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Ágrip
Undanfarin ár hefur ákveðin þróun átt sér stað í grunnskólum á Íslandi þar
sem lögð er lögð áhersla á góð samskipti og samvinnu kennara og hafa sumir
skólar innleitt teymiskennslu til að auka gæði náms og kennslu.
Í þessu verkefni er gerð grein fyrir hugmyndum fræðimanna og
hugmyndafræði faglegs lærdómssamfélags og útfærslu teymiskennslu.
Verkefnið byggir á rannsókn sem hefur það að markmiði að varpa ljósi á og
reyna að skilja hvernig kennarar, foreldrar og nemendur sjá teymiskennslu
fyrir sér í faglegu lærdómssamfélagi.
Rannsóknin er eigindleg og byggir fyrst og fremst á þremur
rýnihópaviðtölum við starfandi kennarateymi, foreldra og nemendur sem hafa
reynslu af teymiskennslu. Ásamt viðtölum voru gerðar tvær
vettvangsathuganir í kennslustundum hjá þátttakendum. Í rannsókninni er
unnið út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er sýn kennara,
foreldra og nemenda til teymiskennslu í skóla utan höfuðborgarsvæðisins
hvernig getur teymiskennsla stutt við lærdómssamfélagið?
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að viðhorf þessara
þriggja hópa sé almennt jákvætt þegar kemur að teymiskennslu og útfærslu
hennar. Samhljómur er á milli hópanna um tækifæri og áskoranir
teymiskennslunnar þar sem mikilvægi samvinnu, samskipta og skipulag
teyma eru áberandi. Allir þátttakendur voru sammála um að kostir
teymiskennslu væru fleiri en gallar hennar og að hún gæfi aukinn
sveigjanleika og tækifæri þegar kæmi að þróun náms og kennslu, sem og
starfsþróun kennara. Niðurstöður leiða einnig í ljós mikilvægi
félagastuðnings innan teyma þar sem stuðningurinn getur hvatt kennara til
frekari starfsþróunar og komið í veg fyrir kulnun þeirra í starfi.
Niðurstöðurnar geta gefið kennurum, stjórnendum og öðrum sem málið
varðar gagnlegar upplýsingar um mikilvæga þætti í tengslum við
teymiskennslu og faglegt lærdómssamfélag.

Abstract
Over the past years significant development has taken place regarding elementary
school education in Iceland. Emphasis has been placed on good communication and
teacher collaboration in schools, and some schools have implemented collaborative
teaching to improve the quality of learning and teaching.
This work outlines scholars’ ideas on the set-up of professional learning
communities and team teaching. The work is based on a research where the objective
was to shed light on and reach better understanding of how teachers, parents and
students envision team teaching in a professional learning community and whether
these two concepts can support one another.
The research is qualitative and first and foremost based on three focus groups
where a teacher team, parents and students who have experienced team teaching were
interviewed. In addition to the interviews, two field observations were conducted in
participants’ classes. The research focuses on two research questions: What is
teachers’, parents’ and students’ vision of team teaching in one school, and how can
team teaching support a professional learning community?
The main findings of the research suggest that the views of these three groups are
generally positive when it comes to the values of team teaching and its execution in
teaching. The groups have the same views when it comes to the opportunities and
challenges of team teaching and consider it as providing opportunities where the
importance of collaboration, communication and organisation of teams is prominent.
All participants were in an agreement that the advantages of team teaching outweigh
the disadvantages and that it provides more flexibility and opportunities regarding
the development of learning and teaching as well as teachers‘ professional
development.
The findings also reveal the importance of peer support within teams where the
support can motivate teachers towards more professional development and prevent
possible burnout.
Thus these findings can give teachers, administrators and others whom it
concerns practical information about the important factors of team teaching and a
professional learning community.
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1. Inngangur
Nám og kennsla hefur þróast mikið undanfarin ár og þurfa kennarar að vera
vakandi fyrir þeim breytingum. Einstaklingsmiðað nám og skóli án
aðgreiningar eru hugmyndafræði og áherslur sem komin eru til að vera og
kennarar þurfa að ígrunda kennsluhætti sína með það að markmiði að auka
gæði kennslunnar og þróa þannig og bæta starfshætti sína.
Samstarf og samskipti kennara eru mikilvægur hluti af þeirra starfi, námi
og kennslu og má ætla að með góðum samskiptum og samstarfi kennara á
milli sé allt hægt. Teymiskennslu hefur vaxið fiskur um hrygg í íslenskum
grunnskólum síðustu ár og ætla má að það sé vegna kosta hennar og tækifæra
sem hún skapar fyrir nemendur og kennara, sem og lærdómssamfélagið sjálft.
Í þessu verkefni verður gerð grein fyrir hugmyndum fræðimanna um hvað
felist í lærdómssamfélagi og teymiskennslu og hvort þessar hugmyndir geti
farið saman. Verkefnið byggir á rannsókn sem hefur það að markmiði að
varpa ljósi á og reyna að skilja hvernig kennarar, foreldrar og nemendur sjá
hlutverk teymiskennslu í faglegu lærdómssamfélagi.

1.1 Bakgrunnur og val á viðfangsefni
Góð mannleg samskipti hafa alltaf verið mér ofarlega í huga og verið mér
afar mikilvæg í þeim verkefnum sem ég hef tekið mér fyrir hendur í daglegu
lífi. Mannleg samskipti skipta miklu máli við að leysa vandamál og hafa
aldrei verið mikilvægari en nú þegar snjalltækjanotkun er í algleymingi. Ég
hef velt því fyrir mér hvort snjalltækjanotkun okkar og ungmenna komi í veg
fyrir að við þróum með okkur þann eiginleika að geta átt í heilbrigðum og
persónulegum samskiptum við hvert annað (Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva
Halapi og Kjartan Ólafsson, 2014 bls. 3).
Þegar ég byrjaði í kennaradeildinni áttaði ég mig strax á því hvað góð
mannleg samskipti eru mikilvæg í kennarastarfinu og að kennarar eigi í
heilbrigðum og uppbyggilegum samskiptum við nemendur, foreldra þeirra og
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samstarfsfólk sitt. Teymiskennsla tengist þessum hugmyndum að því leyti að
hún byggist meðal annars á góðri samvinnu kennara, samskiptum og
lausnaleit. Kennarar þurfa ávallt að vera lausnamiðaðir, úrræðagóðir,
sveigjanlegir og tilbúnir til að breyta til í starfi ef þess þarf.
Þegar líða tók á meistaranámið mitt fór ég að hafa meiri áhuga á
teymiskennslu og því fyrirkomulagi sem henni fylgir. Ég fór að velta því
meira fyrir mér hvort teymiskennsla og teymisvinna væri mikilvæg í skólum,
hvort hugmyndafræðin tengist lærdómssamfélaginu og hvaða ávinningi hún
skili til skólasamfélagsins. Ég trúi því að á komandi árum verði vatnaskil í
kennslu í grunnskólum á Íslandi og teymiskennsla verði meira áberandi en
hún er nú þegar. Því er mikilvægt að nýútskrifaðir kennarar séu í stakk búnir
til að vinna með öðru fólki sem mögulega hefur aðrar skoðanir og aðferðir en
þeir sjálfir. Viðfangsefni mitt er því unnið með það í huga að ég dýpki
þekkingu mína á teymiskennslu með því að rýna í viðhorf þriggja rýnihópa
um þessa tilteknu hugmyndafræði og komast að því hvað það er sem við
þurfum að bæta og hvað það er sem vel gengur. Við þurfum ávallt að vera
viðbúin því sem kennarar að aðrir séu okkur ekki sammála og það ber að
virða. Við þurfum að virða hvert annað og meta hvert annað að verðleikum.
Einnig verðum við að geta séð styrkleika annarra og nýtt okkur þá í samvinnu
eins og teymiskennslu. Til að samstarf á milli mismunandi teyma geti gengið
verður fólk að virða hvert annað og vera tilbúið til að leita lausna á
uppbyggilegan hátt þegar upp koma vandamál. Þannig verðum við á
endanum betur undir það búin að vinna saman að þeim markmiðum sem allir
horfa til, að bæta nám, kennslu og umhverfi barna okkar í grunnskólum á
Íslandi, því við erum víst öll í sama liði.

1.2 Markmið og rannsóknarspurning
Verkefnið byggir á rannsókn sem hefur það að markmiði að varpa ljósi á og
reyna að skilja hvernig kennarar, foreldrar og nemendur sjá hlutverk
teymiskennslu í faglegu lærdómssamfélagi. Gagnasöfnun fór fram á
vormánuðum 2018 og byggir á rýnihópaviðtölum við kennara, foreldra og
nemendur sem hafa reynslu af teymiskennslu, ásamt vettvangsathugun í skóla
þátttakenda. Í rannsókninni var unnið út frá tveimur rannsóknarspurningum.
Þær eru eftirfarandi:
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• Hver er sýn kennara, foreldra og nemenda til teymiskennslu í einum
skóla í þéttbýli, utan höfuðborgarsvæðisins?
• Hvernig getur teymiskennsla stutt við lærdómssamfélagið?
Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og reynslu þessara hópa til
teymiskennslu, í einum grunnskóla sem leggur áherslu á slíka starfshætti,
með það fyrir augum að kanna hvaða hindranir og tækifæri eru til staðar við
teymiskennsluna. Það er von mín að niðurstöðurnar gagnist skólum,
kennurum, kennaranemum og öðrum sem hafa áhuga á teymiskennslu.

1.3 Skilgreining á hugtökum
Hér verður gerð grein fyrir þeim lykilhugtökum sem koma fram í ritgerðinni.
Þau eru: Faglegt lærdómssamfélag, félagastuðningur, opinn skóli,
teymisvinna og teymiskennsla.
Faglegt lærdómssamfélag (e. professional learning community) afmarkast
af hópi fagfólks sem leggur áherslu á að styðja við og bæta nám og kennslu.
Þau vinna saman að stöðugri starfsþróun kennara og skólastjórnenda og
umbreytingu skólastarfs með virkri þátttöku nemenda og foreldra í skólanum.
Markmið með faglegu lærdómssamfélagi er að hvetja til bættra starfshátta og
þróa leiðir í kennslu sem stuðlað geta að námsárangri allra nemenda (Anna
Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37).
Félagastuðningur (e. peer coaching) getur verið ákveðinn lykilþáttur í
samvinnu og starfsþróun kennara, hvort sem um er að ræða kennara í
teymum eður ei. Með félagastuðningi eru kennarar hvattir áfram til að styðja
hver annan markvisst í starfi sínu með það fyrir augum að bæta eða þróa sig í
starfi (Robertson, 2008, bls. 10; Schön, 1987, bls. 28–29).
Opinn skóli (e. open school/open classroom) er hugmyndafræði sem
leggur áherslu á opin rými þar sem fáir veggir eru til að aðgreina bekki sem
oftast eru aldursblandaðir. Lagt er upp með að hafa umhverfið aðlaðandi,
áhugavert og ögrandi fyrir nemendur svo mögulegt sé að mæta hverjum og
einum nemenda á hans forsendum (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 16).
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Skilgreining á hugtakinu teymisvinna (e. collaboration) er tilkomin af
orðinu samstarf, en teymisvinna og liðsheild eru nátengd fyrirbrigði þegar
kemur að samvinnu kennara, starfsfólks skóla og stjórnenda um nám
nemenda (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010, bls. 4). Orðið
teymisvinna verður í þessari ritgerð alfarið útskýrt frá sjónarhóli
kennslufræða.
Þegar kemur að teymisvinnu skilgreina Andersen og Peterson (1998, bls.
17), Goetz (2000, án bls. tals) og Krøll-Schwartz (2004, bls. 13) hana sem
langvarandi samvinnu nokkurra kennara sem hafa sameiginleg markmið um
árangur og vellíðan nemenda. Teymiskennsla byggist aftur á móti mest á
faglegri samvinnu tveggja eða fleiri kennara sem hafa yfirumsjón með
ákveðnum nemendahópi og eiga að taka ábyrgð á líðan, námi og velgengni
þeirra nemenda (Ulrock og Nedelcu, 2010, bls. 854). Með þessum tveimur
hugtökum tel ég teymisvinnu vera ákveðið þróunarferli í átt að teymiskennslu
og verður gerður greinarmunur á þessu tvennu þegar við á.

