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Ágrip
Á síðustu árum hefur það færst í aukana að starfsfólk skóla velji að starfa saman í
teymum. Teymisvinna hefur jafnt og þétt orðið eftirsóknarverðari í skólum og öðrum
stofnunum þar sem hún er oft nefnd sem besta leiðin til að skila framúrskarandi árangri.
Samvinna kennara hefur í auknum mæli verið greind sem lykilþáttur í faglegum þroska
kennara. Markmiðið með rannsókninni var að rannsaka reynslu stærðfræðikennara af
samvinnu. Ætlunin var að varpa ljósi á kosti og galla samvinnu við undirbúning og kennslu
stærðfræði, auk þess að greina hvaða áhrif samvinna stærðfræðikennara getur haft á
starfsþróun og breytingar á kennsluháttum. Verkefnið er eigindleg rannsókn þar sem
skoðuð var samvinna stærðfræðikennara á unglingastigi innan tveggja grunnskóla á
höfuðborgarsvæðinu. Fylgst var með kennurum á vettvangi og skoðuð samvinna og
samskipti þeirra á milli auk þess sem skoðað var hvaða áhrif samvinnan hafði á
starfsþróun kennaranna. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að reynsla stærðfræðikennaranna var að samvinnan stuðlaði að faglegu samtali um kennslu og
kennsluhætti og að kennararnir komu fleiri hugmyndum í framkvæmd. Samvinnan studdi
við formlega og óformlega starfsþróun og hafði þau áhrif á kennsluhætti að stærðfræðikennararnir notuðust við fjölbreyttara námsefni. Auk faglega samtalsins eru kostirnir
breiðari þekking, betri yfirsýn yfir stöðu nemenda og fjölbreyttari kennsla. Eins leiddi
samvinnan til minna vinnuálags þar sem hægt var að deila með sér verkum. Niðurstaðan
er að samvinna stærðfræðikennara jók gæði kennslunnar og stuðlaði að aukinni
starfsánægju kennarateymanna í Uglu- og Fálkaskóla.
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Abstract
Collaboration means victory for all: Mathematics teachers
collaboration in compulsory schools
In recent years, it has become more common that teachers in compulsory schools choose
to work in a team based setting. Teamwork has become more popular in schools and
other workplaces where it is often thought to be the best way to achieve excellent
results. Collaboration between teachers has been identified as a key factor in a teacher’s
professional development. The goal of this paper is to examine mathematic teachers
experience with team based teaching. To analyze positive and negative aspects of
cooperation in preparing teaching material, in teaching setting as well as analyze what
effect team work has on professional development and implementation of new
methods. It is a qualitative research where collaboration between mathematic teachers
in two separate compulsory schools was analyzed. A field observation was performed.
An analysis of collaboration between teachers, and their communication was performed
and the teachers were asked to do a self-assessment of their professional development.
The main results were that the mathematical teachers experience was that their
collaboration stimulated professional conversation regarding teaching and that the
teachers could implement more ideas into their teaching practices. The team work
increased the teachers formal and informal professional development and increased the
use of varied teaching material. The main positive factors were a wider knowledge, a
better overview of the students progress and implementation of new teaching material.
The teamwork also decreased the teachers workload. The main result is that
mathematical teachers cooperation increased the quality of teaching and has increased
their satisfaction in the workplace.
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1 Inngangur
Viðfangsefni mitt í þessu verkefni er að rannsaka reynslu stærðfræðikennara af
samvinnu. Ætlunin er að reyna að varpa ljósi á kosti og galla samvinnu við undirbúning
og kennslu stærðfræði, auk þess að greina hvaða áhrif samvinna stærðfræðikennara
getur haft á starfsþróun og breytingar á kennsluháttum. Skoðuð er samvinna
stærðfræðikennara á unglingastigi innan tveggja grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu.
Markmið með verkefninu er að auka skilning á samvinnu kennara og því sem hún getur
skilað í stærðfræðikennslu.

1.1 Kveikjan að rannsókninni
Á eigin skólagöngu upplifði ég þá stærðfræðikennslu sem ég fékk sem mjög góða. Um var
að ræða hefðbundna stærðfræðikennslu þar sem kennarinn byrjaði yfirleitt á smá
innlögn og í kjölfarið unnum við nemendur sjálfstætt í vinnubókunum. Mér gekk vel að
átta mig á því hvaða formúlum eða reglum ég átti að beita við mismunandi aðstæður og
fékk góðar einkunnir á stærðfræðiprófum. Ég var því fullviss um það þegar ég skráði mig
í stærðfræðikennaranám að ég færi létt með að læra að kenna nemendum með sama
hætti. Það reyndi þó aldrei á það, þar sem á stærðfræðikjörsviði var horft til áherslna
nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla (2013) og því lögð áhersla á töluvert öðruvísi kennslu en
ég hafði sjálfur reynslu af. Má þar meðal annar nefna að beita í kennslunni
bekkjarumræðum um stærðfræði, rannsóknarlandslagi, upplýsingatækni og fjölbreyttum
kennsluaðferðum.
Í vettvangsnámi mínu hef ég fengið tækifæri til þess að prófa mig áfram með kennslu
í anda þess sem ég lærði á stærðfræðikjörsviði, en það hefur verið misjafnlega markvisst.
Það var fyrst í vettvangsnámi á vorönn 2016 þar sem mér fannst hafa tekist virkilega vel
til. Þá kynntist ég í fyrsta skipti því að kenna stærðfræði í samvinnu við aðra kennara, sem
hluti af teymi. Ég kom þar inn í fagteymi stærðfræðikennara og fékk að upplifa
raunverulegan stuðning og hvatningu til þess að prófa mig áfram með nýjar aðferðir í
kennslu. Hjá teyminu skynjaði ég mikla starfsánægju, samstarfsvilja og raunverulegan
áhuga á því að reyna að bæta kennsluna. Auk þess sem allir aðilar fagteymisins voru virkir
í sameiginlegu starfsþróunarverkefni sem hafði það markmið að bæta námsárangur
nemenda. Þarna hafði ég aðgang að fjórum reynslumiklum kennurum til þess að skiptast
á hugmyndum við um undirbúning og skipulagningu kennslunnar. Við þessar aðstæður
fannst mér ég loks geta þroskast í starfi og hætt að treysta jafn mikið á reynsluna frá eigin
skólagöngu. Svo jákvæð var þessi reynsla mín að nú get ég varla hugsað mér annað í
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framtíðinni en að fá að kenna stærðfræði sem partur af teymi eða í einhverskonar
samstarfi við aðra stærðfræðikennara. Því vil ég nú rannsaka nánar samvinnu
stærðfræðikennara.
Samvinna kennara hefur verið að aukast á undanförnum árum. Það má sjá meðal
annars á því að fleiri skólar eru farnir að skilgreina sig sem teymiskennsluskóla auk þess
sem skólastjórnendur eru sumir hverjir farnir að leggja áherslu á að skapa virkt
lærdómssamfélag innan skólanna (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur
Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014; Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). Það liggja
fyrir fjölmargar erlendar rannsóknir á samvinnu kennara auk þess sem íslenskum
rannsóknum fer fjölgandi (Vangrieken, Dochy, Raes og Kyndt, 2015; Svanhildur María
Ólafsdóttir, 2009; Fríða Rún Guðjónsdóttir, 2014; Sólveig Ásta Guðmundsdóttir, 2014).
Lítið virðist þó vera um rannsóknir þar sem skoðuð hefur verið sérstaklega samvinna
stærðfræðikennara. Ekki er til ein einasta íslensk rannsókn um efnið og eftir ítarlega leit
á gagnasöfnum eins og Proquest og ERIC hef ég aðeins fundið sárafáar erlendar
rannsóknir sem tengjast beint samvinnu stærðfræðikennara. Úr þessu vill ég bæta með
rannsókn minni. Vonast ég til þess að niðurstöður rannsóknar minnar geti varpað ljósi á
kosti og galla af samvinnu stærðfræðikennara og verið upplýsandi fyrir nýútskrifaða
kennara sem og starfandi stærðfræðikennara sem eru að velta fyrir sér þeim möguleika
að taka þátt í einhverskonar samvinnu í tengslum við stærðfræðikennslu sína.

1.2 Tilgangur og rannsóknarspurning
Tilgangur verkefnisins er að greina hver reynsla stærðfræðikennara er af samvinnu og
greina hvaða áhrif samvinnan hefur haft á starfshætti þeirra og starfsþróun. Í
rannsókninni eru skoðaðir tveir grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu þar sem
stærðfræðikennarar á unglingastigi vinna saman í teymum. Rannsakað er hvernig
samvinna þessa kennara fer fram og hvað einkennir samvinnuna. Það er gert með því að
framkvæma vettvangsathugun þar sem stærðfræðikennurunum er fylgt eftir við
undirbúning og kennslu og með því að taka viðtöl. Við úrvinnslu gagna eru svo meðal
annars tekin dæmi úr þessum skólum og þau skoðuð í ljósi fræðanna.
Unnið var út frá rannsóknarspurningunum:


Hver er reynsla kennara af samvinnu við undirbúning, framkvæmd og mat
á stærðfræðikennslu?



Hvaða áhrif hefur samvinna stærðfræðikennara haft á kennsluhætti
þeirra?
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Undirspurningar sem notaðar voru til þess að afmarka viðfangsefnið frekar eru
eftirfarandi:


Hvernig haga kennarar samstarfi sínu?



Hvað einkennir kennsluna og hvernig fer hún fram?



Hverjir eru helstu kostir og gallar samvinnunnar?



Hefur samvinna eða teymiskennsla leitt til þróunar í starfi og þá hvernig?

1.3 Uppbygging ritgerðar
Ritgerð þessi er byggð upp af sex megin köflum auk formála og ágrips. Fyrst er það
inngangskafli þar sem ég kynni rannsóknina, markmið og tilgang hennar og ástæður fyrir
valinu á viðfangsefninu. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, lykilhugtök eru skilgreind og fjallað um fyrri rannsóknir á sama efni. Þriðji kaflinn
fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar er framkvæmd rannsóknarinnar lýst, fjallað
um rannsóknaraðferðina, gagnaöflun og greiningu á gögnum auk þess sem fjallað er um
siðferðileg atriði og takmarkanir rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum. Kaflanum er skipt upp í undirkafla eftir þeim meginþemum sem fram kom við
greiningu rannsóknargagna. Fimmti kaflinn er svo umræðukafli þar sem niðurstöður
rannsóknarinnar eru settar í fræðilegt samhengi. Sjötti kafli er titlaður lokaorð. Þar eru
niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman í stuttu máli. Að lokum má svo finna á
lokasíðum ritgerðarinnar lista yfir þær heimildir sem stuðst var við undir vinnslu þessa
verkefnis.
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2 Fræðilegur bakgrunnur
Margir ólíkir þættir spila inn í nám nemenda. Flestum rannsóknum sem fjalla um nám í
skólum ber þó saman um að kennarinn sé mikilvægasti einstaki þátturinn sem ræður því
hvað nemendur læra (Nordenbo, Søgaard Larsen, Tiftici, Wendt, og Østergaard, 2008).
Segja má að verklag kennarans og viðhorf til stærðfræðikennslu hafi áhrif á nemendurna
og leggi grunninn að stærðfræðinámi þeirra. Því er kennarinn í lykilhlutverki í þróuninni
á góðri stærðfræðikennslu (Carlsen og Fuglestad, 2010).
Enginn verður góður fullmótaður stærðfræðikennari strax að lokinni kennaramenntun. Kennarar eru ávallt að læra líkt og nemendur þeirra og samhliða því eru þeir
að þróa starfskenningar sínar. Þessi starfsþróun getur átt sér stað yfir allan starfsferilinn.
Hvað varðar starfsþróun þá hefur samvinna kennara í auknu mæli verið greind sem
lykilþáttur í starfsþróun kennara (Lieberman, 1995, Darling-Hammond og McLaughlin,
2011). Því er vert að veita samvinnu kennara meiri athygli. Hér í þessum kafla verður gerð
grein fyrir hluta af þeim ólíku formum sem samvinna kennara getur tekið, svo sem
teymisvinnu, teymiskennslu og lærdómssamfélög. Þá verður fjallað um kosti og galla
samvinnu kennara og samvinna kennara tengd við starfsþróun þeirra og kennsluhætti.

2.1 Samvinna kennara
Á síðustu árum hefur það færst verulega í aukana að starfsfólk stofnana velji að starfa
saman í teymum (Park, Henkin og Egley, 2005). Það sama virðist að einhverju leyti eiga
við hér á Íslandi þar sem nokkur fjöldi grunnskóla er farinn að skilgreina sig sem
teymiskennsluskóla (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Teymisvinna hefur jafnt og þétt
orðið eftirsóknarverðari í skólum og öðrum stofnunum þar sem hún er oft nefnd sem
besta leiðin til að skila framúrskarandi árangri. Meðal þess sem teymisvinna er talin hafa
í för með sér innan stofnanna má nefna aukna framleiðni, aukin gæði þjónustu,
einfaldara stjórnskipulag, færri fjarvistir starfsfólks frá vinnu og minni starfsmannaveltu
(Park o.fl., 2005). Hvað varðar kosti teymisvinnu og teymiskennslu fyrir skólastarf þá eru
þeir margir og verður fjallað sérstaklega um þá síðar í þessum kafla. Best er að byrja á að
skýra hugtökin sem notuð eru yfir samvinnu kennara.
Samvinna kennara í tengslum við undirbúning kennslu og kennsluna sjálfa hefur verið
kölluð mörgum nöfnum á enskri tungu. Má þar nefna team teaching, teacher teams,
teacher

collaboration,

professional

learning

communities,

(teacher)

learning

communities, (teacher) learning teams o.s.frv. Þessi hugtök eru oft notuð jöfnum
höndum af fræðimönnum og eiga þeir jafnvel til að nota mismunandi hugtök yfir sama
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fyrirbæri (Vangrieken o.fl., 2015). Þessi ruglingur í hugtakanotkun er kominn til vegna
þess að reynt er að skilgreina samstarfið út frá einkennum þess og framkvæmd, en
vandamálið er að það eru til ótal afbrigði af samvinnu kennara. Í fræðilegum skrifum, á
íslensku hafa þrjú hugtök verið að festa sig í sessi þegar fjallað er um samvinnu kennara.
Það eru teymisvinna, teymiskennsla og lærdómssamfélag. Lærdómssamfélag gengur
einnig undir nafninu námssamfélag í skrifum íslenskra fræðimanna, en er enn sem komið
er ekki eins útbreitt.
2.1.1 Teymisvinna/teymiskennsla
Fyrst ber að nefna að það er munur á teymisvinnu og teymiskennslu. Teymisvinna er
víðara hugtak þar sem það getur átt við margskonar samvinnu kennara eða annars
starfsfólks almennt. Svanhildur María Ólafsdóttir (2009) skilgreinir teymisvinnu kennara
á eftirfarandi hátt í meistaraprófsritgerð sinni: „Teymisvinna er samvinna tveggja eða
fleiri með áherslu á nám nemenda en án sameiginlegrar ábyrgðar á nemendunum og
daglegum samskiptum, hún er samvinna um ákveðin verkefni, kennslu nemendahópa
eða stefnumál sem kennarar vinna með á mismunandi hátt“ (bls. 19-20). Teymiskennsla
vísar aftur á móti sérstaklega til samvinnu í kringum kennslu nemenda. Af þeim fjölda
skilgreininga sem til eru á hugtakinu teymiskennsla þá er það mat höfundar að
skilgreining Goetz (2000) sé einna skýrust. Hún hljómar á þessa leið: „Teymiskennslu má
skilgreina sem samvinnu kennara þar sem tveir eða fleiri vinna saman að skipulagi,
framkvæmd og mati á kennslu fyrir sama hóp nemenda“ (bls. 2). Þetta er ekki ósvipað
skilgreiningu Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. (2014) sem hljómar á þessa leið: „Teymiskennsla vísar til þess þegar tveir eða fleiri kennarar eru samábyrgir fyrir árgangi eða
aldursblönduðum hópi, undirbúa sig saman og kenna að einhverju marki saman“ (bls.
113).
Munurinn á teymisvinnu og teymiskennslu felst fyrst og fremst í því að í
teymiskennslu þá er ekki bara undirbúningurinn og skipulag kennslunnar sameiginlegur
heldur kenna kennararnir einnig að einhverju marki saman og bera sameiginlega ábyrgð
á nemendahópnum. Út frá þessum skilgreiningum hefur Goetz (2000) flokkað samvinnu
kennarateyma í tvo flokka. Annars vegar flokk A, þar sem tveir eða fleiri kennarar kenna
sömu nemendum á sama tíma innan sama kennslurýmis. Hinsvegar flokk B, þar sem tveir
eða fleiri kennarar vinna saman en kenna ekki endilega sömu nemendum né á sama tíma.
Í raun er þessi flokkun þannig að flokkur A er yfirflokkur yfir mismunandi útfærslur
teymiskennslu og flokkur B er yfirflokkur yfir mismunandi útfærslur teymisvinnu. Goetz
gerir svo grein fyrir sex mismunandi undirflokkum í flokk A og fimm mismunandi
undirflokkum í flokk B (Goetz, 2000, bls. 2-3).
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Flokkur A skiptist í eftirfarandi undirflokka:
1. Hefðbundin teymiskennsla (e. traditional team teaching): Kennarar deila
ábyrgð á kennslu, úthlutun leiðbeininga og námsefnis til allra nemenda.
2. Samvinnukennsla (e. collaborative teaching): Þessi aðferð byggir á
hefðbundinni teymiskennslu þar sem kennarateymið vinnur saman að
undirbúningi og kennslu. Kennslan er ekki í formi fyrirlestra heldur er lögð
áhersla á að ræða og skiptast á hugmyndum og kenningum. Kennsluaðferðir
eins og bein kennsla þar sem nemendur eru mataðir með upplýsingum eru
látnar víkja fyrir samvinnunámi, lausnaleitarnám og virkri þátttöku nemenda.
3. Teymiskennsla með stuðning (e. complimentary eða supportive team
teaching): Annar kennarinn ber ábyrgð á kennsluefni nemendanna og hinn
kennarinn sér um eftirfylgni námsefnisins.
4. Samhliða kennsla (e. parallel instruction): Hér er nemendahópnum skipt í
tvennt og hvor kennari ber ábyrgð á því að kenna sínum hópi sama efnið.
5. Fjölbreyttir nemendahópar innan bekkjarins (e. differentiated split class):
Nemendum er skipt í smærri hópa eftir námsgetu og þörfum. Hver kennari
ber ábyrgð á einum hóp og veitir nemendum aðstoð við hæfi.
6. Aðstoðarkennari (e. monitoring teacher): Einn kennari ber ábyrgð á sjálfri
kennslunni og að leiðbeina öllum bekknum, en hinn kennarinn fylgist með
vinnubrögðum og hegðun nemenda (Goetz, 2000, bls. 2-3).
Flokkur B skiptist í eftirfarandi undirflokka:
1. Kennarar í teyminu hittast til þess að skiptast á hugmyndum og námsefni, en
vinna sjálfstætt. Í upphafi skólaárs skipuleggur teymið sameiginlega námsáætlun og það hittist svo a.m.k. vikulega og ræðir viðfangsefni komandi viku
og viðeigandi kennsluaðferðir.
2. Hver kennari kennir sínum bekk en þeir deila kennsluáætlunum, námsefni og
ítarefni með öðrum kennurum í teyminu.
3. Teymið ber ábyrgð á einum stórum nemendahóp og allir vinna saman að
skipulaginu en hver kennari kennir aðeins einum undirhóp.
4. Einn kennari tekur saman námsefni og setur saman kennsluáætlun fyrir allt
teymið.
5. Kennarar búa til sameiginlega áætlun, en hver kennari sér bara um kennslu á
eigin afmörkuðu sérsviði fyrir allan nemendahópinn (Goetz, 2000, bls. 3).
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Þessi flokkun Goetz má nota til grundvallar við að greina fyrirkomulag samstarfs
stærðfræðikennara í þeim skólum.
2.1.2 Lærdómssamfélag
Fyrirbærið lærdómssamfélag (e. professional learning community) á rætur að rekja til
stjórnunarfræða fyrirtækja og er nátengt fyrirbærinu lærdómsfyrirtæki (e. learning
organisation), en það vísar til fyrirtækja sem læra og þróast þannig stöðugt í takt við nýja
tíma. Hugmyndin um lærdómsfyrirtæki var svo aðlöguð að skólastarfi og úr varð það sem
í dag kallast lærdómssamfélag (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013). Hugtakið lærdómssamfélag (stundum nefnt námssamfélag) hefur verið áberandi í umræðu um skóla og
skólaþróun á undanförnum árum og þá gjarnan þegar ræddar eru leiðir til þess að bæta
skólastarf og stuðla að umbótum.
Samkvæmt Önnu Kristínu Sigurðardóttur (2013, bls. 37) var Shirley Hord ein af þeim
fyrstu sem tók hugtakið lærdómssamfélag upp á sína arma. Hún skilgreindi
lærdómssamfélag sem „það samfélag af fagfólki skólans sem lærir hvert af öðru og hvert
með öðru til að bæta stöðugt árangur af starfi sínu“. Fjölmargir fræðimenn hafa
rannsakað fyrirbærið lærdómssamfélag. Þeirra á meðal eru Stroll, Bolam, McMahon,
Wallace og Thomas (2006), en þau voru að eigin sögn fyrst til þess að rannsaka
lærdómssamfélög á Englandi. Samkvæmt Stroll o.fl. (2006) þá er engin algild skilgreining
á lærdómssamfélagi. Þau segja að lærdómssamfélög megi túlka á marga mismunandi
vegu eftir samhengi. Anna Kristín Sigurðardóttir hefur þýtt eina tilraun þeirra til þess að
skilgreina lærdómssamfélag:
Lærdómssamfélag er hópur fólks sem deilir sameiginlegum áhuga og sýn á
nám, vinnur saman, styður hvert annað og leitar sameiginlegra leiða til að
greina starfshætti sína, bæta þá og innleiða nýja sem geta stuðlað að betri
árangri nemenda. Í því tilliti er leitað fanga innan og utan skólans (Anna
Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37).
Þessi skilgreining er opnari en sú fyrri þar sem hún gerir ráð fyrir að ekki bara fagfólk
innan skólanna geti tilheyrt lærdómssamfélagi. Skiptar skoðanir eru einmitt meðal
fræðimanna um það hverjir tilheyra lærdómssamfélagi innan skóla. Hvort það séu bara
kennarar, afmarkaður faghópur eða hvort þátttakendur í lærdómssamfélaginu séu allir
þeir sem tengjast skólasamfélaginu á einhvern hátt. Í því samhengi má nefna að í
meirihluta rannsókna tengt lærdómssamfélögum er eingöngu litið á kennara og
skólastjórnendur sem meðlimi í þessum samfélögum (Stroll o.fl., 2006).
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Wei, Darling-Hammond, Andree, Richardson og Orphanos (2009) segja að
starfsþróun kennara geti haft mikil áhrif á hæfni og þekkingu þeirra og sömuleiðis
námsárangur nemenda. Sérstaklega á þetta við um starfsþróun sem spannar langt
tímabil og ef hún tengist vinnu lærdómssamfélaga sem miða að bættum kennsluháttum.
Hvað varðar hlutverk lærdómssamfélaga þá segir Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) að í
lærdómssamfélögum sé unnið að því að skapa nýja þekkingu. Þá á hún við þekkingu sem
hæfir aðstæðum á hverjum stað og bætir einhverju nýju við. Hún segir að það sé hluti af
þekkingarsköpun að miðla og taka við hugmyndum um góða kennslu. Það dugar þó ekki
eitt og sér, þar sem aðferðir sem henta vel í einum skóla henta ekki endilega eins vel í
þeim næsta. Sökum þessa segir hún að það sé mikilvægt að styrkja getu skóla til þess að
skapa nýja þekkingu, eða með öðrum orðum að móta hana að aðstæðum, umhverfi og
nemendahóp sem við á.
Hipp og Huffman (2007) segja að það sé reynsla þeirra að það geti verið vandasamt
fyrir skóla að koma á legg lærdómssamfélagi. Mikið álag er oft á kennurum og eiga
nýjungar í kennslu og skólaumbætur það oft til að auka á byrðar þeirra. Kennarar óttast
því og hafna gjarnan tískustraumum sem draga athygli þeirra frá aðalatriðinu sem er
kennslan (Hipp og Huffman, 2007). Form og innihald samstarfs skipta því máli þegar
kemur að lærdómssamfélögum. Til þess að samvinna kennara skili auknum námsárangri
hjá nemendum þarf fagleg ígrundun og gagnrýnin umræða um kennsluna að eiga sér stað
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013).
Greindar hafa verið leiðir til þess að styrkja og þróa lærdómssamfélag. Anna Kristín
Sigurðardóttir (2013) nefnir í grein sinni Skólinn sem lærdómssamfélag að gagnrýnin
umræða, teymiskennsla, starfendarannsóknir, og jafningjastuðning eða –þjálfun (e. peer
coaching) séu dæmi um leiðir sem gagnist vel. Aftur á móti þegar horft er sérstaklega til
stærðfræðikennslu þá hafa Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir (2012)
nefnt rannsóknarkennslustund (e. lesson study) sem leið til þess að byggja upp
lærdómssamfélag. Undir það taka Hamos o.fl. (2009) en þau segja að þátttaka kennara í
rannsóknarkennslustundum sé mögulega sterkasta dæmið um lærdómssamfélag sem
finnst.
2.1.3 Kostir og gallar samvinnu
Í fræðilegum skrifum hefur verið gerð grein fyrir fjölmörgum kostum sem tengjast
samvinnu kennara. Þetta eru kostir sem tengjast ýmist nemendum, kennurum eða
skólum. Hér í þessari umfjöllun verður áherslan á kosti og galla sem tengjast fyrst og
fremst kennurum.
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Vangrieken o.fl. (2015) tóku saman rannsóknarniðurstöður áttatíu og tveggja
eigindlegra rannsókna sem fjölluðu um samvinnu kennara. Greining þeirra leiddi í ljós að
samvinna kennara í teymi stuðlaði meðal annars að minni einangrun í starfi, betri
starfsanda, aukinni starfsánægju, aukinni trú á eigin getu, auknum stuðningi, auknum
afköstum og minna vinnuálagi. Þá kom einnig fram að samvinna kennara í teymi stuðlaði
að aukinni starfsþróun, bættum kennsluháttum og auknum faglegum samskipum milli
kennara þar sem kennarar skiptust á hugmyndum og björgum.
Þegar skoðaðar eru nýlegar íslenskar rannsóknir sem tengjast samvinnu kennara þá
má sjá að þeir kostir sem þær rannsóknir draga fram rýma vel við þessa greiningu
Vangrieken og félaga. Helstu kostir sem nefndir eru af íslenskum kennurum eru
sameiginleg ábyrgð, stuðningur, vinnuhagræði, fjölbreyttari kennsla, minna álag og
streita, minni einangrun, starfið verður faglegra, foreldrasamstarf betra, markvissara
námsmat og að styrkleikar hvers og eins teymismeðlims fái að njóta sín. Þá kemur einnig
fram að kennarar telja að í samræðum teymismeðlima um nám og kennslu komi fram
fleiri hugmyndir, skoðanir og möguleikar á lausnum (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009;
Fríða Rún Guðjónsdóttir, 2014; Sólveig Ásta Guðmundsdóttir, 2014).
Goetz (2000) segir að kennarar innan teymis virki sem stuðningur hver við annan. Sem
dæmi um stuðning má nefna að geta rætt um málefni einstakra nemenda, til dæmis
hvernig best er að hvetja þá áfram í námi eða hvernig best er að takast á við agavandamál
þeirra. Þá segir Goetz einnig að þegar kennarar starfa í teymi þá kynnist þeir ólíkum
hugmyndum og kennsluháttum hver frá öðrum. Það segir hún að geti skapað tækifæri til
þess að þróa og bæta eigin kennsluhætti. Goddard, Goddard og Tschannen-Moran
(2007) taka svo djúpt í árina að þau segja að mikilvægasti kosturinn tengdur samvinnu
kennara sé að þeir læri af hver öðrum hvernig þeir geti bætt kennsluhætti sína. Nánar
segja þau að samvinna stuðli að starfsþroska kennara, með því að hvetja kennara til þess
að vinna saman að breyttum og bættum kennsluháttum í stað þess að styðjast við
minningar og reynslu frá eigin skólagöngu. Niðurstöður rannsóknar Egodawatte,
McDougall og Stoilescu (2011) draga einnig fram þann kost við samvinnu kennara að hún
ýtir undir og bætir starfsþróun þeirra. Þau sögðu bæði reynslulitla og reynslumikla
kennara hafa hag af samvinnu. Samvinna kennara hafi skapað tækifæri til þess að ræða
hugmyndir, prófa nýjar kennsluaðferðir og skiptast á efni og reynslusögum. Þá hafi
samvinnan einnig gefið kennurunum tækifæri til þess að ígrunda saman um framkvæmd
kennslunnar og þannig skapað möguleika fyrir persónulegan þroska þeirra og
starfsþróun.
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Þrátt fyrir marga kosti tengda samvinnu kennara þá gengur hún ekki alltaf
þrautarlaust fyrir sig og ávinningur af henni er ekki alltaf tryggður. Mikilvægt er að gera
sér grein fyrir því að samvinnu kennara geta einnig fylgt gallar. Í fræðigreinum hefur verið
gerð grein fyrir nokkrum göllum sem geta tengst samvinnu kennara. Helstu gallarnir sem
Vangrieken o.fl. (2015) drógu fram í greiningu sinni voru meðal annars að samvinna
kennara gæti stuðlað að samkeppni milli kennara, ágreiningi eða togstreitu milli
samstarfsaðila, minna sjálfstæði kennara, auknu vinnuálagi og klíkumyndun og
valdabaráttu innan teyma. Þá kom einnig fram í greiningu þeirra að samvinna kennara
gæti verið tímafrek.
Þegar skoðaðar eru nýlegar íslenskar rannsóknir sem tengjast samvinnu kennara þá
má sjá að nefndir eru margir þessara galla, en einnig nokkrir sem ekki koma fram í
greiningu Vangrieken og félaga. Í rannsókn Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009) kom
fram að helstu ókostir sem kennarar nefndu voru fleiri fundir og flóknara skipulag sem
tengdist samvinnunni og að samvinnan kæmi í veg fyrir að hægt væri að bregðast við
áhugaverðum aðstæðum og viðburðum sem upp kæmu í kennslu. Í niðurstöðum
Sólveigar Ástu Guðmundsdóttur (2014) kom fram að gallar samvinnu tengdust
mismunandi framlagi teymismeðlima, ólíkum skoðunum og ýmis konar samstarfsörðugleikum. Þá kom einnig fram að kennurunum fannst erfitt að finna tíma fyrir
teymisfundi, auk þess sem ólíkar væntingar teymismeðlima og metnaður skapaði
vandamál. Í niðurstöðum rannsóknar Fríðu Rúnar Guðjónsdóttur (2014) kom fram að
gallar tengdust helst samskiptaörðugleikum teymismeðlima auk þess sem kennararnir
sögðu að það reyndist erfitt að samræma vinnubrögð gagnvart nemendum.

