessa trú og nýta hana við 
skipulagningu náms og kennslu fyrir alla nemendur með sveigjanleika og 
víðsýni að leiðarljósi. 

Allir kennararnir, sem þátt tóku í rannsókninni, töldu sig starfa í skóla án 
aðgreiningar þó einn þeirra gæfi í skyn að hann væri það samkvæmt 
skólanámskránni. Það svar bendir til að sá hinn sami hafi einhverjar 
efasemdir um framkvæmd stefnunnar í skólanum. Samkvæmt svörum 
kennaranna má telja almennt viðhorf þeirra til stefnunnar frekar jákvætt þótt 
þeir eins og áður kom fram færu ekki í launkofa með að oft og tíðum væri 
hún erfið í framkvæmd. Þessu ber saman við niðurstöður Jóhönnu 
Karlsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur (2010, bls. 1) sem segja að almennt sé 
viðhorf kennara hér á landi jákvætt til skóla án aðgreiningar. Í starfshátta-
rannsókninni kom í ljós að munur var á viðhorfum starfsmanna skóla hvað 
varðar þátttöku allra barna í skólastarfi. Greina mátti jákvæðari viðhorf í 
skólum sem lögðu áherslu á einstaklingsmiðað nám heldur en í skólum sem 
valdir voru af handahófi (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, 
bls. 52). Norwich (2013, bls. 74) segir í þessu sambandi að skuldbinding og 
ábyrgð kennara til stefnunnar skipti miklu máli í skólastarfi. 
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Ég tel, samkvæmt niðurstöðunum, að kennararnir sem við var rætt hafi 
jákvætt viðhorf til stefnu skóla án aðgreiningar og að þeir finni til ábyrgðar 
og skuldbindingar gagnvart þeirri skyldu sinni að koma til móts við 
fjölbreytilega nemendahópa. Þeir vilja gera vel en þurfa að skerpa á þeim 
leiðum sem ákjósanlegastar þykja til að uppfylla þessa skyldu. Kennarar 
þurfa fyrst og fremst að skoða verk sín, treysta á fagmennsku sína og 
þekkingu og stýra þeim stuðningi sem þeir hafa. Það er enginn betur til þess 
fallinn að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar 
heldur en einmitt kennarar, þeir verða bara að trúa því sjálfir! 

5.2 Samvinna í teymiskennslu 

Teymiskennsla felur fyrst og fremst í sér samvinnu starfsfólks í skólum og 
sameiginlega ábyrgð allra teymisfélaga á nemendahópi að mati allra 
kennaranna sem þátt tóku í rannsókninni. Þetta samræmist þeim skil-
greiningum á teymiskennslu sem lagðar eru til grundvallar í fræðilegri 
umfjöllun ritgerðarinnar (Goetz, 2000; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 
113; Jang, 2006, bls. 177−178). 

Grundvallarþættir teymiskennslunnar eru samkvæmt öllum kennurunum 
góð samvinna og sameiginleg sýn allra teymisfélaga. Samkvæmt niður-
stöðunum telja kennararnir mikilvægt að teymisfélagar stefni að sama marki 
og hafi sameiginlega sýn á nám og kennslu. Þetta er í takti við skoðun Goetz 
(2000) sem segir að til að samstarf gangi vel þurfi kennarar að vera samstiga 
og samhljómur að ríkja í skoðunum þeirra og viðhorfum til kennslu. Fimm af 
sex kennurum fannst mikilvægt að nýta mismunandi krafta og þekkingu allra 
teymisfélaga og hafa það til hliðsjónar við verkaskiptingu. Einn kennarinn 
líkti þessu á skemmtilegan hátt við mikilvægi liðsheildar í íþróttaliði og 
sagði: „Ef við yfirfærum þetta á íþróttir ... þetta er í raun og veru ekki 

ósvipað, allir hafa sitt hlutverk og hlutverkaskiptingin verður að vera á 

hreinu, já, og að allir geti nýtt sína styrkleika þá virkar teymið ...“ Þetta 
rímar við rannsóknarniðurstöður Scruggs o.fl. (2007, bls. 392−413) en þar 
töldu þátttakendur að árangursríkt teymi deildi sérþekkingu sinni í kennslu og 
fyndi með því leiðir til að hvetja nemendur og gera þá áhugasamari við 
námið. Friend o.fl. (2010, bls. 18, 23) segja í þessu samhengi að samvinna 
fagfólks í teymi þar sem styrkleikar og sérþekking þess nýtist öllum 
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nemendum geti skapað umhverfi sem hentar betur fjölbreyttum 
nemendahópi. 

Allir kennararnir telja samvinnuna í teymiskennslu felast að miklu leyti í 
skipulagningu og lausnaleit. Teymisfélagar vinni saman að áætlanagerð, 
undirbúningi, framkvæmd og mati á námi og kennslu fyrir ákveðinn 
nemendahóp. Þeir segja samvinnuna byggjast á mikilli hugmyndavinnu þar 
sem teymisfélagar skiptast á hugmyndum og skoðunum um hvernig best 
megi standa að kennslu fyrir nemendur í fjölbreyttum hópi. Þetta samræmist 
vel skoðunum Jang (2006, bls. 180) og Goetz (2000) um hvað samvinna í 
teymi felur í sér. Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010, bls. 3) 
segja hina stöðugu leit kennara að heppilegu skipulagi, leiðum og 
framkvæmd við að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp vera mestu 
áskorun þeirra í starfi. Athyglisvert var að allir kennararnir töldu fjölbreyttari 
kennsluhætti vera einn helsta kost teymisvinnunnar. Helstu rökin fyrir því 
voru að samvinnan gerði það að verkum að tveir eða fleiri kennarar kenndu 
ákveðnum nemendahópi í stað eins í hefðbundnu fyrirkomulagi. Fjórir 
kennarar töldu nemendur hafa hag af teymiskennslu vegna fjölbreyttra 
kennsluhátta sem af henni leiddi. Einn þeirra sagði nemendur „uppskera 

þegar búið er að kasta á milli hugmyndum tveggja eða þriggja í teymi, það 

kemur eitthvað frábært út úr því.“ Aincow (2005, bls. 9) segir þetta vera 
stóran hluta af því hvað skóli án aðgreiningar stendur fyrir. Hann segir að líta 
eigi á skóla án aðgreiningar sem ferli sem hafi í för með sér hina eilífu leit að 
betri og árangursríkari lausnum til að koma til móts við og bregðast við 
fjölbreytileikanum. Goetz (2000) kemst einnig að þeirri niðurstöðu að með 
samvinnu og samræðum komi upp fleiri sjónarhorn og hugmyndir um 
hvernig best sé að takast á við þau mál sem upp koma í skólastarfi.  

Allir kennararnir sem þátt tóku í rannsókninni voru fullvissir um að 
teymisfélagar gætu lært hver af öðrum í gegnum samvinnu í teymi. Af 
svörum þeirra að dæma var þó misjafnt hvað það var helst sem þeir töldu sig 
geta lært eða hefðu tækifæri til að læra. Fimm kennarar sögðust læra mikið af 
því að skiptast á skoðunum og hugmyndum við teymisfélaga sína. Eins væri 
mjög gott að geta leitað ráða hjá teymisfélögum og fengið hjá þeim stuðning 
og ráðgjöf. Einn þeirra nefndi að hann hefði lært að ná til nemanda með því 
að fylgjast með öðrum kennara í teyminu vinna með nemandanum, „þá hef 

ég bara lagt mig fram við að fylgjast með samskiptum þessa starfsmanns og 

nemandans og bara kóperað það svo og það hefur bara gengið ...“ Þrír 
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kennarar nefndu sérstaklega að með samvinnunni lærðu þeir nýjar og 
fjölbreyttar aðferðir í kennslu. Þannig nytu þeir góðs af mismunandi færni, 
þekkingu og reynslu teymisfélaga og lærðu hver af öðrum. Einn kennarinn 
sagði það þroskandi að vera í teymiskennslu og sagði að í henni fælist ekki 
síðri endurmenntun en ýmsu öðru. Annar kennari talaði um að skapa þyrfti 
kennurum tækifæri til að þeir gætu lært hver af öðrum með því að fylgjast 
með kennslu hinna. Hann sagði: „... það er mjög auðvelt að skrifa það og 

ræða það ... en að koma því í framkvæmd á gólfi, mér finnst það oft stoppa 

þar.“ Anna Kristín Sigurðardóttir (2008, bls. 13) segir samstarf af þessu tagi 
vera samvirkt nám. Þar leiti kennarar leiða til að bæta árangur með því að 
læra hver af öðrum og stuðla um leið að framþróun í starfi. Goetz (2000) 
telur teymiskennsluna gefa kennurum tækifæri til að þróa nýja kennsluhætti 
með því að læra hver af öðrum. Niðurstaða rannsóknar (Pratt, 2014, bls. 10) 
sýnir að mikilvægt sé að nýta sérþekkingu teymisfélaga á mismunandi 
námsgreinum og aðferðum til að þeir læri hver af öðrum og bæti hver annan 
upp.  

Af ofansögðu má því álykta að samvinna starfsfólks í teymi sé ekki 
einungis hagur fjölbreytts nemendahóps, með tilliti til fjölbreyttari 
kennsluaðferða og lausnaleiða þeim til handa, heldur gefi hún teymisfélögum 
einnig tilefni til að þróa sig áfram í starfi með því að læra hver af öðrum á 
grunni samvinnu. 

Þegar kennararnir voru inntir eftir því hvort þeir teldu að nemendur lærðu 
samvinnu af þeim fannst mér áhugavert að fæstir þeirra virtust hafa hugsað út 
í þann möguleika. Fimm af sex kennurum töldu þó líklegt að svo væri, en það 
færi eflaust eftir þroska nemenda og færni þeirra til að skynja og meta 
aðstæður. Thousand o.fl. (2006, bls. 245) segja að samvinna kennara geti 
skapað nemendum tækifæri til að upplifa og læra samvinnu. 