1.4 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í öðrum kafla, sem kemur hér á eftir
og inniheldur þrjá undirkafla, verður fjallað um lærdómssamfélag, opinn
skóla og teymiskennslu í fræðilegu samhengi. Þar verður hugmyndum
fræðimanna um lærdómssamfélag, opinn skóla og teymiskennslu lýst og farið
í þá þætti sem taldir eru hafa áhrif á framkvæmd teymiskennslunar.
Í þriðja kafla verður framkvæmd rannsóknarinnar lýst og gerð grein fyrir
rannsóknarsniði og siðferðilegum þáttum hennar.
Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar birtar og að lokum eru þær
bornar saman við fræðin í umræðum fimmta kafla. Þessi ritgerð endar á
lokaorðum, heimildaskrá og fylgiskjölum.
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2. Lærdómssamfélag, námsumhverfi og opinn
skóli
Síbreytilegur heimur menntunar gerir það að verkum að skólayfirvöld þurfa að
vera meðvituð um þá ábyrgð sem þau gegna í sambandi við aukin réttindi barna
til náms. Undanfarin misseri hefur krafa um skólaþróun og aukna ígrundun
kennara á námi barna aukist með áherslu á þróun faglegs lærdómssamfélags í
skólum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35; Hafdís Ingvarsdóttir, 2006,
bls. 351; Helgi Grímsson og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 9–10) Til eru
ófáar skilgreiningar á einkennum faglegs lærdómssamfélags (e. professional
learning communities), en slíkt samfélag afmarkast af hópi fagfólks í skólum sem
hefur sameiginlega sýn á skólastarfið og vinnur saman eftir þeim gildum að læra
hvert af öðru og styðja hvert annað til skilvirkari starfshátta. Þannig geta þau
þróað nýjar leiðir til náms sem stuðla að bættum námsárangri allra nemenda
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 37; Stoll, Bolam, McMahon, Wallace og
Thomas, 2006, bls. 222–223). Anna Kristín Sigurðardóttir (2013) og Stoll og
félagar (2006) fjalla um nokkur mikilvæg atriði sem þurfa að vera til staðar til að
skólar geti talist vera faglegt lærdómssamfélag. Má þar nefna dreifða eða
styðjandi forystu, sameiginleg gildi og framtíðarsýn, faglegt samstarf, starfsþróun
og gagnvirkt nám, menningu (e. social culture) sem styður samstarfið og að
lokum skipulag starfs og vinnuvenjur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 41;
Stoll og fleiri, bls. 226–227) Samkvæmt Önnu Kristínu Sigurðardóttur (2013)
geta þessi einkenni skarast innbyrðis en jafnframt haft áhrif hvert á annað. Telur
hún að þau séu vandmeðfarin þar sem þau dugi lítið ein og sér en skipti miklu
máli í því samhengi sem hver og einn skóli leggi áherslu á (bls 40–41).
Til að lærdómssamfélag þróist og dafni verða allir sem að því koma; starfsfólk
og stjórnendur skóla, sveitarstjórnir, menntamálaráðuneyti og samtök kennara og
foreldra, svo dæmi séu tekin, að leggjast á eitt og vinna með þau markmið sem
þau skapa í sameiningu, að gera skólasamfélagið sem áhrifaríkast fyrir nemendur
(Rúnar Sigþórsson og fl., 2005, bls. 54).
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Góð stjórnun í skólum skiptir miklu máli þar sem stjórnendur gefa kennurum
svigrúm, tækifæri og ábyrgð til að sinna sínum verkefnum. Það er ákveðið
skilyrði til að þróunar- og umbótarstarf skóla festist í sessi (Chow, 2013, bls. 242;
Rúnar Sigþórsson og fl. 1999, bls. 45). Rúnar (2009) og Anna Kristín
Sigurðardóttir (2013) telja einnig mikilvægt að stjórnendur noti dreifða forystu og
þannig umboð til athafna, á þann hátt að starfsfólkið sé reiðubúið til að taka við
ábyrgðarhlutverki í sínu starfi. Með því að dreifa ábyrgðinni yfir á starfsfólk sitt
getur lærdómssamfélagið þróast til betri vegar þegar kemur að skilvirkni og
fagmennsku (bls. 41–42; bls. 42). Til að faglegt lærdómssamfélag geti þróast og
dafnað þurfa skólar að tryggja reglulega starfsþróun og þróun starfshátta kennara
í skólum og eiga góð og regluleg samskipti við foreldra og nemendur (Börkur
Hansen og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2013, bls. 108; Rúnar Sigþórsson, 1999,
bls 60 – 61).
Í nútímasamfélagi er lögð áhersla á að skólasamfélagið sé í stakk búið til að
taka á móti nemendum með mismunandi þarfir af réttvísi og virðingu, með það að
markmiði að nemandinn þroskist og dafni (lög um grunnskóla nr. 91/2008 2. gr.).
Lögin gefa það til kynna að kennarar og skólayfirvöld verði að vera vakandi fyrir
því að nám og kennsla gærdagsins geti verið úrelt á morgun. Því þurfa skólar að
vera í sífelldri þróun þegar kemur að hinu fjölbreytta samfélagi sem við búum í.
Kennarar og starfsfólk verða að vera samstíga um þróun námsefnis og kennslu í
takt við einstaklingsmiðað nám. Með því geta þau komið til móts við þarfir ólíkra
nemendahópa sem fara sífellt stækkandi, eins og nemendur af erlendu bergi
brotnir og nemendur með greiningar, svo eitthvað sé nefnt (Börkur Hansen, 2013,
bls. 81; Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 32 – 33). Síðan á 9. áratug síðustu
aldar hefur þróun á einstaklingsmiðun í skólastarfi (e. differentiation) þróast afar
hægt þrátt fyrir þær róttæku breytingar sem urðu á íslensku skólakerfi í kjölfar
þess að rekstur grunnskóla var færður frá ríki til sveitarfélaga árið 1996. Við
þessar breytingar mótuðu Fræðsluyfirvöld Reykjavíkur þá menntastefnu að lögð
væri áhersla á einstaklingsmiðað nám og aukna samvinnu nemenda. Þessi stefna
varð til þess að sveitarfélög kröfðu grunnskólana um breytta starfshætti og lögð
var áhersla á aðlögun nemandans að námi, með áhuga og getu í huga (Anna
Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls. 35; Helgi Grímsson og Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2013, bls. 9 – 10). Á meðan samkennslu hefur vaxið fiskur um
hrygg hefur einstaklingsmiðað nám einnig þróast hér á landi þar sem
aldursblöndun nemenda, í bland við teymiskennslu, er ein leið til að koma til
móts við þarfir nemenda. Hugmyndin um einstaklingsmiðað nám lætur kennara
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endurskoða starfshætti sína í formi bættra vinnubragða og ígrundunar (Ingvar
Sigurgeirsson, 2005, bls. 20). Því má telja að einstaklingsmiðað nám haldist vel í
hendur við samvinnu kennara, teymiskennslu og hugmyndir um opinn skóla.
Einstaklingsmiðað nám kemur því sterklega til greina þegar kemur að
fjölbreyttum nemendahópi og skóla án aðgreiningar (Anna Kristín Sigurðardóttir
og Torfi Hjartarson, 2011, bls. 60 og 64).
Þegar litið er til breytinga í skólamálum hér á landi í lok 20. aldar er þróun
skólabygginga engin undantekning. Í lögum um grunnskóla 1995 (nr. 66) kvað á
um að skóladagurinn yrði lengdur til muna og að allir skólar yrðu einsetnir. Á
þessum tíma þurftu skólar að huga að breytingum, kennslufræðilega sem
húsnæðislega séð, til að koma til móts við hina nýju löggjöf. Einnig þurfti að taka
tillit til fjölgunar nemenda, sbr. tölur Hagstofunnar frá árunum 1997–2002 (Anna
Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls. 59; Hagstofan e.d; Lög um grunnskóla, nr.
66/1995). Hugmyndir um nýbyggingar skóla fléttuðust við nýjar
kennslufræðilegar hugmyndir og áherslur í þörfum skólasamfélagsins á nýrri öld,
auk þess sem lögð var áhersla á að hönnun skólanna væri frá hinu almenna til
hins sérstæka. Með hugmyndinni, sem byggð er á bandarískri fyrirmynd, var lögð
áhersla á að breyta hinu almenna skólaumhverfi á þann hátt að nemandinn sjálfur
og nám hans sé haft í forgangi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2001, bls. 2–3).
Skólayfirvöld lögðu í byrjun 21. aldarinnar áherslu á að skólabyggingar framtíðar
myndu standast þær kröfur að gert væri ráð fyrir sveigjanleika og um leið
hvetjandi umhverfi. Skólar ættu að vera örvandi fyrir nemendur og starfsfólk sem
myndi leiða til bættra samskipta og félagslegra tengsla þeirra (Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2014, bls. 60).
Opinn skóli er hugmyndafræði sem kom frá kennaranum og rithöfundinum
Herbert Kohl, sem kenndi í fátækrahverfum New York borgar á 7. áratug síðustu
aldar. Kohl hafði andstyggð á þeim ríkjandi kennsluháttum sem voru til staðar á
þessum tíma, þar sem hlutverk kennarans var að vera drottnari yfir nemendum
sínum. Hann þróaði kennsluhætti þar sem nemendur og kennarar voru
samverkamenn og unnu saman að ákveðnum markmiðum þar sem viðfangsefnin
áttu að vera fróðleg, eftirsóknarverð og heildstæð. Kohl kom með nýja nálgun inn
í skólastarfið sem fól í sér að hafa blandaða námshópa, á þann hátt að nemendur
væru á mismunandi aldri saman í hóp (Hér tekið eftir Ingvari Sigurgeirssyni,
2005, bls. 15). Skólaumhverfið átti, samkvæmt Kohl, að vera jákvætt, hlýlegt,
óþvingað og á sama hátt hvetjandi fyrir nemendur og kennara. Einnig lagði hann
áherslu á að kennslurýmið væri opið og sveigjanlegt svo hægt væri að skipta
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nemendum niður í smærri eða stærri hópa. (Helgi Grímsson og Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2013, bls. 11; Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 16). Hugmyndir
Kohl tengjast eiginleikum einstaklingsmiðaðs náms þar sem áhersla hins opna
skóla er að viðurkenna og áætla að hvert eitt barn sé einstakt og beri skuli hag
þess fyrir brjósti, vitsmunalega, tilfinningalega og félagslega (Ingvar
Sigurgeirsson, 2005, bls. 16). Hugmyndir Kohl þróuðust jafnt og þétt og voru
hafðar að leiðarljósi á 8. áratugnum þegar Fossvogsskóli í Reykjavík tók til starfa
undir áhrifum Kohl. Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar og nokkrir skólar hér
á landi tileinkað sér hugmyndafræði Kohl (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls.
61). Í rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2014, bls. 71 og 75) á viðhorfi
starfsfólks í skólum til skólabygginga og námsumhverfis í skólum kom í ljós að
nær helmingur þátttakenda sem kenndi í opnum rýmum var óánægður með
hljóðvistina í sínum skóla. Þrátt fyrir það fannst meirihluta kennaranna opna
rýmið gefa fleiri tækifæri fyrir nemendur til að skipta um vinnuumhverfi ef þeir
vildu.
Í námi og kennslu í opnum skólum er lögð rík áhersla á að námið tengist
reynslu og umhverfi nemenda, þörfum þeirra og áhugahvöt. Einnig er kveðið
skýrt á um að þátttaka nemenda í skipulagi skólastarfsins og mótun umhverfis
skólans eigi að vera aukin og í samvinnu við kennara (Ingvar Sigurgeirsson,
2005, bls. 17). Þetta kemur heim og saman við hugmyndir um lýðræði nemenda í
dag og enn fremur að tekið sé mark á skoðunum þeirra og hugmyndum um
uppbyggingu og skipulag skólastarfsins (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013,
bls. 93; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 44).

Lýðræði nemenda í skólum og foreldrasamstarf
Lýðræði og mannréttindi eru einn af grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá
grunnskólanna. Grunnþátturinn snýst um þá hugsjón að nemendur hafi ákveðin
réttindi og skyldur sem þjóðfélagsþegnar þessa lands og mikilvægt sé að þeir hafi
rödd. Þátttaka nemenda í skólasamfélaginu skiptir sköpum til að fá heildstæða
sýn á þau málefni sem eiga að vera í eldlínunni (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 21).
Áhersla er lögð á samstarf og þátttöku nemenda og kennara þegar umbætur
á skólastarfi eru til umræðu, á þeim grundvelli að nemendur fái tækifæri til að
hafa áhrif á nám sitt og skólaumhverfi. Því er ekki einungis leitað eftir
sjónarhorni nemenda á bætt skólastarf, heldur er þeim einnig falið ákveðið vald til
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athafna (Þóra Björk Jónsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 257–258). Vald
þetta hefur verið skilgreint í rannsóknum sem raddir nemenda (e. pupil voice,
student voice) og snýst um stöðu, hagsmuni og viðhorf nemenda til skóla. Með
því geta nemendur haft áhrif á ákvarðanatöku innan skólans þannig að ákvarðanir
samrýmist óskum nemenda um nám sitt (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013,
bls. 93).
Nemendur hér á landi hafa undanfarin ár fengið ákveðna möguleika á að
hafa áhrif á skólasamfélagið þegar kemur að námi þeirra og kennsluháttum
kennara. Rannsókn Amalíu Björnsdóttur og Kristínar Jónsdóttur (2014) sýnir að
nemendur hafa ákveðna skoðun á gildum náms og kennslu. Höfðu þeir nemendur
sem töldu sig sterka námsmenn mun jákvæðara viðhorf til þróunar skólans og
mikilvægi náms heldur en aðrir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni (bls. 53).
Rannsókn Þóru Bjarkar Jónsdóttur og Rúnars Sigþórssonar (2013) sýndi svipaða
niðurstöðu, að nemendur hefðu ákveðnar hugmyndir um hvað þeir vildu gera og
hverju þeir vildu breyta en sættu sig við þá stöðu að ekki væri hlustað á þá. Kom
þar í ljós að nemendur töldu ósýnilegt vald stýra því hvað þeir ættu að læra og
einnig að kennarinn sjálfur hefði lítið val um uppbyggingu námsins, að
kennsluaðferðum undanskildum. Nemendum fannst þeir tala fyrir daufum eyrum
þegar þeir voru spurðir um viðhorf sitt til ákveðinna þátta sem viðkom námi
þeirra. Meginástæða fyrir því var sú að þeir töldu það ekki sitt verksvið að
ákvarða námsefni og kennsluhætti í skólastarfi almennt (bls. 271–274). Rannsókn
Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur, Allyson Macdonald og Guðmundar Heiðars
Frímannssonar (2015) leiddi í ljós að nemendur höfðu nokkuð um það að segja
hvernig og hvenær þeir stunduðu nám sitt en þá skorti um leið skoðun á því
hvaða þætti námsins þeir vildu helst bæta. Nemendur vildu aukið vægi þegar
kæmi að viðhorfi þeirra og að skólayfirvöld tækju tillit til skoðana þeirra á
skólastarfinu (bls. 16).
Í niðurstöðu rannsóknar sem gerð var á viðhorf nemenda til náms kemur
fram að nemendum finnist nám frekar skylda heldur en áhugaverð leið til
þekkingar. Höfundum rannsóknarinnar finnst staða og framganga drengja sérstakt
áhyggjuefni þar sem drengirnir standa höllum fæti þegar kemur að getu og áhuga
þeirra í námi (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk
Jónsdóttir, 2014, bls. 190 og 194). Ef miðað er við þessar niðurstöður má telja að
nemendur hafi mismunandi sýn á skólastarfið eftir því á hvaða aldri þeir eru,
hvað verið er að gera og hvað það er sem skiptir þá mestu máli á þeim tíma.
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Þegar kemur að samstarfi heimilis og skóla er misjafnt eftir foreldrum hvort
þeir telji þátttöku sína vera mikilvægan þátt í skólastarfi barna sinna. Þegar
aðalnámskrá grunnskólanna er skoðuð kemur fram að áhersla skuli lögð á
heilbrigð samskipti á milli heimila og skóla. Í aðalnámskrá segir:
Skólar bera ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og því sé viðhaldið alla
skólagöngu barnsins. Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi
barna sinna er forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera
á farsælu uppeldi og menntun barna sinna.
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 45).