2.2 Starfsþróun
Kennarar eru fagmenn í sínu starfi og sem slíkir þá er grunnnám þeirra aðeins fyrsta
skrefið á ferli starfsþroska og starfsþróunar sem stendur starfsævina á enda. Starfsþroski
og starfsþróun er leið kennara til þess að styrkja fagmennsku og auka hæfni sína.
Hugtakið starfsþroski kennara hefur verið skilgreint sem viðleitni þeirra til að þróa eigin
starfshætti með það fyrir augum að geta þjónað hagsmunum nemenda betur (Rúnar
Sigþórsson, 2004). Hugtakið starfsþróun hefur aftur á móti verið skilgreint sem skipulögð
viðleitni skóla til að greina og uppfylla þarfir kennara eða skólasamfélagsins í heild fyrir
nýja þekkingu og færni sem miðar að því að auka gæði náms (Rúnar Sigþórsson, 2004).
Starfsþróun kennara getur einnig haft aðeins víðtækari merkingu eins og sjá má í
þessari tillögu að skilgreiningu frá Fagráði um símenntun og starfsþróun kennara (2016):
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Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og
jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með nemendum
og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún hefur skýran
tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla
og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í faglegu lærdómssamfélagi, er augljós
og samofinn hluti daglegs starfs fagfólks skóla og ber einkenni af menningu
samfélags í þróun. Hún felur m.a. í sér formlegt nám, innleiðingu í starf á
fyrsta starfsári, námskeið, rannsóknir á eigin starfi, þátttöku í þróunarverkefnum, ráðgjöf, ráðstefnur, fræðilestur, skólaheimsóknir. Stefnumiðuð
starfsþróun stuðlar að aukinni starfsánægju, hefur áhrif á árangur í starfi og
minnkar líkur á kulnun eða brotthvarfi kennara úr starfi (bls. 3).
Starfsþróun kennara hefur verið í brennidepli rannsókna á skólaþróun og
skólaumbóta vegna þeirrar trúar að nám nemenda og árangur sé að stórum hluta að
þakka skilvirkni kennara (OECD, 2009; Garet, Porter, Desimone, Birman og Yoon, 2001).
Ef auk á gæði náms þá er ein leið að því markmiði að skapa fleiri tækifæri fyrir kennara
að þroskast í starfi eða að taka þátt í einhverskonar skipulagðri starfsþróun. Það skiptir
þó máli hvernig tækifæri þeim er skapað. Það er almennt viðurkennt að einangruð tilfelli
eins og dagsnámskeið eða stuttir kúrsar séu ekki sérstaklega skilvirk þegar kemur að því
að bæta kennsluhætti. Slík námskeið eru álitin sundurlaus og í litlum tenglum við
starfshætti skólastofunnar. Eins þá veita þessi námskeið ekki nægjanlegan stuðning fyrir
kennara til þess að þeir treysti sér til að hrinda breytingunum í framkvæmd (Stein, Smith
og Silver, 1999). Yfirleitt eru námskeið sem þessi á fyrirlestrarformi í stað þess að
kennarar fái tækifæri til þess að gera eigin tilraunir með þær aðferðir sem verið er að
kenna og sjá þannig hvernig þær megi aðlaga að starfsháttum sínum. Einnig taka þessi
námskeið sjaldnast tillit til þess sem nú þegar er gert inn í skólunum og bjóða ekki upp á
eftirfylgni (Richardson, 2003 og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2014).
Í niðurstöðum rannsóknar Fullan (2007) kemur fram að um 70% starfsþróunar eigi
uppruna sinn í því sem lærist í starfi á meðan aðeins um 30% byggist á námskeiðum og
fundum með utanaðkomandi ráðgjöfum. Þrátt fyrir að svona námskeið skili litlu fyrir
kennara þá eru þau ríkjandi í flestum skólum að sögn Nieto (2009). Hún segir jafnframt
að skylduð starfsþróun kennara, sem veitt sé á þessu formi og skipulögð af yfirmönnum,
sé alræmd fyrir óskilvirkni. Niðurstaðan er yfirleitt pirringur og gremja kennara að þurfa
að sitja undir kynningum á aðferðum sem ólíklegt er að innleiddar verði í kennslu,
óánægja yfirmanna og óþarfa sóun á takmörkuðum fjármunum skóla.
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Viðhorf kennara til starfsþróunar og þátta sem leitt geta til jákvæðra breytinga í námi
og kennslu hafa verið vel rannsökuð. Ein slík rannsókn var framkvæmd af Garet o.fl.
(2001), en í niðurstöðum þeirra kom meðal annars fram að kennarar sögðu að
langvarandi starfsþróun, þar sem mikil vinna lægi á bakvið, hefði meiri áhrif á breytta
starfshætti en styttri starfsþróunarverkefni. Einnig kom fram að aukin þekking og hæfni
kennara hefði umtalsverð jákvæð áhrif á breytingar á kennsluháttum þeirra og að
faglegar samræður kennara virðast styðja við breytingar á kennsluháttum. Þessar
niðurstöður segja Garet o.fl. (2001) styðja fyrri tilgátur um mikilvægi þess að kennarar
taki þátt í samvinnu til þess að geta þróast í starfi.
2.2.1 Starfsþróun og samvinna
Samvinna kennara hefur í auknum mæli verið greind sem lykilþáttur í faglegum þroska
kennara. Því hafa aðilar sem standa að baki umbótum á kennslu ráðlagt að veita þurfi
samvinnu kennara meiri athygli (Lieberman, 1995, Darling-Hammond og McLaughlin,
2011). Þessa breytingu í átt að meiri samvinnu kennara má einnig rekja til aukins skilnings
á þeim áhrifum sem samvinna kennara getur haft á starfsþróun. Dæmi um áhrif/ávinning
af samvinnu segja Hindin, Morocco, Mott, og Aguilar (2007) að það sé meðal annars að
kennarar kynnist fleiri sjónarmiðum, upplifi nýja kennsluhætti og reynslu, fái aukna
hvatningu til að ígrunda og örvun faglegs þroska. Nánar segja Hindin o.fl. (2007) að
samvinna kennara skapi grundvöll fyrir að kennararnir komi saman til þess að meta
skilning nemenda og til þess að hanna, skipuleggja og innleiða nýja kennsluhætti. Þá segja
þau einnig að kennarar sem starfa saman þurfa að ígrunda kennslu sína og samskipti sín
við nemendur því það sé nauðsynlegur þáttur ef breyta á kennsluháttum.
Ígrundun með stuðningi samstarfsmanna er mikilvægt skref í faglegum þroska.
Bronson og Dentith (2014, bls. 515) vísa í Jerome Bruner og segja að hann hafi bent á að
þegar fólk tali um reynslu sína þá aukist skilningur þeirra á reynslunni og það smíði nýja
sjálfsmynd í gegnum breyttar skoðanir og aðgerðir. Hann hélt því fram að við lærðum
ekki aðeins frá öðrum heldur lærum við um okkur sjálf með því að tala við og eiga
samskipti við aðra. Þá sagði hann að þegar ígrundað væri með öðrum þá aukum við getu
okkar til þess að ákvarða og móta skoðun okkar á menntastefnum, kennsluhætti og
ábyrgð á þroska nemenda.
Samvinna kennara er mikilvæg og getur eins og lýst er hér að framan gagnast
kennurum vel í starfi og starfsþróun. Þá eru hópar sem geta haft meira upp úr slíku
samstarfi en aðrir, en það eru nýútskrifaðir kennarar og reynslulitlir kennarar. Samvinna
með reynslumiklum kennurum getur skilað þeim nokkurskonar leiðbeinenda í starfi, en
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slík tækifæri gefast ekki oft starfandi kennurum eftir kennaranám þeirra. Samvinna
skapar kennurum tækifæri til þess að leiða saman krafta sína til þess að bæta kennsluna.
Reyndir kennarar geta fengið endurnýjaðan áhuga á starfinu við það að leiðbeina
reynsluminni kennurum og skiptast á hugmyndum með þeim. Einnig getur samvinnan
létt á tilfinningum eins og pirringi og einangrun sem skapast getur þegar kennarar hafa
ekki stuðning af samstarfsfélögum (Hindin o.fl., 2007). Í niðurstöðum rannsóknar Garet
o.fl. (2001) kom fram að kennarar, sem vanir voru að starfa einir við kennslu, höfðu
jákvæð viðhorf gagnvart samstarfi við aðra kennara í þeirri viðleitni að bæta starfshætti.
Sem kennari þá er nauðsynlegt að ígrunda kennsluna og velta því fyrir sér hvað er vel
gert og hvað þarf að bæta. Kennarar þurfa einnig að vita hvernig hægt er að læra af eigin
reynslu af kennslu og skipuleggja sig þannig að þeir fái sem mest út úr hverri
kennslustund (Hiebert, Morris og Glass, 2003). Þegar stærðfræðikennarar starfa saman
þá opnast nýir möguleikar til þess að ígrunda/rannsaka kennslu í þeim tilgangi að bæta
kennsluna. Hér er átt við rannsóknarkennslustund. Rannsóknir hafa sýnt að
rannsóknarkennslustund eru árangursrík leið til að þróa og breyta kennsluháttum í
stærðfræði (Stigler og Hiebert, 1999 og Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga
Gunnarsdóttir, 2012).
Rannsóknarkennslustund er ferli þar sem hópur kennara rannsakar kennslustund í
þeim tilgangi að bæta kennsluna á ákveðnum inntaksþáttum. Til eru nokkur afbrigði af
rannsóknarkennslustundum, en meginhugmynd þeirra er að hópur kennara sameinast
um að þróa kennsluáætlun fyrir eina kennslustund. Við skipulagningu kennslustundarinnar fá allir þátttökukennararnir að koma hugmyndum sínum á framfæri og er
áhersla lögð á að styrkleiki hópsins sé vel nýttur. Einn kennaranna tekur svo að sér að
kenna sjálfa kennslustundina og er hlutverk kennarans og nám nemenda í sviðsljósinu
þegar þátttökukennararnir safna upplýsingum úr kennslustundinni. Athyglin er meðal
annars á því námi sem fram fer hjá nemendum og þeim þáttum kennslunnar sem styðja
við eða hindra nám. Að lokinni kennslustund hittast kennararnir á ný og ræða hvað gekk
vel og hvað þarf að bæta og á grundvelli þeirri umræðu er kennsluáætlunin endurbætt
og kennslustundin endurtekin með öðrum hópi nemenda. Úr verður ferli sem má
endurtaka þar til kennararnir eru orðnir sáttir um að ekki sé rúm fyrir úrbætur. Að ferlinu
loknu stendur eftir ein nákvæm kennsluáætlun fyrir ákveðið inntaksmarkmið sem
þátttökukennararnir sem og aðrir kennarar geta nýtt sér við kennslu (Guðbjörg Pálsdóttir
og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2012 og Lewis, Perry, Friedkin og Roth, 2012).
Það er þó ekki bara lokaafurðin þessi nákvæma kennsluáætlun sem skiptir máli.
Þátttökukennararnir læra einnig mikið af öllu ferlinu. Í rannsóknarkennslustundum fá
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þeir tækifæri til þess að deila þekkingu sinni, ígrunda saman og leita leiða til þess að
skipuleggja saman árangursríka kennslu. Þeir eru sameiginlega að læra að bæta kennslu
sína.
Hvað varðar einangrun kennara þá er hún ekki bara neikvæð út frá félagslega
þættinum heldur getur hún haft neikvæð áhrif á starfsþroska kennara og starfsþróun.
Goddard o.fl. (2007, bls. 878) vísa í Rosenholtz sem hélt því fram að einangrun kennara
sé líklega stærsta hindrunin sem stendur í vegi fyrir því að þeir læri að kenna eða geti
aukið hæfni sína. Það skýrir hún með því að einangrunin neyði kennara til þess að prófa
sig áfram og treysta á minningar/aðferðir úr eigin skólagöngu sem líkan að kennslu sinni.
Lieberman (1995) tekur í sama streng og heldur því fram að einangrun kennara hafi verið
greind sem stærsta hindrunin í starfsþróun og framkvæmd umbóta. Samstarf kennara
aftur á móti dregur kennara út úr einangrun þeirra og hjálpar þeim að vaxa í starfi. Þessi
vöxtur eða þroski í starfi segir Schmoker (2005) stafa af því að kennarar læra best hver af
öðrum, við aðstæður þar sem þeir beinlínis kenna hver öðrum listina að kenna.
Í rannsókn sem gerð var á árunum 2014-2015 skoðuðu Freyja Hreinsdóttir og Kristín
Bjarnadóttir (2016) samband skólastærðar og árangurs í stærðfræðilæsi. Helsta
niðurstaða þeirra var að stórir skólar voru með marktækt betri árangur í PISA 2012 en
minni skólar. Leituðu rannsakendur að skýringu fyrir þessum mun og komust að þeirri
niðurstöðu að ekki væri neinn munur á menntun kennara eftir stærð skóla. Það sem helst
greindi á milli skóla var að í stórum skólum höfðu kennarar meiri möguleika á faglegu
samstarfi við aðra kennara. Í stóru skólunum voru kennararnir einnig líklegri til þess að
vera í fullu starfi við stærðfræðikennslu og kenndu oftar mörgum bekkjum sama
námsefnið. Þeim gafst því fleiri tækifæri til að ígrunda námsefnið og kennsluna.
2.2.2 Starfsþróun og kennsluhættir
Í skýrslu OECD Creating effective teaching and learning environments (2009) kemur fram
að starfsemi og hlutverk skóla er að breytast í mörgum löndum og sömuleiðis það sem
ætlast er til af kennurum. Kennurum er ætlað að kenna fjölbreyttari nemendahóp og
nemendur með sérstaka námsörðugleika eiga að fá kennslu samhliða samnemendum
sínum inni í skólastofunni. Það gefur auga leið að þetta setur mikla kröfu á hæfni kennara
til þess að kenna á fjölbreyttan hátt og til þess að vera virkir í starfsþróun til þess að mæta
breyttum aðstæðum.
Hér í upphafi er best að byrja á nokkrum skilgreiningum. Hugtakið kennsluhættir (e.
teaching practices) er notað sem yfirheiti sem vísar til heildarskipulags kennslunnar. Þá
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er m.a. átt við hvernig nemendum er skipað í bekki eða námshópa og til megineinkenna
þeirra kennsluaðferða sem stuðst er við í kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014).
Hugtakið kennsluaðferð (e. teaching method) hefur verið skilgreint af Ingvari
Sigurgeirssyni (1999) sem „það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni,
samskiptum við nemendur, viðfangsefni og námsefni í því skyni að nemendur læri það
sem að er keppt“ (bls. 9). Kennarar notast gjarna við nokkrar kennsluaðferðir í hverri
kennslustund, oftast tvær til þrjár ólíkar. Þá eru kennsluaðferðir ólíkar að því leyti að
sumar eru tímafrekar á meðan öðrum má beita á tiltölulega stuttum tíma eins og
nokkrum mínútum. Dæmi um tímafrekar kennsluaðferðir eru t.d. hópvinnubrögð af ýmsu
tagi og sjálfstæð viðfangsefni. Dæmi um aðferðir sem geta tekið stuttan tíma eru t.d.
stuttir fyrirlestrar og endurtekningaræfingar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Kennsluaðferðir má flokka með ýmsu öðru móti, t.d. með tvískiptingunni kennaramiðaðar (e.
teacher-centered) og nemendamiðaðar (e. student-centered). Meðal kennaramiðaðra
kennsluaðferða eru kennsluaðferðir þar sem kennarinn er í aðalhlutverki eins og t.d.
fyrirlestrar og sýnikennsla á meðan nemendamiðaðar kennsluaðferðir eru aðferðir þar
sem nemandinn er í virku hlutverki eins og t.d. í leitaraðferðum og efniskönnun (Ingvar
Sigurgeirsson o.fl., 2014).
Hugtakið einstaklingsmiðun vísar til hvers konar viðleitni kennara til þess að koma til
móts við ólíkar þarfir nemenda. Sem dæmi um slíkt er til dæmis að bjóða nemendum ólík
viðfangsefni eftir áhugasviði eða getu. Einnig getur einstaklingsmiðun verið að gefa
nemendum val um viðfangsefni eða að gera þá að einhverju marki ábyrga fyrir námi sínu
(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Í einstaklingsmiðaðri kennslu er lögð mikil áhersla á
fjölbreytta kennsluhætti til þess að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Einnig er
lögð áhersla á að nemendur eigi kost á mismunandi námsleiðum og viðfangsefnum við
hæfi (Tomlinson, 2003). Þá er átt við að nemendum sé boðið upp á að vinna mismunandi
og miserfið verkefni innan sama meginviðfangsefnis. Sumir nemendur geta þá kafað
djúpt í viðfangsefnið og unnið að flóknum útfærslum á meðan aðrir vinna meira í þjálfun
á grundvallarfærni.
Hin „hefðbundna stærðfræðikennsla“ sem hefur verið ráðandi undanfarna áratugi er
að kennslubókin stýrir kennslunni. Um er að ræða kennaramiðaðar kennsluaðferðir.
Kennarinn útskýrir viðfangsefnið með innlögn og nemendur vinna með verkefni því tengt
í kjölfarið eða svokallaðar endurtekningaræfingar (Alrø og Skovsmose, 2002; Skovsmose,
2001). Þessar kennslustundir geta orðið frekar einhæfar og úr verður hálfgerður
„páfagaukslærdómur“ þar sem nemendur læra hvaða aðferðir eða formúlur eigi að nota
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og hvenær. Við úrlausn dæma verður svarið það mikilvægasta í stað þess að áherslan
verði á lausnaleitina eða að nemandinn læri stærðfræði til skilnings.
Áherslur stærðfræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla - greinasvið (2013) eru á
kennsluhætti sem eru töluvert ólíkir þessari hefðbundnu stærðfræðikennslu. Í stað
kennaramiðaðra kennsluhátta þá er í stærðfræðihluta Aðalnámskrárinnar lögð áhersla á
nemendamiðað kennsluhætti eins og einstaklingsmiðaða kennslu og að kennarinn sé
frekar í því hlutverki að skapa aðstæður og tækifæri til náms í stað þess að vera uppruni
alls fróðleiks. Þar segir:
Hlutverk stærðfræðikennarans er að stuðla að því að nemendur öðlist hæfni
í stærðfræði og skapa þeim aðstæður til merkingarbærs stærðfræðináms, þar
sem nemendur eru virkir þátttakendur í að rannsaka, setja fram og sannreyna
tilgátur. Stærðfræðikennarinn þarf að taka ríkan þátt í vinnu nemenda,
skiptast á skoðunum við þá um verkefnin og vera þeim fyrirmynd í notkun
stærðfræðilegs tungumáls