Auk samvinnu felur teymiskennsla einnig í sér sameiginlega ábyrgð 
teymisfélaga á nemendahópi (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 113; Jang, 
2006, bls. 177−178). Kennararnir tala allir um ágæti þessa þáttar og telja 
hann til kosta teymiskennslu, þó á mismunandi hátt. Fjórir kennarar segja það 
mikinn kost að þurfa ekki að standa einir, t.d. í erfiðum samskiptum við 
foreldra og að slíkur stuðningur sé mikils virði. Einn kennarinn nefndi 
sérstaklega að honum fyndist foreldrasamskipti oft þyngsti hlekkurinn í 
starfinu og því ómetanlegt að hafa þar stuðning, „mitt álit er ekki bara mitt 

álit, við erum þarna fjögur saman á svæðinu.“ Þrír kennarar töluðu 
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sérstaklega um að gott væri að þurfa ekki að standa einir að erfiðum 
ákvarðanatökum. Einn þeirra sagði: „... þú ert aldrei Palli er einn í heiminum 

eins og í rauninni var hér áður.“ Einnig töldu tveir kennarar að þessi 
sameiginlega ábyrgð væri einnig kostur fyrir nemendur og foreldra því að þá 
hefðu þeir tækifæri til að leita til fleiri en eins kennara, sérstaklega ef um 
samskiptaerfiðleika af einhverju tagi væri að ræða. Þessar niðurstöður eru í 
takti við Goetz (2000) sem segir helstu kosti teymiskennslunnar af hálfu 
kennara vera styðjandi starfsumhverfi. 

Þó samvinnan og kostir hennar, sem hér hafa verið tíundaðir, sé 
árangursrík fyrir margra hluta sakir þá snýst hún stundum upp í andhverfu 
sína. Þetta er upplifun tveggja kennara þegar þeir eru inntir eftir helstu 
ókostum teymiskennslu og segja hana stundum taka alltof langan tíma. Goetz 
(2000) tekur í svipaðan streng og segir samvinnuna, fundahöldin og 
skipulagninguna, sem teymiskennslunni fylgir, vera mjög tímafreka þætti og 
því hennar helsti ókostur. Einn kennarinn sagði það einnig mikinn ókost í 
samvinnu ef starfsfólk er í hlutastarfi, „það fúnkerar ekkert rosalega vel.“ 
Tveir aðrir kennarar nefndu líka að mikil forföll starfsfólks í teymi væru erfið 
og kæmu niður á gæðum vinnunnar. Af þessu má álykta að tími til 
undirbúnings og samvinnu skipti miklu máli fyrir framvindu og árangur 
teymiskennslu. Eins og svo margt annað er það að hluta til á ábyrgð 
stjórnenda að veita teymum nægilegt svigrúm til undirbúningsstarfa (Pratt, 
2014a, bls. 33; McCarty og Mason, 2013, bls. 56; Scruggs o.fl., 2007, bls. 
411). 

Í rannsóknarverkefninu ETAI, sem beindist að því að draga fram 
mikilvæga þætti í starfi skóla án aðgreiningar, kemur í ljós að samvinna er 
einn af hornsteinum slíks skólastarfs. Samvinnan verður til þess að veita og 
tryggja aðgengi og jöfnuð allra nemenda þar sem ábyrgð á því að ná settum 
markmiðum er deilt (Persson, 2006, bls. 155). Þessar niðurstöður hafa að 
mínu áliti mikinn samhljóm með þeirri samvinnu sem teymiskennsla krefst 
og fjallað hefur verið um. Því er hægt að leiða líkum að því að samvinna sé 
sameiginlegur lykilþáttur í teymiskennslu og skóla án aðgreiningar og geti 
þjónað tilgangi og markmiðum beggja þátta.  

Niðurstöðurnar sýna að góð samvinna í teymiskennslu felst í mörgum 
samverkandi þáttum. Þeir eru sameiginleg ábyrgð og sýn teymisfélaga. Í 
samvinnu felst einnig sameiginleg hugmynda- og lausnaleit þeirra að bestu 
leiðunum við að koma til móts við þarfir hvers og eins nemanda í 
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fjölbreyttum hópi. Þar nýtast þekking, reynsla og styrkleikar hvers og  eins, 
bæði til að þróa og styrkja hver annan í starfi og einnig til undirbúnings og 
kennslu fjölbreyttra nemendahópa. Af niðurstöðum að dæma er hægt að 
álykta að samvinnan sé sameiginlegur þáttur teymiskennslu og skóla án 
aðgreiningar. Því er enn ríkari ástæða fyrir stjórnendur og kennara að taka 
höndum saman og stuðla að góðri samvinnu sem hægt er að nýta sem best í 
þágu allra nemenda. 

5.3 Skipan starfsfólks í teymi 

Allir kennararnir, sem þátt tóku í rannsókninni, voru á sama máli um að 
samsetning og skipan starfsfólks í teymi skipti mjög miklu máli fyrir 
framgang teymisins og árangur. Þeir sögðu skipan í teymi vera undir 
stjórnendum komna en að reynt væri að taka tillit til óska starfsfólks. Helstu 
þættir, sem kennararnir tiltóku að taka þyrfti mið af, voru mismunandi en þeir 
nefndu til að mynda bakgrunn, styrkleika, menntun, reynslu og færni í 
félagslegum samskiptum. Einnig nefndu tveir þeirra að huga þyrfti að 
persónuleika fólks sem ætti ekki skap saman. Því er augljóst að verkefni 
skólastjórnenda við að skipa starfsfólki saman í teymi svo árangursríkt sé er 
ærið og vandasamt. Rannsóknir hafa leitt í ljós nokkra þætti í samvinnu 
teymisfélaga sem virðast hafa mikið að segja um hve árangursrík samvinnan 
verður. Þeir lúta m.a. að samsetningu og skipan í teymi sem virðist geta haft 
úrslitaáhrif á gengi teymanna og eru að miklu leyti á ábyrgð stjórnenda 
(McCarty og Mason, 2013, bls. 56; Scruggs o.fl., 2007, bls. 411). 

Í fræðilegri umfjöllun hér að framan voru skilgreind tvö afbrigði 
teymiskennslu. Munurinn liggur í hvernig þau eru skipuð, þ.e. annars vegar 
teymi almennra kennara (team teaching) og hins vegar teymi kennara og 
sérkennara (co-teaching). Kennsluteymi þeirra kennara sem þátt tóku í 
þessari rannsókn falla öll undir skilgreiningu „co−teaching“ teyma en sú 
tegund teymiskennslu felur í sér samvinnu kennara og sérkennara eða annarra 
sérmenntaðra aðila (Friend o.fl., 2010, bls. 11). Tekið skal fram að í einu 
teyminu var kennari í skilgreindu hlutverki sérkennara þrátt fyrir að vera ekki 
menntaður til slíks. Einnig voru sérkennarar í tveimur teymum líka í hlutverki 
umsjónarkennara. Öðrum þeirra fannst það kostur og taldi sérkennara-
menntunina styðja sig í starfi umsjónarkennarans á meðan hinum fannst það 
ókostur og taldi það koma niður á sérkennslunni. Þessi ólíku sjónarmið tel ég 
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geta endurspeglað hvernig kennarar líta á kennsluna og hlutverk sitt í skóla 
án aðgreiningar. Hermína Gunnþórsdóttir (2010, bls. 11) telur hlutverk 
kennara hafa breyst mikið í tengslum við fjölbreyttari nemendahópa og stefnu 
um skóla án aðgreiningar og segir kennara almennt óörugga um það hvernig 
þeir eigi að takast á við nýjar og breyttar kröfur. Eitt af því sem kennarar 
tiltóku sem hindrun í starfi skóla án aðgreiningar í rannsókn Hermínu var 
skortur á samvinnu kennara og sérkennara. Sú er ekki raunin hér en samt sem 
áður virðast sumir kennarar óöruggir með hlutverk sitt og til hvers er ætlast í 
skóla án aðgreiningar. 

Að sögn kennaranna fer fjöldi kennara og starfsfólks í teymum, bæði 
faglærðs og ófaglærðs, að öllu jöfnu eftir fjölda nemenda og samsetningu 
nemendahópsins. Öllum nemendahópunum í skólunum þremur var skipt 
niður í umsjónarhópa á ákveðna umsjónarkennara en aðalnámskrá grunnskóla 
mælir svo um að hver nemandi eigi að hafa sinn umsjónarkennara (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). Að sögn fimm kennara af sex 
var umsjónarhópaskiptingin ekki ráðandi í vinnu nemendanna heldur ætlað 
að auðvelda yfirsýn og umsjón með hópunum. 

Kennsluteymi kennaranna, sem þátt tóku í rannsókninni, voru misstór en 
þau töldu allt frá þremur teymisfélögum upp í sjö. Fjöldi umsjónarkennara fór 
eftir fjölda nemenda en auk umsjónarkennara voru sérkennari eða 
þroskaþjálfi með kennsluréttindi til staðar í öllum teymunum. Friend o.fl. 
(2010, bls. 15) segja að þegar sérkennari komi inn í teymi séu hlutfallslega 
færri nemendur á hvern kennara þar sem sérkennarinn komi inn sem viðbót. 
Svo var einnig í teymunum sem þátt tóku í þessari rannsókn. Auk 
umsjónarkennara og sérkennara/stuðningskennara voru stuðningsfulltrúar í 
hverju teymi. Í tveimur teymanna voru þeir tveir talsins. Einnig voru tveir 
þroskaþjálfar starfandi í tveimur teymum vegna ákveðinna nemenda og voru 
því viðbót við teymið. Auk þessa sögðust allir kennararnir hafa gott aðgengi 
að sérfræðiþjónustu og ráðgjöf hjá skólaþjónustu viðkomandi skólaumdæmis 
í þeim tilvikum sem sá stuðningur sem skólinn hefði yfir að ráða dygði ekki 
til. Ekki er því annað að sjá af þessum niðurstöðum en að nokkuð góður 
stuðningur sé fyrir hendi í kennsluteymunum sem þátt tóku í rannsókninni. 