Þetta kemur heim og saman við rannsóknir Nönnu Kristínar Christiansen
(2010) sem benda til að foreldrar séu meðvitaðir um stöðu sína og ábyrgð þegar
kemur að foreldrahlutverki barna í skólum (bls. 19). Með sinni hlutdeild geta
foreldrar bætt námsárangur barna sinna, aukið öryggi þeirra og aðlögun í
skólanum og stuðlað að forvörnum til framtíðar (Desforges og Abouchaar, 2003,
bls. 10. Munur er á því hvort foreldrar hafi ákveðnar væntingar eða óskir þegar
kemur að upplýsingastreymi skóla til foreldra og samstarfi þeirra á milli. Helstu
ástæður fyrir frávikum í samskiptum heimilis og skóla eru talin vera meðal annars
félags- og efnahagsleg staða foreldra, menntun móður, sálfélagsleg heilsa og
hjúskaparstaða foreldra (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls.
197). Í þessu sambandi leiddi rannsókn Kristínar og Amalíu (2014) í ljós að
kennarar jafnt sem foreldrar telja samskipti á milli heimilis og skóla vera
nauðsynleg þegar kemur að velferð barna og unglinga. Í rannsókninni kom fram
að á meðan foreldrar töldu aðkomu sína skipta minna máli þegar nemendur urðu
eldri, vildu eldri nemendur meiri aðkomu foreldra að skólastarfinu þegar kom að
stuðningi við heimanám og mat á námi (bls. 211). Rannsókn Birnu Maríu
Svanbjörnsdóttur, Allyson Mcdonald og Guðmundar Heiðars Frímannssonar
(2015) fjallar um þau samskipti sem eru á milli heimilis og skóla. Þar kom fram
að meirihluti foreldra sem voru þátttakendur í rannsókninni var ánægður með
samskipti sín við kennara og skóla barna þeirra. Einnig kom fram ánægja þeirra
með starfsemi skólans og skólastjórnendur, þó einstakir hlutir þörfnuðust umbóta.
Foreldrar vildu sjá meiri tengsl á milli heimila og skóla á þann hátt að foreldrar
gætu mætt í skólann án ástæðu, fengið sér kaffi og rætt við aðra foreldra (bls. 13–
14 og 16).
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2.1 Teymiskennsla
Teymiskennsla á rætur sínar að rekja til 5. áratugs síðustu aldar þegar skólar í
Bandaríkjunum fóru að þróa nýja nálgun í kennslu til að komast hjá þeim
kennaraskorti sem ríkti í ríkisskólum landsins. Á þeim tíma var teymiskennsla
skilgreind á þann hátt að tveir eða fleiri kennarar sæju um kennslu sama
nemendahóps á sama tíma og væru þar með samábyrgir fyrir námi og árangri
þeirra. Teymiskennslan var því ákveðin hugmynd að enduruppbyggingu skóla í
Bandaríkjunum með það fyrir augum að auka gæði náms og kennslu (Gurman,
1988, bls. 275; Lieberman, 1995, bls. 591; Warwick, 1972, bls. 14).
Teymiskennsla getur verið skilgreind á mismunandi hátt í dag en segja má þó að
fræðimönnum beri saman um kjarna hennar. Hún snýst fyrst og fremst um
aðkomu tveggja kennara eða fleiri sem hafa það að markmiði að kenna
nemendum í sama kennslurými, á sama tíma. Fræðimenn telja að teymiskennsla
byggist allra mest á faglegu samstarfi, samvinnu og samskiptum meðal kennara
sem hafa yfirumsjón yfir námi, líðan og velgengni nemendahópsins sem þeir
kenna (Ulrich og Nedelcu, 2012, bls. 854; Warwick, 1972, bls 18).
Anderson og Speck (1998) fjalla um hinar misjöfnu skilgreiningar á
teymiskennslu og það ósamræmi sem er á milli fræðimanna þegar þeir skilgreina
hugmyndafræðina. Þau vilja meina að þó fræðimenn horfi á hugtakið á
mismunandi máta séu þeir á sama máli um að teymiskennsla sé ávallt samvinna
tveggja kennara sem sameina krafta sína til kennslu hjá sama nemendahópi.
Hvort sem um er að ræða hópvinnu, kennsluaðferð eða samvinnu tveggja eða
fleiri kennara hefur hugtakið þróast í áranna
rás í takt við þróun
lærdómssamfélagsins og tækifæra til kennslu (bls. 673). Því geta verið
mismunandi útfærslur eins og Andersen og Peterson (1998, bls. 17) benda á þar
sem samvinna kennara og teymiskennsla geta verið sitt hvor hluturinn. Þrátt fyrir
að kennarar vinni náið saman í sama umhverfi er ekki þar með sagt að um
teymiskennslu sé að ræða. Samvinna kennara getur falið í sér samkennslu bekkja
í nokkrar kennslustundir og skipulag um stærri verkefni sem þeir félagar telja sé
mikilvægur þáttur í samstarfi kennara. Teymiskennsla er þó skilgreind á þann hátt
að þrátt fyrir að innihalda samvinnu af þessu tagi einkennist hún einnig af
formlegu skipulagi fram í tímann og skuldbindingu kennara til samstarfs í lengri
tíma. Í teymiskennslu er einnig lögð áhersla á að teymin leggi sig fram við faglegt
og persónulegt samstarf sín á milli með kennslufræðilegri nálgun.
Grunnhugmynd að teymiskennslu er því sú að hún styrki jákvæðar hliðar
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teymismeðlimanna og efli áhugasvið þeirra sem þeir geti notfært sér í kennslu
(Warwick, 1972, bls. 18). Murawski og Lochner (2011) hafa sambærilegar
hugmyndir og Warwick um mikilvægi teymiskennslunnar og einnig telja þær að
hugmyndafræði teymiskennslunnar og einstaklingsmiðað nám haldist í hendur
þegar kemur að árangri nemenda í námi. Þær leggja til að kennarar með
mismunandi sérþekkingu og viðmið til kennslu taki saman höndum í þeim
tilgangi að vinna að bættum árangri nemenda. Þær telja að þegar þessir ákveðnu
kennarar vinni í daglegu samstarfi innan sömu kennslustofunnar séu góðar líkur á
að nemendur hljóti aukinn ávinning, hegðunarlega, félagslega og ekki síst
námslega (bls. 174).

Mismunandi áherslur í teymiskennslu
Ýmsar tegundir teymiskennslu hafa verið skilgreindar og má þar nefna
skilgreiningar Goetz (2000) og Krøll-Schwartz (2004) sem flokka teymiskennslu
í nokkra flokka.
Goetz (2000) fjallar um hugmyndafræðina á bak við teymiskennsluna og
mikilvægi hennar út frá árangri nemenda (án bls. tals). Hún skilgreinir
teymiskennsluna með því að skipta henni upp í tvo flokka sem sjá má í töflu 1 hér
að neðan. Flokkur A inniheldur sex mismunandi skilgreiningar á teymiskennslu
þar sem tveir eða fleiri kennarar koma saman og kenna nemendum í sömu
kennslustofunni. Flokkur B inniheldur útskýringar á mismunandi gerðum teyma
sem vinna saman að ákveðnum málefnum og verkefnum en kenna ekki endilega
sama nemendahópi á sama tíma (Goetz, 2000, án bls. tals).
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Tafla 1 – Flokkun og skilgreiningar Karin Goetz á teymiskennslu:
Fyrirkomulag A:

Fyrirkomulag B:

Tveir eða fleiri kennarar kenna saman

Kennarateymi sem vinnur saman að ákveðnum

nemendahópi á sama tíma í sama kennslurými:

verkefnum en kennir ekki endilega sama
nemendahópi á sama tíma:

Hefðbundin teymiskennsla (e. traditional team

1.

Teymismeðlimir hittast daglega með það

teaching)

að markmiði að skiptast á hugmyndum

Dæmigerð teymiskennsla þar sem kennarar í

og daglegum viðfangsefnum sem teymið

teymi skiptast á að leggja inn efni fyrir

vinnur að hverju sinni, hvort sem það eru

nemendur út frá hæfni þeirra, axla jafna ábyrgð

ákveðin viðfangsefni eins og

og eru jafnvirkir í tímum. Dæmi um slíka

námskráargerð eða verkfæri og bjargir til

kennslu getur verið að kennarar skipti með sér

kennslu. Eftir fundinn fara kennarar hver

hlutverkum á þann hátt að annar kennarinn

í sína áttina.

útskýri fyrir nemendahópnum nýtt viðfangsefni
á meðan hinn tekur dæmi um viðfangsefnið upp

2.

Teymisvinna þar sem kennarar deila

á töflu á sama tíma. Á þennan máta geta

aðferðum til náms og kennslu með það

nemendur bæði hlustað og fengið útskýringu á

að markmiði að finna lausnir á

viðfangsefninu á sama tíma.

vandamálum en einnig að dýpka
þekkingu sína kennslufræðilega séð.

Samstarfskennsla: (e. collaborative teaching)
Á þessu stigi byggist samstarfið á fræðilegri

3.

Teymisvinna sem gengur út á það að

þekkingu kennaranna sem vinna saman að því að

teymið vinni að skipulagi kennslu innan

skipuleggja og kenna efnið.

ákveðins nemendahóps og skipti að
lokum nemendahópnum niður í

Stuðningsteymi: (e. supportive team teaching)

jafnmarga hópa og teymismeðlimir eru

Teymiskennsla þar sem nokkrir kennarar koma

margir, með það að markmiði að kenna

saman en aðeins einn þeirra hefur ábyrgð og

námshópunum efnið sem teymið

umsjón með bekknum. Aðrir í teyminu eru til

skipulagði í byrjun.

halds og traust og aðstoða nemendur og kenna
þeim leiðir í átt að lausnum á viðfangsefninu.
Dæmi um þetta er að kennari myndi leggja fyrir
verkefni í lestri á meðan aðrir úr teyminu
aðstoða nemendur með að nýta leiðir til lausna á
borð við gagnvirkan lestur til að vinna verkefnið.
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Hliðstæð kennsla (e. parallel instruction)

4.

Teymisvinna þar sem aðeins einn

Kennsla tveggja kennara eða fleiri sem skipta

teymismeðlimur sér um að skipuleggja

bekknum í hópa eftir því hvað bekkurinn er stór

fyrir allt teymið. Þetta hefur það í för

og hve margir kennarar koma að kennslunni. Í

með sér að kostir teymiskennslunnar eru

hópunum er sama viðfangsefni kennt. Til að

ekki nýttir til fulls þar sem farið er eftir

þessi aðferð virki þarf teymið að vera skipulagt,

hugmyndum stjórnandans að öllu leyti í

samstíga um efnið og sammála um markmið sem

stað þess að teymið ákveði hlutina í

byrjað er með í upphafi.

sameiningu. Það getur þó verið
óhjákvæmilegt vegna tíma og fjárskorts.

Bekkjar-aðgreining

(e.

differentiated

split

class)
Nemendum er skipt í hópa eftir námsþörfum.
Hver hópur fær kennslu og stuðning við sitt hæfi

5.

Þegar teymið skipuleggur ákveðið

frá teyminu. Hóparnir geta verið mismunandi

viðfangsefni í sameininingu og kennir

eftir því hvað er kennt hverju sinni.

sínum námshópi út frá sinni hæfni. Dæmi
um þetta getur verið sjö kennarar sem

Umsjónarkennari (e. monitoring teaching)

eiga að kenna sjö mismunandi hópum

Einn kennari úr teyminu hefur ábyrgð með

stærðfræði. Þá fá allir sjö hóparnir

bekknum

mismunandi nálganir á verkefninu frá

eftir

kennsluefni.

Hann

kennir

viðfangsefnið og hefur umsjón með því á meðan

hverjum kennara.

hinir úr teyminu ganga um stofuna og aðstoða
nemendur sem þurfa á hjálp að halda, auk þess
að halda aga í bekknum.

(Goetz, 2000, án bls. tals)

Flokkun Krøll-Schwartz
Krøll-Schwartz (2004) skilgreinir hugtakið teymisvinna kennara (e. teamwork)
sem ólíkar gerðir samvinnu kennara í fjórum mismunandi stigum þar sem hún
byrjar á einfaldan hátt og verður flóknari með hverju stigi (bls. 12).
1. stig – Samvinna kennara (d. lærersamarbejde). Þar vinna kennarar að þeim
markmiðum sem þeir hafa sett sér. Þeir fara til dæmis í sameiningu yfir verkefni
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nemenda eða vinna saman að ákveðnum verkefnum til að spara tíma. Á þessu
stigi er lögð áhersla á nemendurna sjálfa en ekki samvinnu eða samskipti
kennaranna sín á milli (bls. 13).
2. stig – Aukin samvinna kennara (d. udvidet lærersamarbejde). Kennarar
vinna að fleiri markmiðum sem tengjast nemendum en á stigi 1. Kennarar vinna
með afmarkað efni, líkt og í fyrsta stiginu, en á þessu stigi hafa bæst við markmið
sem snúa að námsþróun. Má þar nefna faglega og menningarlega þætti sem unnið
er að fyrir bekkinn. Með því setja kennarar sér ákveðin markmið þegar kemur að
námsmati nemenda og félagslegri stöðu þeirra á þann hátt að það skili sér í
námsárangri og vellíðan nemenda. Einnig eru nemendasamtöl tekin í sameiningu.
Líkt og á fyrra stigi er lögð áhersla á ávinning nemenda en ekki kennaranna einna
og sér.
3. stig – Kennarateymi (d. lærerteam). Á þessu stigi er haldið áfram að þróa
námsmarkmið nemenda ásamt því að bæta inn markmiðum kennarahlutverksins.
Á þessu stigi er lögð áhersla á að kennarar séu reiðubúnir til að bæta kennsluhætti
sína í formi starfsþróunar. Unnið er að sjálfu teyminu til að bæta samvinnu
kennara og kennarar vinna markvisst að faglegri og persónulegri námsframvindu
nemenda sinna.
4. stig – Námsteymi (d. det lærende team). Teymið heldur áfram að þróast til
áframhaldandi samstarfs sem getur orðið langvarandi. Lögð er áhersla á að
teymið sé tilbúið til að vinna sameiginlega og náið að flestum málum sem koma
að nemendum, námslega og persónulega séð. Unnið er að því að bæta styrkleika
hvers meðlims í teyminu og nota þá styrkleika til að efla teymið enn frekar.
Einnig er unnið með bætt samskipti, eins og sjálfsígrundun og lausnamiðun ef
upp kemur ágreiningur í teyminu. Eins og í stigi þrjú er lögð áhersla á faglega og
persónulega námsframvindu nemenda og hlutverk teymisins í formi samstarfs,
virðingar og markmiða.
Krøll-Schwartz (2004, bls. 13)