og

röksemda

(Mennta-

og menningar-

málaráðuneytið, 2013, bls. 218).
Hlutverk kennarans er einnig að velja viðfangsefni og verkefni fyrir nemendur en þau
þurfa að vera verðug og áhugaverð fyrir nemendur að leysa. Hér er átt við verkefni sem
skapa þörf til að smíða, þróa eða rannsaka og skapa nemendum tækifæri til þess að
kynnast þeirri stærðfræði sem hverjum nemanda er mikilvægt að hafa á valdi sínu. Þá
þurfa kennarar samkvæmt Aðalnámskránni að að skapa tækifæri fyrir nemendur til þess
að tjá sig um stærðfræði, ígrunda, þjálfast í hugtökum stærðfræðinnar og rökstuðningi. Í
raun er lögð áhersla á að nemendum sé skapað tækifæri til þess að læra stærðfræði til
skilnings m.a. með því að fá að taka þátt í umræðum um stærðfræði, samvinnunámi og
við að leysa krefjandi verkefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).
Kennarar verða einnig að gera sér grein fyrir að þarfir nemenda geta verið mjög ólíkar.
Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að í skóla án aðgreiningar á að ríkja fjölbreytni í
vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Það er kennarinn sem er fagmaðurinn og honum
ber að velja árangursríkustu leiðina hverju sinni til þess að ná sem bestum árangri í
samræmi við hæfniviðmið sem stefnt er að. Taka verður tillit til ýmissa þátta eins og
aldurs þroska og getu nemenda þegar velja á kennsluaðferðir og vinnubrögð. Vönduð
kennsla, sem lagar sig að þörfum ólíkra nemenda, eykur líkur á árangri (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013).
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2.2.3 Rannsóknir á kennsluháttum
Áherslur Aðalnámskrár grunnskóla marka skýran ramma um hvað beri að leggja áherslu
á í stærðfræðimenntun grunnskólabarna auk þess að vera leiðbeinandi um ákjósanlega
kennsluhætti. Þessar áherslur hafa tekið nokkuð miklum breytingum í tengslum við
endurskoðun Aðalnámskrárinnar á undanförnum árum. Því er áhugavert að velta fyrir sér
starfsháttum stærðfræðikennara úti á vettvangi og hvort þeir hafi tekið einhverjum
breytingum.
Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir á kennsluháttum í stærðfræðikennslustofum
íslenskra grunnskóla. Af nýlegum rannsóknir má meðal annars nefna viðarmikla
starfsháttarrannsókn sem framkvæmd var árið 2009 og var samstarfsverkefni fjölmargra
íslenskra fræðimanna. Rannsókn sú bar heitið Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21.
aldar. Aðrar rannsóknir sem vert er að nefna eru rannsóknir Lasse Savola, Hafsteins
Karlssonar og Guðnýjar Helgu Gunnarsdóttur og Guðbjargar Pálsdóttur. Einnig má nefna
úttekt á stærðfræðikennslu á unglingastigi sem gerð var af þeim Þóru Þórðardóttur og
Unnars Hermannssonar. Hér er ætlunin að fjalla stuttlega um þessar úttektir og
rannsóknir og niðurstöður þeirra.
Savola (2010) gerði rannsókn þar sem hann bar saman kennsluhætti í
stærðfræðikennslustundum í Finnalandi og á Íslandi. Valdi hann að handahófi 10 kennara
í hvoru landi sem kenndu 14-15 ára nemendum stærðfræði og tók upp tvær
kennslustundir hjá hverjum sem hann greindi svo nánar. Rannsóknin fór fram vorið 2007.
Niðurstöður hans voru þær að í Finnlandi væri mikil áhersla lögð á bekkjarumræður um
stærðfræði á meðan íslenskir nemendur væru að vinna sjálfstætt í stærðfræðibókunum
og að kennarinn gengi á milli nemenda og hjálpaði þeim einn á einn. Þannig sköpuðu
finnskir kennarar nemendum sínum fleiri tækifæri til þess að læra stærðfræði með því að
taka þátt í samskiptum og umræðum um stærðfræði, en íslenskir kennarar (Savola,
2010). Í niðurstöðum Savola kom einnig fram að íslenskir kennarar væru framsæknari en
finnskir kollegar þeirra í nemendamiðuðum kennsluháttum. Hér vísar Savola til
einstaklingsmiðaðrar kennsluhátta, en hann mat það sem svo að rúmlega helmingur
íslensku kennaranna styddust við einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Hann greindi þó að
einstaklingsmiðun fólst fyrst og fremst í því að nemendur fengu tækifæri til þess að halda
áfram sjálfstæðri vinnu í kennslubókinni á misjöfnum hraða. Kennararnir breyttu hvorki
kennsluaðferðum sínum né fundu námsefni sem hentaði ólíkum þörfum nemenda
(Savola, 2010).
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Hafsteinn Karlsson (2009) framkvæmdi rannsókn sem var um margt lík rannsókn
Savola. Rannsóknin átti sér stað skólaárið 2006-2007 og bar hann einnig saman stærðfræðikennslu í Finnlandi og á Íslandi. Skoðaði hann stærðfræðikennslu í 9 ára bekk og
lokaárum grunnskóla. Gögnum safnaði hann með viðtölum og þátttökuathugunum.
Helstu niðurstöður hans voru að ríkjandi kennsluhættir, bæði hjá finnsku og íslensku
kennurunum, voru frekar hefðbundnar. Það er að segja að kennarinn hóf
kennslustundina á stuttum fyrirlestri eða innlögn um viðfangsefnið og að því loknu fóru
nemendurnir að vinna í vinnubókum sínum. Þá bentu niðurstöður hans einnig til þess að
námsbækurnar væru mjög stýrandi í kennslunni bæði hjá finnskum og íslenskum
kennurum. Líkt og Savola minntist Hafsteinn einnig á þá breytingu að íslenskir kennarar
væru í meira mæli farnir að láta nemendur sína vinna eftir eigin áætlunum. Að lokum
bentu niðurstöður hans til að finnsku kennararnir beittu fjölbreyttari kennsluaðferðum
en íslenskir kollegar þeirra. Íslenskir kennsluhættir í stærðfræði væru frekar einhæfir og
rótgrónar hópkennsluaðferðir ríkjandi. Þó tók hann fram að greina mátti skýran vilja
íslenskra kennara til þess að taka upp breytta kennsluhætti (Hafsteinn Karlsson, 2009).
Úttekt Þóru Þórðardóttur og Unnars Hermannssonar (2012) á stærðfræðikennslu á
unglingastigi var gerð skólaárið 2011-2012. Úttektin náði til átta íslenskra grunnskóla og
voru skoðaðir námsþættir, kennsluhættir, námsefni, námsmat og námskröfur. Hér
verður eingöngu gerð grein fyrir helstu niðurstöðum tengdum kennsluháttum í
stærðfræði. Helstu niðurstöður voru þær að mikill meirihluti kennara, eða 73% taldi sig
vera að beita nokkuð fjölbreyttum kennsluháttum og nokkur fjöldi kennara, eða 20% taldi
sig ýmist vera að beita frekar mikið eða mjög mikið fjölbreyttum kennsluháttum.
Niðurstöður vettvangsathugunar gáfu aðeins aðra mynd. Þar kom fram að samkvæmt
áhorfi rannsakenda væru nemendur í 56% kennslustunda að vinna sjálfstætt í
vinnubækur. Í 35% tilfella fór fram innlögn með samræðum þar sem eftir fylgdi sjálfstæð
vinna nemenda í vinnubækur. Aðeins í 6% tilfella voru nemendur að vinna að
hópverkefnum/þrautum og í 3% kennslustunda var spilatími (Þóra Þórðardóttir og Unnar
Hermannsson, 2012).
Í stóru starfsháttarannsókninni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar var
verið að rannsaka starfshætti í grunskólum almennt og því ekki verið að einblína á
stærðfræðikennslu framyfir aðrar námsgreinar. Gagna var aflað frá 20 íslenskum skólum
á þremur tímabilum á árunum 2009-2011. Gögnum var aflað með margvíslegum
aðferðum m.a. vettvangsathugunum, viðtölum, og spurningakönnunum (Gerður G.
Óskarsdóttir o.fl., 2014). Helstu niðurstöður rannsóknarinnar um kennsluhætti voru að
algengustu kennsluaðferðirnar sem kennarar beittu væru bein kennsla sem og kennsla
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þar sem stuðst var við vinnubækur. Lítið fór fyrir nemendamiðuðum kennsluaðferðum
sem gerðu meiri kröfur um þátttöku og ábyrgð nemenda. Meira var um kennarastýrðar
kennsluaðferðir þar sem kennarinn var í aðalhlutverki. Þá kom einnig fram að
námsbækurnar virtust að miklu leyti stýra kennslunni í bóklegu greinunum og að
algengasta uppbygging kennslustunda væri stutt innlögn frá kennara og eftir fylgdi
sjálfstæð vinna nemenda í vinnubókum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Að lokum þá
kom sú athyglisverða niðurstaða fram að umtalsverður munur greindist á kennsluháttum
og kennsluaðferðum eftir aldursstigum og skólum. Þessi munur fólst í því að kennarar á
yngsta stigi og kennarar í teymiskennsluskólum beittu oftar en aðrir kennarar
fjölbreyttum kennsluaðferðum eins og hópavinnu, þemavinnu, tilraunum og verklegum
æfingum, leikrænni tjáningu, útikennslu og sjálfstæðum verkefnum. Hvað varðar
teymiskennsluskólana þá bentu niðurstöður rannsóknarinnar einnig til að kennsluhættir
í þeim skólum geti talist einstaklingsmiðaðri en í bekkjarkennsluskólum (Ingvar
Sigurgeirsson o.fl., 2014).
Guðný Helga Gunnarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir (2015) unnu rannsókn á
kennsluháttum í stærðfræði út frá gögnum rannsóknarinnar Starfshættir í grunnskólum
við upphaf 21. aldar. Niðurstöður Guðnýjar og Guðbjargar voru nokkuð samhljóma fyrri
greiningar á gögnunum. Það er að segja að kennsluháttum í stærðfræði í íslenskum
grunnskólum svipaði til þess sem kallað hefur verið hefðbundin stærðfræðikennsla.
Niðurstöður þeirra voru að í mörgum kennslustundum færi mesti tíminn í sjálfstæða
vinnu nemenda í vinnubókum. Þá virðist kennslubókin stýra kennslunni og starf
kennaranna vera að leiðbeina nemendum með lausn verkefna. Það gerir kennarinn með
því að flakka um kennslustofuna og leiðbeina nemendum einn á einn. Guðný og Guðbjörg
finna dæmi þess að kennarar skapi tækifæri fyrir bekkjarumræður um stærðfræði. Aftur
á móti voru margar kennslustundir þar sem lítil samskipti áttu sér stað og því segja þær
að kennarar séu ekki að skapa næg tækifæri fyrir nemendur til þess að ígrunda og ræða
um stærðfræði og stærðfræðileg hugtök. Þá nefna þær einnig að meiri bekkjarumræður
gætu stutt við starfsþróun kennara og hjálpað þeim að læra af eigin reynslu (Guðný Helga
Gunnarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir, 2015).
Af niðurstöðum framangreindra rannsókna má ráða að litlar breytingar hafi orðið á
stærðfræðikennslu í íslenskum grunnskólum á síðustu árum. Kennslan er í flestum
tilfellum í takt við hina hefðbundnu stærðfræðikennslu þrátt fyrir að kennarar segist hafa
áhuga á að tileinka sér notkun fjölbreyttra kennsluhátta við stærðfræðikennslu.
Áhugavert er að velta því fyrir sér hvers vegna svona lítil breyting hefur átt sér stað á
kennsluháttum í stærðfræði. Í doktorsrannsókn sinni komst Hundeland (2010) að þeirri
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niðurstöðu að reynslumiklir kennarar byggðu að miklu leyti vinnu sína á eigin reynslu af
stærðfræðinámi og -kennslu. Flestir voru þessir kennarar sáttir við eigin skólagöngu og
þá stærðfræðikennslu sem þeir höfðu fengið. Þeir leituðust því eftir að kenna með
sambærilegum hætti. Scherrf og Singer (2012) benda á að kennaranemar byrja
kennaranám sitt með fyrir fram ákveðnar hugmyndir um nám og kennslu. Þeir eru undir
sterkum áhrifum frá eigin upplifunum frá skólagöngu sinni og vilja oft á tíðum kenna með
sama hætti og þeim sjálfum var kennt. Eftir yfir 10 ára reynslu af því að læra stærðfræði
með ákveðnu móti er ekki auðvelt að fara gegn straumnum þrátt fyrir að hafa setið
nokkur námskeið sem sýna fram á mikilvægi þess. Þetta segir Ebby (2000) umtalsvert
vandamál í stærðfræðikennslu í grunnskólum því flestir kennaranemar og kennarar hafa
sjálfir lært stærðfræði með „hefðbundnum kennsluháttum“. Þeir þekkja því ekki nógu vel
til þeirra fjölbreyttu kennsluaðferða sem til eru og hafa tilhneigingu til þess að kenna
mjög kennaramiðað.
Darling-Hammond og McLaughlin (2011) segja í þessu sambandi að það að breyta
starfsháttum krefjist þess að kennurum takist það vandasama verk að aðlaga kennslu
sína að nýjum áherslum menntayfirvalda og að tileinka sér þá hæfni sem þarf til þess að
kenna samkvæmt þeim. Sömuleiðis krefst það þess að kennarar leggi til hliðar ríkjandi
viðhorf sín, til nemenda og kennslu, sem litað hafa starfsferil þeirra til þessa. Að auka
þekkingu sína og hæfni er órjúfanlegur partur af hverju starfi og þar er kennsla ekki
undanskilin.

2.3 Samantekt
Litlar breytingar hafa orðið á stærðfræðikennslu í íslenskum grunnskólum á síðustu árum.
Kennslan er oftast með hefðbundnu sniði þrátt fyrir að kennarar hafi áhuga á að tileinka
sér notkun fjölbreyttari kennsluhátta. Með hefðbundnu sniði er átt við að kennslubókin
stýrir kennslunni, svokallaðar kennaramiðaðar kennsluaðferðir. Kennarinn útskýrir
viðfangsefnið með innlögn og nemendur vinna með verkefni því tengt í kjölfarið,
svokallaðar endurtekningaræfingar (Alrø og Skovsmose, 2002; Skovsmose, 2001).
Kennaranemar byrja kennaranám sitt með ákveðnar skoðanir á kennslu, oft undir
áhrifum frá eigin upplifunum af skólagöngu og vilja kenna með sama hætti og þeim
sjálfum var kennt. Kennarar eru fagmenn í sínu starfi og grunnnámið er fyrsta skrefið á
ferli starfsþroska og starfsþróunar sem varar starfsævina út. Starfsþroski og starfsþróun
er leið kennara til þess að styrkja fagmennsku og auka hæfni sína. Wei o.fl. (2009) segja
að starfsþróun kennara geti haft jákvæð áhrif á hæfni og þekkingu þeirra sem og
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námsárangur nemenda. Ein leið er að skapa fleiri tækifæri fyrir kennara að þroskast í
starfi og taka þátt í skipulagðri starfsþróun.
Samvinna kennara hefur í auknu mæli verið nefnd sem lykilþáttur í starfsþróun
kennara (Lieberman, 1995, Darling-Hammond og McLaughlin, 2011). Á síðustu árum
hefur það færst í aukana að starfsfólk stofnana starfi saman í teymum (Park o.fl., 2005).
Að sumu leiti virðist það sama eiga við hér á Íslandi þar sem nokkrir grunnskólar skilgreina
sig sem teymiskennsluskóla (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Teymisvinna hefur jafnt og
þétt orðið eftirsóknarverðari í skólum sem ein besta leiðin til að skila framúrskarandi
árangri.
Kostirnir eru ótvíræðir. Teymisvinna stuðlar að minni einangrun í starfi, betri
starfsanda, aukinni starfsánægju, aukinni trú á eigin getu, auknum stuðningi, auknum
afköstum og minna vinnuálagi. Samvinna kennara í teymi stuðlar að aukinni starfsþróun,
bættum kennsluháttum og auknum faglegum samskipum milli kennara. Ábyrgðin er
sameiginleg sem leiðir til minna álags og streitu, faglegur stuðningur sem og
vinnuhagræði leiða til fjölbreyttari kennslu. Í samræðum teymismeðlima um nám og
kennslu koma fram fleiri hugmyndir, skoðanir og möguleikar á lausnum. Goddard o.fl.
(2007) taka svo djúpt í árina að segja að mikilvægasti kosturinn tengdur samvinnu
kennara sé að þeir læri af hver öðrum hvernig þeir geti bætt kennsluhætti sína. Nánar
segja þau að samvinna stuðli að starfsþroska kennara, með því að hvetja kennara til þess
að vinna saman að breyttum og bættum kennsluháttum í stað þess að styðjast við
minningar og reynslu frá eigin skólagöngu.
Gallar við teymisvinnu eru að samvinna kennara getur stuðlað að samkeppni,
ágreiningi eða togstreitu milli samstarfsaðila. Samvinnan getur einnig minkað sjálfstæði
kennara, aukið vinnuálag jafnvel stuðlað að klíkumyndun og valdabaráttu innan teyma.
Samvinnan getur verið tímafrek. Fleiri fundir og flóknara skipulag tengist samvinnunni og
að samvinnan kemur í vissum tilfellum í veg fyrir að hægt sé að bregðast við
áhugaverðum aðstæðum og viðburðum sem upp koma í kennslu. Í niðurstöðum Sólveigar
Ástu Guðmundsdóttur (2014) kom fram að gallar samvinnu tengdust mismunandi
framlagi teymismeðlima, ólíkum skoðunum og ýmis konar samstarfsörðugleikum.
Til að samvinna kennara skili auknum námsárangri hjá nemendum þarf fagleg
ígrundun og gagnrýnin umræða um kennsluna að eiga sér stað (Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2013). Lærdómssamfélag er hluti af þekkingarsköpun, að miðla og taka
við hugmyndum um góða kennslu. Það dugar ekki eitt og sér, þar sem aðferðir sem henta
vel í einum skóla henta ekki endilega eins vel í þeim næsta. Sökum þessa segir hún að
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það sé mikilvægt að styrkja getu skóla til þess að skapa nýja þekkingu, eða með öðrum
orðum að móta hana að aðstæðum, umhverfi og nemendahóp sem við á.
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3 Aðferð
Í þessum kafla verður greint frá rannsóknarspurningunni og undirspurningum sem leitast
var við að svara með rannsókninni. Þá verður rannsóknaraðferðinni lýst og greint frá því
hvernig þátttakendur þessarar rannsóknar voru valdir. Einnig verður í kaflanum gerð
grein fyrir því hvernig gagnaöflun og úrvinnsla fór fram og að lokum verður fjallað um
siðferðileg atriði sem snerta rannsóknina og velt upp mögulegum takmörkunum
rannsóknarinnar.

3.1 Rannsóknarspurning
Markmiðið með rannsókn þessari var að rannsaka reynslu stærðfræðikennara af
samvinnu. Ætlunin var að reyna að varpa ljósi á kosti og galla samvinnu við undirbúning
og kennslu stærðfræði, auk þess að greina hvaða áhrif samvinna stærðfræðikennara
getur haft á starfsþróun og breytingar á kennsluháttum. Tengt rannsókninni var skoðað
hvort fagteymin myndi eigið lærdómssamfélag. Fókusinn var ekki á skólann sem heild,
heldur eingöngu fagteymin og hvort fram fór sameiginlegt nám og starfsþróun innan
þeirra.
Unnið var út frá rannsóknarspurningunum:


Hver er reynsla kennara af samvinnu við undirbúning, framkvæmd og mat
á stærðfræðikennslu?



Hvaða áhrif hefur samvinna stærðfræðikennara haft á kennsluhætti
þeirra?

Undirspurningar sem notaðar voru til þess að afmarka viðfangsefnið frekar eru
eftirfarandi:


Hvernig haga kennarar samstarfi sínu?



Hvað einkennir kennsluna og hvernig fer hún fram?



Hverjir eru helstu kostir og gallar samvinnunnar?



Hefur samvinna eða teymiskennsla leitt til þróunar í starfi og þá hvernig?

3.2 Rannsóknaraðferð
Við rannsóknina var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð sem á vel við þegar horft er til
rannsóknarspurningarinnar og undirspurninga. Ætlunin var að skilja og lýsa reynslu
kennara af samvinnu, það að reyna að skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum er
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eitthvað sem er sammerkt með flestum eigindlegum rannsóknum (Sigríður
Halldórsdóttir, 2013). Eigindleg rannsóknaraðferð hefur það umfram megindlegar
aðferðir að fara má djúpt ofan í saumana á því sem er verið að rannsaka og fá þannig
dýpri skilningi á viðfangsefninu en megindlegar aðferðir leyfa (Sigurlína Davíðsdóttir,
2013). Tilgangur þessarar rannsóknar er að kafa djúpt saumana á samvinnu
stærðfræðikennara og reyna að greina hvaða áhrif hún hefði haft á starfsþróun þeirra og
kennsluhætti.
Rannsóknarsniðið var tilviksrannsókn (e. case study), það snið gengur út á að
rannsaka mjög ítarlega eitt eða fleiri tilvik (Lichtman, 2013). Tilvikin í þessari rannsókn
voru stærðfræðikennarar sem starfa saman í kennsluteymi eða fagteymi. Við
rannsóknina var fylgjast með tveimur tilvikum í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu.
Teymunum var fylgt eftir á vettvangi í daglegu starfi auk þess sem tekin voru viðtöl við
kennarateymin um reynslu þeirra af samvinnu í kringum stærðfræðikennslu. Með þessari
nálgun var vonast til að fá innsýn í samvinnu stærðfræðikennara sem byggist meðal
annars á félagslegum þáttum svo sem samskiptum og trausti.
Til þess að svara rannsóknarspurningunni og undirspurningum var athugað hvernig
kennararnir væru að haga kennslunni og hvernig samvinna þeirra fór fram. Leitast var við
að greina skoðanir þeirra og reynslu og sjá hvernig hugmyndir þeirra um samvinnu og
kennslu birtast í starfi. Þá var einnig reynt að skoða og skilja hvernig kennararnir
skilgreindu samvinnu sína og bera einkenni samvinnunnar saman við fræðin.

3.3 Val á þátttakendum, lýsing á skólum og skipulagi teyma
Þátttakendur í rannsókninni eru tvö teymi stærðfræðikennara á unglingastigi sem kenna
í ólíkum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Við val á þátttakendum fyrir rannsóknina
var stuðst við blöndu af hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) og tilgangsúrtaki (e.
purposive sampling). Það má skýra með þeim rökum að rannsakandi þekkti vel til fyrra
kennarateymisins úr vettvangsnámi. Rannsakandi þekkti vel til samvinnu þeirra og hafði
gott aðgengi að teyminu. Seinna teymið hafði rannsakandi enga tengingu við fyrirfram,
en það varð fyrir valinu eftir ábendingu frá leiðbeinanda. Bæði teymin voru valin vegna
hentugleika og góðs aðgengis. Rannsakandi taldi þau geta gefið miklar upplýsingar um
viðfangsefnið og þannig henta markmiði rannsóknarinnar.
Til þess að gæta trúnaðar við þátttakendur voru kennurum teymanna og skólum
þeirra gefin gervinöfn. Fyrri skólinn kallast Ugluskóli og hinn seinni kallast Fálkaskóli.
Ugluskóli er nýlegur skóli sem hefur ekki verið starfræktur í nema rétt rúmlega áratug.
Skólinn er heildstæður grunnskóli með tæplega 500 nemendur, það er nokkuð
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breytilegur fjöldi nemenda í hverjum árgangi. Á unglingastigi sjá tveir kennarar um
stærðfræðikennsluna. Þeim var gefið gervinöfnin Kristín og Margrét. Saman mynda þær
fagteymi og kenna stærðfræði í sameiningu 8. og 10. bekk með skipulagðri
teymiskennslu. Kristín sér ein um stærðfræðikennsluna í 9. bekk. Kristín og Margrét hafa
mislanga starfsreynslu. Kristín hefur kennt samfleytt í að verða 11 ár á meðan Margrét er
tiltölulega nýútskrifuð úr kennaranámi og hefur kennt í tæp 2 ár.
Fálkaskóli varð til við sameiningu tveggja grunnskóla sem eiga sér nokkuð langa sögu.
Skólinn er heildstæður grunnskóli með rúmlega 600 nemendum. Á unglingastigi sjá þrír
stærðfræðikennarar um stærðfræðikennsluna, auk þess sem sérkennari hefur unnið náið
með þeim í gegnum tíðina. Kennararnir hafa fengið gervinöfnin Linda, Hrefna og Inga og
sérkennarinn gervinafnið Bjarni. Saman mynda þessir kennarar fagteymi í kringum
stærðfræðikennsluna í 7. til 10. bekk. Þeir bera sameiginlega ábyrgð á nemendum, auk
undirbúnings og skipulagi kennslunnar, en kenna hver í sínu lagi. Kennararnir og
sérkennarinn hafa allir langa kennslureynslu. Inga hefur kennt í tæplega 11 ár, Linda í tæp
26 ár og Hrefna og Bjarni í rúm 30 ár.

3.4 Gagnaöflun
Gagnaöflun fór fram í marsmánuði 2017 og var í í formi vettvangsathugana og hópviðtala
við stærðfræðikennara á unglingastigi í báðum skólum. Samanlagt var rannsakandi þrjá
daga á vettvangi í Ugluskóla og tvo daga á vettvangi í Fálkaskóla. Um var að ræða
vettvangsathugun án þátttöku þar sem rannsakandi reyndi að halda sig utan aðstæðna
sem verið var að rannsaka og þeim lýst á hlutlægan hátt. Fylgst var með kennarateymunum í kennslu og við samvinnu tengdri undirbúningi og skipulagningu kennslu.
Áður en vettvangsathuganirnar fóru fram var útbúinn listi yfir þau atriði sem ætlunin
var að fylgjast með (viðauki A). Meðal annars ytri aðstæður á vettvangi eins og
kennslurými, vinnuaðstæður og skipulag. Einnig atriði sem vörðuðu skipulag teymisins
eins og samvinnu og samskipti innan teymis og verkaskiptins teymismeðlima.
Vettvangsathuganir þessar gáfu mikilvæga innsýn inn í samvinnu teymanna og
starfshætti þeirra. Einnig gafst tækifæri í þessum vettvangsathugunum að spyrja og
spjalla við kennarana um atriði sem þóttu áhugaverð í tengslum við rannsóknina.
Í lokin á vettvangsathugunum voru tekin hópviðtöl við meðlimi stærðfræðikennarateymanna. Þetta voru tvö viðtöl. Eitt hópviðtal við Kristínu og Margréti í
Ugluskóla og eitt hópviðtal við Hrefnu, Lindu og Bjarna í Fálkaskóla. Inga gat því miður
ekki verið viðstödd vegna veikinda, en Bjarni sérkennari sem tilheyrt hafði
kennarateyminu í Fálkaskóla frá upphafsdögum þess fram til starfsloka sinna í lok

32

skólaársins 2016 var viðstaddur. Í hópviðtölunum var stuðst við viðtalsramma (viðauki B)
með opnum spurningum sem voru fyrirfram undirbúnar. Viðtölin voru hálfopin að því
leyti að spurningarnar voru að mestu undirbúnar en viðmælendurnir höfðu með
umræðum sínum áhrif á það hvernig viðtölin þróuðust. Það er einmitt eitt af einkennum
hópviðtala og rýnihópaviðtala að samræður milli þátttakenda stuðlar að breiðri umræðu
sem einstaklingsviðtöl hafa ekki möguleika á að ná fram (Sóley S. Bender, 2013).
Viðtölin voru tekin á heimavelli kennaranna við afslappaðar aðstæður. Hópviðtalið
við kennarateymið í Ugluskóla fór fram í fundaraðstöðu kennara inn af vinnuaðstöðu
þeirra og tók rétt tæpar 50 mínútur. Hópviðtalið við kennarateymið í Fálkaskóla fór fram
á fundaraðstöðu inni á skrifstofu skólastjórans og tók það um eina klukkustund.
Til viðbótar við vettvangsathuganir og hópviðtöl var einnig aflað annarra gagna á
vettvangi. Má þar nefna meðal annars stundatöflur, námsáætlanir og námsmatsverkefni.
Auk þess sem dregin var fram dagbók og minningar frá fjögurra vikna vettvangsnámi
rannsakanda í Fálkaskóla vorið 2016. Voru þessi gögn höfð til hliðsjónar þegar unnið var
að niðurstöðum rannsóknarinnar.