Allir kennararnir sögðu það nýlega ráðstöfun innan skólanna að það væri 
skilgreindur sérkennari eða stuðningskennari í öllum teymum. Af því má 
álykta að þessi tegund teymiskennslu, þar sem lögð er áhersla á samvinnu 
kennara og sérkennara eða annarra sérfræðinga, sé tilkomin vegna áhrifa af 
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nýlegum stefnubreytingum og lagasetningum um skóla án aðgreiningar víða 
erlendis (sjá Brown o.fl., 2013, bls. 89; Pratt, 2014a, bls. 22; Scruggs o.fl., 
2007, bls. 392). Þessa ráðstöfun töldu kennararnir vera mikla breytingu til 
batnaðar. Þeir töldu að með þessu móti gætu þeir sinnt ólíkum þörfum 
nemenda betur. Nemendur yrðu síður útundan og fengju aðstoð við hæfi. 
Einn kennaranna sagði að sérkennarinn „... hjálpar okkur umsjónarkennurum 

að, já, vinna þetta í sameiningu ...“ Annar kennari sagði: „... maður var 

alltaf svo hræddur um að ákveðin börn myndu týnast í raun þegar þetta er 

svo mikið flæði.“ Rannsóknir hafa sýnt að samvinnan, sem á sér stað í 
teymiskennslu af þessu tagi, felur í sér kennslufræðilega nálgun sem styður 
nám og kennslu nemenda með sérþarfir (Brown o.fl., 2013, bls. 89; MaCarty 
og Mason, 2013, bls. 26; Pratt, 2014a, bls. 32; Scruggs o.fl., 2007, bls. 392). 
Friend o.fl., (2010, bls. 15) segja einnig að þessi samvinna og tegund af 
teymiskennslu geri kennsluna dýpri og betri og komi öllum nemendum til 
góða. Rannsókn McCarty og Mason (2013, bls. 56) leiddi líka í ljós að 
kennurum fannst þeir almennt hafa faglegan ávinning af samvinnu í teymi 
almennra kennara og sérkennara þar sem þeir gátu deilt þekkingu og skipst á 
hugmyndum. Í þessari rannsókn lýstu allir kennararnir mikilli ánægju sinni 
með þessa samsetningu á teymunum. Einn kennarinn, sem var í teymi með 
þroskaþjálfa, sagði styrkleika hans og sérþekkingu vera mikinn kost fyrir 
samvinnuna. Þroskaþjálfinn kæmi með aðra nálgun inn í samvinnuna og sæi 
aðra hluti, „... hún er náttúrulega svo rosalega flink í að horfa meira á 

einstaklinginn og hvað þarf þessi einstaklingur, umsjónarkennarinn er meira 

að horfa á hópinn ...“ Að mínu mati hlýtur samvinna kennara og sérkennara, 
eða annarra sérmenntaðra aðila, að hafa sitt að segja til að gera kennslu 
fjölbreytilegra nemendahópa árangursríkari, svo framarlega sem þessir aðilar 
eru meðvitaðir um að bæta hver annan upp í faglegu tilliti og vinna út frá því 
að fjölbreytileiki nemendanna sé hið almenna viðmið í skólastarfinu (sjá 
Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 4). 

Samvinnu og samsetningu kennsluteyma af þessu tagi er hægt að tengja 
við rannsóknarniðurstöðu Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísar Guðjónsdóttur 
(2010, bls. 1) um skipulag og stefnu skóla án aðgreiningar hér á landi. Þar 
kemur fram að samvinna starfsfólks í skólum hafi leitt til aukinnar blöndunar 
nemenda með sérþarfir í almenna bekki á undanförnum árum. Sú samvinna 
hafi m.a. leitt af sér aukið samstarf kennara og sérkennara sem eru í auknum 
mæli inni í bekkjum til aðstoðar nemendum með sérþarfir. Þessi niðurstaða 
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rímar við þá nýlegu ráðstöfun allra skólanna að sérkennari/stuðningskennari 
sé hluti af öllum kennsluteymum innan þeirra. 

Samkvæmt ofansögðu tel ég að líta megi svo á að samvinna kennara og 
sérkennara í teymi hafi mikið að segja og að sú samvinna gefi aukna 
möguleika á að koma til móts við alla nemendur í skóla án aðgreiningar. 
Niðurstaðan er því sú að skipan í teymi skipti miklu máli fyrir gengi og 
árangur teymiskennslu. Við skipan í teymi þarf að huga sérstaklega að 
styrkleikum, þekkingu og reynslu teymisfélaga og best er að þeir bæti hver 
annan upp í því tilliti. Samskipti teymisfélaga skipta einnig miklu í þessu 
sambandi og er efni næsta þema.  

5.4 Samskipti í teymiskennslu 

Eins og fram er komið telja kennararnir samsetningu teyma og skipan í þau 
skipta miklu máli fyrir árangursríka teymiskennslu. Samskipti teymis-
félaganna eru einn af þeim þáttum sem þeir telja að vegi þar þungt. 
Fræðimenn fjalla mikið um samskipti innan samvinnunnar í teymiskennslu 
og eru sammála um að mikilvægt sé að huga að þeim og vinna með þau 
(Brown o.fl., 2013, bls. 89; Friend o.fl., 2010, bls. 16; Goetz, 2000; Lencioni, 
2002, bls. 188−190; Thousand o.fl., 2006, bls. 245).  

Kennararnir allir töldu það einn helsta ókost teymiskennslunnar ef teymi 
væri samansett af einstaklingum sem ættu illa saman því þá virkaði það ekki 
sem skyldi. Einn kennarinn sagði: „Það getur verið martröð ef þeir passa 

ekki saman þeir sem settir eru saman í teymi.“ Kennararnir bentu á ýmsa 
mismunandi þætti sem þeir sögðu stuðla að góðum samskiptum í teymi og 
væru mikilvægir, t.d. virðing, traust, skuldbinding og umburðarlyndi. Pratt 
(2014, bls. 5−6) komst að svipuðum niðurstöðum en hún skilgreinir nokkra 
mikilvæga þætti sem geta stuðlað að góðum samskiptum við samvinnu í 
teymiskennslu. Þeir eru jöfnuður, traust, virðing og að láta sig varða um 
samkennara sína fyrir utan skólastofuna. 

Náin samvinna, eins og teymiskennslan felur í sér, er oft vandkvæðum 
bundin og eykur hættuna á að upp komi samskiptaerfiðleikar milli 
teymisfélaga af einhverju tagi. Ágreiningur og togstreita eru mein sem oft 
vilja koma upp við aðstæður sem þessar og geta ástæðurnar verið margar 
(Goetz, 2000). Þrír kennarar töldu helstu ástæður ágreinings og togstreitu 
vera ólíka sýn og áherslur í kennslu. Einn þeirra tók dæmi um slíkt og sagði 
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að „ ... þegar kemur að því í kennslunni þá kemur kannski í ljós að þetta gula 

voru sítrónur í huga annars en bananar í öðrum huga.“ Einnig nefndu þrír 
kennarar að ef teymisfélagi skoraðist undan ábyrgð og legði lítið af mörkum í 
þágu teymiskennslunnar leiddi það af sér samskiptaerfiðleika og gremju, 
sérstaklega þegar til lengri tíma væri litið. Rannsókn Scruggs o.fl. (2007, bls. 
392−413) sýndi fram á að þau kennarateymi sem virkuðu ekki sem skyldi 
áttu við samstarfserfiðleika að etja sem mátti rekja til mismunandi áherslna í 
kennslu sem leiddu til árekstra teymisfélaga. Sameiginleg sýn allra 
teymisfélaga er því grundvallarþáttur í árangursríkri teymiskennslu. 

Leggja þarf áherslu á að vinna markvisst með samskipti í teymi þannig að 
þau verði opin og hreinskiptin og stuðli að trausti milli teymisfélaga (Goetz, 
2000; Pratt, 2014, bls. 5−11). Í viðtölunum við kennarana kom fram að ef til 
ágreinings kæmi innan teyma í skólunum þeirra færu þau mál yfirleitt inn á 
borð stjórnenda sem reyndu þá að miðla málum. Ef það dygði ekki til væru 
teymum, sem ættu við mikla samskiptaerfiðleika að etja, að öllum líkindum 
skipt upp við upphaf næsta skólaárs. Pratt (2014, bls. 10−11) segir að til að 
takast á við ágreining verði að skapa sameiginlegan grundvöll til samskipta 
með því að læra og treysta á styrkleika teymisfélaga. Hér er vísað til ábyrgðar 
skólastjórnenda, sem er mikil hvað þetta varðar, en aðkoma og stuðningur 
skólastjórnenda er afar mikilvægur þáttur í árangursríkri teymiskennslu 
(Scruggs o.fl., 2007, bls. 411; Pratt, 2014a, bls. 32). 

Brown o.fl. (2013, bls. 89) telur í þessu sambandi mikilvægt að til sé 
formlegt ferli til að fylgja og leita lausna samkvæmt því ef upp kemur 
ágreiningur í teymi. Að sögn kennaranna eru engar formlegar viðbragðs-
áætlanir til um það hvernig bregðast skuli við miklum samskiptaerfiðleikum í 
teymum innan skólanna þeirra. Hins vegar sögðu kennararnir í Hrunaskóla og 
Höfðaskóla að ætlast væri til að öll teymi funduðu vikulega gagngert til að 
ræða samvinnu- og samskiptaþáttinn innan teymanna. Gert væri ráð fyrir að 
skólastjórnendur sætu þá fundi öðru hvoru. Í Hnjúkaskóla voru slíkir fundir 
ekki á dagskrá. 

Allir kennararnir, sem reynslu höfðu af fundum þar sem samskipti voru 
rædd opinskátt, sögðu að þetta væri mjög vandmeðfarin umræða og oft erfitt 
að koma uppbyggjandi gagnrýni á framfæri svo vel færi. Pratt, (2014a, bls. 
33) bendir á að við slíkar kringumstæður sé nauðsynlegt fyrir kennara að búa 
yfir færni til að nálgast og ræða erfið mál af virðingu og staðfestu í þeim 
tilgangi að finna á þeim lausn. Kennararnir voru samt sem áður sammála um 
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að þrátt fyrir að umræða af þessu tagi væri erfið þá væri hún þörf og gæti 
stuðlað að betri teymisvinnu. Þeir voru að öllu jöfnu ánægðir með þessa 
tilhögun og töldu fundina gera það að verkum að mál væru rædd sem annars 
myndi að öllum líkindum ekki vera. Thousand o.fl. (2006, bls. 245) og 
Lecioni (2002, bls. 188−190) fjalla um samskiptaerfiðleika í teymisvinnu. 
Thousand o.fl. leggja til að teymisfélagar hafi hreinskiptin samskipti augliti 
til auglitis og þrói með sér jákvæð tengsl. Lecioni segir að teymisfélagar þurfi 
að treysta hver öðrum og sameinast um að ræða ágreining ef upp kemur. 
Þetta styður vel við þá viðleitni skólanna tveggja að skapa kennurum 
sérstakan vettvang til að ræða samskipti sín á milli. Hins vegar held ég einnig 
að nauðsynlegt sé að kennarar fái leiðsögn um hvernig best sé að ræða slík 
mál því fólki er afar misjafnlega lagið að setja fram mál sitt á uppbyggilegan 
hátt. Þar er enn og aftur komið að þætti skólastjórnenda sem samkvæmt 
kennurunum sátu þessa fundi öðru hvoru. 