Þegar skoðaðar eru þessar tvær skilgreiningar á teymiskennslu kemur í ljós að
ákveðinn munur er á milli þeirra. Skilgreining Krøll-Schwartz byggist helst á
skuldbindingu til að þróa og efla nám kennara og nemenda en Andersen og
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Peterson (1998) leggja áherslu á að venjulegt samstarf kennara og teymisvinna
séu ekki sami hluturinn þó að þeir telji að líkindi séu með þeim. Segja þeir félagar
að mikilvægt sé að þessi tvö hugtök séu skilgreind á þann hátt að kennarar
misskilji þau ekki þegar kemur að samvinnu kennara og að þeir vinni samkvæmt
því. Hugtökin teymisvinna og kennarasamstarf geta því hvort um sig verið mjög
mikilvægur þáttur í skólastarfinu (bls. 17). Miðað við skilgreiningar Andersen og
Peterson (1998) má sjá að fyrstu tvö stig Krøll-Schwartz, sem fjallað er um hér að
ofan, eru dæmi um teymisvinnu kennara þar sem áhersla er lögð á nemandann
sjálfan og markmiðasetningu teymismeðlimanna. Ef haldið er áfram með
hugmyndir Andersen og Peterson eru stig þrjú og fjögur hjá Krøll-Schwartz
flokkuð sem teymiskennsla þar sem teymið sjálft er þá orðið langvarandi. Einnig
eru merki þess á þessum stigum að unnið sé út frá þeim markmiðum sem skipta
nemendur máli, ekki síður en kennara og samskipti þeirra innan teymisins (bls.
17).
Samvinna og samskipti kennara eru einn af mikilvægari hlutum í
skólastarfi. Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason (2012, bls. 34) hafa
ákveðnar hugmyndir um hvað þurfi að vera til staðar svo einstaklingar nái
hámarksárangri í mannlegum samskiptum. Til að byrja með þarf einstaklingur að
hafa góða sjálfsþekkingu og meðvitaða tilfinningu fyrir því hvernig hann hugsar
og hvernig honum líður. Hann verður að vita það til að eiga auðveldara með að
setja sig í spor annarra á þann hátt að hann geti áttað sig á líðan þeirra, hugsunum
og viðbrögðum sem þeir hafa gagnvart honum sjálfum. Til að einstaklingurinn
geti kynnst öðrum verður hann að vera tilbúinn til að tengjast öðrum
einstaklingum og/eða hópum tilfinningalegum böndum. Einstaklingurinn þarf að
vera reiðubúinn til að hugsa inn á við og leggja eigin skoðanir og tilfinningar til
hliðar með það að markmiði að bæta samskipti sín gagnvart öðru fólki sem
mögulega gæti verið ósammála honum. Hver einstaklingur þarf að setja sér
ákveðin markmið sem felast í því hvers konar manneskja hann langar að vera
þegar kemur að samskiptum við aðra. Hann þarf að vera reiðubúinn til að vinna
að þeim markmiðum, þróa þau og bæta í átt að betri samskiptum. Að lokum þarf
einstaklingurinn að þekkja sjálfan sig það vel að hann geti hegðað sér í samræmi
við hvað er mikilvægast þegar kemur að því að þroskast sem einstaklingur í hópi.
Góð samvinna og samskipti á milli kennara eru því grundvallaratriði þegar kemur
að árangri nemenda (Johnson, 2003, bls. 337).
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2.2 Lykilþættir í teymiskennslu
Kennarar hafa staðið í miklum breytingum í gegnum árin þegar kemur að starfi
þeirra með börnum og þá sérstaklega í formi ígrundunar og starfsþróunar. Til þess
að sá árangur náist, þurfa kennarar að vera gæddir góðum leiðtogahæfileikum,
vera jákvæðir, góðir í mannlegum samskiptum og geta unnið með öðrum (Amalía
Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 32; Guðmundur Heiðar
Frímannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 28–29;
Sigurður Kristinsson, 2013, bls 247–248).
Good og Brophy (2003) fjalla um þá þætti þegar hugað er að teymiskennslu.
Þeir eru ekki fjarri því sem aðrir fræðimenn hafa að segja um tækifæri
teymiskennslunnar þegar kemur að námsárangri nemenda. Þeir nefna þætti eins
og samstarf, virðingu, gott skipulag kennslu og jákvætt viðhorf til námsumhverfis
sem mikilvægar forsendur fyrir því að teymiskennsla virki og bæti námsárangur
og líðan nemenda í skólum (bls. 491–492). Hugmyndir þeirra félaga kallast á við
niðurstöður rannsóknar þar sem fram kemur að samband sé á milli líðanar
nemenda, námsárangurs þeirra og samvinnu kennara sem kenni í teymum. Þar
kom fram að þeir kennarar sem vinna saman í teymum eigi meiri möguleika á að
þróa sig betur í starfi og vera betur í stakk búnir til að leita lausna á þeim
vandamálum sem upp koma í kennslu. Enn fremur er talið að kennarar eigi í betri
samskiptum við samstarfsfélaga sína þar sem megináhersla er lögð á samvinnu
teymis og lausnaleit teymismeðlima (Ronfeldt, McQueen og Grissom, 2015, bls.
506).

Samskipti og samvinna teyma
Öll skiptum við máli þegar kemur að góðum samskiptum og samvinnu við aðra,
hvort sem um er að ræða í vinnu eða einkalífi. McLaughlin og Talbert (2001, bls.
22) leggja áherslu á að samvinna og samskipti kennara séu af hinu góða ef horft
er til árangurs í kennslu. Í samvinnu kennara þurfa allir að sitja við sama borð og
leggja sitt af mörkum til að gera samstarfið sem árangursríkast. Að deila
upplýsingum sín á milli, reynslu og hugmyndum sem virka innan skólans getur
leitt til þess að kennarar auki gæði kennslunnar og námsins, sem og starfsþróun
sína. Stuðningur og góður starfsandi innan teymis er því kennurum mikilvægur
þegar kemur að þróun teyma (Damore og Murrey, 2009, bls. 242; Fullan, 2001,
bls. 129; Meirink, Imants, Meijer og Verloop, 2010, bls. 161).
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Samskipti og samvinna kennara einskorðast ekki aðeins við þá sjálfa, heldur
skipta góð samskipti gríðarlega miklu máli þegar kemur að námi nemenda.
Samkvæmt Rúnari Sigþórssyni (1999, bls. 136–137) skipta samskipti og
vinnubrögð kennara ekki síður máli en hið formlega námsefni þegar kemur að
ávinningi nemenda. Með því að leggja áherslu á að kennarar samtvinni
kennsluhætti sína og bekkjarstjórnun fá nemendur fleiri tækifæri til að byggja upp
sjálfstæði og sjálfsímynd og eiga þar með auðveldara með að fara eftir
fyrirmælum. Þá er horft sérstaklega til félagastuðnings (e. peer coaching) og
vettvangsráðgjafar (e. supervision). Tilgangurinn með þessum tveimur hugtökum
er að hvetja kennara til að horfa gagnrýnum augum á kennarastarfið og skapa
faglegar umræður um bætta starfsþróun og hvetja aðra samkennara til að leita
víðtækra lausna (Robertson, 2008, bls. 90 og 110; Schön, 1987, bls. 247).
Nierengarten (2008) er á sama máli og Rúnar en leggur einnig til að
skólastjórnendur taki virkan þátt í ráðgjöf, leiðbeiningu og hvatningu í starfi
teyma (bls. 79). Niðurstöður Rúnars og Nierengarten kallast á við
starfendarannsókn Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur, Allyson Macdonald og
Guðmundar Heiðars Frímannssonar (2013) þar sem þau fjalla um mikilvægi
ígrundunar kennara, samstarfs og samvinnu þeirra og að kennarar prófi sig áfram
með það fyrir augum að bæta sig í starfi og kennslu (bls. 67–68).
Til að kennarar geti þróað sig í starfi telur Hargreaves (2001) að þeir geti
unnið saman að markmiðum um að bæta sig í starfi og verið lausnamiðaðir þegar
kemur að vandamálum sem þeir standa frammi fyrir í samstarfi, samvinnu eða
kennslu. Félagslegur stuðningur samstarfsfélaga skiptir því miklu máli þegar
kemur að öryggi og sjálfstæði kennara sem kenna og leiðbeina nemendum.
Misjafnar skoðanir eru á gildum teymiskennslu og eðlilegt er að kennarar séu
tregir að tileinka sér nýja og óþekkta hluti og finni jafnvel fyrir kvíða og
vanmætti við að takast á við ný markmið (bls. 503 og 513). Rúnar Sigþórsson
(1999, bls. 75) og Anna Kristín Sigurðardóttir (2008, bls. 14) hafa sambærilegar
hugmyndir og Hargreaves þegar kemur að félagslegum stuðningi samstarfsfélaga.
Benda þau á að því fleiri kennarar sem koma saman, því dýpri þekking verði á
faglegu starfi kennara þar sem þeir skiptist á hugmyndum, reynslu og áhuga á því
sem viðkemur faglegu starfi innan skólans. Kennarar sem búa við góðan stuðning
í starfi eru líklegri til að taka áhættu þegar kemur að nýrri nálgun í kennslu heldur
en aðrir (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2008, bls. 14). Þetta kemur heim og saman
við þróun á því lærdómssamfélagi sem við horfum á í dag og sem margir skólar

18

vilja þróa; að kennarar geti deilt sínum upplýsingum til að þróa þær hugmyndir
sem leiða til betri kennsluhátta og þar af leiðandi betri árangurs nemenda í námi.

Skipan teyma
Að mörgu þarf að huga þegar skipaðir eru kennarar í teymi.
Meistaraprófsrannsókn Svanhildar Maríu Ólafsdóttir (2009) leiddi í ljós að til
þess að teymiskennsla gangi sem allra best skiptir skipan teyma miklu máli.
Sagði hún það lykilatriði að teymið væri með svipaðar hugmyndir að markmiðum
og að teymisfélagar væru virkir þátttakendur í því starfi sem viðkæmi kennslu.
Einnig kom fram að teymisfélagar þyrftu að sammælast um markmið og
skilgreiningar á starfinu, þar sem samvinna þeirra skiptir máli þegar kemur að
þróun og velgengi innan teymisins (bls. 50). Áhersla var lögð á að
skjólastjórnendur væru í aðalhlutverki við skipan teyma og að marga hluti þyrfti
að hafa í huga þegar kæmi að ráðstöfun kennara í teymi. Þátttakendur
rannsóknarinnar horfðu sérstaklega eftir því að fólk fengi sveigjanleika og tíma til
að aðlagast. Með því var lögð sérstök áhersla á að teymin ættu að vera fámenn og
nægur tími væri gefinn til að kynnast, þróast og feta sig áfram (bls. 62). Þetta er í
samræmi við það sem Anderson og Speck (1998) segja um að teymin geti tekið
vikur, mánuði og jafnvel ár í að þróast á þann stað sem þau vilja vera á (bls. 678).
Hugmyndir Anderson og Speck ríma við hugmyndir Warwick (1972) sem gengur
enn lengra og segir að gera megi ráð fyrir að það taki teymið frá 3 og upp í 5 ár
að stilla saman strengi sína. Hann segir jafnframt að kennarar í teymi þurfi að
sýna þolinmæði þegar kemur að þeirri vinnu og skipulagi sem fylgir myndun
teyma og við teymiskennslu. Segir hann að skipulag og metnaður teymis séu
mismunandi eftir skólum og að kennarar og skólastjórnendur megi ekki ákveða í
flýti skipan teymisins, því nánast sé útilokað að slík teymi geti unnið saman og
náð þeim markmiðum sem þau setja sér. Þetta á sérstaklega við um kennara sem
ekki hafa öðlast þá færni eða þekkingu sem skiptir máli þegar kemur að samstarfi
eins og teymiskennslu (bls. 44). Conderman (2011) kemur með svipaðar
hugmyndir og Warwick í þeim efnum og segir að stíga þurfi varlega til jarðar
þegar kemur að myndun teyma með það að leiðarljósi að þeir kennarar sem valdir
eru til að vinna saman séu tilbúnir til þess (bls. 222).
Þegar kemur að árangri teyma nefna Haukur Ingi og Helgi Þór (2012) að
árangur teymisins felist í því að það geti spilað saman sem ein heild og að hægt sé
að samhæfa teymið á þann hátt að allir séu sammála um hver séu markmið og
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hlutverk innan þess. Þá segja þeir að miklu máli skipti að allir meðlimir teymisins
þekki og skilji hver annan og að samskipti þeirra á milli séu óhindruð (bls. 110).
Hargreaves (2001) kemur með svipaða nálgun og fjallar um þann fjársjóð sem
gott og vel skipulagt teymi getur leitt af sér. Í rannsókn hans kom einnig fram að
það geti tekið teymi talsverðan tíma að slípast saman. Dæmi var tekið um að
þróað og skipulagt teymi væri í líkingu við gott hjónaband, þar sem hver
teymismeðlimur vissi hvað aðrir meðlimir hugsuðu. Meðlimum þess teymis
fannst eins og þeir þyrftu ekki að útskýra í smáatriðum hugmyndir að verkefnum,
því aðrir í teyminu vissu um hvað þeir töluðu (bls. 513–514).