3.5 Skráning og úrvinnsla gagna
Í vettvangsathugunum var fylgst með kennurum úr teymunum við kennslu og í samvinnu
við undirbúning og skipulag kennslunnar. Vettvangsnótur voru skrifaðar jafnóðum frá
athugunum í A4 stílabók auk hugleiðinga rannsakanda tengt því sem rannsakandi sá og
upplifði á vettvangi. Hópviðtölin voru hljóðrituð með góðfúslegu leyfi viðmælenda.
Snjallsími rannsakanda var notaður og til öryggis gamall diktafónn sem aukaupptökutæki.
Viðtölin voru skrifuð upp orð fyrir orð í tvö Word skjöl.
Þegar öflun og skráning gagna var lokið hófst greiningarvinna og úrvinnsla. Gögnin
voru margsinnis lesin yfir til að greina í meginþemu líkt og Lichtman (2013) ráðleggur.
Greining gagnanna fólst meðal annars í því að draga fram reynslu kennaranna af
samvinnu og áhrif samvinnunnar á starfsþróun og kennsluhætti. Meginþemun sem komu
fram voru fimm: (1) ytri aðstæður á vettvangi, (2) reynsla kennara af samvinnu, (3) kostir
og gallar samvinnu, (4) áhrif samvinnu á starfsþróun og (5) kennsluhættir kennarateymanna. Niðurstöður voru svo unnar úr gögnunum.

3.6 Siðferðileg álitamál
Við rannsóknina var farið í einu og öllu eftir almennum reglum í vísindastarfi. Leyfis fyrir
rannsókninni var aflað hjá skólastjórnendum beggja skóla áður en haft var samband við
kennara. Kynningarbréf var sent og óskað eftir leyfi til þess að framkvæma rannsóknina.

33

Þegar leyfi skólastjórnenda lá fyrir var haft samband við kennarana og óskað eftir
þátttöku. Kennararnir voru upplýstir um viðfangsefni rannsóknarinnar, hvernig farið yrði
með upplýsingar og hvernig til stæði að nýta niðurstöðurnar. Kennararnir voru einnig
upplýstir um að þeim væri frjálst að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem væri ef
þeir óskuðu þess. Sá ákvörðunarréttur tengist sjálfræðisreglunni sem ein af fjórum
höfuðreglum sem tengjast siðfræði rannsókna (Sigurður Kristinsson, 2013).
Til þess að tryggja nafnleynd og að persónulegar upplýsingar eða ummæli væru ekki
rekjanlegar til einstaklinga voru bæði skólunum og kennurunum gefin gervinöfn.
Ummæli sem höfð eru eftir þátttakendum eru orðrétt í textanum með þeim undantekningum að stundum eru ummælin stytt til þess að draga fram aðalatriðin. Settir eru
inn í textann þrír punktar til þess að auðkenna slíkt. Eins er það auðkennt með hornklofa
ef höfundur hefur skotið inn orði eða gert lítilsháttar breytingu. Óskir þátttakenda um
sérstaka meðferð á ummælum þeirra eru að sjálfsögðu virtar. Á það til dæmis við óskir
þátttakenda um einstaka atriði eða ummæli sem fram komu í viðtölum eða vettvangsathugun birtist ekki í ritgerðinni.

3.7 Takmarkanir rannsóknarinnar
Eigindlegar rannsóknir eru vandmeðfarnar og það er margt sem hefur áhrif á gæði þeirra.
Þar á meðal er rannsakandinn sjálfur, hver hann er sem manneskja og hve vel hann er
þjálfaður í að beita rannsóknarferlinu (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir,
2013). Rannsakandinn er í mjög stóru hlutverki í eigindlegum rannsóknum þar sem
túlkanir hans byggja á reynslu hans og bakgrunn (Lichtman, 2013). Við úrvinnslu á
gögnunum og túlkun á niðurstöðum koma því að einhverju leyti fram viðhorf höfundar
rannsóknarinnar og þekking.
Til þess að taka af allan vafa um viðhorf rannsakanda og fyrirfram mótaðar hugmyndir
þá skal það tekið fram að rannsakandi er mjög hlynntur samvinnu kennara. Rannsakandi
telur kosti samvinnunnar ótvíræða og hugmyndin um faglegt samstarf, sem stuðli að
þroska í starfi, mjög heillandi. Þessi viðhorf og hugmyndir geta haft áhrif á rannsóknina
og niðurstöður hennar. Rannsakandi hefur leitast við að gæta hlutlægni við greiningu á
gögnum og túlkun þannig að viðhorf rannsakanda hafi sem allra minnst áhrif á réttmæti
niðurstaðna.
Annað sem talist getur sem takmörkun á rannsókninni er að vettvangsathugun stóð
yfir í stuttan tíma í hvorum skóla fyrir sig. Þrjá daga í Ugluskóla og tvo daga í Fálkaskóla.
Ólíklegt má teljast að athuganir í svona skamman tíma hafi gefið fullkomna mynd af
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kennsluháttum á vettvangi. Því þurfti rannsakandi að treysta að miklu leyti á frásagnir
þátttakenda.
Einnig getur það talist takmörkun á rannsókninni að ómögulegt var að fylgjast með
stórum hluta samskipta í kringum samvinnu kennaranna í Ugluskóla. Það er sökum þess
að þau samskipti fóru fram í gegnum samskiptaforrit tengt Facebook bæði á vinnutíma
og utan vinnutíma. Rannsakanda þótti óviðeigandi að óska eftir þessum gögnum þar sem
persónuleg samskipti þeirra hefðu þá fylgt með. Nokkuð vantaði því upp á
heildarmyndina hjá rannsakanda þegar kom að samskiptum og samvinnu
kennarateymisins í Ugluskóla
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4 Niðurstöður
Niðurstöðurnar byggja á vettvangsathugunum í tveimur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og hópviðtölum við tvö teymi stærðfræðikennara á unglingastigi. Kaflanum er
skipt í undirkafla eftir þeim meginþemum sem komu fram við rannsóknina. Í fyrsta kafla
er lýst ytri aðstæðum á vettvangi og því hvernig samvinna stærðfræðikennaranna fer
fram. Í kafla tvö er fjallað um reynslu kennarateymanna af samvinnu. Í næsta undirkafla
er fjallað um kosti og galla samvinnu. Þá er í fjórða undirkafla fjallað um þróun í starfi og
að lokum er í fimmta og síðasta undirkaflanum fjallað um kennsluhætti.

4.1 Lýsing á ytri aðstæðum og samvinnu stærðfræðikennara
Í þessum kafla verður greint frá ytri aðstæðum í skólunum tveimur og samvinnu kennara.
Vegna þess að skólarnir eru ólíkir og samvinna kennarateymanna með mismunandi sniði
eru aðstæður og samvinna skoðuð í sitthvoru lagi.
4.1.1 Ugluskóli og ytri aðstæður
Ugluskóli er nýlegur skóli sem hefur ekki verið starfræktur í nema rétt rúmlega áratug.
Skólahúsnæðið er nýlegt og má þar finna stór og opin kennslurými sem henta vel fyrir
teymiskennslu og samkennslu árganga. Inn á milli má einnig finna minni kennslurými og
rúmgóða vinnuaðstöðu fyrir kennara og fundarherbergi. Stærðfræðikennslustofan er
stór og rúmar yfir 40 nemendur. Hún er vel útbúin í alla staði, búin góðum húsgögnum
sem má með lítilli fyrirhöfn umraða eftir áherslum kennaranna hvort sem vinna á með
einstaklings- para- eða hópverkefni. Þar er að finna vinnustöð fyrir kennara með
borðtölvu, smarttöflu og auka skjávarpa í hinum enda kennslustofunnar þannig að allir
nemendur sjá vel það sem fer fram á smarttöflunni. Hljóðkerfi er í stofunni sem
kennararnir geta tengt við þráðlausan hljóðnema þannig að allir nemendur heyri vel
þegar talað er til nemenda. Inn af stærðfræðikennslustofunni má svo finna minna
kennslurými sem kennararnir hafa til umráða ef þeir vilja skipta upp hópnum.
Á unglingastigi sjá tveir kennarar um stærðfræðikennsluna, þær Kristín og Margrét.
Saman mynda þær fagteymi og kenna stærðfræði í sameiningu í bæði 8. og 10. bekk með
skipulagðri teymiskennslu. Kristín sér svo ein um stærðfræðikennsluna í 9. bekk þetta
skólaárið. Á skólaári 2015 til 2016 voru stærðfræðikennararnir þrír í teyminu og
meginhluta skólaársins 2016 til 2017 hafa Kristín og Margrét notið aðstoðar sama
kennara við sérkennsluna. Því er þó ekki lengur að skipta vegna skipulagsbreytinga í
skólanum og njóta þær nú þess í stað aðstoðar stuðningsfulltrúa.
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Kristín er á sínu öðru ári við skólann. Hún réð sig sérstaklega til Ugluskóla vegna
teymiskennslunnar þar sem hún vildi prófa að kenna stærðfræði í samvinnu við aðra
stærðfræðikennara. Kristín hefur starfað sem kennari í tæp 11 ár. Margrét byrjaði á sama
tíma og Kristín og er líkt og Kristín á sínu öðru ári við skólann. Hún réð sig inn í Ugluskóla
strax að loknu kennaranámi og hefur því tæplega tveggja ára kennslureynslu. Margrét
hefur aldrei prófað að kenna stærðfræði öðruvísi en í teymiskennslu.
Bæði Margrét og Kristín eru menntaðir stærðfræðikennarar en kenna ekki eingöngu
stærðfræði við skólann. Þar eð öllum árganginum er kennt saman í áttunda, níunda og
tíunda bekk þá eru færri kennslustundir á kennara í stærðfræði í viku en í meðalskóla.
Báðir stærðfræðikennararnir kenna einnig dönsku. Margrét kennir 8. og 9. bekk og Kristín
10. bekk. Danskan er ekki kennd í teymiskennslu þar sem kennararnir kenna ekki sömu
árgöngum, þær segjast engu að síður hafa stuðning af hvor annarri og leita stundum
aðstoðar hjá hvor annarri.
Almennt er nokkuð um teymiskennslu og samvinnu kennara við skólann á yngri
stigum. Á unglingastigi eru einhver dæmi um samvinnu kennara til dæmis í samfélags og
náttúrugreinum. Einungis Margrét og Kristín eru í formlegu samstarfi eins og
teymiskennslu. Starf þeirra er þó flóknara í dag, en í byrjun skólaársins. Ástæðan er að
ekki er lengur neinn sérkennari sem sér um þá nemendur í 8. til 10. bekk sem þurfa
sérstaka aðstoð. Margrét og Kristín sinna nú einnig þeim nemendum. Nemendur með
þörf á sérstakri aðstoð eru með í kennslustundum og Margrét og Kristín þurfa að sjá um
val á námsefni og gerð einstaklingsnámskrár. Margrét segir að það sé erfitt að sinna
báðum hópunum 100%. Þegar hún gefur sér tíma til þess að sinna sérkennslunni þá finnst
henni hinir nemendur hennar sitja á hakanum og öfugt. Báðar skynja þær að
skólastjórnendur vilja styðja við teymiskennslu vegna faglegra sjónarmiða, en gera sér
grein fyrir að skert rekstrarfé til skólanna standi mögulega í veginum eins og Margét segir:
Það er sko ekki endilega frá stjórnendum, heldur er þetta bara fjármagnið
sem þær fá. Stjórnendurnir vilja örugglega styðja betur við teymiskennsluna
hjá okkur og hafa betri sérkennslu og allt það, en þetta er náttúrulega
spurning um fjármögnun. Við fáum ákveðið fjármagn á hvern haus og þegar
við erum með fáa nemendur í hverjum árgangi, en samt hátt hlutfall af
sérkennslunemendum, þá er kannski ekki alveg hægt að fylgja því eftir.
Hvað varðar skipulag á tíma til þess að vinna saman þá eru stundatöflur Margrétar og
Kristínar ekki eins nema í þeim tilfellum þar sem þær eru að kenna saman stærðfræði.
Þær eru því stundum að kenna á mismunandi tímum. Samt sem áður eru nokkrar
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sameiginlegar eyður í stundartöflunum og þessar eyður notast gjarnan til að stilla saman
strengi og til samvinnu. Af og til taka Margrét og Kristín að sér að kenna valfög sem kennd
eru í 6 vikna vinnulotum og bætist það þá við á stundartöfluna. Þær eru ekki alltaf að
kenna þessi valfögin á sama tíma og kemur það því niður á sameiginlegum
undirbúningstíma þeirra.
4.1.2 Samvinna kennarateymisins í Ugluskóla
Margrét og Kristín skilgreina samvinnu sína sem teymiskennslu. Það er að segja að þær
undirbúi og skipuleggi stærðfræðikennsluna í samstarfi og að þær kenni stærðfræði í
sameiningu. Upphafið að teymiskennslunni var þegar Margrét og Kristín voru ráðnar til
Ugluskóla í byrjun skólaársins 2015-2016. Þá mynduðu þær, ásamt einum kennara til
viðbótar, teymi stærðfræðikennara sem sameiginlega sá um alla stærðfræðikennslu á
unglingastiginu. Þegar þetta samstarf hófst var samvinnan öll skipulögð að þeirra sögn.
Það var fundað á fyrirfram ákveðnum tímum um það sem þyrfti að gera og hvernig
kennslunni yrði hagað. Margrét sagði:
Þá vorum við sko að kynnast og gerðum þetta voða mikið saman. Við Kristín
vorum nýjar og ég alveg ný [úr námi] þannig að við tókum þetta svona
skipulega fyrir saman. Þá sátum við bara alveg saman inni í stærðfræðistofu
og tókum árgangana bara fyrir. Áttunda bara fyrir og svo níunda bara fyrir og
svo framvegis.
Kristín segir að þær Margrét hafi byrjað með samskonar fyrirkomulag þetta skólaárið.
Haft fyrirfram ákveðna fundartíma og unnið skipulega saman. Það breyttist þó þegar leið
á skólaárið þar sem nú vinni þær saman sem einn maður eða eins og Kristín segir: „Núna
er þetta bara meira eins og við séum búnar að tengjast saman. Það er ekkert niðurnjörvað
skipulag í kringum hver gerir hvað“. Þær segja að skipting verka hjá þeim ráðist frekar af
áhugasviði þeirra og álagi á hverjum tíma. Til dæmis sér Margrét um innlögn eða
skipulagðar glósur ef það er verið að vinna með viðfangsefni sem hún hefur sérstakan
áhuga á og öfugt. Kristín hefur til dæmis með mikinn áhuga á rúmfræði og fær því yfirleitt
að hafa yfirumsjón með því viðfangsefni. Eins ef það er mikið álag á annarri þeirra vegna
dönskunnar þá hvílir aðeins meira á hinni. Þær reyna að vera viðbúnar öllu ef það koma
upp forföll.
Margréti og Kristínu finnst mjög gott þegar þeim gefst tækifæri til þess að setjast
saman inn á fundaraðstöðu og skipuleggja. Margrét segir:
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Sérstaklega þegar það er námsmat þá setjumst við saman hér inn ef það er
eitthvað annað en próf. Okkur hefur ekki þótt gott að fara saman yfir próf því
maður vill að það sé svo mikið samræmi. Oft skiptum við þeim á milli, en
gerum sóknarkvarðana saman og erum sammála um það hvernig á að meta
prófin. Ef það eru eins og einhver hópverkefni ... þá förum við alltaf yfir það
saman og þá getum við rætt saman og skrifað athugasemdir inn á verkefnin
um það sem nemendur hefðu getað gert betur og allt svoleiðis. Það er gott
að geta fengið þá umræðu. Eins fyrir kafla. Hvað viljum við læra? Hvað viljum
við kenna þeim? Hvað viljum við að þau læri?
Tími til þess að setjast svona saman er þó oft að skornum skammti að sögn Kristínar. Það
hefur orðið til þess að þær ræða oft saman sín á milli „yfir borðið“ eins og Kristín kallar
það, en þær eru með vinnuaðstöðu á samliggjandi borðum. Einnig kemur ítrekað fyrir að
þær eru í sambandi við hvor aðra á kvöldin í gegnum skilaboðaforrit Facebook. Að þeirra
sögn þá fer stór hluti af samvinnu þeirra fram þannig. Einnig notast þær stundum við
Google docs við samvinnuna í kringum undirbúning og skipulagningu kennslu og eru þá í
sambandi í gegnum Facebook til þess að ræða saman um þá vinnu. Þær segja einnig að
mikil hugmyndavinna fari fram á kvöldin. Margrét tekur það fram að Kristín sé mjög virk
á því sviði. Hún segir:
Kristín er einmitt svolítið mikið í því að vera heima að skoða ýmislegt tengt
stærðfræði og er alltaf að senda eitthvað á mig. T.d. brandara um stærðfræði
og allt milli himins og jarðar. Á meðan ég er svolítið ofvirk og kem bara öllu í
verk. Ég bara helli mér í verkefnin og þá er það bara komið. Kristín hefur
mikinn áhuga á því að fletta öllu upp og það er einmitt það sem hún gerir.
Kristín og Margrét virðast ná vel saman og eru ánægðar með samvinnu sína. Þær hafa
ólík persónueinkenni hvað varðar að önnur er skipulagðari og að þær hafa sig mis mikið
í frammi. Þá finnst annarri þeirra mjög gott að spá lengi í hlutina á meðan hin drífur
hugmyndirnar í verk eins og Kristín segir: „Það er kannski mesti munurinn á okkur að ég
get verið ótrúlega lengi að pæla í hlutum og er ekki alveg viss hvort þetta muni virka á
meðan Margrét er bara svona já! Gerum þetta bara“. Þá eru þær sammála um að þeim
finnst þær hafa svipaðar skoðanir á kennslu og kennsluháttum og að styrkleikar hvor
annarrar fái að njóta sín í samstarfinu.
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4.1.3 Fálkaskóli og ytri aðstæður
Fálkaskóli varð til við sameiningu tveggja grunnskóla sem eiga sér langa sögu.
Skólahúsnæðið var byggt á fyrrihluta áttunda áratugar síðustu aldar og var húsnæðið ekki
hannað með teymiskennslu eða samkennslu í huga. Hvergi í skólahúsnæðinu má finna
stór og opin kennslurými nema á bókasafninu. Kennslurýmin eru öll tiltölulega lítil og
lokuð nema kannski tölvustofan sem er stórt en lokað rými. Húsnæðið býður ekki upp á
mikla möguleika ef kenna á fleiri en einum bekk í sama kennslurými. Aftur á móti þá eru
kennarar með sínar eigin kennslustofur og þær staðsettar þannig í húsinu að kennarar
sem kenna sömu námsgrein eru í flestum tilfellum með aðliggjandi kennslustofur. Það
opnar fyrir þann möguleika að kennararnir geta stutt hvern annan ef á þarf að halda án
þess að mikill tími fari til spillis við að koma sér milli staða.
Á unglingastigi sjá þrír stærðfræðikennarar um stærðfræðikennsluna, auk þess sem
sérkennari hefur unnið náið með þeim í gegnum tíðina. Saman mynda þessir kennarar
fagteymi í kringum stærðfræðikennsluna í 7. til 10. bekk. Þeir bera sameiginlega ábyrgð
á nemendum, auk undirbúnings og skipulagi kennslunnar, en kenna hver í sínu lagi.
Kennararnir og sérkennarinn hafa allir mikla kennslureynslu. Inga hefur kennt í tæplega
11 ár, Linda í tæp 26 ár og Hrefna og Bjarni í rúm 30 ár. Allir eru kennararnir sérhæfðir
stærðfræðikennarar auk þess sem sérkennarinn Bjarni er einnig sérhæfður í stærðfræði.
Áherslan á samvinnu kennara er áberandi innan skólans. Í samtali við stærðfræðikennarana kom fram að starfandi væru fagteymi innan flestra námsgreina sem kenndar
eru á unglingastigi. Þrátt fyrir það þá hefur ekki verið mörkuð nein skýr stefna hvað varðar
teymiskennslu innan skólans og ekkert finnst skjalfest um teymisvinnu í opinberum
skjölum skólans eins og í starfsáætlun, skólastefnu eða skólanámskrá. Teymin virðast sjálf
hafa frumkvæði, sveigjanleika og vald til þess að móta starf sitt út frá eigin þörfum og
hentugleika. Skólastjórnendur eru ekki sýnilegir í þessu teymissamstarfi. Teymunum er
einfaldlega treyst fyrir sínu faglega starfi eða eins og Linda segir:
Ég held að það sé líka eitt af því sem ég virði við stjórnendur hér er að þau
treysta okkar faglega starfi og eru ekki með puttana í neinu. Ekki að segja
okkur að við eigum að gera hlutina á einhvern ákveðinn hátt. Þau hafa vit á
því að við erum með það mikla reynslu.
Að mati stærðfræðikennaranna er það styrkjandi að fá þetta frelsi, en um leið gott að
vita að skólastjórnendurnir eru jákvæðir gagnvart teymisvinnunni og samvinnu kennara
skólans almennt.
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Tíminn sem er eyrnamerktur fyrir samvinnu kennara er vel skipulagður. Uppsetning
stundatöflunar gerði það að verkum að kennarar sömu faggreina voru yfirleitt að kenna
á sama tíma og með eyður/undirbúningstíma á sama tíma. Gott svigrúm skapast fyrir
teymisfundi. Í raun voru flestar sameiginlegar eyður í stundatöflu nýttar fyrir teymisfundi
eða fagfundi eins og kennararnir í Fálkaskóla kalla þá.
Linda sagði að kennararnir við skólann hefðu fyrir nokkrum árum gert kröfu um að
öllum árganginum væri kennd sama námsgrein á sama tíma. Þegar til dæmis 10. bekkur
ætti að vera í stærðfræði þá væru allir 10. bekkirnir þrír í stærðfræði á sama tíma. Eins
þegar 10. bekkur væri í íslensku þá væru allir 10. bekkirnir þrír í íslensku á sama tíma og
svo framvegis. Kennararnir fengu tillöguna samþykkta og má í raun segja að stundataflan
og uppsetning hennar hafi verið eitt af lykilatriðunum í ytra skipulagi teymisvinnunnar í
bóklegum greinum í Fálkaskóla. Kennarar sem kenna sama efni geta undirbúið sig í
sameiningu fyrir kennslustundirnar og skipt nemendum í hópa eða flutt þá milli hópa eftir
þörfum. Þannig myndast fleiri tækifæri fyrir kennara til samstarfs og að vinna á
fjölbreyttan hátt.
4.1.4 Samvinna kennarateymisins í Fálkaskóla
Stærðfræðikennararnir í Fálkaskóla skilgreina samvinnu sína á þann hátt að þeir starfi
saman í fagteymi. Nánar tiltekið undirbúa þeir og skipuleggja kennsluna að stórum hluta
í sameiningu, en kenna hver í sínu lagi. Einnig bera þeir sameiginlega ábyrgð á
stærðfræðinámi allra nemenda í hverjum árgangi frá 7. til 10. bekk.
Upphafið að þessari nánu samvinnu rekja kennararnir til þess tíma þegar Inga hóf
störf við skólann í kringum skólaárið 2006-2007. Hrefna og Linda voru þegar starfandi við
skólann, en lítil skipulögð samvinna þeirra á milli. Við komu Ingu skapaðist grundvöllur
fyrir því að hefja nánara samstarf og skipta meira með sér verkum. Einnig var það
lykilatriði hversu vel þær þrjár náðu saman eins og má ráða af samtali Lindu og Hrefnu:
Linda: Mér fannst þetta byrja á því að persónuleikarnir og það hvernig við
vinnum bara small saman. Þannig að við bara tökum hvert við af öðru og
vinnum svolítið líkt.
Hrefna: Já eins og bara, við gátum sagt: Þú getur gert þetta og þú getur gert
þetta. Það small líka skilur þú.
Linda: Þannig að við vorum mjög sammála um hvað ætti að gera. Svo gerðum
við það eiginlega markvisst í hverri viku við sjálf. Hvað gengur vel? Þarf að
breyta einhverju er það ekki?
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Í viðtali við Hrefnu og Lindu kom fram að eftir innkomu Ingu hafi undirbúningur
kennslunnar að mestu verið sameiginlegur, en þó með ákveðinni verkaskipting til þess að
spara tíma og minnka vinnuálag. Verkaskiptingunni má lýsa þannig að hver og ein þeirra
tekur að sér einn árgang og ber höfuðábyrgðina á honum og þeirri vinnu sem fylgir eins
og að hanna kennsluáætlun, dæmalista og próf fyrir viðkomandi árgang. Þær yfirfara verk
hvor annarrar og gera athugasemdir ef það er eitthvað sem þeim finnst þurfa að laga eða
breyta. Skipulagið í kringum fjórða og síðasta árganginn er svo unnið í sameiningu. Í
kennslunni er nemendum hvers árgangs skipt upp í þrjá hópa eftir getu. Hraðferð,
miðferð og hægferð og er þeim kennt í sitthvoru lagi í aðskildum kennslurýmum. Út frá
styrkleikum hvers kennara og áhugasviði hafa þær svo sjálfar komist að samkomulagi að
Inga kennir nemendum í hraðferð, Linda kennir nemendum í miðferð og Hrefna kennir
nemendum í hægferð.
Þegar Bjarni hóf störf 2008 þá byrjuðu þau að vinna markvisst með sérkennsluna
einnig. Slökustu nemendurnir og nemendur með sérþarfir voru þá fluttir í fjórða hópinn
og sá Bjarni um kennslu þeirra. Nemendur áttu samt sem áður möguleika á því að flytjast
milli hópa yfir skólaárið eins og Bjarni segir:
Jú þetta voru breytilegir hópar. Þeir voru ekki fastir alltaf heldur gátu
nemendur komið inn ef það gekk eitthvað illa í einhverju tilteknu prófi og
fluttust milli hópa eftir því hvernig þeim gekk. Það fjölgaði þá bara í hópnum
eða þá að einhverjir aðrir fóru kannski.
Samvinna teymisins í Fálkaskóla fer öll fram á vinnutíma þegar kennarateymið er á
vettvangi. Fagfundir eru minnst einu sinni í viku og hittast kennararnir oft þess á milli inni
í kennslustofum hvors annars og leggja línurnar og ræða saman um það hvernig gekk
með kennslu og hvernig nemendum gengur með stærðfræðinámið.