Álykta má að fundafyrirkomulag eins og þekkist í Hrunaskóla og 
Höfðaskóla stuðli að bættum samskiptum þar sem vettvangur skapast til að 
ræða opinskátt þau mál sem valda ágreiningi og togstreitu. Miðað við 
niðurstöður mínar er það mjög jákvætt. Í ljós kom hins vegar að þetta 
fundafyrirkomulag virkaði síður í öðrum skólanum en hinum. Ástæðu þess 
mátti helst rekja til þess að tíminn, sem ætlaður var í fundina, var oftar en 
ekki nýttur í undirbúning kennslu og samvinnu eða þeir féllu niður vegna 
forfalla teymisfélaga. Þessar niðurstöður má tengja helsta ókosti 
samvinnunnar sem er sá mikli tími sem hún tekur (Goetz, 2000). Það gæti 
verið ástæða þess að kennararnir velja frekar að undirbúa kennslu en ræða 
samskiptamál. 

Niðurstaðan leiddi í ljós að samskiptaþátturinn í teymiskennslu er 
mikilvægur og nauðsynlegt er að hlúa að honum og gefa tíma. Teymisfélagar 
þurfa bæði vettvang og leiðsögn til að ræða samskipti og byggja upp traust 
því annars er hætta á að það sé ekki gert, sem kemur þá niður á samvinnunni. 

5.5 Kennsluaðferðir í teymiskennslu 

Hér að ofan hefur verið leitt að því líkum að samvinna í teymiskennslu bæði 
gefi tækifæri til og leiði af sér fjölbreyttar kennsluaðferðir. Kennararnir sem 
þátt tóku í rannsókninni töldu sig allir nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og 
nefndu nokkrar aðferðir máli sínu til stuðnings. Einn þeirra sagði m.a.: „... 
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við blöndum saman mörgum aðferðum alltaf ... ég held við séum alveg með 

uppgötvunarnám og leitarnám ...“ Annar kennari sagði: „Þær eru örugglega 

mjög margar, ég er ekki með bókina hans Ingvars til að telja þær upp ...“ Í 
framhaldi nefndi hann vendikennslu, uppgötvunarnám og þemavinnu sem 
hann sagði vera ótrúlega fjölbreytta. Enn annar kennari sagði „... við erum 

með innlögn, stundum sýnum við þeim vídeó, stundum er lesið eitthvað, 

stundum fá þau eitthvað og eiga að vinna úr því svolítið sjálf ... ég er ekki 

með heitin á þessum aðferðum ... þetta heitir náttúrulega þemakennsla, 

sýnikennsla, innlögn, æi þú veist.“ Fjórði kennarinn sagði í þessu sambandi: 
„... við reynum að hafa þetta mjög fjölbreytt, fjölbreyttar kennsluaðferðir, 

það er alveg klárt ... við ýtum bara mikið undir svona sjálfstæð vinnubrögð 

...“ Það vakti athygli mína að flestir kennararnir virtust vera frekar hikandi 
þegar þeir voru beðnir um að nefna þær kennsluaðferðir sem þeir notuðu 
mest. Þeir lögðu hins vegar allir mikla áherslu á að þær væru fjölbreyttar og 
rökstuddu það með því að samvinnan í teyminu leiddi af sér fjölbreyttari 
aðferðir. Florian (2008, bls. 202−204) telur kennsluaðferðir eitt af grund-
vallaratriðum til að aðlaga skólakerfið fjölbreyttum nemandahópum. Hún 
segir að það sé best gert með því að leggja áherslu á námið sjálft og þróa 
aðferðir sem styðja nemendur í að ná markmiðum námskrár. 

Við áhorfsathugun sáust í verki allmargar aðferðir og vinnubrögð sem 
kennararnir tiltóku að þeir notuðu í kennslu. Í Hnjúkaskóla og Höfðaskóla 
unnu nemendur að þematengdum verkefnum en á mismunandi hátt. Í 
Hnjúkaskóla fólst þemavinna í 1. og 2. bekk í innlögn frá kennara sem fylgt 
var eftir með umræðum. Að því loknu tók við verkefnavinna nemenda sem 
samanstóð af ritun og myndskreytingu. Í Höfðaskóla voru nemendur í 6. og 
7. bekk í þemavinnu á fjórum stöðvum þar sem voru mismunandi verkefni. 
Þau fólust í vinnubókarvinnu, skapandi vinnu, innlögn og umræðum og 
samvinnunámi þar sem kennarinn beitti púslaðferð. Nemendur í 8. bekk 
Hnjúkaskóla unnu í hópum að spurningalistakönnun um ákveðið efni. 
Lestrarkennsluaðferðin byrjendalæsi var notuð í Höfðaskóla þar sem 
nemendur í 2. og 3. bekk unnu í pörum á tveimur mismunandi vinnustöðvum. 
Bæði kennsluteymin sem fylgst var með í Hrunaskóla nýttu stöðvavinnu við 
kennslu meðan á áhorfsathugun stóð, þó á ólíkan hátt. Annars vegar var 
innlögn kennara og sýnikennsla á töflu sem síðan leiddi af sér sjálfstæða 
vinnu nemenda í 2. bekk á tveimur stöðvum. Hins vegar voru mismunandi 
verkefni á fimm stöðvum þar sem nemendur í 3. bekk nutu aðstoðar kennara 
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sem gengu á milli stöðva. Verkefnin á stöðvunum fólust í þrautalausnum, 
vinnubókarvinnu og hlutbundinni vinnu með kennslupeninga.  

Niðurstöður íslensku starfsháttarannsóknarinnar benda til að algengustu 
kennsluaðferðirnar í íslenskum skólum séu bein kennsla og vinnubókarvinna 
nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 150−155). Í öllum skólunum sem 
tóku þátt í minni rannsókn notuðu kennarar slíkar aðferðir en þær virtust ekki 
ríkjandi. Starfsháttarannsóknin leiddi einnig í ljós að kennsluskipulag og 
aðferðir voru mun fjölþættari í teymiskennsluskólum en hefðbundnum 
bekkjarkennsluskólum. Kennsluhættir í teymiskennsluskólunum níu, sem þátt 
tóku í starfsháttarannsókninni, einkenndust af stöðvavinnu, hringekjum og 
svæðavinnu (Ingvar Sigurgeirsson, 2014, bls. 124−125). Niðurstöður minnar 
rannsóknar eru nokkuð sambærilegar hvað þetta varðar. Því má álykta að 
kennsluhættir af þessu tagi séu að einhverju leyti einkennandi og ríkjandi 
innan teymiskennsluskóla og geti í því tilliti talist fjölbreyttir. Freistandi er að 
segja að þessi niðurstaða sé í samræmi við samvinnu fagfólks í kennsluteymi 
þar sem mismunandi styrkleikar teymisfélaga leiði af sér fjölbreyttari 
kennsluhætti, en það verður ekki fullyrt hér.  

Ljóst var í áhorfsathugun að samvinnan gaf öllum teymunum tækifæri til 
að skipta nemendum í hópa sem leiddi af sér að kennararnir gátu beitt 
mismunandi aðferðum við kennslu á sama tíma. Það var þó alls ekki algengt 
að slíkt væri gert nema einna helst í stöðvavinnu sem skipulögð var þannig að 
nemendur fóru á milli ólíkra stöðva á mismunandi svæðum. Ekki verður samt 
af þessum niðurstöðum ráðið hvort teymiskennsla leiði af sér fjölbreyttari 
kennsluaðferðir en önnur kennsla. Þó er hægt að segja að verkefnin, sem 
nemendur unnu að í þann stutta tíma sem áhorfsathugun fór fram, voru 
nokkuð fjölbreytt og bar að mestu leyti saman við þær aðferðir sem kennarar 
sögðust almennt nota í kennslu.  

Ef horft er til kennsluskipulags innan teymanna var það mismunandi og 
fór eftir viðfangsefnum. Í fræðilega hluta ritgerðarinnar var fjallað um 
algengustu leiðir í teymiskennslu hvað varðar kennslutilhögun (sbr. Cook og 
Friend, 1996, bls. 6−9; Thousand o.fl., 2006, bls. 243−244). Í áhorfsathugun 
mátti vel greina tvær leiðir sem þar voru skilgreindar; stöðvavinnu og 
styðjandi kennslu. Í stöðvavinnunni fóru nemendur á milli svæða eða stofa 
þar sem kennararnir í teymunum skiptu með sér verkum. Einnig fór fram 
stöðvavinna hjá einum og sama kennaranum þar sem unnin voru mismunandi 
verkefni á stöðvum á einu svæði eða stofu. Styðjandi kennsla fólst í að einn 
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kennari leiddi kennsluna en annar fór á milli nemenda og aðstoðaði. Það var í 
öllum tilfellum sérkennarinn eða sá sem var í hlutverki hans. Það ber saman 
við rannsóknarniðurstöður Scruggs o.fl. (2007, bls. 411) en þær leiddu 
jafnframt í ljós að styðjandi kennsla virðist vera ríkjandi kennslufyrirkomulag 
í teymiskennslu. Af þessari niðurstöðu að dæma má álykta að svo sé einnig 
hjá teymunum sem tóku þátt í þessari rannsókn, ásamt stöðvavinnunni. 

Niðurstaðan er því sú að kennararnir telja kennsluaðferðir sínar vera 
fjölbreyttar en hvort svo er geta niðurstöður þessarar rannsóknar ekki sagt til 
um. Algengasta kennsluskipulagið í teymunum, samkvæmt áhorfs-
athugunum, var stöðvavinna og styðjandi kennsla. Þær aðferðir sem kennarar 
nefndu að þeir notuðu og þær aðferðir sem sáust í áhorfsathugun, voru 
nokkuð þær sömu. Margar af þessum aðferðum gáfu möguleika á 
mismunandi nálgunum og hægt er að leiða að því líkum að samvinna kennara 
og sérkennara í teymi hafi áhrif þar og gefi meiri möguleika þar að lútandi. 
Samhljómur er milli niðurstaðna starfsháttarannsóknarinnar og þessarar 
rannsóknar hvað varðar algengustu kennsluhætti í teymisskólum. Það sem 
kom mest á óvart var óöryggi kennaranna við að nefna kennsluaðferðirnar 
sjálfar og fullvissa þeirra um að aðferðirnar sem þeir notuðu væru 
fjölbreyttar, þó svo þeir ættu erfitt með að skilgreina þær. 