Lausnaleit teyma
Ekki verður hjá því komist að teymi verði ósammála og að ágreiningur verði
vegna mismunandi áherslu teymismeðlima á viðfangsefni og markmið teymis.
Goetz segir að þótt samband og samvinna teymismeðlima séu góð, sé sjaldgæft
að aðstæður innan teymis séu án átaka. Goetz (2000) og Kroll-Schwartz (2004)
eru samstíga þegar kemur að mikilvægi þess að kennarar standi saman, hvetji
hver annan til dáða og setji sér ákveðin markmið sem þeir ætli að framfylgja.
Leggja eigi áherslu á uppbyggilegar námsaðstæður ef ólíkir einstaklingar koma
saman í teymi. Leggja þær jafnframt til að teymin æfi sig í að leysa ágreining
með það fyrir augum að finna lausnir á vandamálum þegar til átaka kemur (án
bls. tals; bls. 25) til að hægt sé að komast hjá því að ágreiningur verði að
alvarlegum samskiptavandamálum. Þetta kemur heim og saman við rannsókn
Birnu og félaga (2013) þegar kemur að samskiptahæfni kennara í teymum. Í
rannsókninni er fjallað um ágreining sem varð vegna samskiptavandamála í einu
teyminu, þar sem teymið talaði lítið saman og kennarar þess höfðu mismunandi
áherslur í kennslu og óskýr markmið (bls. 66).
Eins og komið hefur fram byggist teymiskennsla á samvinnu nokkurra
kennara sem getur borið með sér áskoranir og tækifæri. Að vinna sem heild getur
tekið á en hefur samt sem áður marga kosti í för með sér. Það gefur lit í tilveruna
að vinna með fólki sem hefur sömu áherslur og markmið til að vinna að og fá þar
af leiðandi hvatningu og stuðning frá þeim sem vinna saman.
Tækifæri í teymiskennslu
Í rannsókn Goetz (2000) eru dregnar saman þær jákvæðu hliðar sem
teymiskennsla hefur í för með sér. Nefnir Goetz sérstaklega þau fjölbreyttu
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tækifæri sem felast í teymiskennslunni sem getur aukið velferð kennara, svo sem
aukin samskipti við samkennara og félagslegur stuðningur sem getur skipt miklu
máli þegar upp koma vandamál sem finna þarf lausnir á (án bls. tals). Hún bætir
við að teymiskennsla rjúfi einangrun kennara og breyti starfi þeirra frá því að þeir
kenni einir og taki einir ábyrgð á nemendum yfir í meiri samgang og samskipti
kennara. Hún nefnir að teymið leggi sig fram við umræður, lausnaleit og
markmiðasetningu sem og að teymið standi saman sem lið. Með því segir hún að
teymið leyfi sér að upplifa gleði og sorgir saman og vinni að þeim markmiðum í
að efla hvert annað sem einstaklingar og sem liðsheild (Goetz, 2000, án bls. tals).
Þetta kemur heim og saman við niðurstöður Johnson (2003) sem rannsakaði
ávinning kennara í samvinnu og samskiptum í teymum. Þar kom í ljós að
samvinna í teymum hefur meiri ávinning í för með sér fyrir nýútskrifaða kennara.
Kennarar sem voru nýútskrifaðir eða reynslulitlir og unnu í teymi voru ánægðari
en þeir sem unnu almennt, einangrað kennarastarf (bls. 346). Conderman (2011)
hefur svipaða nálgun og Goetz og Johnson en bætir við að þrátt fyrir að
teymiskennsla sé hugmyndafræði sem flestir kennarar geti tileinkað sér geti þeir
það þó ekki allir. Nefnir hann þann árekstur sem getur orðið á milli kennara sem
hafa of ólík sjónarmið og markmið til að árangur teymisins náist. Við þær
aðstæður getur skapast ágreiningur sem erfitt getur reynst kennurum og
stjórnendum að leysa (bls. 223).
Nokkrar rannsóknir um námsárangur nemenda sem fá teymiskennslu hafa leitt
í ljós að þeir nemendur nái meiri árangri í námi en þeir sem eru í skólum sem
tileinka sér almenna kennslu. Í öðrum rannsóknum sem stutt geta þær fyrri,
kemur fram nemendur fundu fyrir meiri stuðningi kennara sem leiddi oftar til
betri líðanar nemenda á skólatíma, hegðunar, ástundunar og jákvæðni í garð náms
(Anderson og Speck, 1998, bls. 673; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg
Kaldalóns, 2017, Ronfeldt, Farmer, McQueen og Grissom, 2015, bls. 506; Rúnar
Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls. 187;
Vangrieken, Dochy, Raes og Kyndt, 2015, bls. 27 – 28). Ingvar Sigurgeirsson og
Ingibjörg Kaldalóns, 2017,
Meiri líkur eru á að teymiskennarar finni fyrir aukinni starfsánægju og
faglegum áhuga á því viðfangsefni sem þeir taka sér fyrir hendur, samkvæmt
Main og Bryer (2005). Þær telja það vera vegna aukinna samskipta kennara á
milli um hugmyndir og lausnir á málum sem þeir takast á við hverju sinni (bls.
198).
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Áskoranir í teymiskennslu
Þegar litið er á veikleika í teymiskennslu er algengast að benda á tímaskort hjá
kennurum sem vinna í teymum, sem virðist ekki vera forgangsatriði hjá
stjórnendum (Goetz, 2000, án bls. tals; Guise, Habib, Thiessen og Robbins, 2017,
bls. 372; Gunn og King, 2003, bls. 18; Lieberman, 1995, bls 595; Nierengarten,
2013, bls. 77). Conderman (2011) hefur svipaðar hugmyndir um vankanta
teymiskennslunnar og fjallar um þær gildrur sem eru til staðar þegar teymi eru
sett saman. Hann leggur áherslu á að kennarar séu tilbúnir til að koma sér saman
um málefni og mæti hver öðrum á jafnréttisgrundvelli. Sé slíkt ekki gert getur það
leitt til árekstra á milli teymismeðlima, eins og baktals eða misskilnings, sem geta
haft þær afleiðingar að teymin leysist upp (Conderman, 2011, bls. 224; Johnson,
2003, bls. 347). Main og Bryer (2005) vísa til svipaða þátta þar sem þær telja
mikilvægt að kennarar sé tilbúnir til að breyta sínum hugsjónum og gildum ef það
er nemendum og teyminu sjálfu til hagsbóta (bls. 199). Samkvæmt Conderman
(2011) skiptir ekki máli hvort teymið sé hópur af góðum vinum eða ókunnugu
fólki, ef persónuleg mál og/eða mismunandi sýn á markmið teymisins er ríkjandi
hjá teymismeðlimum. Væntingar teymismeðlima til hver annars eða það að
teymismeðlimur finni fyrir ójafnræði eða óvirðingu frá hinum teymismeðlimum
getur haft mikil áhrif á teymið (bls. 224). Sama má segja um teymi sem eru
skipuð sérfræðingum í faginu. Þrátt fyrir þekkinguna sem þeir hafa getur
mismunandi sýn þeirra leitt til erfiðleika í samskiptum og lausnaleit
teymismeðlimanna. Það getur orðið þess valdandi að vinnulag teymisins verði
óskipulagt og ábótavant, sem getur að lokum leitt til verri samskipta við
nemendur og foreldra. (Brown, 2013, án bls. tals; Conderman, 2011, bls. 224).
Goetz (2000) fjallar um ákveðna þætti sem kennurum ber að hafa í huga þegar
kemur að þeim áskorunum sem teymiskennsla getur haft á nemendur. Hjá sumum
nemendum gæti teymi aukið óöryggi og óánægju með nám og kennslu frekar en
ef um einn stakan kennara væri að ræða. Einnig nefnir hún að teymiskennsla þar
sem kennarar sýna fleiri en eina aðferð geti verið ruglingsleg fyrir suma
nemendur (án bls. tals). Þegar litið er til þeirra nemenda sem eiga við
athyglisbrest eða kvíða að stríða nefnir Goetz (2000) að teymiskennsla geti ýtt
undir kvíða og vanlíðan nemenda ef hún er ekki nægilega vel skipulögð af
kennurum (án bls. tals). Í rannsókn Johnson (2003) kom fram óánægja meðal
kennarateyma um þá ábyrgð og skiptingu valds á milli teymisfélaga. Fannst þeim
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hugsunin almennt af hinu góða en vinnan á bak við það ekki í samræmi við þann
tíma og fjármagn sem skólar hafa til umráða. Fannst kennurum krafa skólans of
mikil til að gegna ákveðnum verkefnum innan ákveðins tímaramma og vinnan
fyrir vikið illa launuð (bls. 347).

Teymiskennsla og lærdómssamfélag
Ef litið er yfir þau einkenni og markmið sem lagt er upp með í teymiskennslu og
lærdómssamfélagi má sjá að margt er sameiginlegt með þeim hugmyndum.
Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar um tengsl teymiskennslu og
lærdómssamfélags sem vert er að skoða þegar kemur að atriðum innan þessa
hugmyndafræða sem vinna saman sem heild. Má þar nefna rannsókn Önnu
Kristínar Sigurðardóttur (2010) sem leiddi í ljós að úrbætur sem gerðar eru til
þróunar á faglegu lærdómssamfélagi geta bætt skilvirkni skóla og námsárangur
nemenda. Út frá því taldi Anna Kristín teymiskennslu koma til greina sem eitt af
lykilatriðum þróunar náms og kennslu í skólum sem vinna að faglegu
lærdómssamfélagi og nálgunar nemendans til náms (bls. 408). Samhljómur er á
milli niðurstaðna Önnu Kristínar og niðurstöðu Svanhildar Maríu Ólafsdóttur
(2009) sem lagði áherslu á að teymi töluðu saman sín á milli til að styrkja innviði
lærdómssamfélagsins. Í rannsókn Svanhildar Maríu (2009) kom fram að ef
teymiskennarar og skólastjórnendur ynnu ekki með markvissum hætti að gildum
teymiskennslu og teymin töluðu ekki saman sín á milli væri fjarstæðukennt að ná
fram skilvirku lærdómsamfélagi. Skilvirkt lærdómssamfélag getur því orðið til ef
lögð er áhersla á samskipti og samvinnu teyma, sem og að þau deili upplýsingum
sín á milli (bls. 102).
Í niðurstöðum meistarararannsóknar Þorbjargar Jóhannsdóttur (2012), sem
vann út frá skilgreiningum Krøll-Schwartz, kemur fram að teymiskennsla getur
ýtt undir starfsþróun kennara og þar með bættri kennslu sem leitt geta til betra
lærdómssamfélags síðar meir (bls. 54). Niðurstöður Sólveigar Ástu
Guðmundsdóttur (2014) og Fríðu Rúnar Gunnþórsdóttur (2014) eru með svipuðu
sniði. Meistararannsóknir þeirra, í báðum tilvikum tilviksrannsóknir, sýndu fram
á að teymiskennsla leiddi til faglegs samstarfs kennara og hvatti þá til að horfa
inn á við, sem studdi hugmyndir skilvirks lærdómssamfélags (bls. 64–65; bls.
60). Því má vera ljóst að teymiskennsla og lærdómssamfélag haldast í hendur við
að bæta skilvirkni skóla og nám nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2013, bls
45 – 46).
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2.3 Samantekt
Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir hugtökunum lærdómssamfélagi,
opnum skóla og teymiskennslu. Teymiskennsla og lærdómssamfélag eiga margt
sameiginlegt þar sem samvinna kennara getur snúist um að dreifa skipulagi og
ábyrgð á viðfangsefnum, líkt og faglegt lærdómssamfélag einkennist af. Líkt og
komið hefur fram byggist lærdómssamfélag alla jafnan á því að gera
skólasamfélagið að stað þar sem fólk lærir saman og þróa það til betri vegar fyrir
kennara og nemendur. Teymiskennslan felur í sér samvinnu kennara við að kenna
og bera ábyrgð á þeim nemendum sem teyminu hefur verið úthlutað. Einnig þarf
starfsfólk að vera tilbúið til að skuldbinda sig til að kenna og þróa þá starfshætti
sem eru nemendum og kennurum fyrir bestu.
Í rannsókninni sem hér um ræðir verður gengið út frá þessum hugmyndum
fræðimanna þegar kemur að lærdómssamfélagi og teymiskennslu sem
hugmyndafræði og rætt verður við þrjá hópa sem koma á mismunandi hátt að
teymiskennslu. Þeir hópar sem um ræðir eru kennarar, foreldrar og nemendur, og
verður reynt að varpa ljósi á viðhorf þeirra til teymiskennslu. Einnig verður leitast
við að koma auga á kosti og veikleika teymiskennslu og hvort hún styðji við
lærdómssamfélagið.
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3. Rannsóknaraðferð
Í þessum kafla verður greint frá aðferðum rannsóknarinnar, vali á
þátttakendum, gagnasöfnun, siðferðilegum álitamálum og takmörkunum
rannsóknarinnar.

3.1 Aðferð rannsóknar
Við val á rannsóknaraðferð verður rannsakandinn að huga að því, út frá
markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunni (Creswell, 2012,
bls. 16), hvers konar gögnum hann ætlar að safna. Rannsóknin hefur það að
markmiði að varpa ljósi á og reyna að skilja hvernig kennarar, foreldrar og
nemendur sjá hlutverk teymiskennslu í faglegu lærdómssamfélagi. Með
eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research) er átt við að
rannsakandi setji sig vel inn í viðfangsefnið og leyfi því að lifa með sér á
þeim tíma sem rannsóknin fer fram. Gagna var aflað með rýnihópaviðtölum
og vettvangsathugunum til að skoða efnið frá ólíkum sjónarhornum og fá
fram persónulega reynslu og viðhorf þátttakenda. Viðtöl eru álitin öflug leið
til að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í byrjun (Helga
Jónsdóttir, 2013, bls. 137 og 149; Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239;
Sóley S. Bender, 2013, bls. 301).
Vettvangsathuganir eru gerðar með það að markmiði að skoða
rannsóknarefnið í sínu eðlilega umhverfi þar sem atburðir og samskipti eru
skráð af rannsakanda. Í vettvangsathugunum var notaður matslisti um
lærdómssamfélagið til að máta við aðstæður og öðlast betri sýn á faglegt
umhverfi skólastarfsins (Creswell, 2014, bls. 235–236; Olivier og Hipp,
2010, án bls. tals). Við val á þátttakendum var haft í huga að þeir hefðu
reynslu og skoðun á viðfangsefni rannsóknarinnar. Því er um að ræða
tilgangsúrtak (e. purposive sampling), þar sem þátttakendurnir sem valdir
voru störfuðu í teymum og/eða höfðu reynslu af teymiskennslu sem foreldrar
eða nemendur (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130).
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3.2 Þátttakendur
Við val á þátttakendum í rannsókninni var litið til skóla sem leggur áherslu á
teymisvinnu og teymiskennslu og til þeirra aðila sem höfðu persónulega
reynslu af teymiskennslu. Til að fá innsýn í mismunandi sjónarhorn og
aðkomu að viðvangsefninu var sóst eftir rýnihópaviðtali við kennara sem
starfa í teymum, foreldra og nemendur. Haft var samband við skólastjóra í
grunnskóla utan höfuðborgarsvæðisins sem byggir starf sitt á teymiskennslu.
Óskað var eftir þátttöku skólans og jafnframt tilkynnt un tilgang
rannsóknarinnar og markmið hennar (sjá fylgiskjal 1). Með aðstoð
skólastjóra, sem valdi þátttakendurna, var haft samband við kennara sem
höfðu samþykkt að taka þátt í rannsókninni. Auk þeirra var haft samband við
foreldra nemenda við skólann sem höfðu persónulega reynslu af
teymiskennslu í skóla barna sinna.
Skólastjóri sendi rannsakanda upplýsingar um einstaklinga sem sýnt höfðu
áhuga á þátttöku. Einstaklingarnir voru sex kennarar, fjórtán foreldrar og sjö
nemendur. Þeim var öllum sendur tölvupóstur sem innihélt upplýsingar um
rannsóknina (sjá fylgiskjöl 2 og 3). Sex kennarar úr tveimur teymum
samþykktu þátttöku og voru það allt konur. Annað teymið innihélt fjóra
kennara en hitt þrjá. Einn kennari úr fyrra teyminu afþakkaði þátttöku sína
svo úr varð að þrír kennarar úr hvoru teymi tóku þátt. Af fjórtán foreldrum
samþykktu fjórir þátttöku, og tveir nemendur. Þess má geta að nemendurnir
tilheyrðu ekki teymum kennaranna sem tóku þátt í rannsókninni en þeir voru
börn tveggja foreldra sem tóku þátt.
Viðtöl við kennara voru tekin í skólanum á vinnutíma þeirra. Starfsreynsla
þeirra var allt frá sex mánuðum upp í átta ár. Menntun og starfsaldur
kennaranna var mismunandi en sú sem lengstan starfsaldur við kennslu var á
sínu 12. starfsári. Sú sem hafði stysta starfsaldurinn var tiltölulega
nýútskrifuð og hafði unnið í hálft ár og aðeins starfað við þennan tiltekna
skóla.
Af þeim sjö nemendum sem upphaflega sýndu áhuga á þátttöku tóku að
lokum tveir þátt. Þeir voru 15 og 16 ára af sitthvoru kyninu og höfðu stundað
nám í skólanum í nokkur ár. Viðtölin voru tekin í húsnæði skólans á
skólatíma og var reynt að hafa andrúmsloftið gott svo þeir finndu fyrir öryggi
og trausti (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 144–145; Sóley B. Bender, 2013, bls.
305).
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Eins og áður hefur komið fram höfðu foreldrarnir sem tóku þátt allir
nokkurra ára reynslu af skólanum og áttu börn sem höfðu bæði gengið í
þennan tiltekna teymiskennsluskóla og annan skóla sem ekki var með
teymiskennslu. Eins og hjá hinum þátttakendum var haft samband við
foreldrana í gegnum tölvupóst þar sem gefnar voru upplýsingar um
rannsóknina og óskað eftir þátttöku þeirra. Ekki var um jafna kynjaskiptingu
að ræða þar sem engir feður gáfu kost á sér til þátttöku. Því varð úr að fjórar
konur, sem áttu allar sameiginlegt að eiga barn í unglingadeild skólans, tóku
þátt í rannsókninni. Allir þátttakendurnir í þessari rannsókn fengu sent
kynningarbréf með upplýsingum um rannsóknina og samþykkisyfirlýsingu
(sjá fylgiskjöl 4 og 5). Auk þeirra upplýsinga kom skýrt fram að fyllsta
trúnaðar yrði gætt við meðferð gagna og að þátttakendur ættu ávallt kost á að
hætta við þátttöku við gerð rannsóknarinnar, hvenær í ferlinu sem þeir vildu.
Samþykkisyfirlýsingar nemenda voru afhentar skólastjórnenda skólans að
loknu viðtali. Allir viðmælendurnir eru tilgreindir hér undir dulnefni og eins
er skólinn kallaður öðru nafni en sínu rétta. Með því er reynt að koma í veg
fyrir að hægt sé að persónugreina eða rekja niðurstöður þátttakenda.
Dulnefnin sem ákveðið var að nota eru: Anna, Bríet, Brynjar, Elísabet, Fjóla,
Fríða, Guðbjörg, Heiðrún, Írena, Ólöf, Pálína og Sandra og flokkast þau í
eftirfarandi töflu hér að neðan:
Tafla 2 – Rýnihópar
Rýnihópur kennara:

Rýnihópur foreldra:

Rýnihópur nemenda:

Anna

Fríða

Bríet

Elísabet

Guðbjörg

Brynjar

Fjóla

Heiðrún

Írena

Pálína

Ólöf
Sandra
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Ásamt þessum dulnefnum var ákveðið að nefna skólann sem tók þátt í
rannsókninni Hamingjuskóla. Að lokum má geta þess að gengið var úr
skugga um að enginn annar en rannsakandinn sjálfur hefði aðgang að
frumgögnum og hljóðupptökum. Eftir úrvinnslu gagna var hljóð- og
myndbandsupptökum og hljóðritunum eytt (Katrín Blöndal og Sigríður
Halldórsdóttir, 2013, bls. 134; Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 77).