4.2 Reynsla stærðfræðikennara af samvinnu
Í samtölum við teymin í Ugluskóla og Fálkaskóla kom fram að teymismeðlimir voru allir
ákaflega ánægðir með samvinnuna innan teymanna eins og henni er háttað í dag.
Teymismeðlimir innan hvors teymis fyrir sig segjast deila sömu sýn á kennslu og
kennsluhætti auk þess sem persónueiginleikar þeirra passi vel saman. Saman stuðlar
þetta að því að samvinnan reynist þeim að mestu áreynslulaus.
Sjálfir vita þeir að það sé langt í frá sjálfsagt að samvinna stærðfræðikennara sé svona
áreynslulaus. Meðlimir beggja teyma hafa áður tekið þátt í samvinnu sem ekki var vel
heppnuð. Í því sambandi lýsti Linda tilraun sinni til samstarfs með öðrum
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stærðfræðikennara fyrr á kennsluferli sínum. Hún sagði ólíkar hugmyndir þeirra um
stærðfræðikennslu og kennsluhætti hafa valdið árekstrum og orðið til þess að þau hafi
ákveðið að draga úr samstarfinu og kenna meira sitt í hvoru lagi.
Margrét og Kristín í Ugluskóla segja að það séu kostir og gallar sem fylgi fjölda
teymismeðlima umfram tvo. Það hvíli meiri ábyrgð á þeim á þessu skólaári þar sem þær
eru bara tvær í teyminu, en á móti þurfa þær ekki að velta fyrir sér því sem þriðji aðilinn
er að gera eða skipta vinnunni jafnt á milli fleiri aðila. Margrét lýsir þessu svona:
Nú er það bara ég og Kristín og öllu skipt jafnt þannig séð. Við erum ekkert
að merkja við, ég er búin að gera þetta og þú þetta. Alls ekki. Maður finnur
þetta bara. Enda höfum við báðar sagt við hvora aðra að ef ég er ekki að sinna
mínu komdu þá og talaðu við mig því við viljum alls ekki lenda í að það verði
eitthvað stirt á milli okkar. Ég vil ekki verða fúl út í Kristínu eða að hún sé
eitthvað fúl út í mig eða eitthvað þannig. Það er þá frekar að tala saman um
þetta. Ég held að það sé mjög mikilvægt í samstarfi að gera þetta. Að tala við
aðila ef það er eitthvað.
Einnig segja þær að ef teymismeðlimir séu fleiri þá þurfi teymið að skipuleggja sig betur.
Meira skipulag liggi að baki því að ná að hittast saman þrjár í stað tveggja. Kristín lýsti því
svona:
Af því að við erum bara tvær þá er auðvelt að spyrja: ert þú laus? Já ég er laus
núna eigum við ekki að setjast aðeins hérna inn. Og svo sitjum við á móti hvor
annarri þannig að ef hún er að vinna í einhverju öðru, við getum næstum því
alltaf talað saman svo lengi sem við erum ekki að trufla hinar. Það er svo
auðvelt fyrir okkur tvær að finna tíma bara svona spontant.
Kennararnir í Ugluskóla segja að vinátta þeirra gæti gert nýjum teymismeðlimum
erfitt um vik að koma inn í teymið. Báðar segjast Margrét og Kristín vera rosalega
jákvæðar og opnar og vissar um að þær myndu taka vel á móti nýjum aðila, en þar sem
þær séu búnar að vinna lengi saman og orðnar nánar halda þær að nýjum teymismeðlimi
myndi alltaf finnast hann vera útundan. Hvað sem því líður þá voru þær sammála um að
fjölgun teymismeðlima um einn eða tvo væri alltaf gott þó svo það væri ekki nema til
þess eins að fá nýjar hugmyndir og annað sjónarhorn. Þeim finnst hugmyndin um
tímabundna fjölgun heillandi. Þetta hafði Margrét að segja um það:
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Okkur fannst voðalega gott að fá kennaranemana hingað þessa tvo. Þá urðum
við fjögurra manna teymi og fengum að heyra þeirra hugmyndir. Mér fannst
það alla veganna. Þetta var ekki síst lærdómsríkt fyrir okkur heldur en þær þó
svo við höfum verið í því að leiðbeina þeim og aðstoða við að undirbúa sig.
Þá voru þær líka með fullt af verkefnum sem þær voru búnar að vera að gera
og komu með hugmyndir hingað. Þar eru til dæmis tvö verkefni sem við
ætlum gjarnan að nýta okkur og halda áfram með. Nýta á næsta ári.
4.2.1 Ávöxtur samstarfsins
Það er reynsla teymanna að samvinna þeirra hafi leitt margt gott af sér. Kennarateymið
í Ugluskóla segir að mesta samvinnan hjá þeim fari líklega í námsmatið og
hugmyndavinnu. Margrét og Kristín eru alltaf að og segjast vera duglegar að viða að sér
nýju efni sem þær finna fyrst og fremst á Netinu. Efnið sem þær finna passar kannski ekki
alltaf stað og stund en þá ræða þær saman og sjá hvort það passi seinna á önninni. Dæmi
um síðu sem þær hafa mikið verið að nota sér er The Mathematics Assessment Project
(map.mathshell.org) og svo hafa þær einnig verið að skoða CSI stærðfræðiverkefni
(http://www.21stcenturymathprojects.com/) sem þeim finnst áhugaverð. Kennarateymið segir að með samvinnu komi þær fleiri hugmyndum í framkvæmd eða eins og
Kristín kemst að orði:
Já af því að maður kemur bara fleiri hugmyndum í framkvæmd með
samvinnu, því að þegar maður er bara einn þá verður maður aðeins að passa
sig þannig að maður drukkni ekki bara í vinnu. Þú ert kannski með fullt af
hugmyndum en þú getur ekki gert allt í einu. Þú getur það að sjálfsögðu ekki
heldur tveir en þú kemst yfir meira.
Margrét sagði án þess að vilja alhæfa að þeir stærðfræðikennarar sem störfuðu einir
væru í miklu meiri hættu á því að staðna í starfi. Hún sagði að auðvitað gerði hún ráð fyrir
að þeir kennarar héldu líka áfram að reyna að brydda upp á nýjungum í kennslu, en vegna
tímaleysis nái þeir síður að búa til ný og ný verkefni eða að kynna sér nýja strauma í
kennslu.
Kennarateymið í Fálkaskóla taldi að helsti ávöxturinn af samvinnunni væri betri
yfirsýn yfir stöðu nemenda auk þess sem kennararnir komust í sameiningu yfir meira
námsefni til þess að velja úr. Í stað þess að vinna með einn námsbókaflokk í stærðfræði
eins og til dæmis Átta-tíu bækurnar þá voru þeir að vinna með alla þrjá bókaflokkana,
það er að segja Almenna stærðfræði, Átta-tíu og Skala, auk annars ítarefnis. Að þeirra
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sögn fer mikill tími í að velja viðeigandi viðfangsefni og dæmi úr þessum bókaflokkum til
þess að mæta þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að og ólíkum þörfum nemenda.
Sérstaklega í ljósi þess að teymið er að kenna fjórum árgöngum. Mat teymisins er að ef
það væri ekki að vinna þessa vinnu saman þá væri hún líklega óyfirstíganleg. Þess vegna
er samvinna teymisins dýrmæt. Teymið tengir samvinnu sína sterklega við góðan
námsárangur nemenda í stærðfræði, eða eins og Linda segir:
... og þó við segjum sjálf frá þá höfum við verið að ná mjög góðum árangri
bæði í samræmdum prófum og PISA og öllu þessu af því að við vinnum svona
mikið saman. Já þú Bjarni hefur náð að hífa upp þá allra slökustu og svo eru
þau í framhaldsáföngum þannig að þau allra duglegustu hafa líka getað fengið
að njóta sín mjög mikið.
Annað sem teymismeðlimir í báðum skólum hafa tekið eftir er að sem hluti af teymi
þá er samningsstaða þeirra gagnvart skólastjórnendum betri. Það er mikill stuðningur að
mæta sameiginlega á fundi hjá skólastjórnendum og geta bakkað hvern annan upp. Það
er yfirleitt tekið mikið tillit til þess sem teymin leggja til, hvort sem það varðar
kennsluhætti, bekkjarstærðir, kennslubúnað eða eitthvað annað.
4.2.2 Vinnuálag
Þegar talið berst að reynslu teymanna hvað varðar vinnuálag þá eru teymismeðlimir í
báðum teymum sammála um að álagið sé almennt að aukast í kennarastarfinu. Hvað
varðar vinnuálagið tengt undirbúningi og skipulagningu kennslu og tilfallandi
sérverkefnum eins og innleiðingu nýja námsmatsins, þá eru teymin sammála um að
vinnuálagið sé minna þegar verkin eru unnin í samvinnu. Bjarni sagði í tengslum við
vinnuálagið að samvinnan einfaldi hlutina og að hún leiddi til vinnusparnaðar meðal
annars þar sem samvinnan gerði það að verkum að lítið mál væri að skipta á milli sín
verkefnum. Hrefna tók undir orð Bjarna og lýsir því nánar svona:
Eða já ég meina þá minna af því að við þurfum ekki öll að sitja yfir því að þú
veist gera próf fyrir alla árganga og við treystum hvert öðru svo vel að það er
náttúrulega ofsalega gott að vera með svona skipt á milli sín verkefnum og
líka þegar maður er bara að ræða um nemendur þú veist.
Linda lét eftirfarandi orð falla þegar talið barst að samvinnunni í kringum nýja
námsmatið:
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Já það er gífurleg vinna sem fer í það. Varðandi nýja námsmatið þá er það
einmitt mjög gott að við vinnum svona mikið saman. Þá er líka svolítil
verkaskipting með það. Að Inga sem er svona tölvukonan að hún bara fór
deildarstjóranum yfir tölvumálum og settist niður með henni og bara lærði á
allar þessar nýjungar í Mentor og svo kom hún og sagði okkur frá þessu
þannig að þá þurftum við ekki allar að sitja yfir þessu. Þarna var tvímælalaus
tímasparnaður...Hún var líka í því meira að setja inn markmiðin, en þá vorum
við Hrefna meira í því að skoða og að reyna að samræma þetta milli árganga
og að fá fram heildarsýnina. Þannig notum við svolítið styrkleika hver
annarrar.
Kristín í Ugluskóla var á sama máli og Linda og sagði gífurlega vinnu hafa farið í að innleiða
nýja námsmatið. Hún var einnig á því að við undirbúning á innleiðingu þess hafi
samvinnan innan teymisins skipt sköpum. Hún tók djúpt til orða: „Ég er ekki viss um að
ég hefði haldið þetta út ef ég hefði verið að vinna þetta ein“.
Eins getur samvinna í kringum þróunarverkefni reynt á teymisvinnuna þar sem slík
verkefni eru tímafrek. Kosturinn er sá að yfirleitt eru kennararnir að vinna sér í haginn
fyrir framtíðina. Linda lýsir þessu svona:
Það reynir á til dæmis þegar við vorum með mjög mikið af fundum og í
þróunarverkefninu líka sem var alveg gífurlega gaman. Þetta þróunarverkefni
að greina öll próf þannig að við gátum sýnt allar niðurstöður fyrir hvern
nemanda nákvæmlega eftir námsþáttum með súluritum. Þetta var
náttúrulega svolítið álag þegar maður er líka í fullri kennslu að fara þá líka á
fundina alltaf. Það kemur eiginlega bara að sjálfu sér ef maður er í miklu
samstarfi. Svo á móti er gróðinn að maður fær svo margt.
Hvað varðar „tímafaktorinn“ þá er það reynsla kennarateymanna að stundum reynist
erfitt að finna tíma þar sem allir geta fundað saman. Í því samhengi sögðu kennararnir í
Fálkaskóla að það hafi verið gríðarlega mikilvægt að stundataflan hafi verið þannig sett
upp að allir stærðfræðikennararnir í teyminu væru að kenna á sama tíma og einnig í
eyðum á sama tíma.
Að lokum tengt vinnuálagi, þá kom það upp í umræðunni að samvinna
stærðfræðikennara getur létt nýútskrifuðum kennurum fyrstu skrefin á vettvangi. Þannig
fannst Margréti það hjálpa sér mikið að koma beint inn í kennarateymi þegar hún var á
sínu fyrsta ári við kennslu. Hún sagði að það hafi hjálpaði mjög að hafa tvo reynslumikla
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stærðfræðikennara sér við hlið og að hún hafi í raun aldrei fundið fyrir þessu mikla álagi
sem margir kennarar lýsa að hafi einkennt fyrsta ár þeirra í kennslu.
4.2.3 Starfsánægja
Allir kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni fyrir utan Margréti í Ugluskóla höfðu
prófað að kenna stærðfræði einir, án nokkurrar samvinnu við aðra kennara, áður en þeir
gerðust meðlimir í kennarateymi. Þeir voru því í góðri aðstöðu til þess að gera samanburð
á milli þess að starfa einir eða að starfa sem partur af teymi. Óhætt er að segja að öllum
kennurunum þótti skemmtilegra og meira gefandi að kenna stærðfræði sem partur af
teymi. Það kom skýrt fram í máli þeirra. Linda hafði til dæmis þetta um málið að segja:
Ég myndi segja í fyrsta lagi svo mikið skemmtilegra. Ég hef líka verið að kenna
ein. Ég er núna búin að vera að kenna í 26 ár með þessum vetri og ég hef
alveg verið í þeirri aðstöðu að vera meira og minna ein sko. Af því að þá er
hinn kennarinn með allt önnur vinnubrögð eða eitthvað. En að vera í svona
samvinnu bæði það dreifir ábyrgðinni og líka það er svo miklu skemmtilegra.
Fá hugmyndir frá hvort öðru.
Kennararnir gátu varla hugsað sér að starfa með öðru móti eftir að hafa upplifað vel
heppnað og gefandi samstarf. Í það minnsta fannst báðum kennarateymunum samstarfið
vera að ganga mjög vel í núverandi formi. Þeim fannst mikilvægt að halda í það. Margét
og Kristín göntuðust með það að ef þær fengju ekki að kenna stærðfræði áfram saman
við skólann þá myndu þær ráða sig saman sem teymi í annan skóla. Kennarateyminu í
Fálkaskóla fannst samvinnan í núverandi formi einnig gefast mjög vel. Linda hafði þetta
um málið að segja:
Ég var að segja sko. Ég hef aldrei verið áður í svona góðum hópi þar sem
samvinnan gengur svona ofboðslega vel, af því að þetta er þriðji skólinn sem
ég vinn við og að það var bara fínt á hinum stöðunum, en ég hef aldrei
upplifað svona góða samvinnu þar sem allt bara gengur eins og smurð vél.
Við erum samt aðeins að ögra hvort öðru. Hrefna kemur t.d. til mín og segir
mér frá verkefninu sem hún var að gera í mastersnáminu og hvernig það gekk
alltsaman og hvernig það hefur haft áhrif á hennar kennslu og svo smitast
það yfir á okkur hin. Og líka þegar við erum að lesa líka í einhverju
mismunandi námsefni. Þá er einn að benda á. Sjáðu þetta. Sjáðu hvað er
rosalega farið hratt yfir hér. Kennt hratt í þessari bók. Þá förum við að skoða
já hvernig er þetta kennt í þessari bók. Hvernig getum við tekið það saman
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þannig að það verði sem best fyrir krakkana. Þannig að ef maður væri einn að
garfa í þessu þá myndi maður síður gera svona að reyna að vinna úr öllum
bókaflokkunum.
Niðurstaðan teymanna er sú að teymisvinnan er gefandi fyrir stærðfræðikennara og
hefur mikil áhrif á starfsánægju. Ljúkum þessum undirkafla með orðum Hrefnu, en hún
dró þetta skemmtilega saman fyrir teymið í Fálkaskóla þegar hún sagði: „Teymisvinna er
ekki bara einhver glansmynd heldur hefur reynslan gegnum þessi ár verið alveg ótrúlega
gefandi“.

4.3 Kostir og gallar samvinnu
Í viðtölunum við kennarateymin var spurt um kosti og galla sem fylgja samvinnu
stærðfræðikennara. Kennararnir töldu upp marga áhugaverða kosti auk þess sem
eitthvað kom fram af göllum líka. Í samtölum rannsakanda við kennarateymin komu fram
fleiri kostir en gallar. Í þessum undirkafla verður þessum kostum og göllum gert skil.
4.3.1 Kostir við samvinnu
Margir áhugaverðir kostir voru nefndir í samtölunum við kennarateymin. Fyrsti kosturinn
sem var nefndur er umræður stærðfræðikennaranna í teyminu eða faglega samtalið eins
og Kristín í Ugluskóla kallaði það. Teymið í Ugluskóla var sammála um að faglega samtalið
milli stærðfræðikennara væri stærsti kosturinn við samvinnuna. Undir faglegt samtal
flokkuðu Kristín og Margrét umræður um kennsluna, kennsluhætti og námsmatið. Einnig
flokkuðu þær sameiginlega ígrundun undir faglega samtalið. Með sameiginlegri ígrundun
eiga þær við umræður sín á milli um hvernig gætu bætt kennsluna og breytt verkefnum
þannig að þau hentuðu betur nemendunum. Margrét hafði meðal annar þetta að segja:
Þá ræðum við meðal annars hvað hefði mátt gera betur í kennslunni og svo
um leið hvað er það sem við getum gert til þess að bæta þetta verkefni fyrir
næsta ár ef við ætlum að halda áfram með það og hvernig getum við
undirbúið
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enn

frekar

undir

þetta

verkefni.