5.6 Námsaðlögun í teymiskennslu 

Áherslur skóla án aðgreiningar beinast að námi og kennslu fjölbreyttra 
nemendahópa frekar en erfiðleikum og sérþörfum nemenda. Fræðimenn, sem 
fjalla um skóla án aðgreiningar, beina margir hverjir sjónum sínum að 
kennslu og kennsluaðferðum og aðlögun þeirra að ólíkum þörfum 
nemendahópa (Florian, 2008, bls. 202−204; Norwich, 2013, bls. 74; Thomas 
og Loxley, 2007, bls. vii). Friend o.fl. (2010, bls. 18, 23) segja að 
teymiskennsla, sem felst í samvinnu kennara og sérkennara, hafi þróast sem 
tilraun við að koma til móts við nemendur með greindar sérþarfir í skóla án 
aðgreiningar. Í þessari rannsókn var því horft til þeirra aðferða sem kennarar í 
teymiskennslu notuðu helst við að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 

Allir kennararnir töldu að fyrst og fremst skipti máli að mæta nemendum 
þar sem þeir væru staddir. Stöðu nemenda sögðust þeir aðallega byggja á 
námsmati. Einn kennaranna sagði sitt teymi nota símat yfir allan veturinn til 
að fylgjast með stöðu nemenda sinna. Líðan nemenda var einnig þáttur sem 
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tveir kennaranna sögðu að gæti haft mikil áhrif á gengi og stöðu nemenda og 
tækju þeir mið af því. Burden og Byrd (2010, bls. 85−86) leggja áherslu á að 
kennarar þekki nemendur sína og séu tilbúnir til að aðlaga og breyta 
aðferðum sínum í samræmi við getu þeirra og hæfni. Aðalnámskrá 
grunnskóla frá 2011 segir að kennurum beri að taka tillit til aldurs, þroska og 
getu nemenda, sem í hlut eiga, við val á viðfangsefnum, kennsluaðferðum og 
skipulagi skólastarfs (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48). 
Það er því að mörgu að hyggja þegar kemur að því að meta stöðu nemenda 
með tilliti til námsaðslögunar. Athyglisvert var að enginn kennaranna nefndi 
niðurstöðu skimana í skólum eða greiningar nemenda að fyrra bragði sem 
ástæðu fyrir námsaðlögun af einhverju tagi. Þegar þeir voru inntir sérstaklega 
eftir hvort svo væri sögðu þeir að þær væru hafðar til hliðsjónar við 
námsaðlögun. Ég álykta því að niðurstöður greininga og skimana séu ekki 
alls ráðandi þegar kemur að námsaðlögun heldur einungis leiðbeinandi við að 
greina styrkleika nemenda og það sem vinna skuli að. Slík vinnubrögð má 
telja í anda félagslega líkansins þar sem áherslan er á að horfa á það sem 
nemandinn getur en ekki sérþarfir hans og greiningar á þeim (Norwich, 2013, 
bls. 19−21). 

Algengustu aðferðirnar sem kennararnir sögðust nota við að koma til móts 
við nemendur felast í því að draga úr kröfum, eða auka þær, eftir því hvar 
nemandinn er staddur. Sögðu þeir að það væri oftast gert með aðlögun á því 
námsefni sem unnið væri með í bekknum eða með mismunandi verkefnum 
fyrir nemendur. Einn kennarinn tiltók að getumiklir nemendur færu oft hraðar 
yfir námsefnið og gætu haldið áfram með námsefni efri bekkja. Dæmi um 
slíkar nálganir sáust greinilega í áhorfsathuguninni þar sem misjafnar kröfur 
voru gerðar til nemenda eða mismunandi verkefni lögð fyrir þá. Fjórir 
kennarar tiltóku líka að þeir notuðu hópaskiptingar við að koma til móts við 
ólíkar þarfir nemenda og stundum væri nemendum raðað í hópa eftir getu. 
Tilhögun á námsaðlögun og stuðningi almennt sögðu allir kennararnir að færi 
eftir þörfum hvers nemanda og hvað teymisfélagar teldu henta í hvert skipti. 
Einn kennarinn sagði: „... við erum alltaf að stokka upp í hópnum þannig að 

þú ert ekki bara sérkennslubarn í vetur ...“ og átti þá við að sérkennsluhópar 
væru endurskoðaðir reglulega. Allir kennararnir sögðu að oftast færi 
stuðningurinn fram í kennslustofunni eða svæðinu en einnig væru teknir út 
litlir hópar eða einstaklingar í ákveðna þjálfun og kennslu ef svo bæri undir. 
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Norwich (2013, bls. 93) og Thomas (2013, bls. 473−475) segja að 
sérkennsla sem leiðir til aðgreiningar sé talin ein af ástæðum þess að 
hugmyndafræði skóla án aðgreiningar varð til. Thomas (2013, bls. 480−485) 
bendir á mikilvægi þess að sneitt sé hjá kennsluháttum sem leiði til 
samanburðar á færni og hæfni nemenda; það sé rót aðgreiningar og slíkt beri 
að forðast. Hópaskipting sem byggist á getu nemenda hlýtur að vera dæmi 
um slíka kennsluhætti. Talsvert var um hópaskiptingar í þeim kennslu-
stundum sem áhorfsathugunin fór fram. Í tveimur kennslustundum mátti 
greina hópaskiptingu af þessu tagi þar sem annars vegar var hópur nemenda 
tekinn út og kennt sér og hins vegar paravinna í lestri þar sem slökum 
nemanda var stillt upp með öðrum getumeiri. Í hin skiptin virtist hópa-
skiptingin einfaldlega vera til að auðvelda skipulagningu á kennslu. Í 
áhorfsathugunum var mjög sýnilegur sá stuðningur sem nemendur fengu við 
vinnu sína af hálfu kennara, sérkennara og stuðningsfulltrúa sem gengu á 
milli nemenda og voru þeim til aðstoðar. Frásögnum kennara og niðurstöðum 
áhorfsathugananna bar saman hvað þetta varðaði þar sem oftar en ekki fór 
stuðningur við nemendur fram á svæðunum eða inni í kennslustofunum. Ekki 
var að sjá að sá stuðningur leiddi til aðgreiningar af neinu tagi. Hins vegar, 
eins og kennarar sögðu, voru dæmi um að nemendur fengju aðstoð í litlum 
hópi eða einstaklingslega en sá stuðningur fór fram í litlum rýmum inn af 
kennslusvæðunum eða kennslustofunum. Má því segja að með þeirri 
ráðstöfun hafi viss aðgreining nemenda farið fram. Florian (2008, bls. 
202−204) telur það afar mikilvægt að nemendur fái aðstoð og stuðning án 
þess að aðgreining fari fram. Hún segir það einnig lykilatriði að kennarar 
skoði og útfæri kennsluaðferðir sínar og bjóði nemendum með því 
mismunandi leiðir til að mæta ólíkum þörfum þeirra. Norwich (2013, bls. 74) 
tekur í sama streng og segir það skipta miklu máli að kennarar aðlagi 
almennar kennsluaðferðir svo þær henti öllum nemendum. Niðurstaðan er því 
enn og aftur að aðferðinar virðast skipta grundvallarmáli. Óöryggið, sem 
greina mátti hjá kennurunum hvað varðar kennsluaðferðir, má aftur tengja 
niðurstöðum Hermínu Gunnþórsdóttur (2010, bls. 1) sem leiddu í ljós að 
margt orkar tvímælis varðandi skilning kennara og framkvæmd á stefnu skóla 
án aðgreiningar. Það gerir það að verkum að þeim finnst erfitt að greina 
hvaða starfshættir leiða til aðgreiningar og hverjir ekki. Í rannsókn Önnu 
Kristínar Sigurðardóttur (2008, bls. 18−19) á faglegu samstarfi kennara kom í 
ljós að á samstarfsfundum kennara voru almennt ekki ræddar áleitnar 
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spurningar um kennsluaðferðir og mjög sjaldan var rætt um mismunandi 
kennsluaðferðir eða hvernig væri hægt að bæta árangur nemenda. Af 
niðurstöðum mínum að dæma er hægt að álykta að sama sé uppi á teningnum 
í teymisvinnu. Mér finnst líklegt að samvinnan og umræðan í teymunum 
þurfi að vera markvissari og miða betur að því að ræða saman og skilgreina 
leiðir og aðferðir sem henta fjölbreyttum nemendahópum og leiða ekki til 
aðgreiningar. 

Niðurstöðurnar benda til að kennararnir horfi frekar á stöðu nemenda í 
námi en sérþarfir þeirra þegar kemur að námsaðlögun sem er í anda skóla án 
aðgreiningar. Námsaðlögunin felst oftar en ekki í aðlögun verkefna af 
einhverju tagi á því námsefni sem fyrir er í bekknum og almennum stuðningi 
starfsfólks. Aðferðirnar, sem notaðar eru til þess, eru helst þær að draga úr 
kröfum eða auka þær. Af þessu má álykta að hér geti teymi kennara og 
sérkennara gert betur með því að gera samvinnuna markvissari og beina 
sjónum meira að útfærslu kennsluaðferða og mikilvægi þeirra í framkvæmd 
stefnu skóla án aðgreiningar. 

5.7 Stjórnendur og teymiskennsla 

Allir kennararnir, sem þátt tóku í rannsókinni, töluðu um að þeir ættu vísan 
stuðning skólastjórnenda sinna, hvort heldur sem væri í erfiðum málum eða 
varðandi faglega ráðgjöf. Samkvæmt rannsóknum er aðkoma og stuðningur 
stjórnenda mjög mikilvægur fyrir árangursríka teymiskennslu (Scruggs o.fl., 
2007, bls. 411; Pratt, 2014a, bls. 32). Kennarar í tveimur skólum af þremur 
sögðu skólana sína hafa staðið fyrir skipulagðri fræðslu um teymiskennslu en 
nokkuð var um liðið í öðrum skólanum. Dæmi um faglega vinnu, sem hafði 
farið fram í tengslum við teymiskennslu, var m.a. að skoða mismunandi 
hlutverk teymisfélaga og þeim gert að meta sjálfa sig í því ljósi. Annar 
skólinn lagði áherslu á skipulagt hópefli meðal teymisfélaga strax að hausti 
til að byggja upp og leggja grunn að traustum og góðum samskiptum, sem 
var að sögn kennara mjög gott og uppbyggilegt. „Það má í raun og veru 

segja að skólinn hjálpi okkur til að þjappa okkur saman.“ Tveir kennarar 
tiltóku sérstaklega þörf á að nýir starfsmenn innan skólanna fengju fræðslu 
og ráðgjöf sem lyti að teymiskennslu. Sú viðleitni tveggja skóla að setja á 
sérstaka fundi hjá teymum þar sem gagngert er gert ráð fyrir að mál, sem 
snúa að samvinnu og samskiptum, séu rædd var einnig vel metin af 
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kennurunum innan þeirra þrátt fyrir að ekki virtist vera svigrúm innan annars 
skólans til að þeir fundir færu reglulega fram. Almenn fræðsla um 
teymisvinnu og ráðgjöf um hvernig byggja eigi upp tengsl milli teymisfélaga 
er mjög mikilvæg ef marka má rannsóknir (McCarty og Mason, 2013, bls. 
56; Scruggs o.fl., 2007, bls. 411) og hefur mikil áhrif á árangur 
teymiskennslunnar. 