3.3 Gagnaöflun, úrvinnsla og greining
Gagnaöflun fólst í rýnihópaviðtölum og vettvangsathugunum í skóla í
þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins. Tekin voru þrjú rýnihópaviðtöl við þrjá
hópa; kennara, foreldra og nemenda, um reynslu þeirra af teymiskennslu.
Notaðir voru þrír viðtalsrammar (sjá fylgiskjöl 6, 7 og 8), einn fyrir hvern
rýnihóp, til að fá sýn og reynslu þessara tilteknu hópa, samanber
rannsóknarspurningar. Ramminn innihélt opnar spurningar sem þrengdu
viðfangsefnið frá hinu almenna til hins sértæka með það fyrir augum að
viðmælendur fengju ákveðið frelsi til að tjá sig þó þeim væri beint á ákveðna
braut með spurningunum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Spurningarnar
snérust um viðhorf og reynslu rýnihópanna af teymiskennslu og innviðum
hennar eftir því hvaða bakgrunn viðkomandi rýnihópur hafði (Creswell,
2014, bls. 150; Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 457).
Áður en viðtölin fóru fram var viðtalsramminn forprófaður með öðrum
kennurum í öðrum skóla sem höfðu engin tengsl við þátttakendur í
rannsókninni (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 466–467). Ekki gafst tækifæri
til að forprófa viðtalsrammann með foreldrum og nemendum. Forprófunin
var gerð til að hægt væri að lagfæra þá misbresti sem rannsakandi gæti hafa
yfirsést og til að athuga hvort spurningarnar væru raunhæfar. Forprófunin var
einnig ákveðin æfing fyrir rannsakandann sem hefur ekki mikla reynslu af
eigindlegum viðtalsrannsóknum.
Í upphafi viðtalanna var gerð grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar sem
og rannsóknarspurningunum sjálfum. Þátttakendur voru beðnir um að hafa
þær í huga þegar þeir svöruðu spurningunum. Viðtölin voru hljóðrituð með
upptökutæki í síma en einnig voru þau tekin upp á myndband því mikilvægt
er að sjá hver talar hverju sinni og fylgjast með látbragði þátttakenda. Meðan
á viðtölunum stóð skráði rannsakandi jafnframt hjá sér punkta sem hann taldi
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mikilvæga fyrir úrvinnslu gagna. Eftir viðtölin voru hljóðskrár og
myndbandsupptökur afritaðar og að lokum eytt. Við greiningu viðtalanna
voru skilgreind meginþemu og undirþemu hjá hverjum rýnihópi, sem og
niðurstöðurnar úr þeim sem rannsakandi taldi mikilvægar upplýsingar (Braun
og Clarke, 2006, bls. 79–81; Creswell, 2014, bls. 273). Þemagreining er ein
fjölmargra leiða til að lýsa gögnum í eigindlegum rannsóknum. Með þema er
átt við að ákveðin atriði séu endurtekin eða að greinilegt mynstur sé í svörum
þátttakenda (Creswell, 2014, bls. 272–273). Þannig geta komið fram
ákveðnar vísbendingar sem geta svarað rannsóknarspurningu rannsakanda.
Rannsakandi hefur ákveðnu hlutverki að gegna þegar kemur að greiningu
gagna í þemu þar sem tilfinning hans er notuð sem ákveðið mælitæki. Er það
gert vegna þess að engar ákveðnar reglur eða formúlur eru til staðar til að
segja til um hvort tíðni hvers atriðis teljist vera þema. Þemun voru skilgreind
á þann hátt að skoðuð voru þau umfjöllunaratriði sem voru mest áberandi í
hverju og einu viðtali og eftir því hversu oft og þar með kóðuð. Það var gert í
þeim tilgangi að rannsakandinn áttaði sig betur á því hvað viðmælandinn var
í raun og veru að segja. Ákveðið var að skipta þemunum í tvennt,
kennaraþemu annars vegar og foreldra- og nemendaþemu hins vegar, þar sem
þemu foreldra og nemenda voru áþekk. Í viðtölunum voru meginþemun
samtals sex og undirþemu fimmtán. Að þemagreiningu lokinni voru
niðurstöður viðtalanna gerðar kunnar, með það að markmiði að svara
rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í upphafi rannsóknar. Að því
loknu voru gögnin borin saman við fræðin sem unnið var með í þeim tilgangi
að styðja niðurstöðurnar (Creswell, 2014, bls. 281).
Meginþemu kennara voru: Fyrirkomulag teymiskennslu og viðhorf.
Undirþemun voru: Skipan teyma, starfsemi teyma, samvinna teyma,
lærdómssamfélag og opinn skóli. Meginþemu foreldra og nemenda voru:
Nám nemenda og viðhorf. Undirþemun voru: Þátttaka foreldra í námi
nemenda samskipti foreldra og teymismeðlima, einstaklingsmiðað nám,
opinn skóli og umburðarlyndi kennara, fjölbreytni og starfshættir og
starfsþróun.
Ásamt viðtölum voru gerðar tvær vettvangsathuganir í skóla þátttakenda. Í
þeim var stuðst við matstæki fyrir lærdómssamfélag. Fyrri
vettvangsathugunin var gerð áður en viðtöl fóru fram en sú seinni eftir að
síðasta viðtal var tekið. Þær voru skipulagðar í samstarfi við kennarana sem
tóku þátt í rannsókninni. Athuganirnar fóru fram í kennslustofum kennaranna
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með það að markmiði að skilja betur og dýpka skilning rannsakanda á
framkvæmd teymiskennslunnar og reynslu þátttakanda af henni og enn
fremur að undirbúa efni fyrir komandi viðtöl við þátttakendur. Rannsakandi
fylgdist með störfum kennara og nemenda með það fyrir augum að skilja og
fá tækifæri til að sjá teymiskennslu og lærdómssamfélagið í þessu tiltekna
umhverfi. Til hliðsjónar hafði rannsakandi einnig með sér matslista fyrir
lærdómssamfélag (sjá fylgiskjöl 9 – 13). Vettvangsathuganirnar tóku samtals
6 klukkutíma og 25 mínútur (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson,
2013, bls. 354).

3.4

Réttmæti og siðferðileg álitamál

Við gerð rannsóknar hafði rannsakandi til hliðsjónar hinar fjórar höfuðreglur
sem Sigurður Kristinsson (2013) fjallar um og eru: Sjálfstæðisreglan (e. the
principle of respect for autonomy), skaðleysisreglan (e. the principle of nonmaleficence), velgjörðareglan (e. the principle of beneficence) og að lokum
réttlætisreglan (e. the principle of justice). Höfuðreglurnar eru settar fram
með það að markmiði að gæta hagsmuna þátttakenda í rannsóknum. Lagði
rannsakandi áherslu á að hafa virðingu og sjálfræði þátttakenda að leiðarljósi
þegar kom að rannsókninni og forðaðist í lengstu lög að valda öðrum sem
henni tengdust skaða á nokkurn hátt. Einnig hafði rannsakandi í huga að láta
gott af sér leiða með rannsókn sinni á þann hátt að hún yrði áhugaverð fyrir
þá sem tengjast teymiskennslu og lærdómssamfélaginu, með það að
markmiði að hægt væri að draga af henni lærdóm (bls. 72–74).
Þegar litið er til umfangs rannsóknarinnar verður ekki hjá því komist að
rannsakandi sé meðvitaður um siðferðileg álitamál sem kvikna þegar unnar
eru rannsóknir þar sem fólk kemur við sögu. Ávallt skal hafa það í huga að
upplifun viðmælanda er aldrei hlutlaus og rannsakanda ber að virða skoðanir
viðmælanda (Holme og Solvang, 1996, bls. 32). Rannsókn þessi var tilkynnt
til Persónuverndar þar sem við meðferð persónuupplýsinga þurfti
rannsakandi að gæta fyllstu varkárni og því mikilvægt að hann fengi upplýst
samþykki þeirra viðmælanda sem tóku þátt í rannsókninni, foreldra þeirra eða
forráðamanna (lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.
77/2000). Rannsakandi þurfti einnig að upplýsa þátttakendur um ástæðu
rannsóknar og eðli og hvernig upplýsingar um þá yrðu birtar. Þátttakendur
hafa ávallt rétt á því að draga þátttöku sína til baka hvenær sem er (Sigurður
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Kristinsson, 2013, bls. 82). Má að lokum nefna að nemendum við Háskólann
á Akureyri ber að virða í hvívetna þær siðareglur sem eru í gildi við
háskólann og er lögð áhersla á að hafa þær að leiðarljósi meðan á námi
stendur (lög um háskóla nr. 63/2006).

3.5 Takmarkanir rannsóknar
Í rannsókninni var skoðuð reynsla og viðhorf einstaklinga sem tengdust
einum skóla, þ.e. sex kennara, fjögurra foreldra og tveggja nemenda, í
gegnum rýnihópaviðtöl. Niðurstöður þeirra og skoðanir lýsa aðeins þeirra
upplifun á teymiskennslu, opnum skóla og lærdómssamfélaginu. Fjöldi
þátttakenda í rannsókninni er ekki nægilegur til að hægt sé að yfirfæra
niðurstöður þeirra yfir á aðra kennara, skóla, foreldra eða nemendur sem hafa
reynslu af teymiskennslu, opnum skóla eða faglegu lærdómssamfélagi.
Niðurstöðurnar gefa einnig þær vísbendingu um að stuttur reynslutími
fjögurra einstaklinga í rýnihópi kennara er engan veginn samanburðarhæfur
og ekki hæft að yfirfæra skoðanir þeirra og reynslu yfir á heild þeirra kennara
sem hafa lengri starfsreynslu.
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4. Niðurstöður
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum sem eru byggðar á
rýnihópaviðtölum og vettvangsathugunum. Meginþemun hjá kennurum eru
tvö talsins og undirþemun fimm. Í foreldra- og nemendaþemunum eru
meginþemun tvö og undirþemun sex, eins og sjá má á töflu 3 og 4.
Tafla 3 – Kennaraþemu
Kennarar
Meginþemu

Undirþemu

Fyrirkomulag teymiskennslu

Viðhorf

•
•
•

Skipan og samsetning teyma
Starfsemi teyma
Samvinna teyma

•
•

Lærdómssamfélag
Opinn skóli

Tafla 4 – Foreldra- og nemendaþemu
Foreldrar og nemendur
Meginþemu

Nám nemenda

Undirþemu
•
•
•
•

Viðhorf

•
•
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Þátttaka foreldra í námi
Samskipti foreldra og
teymismeðlima
Einstaklingsmiðað nám
Opinn skóli og umburðarlyndi
kennara
Fjölbreytni
Starfshættir og starfsþróun

4.1 Fyrirkomulag teymiskennslu
Þegar kennarar voru spurðir um vinnulag og áherslur í teymum í
Hamingjuskóla voru svörin óljós. Þátttakendur höfðu skiptar skoðanir
hvernig samsetning teyma þeim fannst virka best og hvernig starfsemi þeirra
væri háttað. Allir kennararnir voru sammála um að of mikið væri um rót á
teymum, þar sem skipting þeirra væri hröð og að þau fengju oft ekki
nægilegan tíma til að slípa vinnuaðferðir sínar saman. Eins var rætt um þann
kost, sem var áberandi í báðum teymum, að styrkleikar allra teymismeðlima
væru notaðir til að auka gæði náms og kennslu. Þrátt fyrir skiptar skoðanir
þátttakenda, má nefna að þeir höfðu allir mjög jákvætt viðhorf í garð
teymiskennslunnar.

Samsetning teyma
Munur var á svörum kennara þegar þeir voru inntir eftir því hvernig þeirra
reynsla hefði verið af teymisskipun í Hamingjuskóla. Kennararnir höfðu
misjafna reynslu af teymiskennslu og höfðu því mismikið um það að segja
hvernig stjórnendur skipuðu í teymi í Hamingjuskóla. Flestir nefndu þó að
mikið rót væri á fólki þegar spurt var um stöðuleika teyma og gátu ástæður
fyrir því verið margar.
Anna tók til máls og sagði:
Það er mikil starfsmannavelta í svona skóla almennt. Fyrstu þrjú árin
mín hérna var ég aldrei í sama teyminu og aldrei með sama aldurshóp
... á þremur árum og alltaf með nýtt fólk í teymi [hik] og alltaf með
einhvern sem var nýrri en ég í skólanum, samt var ég ný! Þetta getur
verið bara ógeðslega erfitt.

Ólöf bætti við:
Þetta getur verið svolítið mikið rót, sérstaklega vegna þess að maður er
loksins búinn að finna sinn stað og allt kannski er bara í lagi þegar svo
kemur sumarfrí og svo byrjar keyrslan og þú þarft aftur að mynda
tengsl og byrja aftur á því sem þú varst að ströggla við fyrstu mánuðina
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í skólabyrjun. [hik] það getur verið pirrandi að byrja skólastarfið á
þessu í staðinn fyrir að vera bara með sama teymi og vita út í hvað
maður er að fara og kannski vera bara búinn að hafa allt klárt þegar
skólinn byrjar svo í ágúst.