Hentuðu

kennsluaðferðir okkar ekki fyrir svona verkefni af því við erum svo mikið í
hópverkefnum
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[námsmatsverkefni], þá sáum við strax að við þyrftum að auðvelda það eða
þá að auka álagið, eða breyta aðeins þeim undirbúningi sem nemendur fá
fyrir það.
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Kennarateymið í Fálkaskóla talaði einnig um faglega samstarfið og leit á það sem kost við
samvinnuna. Sérstaklega að geta leitað til hvers annars með spurningar tengdar
kennslunni. Til dæmis spyrja hvernig hinir telji best að bera fram ákveðin viðfangsefni
fyrir nemendur eða hvaða námsefni hentar best til þess að gefa nemendum tækifæri á
að ná hæfniviðmiðum. Samræður sem þessar þykja teymismeðlimum faglegar og styrkja
þá sem kennara.
Kostur sem teymið í Fálkaskóla tengir við samvinnuna og faglega samtalið er breiðari
þekking. Þegar fleiri en einn stærðfræðikennarar koma saman þá geta þeir sótt í
þekkingarbrunn hvors annars. Kennararnir nefndu sérþekkingu Bjarna til að mæta
sérþörfum nemenda, tölvuþekkingu Ingu og hæfileika Hrefnu í að skýra námsefnið á sem
einfaldastan máta. Einnig finnst þeim mikils virði reynsla og þekking Hrefnu frá kennslu
stærðfræði á miðstigi. Hún þekkir vel til námsefnisins og hvað eðlilegt er að gera ráð fyrir
að nemendur kunni þegar þeir byrja í 7. bekk. Þessi þekking hefur nýst teyminu vel þegar
kennsla 7. bekkjar er skipulögð.
Annar kostur sem nefndur var er betri yfirsýn yfir nemendur. Annars vegar er átt við
betri yfirsýn yfir námslega stöðu hvers nemanda í hverjum árgangi. Hins vegar hvað farið
var yfir með nemendum í 7. bekk og hvað þarf að komast yfir með nemendum í 8. bekk
og svo framvegis. Hrefna sagði: „Við höfum betra heildaryfirlit. Það er náttúrulega alveg
nauðsynlegt að vita hvað 7. bekkingar eru að gera og vita allt þar á milli og vita hvað
býður þeirra líka á næstu skólaárum. Við erum náttúrulega alveg með þessa mynd“. Hvað
varðar yfirsýn yfir námslega stöðu þá var skipulagið í Fálkaskóla þannig að allir
stærðfræðikennararnir í teyminu kenndu einum hóp úr hverjum árgangi. Kennararnir
báru þó sameiginlega ábyrgð á öllum nemendum í árganginum. Kennararnir ræddu stöðu
einstaka nemenda á teymisfundum og meðal annars hvort flytja þyrfti nemendur milli
hópa ef þeir væru að standa sig vel eða illa, eða ef þeir hefðu truflandi áhrif á aðra
nemendur hópsins. Hrefna sagði: „Líka af því að við hittumst og erum að tala um þessa
einstaklinga sem við vitum að þurfa auka aðstoð. Við þekkjum þá alla með nafni þó ég sé
kannski mest með hann eða bara með hann“. Í Ugluskóla höfðu Margrét og Kristín einnig
mjög góða yfirsýn yfir nemendur þar sem þær kenndu stærðfræði í teymiskennslu í
tveimur af þremur árgöngum unglingastigs.
Teymin nefndu einnig að stuðningurinn sem þau fengju hvert af öðru væri kostur við
samvinnuna. Kristín nefnir stuðning við að hrinda hugmyndum í framkvæmd og
uppbyggilega gagnrýni á hugmyndir. Linda nefnir stuðninginn sem fellst í faglega
samtalinu. Einnig nefna teymin stuðning í samskiptum við foreldra og skólastjórnendur.
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Margrét talar um stuðninginn sem hún fékk af samvinnu sinni við tvo reynda
stærðfræðikennara þegar hún var að taka sín fyrstu skref sem kennari. Hún sagði:
Mér fannst þetta efla mig mjög mikið þegar ég kem sem nýútskrifaður
kennari hérna inn að hafa einhvern. Að vera ekki ein og bera ábyrgð á
kennsluáætluninni og hvernig á að kenna þetta. Hafandi aldrei gert þetta
áður. Það hefði verið rosalega erfitt að koma inn og eiga bara að sjá um þetta
sjálfur. Maður hefði kannski haft einhvern leiðbeinanda, en það er ekki víst
að það hefði verið stærðfræðikennari. Segjum sem svo að maður kæmi inn
og væri að taka við af þessum eina stærðfræðikennara sem var. Þá kæmi
maður inn í bara og það er enginn til þess að hjálpa þér. En þarna hafði ég tvo
menntaða stærðfræðikennara með mér í fyrra og mér fannst það efla mig
mikið. Það hjálpaði mér mjög mikið sko.
Fjölbreyttari kennsla var nefnd sem einn af kostunum við samvinnu stærðfræðikennara. Kennarar teymanna sóttu hugmyndir til hvors annars auk þess sem það voru
fleiri en einn kennari sem var að grúska og leita að nýjum hugmyndum til þess að gera
kennsluna fjölbreyttari. Kristín og Margrét í Ugluskóla nefndu einnig fjölbreyttari
útskýringar fyrir nemendur sem kost samvinnunnar. Það er reyndar kostur sem tengist
fyrst og fremst teymiskennslu þeirra, en þar sem þær eru ávallt tvær inni í
kennslustofunni þegar þær eru að kenna 8. og 10. bekk þá eru þær í stöðu til þess að kalla
til hvor aðra ef nemandi þarfnast öðruvísi útskýringar. Kristín lýsir þessu á þennan hátt:
Við útskýrum kannski ekki alveg eins eitthvað ákveðið eða erum með sömu
aðferðir. Þá getum við hjálpað nemendum á fleiri vegu. Ég er kannski búin að
reyna að útskýra eitthvað og nemandinn skilur það ekki. Þá get ég kallað í
Margréti og hún kemur og útskýrir kannski á einhvern allt öðruvísi hátt.
Starfsánægja var nefnd sem kostur. Eins og komið var inná í kaflanum um reynslu
kennara af samvinnu, þá sögðu kennarar teymanna sterka tengingu vera milli
samvinnunnar og aukinnar starfsánægju. Í viðtölunum kom fram að samvinnan leiddi til
minni einangrunar á vettvangi og væri gefandi fyrir kennarana. Ásamt öðrum eiginleikum
samvinnunnar leiddi það til aukinnar starfsánægju. Rannsakandinn kom auga á einn kost
sem ekki var nefndur, en það er vinátta. Enginn af viðmælendum mínum hafði orð á
vináttu í tengslum við kosti samvinnunnar, en vinátta kom sannarlega til umræðu í
viðtölunum. Þegar kennarar starfa svona náið saman yfir lengri tíma í gjöfulli samvinnu
og persónuleikarnir smella svona vel saman, þá getur djúpstæð vinátta myndist milli
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þeirra. Kristín og Margrét nefndu að það hefði myndast náin vinátta þeirra á milli sem
næði út fyrir samvinnu þeirra við kennslu. Sama er upp á teningnum hjá teyminu í
Fálkaskóla. Að eignast vini fyrir lífið hlýtur því að teljast kostur samvinnunnar.
Loks má ekki gleyma einum mikilvægum kosti sem einnig kom fram í kaflanum um
reynslu kennara af samvinnu, minna vinnuálag. Kennarateymin höfðu á orði að mikið
álag væri á kennurum almennt meðal annars vegna aukinna samskipta við foreldra, fleiri
funda og stórra tilfallandi verkefna eins og innleiðingar nýs námsmats. Með samvinnu
verða þessi verkefni auðveldari að mati teymanna auk þess sem hægt er að skipta með
sér verkum.
4.3.2 Gallar við samvinnu
Þegar talið barst að göllum tengdum samvinnu stærðfræðikennara var lítið um svör til að
byrja með. Linda í Fálkaskóla sagði:
Það eru eiginlega engir gallar. Alla vega ekki í þessum hópi. Kannski af því að
persónuleikarnir smella svona saman. Við þurfum yfirleitt ekki einu sinni að
nefna hlutina. Við vitum alveg hvað þarf að gera þannig að við vinnum nærri
því eins og einn maður. Þannig lítur það alla veganna við mér.
Eftir smá umhugsun tókst kennurunum að draga fram einstaka galla við samvinnuna sem
virtust plaga þá ásamt því sem þeir nefndu mögulega galla sem gætu komið upp í
samvinnu í líkingu við þeirra þó svo það ætti ekki við í þeirra tilfelli.
Fyrsti gallinn sem var nefndur er tímaskortur. Kristín sagði að undirbúningstími væri
almennt af skornum skammti hjá kennurum. Hjá þeim Margréti er það einnig tilfellið.
Stundum kenna þær á ólíkum tímum og því ekki of margar sameiginlegar eyður sem nýta
mætti fyrir samvinnu í kringum undirbúning og skipulagningu kennslu. Stundum
kvarnaðist meira af þessum sameiginlega undirbúningstíma þegar þær væru að kenna
valgreinar. Vegna þessa hafa þær þurft að vinna hluta af undirbúningnum heima með
samskiptum í gegnum tölvuna. Niðurstaðan var að tímaskortur gæti talist galli við
samvinnuna.
Teymið í Fálkaskóla nefndi tímaskort einnig sem galla við teymisvinnuna. Þrátt fyrir
að vera fjögur í teyminu fannst kennurunum þeir eiga nokkuð auðvelt að finna tíma. Þeir
þökkuðu því að stundatafla þeirra væri í grunnin eins. Allir eru að kenna á sama tíma og
í eyðum á sama tíma. Aftur á móti þegar stærri verkefni voru unnin í sameiningu eins og
þróunarverkefni sem þeir hafa verið að vinna að undanfarin 3-4 ár og nýja námsmatið á
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þessu skólaári, þá fannst þeim tíminn vart duga til. Afleiðingin er að teymið hefur sett
þróunarverkefni sitt á ís að sinni.
Annar galli sem teymin nefndu eru ólíkar skoðanir um kennsluhætti og námsmat.
Teymin sögðu að þau væru ekki alltaf sammála en þeim tækist yfirleitt að komast að
samkomulagi um áherslur. Kristín hafði þetta um máið að segja: „Já til dæmis ef við
værum mjög ósammála um kennsluhætti og námsmat. Við erum samt ekkert alltaf
sammála, en þá ræðum við bara málin og komumst að einhverju samkomulagi“. Teymin
litu ekki á þetta sem stóran ókost í sínum tilvikum en sáu fyrir sér að þetta gæti skapað
vandamál hjá teymismeðlimum sem ekki eru tilbúnir að gefa eftir eða gera málamiðlanir.
Teymin nefndu að samstarfsörðugleikar gætu verið galli við teymisvinnuna. Bæði
teymin tóku þó fram að samstarfsörðugleikar væru ekki að hrjá teymin sem þau störfuðu
í. Kristín grínaðist með að þær Margrét væru sannarlega að trufla hvor aðra á kvöldin
með vinnutengdum skilaboðum, en það hefði ekki skapast neinn ágreiningur í kringum
það. Linda í Fálkaskóla sagði að hún hefði prófað að kenna í samvinnu við kennara sem
hún átti ekki skap saman með. Henni fannst það erfið reynsla og í raun erfiðara en að
starfa ein. Úr varð að þau slitu samstarfinu og kenndu sitt í hvoru lagi. Bæði teymin voru
sammála um að best væri að slíta samstarfi ef teymismeðlimir eru að glíma við mikla
samstarfserfiðleika. Margrét lýsti skoðun sinni svona:
Það væri náttúrulega galli ef við myndum ekki ná saman. Það væri erfitt og
myndi í raun líklega bara ekki ganga. Alla veganna þá myndum við líklega fara
meira í það að skipta með okkur verkum og skipuleggja þannig að þú sérð um
þetta eða leggja betur línurnar með að þín ábyrgð liggur þarna og mín hérna.
Það er að segja að skipta þessu bara meira á milli okkar. Ég held að þetta yrði
þannig.
Að lokum kom fram að mismunandi framlag teymismeðlima gæti reynst galli. Bæði
teymin sögðu að það væri ekki vandamál í þeirra tilvikum, vinnu væri jafnt skipt og
teymismeðlimir gengju í þau störf sem þyrfti að vinna hverju sinni. Kennararnir sáu fyrir
sér að mismunandi framlag teymismeðlima til vinnunnar gæti skapað ágreining. Erfitt
væri fyrir þá að sætta sig við ef einn teymismeðlimur kæmi sér undan vinnu og léti hina
um vinnuna. Þá mátti greina af því hve oft talið barst að góðu jafnvægi í verkaskiptinu að
þetta væri atriði sem skipti teymismeðlimi nokkuð miklu máli.
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4.4 Samvinna og þróun í starfi
Samvinna kennarana í teymunum tveimur hefur haft margskonar áhrif á faglegan þroska
þeirra og starfsþróun. Sérstaklega er það faglega samtalið, stuðningurinn sem þeir hafa
hver af öðrum og skipulagða starfsþróunin sem hefur skipt máli. Í þessum undirkafla
verður fjallað nánar um það.
4.4.1 Faglega samtalið
Í kaflanum um kosti samvinnu stærðfræðikennara mátu teymin faglega samtalið sem
einn stærsta kost samvinnunnar. Faglega samtalið er að mati teymanna stór liður í þróun
þeirra í starfi. Þegar teymin tala um faglegt samtal þá eiga þau við faglegar samræður sín
á milli um kennsluna, kennsluhætti og námsmat. Í faglega samtalinu komu fram nýjar
hugmyndir auk þess sem kennararnir gátu í gegnum samtölin kynnst sjónarmiðum hvers
annars.
Kennararnir í Fálkaskóla rifjuðu upp tímabil þar sem þeir voru virkir í að lesa
menntarannsóknir og greinar um stærðfræðikennslu á Netinu. Þeir kynntu greinarnar
fyrir hinum og ræddu með hvaða hætti efnið gæti nýst þeim. Þeim þóttu þessar greinar
eins og Linda sagði: „endalaus fjársjóður“ og auk þess fannst þeim gagnlegt að geta átt
faglega umræður. Bjarni og Hrefna voru drífandi í þessari vinnu, en allt teymið naut góðs
af henni og skilaði sér í faglegum þroska kennaranna.
Kennararnir í Ugluskóla eru að eigin sögn einnig virkir í að skoða greinar og fræði
tengd stærðfræðikennslu. Margrét sagði:
Ég bjóst ekki við því að vera alltaf í einhverjum pælingum og vera að skoða
einhverjar greinar og fræði og allt þetta sko. Ég bjóst ekki við því þegar ég
kom að maður væri alltaf að gera þetta þó svo það væri verið að segja okkur
þetta í náminu. Maður er eiginlega alltaf að pæla í því sem er að gerast í
heiminum í þessum fræðum sko.
Kennararnir flokkuðu sameiginlega ígrundun einnig undir faglega samtalið. Með
sameiginlegri ígrundun er átt við umræður kennara sín á milli þar sem þeir ræða og
ígrunda hvað það var sem þeir gætu bætt við kennsluna og hvernig þeir gætu breytt
verkefnum þannig að þau hentuðu betur nemendum þeirra. Í gegnum þessi samtöl jókst
skilningur þeirra á reynslunni þannig að þeir gátu gert viðeigandi breytingar í kjölfarið ef
þess reyndist þörf.
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4.4.2 Stuðningur og læra hvert af öðru
Í samtölum við kennarateymin má greina að samvinna stærðfræðikennaranna hefur leitt
til margs konar þróunar í starfi. Orsakaþættir eru fyrst og fremst tveir. Annars vegar hafa
kennararnir í teymunum veitt hvor öðrum hvatningu og stuðning til að prófa sig áfram í
kennarastarfinu og hins vegar hafa kennararnir lært hver af öðrum og þannig þróast í
starfi.
Kennarateymið í Ugluskóla sagði að það kæmu fram nýjar og ferskar hugmyndir með
nýjum kennurum. Vegna samvinnunnar væru Margrét og Kristín óhræddari við að prófa
sig áfram því þær hafa stuðning hver af annarri. Það fannst þeim jákvætt. Kristín sagði í
því sambandi: „Þannig að við erum alltaf tilbúnar í það að hlusta á hvor aðra. Ef mig langar
að gera eitthvað þá er Margrét alltaf tilbúin í að gera það líka og að prófa“. Og Margrét
svaraði: „Svo bara gengur það eða gengur ekki það sem við erum að prófa hverju sinni.
Við prófuðum það alla veganna“. Kennsla Kristínar og Margrétar hefur að þeirra mati
tekið breytingum eftir þær hófu samstarfið. Kennslubókin stýrir ekki lengur kennslunni
hjá þeim heldur reyna þær alltaf að hugsa út fyrir bókina. Það gera þær að eigin sögn
„með því að velta því fyrir sér hvað annað er hægt að gera og hvernig“. Oft taka þær
verkefni úr kennslubókinni og útfæra það í hringekju eða meira „hands on verkefni“ eins
og Kristín komst að orði. Kristín er með meiri kennslureynslu en Margrét og hafði kennt
áður ein. Hún sagði að samvinnan forðaði kennurum frá stöðnun í starfi og stuðlaði að
þróun í starfi. Kristín sagði:
Oft gerist það þegar maður er búinn að kenna lengi að maður festist í
einhverskonar rútínu. Aftur á móti þegar maður kennir í svona samstarfi þá
er maður á tánum og maður er að leita að einhverju nýju og áhugaverðu og
að reyna að þróa sínar kennsluaðferðir og námsmat. Mér finnst ég aldrei vera
að gera eitthvað sem ég hef gert áður alveg óbreytt.
Kennararnir í Fálkaskóla tengdu einnig samvinnuna við það að fá stuðning frá öðrum
teymismeðlimum til þora að prófa sig áfram við kennsluna.
Teymin sögðu að vinnuaðferðir hefðu breyst eftir innblástur frá öðrum
teymismeðlimum. Linda sagðist halda að þau kennararnir aðlagi sig og breytist án þess
að vita af því. Hún nefndi að þegar hún hóf störf í teyminu þá var hún alltaf með
„tippexið“ á lofti ef það var einhver smá villa. Hrefna kom henni í skilning um að smáatriði
skiptu litlu máli og að tímanum væri betur varið í mikilvægari verkefni. Einnig nefndi hún
að vinnuhraði hennar hefði aukist. Linda sagði: „Þú Hrefna vinnur mjög hratt, þannig að
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ég hef fundið það í gegnum árin að ég er farin að vinna aðeins hraðar. Maður bara aðlagar
sig að vinnutempói“.
Kennararnir voru sammála um að þeir lærðu margt hver af öðrum. Kennararnir í
Fálkaskóla fundu að tækifæri þeirra til að vinna náið með sérkennaranum Bjarna hafi veitt
þeim innsýn og þekkingu sem þeim annars stæði ekki til boða. Þeir töldu sig hafa lært
margt af honum. Bjarna fannst hann einnig hafa lært mikið af samstarfsaðilum sínum og
að það hafi haft áhrif á kennsluhætti hans. Hann sagði:
Sko kennslan hefur þróast svo mikið og breyst hjá mér. Það hef ég fundið.
Það hefur örugglega bara komið út úr þessu samstarfi. Það sem gerðist
náttúrulega var að ég byrjaði fyrst með þá sem voru mjög skertir og með mjög
litla getu, en svo opnuðum við inn á að það kæmu inn til mín krakkar sem
vantaði stuðning í afmarkaðan tíma eða eitthvað. Þannig að hópurinn var
mjög fjölbreyttur. Það voru ekki alltaf bara þeir allra slökustu, heldur komu
líka inn sterkari nemendur inn til mín. Það gerði það líka á einhvern hátt
viðurkenndara að vera í þessum hópi. Það komu inn mjög góðir nemendur og
þá var bara allt í lagi að vera í sérkennslu. Viðhorfið í nemendahópnum
breyttist. Og líka náttúrulega líka hjá okkur kennurunum.
Margréti og Kristínu í Fálkaskóla fannst þær einnig hafa lært hvor af annarri.
Sérstaklega fannst Margréti það hafa veitt henni stuðning að hafa tvo reynda
stærðfræðikennara sér til halds og trausts þegar hún var að taka sín fyrstu skref sem
kennari. Hún taldi sig hafa lært margt af þeim í gegnum teymiskennsluna. Látum Lindu
eiga lokaorðið um þetta en hún sagði: „Maður lærir alltaf af öðrum, bara alla ævina“.
4.4.3 Skipulögð starfsþróun
Hluti af starfi kennara felst í stöðugri starfsþróun. Teymin voru á þeirri skoðun að
samvinna kennara spilaði stórt hlutverk í virkri starfsþróun. Þá töldu kennararnir einnig
líklegra að þeir tileinkuðu sér nýungar í kennslu, sem þeir hefðu kynnst á námskeiðum,
ráðstefnum og fundum, ef þeir fengju tækifæri til þess að ræða þær við samkennara og
máta við eigin nemendur og aðstæður í skólanum.
Í þessu sambandi nefndi Margrét að þær Kristín legðu sig fram við að taka alla
skipulagða starfsþróun í sameiningu. Þær sæktust eftir því að geta átt faglegar samræður
um það efni sem kynnt væri fyrir þeim. Þá fannst þeim kostur að fá kynningu á verkefnum
og fræðslu saman því þá þurfa þær ekki að byrja á því að útskýra fyrir hvor annarri eða
að reyna að kveikja áhugann hjá hinni. Margrét sagði í þessu sambandi:
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Ef Kristín hefur áhuga á að fara á einhverja ráðstefnu, þá er þetta bara svona,
jæja Margrét ég verð eiginlega að fara með. Bara svo við getum átt þessar
samræðu. Svo að Kristín hafi þá alla veganna mig til að tala við um þetta. Við
fórum t.d. á öskudagsráðstefnuna um daginn og við hefðum eiginlega þurft
að vera sama í klefa eða einhverstaðar þar sem við hefðum getað verið saman
og spjallað saman og hlustað á því við erum alltaf þegar við heyrum eitthvað
að hugsa já þetta passar við þetta. Við hefðum eiginlega þurft að vera
einhverstaðar saman heima að horfa á alla fyrirlestra hér af því að við þurfum
alltaf að bera saman við okkar hóp eða við okkar kennslu eða allt þetta.
Margrét og Kristín eru spenntar fyrir net námskeiði sem þær eru að fara á sem er á
vegum Jo Boaler, sem er prófessor í stærðfræðimenntun við Stanford Háskóla. Þar eiga
þær að lesa greinar, ígrunda og prófa sig áfram með ákveðnar kennslufræðilegar
hugmyndir. Að því loknu fara þær saman og hitta hóp stærðfræðikennara, ræða um
greinarnar, reynsluna af prófunum og hvernig tókst til. Þetta finnst þeim mjög áhugavert
og vona að námskeiðið hafi jákvæð áhrif á kennsluhættina. Af því að Margrét og Kristín
eru tvær eru þær duglegri að nota það sem þær læra af námskeiðum og endurmenntun,
geta talað saman um námskeiðin og í sameiningu betur greint hvað þær geta notfært sér.
Teymið í Fálkaskóla sér einnig hag í að taka skipulögðu starfsþróunina í sameiningu.
Ekki hefur verið mikið um námskeið og fundi sem kennararnir hafa þurft að sitja tengt
starfsþróun því undanfarin fjögur ár hefur teymið verið með stórt starfsþróunarverkefni
í vinnslu. Teymið hefur fengið undanþágu frá skólastjórnendum til þess að einbeita sér
að verkefninu. Starfsþróunarverkefnið snýr að námsmati og gengur út á að þróa
tölvuforrit sem hjálpar kennurum að greina skrifleg próf, þ.e. hvernig nemendur eru að
standa sig í ólíkum inntaksþáttum stærðfræðinnar. Sjálf greina kennararnir hvert einasta
dæmi þannig að þeir viti nákvæmlega hvað hver nemandi kann. Upplýsingarnar gátu þeir
notað til að fylla í eyðurnar og styrkja nemendur. Verkefnið er tímafrekt og hefðu
kennararnir í Fálkaskóla ekki lagt í ef ekki væri fyrir teymisvinnuna. Eins finnst þeim
faglega umræðan mikilvæg í starfsþróunarferlinu og hana gætu þeir ekki átt ef hver
þeirra væri að starfa einn og sér.
4.4.4 Samvinna og lærdómssamfélag
Þegar horft er til samvinnu stærðfræðikennaranna í Uglu- og Fálkaskóla má segja að finna
megi ákveðinn vísi að lærdómssamfélagi. Kennararnir læra hver af öðrum, þeir eru virkir
í starfsþróun, faglegar samræður eru milli kennara og þeir ígrunda kennslu sína að
einhverju leiti í sameiningu. Allt er þetta gert í þeim tilgangi að bæta kennsluna og
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námsárangur nemenda. Kennararnir í Ugluskóla vilja gera enn betur samanber samtal
Margrétar og Kristínar:
Kristín: Draumurinn okkar er sko að hafa tíma til þess að setjast niður og ræða
um það hvernig nemendur leysa verkefni og sömuleiðis að greina hvað við
sjálfar getum gert til þess að koma betur til móts við nemendur.
Margrét: Já að ná að setjast niður fyrir hvern einasta efnisþátt og greina hvað
er það sem við viljum að þau læri. Hvernig eiga áherslurnar að vera? Og
hvernig náum við fram þessari hæfni sem við viljum að nemendur nái.
Margrét og Kristín hafa tækifæri til þess að fylgjast með kennslu hvor annarrar þegar
þær eru tvær í kennslustofunni að kenna. Að eigin sögn hafa þær ekki nýtt sér það mikið.
Í það minnsta ekki skipulega. Margrét segir að þær eigi það til að veita hvor annarri
uppbyggilega gagnrýni á kennsluna, en þá sé sjaldnast rætt um einstök atriði heldur
frekar um kennsluna í heildina. Til dæmis ef skipulagið var ekki nógu gott og hvað þurfi
að passa sig á þegar unnið er með sama efni á ný. Tímaskortur er nefndur sem helsta
ástæðan fyrir að ekki sé meira af þessu eða skipulegar. Það er því vísir að samstarfi sem
megi líkja við lærdómssamfélag og rannsóknarkennslustund hjá teyminu í Ugluskóla.
Í Fálkaskóla eru kennararnir að eigin sögn alltaf að læra hver af öðrum. Mikið er talað
um kennsluna og kennsluhætti þó svo þeir séu ekki að meta kennslu hvors annars. Í raun
eiga þeir erfitt með það eins og Hrefna segir:
Ekki samt þannig að við séum inni hjá hvor annarri í kennslunni og fylgjast
með. Við getum það ekki vegna þeirra takmarkana sem kennslurýmið og
stundataflan setur okkur. Það kemur samt oft fyrir að ég fari t.d. inn til Lindu
á meðan á kennslu stendur en þá hefur það ekki verið til þess að fylgjast með
kennslu hennar.
Þess í stað segjast kennararnir setjast af og til saman eftir kennslu og ræða hvernig þeim
tókst sjálfum til. Til dæmis hvort þeir væru ánægðir eða óánægðir með ólík atriði. Einnig
segjast þeir viða að sér góðum hugmyndum (e. best practices) til að kenna efnið og mæta
nemendum á þeim stað sem þeir eru. Til þess að gefa dæmi um eitt slíkt tilfelli má vísa í
lýsingu Hrefnu:
Þú varst t.d. að segja mér hvernig Bjarni gerði með fleygbogana. Þú veist að
vera bara með x og y á meðan við vorum alltaf með alla töfluna. Þá voru þessir
getuminni...Þeim fannst það svo mikið mikið skýrara. Þá var hnitið komið
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strax. Þá er jafnan sjálf ekki inni í töflunni. Það er verklag sem Bjarni notaði
og við tileinkuðum okkur í kjölfarið.
Í samvinnu teymisins í Fálkaskóla má því einnig finna smá vísi að lærdómssamfélagi.

4.5 Kennsluhættir
Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður vettvangsathugana og hópviðtala tengdar
kennsluháttum kennarateymanna. Gerð er grein fyrir hverjir koma að kennslunni,
hvernig skipulag kennslunnar fer fram og hvaða námsefni er notað. Kennslu
kennarateymanna er lýst og greint frá áhrifum samvinnunnar á kennsluhætti.
4.5.1 Kennsluhættir í Ugluskóla
Á unglingastigi í Ugluskóla kenna Margrét og Kristín 8. og 10. bekk stærðfræði, en Kristín
sér ein um stærðfræðikennslu í 9. bekk og hefur stuðningsfulltrúa sér til aðstoðar.
Samvinnuna kringum kennslu 8. og 10. bekkjar skilgreina Margrét og Kristín sem
teymiskennslu. Þær undirbúa og skipuleggja kennsluna að mestu í sameiningu og kenna
nemendum í sameiningu.
Í byrjun skólaárs eru kennsluáætlanir samdar og vinna Kristín og Margrét þær í
sameiningu. Skammtímaáætlanir og námsmatsverkefni eru einnig unnin sameiningu.
Hvað varðar námsefni þá notast Kristín og Margrét eingöngu við einn námsbókaflokk í
stærðfræði, Átta-tíu bækurnar svokölluðu. Auk þess er notast við fjölbreytt verkefni sem
þær hafa meðal annars fundið á Netinu eða verkefni sem þær hafa búið til sjálfar. Fyrir
nemendur með sérstakar þarfir er sérstakt kennsluefni. Með vinnuáætlanir þá prófuðu
þær sig áfram í nokkra mánuði í fyrra. Niðurstaðan var að þeim fannst þær ekki virka sem
skyldi vegna þess að nemendur kepptust við að klára vinnuna fljótt sem skildi eftir sig
lítinn skilning. Kristín og Margrét eru ekki með skipulagða heimavinnu fyrir utan að
nemendur þurfa að komast yfir það efni sem þeim er sett fyrir í tíma yfir vikuna.
Í sjálfri kennslunni kenna Margrét og Kristín yfirleitt öllum árganginum saman í einu.
Árgangurinn er ekki endilega allur saman inni í stærðfræðikennslustofunni. Þær nota
einnig litla kennslustofu inn af stærðfræðikennslustofunni til þess að skipta upp hópnum
þegar við á. Meirihluti kennslustunda sem rannsakandi var viðstaddur á vettvangi fór
fram þannig að kennararnir byrjuðu á stuttri innlögn og nemendur unnu svo í
vinnubókum sínum. Á meðan hjálpuðu kennararnir þeim sem þurftu aðstoð maður á
mann. Allir nemendur, fyrir utan þá sem þurftu sérstakan stuðning, unnu að sömu
verkefnum. Aukaverkefni, til dæmis þrautir, biðu sterkustu nemendanna sem voru fljótir
að klára viðfangsefnin. Í einstaka kennslustundum kom fyrir að kennararnir reyndu að
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skapa bekkjarumræður eða að fá nemendur upp á töflu til þess að lýsa lausnarleiðum
sínum og ræða um þær.
Rannsakandi varð ekki vitni að mikilli samvinnu nemenda í kennslustundum hjá
Margréti og Kristínu, en samkvæmt þeim sjálfum þá vinna nemendur mikið saman hjá
þeim yfir skólaárið. Rannsakandi fékk að sjá mikinn fjölda hópverkefna og námsmatsverkefna sem þær segjast nota við kennsluna og styður það frásögn Margrétar og
Kristínar, að þær styðjast mikið við hópvinnubrögð í kennslu. Sjálfar lýsa Kristín og
Margrét kennsluháttum sínum sem fjölbreyttum þar sem þær eru duglegar að prófa sig
áfram með nýjar hugmyndir og verkefni í kennslu. Þeirra skoðun er að námsbækurnar
einar og sér eru ekki nægur undirbúningur fyrir flóknari námsmatsverkefni þar sem
nemendur þurfa að búa eitthvað til og mæla. Margrét sagði:
Já svona verkefni í höndunum. Það virkar ekki að kenna þeim að vinna
verkefni í höndunum bara með því að láta þau gera verkefni í bókinni. Ef að
námsmatið er eitthvað í höndunum þá verða þau að hafa fengið þjálfunina.
Ég hendi þeim ekki í Excel og læt þau vinna námsmatsverkefni í Excel án þess
að hafa leyft þeim að æfa sig fyrst.
Hvað varðar áhrif samvinnu á kennsluhætti þeirra þá nefna Margrét og Kristín að þar
sem þær starfa saman í teymi séu minni líkur á því að þær staðni. Það er að segja að þær
kenni alltaf sama efni með sama hætti ár eftir ár. Kristín segir að þær séu að nota
námsmatsverkefni sem hún hefur verið að nota í mörg ár, en að hún geri yfirleitt
einhverjar breytingar á þeim og kennir sjaldnast með sama hætti. Hún sagði: „Mér finnst
kennsluaðferðir mínar ekkert hafa breyst mikið eða mínar hugmyndir um góða
stærðfræðikennslu“.
Kristín og Margrét tengja einnig saman samvinnu og fjölbreyttari kennslu. Að hafa
stuðning hvor af annarri gerir það að verkum að þær þora að prófa sig áfram með nýjar
hugmyndir. Þá finnst þeim einnig þær koma meiru í verk eða eins og Kristín segir:
Nei og ég held líka að maður nær frekar að hrinda hugmyndum í framkvæmd
ef maður starfar í teymi. En ég kem meiru í verk af því að Margrét er svo mikill
doer. Maður nær að hrinda fleiri hugmyndum í framkvæmd.
Loks er það svo breyting á kennsluháttum sem þær tengja skýrt við teymiskennsluna.
Margrét og Kristín segja að það að hafa tvo stærðfræðikennara samtímis inni í
kennslustofunni gefur þeim tækifæri á því að útskýra viðfangsefnið á mismunandi vegu.
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Þetta nýtist sérstaklega ef nemendur skilja ekki útskýringar annarrar þeirra, þá kalla þær
á hina sem skýrt getur viðfangsefnið á annan hátt.
4.5.2 Kennsluhætti í Fálkaskóla
Á unglingastigi í Fálkaskóla kenna Hrefna, Linda og Inga 7. til 10. bekk stærðfræði.
Nemendum hvers árgangs er skipt upp í þrjá hópa og hver kennari sér um einn hóp.
Yfirleitt er skipt upp í hraðferð, miðferð og hægferð og verkaskipting er þannig að Inga
sér um nemendur í hraðferð, Linda um miðferð og Hrefna um hópinn sem er í hægferð.
Kennararnir njóta aðstoðar tveggja sérkennara eftir þörfum, en eftir að Bjarni sérkennari
lét að störfum þá hefur ábyrgðin á sérkennslunni legið á Hrefnu. Stærðfræðikennararnir
í Fálkaskóla skilgreina samvinnu sína þannig að þeir starfi saman í fagteymi. Kennslan er
undirbúin og skipulögð að stórum hluta í sameiningu en kennt hvert í sínu lagi. Verkum
er skipt á milli kennaranna til þess að létta vinnuna. Gjarnan með þeim hætti að hver og
ein tekur höfuðábyrgð á verkáætlunum og skipulagi eins árgangs. Sameiginlega ber
teymið ábyrgð á stærðfræðinámi allra nemenda í hverjum árgangi frá 7. til 10. bekk og
eru vel kunnug aðstæðum allra nemendanna.
Í byrjun skólaárs eru kennsluáætlanir gerðar og skiptir teymið vinnunni á milli sín.
Teymið gerir mánaðarlegar verkáætlanir fyrir hvern árgang. Hvað varðar námsefni þá
notast teymið við þrjá bókaflokka; Almenna stærðfræði, Átta-tíu og Skala. Auk þessara
bókaflokka er stuðst við margskonar ítarefni eins og þrautir.
Það er metnaðarfullt og krefst mikillar vinnu að sækja efni svona víða, en með
verkaskiptingu hjá teyminu gengur það upp. Linda sagði:
Það er í raun svolítið erfitt að vera í raun með þrjá bókaflokka í öllum
árgöngum og einn glænýjan og að reyna að velja það besta úr hverri bók. Sem
betur fer getum við deilt með okkur verkum. Þá verður það stundum svolítið
ruglandi fyrir krakkana að vera með svona margar bækur, en við höfum
einhvernvegin ekki alveg vilja sleppa almennu stærðfræðinni af því að hún
hentar ákveðnum hópi mjög vel. Slökustu nemendunum þá hentar hún alveg
ótrúlega vel.
Bjarni nefndi að Almenna stærðfræðin byrji á einföldu efni. Hún hefur fleiri kosti eins og
skýr sýnidæmi, lítinn texta og svörin fylgdu með í lokin. Kennararnir sögðust vera duglegir
að skoða námsefnið, ígrunda það og ræða sín á milli. Þeirra skoðun var að bókaflokkarnir
bæta hvern annan upp. Ef ekki er farið nógu vel í einhvern efnisþátt í Almennu
stærðfræðinni eða Átta-tíu bókunum þá var það að finna í nýja bókaflokknum Skala.
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Almennt reyndu kennararnir að hafa viðfangsefnin sem fjölbreyttust og velja þau út frá
nemendunum sem þeir voru að kenna á hverjum tíma. Hrefna sagði:
Stundum er það svo bratt í þessum nýju. Byrjunin svo einföld, en svo hratt
bratt þannig að mörg þurfa bara æfingu á undan. Bara til þess að ná þessari
færni.Þá förum við kannski aftur í hina bókina. Svo er það líka mjög misjafnt
eftir hópum. T.d. 8. bekkur þeim finnst nýju Skala bækurnar æðislega. Þar eru
krakkar sem eru mjög sterk og þetta eru mjög litríkar myndir og þau ná
textanum betur.
Fyrir nemendur með sérþarfir notar teymið svo sama námsefni, en velja að fara mun
grynnra í efnið eða eins og hver nemandi ræður við. Bjarni sagði:
Svo hefur það líka verið stefnan að reyna að nota sama námsefnið með slöku
krakkana. Bara á lægra stigi. Þau taka styttra í hverjum kafla og læra minna,
en þannig fá þau sko í rauninni að prófa allt. Þau fá smá yfirlit þó grynnra sé
og ná öllu námsefninu. Það er ekki verið að hafa eitthvað af þeim. Maður
hefur séð krakka í svoleiðis þar sem þau sitja kannski í 9. og 10. bekk og eru
alltaf bara í plús og mínus. Heilar tölur og fá ekkert meira út úr því.
Öllum árganginum er kennt í einu, en hver kennari er með sinn hóp í eigin
kennslustofu. Kennslan er yfirleitt með hefðbundnum hætti. Nánar tiltekið að
kennslustundirnar byrja á innlögn, sérstaklega þegar verið er að byrja á nýju efni,
nemendur vinna svo í vinnubókunum eftir verkáætlunum sínum. Kennarinn hjálpar
nemendum maður á mann. Þá er lögð áhersla á að nemendur glósi sjálfir hjá sér
aðalatriðin auk þess sem gert er ráð fyrir að nemendur geri eigin hugtakakort sem þeir
skila inn til námsmats. Kennslan er brotin upp á föstudögum með því að láta nemendur
vinna með þrautir eða önnur verkefni. Lítið er um hópverkefni sem nemendur glíma við
sjálfir en stundum eru nemendur látnir vinna stærri þemaverkefni. Kennurunum finnst
litlu kennslurýmin sem þau hafa yfir að ráða standa í vegi fyrir að hægt sé að vera með
mörg hópverkefni. Hrefna sagði að ef aðstaðan væri til staðar þá væri hún kannski með
fleiri hópaverkefni fyrir nemendur.
Kennararnir reyna að miða kennsluna út frá hópnum. Löng starfsreynsla þeirra gerir
þeim kleift að lesa í hópinn og haga kennslunni eftir því. Linda sagði: „Sumir hópar eiga
mjög auðvelt með að vinna saman á meðan aðrir þurfa helst bara að fá að gera allt sér“.
Kennararnir sögðu að stundum gætu þeir fengið nemendur upp að töflu til að segja frá
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lausnarleiðum sínum en sumir nemendur vilja það bara alls ekki. Niðurstaðan væri sú að
nemendahópurinn og skólamenningin stýrði miklu um hvaða kennsluháttum væri beitt.