Þegar kennararnir voru inntir eftir því hvernig væri hægt að bæta 
teymiskennsluna að þeirra mati og gera hana árangursríkari voru þeir allir 
sammála um að fræðsla og skipulögð fagleg vinna í tengslum við samvinnu 
og teymiskennslu væri eftirsóknarverð og gæti aukið gæði kennslunnar. 
Fimm kennarar sýndu því sérstakan áhuga að skipuleg fagleg umræða færi 
fram milli teyma í skólum og einnig milli teymisskóla þannig að þekking, 
reynsla og hugmyndir í einu teymi nýttust öðrum teymum. Pratt (2014a, bls. 
33) segir að stjórnendur þurfi að stuðla að faglegri starfsþróun kennara sem 
styðji við teymiskennslu. Hún segir jafnframt að skólastjórnendur gefi tóninn 
fyrir grundvöll teymiskennslunnar með því að skapa kennurum 
starfsumhverfi sem hvetur þá og gerir þeim kleift að vinna saman að námi og 
kennslu nemenda.  

Það er því ljóst að hlutverk skólastjórnenda er stórt í tengslum við 
árangursríka teymiskennslu og að mörgu að hyggja í því sambandi. Það 
beinist m.a. að samsetningu og skipan í teymi, fræðslu og faglegri ráðgjöf um 
teymiskennslu, uppbyggingu traustra tengsla milli teymisfélaga og svigrúmi 
til undirbúnings og samvinnu (McCarty og Mason, 2013, bls. 56; Scruggs 
o.fl., 2007, bls. 411; Þórhildur Helga Þorleifsdóttir, 2013, bls. 5). Niðurstöður 
sýna einnig að kennararnir óska eftir skipulagðri faglegri vinnu í tengslum 
við teymiskennslu sem miðar að félagastuðningi og faglegri umræðu milli 
teyma og jafnvel milli teymisskóla. Þar er að mínu áliti komið gullið tækifæri 
til að gera samvinnuna og samræðu teymisfélaga markvissari og að beina 
henni í átt til grundvallarþátta, bæði teymiskennslu og stefnu skóla án 
aðgreiningar. 

5.8 Samantekt og svar við rannsóknarspurningu 

Í þessum kafla eru niðurstöður dregnar saman og rannsóknarspurningunni 
svarað en hún er: Hvernig getur teymiskennsla stutt við skólastarf í skóla án 
aðgreiningar? 
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Niðurstöður sýna að grundvallarþættir teymiskennslu eru góð samvinna 
og sameiginleg sýn teymisfélaga á kennslu og skólastarf. Í góðri samvinnu 
felast margir samverkandi þættir. Þeir eru sameiginleg ábyrgð teymisfélaga 
og uppbyggjandi samskipti þeirra á meðal. Í samvinnu felst einnig 
hugmynda- og lausnaleit teymisfélaga að bestu leiðunum við að koma til 
móts við þarfir hvers og eins nemanda í fjölbreyttum hópi. Þar er hægt að 
nýta þekkingu, reynslu og styrkleika hvers teymisfélaga, bæði til 
starfsþróunar og einnig til undirbúnings og kennslu fjölbreyttra 
nemendahópa.  

Öll teymin, sem þátt tóku í rannsókninni, voru skipuð kennurum og 
sérkennara eða kennara í skilgreindu hlutverki sérkennara. Niðurstöður gefa 
til kynna að slík samsetning í kennsluteymi gefi aukið tækifæri til hugmynda- 
og lausnaleita þar sem mismunandi nálganir og áherslur í kennslu mætast, 
nemendum til hagsbóta. Í ljós kom að miklu skiptir að huga að 
samskiptaþættinum innan teyma og skapa þarf teymisfélögum vettvang til að 
ræða samskipti og byggja upp traust í samvinnunni. Stuðningur og aðkoma 
skólastjórnenda að innviðum og skipulagi teymiskennslu skiptir miklu máli 
og sýna niðurstöður glöggt fram á það. Jafnframt kemur fram ósk kennara um 
skipulagða faglega vinnu í tengslum við teymiskennslu sem miðar að 
félagastuðningi og faglegri umræðu milli teyma og jafnvel milli teymisskóla. 
Þar telja þeir vera sóknarfæri til að bæta teymiskennslu.  

Niðurstöður benda til að samvinna sé sameiginlegur lykilþáttur í 
teymiskennslu og skóla án aðgreiningar og því hægt að álykta að hún geti 
sameinað þessa tvo þætti. Samkvæmt því ætti teymiskennsla að vera kjörin 
leið til kennslu í skóla án aðgreiningar. Skóli án aðgreiningar leggur einnig 
áherslu á fjölbreyttar leiðir og nálganir í kennslu við að koma til móts við 
mismunandi þarfir ólíkra nemendahópa en það er einnig eitt af því sem 
samvinna í teymi gefur möguleika á. 

Allir kennararnir, sem þátt tóku í rannsókinni, töldu samvinnu í teymi 
leiða af sér fjölbreyttari kennsluhætti og gefa færi á mismunandi nálgunum 
sem henta fjölbreyttum nemendahópum. Hægt er að geta sér til um að skipan 
kennara og sérkennara í teymi hafi áhrif þar á og geri samvinnuna betri í 
faglegu tilliti. Þeir kennsluhættir sem virtust ríkjandi í teymunum voru 
stöðvavinna af einhverju tagi og styðjandi kennsla. Allir kennararnir töldu 
kennsluaðferðir sínar vera fjölbreyttar en ekki verður af niðurstöðunum ráðið 
hvort svo er. Samkvæmt niðurstöðum felst námsaðlögunin oftar en ekki í 
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aðlögun verkefna og námsefnis sem felst í að draga úr kröfum á nemendur, 
eða auka þær, og stuðningi starfsfólks á svæðum og kennslustofum. 
Hópaskiptingar, sem byggjast á getu nemenda, eru einnig notaðar við að 
koma til móts við mismunandi einstaklinga, sem og sérkennsla lítilla 
nemendahópa eða einstaklinga. Svör kennaranna voru frekar dræm þegar þeir 
voru beðnir um að nefna þær aðferðir sem þeir notuðu mest, sem bendir til 
óöryggis af þeirra hálfu þar að lútandi. Kennararnir hafa jákvætt viðhorf til 
skóla án aðgreiningar. Þeir eru meðvitaðir um og finna til ábyrgðar gagnvart 
þeirri skyldu sinni að koma til móts við ólíka nemendur, en virðast samt ekki 
hafa skilgreint nákvæmlega í hverju hún felst og hvaða aðferðir þeir eigi að 
nota til þess. Samkvæmt þessum niðurstöðum má álykta að kennarar þurfi að 
treysta betur á þekkingu sína og reynslu og nýta samvinnuna til að leita 
markvissari svara í aðferðum sínum þar sem nám og kennsla í skóla án 
aðgreiningar byggist á fjölbreyttum nálgunum í kennslu og lausnaleit. 

Svarið við rannsóknarspurningunni er því: Teymiskennsla, eins og hún var 
framkvæmd í þeim skólum sem þátt tóku í þessari rannsókn, styður við 
skólastarf í skóla án aðgreiningar með faglegri samvinnu teymisfélaga þar 
sem fram fer markviss og gagnrýnin samræða um aðferðir og nálganir í 
kennslu í samræmi við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Samvinna 
fagfólks í teymi gefur aukna möguleika á fjölbreyttum aðferðum og 
nálgunum í kennslu í takti við styrkleika teymisfélaga sem þjóna hagsmunum 
margbreytilegra nemendahópa. Áríðandi er að þekkja og skilgreina þá þætti 
sem gera samvinnu faglega og árangursríka og styðja markvisst við þá. Þeir 
eru skipan í teymi og samskipti innan þess, tími til undirbúnings og 
samvinnu, aðkoma og stuðningur skólastjórnenda og skipulögð fagleg vinna 
sem stuðlar að starfsþróun kennara í samvinnu og markvissri samræðu. Einn 
viðmælandi minn sagðist vilja líta á það sem áskorun að finna leiðir til að 
koma til móts við nemendur og þá skipti samvinna, sveigjanleiki og víðsýni 
mestu máli. Það eru orð að sönnu. Teymisfélagar þurfa að líta á 
fjölbreytileika nemenda sem hið sanna viðmið og nýta kraft samvinnunnar til 
að leita árangursríkra lausnaleiða þeim til handa. 
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6. Lokaorð 

Ljóst er af niðurstöðum að teymiskennsla styður við skólastarf í skóla án 
aðgreiningar. Samvinnan þarf að vera fagleg þar sem fram fer markviss og 
gagnrýnin samræða um aðferðir, nálganir og lausnaleiðir í námi og kennslu í 
samræmi við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Samvinna fagfólks í 
teymi gefur mikla möguleika á fjölbreyttum aðferðum og nálgunum í kennslu 
í takti við styrkleika teymisfélaga sem þjóna hagsmunum margbreytilegra 
nemendahópa.  

Markmið rannsóknarinnar laut að því að auka skilning minn og þekkingu 
á þeim þáttum teymiskennslunnar sem mestu máli skipta og þurfa að vera til 
staðar svo að hún verði árangursrík. Það markmið tel ég hafa náðst. Þessi 
vinna hefur verið mjög krefjandi og lærdómsrík fyrir margra hluta sakir. Ég 
hef öðlast betri innsýn og skilning á innviðum teymiskennslu og 
hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Ég tel mig því betur í stakk búna til að 
greina þá þætti teymiskennslunnar sem styðja við skólastarf í skóla án 
aðgreiningar og mun nýta mér það í mínu starfi. Ég hef einnig lært töluvert af 
rannsóknarvinnunni sem slíkri sem vonandi gerir mig hæfari til að taka þátt í 
fræðilegri og faglegri umræðu um teymiskennslu og skóla án aðgreiningar ef 
svo ber undir. 

Að lokum vil ég draga fram tvennt sem snýr að niðurstöðum 
rannsóknarinnar. Kennararnir kölluðu eftir faglegri umræðu milli teyma og 
jafnvel teymisskóla um teymiskennslu. Með henni sögðu þeir að hægt væri 
að bæta teymiskennslu og um leið þá sjálfa sem fagmenn. Hér er að mínu 
mati gott sóknarfæri fyrir skólastjórnendur til að gera samvinnuna faglegri og 
samræðu teymisfélaga markvissari eins og fram kemur í niðurstöðum að þurfi 
að vera til staðar. Ég veit af reynslu að umræða og félagastuðningur af þessu 
tagi eru afar gagnleg atriði ef vel er að þeim staðið. 