Kennararnir voru sammála um að horfa þyrfti á þann tíma sem það tæki
teymisfélagana að mynda samband sín á milli og slípa vinnuaðferðir sem
hentuðu teyminu sem heild. Þeir töldu að teymin þyrftu lengri tíma en þetta
eina ár sem Hamingjuskóli hafði fyrir hvert teymi, en þá með fyrirvara um
breytingar ef upp kæmu vandamál. Þegar kennararnir voru spurðir nánar út í
orsök fyrir þessu mikla róti var meginástæðan sú að bekkirnir voru
aldursblandaðir og því þyrftu sumir kennarar úr teymum að vera eftir á
meðan aðrir færu áfram með bekknum.
Þegar kom að samsetningu teyma sögðu kennararnir að teymin kenndu
aldursblönduðum hópi, tveimur bekkjum í einu. Hver kennari hafði sinn
umsjónarhóp sem hann tók ábyrgð á þegar kom að foreldraviðtölum eða
öðrum málum sem tengdust viðkomandi nemanda. Kennararnir lýstu því
hvernig þeir skiptust á ef upp kom vandamál innan nemendahópsins sem
þurfti að leysa. Ólöf sagði:
...Þú ert kannski með nemanda sem að [hik] er krefjandi og tekur mikið
á [hik] að sko ég hugsa að honum líði betur í staðinn fyrir að vera
kannski með sama kennarann dag eftir dag eftir dag eftir dag ...
þolmörkin eru bara farin og þá er soldið hægt að rótera [hik] þú veist,
létta álaginu.

Kennurum í teymunum tveimur fannst sjálfsagt mál að koma til móts hver
við annan í þeim tilfellum sem kröfðust þess að þeir skiptu með sér verkum
þegar kæmi að námi, kennslu eða samskiptum nemenda.

Starfsemi teyma
Þegar kennararnir voru beðnir að skilgreina almennt starf í Hamingjuskóla
voru þeir allir sammála um að það væri fjölbreytt og að þeir reyndu að
mæta þörfum hvers og eins nemanda eftir bestu getu. Anna var ein þeirra
sem útskýrði hvað henni fannst mest einkennandi og sagði:
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Þetta snýst allt bara frá því að taka á móti þeim á morgnana og kenna
þeim [hik] reyna að kenna þeim, leysa vandamál, knúsa, græja nesti ef
það vantar, siða þau til, hugga, hrósa, hughreysta, lesa rétt í aðstæður,
þekkja nemanda sinn, [hik] allur pakkinn og oft á tíðum finnst manni
að minnsti tíminn hafi farið í að kenna [hik] mæta þörfum hans
[nemandans] í það og það skipti, hvort sem það er klapp á bakið eða
erfitt stærðfræðidæmi [hik] þetta er rosalega mikið umönnunarstarf.

Fjóla tók undir þetta og sagði:
Þetta er rosalega fjölbreytt starf, það er rétt en oftast er það þannig að
náminu er ýtt til hliðar vegna einhverra hegðunarvandamála eða
agavandamála. Það getur verið alveg ótrúlega mikið álag og tekur
mikið á.

Í framhaldi af þessari umræðu var ræddur munurinn á milli teymisvinnu
og teymiskennslu og kennararnir spurðir út í hann. Allir kennararnir voru
sammála um að það væri munur á þessum tveimur fyrirbærum og að unnið
væru markvisst að þeim þó mismikið. Anna sagði:
Teymisvinna og teymiskennsla er bara algjörlega ekki það sama [hik]
og við getum alveg unnið í teymi og skipulagt saman og eitthvað og
svo fer bara hver í sitt hvora áttina og kennum. Það er teymisvinna.
Teymiskennsla er [hik] þá erum við að kenna saman, við erum vinna
saman með hóp, hvort sem það er saman eða ekki [hik] bara samvinna
og nánd líka ...

Hinir kennararnir voru sammála útskýringum Önnu um greinarmun á
teymisvinnu og teymiskennslu sem er unnið eftir í Hamingjuskóla. Ólöf
nefndi að teymisvinna væri einhvers konar regnhlífarhugtak yfir
teymiskennslu. Fjóla tók undir þetta og bætti við:
Í mínum skilningi er sko teymiskennsla skilgreind sem sko [hik]
samkennsla tveggja eða fleiri kennara og það er sko það sem við erum
að gera hérna. Það er ekkert endilega í hinum skólunum teymiskennsla.
Maður heyrir fólk oft tala um „já, ég er í teymiskennslu” en er þá að
meina teymisvinnu þar sem það vinnur saman að ákveðnu verkefni og
fer svo í hver í sína áttina og kennir. Hérna er teymið alltaf saman að
kenna.

Það sem Fjóla átti við hérna var að teymisvinna væri algengara fyrirbæri í
grunnskólum heldur en sú teymiskennsla sem ríkti í Hamingjuskóla. Hún
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væri endalaust í þróun og kennarar fengju ekki um það ráðið hvort þeir ynnu í
teymi eða ekki. Allir viðmælendurnir voru sammála um að margir þættir
spiluðu inn í þegar kæmi að teymiskennslu og mörgu þyrfti að huga að til að
hún gengi upp sem skyldi.
Þegar kom að skipan nemendahópa og skiptingu námsgreina á milli
kennara kom margt í ljós. Þegar þeir voru inntir eftir því hvernig teymið ynni
með bekkina sína sagði Ólöf:
Mitt teymi hefur fjóra umsjónarhópa og byrjum við með krakkana í
tveimur hópum þar sem við tölum saman og förum yfir dagskipulagið.
Svo fer eftir því hvað við erum að fara að gera, stundum er hringekja,
stundum er þema, en svona venjulega kannski förum við í
umsjónarhópana og förum í einhverja vinnu.

Þetta kemur heim og saman við það sem fram kom í vettvangsathugunum.
Teymin skipta nemendahópnum sínum upp þannig að hver og einn kennari
hefur ákveðinn nemendahóp í umsjón. Skipting nemenda er misjöfn og fer
eftir viðfangsefni, en á þeim tíma sem seinni vettvangsathugunin var gerð var
nemendum skipt í tvo hópa, stærðfræði og dönsku, á tvo umsjónarkennara.
Teymið sem fylgst var með var mjög skipulagt og lögð var áhersla á að
nemendur vissu hvar þeir ættu að vera og hvað þeir ættu að gera hverju sinni.
Þegar kom að því að ræða skipulag innan teymisins kom í ljós að
ekkert ákveðið vinnulag væri í þeim efnum. Var leitast eftir að spyrja þann
reynslumesta í teyminu ráða ef einhver vandamál bar að garði og var þá reynt
að leysa þau í sameiningu. Greina mátti af fulltrúum rýnihóps kennara að sá
teymismeðlimur sem hafði mestu reynsluna héldi teyminu saman þegar kæmi
að málum sem snertu hlutverk teymiskennslunnar. Þegar spurt var út í
hlutverkaskipan innan teyma kom í ljós að teymin skiptu með sér hlutverkum
eftir því hvað það væri sem þyrfti að vinna að hverju sinni. Sama mátti segja
um kennslu námsefnis og var þá horft í styrkleika hvers og eins teymisfélaga.
Anna nefndi dæmi og sagði:
Þetta skiptist eiginlega þannig bara hvað þú ert tilbúin til þess að leggja
á þig, skilurðu? Ef þú ert ekkert góð í ensku en frábær í stærðfræði þá
reynum við að mæta því bara. Ég er til dæmis ofboðslega fegin að
einhver annar nennir að kenna ensku [hik] ég get það alveg en mér
finnst gott ef einhver annar vill gera það.
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Ólöf tók í sama streng og bætti við:
Ég er til dæmis mjög sterk í tungumálum, hef áhuga á þeim og finnst
bara svo skemmtilegt að kenna þau. Ég er allt annar kennari í ensku en
ég er í stærðfræði og það bara gagnast mér betur og mínir hæfileikar
nýtast mun betur í tungumálunum heldur en stærðfræði sko.

Bæði teymi voru sammála um að lögð væri áhersla á að allir
teymismeðlimir væru sáttir og að reynt væri eftir bestu getu að koma til móts
við alla námslega og félagslega séð. Einnig voru teymin sammála um að með
þessu fyrirkomulagi væru kennarar að kenna sitt besta fag og koma þannig
bestu þekkingunni til skila.
Þegar spurt var um verkstjórn innan teyma kom fram hjá öðru teyminu að
enginn ákveðinn teymisstjóri væri innan teymisins og skiptu kennararnir á
milli sín því hlutverki þegar við ætti. Fjóla kom inn á það að í hennar teymi
væri þetta: „... bara mjög mikið dipló hérna eða hvað maður segir. Við tökum
allar jafna ábyrgð”. Anna tók í sama streng og nefndi að í hennar teymi væri
hlutverkum reglulega rúllað á milli, hvort sem það væri að vera
teymisformaður eða ritari á teymisfundum, stjórnarfundum eða sá sem sinnti
föstudagspóstinum. Anna nefndi að í teyminu væri ávallt góður andi og allir
teymismeðlimir væru boðnir og búnir til að hjálpa ef eitthvað kæmi upp á og
enginn stæði einn eftir ef upp kæmu vandamál um þessi ákveðnu hlutverk.
Þegar samræðurnar leiddu að skipulagi á tíma ríkti mikill samhugur á
milli kennara um að teymin fengju ekki nægan tíma til að vinna saman og að
tími væri eitthvað sem kennarar þyrftu meira af. Ólöf talaði um að hennar
teymi fengi: ... alltof lítinn tíma í skipulagningu ... við [teymið] þurfum að
huga að því hvernig við ætlum að kenna, hvernig við ætlum að hafa rýmið og
þú veist, þetta er bara [hik] mér finnst þetta vera endalaust.” Fjóla og
Elísabet tóku í sama streng og nefndu að sumum hlutum væru þær alveg til í
að sleppa til að fá meiri tíma til að vinna að verkefnum með sínu teymi. Fjóla
tók til máls og sagði:
Svo er maður heldur kannski ekki þú veist, maður er kannski búinn að
vera í kennslu í heilan dag og kannski erfiður dagur [hik] og svo fara
þau [nemendurnir] heim og það er ekki þú veist maður þarf alveg smá
að kúpla sig út til þess að maður geti sest niður og sagt eitthvað
gáfulegt og stundum er bara heilinn [hik] orðinn steiktur.
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Ljóst var að kennararnir vildu fá meiri tíma með sínu teymi en þeir fengu
nú þegar og var helsta ástæðan skipulagið sem teymin þurftu að vinna að
dags daglega. Kennararnir voru nokkuð ánægðir með tímann sem þeir fengu
til umráða en hefðu þeir fengið að ráða hefðu þeir allir viljað meiri tíma til að
skipuleggja næstu daga, ræða nemendamál og samskipti við aðra sem
tengdust teyminu eða nemendahópnum á einhvern hátt.

Samvinna teyma
Í viðtalinu nefndu kennarar hversu mikilvægt væri fyrir þá og aðra kennara
að hafa stuðning hver af öðrum. Nefnt var dæmi um að sumum kennurum
sem kæmu beint úr námi væri hent út í djúpu laugina án aðstoðar og
stuðnings annarra kennara. Þessir kennarar ættu meira á hættu að kulna í
starfi og hætta störfum en þeir sem nutu frekar stuðnings samstarfsfélaganna.
Anna tók til máls:
Það þarf að vanda ofboðslega mikið hvernig tekið er á móti nýjum
kennurum í þetta umhverfi og við þurfum að passa okkur ofboðslega
mikið að ganga ekki út frá því að fólk viti nákvæmlega út í hvað það er
að fara, hvað er næsta skref og svona. Þannig að þetta krefst
ofboðslega mikilla samskipta og samvinnu þeirra sem eru saman í
teymi.

Hinir kennararnir voru sammála Önnu um að nýir kennarar þyrftu að fá
tækifæri og tíma til að læra nýja hluti, tileinka sér þá, þróa og gera að sínum
eigin þegar kæmi að þáttum teymiskennslunnar. Hluta af kennurunum fannst
starfið yfirþyrmandi í fyrstu en með stuðningi teymisins höfðu þeir lært það
sem skipti máli þegar kom að samvinnu teyma og starfi sem kennarar. Ólöf
kom inn á þetta og nefndi að þegar hún byrjaði kennslu hefði hún ekki áttað
sig á umfangi kennslunnar og hún efaðist um að hún væri á þeim stað sem
hún væri í dag ef hún hefði ekki byrjað að vinna í teymi. Það mátti sjá að hún
var ekki ein um þetta og Elísabet bætti við: „að kennararnir hérna hafa kennt
mér miklu meira um kennslu heldur en kennaranámið gerði.” Þegar
kennararnir voru spurðir hvort þeir vildu fara til baka í einangraða kennslu
kom bersýnilega í ljós að engin þeirra vildi bakka út úr því fyrirkomulagi sem
þær unnu við í dag. Allir kennararnir sögðust leggja sitt af mörkum til að
draga styrkleika hvers annars fram í dagsljósið og mæta þar með þörfum allra
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eins og hægt væri. Í viðtalinu var augljóst að teymin tvö voru náin og stóðu
þétt við bakið á hvort öðru þegar var um að ræða umræðu um ágreining í
teymi eða vandamál tengd nemendum.
Þegar kennararnir voru inntir eftir því hvernig samskipti í teymum í
Hamingjuskóla gengju fyrir sig kom í ljós að annað teymið hafði verið leyst
upp og stokkað upp að nýju seint á haustmánuðum á síðasta ári. Ástæðan
fyrir því var erfiðleikar í samvinnu og samskiptum á milli teymismeðlima.
Það teymi hafði tekið mikið á ákveðna starfsmenn úr teyminu sem fundu fyrir
miklum kvíða og vanlíðan að fara í vinnuna á morgnana á þeim tíma sem
teymið var starfrækt.
Fjóla líkti þessu við lélegt hjónaband og sagði:
Þetta er bara eins og að vera í lélegu hjónabandi og þú veist, að eiga
börn og barnið fer til mömmu fær nei og okey þá fer barnið til pabba
og fær já, skilurðu. Mér leið alltaf eins og ég væri vonda mamman. Ef
þú ert í lélegu teymi þá er það bara þannig, eins og lélegt hjónaband.

Sandra tók í sama streng og lýsti sinni upplifun:
Þetta var rosalega skrítið allt saman bara [hik] aðilar sem gátu ekki
unnið saman og þetta var bara allt í rugli. Maður mætti bara á
morgnanna og með kvíðahnút í maganum yfir hvernig bara dagurinn
yrði. Það skiptir rosalegu máli að geta rætt hlutina.

Allir kennararnir voru sammála um að félagastuðningur og samskipti
innan teymisins væru gríðarlega mikilvægir þættir til að teymið gæti unnið
saman. Anna nefndi til dæmis að: „annað er ekki hægt, teymið myndi bara
ekki fúnkera ef maður hefði ekki stuðning hinna kennaranna í teyminu.”.
Anna hélt áfram og talaði um þau góðu samskipti sem væru til staðar í sínu
teymi og samstarfið eins og best væri á kosið. Í ákveðnum kringumstæðum
þyrfti hún ekki annað en að horfa á teymisfélagann sinn til að vita hvað hann
væri að hugsa, svo samheldið væri hennar teymi. Þetta kom sterklega í ljós í
viðtalinu þar sem teymisfélagar hennar áttu það oft til að klára setningar
hvers annars. Einnig nefndi Anna að hún liti á teymisfélaga sína sem eins
konar fjölskyldu sem væri til staðar ef eitthvað gengi á, t.d þegar kennarar
innan teymis hefðu átt erfiðan vinnudag. Þá væri mjög mikilvægt að tala um
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það við teymið, hvort sem það væri alvarlegt eða ekki. Í því samhengi hélt
Elísabet áfram:
Sko, mér finnst rosalega mikilvægt að geta pústað við mína
teymisfélaga [hik] þó það sé ekkert alvarlegt eða neitt þannig sko, bara
að geta sagt „Þetta var ógeðslega erfiður vinnudagur” og svo bara búið
og það þarf ekkert að fara út fyrir undirbúningsherbergið. Þá vita líka
hinir bara af því og manni líður bara miklu betur sko.