4.6 Samantekt
Af samtölum við kennara stærðfræðiteymanna á unglingastigi í Ugluskóla og Fálkaskóla
má greina að þeir deildu jákvæðri reynslu af samvinnu í tengslum við stærðfræðikennsluna. Kennararnir sóttu í samvinnuna eins og sjá má á því að kennararnir í Ugluskóla
réðu sig inn í skólann vegna teymiskennslu og kennararnir í Fálkaskóla voru sjálfir
upphafsmenn að samvinnu sinni. Teymið í Ugluskóla stundar teymiskennslu, en teymið í
Fálkaskóla skilgreinir sig sem fagteymi skipuleggur og undirbýr kennslu í teymisvinnu.
Greina má að samvinna teymismeðlima er góð. Kennararnir lýstu því að
persónueiginleikar teymismeðlima pössuðu vel saman, að þeir hafi svipaðar hugmyndir
um kennslu og kennsluhætti og að þeir hafi ávallt átt auðvelt með að skipta með sér
verkum. Reynsla þeirra af samvinnunni var að samvinnan stuðlaði að faglegu samtali milli
kennara og studdi við starfsþróun. Þá sögðu kennararnir einnig að þeir hafi með
samvinnu komið fleiri hugmyndum í framkvæmd, haft betri yfirsýn yfir stöðu nemenda
og getað sótt námsefni víðar. Eins leiddi samvinnan til minna vinnuálags þar sem
kennararnir gátu deilt með sér verkum auk þess sem auðveldara varð að takast á við stór
verkefni eins og innleiðingu nýs námsmat, þegar það var gert í sameiningu. Samvinnan
er að þeirra sögn skemmtileg og gefandi og hefur aukið starfsánægju þeirra.
Hvað varðar kosti og galla samvinnu stærðfræðikennara þá nefndu teymin meðal
annars faglega samtalið, breiðari þekkingu, betri yfirsýn yfir nemendur, stuðning
samstarfsaðila, fjölbreyttari kennslu og minni einangrun. Þegar talið barst að göllum þá
var lítið um svör. Eini gallinn sem teymin sögðust vera að glíma við var tímaskortur.
Kennararnir sáu samt fyrir sér að gallar gætu komið upp tengt samvinnu
stærðfræðikennara. Í því samhengi nefndu þeir ólíkar skoðanir á kennsluháttum og
kennslu, samstarfsörðugleika og mismunandi framlag teymismeðlima.
Þegar talið berst að starfsþróun þá tengja kennararnir sterkt við faglega samtalið sem
á sér stað milli teymismeðlima. Umræður stærðfræðikennaranna og sameiginleg
ígrundun um kennsluna segja kennararnir stuðla að breyttum kennsluháttum og nýjum
áherslum. Þá segjast kennararnir hafa stuðning af hver öðru auk þess sem þeir koma með
mismunandi hluti að borðinu. Þannig geta þeir lært hver af öðrum.
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5 Umræða
Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í fræðilegu samhengi. Tilgangurinn er að
öðlast dýpri skilning á samvinnu stærðfræðikennara og leitast við að svara
rannsóknarspurningunum:


Hver er reynsla kennara af samvinnu við undirbúning, framkvæmd og mat
á stærðfræðikennslu?



Hvaða áhrif hefur samvinna stærðfræðikennara haft á kennsluhætti
þeirra?

Undirspurningar sem notaðar voru til þess að afmarka viðfangsefnið frekar eru
eftirfarandi:


Hvernig haga kennarar samstarfi sínu?



Hvað einkennir kennsluna og hvernig fer hún fram?



Hverjir eru helstu kostir og gallar samvinnunnar?



Hefur samvinna eða teymiskennsla leitt til þróunar í starfi og þá hvernig?

5.1 Reynsla kennara af samvinnu í kringum stærðfræðikennslu
Kennarateymin í þessari rannsókn hafa starfað mislengi saman. Teymið í Ugluskóla hefur
starfað saman í tæp tvö ár og teymið í Fálkaskóla í um 10 ár. Í báðum tilfellum hafa
kennararnir í teymunum sjálfir stofnað til samvinnunnar. Ástæðan var ýmsir kostir
samvinnunnar og þar sem þeim fannst samstarf með öðrum stærðfræðikennurum
faglegra en að starfa einir.
Greina mátti af niðurstöðum viðtalanna að teymismeðlimir eru ánægðir með
samvinnuna og vilja ekki binda enda á hana fyrir nokkra muni. Samstarfið við
skipulagningu og undirbúning kennslu gengur vel auk þess sem teymismeðlimum hefur
reynst auðvelt að skipta með sér verkum. Í niðurstöðum rannsóknar Sólveigar Ástu
Guðmundsdóttur (2014) kom fram að ólíkar skoðanir kennara og ýmiskonar
samstarfsörðugleikar geta staðið í vegi fyrir árangursríkri samvinnu. Það á ekki við hjá
teymunum í rannsókninni. Samvinna þeirra hefur reynst áreynslulaus og gefandi þar sem
teymismeðlimirnir deila svipuðum skoðunum á kennslu og kennsluháttum auk þess sem
persónueiginleikar þeirra passa vel saman.
Reynsla teymanna var að með samvinnu komust þau yfir að skoða meira námsefni.
Teymið í Ugluskóla sýndi mikla virkni við að safna að sér nýjum verkefnum og
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hugmyndum af Netinu. Teymið í Fálkaskóla greinir námsefnisflokkana þrjá sem í boði eru
og setur saman sérsniðnar verkáætlanir fyrir nemendahópana. Hvoru tveggja eru
tímafrek verkefni, en með samvinnu og möguleikanum að skipta með sér verkum er
verkefnið yfirstíganlegt. Í rannsókn Vangrieken o.fl. (2015) kom fram að minna vinnuálag
væri einn af kostum teymisvinnu. Reynsla teymanna í rannsókninni var sú sama. Bæði
teymin skipta með sér verkum og leiðir það til minna vinnuálags fyrir einstaka kennara.
Hjá kennarateyminu í Fálkaskóla er skipulagið formfast. Kennararnir skipta með sér
árgöngum þannig að hver og ein tekur að sér einn árgang og ber höfuðábyrgðina á
árganginum og þeirri vinnu sem fylgir, til dæmis að hanna kennsluáætlun, dæmalista og
próf fyrir viðkomandi árgang. Skipulagið hjá kennarateyminu í Ugluskóla er aftur á móti
sveigjanlegra. Stóran hluta undirbúnings og skipulags kennslu vinna Margrét og Kristín í
sameiningu en þegar mikið álag er á annarri hvorri þeirra þá hleypur hin undir bagga og
tekur höfuðábyrgðina.
Í niðurstöðunum kom fram að við samstarfið vakni fleiri hugmyndir. Kennararnir
koma með ólíka þekkingu og reynslu inn í samstarfið og vegna þess að það eru fleiri sem
eru að viða að sér nýjum hugmyndum og verkefnum. Þá var það reynsla kennaranna í
Uglu- og Fálkaskóla að með samvinnu var hægt að koma fleiri hugmyndum í framkvæmd.
Niðurstöðurnar eru samhljóma niðurstöðum rannsóknar Svanhildar Maríu Ólafsdóttur
(2009), en í rannsókn hennar kom fram að í teymiskennslu kennara kæmu fram fleiri
hugmyndir, skoðanir og möguleikar á lausnum.
Rannsakandi velti fyrir sér hver væri ástæða þess að teymin kæmu fleiri hugmyndum
í framkvæmd. Umræður milli stærðfræðikennara og stuðningurinn, sem felst í
samstarfinu, getur stuðlað að því að fleiri hugmyndir komist í framkvæmd. Í huga
rannsakanda mótaðist sú tilgáta að mismunandi persónueiginleikar eigi einhvern hlut í
máli og þá sérstaklega í tilfelli Margrétar og Kristínar í Ugluskóla. Fram kom í viðtali við
þær að Kristín væri mjög vandvirk, þolinmóð og vildi gjarna velta hlutunum lengi fyrir sér
á meðan Margrét lýsti sér aftur á móti sem skipulagðri og að hún ynni hratt. Þessir
persónueiginleikar bæta hvorn annan upp og eiga vel saman í samvinnu. Þolinmæði
Kristínar til þess að liggja yfir og leita hugmynda á meðan Margrét er drífandi og sér til
þess að hugmyndirnar komist fljótt í verk.
Í rannsókn Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009) á teymiskennslu kom fram að
stundataflan og tími kennara til samvinnu væru þeir þættir sem skiptu meginmáli í ytri
aðstæðum skólanna. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru samhljóða. Kennarateyminu í
Fálkaskóla fannst stundataflan lykilatriði. Kennarateymið fann mikinn mun á
samvinnunni eftir að stundatöflu þeirra var breytt þannig að allir í teyminu kenndu á
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sama tíma. Tími þeirra nýttist betur og auðveldara var að finna sameiginlegan tíma til að
funda. Líklega lýsir það því best að fámenna teymið í Ugluskóla, sem telur bara tvo
meðlimi, eigi erfiðara með að finna tíma fyrir samvinnu en teymið í Fálkaskóla sem er
fjölmennara. Samvinna teymisins í Ugluskóla fór að nokkru leyti fram í tölvusamskiptum
að loknum skóladegi. Í máli Kristínar og Margrétar kom skýrt fram að þær þyrftu meiri
tíma fyrir skipulagða samvinnu og í raun töldu bæði teymin sig þurfa aukinn tíma. Sú
niðurstaða er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009)
og Sólveigar Ástu Guðmundsdóttur (2014).
Reynsla Margrétar í Ugluskóla af samvinnu er sérstaklega áhugaverð. Hún telur að
samvinna kennarateymisins hafi gert henni auðveldara að taka sín fyrstu skref sem
kennari. Fyrsta starfsár Margrétar voru tveir reyndir stærðfræðikennarar starfandi með
henni í teyminu og gat hún ávallt leitað til þeirra eftir leiðsögn. Margrét sagði að hún hafi
alltaf haft einhvern sér til halds og trausts og því hafi hún ekki hafa upplifað það álag sem
margir nýútskrifaðir kennarar segja að einkenni fyrsta árið í kennslu. Þessi reynsla
Margrétar samræmist ágætlega niðurstöðum rannsóknar Hindin o.fl. (2007). Þar kom
fram að vissir hópar geta haft meira upp úr samstarfi en aðrir. Hér er átt við nýútskrifaða
og reynslulitla kennara. Samvinna með reynslumiklum kennurum getur skilað þeim
leiðbeinanda í starfi. Slík tækifæri gefast ekki oft starfandi kennurum eftir að
kennaranámi er lokið. Í niðurstöðum Hindin o.fl. (2007) kom einnig fram að reyndir
kennarar geta fengið endurnýjaðan áhuga á starfinu í gegnum samvinnu með öðrum
kennurum. Það passar vel við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem fram kom hjá
reynslumeiri kennurunum að samvinnan hafi verið bæði gefandi og styrkjandi auk þess
sem hún hafi leitt til aukinnar starfsánægju.
Að lokum þegar reynsla stærðfræðikennaranna í Uglu- og Fálkaskóla af samvinnu er
greind, þá verður að hafa í huga að bæði teymin eiga það sameiginlegt að meðlimir þeirra
hafa sjálfir stofnað til samstarfsins. Stærðfræðikennararnir í Fálkaskóla sáu sér hag í
starfa saman, vildu prófa sig áfram með það og mynduðu fagteymi um
stærðfræðikennsluna. Svipaða sögu er að segja af stærðfræðikennurunum í Ugluskóla
sem réðu sig sérstaklega til skólans til þess að geta kennt stærðfræði saman í
teymiskennslu. Frumkvæðið og áhuginn fyrir samstarfinu getur því haft mikið að segja
um það hve reynsla teymanna var jákvæð. Að mati rannsakanda er óvíst hvort
sambærilegur árangur af samstarfinu hefði komið fram hjá teymunum ef stjórnendur
hefðu tekið ákvörðun um teymisvinnuna og kennararnir hefðu haft lítið um þá ákvörðun
að segja.
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5.2

Hvernig haga kennarar samstarfi sínu?

Samkvæmt Vangrieken o.fl. (2015) kallast samvinna kennara mörgum nöfnum auk þess
sem fræðimenn nota mismunandi túlkanir yfir sama fyrirbæri. Þessi ruglingur í
hugtakanotkun er kominn til vegna þess að reynt er að skilgreina samstarfið út frá
einkennum þess og framkvæmd. Vandamálið er að það eru til ótal afbrigði af samvinnu
kennara. Þegar teymin í Uglu- og Fálkaskóla voru beðin um að lýsa samvinnu sinni voru
þau fljót til að svara. Margrét og Kristín skilgreina samvinnu sína sem teymiskennslu. Þær
undirbúi og skipuleggi stærðfræðikennsluna í samstarfi og að þær kenni stærðfræði í
sameiningu. Stærðfræðikennararnir í Fálkaskóla skilgreina aftur á móti samvinnu sína á
þann hátt að þeir starfi saman í fagteymi. Nánar tiltekið undirbúa þeir og skipuleggja
kennsluna að stórum hluta í sameiningu, en kenna hvert í sínu lagi. Einnig bera þeir
sameiginlega ábyrgð á stærðfræðinámi allra nemenda í hverjum árgangi frá 7. til 10.
bekk. Kennararnir í Fálkaskóla segjast starfa í fagteymi en segja ekkert um það hvort um
sé að ræða teymisvinnu eða teymiskennslu.
Þegar litið er til skilgreininganna á hugtökunum teymisvinnu og teymiskennslu sem
finna má í fræðilegri umfjöllun þessa verkefnis þá má sjá ákveðinn meginmun á þeim.
Munurinn felst fyrst og fremst í því að í teymiskennslu er ekki bara undirbúningurinn og
skipulag kennslunnar sameiginlegur heldur kenna kennararnir einnig að einhverju marki
saman og bera sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum. Þegar samvinna teymanna í
Uglu- og Fálkaskóla er borin saman við þessar skilgreiningar má sjá að samvinna teymisins
í Ugluskóla fellur sannarlega undir teymiskennslu. Undirbúningur og skipulag kennslunnar er sameiginlegur hjá þeim Margréti og Kristínu. Þær bera sameiginlega ábyrgð á
nemendahópnum í 8. og 10. bekk og þær kenna saman allar stærðfræðikennslustundir
hjá þessum tveimur árgöngum. Samvinna kennarateymisins í Fálkaskóla er ekki alveg eins
auðveldlega flokkuð. Undirbúningur og skipulag kennslunnar er sameiginlegur hjá
teyminu og teymismeðlimir bera sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum, en þeir kenna
aldrei saman. Þar sem kennarateymið í Fálkaskóla kennir aldrei saman í sama
kennslurými er líklega réttast að skilgreina samvinnu þeirra sem teymisvinnu, jafnvel þó
svo teymið beri sameiginlega ábyrgð á heilu árgöngunum.
Goetz (2000) hefur flokkað samvinnu kennarateyma í tvo flokka byggt á þeim mun
sem fellst í teymisvinnu og teymiskennslu. Rannsakandi notaði þetta flokkunarkerfi við
frekari greiningu á samvinnu teymanna í Uglu- og Fálaskóla. Þegar rannsakandi greindi
samvinnu kennarateymanna í Ugluskóla eftir flokkunarkerfi Goetz er ljóst að samvinna
þeirra flokkast undir flokk A eða teymiskennslu, þar sem Kristín og Margrét kenna sömu
nemendum á sama tíma innan sama kennslurýmis. Nánar tiltekið má flokka samvinnuna
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í undirflokk 1 sem hefðbundna teymiskennslu (e. traditional team teaching). Kennararnir
deila ábyrgð á kennslunni, úthlutun leiðbeininga og námsefnis til allra nemenda. Auk þess
er undirbúningur og skipulagning kennslunnar sameiginleg. Samvinnu teymisins í
Fálkaskóla má aftur á móti flokka í flokk B eða teymisvinnu þar sem kennararnir vinna
saman en kenna ekki endilega sömu nemendum né á sama tíma. Nánar tiltekið má flokka
samvinnuna í undirflokk 3 þar sem teymið ber sameiginlega ábyrgð á stórum
nemendahóp og allir vinna saman að skipulaginu, en hver kennari kennir aðeins einum
undirhóp.

5.3 Kennsluhættir
Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar má sjá að kennslan er yfirleitt með
frekar hefðbundnum hætti hjá kennurum teymanna. Kennslustundirnar byrja á innlögn,
sérstaklega þegar verið er að byrja á nýju efni og svo vinna nemendur í vinnubókunum.
Nemendurnir í Ugluskóla vinna eftir því sem kennararnir setja fyrir upp á töflu og
nemendurnir í Fálkaskóla vinna eftir verkáætlunum sínum. Hlutverk kennaranna er að
ganga á milli og hjálpa nemendum maður á mann. Hér er samhljómur með fyrri
rannsóknum, en af niðurstöðum íslenskra rannsókna á kennsluháttum má ráða að litlar
breytingar hafi orðið á stærðfræðikennslu í íslenskum grunnskólum á síðustu árum.
Kennslan er oftast hefðbundin stærðfræðikennsla þrátt fyrir að kennarar segist hafa
áhuga á að tileinka sér notkun fjölbreyttari kennsluhátta (Savola, 2010; Hafsteinn
Karlsson, 2009; Þóra Þórðardóttir og Unnar Hermannsson, 2012; Ingvar Sigurgeirsson
o.fl., 2014 og Guðný Helga Gunnarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir, 2015).
Teymin skera sig þó úr á vissan hátt eins og teymiskennsluskólarnir í stóru
starfsháttarrannsókn Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. (2014). Hvorki teymið í Ugluskóla né
Fálkaskóla láta námsbókina stýra kennslunni. Teymið í Ugluskóla notar Átta-tíu bækurnar
sem aðalnámsefni, bókin er ekki tekin kafla fyrir kafla heldur er valið það sem við á hverju
sinni. Kristín og Margrét styðjast við eigin verkefni sem þær hafa útbúið, auk þess sem
þær leita uppi hugmyndir og verkefni á Netinu. Mikið er um hópvinnu og sjálfstæð
verkefni auk þess sem þær nota mestmegnis við eigin námsmatsverkefni í stað prófa.
Teymið í Fálkaskóla notar alla þrjá bókaflokkana sem eru í boði. Átta-tíu bækurnar,
Almenna stærðfræði og Skala auk annars ítarefnis eins og þemaverkefna og þrauta.
Kennararnir láta ekki nemendur vinna í bókunum kafla eftir kafla heldur velja þeir
viðfangsefni úr bókunum og sérhanna verkefnaáætlanir fyrir nemendahópana. Þá eru
nemendur í Fálkaskóla látnir glósa viðfangsefni sín í stærðfræði og búa til hugtakakort.
Af þessu má sjá að kennsluhættir teymanna skera sig að vissu leyti úr eins og
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kennsluhættir kennara í þeim skólum sem skilgreindu sig sem teymiskennsluskóla í stóru
starfsháttarrannsókninni. Í niðurstöðum þeirrar rannsóknar kom fram að kennarar í
teymiskennsluskólum beittu oftar en aðrir fjölbreyttum kennsluaðferðum eins og
hópavinnu, þemavinnu, tilraunum og verklegum æfingum, leikrænni tjáningu, útikennslu
og sjálfstæðum verkefnum (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014).
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að meðlimir teymanna leggja mikla vinnu og
metnað í það að velja verðug viðfangsefni og verkefni fyrir nemendur sína. Áherslur
teymanna í Uglu- og Fálkaskóla eru þó svolítið ólíkar. Teymið í Ugluskóla leggur mikla
áherslu á hópverkefni og fjölbreytt námsmatsverkefni á meðan teymið í Fálkaskóla leggur
áherslu á fjölbreytt verkefni úr námsbókunum og þrautir. Samkvæmt texta
stærðfræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla (2013) er það hlutverk kennara að velja
viðfangsefni og verkefni fyrir nemendur sem eru verðug og áhugaverð fyrir nemendur að
leysa. Hér er átt við verkefni sem skapa þörf til að smíða, þróa, rannsaka og skapa
nemendum tækifæri til þess að kynnast þeirri stærðfræði sem hverjum nemanda er
mikilvægt að hafa á valdi sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).
Niðurstöður þessar rannsóknar sýna að kennararnir í teymunum uppfylla markmið
Aðalnámskrárinnar hvað þetta varðar.
Kennarar þurfa samkvæmt Aðalnámskránni, að skapa tækifæri fyrir nemendur til að
tjá sig um stærðfræði, ígrunda, þjálfast í hugtökum stærðfræðinnar og rökstuðningi.
Áherslan er lögð á að nemendum sé skapað tækifæri til að læra stærðfræði til skilnings
með því að fá að taka þátt í umræðum um stærðfræði, samvinnunámi og við að leysa
krefjandi verkefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Teymin í Uglu- og
Fálkaskóla reyndu að skapa bekkjarumræður en það gerðist ekki oft á meðan
vettvangsathugun rannsakanda stóð og mögulega lítil menning fyrir því hjá báðum
teymum. Hópverkefni gáfu þó nemendum einhver tækifæri til þess að ígrunda og ræða
um stærðfræði og stærðfræðileg hugtök. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar
Guðný Helga Gunnarsdóttir og Guðbjörg Pálsdóttir (2015) að kennarar séu ekki að skapa
næg tækifæri fyrir nemendur til þess að ígrunda og ræða um stærðfræði og
stærðfræðileg hugtök. Þær fundu líkt og rannsakandi dæmi þess að íslenskir kennarar
sköpuðu tækifæri fyrir bekkjarumræður um stærðfræði. Aftur á móti voru margar
kennslustundir þar sem lítil samskipti áttu sér stað.
Áhugavert er að velta því fyrir sér hvers vegna lítil breyting hefur orðið á
kennsluháttum í stærðfræði í íslenskum grunnskólum. Í doktorsrannsókn komst
Hundeland (2010) að þeirri niðurstöðu að reynslumiklir kennarar byggðu vinnu sína á
eigin reynslu af stærðfræðinámi og -kennslu. Flestir kennararnir í rannsókn hans voru
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sáttir við eigin skólagöngu og þá stærðfræðikennslu sem þeir höfðu fengið. Þeir leituðust
því eftir að kenna með sambærilegum hætti. Áhugavert væri að vita hvort sama ástæða
býr að baki því að stærðfræðikennararnir í Uglu- og Fálkaskóla styðjast eins lítið við
bekkjarumræður og raun ber vitni. Svör fengust ekki við þeirri spurningu í þessari
rannsókn, en það væri mögulega áhugavert sem hluti af framhaldsrannsókn á samvinnu
stærðfræðikennara.