Hið síðara snýr að þeim fjölmörgu vangaveltum mínum sem hafa vaknað 
við þessa rannsóknarvinnu. Það fyrra lýtur að hinni sameiginlegu ábyrgð sem 
felst í teymiskennslunni en hún getur haft bæði kosti og galla í för með sér 
fyrir foreldra, nemendur og kennara. Mér fannst þetta áhugavert sjónarhorn 
og tel það geta orðið rannsóknarefni. Annað verðugt efni, sem forvitnilegt 
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væri að skoða markvisst, er hvaða aðferðir kennarar nota við að koma til 
móts við einstaklingsmun í skóla án aðgreiningar. Út úr þeirri vinnu gæti 
sprottið leiðarvísir fyrir kennara sem vilja efla sig í starfi í skóla án 
aðgreiningar. 

Ég tel að fjölbreytileika nemenda þurfi að mæta með fjölbreyttum hætti og 
er því fullviss um að teymiskennsla er leið að því marki. Ég trúi því að þegar 
kennarar sameina krafta sína og þekkingu, hafa trú á sjálfum sér og efla 
markvisst fagmennsku sína, sé fjölbreyttum nemendahópum í skóla án 
aðgreiningar vel borgið. Ég álít einnig að ef vel er að teymiskennslu staðið 
geti hún verið grundvöllur mikils þróunarstarfs í skólum þar sem markviss 
samvinna starfsfólks og félagastuðningur geti leitt af sér árangursríka skóla- 
og starfsþróun. 

Orð eins viðmælanda míns, sem að mínu áliti lýsa því sem skiptir máli í 
teymiskennslu í skóla án aðgreiningar, ætla ég að gera að mínum og hafa sem 
lokaorð: 

... í skóla án aðgreiningar eru bara alls konar nemendur og ef 
nemandinn er með einhverjar hamlanir eða einhver takmörk þá held ég 
að nemandinn græði á því að það séu fleiri heldur en einn sem kemur 
að því, það eiga bara allir þennan nemanda. 
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Fylgiskjal 1: Bréf til fræðsluyfirvalda      

  

Sauðárkróki 11. desember 2014 
 

Ágæti viðtakandi 
 

Undirrituð er í framhaldsnámi í sérkennslufræðum við Háskólann á Akureyri 
og er um þessar mundir að undirbúa rannsókn sem verður lokaverkefni mitt 
til meistaragráðu. Leiðbeinendur mínir eru Jórunn Elídóttir, dósent, og 
Sólveig Jónsdóttir, aðjúnkt, sem kenna við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri.  

Þetta er eigindleg rannsókn sem felur í sér heimsókn á vettvang og viðtöl 
við kennara í kjölfarið. Áætlað er að gagnasöfnun fari fram í þremur 
grunnskólum þar sem teymiskennsla er viðhöfð. Markmið rannsóknarinnar er 
að skoða hvernig starfshættir teymiskennslu falla að hugmyndafræði og 
skólastarfi í skóla án aðgreiningar. Í skólunum verður falast eftir að fá að 
fylgjast með teymum að störfum í nokkrar kennslustundir og í kjölfarið taka 
viðtöl við tvo kennara sem starfa í teymum. Viðtölin myndu að öllum  
líkindum eiga sér stað í skólanum og gert er ráð fyrir að hvort viðtal taki um 
það bil 40−60 mínútur. Viðtölin verða hljóðrituð á iPad og svo afrituð orðrétt 
á tölvutækt form en eftir það verður upptökunni eytt. Hvorki nöfn skóla né 
kennara munu koma fram í niðurstöðum og fyllsta öryggis verður gætt við 
meðferð gagna og þeim eytt að úrvinnslu lokinni.  

Ég óska hér með eftir leyfi fræðsluyfirvalda til að hafa samband við 
skólastjóra í XXXskóla, sem er í þínu sveitarfélagi, af þessu tilefni. 
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Ég stefni á að hefja gagnasöfnun í janúar og yrði því þakklát ef afstaða 
væri tekin til þessarar beiðni sem fyrst.  

 
Virðingarfyllst, 
Anna Steinunn Friðriksdóttir 
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Fylgiskjal 2: Bréf til skólastjóra 

       Sauðárkróki 15. janúar 2015 
Ágæti skólastjóri 
Undirrituð er í framhaldsnámi í sérkennslufræðum við Háskólann á Akureyri 
og er um þessar mundir að undirbúa rannsókn sem verður lokaverkefni mitt 
til meistaragráðu. Leiðbeinendur mínir eru Jórunn Elídóttir, dósent, og 
Sólveig Jónsdóttir, aðjúnkt, sem kenna við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri. 

Leitað hefur verið samþykkis hjá fræðslustjóra í sveitarfélagi þínu til að 
hafa samband við þig og þinn skóla í þessu tilefni. Rannsóknin hefur verið 
tilkynnt til Persónuverndar.  

Þetta er eigindleg rannsókn sem felur í sér heimsókn á vettvang og viðtöl 
við kennara í kjölfarið. Gagnasöfnun fer fram í þremur grunnskólum þar sem 
teymiskennsla er viðhöfð. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig 
starfshættir teymiskennslunnar falla að hugmyndafræði og skólastarfi í skóla 
án aðgreiningar. Rannsóknarspurningin er: Hvernig getur teymiskennsla stutt 
við skólastarf í skóla án aðgreiningar? 

Með þessu bréfi óska ég eftir að fylgjast með tveimur teymum að störfum 
í skólanum þínum í tvær kennslustundir og í kjölfarið taka viðtöl við tvo 
kennara sem starfa sinn í hvoru teyminu. Ákjósanlegt væri að annað teymið 
væri að störfum á yngra stigi en hitt á eldra stigi. Viðtölin myndu að öllum 
líkindum eiga sér stað í skólanum og gert er ráð fyrir að hvort viðtal taki um 
það bil 40−60 mínútur. Viðtölin verða hljóðrituð á iPad og svo afrituð orðrétt 
á tölvutækt form en eftir það verður upptökunni eytt. Hvorki nöfn skóla né 
kennara munu koma fram í niðurstöðum og fyllsta öryggis verður gætt við 
meðferð gagna og þeim eytt að úrvinnslu lokinni. 

Ef samþykki þitt fæst fyrir ofangreindri beiðni óska ég eftir leyfi til að 
setja mig í samband við kennara í skólanum þínum og falast eftir þátttöku 
þeirra í rannsókninni. Mikill kostur væri ef þú gætir bent mér á mögulega 
þátttakendur sem þú teldir henta rannsóknarefninu. Ég stefni á að hefja 
gagnasöfnun í janúar og yrði því þakklát ef þú tækir afstöðu til þessarar 
beiðnar sem fyrst.  

Virðingarfyllst, 
Anna Steinunn Friðriksdóttir 
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Fylgiskjal 3: Bréf til kennara 

              Sauðárkróki 20. janúar 2015 
Ágæti kennari 
Undirrituð er í framhaldsnámi í sérkennslufræðum við Háskólann á Akureyri 
og er um þessar mundir að undirbúa rannsókn sem verður lokaverkefni mitt 
til meistaragráðu. Leiðbeinendur mínir eru Jórunn Elídóttir, dósent, og 
Sólveig Jónsdóttir, aðjúnkt, sem kenna við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri.  

Þetta er eigindleg rannsókn sem felur í sér heimsókn á vettvang og viðtöl 
við kennara í kjölfarið. Gagnasöfnun fer fram í þremur grunnskólum þar sem 
teymiskennsla er viðhöfð. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig 
starfshættir teymiskennslunnar falla að hugmyndafræði og skólastarfi í skóla 
án aðgreiningar. Rannsóknarspurningin er: Hvernig getur teymiskennsla stutt 
við skólastarf í skóla án aðgreiningar?  

Leitað hefur verið samþykkis hjá fræðslustjóra í sveitarfélagi þínu og þá 
skólastjóra til að hafa samband við þig af þessu tilefni og óska eftir þátttöku 
þinni í rannsókninni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Með þessu bréfi óska ég eftir að fá að fylgjast með teyminu þínu að 
störfum í tvær kennslustundir og í kjölfarið taka við þig viðtal. Viðtalið 
myndi að öllum líkindum fara fram í skólanum eða á öðrum stað að þínum 
vilja. Gert er ráð fyrir að viðtalið muni taka um 40-60 mínútur. Viðtölin 
verða hljóðrituð á iPad og svo afrituð orðrétt á tölvutækt form en eftir það 
verður upptökunni eytt. Hvorki nöfn skóla né kennara munu koma fram í 
niðurstöðum og fyllsta öryggis verður gætt við meðferð  gagna og þeim eytt 
að úrvinnslu lokinni.  

Þátttaka þín í rannsókninni er mér mikils virði þar sem hún verður ekki að 
veruleika án þátttakenda. Þér er að sjálfsögðu frjálst að hætta þátttöku hvenær 
sem er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Enn fremur er þér heimilt 
að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni. Ég stefni á að hefja 
gagnasöfnun nú í janúar og yrði því þakklát ef þú tækir afstöðu til þessarar 
beiðnar sem fyrst. 

 
Virðingarfyllst, 
Anna Steinunn Friðriksdóttir 
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Fylgiskjal 4: Samþykkisyfirlýsing 

 
Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í rannsókn á tengslum 
teymiskennslu við skólastarf í skóla án aðgreiningar. Í rannsókninni felst 
athugun á vettvangi og viðtal í kjölfarið. Ég hef fengið kynningu á 
rannsókninni og veit að niðurstöður verða nýttar í ritgerð sem birtist 
opinberlega á Skemmunni, sem er safn námsritgerða og rannsóknarritgerða á 
vefnum (www.skemman.is). 

 
Mér hefur verið heitið fullum trúnaði við öflun og úrvinnslu gagna og 

treysti því að ekki verði hægt að rekja niðurstöður til  mín eða skólans. 
 

Virðingarfyllst 
 

__________________________________________________________ 
Nafn, staður, dagsetning 
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Fylgiskjal 5: Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal 6: Eyðublað fyrir áhorfsathugun 

Dagsetning:  Nemendahópur: 

Námsumhverfi og námsgögn 
 
 
 

 

Virkni, einbeiting og 
vinnusemi nemenda 

 
 
 
 
 

 

Tækjanotkun, 
upplýsingatækni 

 
 
 

 

Kennsluaðferðir/viðfangsefni 
nemenda, t.d. innlögn 
kennara, sjálfstæð vinna, 
samræður, skapandi verkefni 
o.s.frv. 