5.4 Hverjir eru helstu kostir og gallar samvinnunnar?
Í niðurstöðum þessarar rannsóknar komu fram margir kostir samvinnu og nokkrir gallar.
Teymismeðlimir í báðum teymum voru almennt mjög jákvæðir fyrir samvinnunni og
fannst hún hafa marga góða kosti. Helsti kosturinn í huga þeirra var sá að samvinnan
stuðlaði að faglegu samtali milli kennaranna um kennsluna, kennsluhætti og námsmat.
Það fannst þeim gera kennsluna faglegri auk þess sem samskiptin drógu úr einangrun
þeirra. Þá fannst teymismeðlimum samvinnan gera það að verkum að þeir höfðu betri
yfirsýn yfir stöðu nemenda og stuðning hver af öðrum til þess að prófa sig áfram í starfi.
Aðrir kostir sem teymismeðlimirnir nefndu voru meðal annars breiðari þekking, minna
vinnuálag, fjölbreyttari kennsla og aukin starfsánægja. Þessir kostir eru samhljóma helstu
kostum sem fram koma í niðurstöðum viðamikillar rannsóknar Vangrieken o.fl. (2015).
Þau framkvæmdu rannsókn þar sem rannsóknarniðurstöður áttatíu og tveggja
eigindlegra rannsókna, sem fjölluðu um samvinnu kennara, voru greindar. Markmiðið var
meðal annars að greina kosti og galla samvinnu kennara sem fram komu í þessum
rannsóknum. Stærstu kostirnir eins og faglega samtalið, stuðningurinn og fjölbreyttari
kennsla eru nefndir í niðurstöðum Vangrieken o.fl. (2015). Eini kosturinn sem kom fram
í rannsókn Vangrieken o.fl. en ekki þessari, er aukin trú á eigin getu.
Þegar kostir samvinnu í niðurstöðum rannsóknarinnar eru bornar saman við
niðurstöður nýlegra íslenskra rannsókna tengt teymisvinnu og teymiskennslu, þá má
einnig sjá samræmi. Helstu kostir sem nefndir eru í rannsóknunum eru sameiginleg
ábyrgð, stuðningur, vinnuhagræði, fjölbreyttari kennsla, minna álag og streita, minni
einangrun, starfið verður faglegra, foreldrasamstarf betra, markvissara námsmat og að
styrkleikar hvers og eins teymismeðlims fái að njóta sín. Einnig kemur fram að kennarar
telja að í samræðum teymismeðlima um nám og kennslu komi fram fleiri hugmyndir,
skoðanir og möguleikar á lausnum (Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009; Fríða Rún
Guðjónsdóttir, 2014; Sólveig Ásta Guðmundsdóttir, 2014). Munurinn milli þessara þriggja
rannsókna og þessarar rannsóknar liggur fyrst og fremst í að ekkert var talað um minni
streitu þegar kennararnir í rannsókninni nefndu minna vinnuálag. Markvissara námsmat
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var heldur ekki nefnt berum orðum í þessari rannsókn þó vinna Kristínar og Margrétar
með námsmat gæfi vísbendingu um það.
Samvinna kennara er ekki alltaf auðveld. Í fyrri rannsóknum hefur verið greint frá
mörgum göllum samvinnu. Meðal annars að samvinna kennara getur stuðlað að
samkeppni milli kennara, ágreiningi eða togstreitu milli samstarfsaðila, minna sjálfstæði
kennara, auknu vinnuálagi og klíkumyndun og valdabaráttu innan teyma. Einnig hefur
verið nefnt að samvinna kennara geti verið tímafrek (Vangrieken o.fl., 2015). Einungis
tveir af upptöldum göllum kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar. Skortur á tíma og
ágreiningur. Báðum teymum bar saman um að samvinnan væri tímafrek og óskuðu eftir
meiri sameiginlegum tíma fyrir undirbúning og skipulagningu kennslu. Ekki er hægt að
tala um stórann ágreining hjá teymunum, en kennararnir viðurkenndu fúslega að þeir
væru ekki alltaf á sömu skoðun þegar kæmi að kennsluháttum og námsmati. Í tilfelli
teymanna í Uglu- og Fálkaskóla var ágreiningur yfirleitt auðleystur með samræðum og
samkomulagi milli aðila. Meðlimir teymanna sáu fyrir sér að ágreiningur sem þessi gæti
skapað vandamál hjá teymum þar sem teymismeðlimir væru ekki tilbúnir að gera
málamiðlanir.
Kennarateymin í Uglu- og Fálkaskóla nefndu tvo aðra mögulega galla samvinnu
kennara. Samstarfsörðugleikar og mismunandi framlag teymismeðlima geta reynst gallar
við samvinnu. Í núverandi samstarfi er þetta ekki vandamál en er byggt á fyrri reynslu af
samvinnu með öðrum stærðfræðikennurum. Í rannsóknar Sólveigar Ástu Guðmundsdóttur (2014) kom einnig fram að gallar samvinnu tengdust mismunandi framlagi
teymismeðlima, ólíkum skoðunum og ýmis konar samstarfsörðugleikum.

5.5 Hefur samvinna eða teymiskennsla leitt til þróunar í starfi og þá
hvernig?
Hindin o.fl. (2007) segja að ávinningur samvinnu kennara sé meðal annars að þeir kynnist
fleiri sjónarmiðum, upplifi nýja kennsluhætti og reynslu, fái aukna hvatningu til að
ígrunda og örvun faglegs þroska. Svipaður ávinningur kom skýrt fram í niðurstöðum
rannsóknarinnar, þar sem kennarar beggja teyma töldu faglega samtalið stærsta kostinn
við samstarfið. Faglega samtalið stóð ekki til boða þegar þeir sáu einir um alla
stærðfræðikennsluna og/eða störfuð án samvinnu við aðra kennara. Nú þegar
kennararnir starfa í teymum þá geta þeir átt faglegar samræður um kennsluna og
kennsluhætti. Í faglega samtalinu koma fram nýjar hugmyndir og gefa kennurunum
möguleika að kynnast sjónarmiðum hvers annars. Einnig geta þeir leitað til hvers annars
með spurningar tengt kennslunni. Nefndu teymin sem dæmi að spyrja hvernig einhver
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annar telji best að bera fram ákveðin viðfangsefni eða að spyrja hvaða námsefni hentar
best til að gefa nemendum tækifæri á að ná hæfnisviðmiðum. Samræður sem þessar
þykja teymismeðlimunum faglegar, styrkja þá sem kennara og styðja við þróun þeirra í
starfi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsókna Lieberman (1995) og
Darling-Hammond og McLaughlin (2011) sem benda til þess að samvinna kennara sé
lykilþáttur í faglegum þroska kennara.
Teymismeðlimir í Uglu- og Fálkaskóla ræddu mikið hugmyndir sín á milli og skiptust á
efni og reynslusögum. Eins þá voru þeir virkir í að leita hugmynda/verkefna á Netinu og
áhugaverðra rannsókna til að ræða og máta við eigin aðstæður. Ólíklegt er að kennararnir
hefðu verið eins virkir ef ekki hefði verið fyrir samstarfsaðilana sem veittu stuðning og
hægt var að eiga faglegar samræður við. Alla veganna átti Margrét í Ugluskóla ekki von á
því að vera að lesa rannsóknargreinar og fræði eftir að kennaranámi lauk eins og reynslan
hefur verið. Þetta passar vel við niðurstöður rannsóknar Egodawatte o.fl. (2011). Þau
draga fram þann kost við samvinnu kennara að hún ýti undir og bætir starfsþróun þeirra.
Þá segja þau einnig að bæði reynslulitlir og reynslumiklir kennarar hafa hag af samvinnu.
Samvinna kennara skapar tækifæri til að ræða hugmyndir, prófa nýjar kennsluaðferðir og
skiptast á efni og reynslusögum. Samvinnan hefur einnig gefið kennurunum tækifæri til
þess að ígrunda saman um framkvæmd kennslunnar og skapað möguleika fyrir
persónulegan þroska og starfsþróun.
Hindin o.fl. (2007) segja að samvinna kennara skapi grundvöll fyrir að kennarar komi
saman til að meta skilning nemenda og hanna, skipuleggja og innleiða nýja kennsluhætti.
Einnig segja þau að kennarar sem starfa saman þurfa að ígrunda kennslu og samskipti við
nemendur, það er nauðsynlegur þáttur ef breyta á kennsluháttum. Ígrundun með
stuðningi samstarfsmanna er mikilvægt skref í faglegum þroska (Bronson og Dentith,
2014). Kennararnir í Uglu- og Fálkaskóla flokkuðu sameiginlega ígrundun undir faglega
samtalið. Með sameiginlegri ígrundun áttu kennararnir við umræður sín á milli þar sem
rætt er hvað þeir geta bætt við kennsluna og hvernig hægt er að breyta verkefnum
þannig að þau henti betur nemendunum. Við samtölin jókst skilningur þeirra á
verkefnunum þannig að hægt var að gera viðeigandi breytingar í kjölfarið ef þess reyndist
þörf. Í heildina litið má segja að faglega samtalið hjá báðum teymum hafi stuðlað að
örvun faglegs þroska og stutt við breytingar á kennsluháttum.
Kennararnir töldu sig læra af öðrum teymismeðlimum. Sterkasta dæmið er að
kennararnir í Fálkaskólar töldu sig læra af Bjarna sérkennara hvernig hægt er að mæta
þörfum nemenda með sérþarfir. Þetta samrýmist niðurstöðum Goddard o.fl. (2007) sem
segja að í gegnum samvinnu kennara læri þeir af hver öðrum hvernig þeir geti bætt
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kennsluhætti sína. Nánar segja þau að samvinna stuðli að starfsþroska kennara, með því
að hvetja kennara til að vinna saman að breyttum og bættum kennsluháttum.
Kennarateymin í Uglu- og Fálkaskóla töldu að samvinnan hefði breytt kennsluháttum
þeirra til hins betra. Þá er einnig athyglisvert að kennarateymið í Fálkaskóla tengdi góðan
árangur nemenda sinna í samræmdum prófum PISA beint við samvinnu teymisins. Það
rímar vel við niðurstöður rannsóknar Freyju Hreinsdóttur og Kristínar Bjarnadóttur
(2016) sem segja árangur nemenda betri í stórum skólum þar sem kennarar hafa
möguleika á samstarfi.
Ljóst er af framangreindu að samvinna stærðfræðikennaranna á unglingastigi í Ugluog Fálkaskóla hefur leitt leitt til starfsþróunar. Starfsþróunin liggur fyrst og fremst í því
að kennararnir taka nú oftar þátt í faglegum samræðum, eru duglegri að prófa sig áfram,
hafa meiri þekkingu á sérþörfum nemenda, leggja fyrir fjölbreyttari verkefni og kenna á
fjölbreyttari hátt.

5.6 Samvinna og þróun lærdómssamfélags
Samkvæmt skilgreiningu Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2013, bls. 37) er lærdómsfélag:
„hópur fólks sem deilir sameiginlegum áhuga og sýn á nám, vinnur saman, styður hvert
annað og leitar sameiginlegra leiða til að greina starfshætti sína, bæta þá og innleiða nýja
sem geta stuðlað að betri árangri nemenda“. Teymi stærðfræðikennara sem vinnur
saman getur samkvæmt þessari skilgreiningu talist lærdómssamfélag. Í viðtölum
rannsakanda við teymin í Uglu- og Fálkaskóla var farið um víðan völl. Rætt var meðal
annars um samvinnu kennara, teymisvinnu, teymiskennslu, starfsþróun og að kennarar
lærðu hver af öðrum. Hugtakið lærdómssamfélag bar aftur á móti aldrei á góma. Þegar
samvinna teymanna er greind með skilgreiningu Önnu Kristínar Sigurðardóttur í huga. Þá
má sjá að hjá teymunum í Uglu- og Fálkaskóla má finna vísi að virku lærdómssamfélagi
með tilgangi að bæta kennsluna og námsárangur nemenda. Í báðum teymunum læra
stærðfræðikennararnir hver af öðrum. Þeir eru virkir í starfsþróun, það fara fram faglegar
samræður milli kennara og þeir ígrunda kennslu sína að einhverju leiti í sameiningu.
Kennarateymin í Uglu- og Fálkaskóla eru dugleg að viða að sér hugmyndum um góða
kennslu og námsefni. Hugmyndirnar eru útfærðar eftir aðstæðum og miðlað innan
teymisins. Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) segir að það sé hluti af þekkingarsköpun í
lærdómssamfélögum að miðla og taka við hugmyndum um góða kennslu. Það dugar þó
ekki eitt og sér, þar sem aðferðir sem henta vel í einum skóla henta ekki endilega eins vel
í þeim næsta. Sökum þessa segir hún að það sé mikilvægt að styrkja getu skóla til þess að
skapa nýja þekkingu, eða með öðrum orðum að móta hana að aðstæðum, umhverfi og
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nemendahóp sem við á. Í Uglu- og Fálkaskóla eru teymismeðlimir duglegir að miðla
þekkingu sín á milli og útfæra að sínum aðstæðum við stærðfræðikennslu á unglingastigi.
Lærdómurinn nær þó ekki út fyrir teymin þannig ekki er hægt að tala um að Ugluskóli
eða Fálkaskóli séu virk lærdómssamfélög. Eingöngu er hægt að tala um að
stærðfræðikennarateymin á unglingastigi í Ugluskóla og Fálkaskóla séu vísir að virkum
lærdómssamfélögum..
Reynsla Hipp og Huffman (2007) er sú að það getur verið vandasamt fyrir skóla að
koma á legg lærdómssamfélagi. Mikið álag er á kennurum og eiga nýjungar í kennslu og
skólaumbætur oft til að auka á byrðar þeirra. Kennarar óttast því og hafna gjarnan
tískustraumum sem draga athygli þeirra frá aðalatriðinu sem er kennslan (Hipp og
Huffman, 2007). Form og innihald samstarfs skipta máli þegar kemur að
lærdómssamfélögum. Greindar hafa verið leiðir til að styrkja og þróa lærdómssamfélag.
Dæmi um leiðir sem gagnast vel eru, samkvæmt Önnu Kristínu Sigurðardóttur (2013),
meðal

annars

gagnrýnin

umræða,

teymiskennsla,

starfendarannsóknir,

og

jafningjastuðning eða –þjálfun (e. peer coaching). Þegar horft er sérstaklega til
stærðfræðikennslu þá hafa Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir (2012)
nefnt rannsóknarkennslustund (e. lesson study) sem leið til þess að byggja upp
lærdómssamfélag.
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að teymin standa sig ágætlega þrátt fyrir
að vera ekki með niðurnjörvað skipulag eða ferla að vinna eftir eins og tilfellið er í
rannsóknarkennslustundum. Teymin stunda faglegu samræður þar sem gagnrýnin
umræða á sér stað, jafningjastuðningur er til staðar í báðum teymum og teymiskennsla
fer fram hjá teyminu í Ugluskóla. Þá má einnig greina vilja hjá báðum teymum til þess að
gera betur. Það strandar þó fyrst og fremst á tíma hjá teyminu í Ugluskóla, en tíma og
vinnuaðstöðu hjá teyminu í Fálkaskóla.

5.7 Samantekt
Í þessum kafla voru niðurstöður viðtala og vettvangsathugana tengdar við fræðilega
umfjöllun og rannsóknarspurningunni og undirspurningum svarað. Reynsla stærðfræðikennaranna af samvinnu var í alla staði jákvæð. Samvinnan gaf kost á faglegu samtali milli
teymismeðlima, létti vinnuálag og jók starfsánægju þeirra. Þá hafði samvinnan ekki mikil
áhrif á kennsluaðferðir en varð til þess að kennarateymin kenndu fjölbreyttara námsefni
og komu fjölbreyttum hugmyndum í framkvæmd.
Niðurstöður rannsóknarinnar reyndust samrýmast vel fyrri rannsóknum. Helstu kostir
og gallar sem kennarateymin nefndu komu heim og saman við yfirgripsmikla rannsókn
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Vangrieken o.fl. (2015) á samvinnu kennara auk þess sem mikill samhljómur var með
nýlegum íslenskum rannsóknum á samvinnu kennara. Þá hafði samvinnan jákvæð áhrif á
starfsþróun kennara þar sem þeir lærðu hver af öðrum. Reynslulitlir kennarar fengu
aðgang að þekkingarbrunni reynslumeiri kennara auk þess sem reynslumeiri kennarar
komust í kynni við nýjar hugmyndir. Kennararnir komu með mismunandi hluti að borðinu
þannig að allir gátu grætt á samvinnunni.
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6 Lokaorð
Í þessari rannsókn hefur verið fjallað um samvinnu stærðfræðikennara á unglingastigi.
Kveikjan að verkefninu var jákvæð upplifun rannsakanda af teymisvinnu í kringum
stærðfræðikennslu. Rannsakandi vildi fræðast nánar um reynslu stærðfræðikennara af
samvinnu auk kosti og galla samvinnunnar. Rannsóknarspurningin var: Hver er reynsla
kennara af samvinnu í kringum stærðfræðikennslu og hvaða áhrif hefur samvinnan haft
á kennsluhætti þeirra?
Helstu niðurstöður sýndu að reynsla stærðfræðikennaranna var að samvinnan
stuðlaði að faglegu samtali milli kennara um kennslu og kennsluhætti og kennararnir
komu fleiri hugmyndum í framkvæmd. Samvinna kennaranna studdi við formlega og
óformlega starfsþróun og hafði þau áhrif á kennsluhætti að stærðfræðikennararnir
notuðust við fjölbreyttara námsefni. Reynsla kennaranna var að samvinna jók gæði
kennslunnar og jók einnig starfsánægju kennarateymanna í Uglu- og Fálkaskóla.
Í niðurstöðum kom einnig fram að helstu kostir samvinnu stærðfræðikennara eru auk
faglega samtalsins; breiðari þekking, betri yfirsýn yfir stöðu nemenda og fjölbreyttari
kennsla. Samvinnan leiddi til minna vinnuálags þar sem kennararnir gátu deilt með sér
verkum. Gallar eru fyrst og fremst að erfitt getur verið fyrir teymi kennara að finna tíma
fyrir sameiginlega fundi.
Þessar niðurstöður geta hjálpað stærðfræðikennurum sem eru að taka sín fyrstu skref
í kennslu, sem og reyndari kennurum að taka ákvörðun um hvort þeir vilji prófa að kenna
stærðfræði í samvinnu. Hafa ber í huga að niðurstöður eigindlegra rannsókna er ekki
hægt að yfirfæra beint yfir á aðrar aðstæður. Niðurstöðurnar gefa vísbendingar sem
hægt er að hafa til hliðsjónar. Teymisvinna í stærðfræðikennslu hefur gefið góðan
árangur í tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu. Kennararnir lýsa meiri starfsánægju,
minna vinnuálagi, betri starfsþróun og betri árangri nemenda. Auk þess finnst
Kennarateymunum faglegra að starfa saman og vilja ekki fyrir nokkra muni slíta
samstarfinu og fara aftur í það gamla far að kenna einir.
Kostir rannsóknarinnar eru að hún er eigindleg. Með djúpum viðtölum er hægt að fá
góða mynd af því af hverju vinnufyrirkomulagið hefur gefið góðan árangur. Rannsóknin
lýsir ólíkum aðferðum til að þróa teymiskennslu og lærdómssamfélag sem hægt er að
nýta í öðrum skólum eða teymum. Með því að skoða tvö ólík teymi er hægt að finna hvað
eru samnefnarar og hvernig er hægt að nota teymisvinnuna þrátt fyrir að uppbygging og
umhverfi í skólunum séu ólík. Skýr dæmi eru tekin fram sem hægt er að nota til innblástur
í kennarahópnum.
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Gallar eru að einungis eru skoðuð tvö teymi sem voru ekki valin að handahófi. Teymin
voru valin meðal annars vegna þess að gott orð fór af samvinnu teymismeðlima. Vitað
var því frá upphafi að um væri að ræða teymi sem gengi vel að vinna saman. Hefði valið
verið handahófskennt er möguleiki á að teymin hefðu ekki haft góða reynslu af
samvinnunni. Það getur verið að gallar teymisvinnu komi ekki að fullu fram vegna þess
hvernig teymin voru valin.
Í framtíðinni væri gaman að gera rannsókn á landsvísu þar sem skoðað væri hvort
teymisfyrirkomulag sé notað og hvort það hafi einhver áhrif á námsárangur nemenda, til
dæmis í samræmdum prófum. Einnig væri hægt að bera saman árangur kennslu fyrir og
eftir að teymisfyrirkomulagi hefur verið komið á í einhverjum skóla og hvort það hafi áhrif
á námsárangur að skipta yfir í teymisvinnu.
Ég hafði jákvætt viðhorf gagnvart samvinnu stærðfræðikennara áður en vinnsla þessa
verkefnis hófst og var sannfærður um að samvinnunni fylgdu fjölmargir kostir. Ég gerði
mér samt ekki grein fyrir hve mikilvægt faglega samtalið er stærðfræðikennurum í raun
og veru. Nú hef ég lært við vinnslu þessa verkefnis að það er gulls ígildi fyrir bæði
reynslumikla og reynslulitla kennara að hafa einhvern samstarfsaðila til þess ígrunda
kennsluna með og til þess að skiptast á hugmyndum. Í gegnum faglega samtalið fá
kennararnir meðal annars stuðning og hvatningu til þess að prófa sig áfram með
kennsluna og gera hana fjölbreyttari. Þá var einnig áhugavert að kennararnir töldu
samvinnuna auka starfsánægju sína. Ég er því enn sannfærðari en áður um ágæti
samvinnu kennara.
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Viðauki A: Gátlisti fyrir vettvangsathugun
Á meðan á vettvangsathugun stendur er ætlunin að fylgjast með samvinnu kennara innan
og utan kennslustofunnar og því hvernig kennslan fer fram. Sérstaklega verður athygli
rannsakanda beint að samvinnu og samskiptum kennaranna innan teymisins og reynt að
greina hvernig þeir nýta samstarfið til þess að styðja við faglegan þroska og starfsþróun.
Hér að aftan fylgir stuttur gátlisti yfir atriði sem ég mun einnig fylgjast með. Þetta er
gátlisti byggir að nokkru leyti á gátlistum sem þær Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (2009)
og Sólveigar Ástu Guðmundsdóttur (2014) notuðu við rannsóknir sínar á teymiskennslu,
en sjálfar studdust þær m.a. við flokkun Sisse Kroll-Schwartz að eigin sögn.
Ytri aðstæður
 Kennslurými
 Vinnu- og fundaraðstæður kennara
 Skipulag (Stundartöflur, undirbúningstími, starfshlutfall o.s.frv)
 Stuðningur skólastjórnenda
Skipulag teymisins
 Samvinna og samskipti innan teymisins
 Verkaskipting teymismeðlima, innan og utan kennslu
 Þátttaka/virkni meðlima teymisins
 Ákvarðanataka
 Ábyrgð
 Traust og virðing innan teymis
 Fá styrkleikar kennara að njóta sín?
Starfsþroski og starfsþróun
 Fagleg umræða innan teymis
 Ígrundun teymis
 Nýbreyttni í kennslu
 Leiðsögn og ábendingar (Læra hvert af öðru)
Annað
 Hæfni kennara er varðar kennslu, samvinnu og samskipti
 Bekkjastjórnun, tekið á agavandamálum
 Námsefni, kennsluáætlanir, heimavinna og námsmat
 Samskipti heimilis og skóla
 Vinnuálag
 Starfsánægja
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Viðauki Á: Viðtalsrammi
1. Mig langar til að byrja á að biðja ykkur um að segja mér frá því
hvernig samstarfi ykkar er háttað
2. Hvert var upphafið að samvinnu ykkar?
3. Hvernig er verkaskiptingin innan kennarateymisins?
4. Hverjir eru helstu kostir samvinnu kennara að ykkar mati?
5. Hverjir eru helstu gallar samvinnu kennara að ykkar mati?
6. Hvaða áhrif hefur samvinna ykkar haft á faglegan þroska og starfsþróun?
-

(Fylgja eftir spurningunni ef á þarf að halda og nefna t.d. bætt þekking eða
hæfni, fjölbreyttari kennsluhætti, duglegri við að prófa sig áfram með nýja
hluti o.s.frv. )

7. Hafa orðið breytingar á stærðfræðikennslu ykkar eftir að þið byrjuðu að kenna í
teymi og ef svo er, hverjar hafa verið helstu breytingarnar?
8. Fer fram sameiginleg ígrundun innan teymisins og hvernig leiðbeinið þið hvert
öðru?
9. Hvernig nýtist samvinnan ykkur t.d. þegar tekið er inn nýtt námsefni eða þegar
bregðast þarf við breyttum áherslum Aðalnámskrár?
10. Hvaða áhrif hefur samvinna haft á starfsaðstæður?
-

(Fylgja eftir spurningunni ef á þarf að halda og nefna t.d. með tilliti til
einangrunar, starfsánægju, vinnuálags og áhrifa innan skólans)

11. Hvað reynir einna helst á þegar kemur að samvinnunni?
-

(Fylgja eftir spurningunni ef á þarf að halda og nefna t.d. að finna tíma,
samvinna eða traust milli samstarfsaðila)

12. Er eitthvað sem stendur í vegi fyrir samvinnu stærðfræðikennara að ykkar mati?
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