 
 

 
 

 

Aðlögun kennsluaðferða/ 
einstaklingsmiðun 
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Sérkennsla/stuðningur við 
nemendur 

 
 
 
 

 

 

Samvinna/samskipti 
nemenda 

 
 
 
 

 

 

Samvinna/samskipti kennara 
 
 
 
 

 

 

Verkaskipting 
kennara/sérhæfing 

 
 
 
 

 

 

Annað 
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Fylgiskjal 7: Viðtalsrammi 

 
Rannsóknarspurning:  Hvernig getur teymiskennsla stutt við skólastarf í skóla 
án aðgreiningar?   

 
Nafn, lífaldur/starfsaldur, menntun. 
Kennslugreinar, aldur nemenda, staða innan skóla, starfshlutfall, fyrri 
reynsla. 
Hvaða skilning leggur þú í hugtakið skóli án aðgreiningar? 
Hvaða þættir í skólastarfinu finnst þér skipta mestu máli fyrir skóla án 
aðgreiningar? Telur þú að Xxskóli sé skóli án aðgreiningar? 
Hvernig skilgreinir þú teymiskennslu? Hvernig er henni háttað í Xxskóla? 
Hvaða þættir skipta mestu máli fyrir árangursríka teymiskennslu? 
Hefur skólinn staðið fyrir fræðslu/námi fyrir kennara um teymiskennslu? 
Heldurðu að það skipti máli? 
Er það stefna skólans að kennsla fari fram í teymum eða ráða kennarar því 
sjálfir? Er annað starfsfólk en kennarar í teymum? Hverjir? 
Kyn teymisfélaga og fjöldi í teymi, aldur, menntun og reynsla teymisfélaga. 
Er sérfræðiþekking/sérkennari/stuðningskennari til staðar innan teymisins og 
ef svo er hvernig nýtist hún?  
Er æskilegt að hafa sérkennara/stuðningskennara í teyminu? Af hverju? 
Er samsetning teymisins hefðbundin innan skólans og hver/hvað ræður 
henni? 
Væri önnur samsetning æskileg og þá hver? Skiptir máli hvernig samsetning 
teymis er? Af hverju? 
Í hverju felst samvinnan innan teymisins helst? Er hún mikil/lítil?  
Hvernig er fundafyrirkomulagi háttað? 
Hvernig er verkaskipting innan teymisins? Er teymisstjóri í teyminu? 
Hvernig er umsjón háttað? Hvernig er samskiptum við foreldra háttað? 
Hvernig er staðið að kennsluskipulagi? Undirbúningur/framkvæmd/mat. 
Hvernig er samvinnu háttað varðandi áætlanagerð og gerð 
einstaklingsáætlana? 
Njóta styrkleikar teymisfélaga sín í kennslunni? 
Telur þú að teymisfélagar læri hver af öðrum? Ef svo er hvað þá helst? 
Telur þú að nemendur læri samvinnu af teymiskennurum? 
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Fær teymið utanaðkomandi aðstoð/stuðning í starfi ef á þarf að halda og ef 
svo er frá hverjum? 
Hefur teymið möguleika á að kalla til aðstoð sérfræðinga vegna nemenda 
og/eða annarra þátta í skólastarfinu?  
Er unnið markvisst með samskipti innan teymisins?  
Hvað er gert ef/þegar ágreiningur kemur upp í teyminu?  
Hvaða málefni valda helst ágreiningi innan teymis? Bera teymisfélagar traust 
hver til annars? Eru teymisfélagar skuldbundnir samvinnunni?  
Hvað er gert ef samvinnan gengur ekki upp milli teymisfélaga? 
Út frá hverju er kennslan hugsuð? Markmiðsmiðuð/kennslubókarmiðuð? 
Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar innan teymisins?  
Hvernig er staðið að kennslu barna með greindar sérþarfir?  
Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar við að koma til móts við mismunandi 
einstaklinga í kennslustundum? Út frá hvaða forsendum eru þær aðferðir 
valdar? 
Á hverju byggja ákvarðanir um nám og kennslu nemenda? 
Hver er reynsla af því að vinna í teymi miðað við annað fyrirkomulag? 
Hvaða kosti/galla hefur teymiskennslan fyrir nemendur? En fyrir kennara? 
Væri hægt að bæta teymiskennsluna á einhvern hátt svo að hún verði 
árangursríkari og þá hvernig? 
Getur teymiskennsla stutt við skólastarf í skóla án aðgreiningar? Af hverju? 
Af hverju ekki? Og þá hvernig? Hvað mætti betur fara ef eitthvað? 
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Fylgiskjal 8: Örstutt lýsing á aðferðum og vinnubrögðum í kennslu 

 
Bein kennsla felst í að kennarinn er í hlutverki útskýrandans. Hann leggur 
efnið upp fyrir nemendur eftir fyrirfram ákveðnum leiðum (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999, bls. 35).  

 
Byrjendalæsi er samvirk aðferð í læsi þar sem unnið er með lestur, ritun, tal 
og hlustun á heildstæðan hátt. Gæðatextar eru efniviður aðferðarinnar, sem 
oftar en ekki eru sóttir til barnabóka. Unnið er með hvern gæðatexta í þremur 
þrepum þar sem kennsluáætlun með markmiðum, framkvæmd og mati er 
lögð til grundvallar við hæfi nemenda og viðkomandi nemendahópa. Þrepin 
þrjú fela í sér lestur og skilning, sundurgreinandi vinnu og samtengjandi 
vinnu sem unnið er að með fjölbreyttum aðferðum (Rósa Eggertsdóttir, 2009, 
bls. 3−6). 

 
Hugtakakort er aðferð þar sem hugtök eru skráð niður á myndrænan hátt til 
að auka þekkingu og skilning á þeim. Hugtökin eru skráð í reiti sem tengjast 
saman eftir ákveðnum reglum (Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 48). 

 
Hópvinna er samheiti yfir margar kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt 
að hópur nemenda leysir verkefni saman í stað einstaklingslega. 
Aðalmarkmið hópvinnu miðar að þjálfun nemenda í samvinnu (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999, bls. 136).  

 
Krossglíma felst í að nemendur vinna með lykilhugtak sem þeir skrifa lóðrétt 
upp. Síðan fella þeir lárétt inn í það orð eða setningar sem tengjast 
lykilorðinu (Guðmundur Engilbertsson, 2013). 

 
Leitarnám er samheiti yfir ýmsar kennsluaðferðir sem felast í skipulagðri leit 
að upplýsingum og úrvinnslu á þeim. Líkt er eftir vinnubrögðum 
vísindamanna. Dæmi um leitarnám er t.d. spurningalistakönnun, sjá neðar 
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 124). 
 
PALS stendur fyrir Pör Að Lesa Saman. PALS er kennsluaðferð í lestri sem 
þjálfar lesfimi og lesskilning. Nemendur eru paraðir saman eftir ákveðnum 
reglum þar sem góður lesari er á móti slökum. Kennari velur svo lesefni við 
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hæfi slakari lesandans og síðan skiptast nemendur á að lesa textann og vera 
leiðbeinendur hvor annars. Eftir nokkurra mínútna lestur æfa nemendur sig í 
að greina aðalatriðin í textanum og spá fyrir um framhaldið (Lesvefurinn, 
e.d.).  

 
Púslaðferðin er samvinnunámsaðferð sem felst í að nemendur afla 
upplýsinga um tiltekið efni með markvissum hætti. Námsefninu er skipt í 
afmarkaða hluta og þeim síðan deilt niður á vinnuhópa þar sem hver nemandi 
kynnir sér einn hluta efnisins. Hver nemandi er hluti af tveimur vinnuhópum, 
heimahópi og sérfræðingahópi. Hlutverk sérfræðingahópanna er að kynna sér 
vel það námsefni sem í hlut hópsins kom. Í heimahópunum er öflun 
upplýsinga undirbúin og sérfræðingarnir kenna hver öðrum (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999, bls. 142). 

 
Spurningalistakönnun er aðferð þar sem nemendur hanna og semja 
spurningalista, leggja hann fyrir, vinna úr niðurstöðum og setja þær fram, oft 
á myndrænan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 129). 

 
Stigskiptur stuðningur felst í að kennarinn framkvæmir þá þætti verkefnis 
sem eru utan færni nemandans með því að sýna hvernig á að gera þá. Smám 
saman eykst færni nemandans og markmiðið er að hann framkvæmi sjálfur 
(Rósa Eggertsdóttir, 2009, bls. 18). 
 
Styðjandi kennsla felur í sér að einn kennari leiðir  kennsluna meðan annar 
kennari gengur á milli nemenda og aðstoðar þá (Thousand o.fl., 2006, bls. 
243). 

 
Sýnikennsla felur í sér, eins og nafnið ber með sér, að kennari sýnir tiltekin 
vinnubrögð eða aðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 59). 

 
Töflukennsla byggist á að nemendur leysa verkefni á töflu. Að því búnu fer 
bekkurinn sameiginlega yfir verkefnin (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 77). 

 
Umræðuaðferð felur í sér að kennarinn beitir spurningum eða öðrum 
aðferðum til að skapa umræður um tiltekið viðfangsefni (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999, bls. 92). 
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Uppgötvunarnám byggist á spurningum, athugunum og heimildaöflun þar 
sem nemendum er ætlað að uppgötva það sem þeir eiga að læra. Margar 
lausnir geta komið til greina (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 35, 40). 
 
Útikennsla er skipulögð, markviss kennsla sem fer fram utan veggja skólans. 
Áhersla er lögð á að þekking, leikni og viðhorf verði til og mótist við 
upplifun, framkvæmd og samræður og að samhengi sé milli kennslu úti og 
inni (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 19).  
 
Vendikennsla eða spegluð kennsla felst í að nemendur hlusta og/eða horfa á 
netinu á fyrirlestur eða kynningar kennara um ákveðið efni heima hjá sér og 
vinna svo í kjölfarið verkefni af einhverju tagi því tengt í skólanum 
(Vendikennsla, e.d.).  

 
Vinnubókarkennsla felst í kennslu sem snýst að mestu leyti um verkefnin í 
vinnubókunum sem eru þungamiðjan í kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson, 
1999, bls. 73).  

 
Þemavinna felur í sér heildstæð og umfangsmikil viðfangsefni nemenda sem 
oft ganga þvert á námsgreinar og fléttast þannig saman í merkingarbæra 
heild. Þemavinna krefur nemendur um sjálfstæð og oft skapandi vinnubrögð 
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 150). 

 
Þrautalausnir þjálfa nemendur í rökhugsun og að takast á við ýmis 
úrlausnarefni og leita svara við þeim með markvissum hætti. Oft eru þetta 
viðfangsefni úr daglegu lífi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 109). 
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