Anna kinkar kolli til Elísabetar og er henni sammála. Hún nefnir að góð
samskipti sem þessi, að deila sínum áhyggjum og líðan, geti ekki aðeins
styrkt samvinnuna í teyminu heldur einnig þær sjálfar sem kennara:
Það er miklu betra að gera það hérna heldur en að geyma það og fara
með það heim. Það er miklu betra að skilja það eftir hérna og bara
[hik] pústa innan veggja vinnuherbergisins. Það er bara pínu okkar
„zone”. Svo spilar kaldhæðnin oft stórt hlutverk til þess að komast í
gegnum aðstæður á daginn.

Kennararnir voru sammála um hversu mikilvægt gott teymi væri og þá
sérstaklega þegar kæmi að námi nemenda. Þeir voru sammála um að
nemendur fyndu strax fyrir því ef teyminu gengi illa í samskiptum innbyrðis
og samskiptavandi teymisins gæti einnig komið í veg fyrir sameiginlegar
aðferðir og ákvarðanir teymiskennara þegar kæmi að bekkjarstjórnun.
Þegar kom að samskiptum teymismeðlima á milli töldu kennararnir
mikilvægt að teymið gæti talað saman um kosti og galla hvers annars og að
fólk væri ekki viðkvæmt fyrir gagnrýni. Þegar þeir voru beðnir að útskýra
þetta nánar sagði Ólöf:
Það er bara svo erfitt að mynda teymi ef fólk er ekki tilbúið til þess að
vinna saman og er viðkvæmt fyrir því að maður tali við það um
eitthvað sem mætti betur fara, skilurðu? Það þarf bara að vera hægt að
tala saman án þess að allt fari í fokk og bara fólk tilbúið til þess að laga
eitthvað sem er kannski eitthvað sem þarf að laga í teyminu.

Þarna urðu allir kennararnir sammála og þá sérstaklega um að fólk væri
tilbúið að vinna saman að þeim markmiðum sem sett væru í byrjun. Líkt og
komið hefur fram lenti annað teymið í erfiðum samskiptum og var á endanum
skipt í tvö teymi. Þetta tók verulega á þá teymisfélaga sem tóku þátt í
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rannsókninni, sérstaklega Fjólu sem hugsaði um að hætta í Hamingjuskóla.
Sagði hún í þessu samhengi:
Þetta var bara ömurlegt ástand og nemendur fundu alveg fyrir því og
lærðu fljótt á það líka. Ég var til dæmis alltaf vonda mamman sem
sagði nei og þá fóru nemendurnir bara yfir til annars kennara sem sagði
bara já og var bara ekkert að hugsa út í að ég hafði sagt nei við
nemandann fyrst. [hik] Svona var þetta bara og þetta var ekkert
skemmtilegt tímabil. Mér líður allavega miklu betur eftir að teyminu
var skipt upp í tvö teymi.

Það mátti sjá að teymisfélagar hennar kinkuðu kolli og voru sammála því
sem Fjóla var að segja. Írena bætti við að „núna er allt svo miklu betra og
samvinnan okkar mjög góð heldur en hún var þarna áður. Við allavega
getum talað saman og gantast og hlegið [hlær].” Sandra var sammála og
nefndi að skipulagið hefði aldrei verið gott í gamla teyminu en eftir að það
var stokkað upp á nýtt væri teymið skipulagðara og samvinnan betri.
Greinilega mátti sjá að núverandi samskipti á milli teymisfélaga, í teyminu
sem stokkað var upp, væru allt önnur eftir að teyminu var skipt í tvennt.
Núverandi teymi var öllu jákvæðara í garð teymiskennslunnar og
samstarfsins, hvort sem það var á milli kennaranna eða nemendanna.

4.2 Lærdómssamfélag og opinn skóli
Í ljós kom að teymin tvö höfðu mismunandi sýn á teymiskennslu og faglegt
lærdómssamfélag og tengingu þess við Hamingjuskóla. Viðhorf þeirra
gagnvart opnum skóla bar einnig á góma, sem og hvernig teymunum gekk að
tvinna saman teymiskennsluna og þær aðstæður sem opni skólinn hefur upp á
að bjóða, sem er eitt af megineinkennum Hamingjuskóla.

Lærdómssamfélag
Ólík reynsla kennaranna af lærdómssamfélaginu gerði það að verkum að
viðhorf þeirra til þess var mismunandi. Anna hafði mikið um málið að segja:
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Skólinn er náttúrulega eitt stórt lærdómssamfélag og þó að við séum
útskrifaðar sem kennarar erum við að læra á hverjum einasta degi og
við erum alltaf að læra eitthvað nýtt ... ígrunda og hugstorma. Við
lærum af hvert öðru, við erum að læra af reynslunni og misheppnuðum
verkefnum og öllu því ... Skólinn sem slíkur og náttúrulega samfélagið
er eitt stórt samfélag og við hættum aldrei að læra og við erum alltaf að
læra eitthvað nýtt og viða að okkur meiri reynslu og þekkingu.

Ólöf var sammála Önnu og var mjög ánægð með það sem hún hafði séð
gert í Hamingjuskóla. Hún bætti við:
Sko mér finnst við læra rosalega mikið af hvert öðru í teyminu, mér
finnst kannski [hik] það mætti vera meira á milli teyma sko og þú veist
[hik] ég er viss um það að það væri bara af hinu góða ... og bara ég er
búin að vera í miklum samskiptum við stjórnendur og aðra sem að
deila ráðum og koma inn til okkar og aðstoða. Það er mjög margt að
gerast hérna, ég hef fengið alls konar ráð hjá Möggu [nafni breytt]
hérna og Lovísu [nafni breytt] þannig að mín upplifun er bara jákvæð.

Kennararnir nefndu að þeir þyrftu sjálfir að sækja sér upplýsingarnar,
frekar en bíða eftir því að aðrir deildu þeim til þeirra. Einnig bar á góma að
kennarar innan skólans væru misjafnlega jákvæðir gagnvart því að deila
ráðum, en flestir tækju vel í það þegar leitað væri til þeirra. Í
vettvangsathugununum tveimur, með matslista fyrir lærdómssamfélag sér til
stuðnings, spurði rannsakandi kennarana í rýnihópnum spurninga úr listanum
á óformlegan hátt. Rannsakandi gerði þetta til að öðlast betri yfirsýn yfir því
hvort unnið væri markvisst að lærdómssamfélagi í Hamingjuskóla. Uppfyllti
skólinn meirihluta kvarðanna sammála eða mjög sammála.
Á meðan Anna og Ólöf voru sammála um að Hamingjuskóli ynni
markvisst að því að bæta skólasamfélagið og starfsþróun kennara í
Hamingjuskóla fannst Fjólu ekki mikið til lærdómssamfélagsins koma í
skólanum. Hún sagði:
Mér finnst allavega ... þegar ég kom í atvinnuviðtalið ... þá var mikið
talað um lærdómssamfélag og það var eitt af því sem ég var mjög
hrifin af í viðtalinu og eitt af því sem gerði það að verkum að þú veist,
mig langaði til þess að byrja í þessum skóla. ... þá hugsaði ég alveg
bara: „já okey, þau eru semsagt á þessu stigi hérna samkvæmt
fræðunum en [hik] eftir að ég byrjaði hérna finnst mér við á engu stigi,
ef ég á að vera hreinskilin.
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Hér vísar Fjóla í reynslu sína af faglegu lærdómssamfélagi í gegnum
fyrrverandi teymisfélaga þar sem samskiptavandi kom í veg fyrir að
teymismeðlimir deildu með sér upplýsingum og ynnu saman að þróun
lærdómssamfélags. Fjóla nefndi að stjórnendur þyrftu að gera
lærdómssamfélagið í Hamingjuskóla sýnilegra og markvissara, í þeim
tilgangi að auka áhuga starfsfólks skólans að þróun þess. Henni fannst að
stjórnendur þyrftu að horfa til þess að litið væri á kennara og starfsfólk í
Hamingjuskóla sem liðsheild þegar kæmi að faglegu lærdómssamfélagi.
Hinir kennararnir voru ekki alveg sammála Fjólu um að Hamingjuskóli væri
á engu stigi en sögðu þó að það mætti gera meira til að þróa skólann og
lærdómssamfélag hans. Anna og Ólöf, sem voru ekki sammála Fjólu nefndu
innanhússþingið sem sett var á laggirnar fyrir nokkru síðan í þeim tilgangi að
þróa lærdómssamfélagið í Hamingjuskóla. Þeim fannst innanhússþingið hafa
tekist afar vel og margir góðir hlutir verið ræddir á því þingi sem skilaði sér í
bættri starfsemi teyma í Hamingjuskóla. Ólöf var mjög ánægð með það þrátt
fyrir litla starfsreynslu og sagði:
Mér fannst það til dæmis bara frábært framtak, þú veist, þá voru
teymin ekkert saman og voru starfsmönnum bara blandað og þá kom
alls konar hérna svör sem unnið var með [hik] þannig að þú veist ...
fyrir mitt leyti fannst mér það til dæmis ... þetta vera einhvern veginn
ekki eins og [skólastjórnendur] væru ekkert ... að gera.

Fjóla var sammála því að innanhúsþingið hafði gert mikið fyrir
lærdómssamfélagið í Hamingjuskóla en nefndi samt að henni fyndist
stjórnendur geta gert meira til að kennarar færu að hugsa meira út í starf sitt
og starfsþróun þannig að það skilaði sér til nemenda og skilvirkara
lærdómssamfélags í Hamingjuskóla.

Opinn skóli
Varðandi viðhorf kennaranna til Hamingjuskóla og opna rýmisins sem
einkennir hann skiptust teymin í tvær fylkingar. Teymi A var mjög ánægt með
þær aðstæður sem voru til staðar en teymi B var ekki nógu ánægt og nefndi
þar aðstæður sem gátu skapast í kjölfar þess að hafa opin rými. Fannst
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meðlimum í teymi B oft vera mikill hávaði og skvaldur á öðrum svæðum eins
og Sandra orðaði:
Já ég veit það ekki sko, mér finnst þetta ekki alveg vera virka stundum
... stundum þegar við erum kannski með próf, þurfum við að passa upp
á það þegar hinir bekkirnir eru með eitthvað sem myndar mikinn
hávaða og þannig ... það getur oft verið svolítið erfitt að skipuleggja
svona þar sem öll hæðin er undirlögð og auðvelt að trufla bekkina ef
það þarf að vera hljóð hjá þeim skilurðu?

Írena bætti við:
Já ég er sammála, ég er ekki alveg að fíla þetta opna rými sko, ég væri
frekar til í að vera bara í lokuðu rými en hafa samt teymiskennsluna,
mér finnst hún alveg frábær ... allavega eins og hún er hjá okkur sko,
en þetta opna rými er ekki alveg finnst mér sniðugt.

Kennararnir voru sammála um að opna rýmið í Hamingjuskóla gæti leitt
til hávaða og umgangs á milli rýma. Með þessu nefndu kennararnir að þarna
kæmi mikilvægi skipulagningar í kennslu sterkt inn, þar sem misjafnt væri
eftir bekkjum hvað væri í gangi. Ólöf nefndi að: „... stundum er söngsalur
sitt hvoru megin við okkur, þá erum við ekkert með yndislestur sko! Við
þurfum að skipuleggja hlutina í samræmi við hvað aðrir bekkir eru að gera.”
Einnig ræddu kennararnir að erfitt gæti reynst að mæta óskum nemenda
þegar uppbrot í kennslu væri um að ræða. Gefum Söndru orðið:
Þetta er eins og þegar við vorum að reyna að lesa í nestinu, krakkana
langaði til þess. Þá langar svo að hlusta á söguna og auðvitað er það
okkar kannski [hik] að setja þetta á í nestinu þegar það er umgangur
[hik]. Svona lærir maður svosem bara en þá finnst mér það svolítið sárt
fyrir krakkana.

Anna kom með dæmi um að kennurum gæti fundist hávaði í rýmunum þegar
þeir byrjuðu í Hamingjuskóla og þótt erfitt að einbeita sér að sinni kennslu
vegna umgangs annarra í kring. Gefum henni orðið:
Sko mér fannst þetta erfitt fyrst þegar ég byrjaði, man bara fyrstu
vikurnar mínar þegar ég byrjaði. Þá var ég með dúndrandi hausverk
eftir hvern einasta dag og mér fannst erfitt að svona [hik] útiloka
eitthvað annað sem væri í gangi [hik] ... maður verður einhvern veginn
að dempa sjálfan sig niður í þetta.
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Anna nefndi að lokum að eftir öll árin sem hún hefði kennt í
Hamingjuskóla væri hún búin að þjálfa sig upp í því að taka ekki eftir öllu
sem væri að gerast í kringum hana í opna rýminu og voru hinar sammála því.
Ólöf nefndi að: „...maður verður bara svo samdauna aðstæðum”, og var þá
að meina að hávaði og umferð nemenda og kennara væru partur af daglegri
kennslu þeirra kennara sem ynnu í Hamingjuskóla. Þetta kemur heim og
saman við niðurstöður beggja vettvangsathugana. Í þeim kom berlega í ljós
að sá hávaði og umgangur sem var til staðar virtist lítið trufla kennara við
kennslu. Sama mátti segja um nemendurna, þó þeir væru eftirtektarsamari
mátti sjá að kennsla og umgengni annarra árganga og starfsfólks truflaði
lærdóm þeirra lítið. Því mætti telja það persónubundið hvað kennurum þykir
hávaði og hvað ekki en í vettvangsathugunum fannst rannsakanda ekki mikill
hávaði miðað við þann eril sem er í hverri venjulegri skólastofu.
Þrátt fyrir að kennararnir hefðu ákveðnar skoðanir á ókostum opna
rýmisins í Hamingjuskóla komu þeir líka inn á kosti þess að hafa opið rými.
Kennararnir nefndu að opna rýmið gæti einnig verið hagstætt í vissum
tilfellum þar sem nemendur lærðu að sýna öðrum virðingu og yrðu meira
meðvitaðir um hávaðamörk.

4.3 Nám nemenda
Rýnihóparnir tveir, foreldrar og nemendur, höfðu mismunandi sjónarhorn
hvað varðar nám og námsaðlögun. Mikil ánægja var með ákveðna þætti í
starfsemi Hamingjuskóla meðal beggja hópa en þrátt fyrir það hafði
rýnihópur foreldra ákveðna skoðun á þáttum sem mætti bæta þegar kom að
þátttöku foreldra í námi barna sinna.
Þegar litið var til stefnu Hamingjuskóla voru báðir rýnihópar sammála um
að Hamingjuskóli væri að vinna að hag nemenda og foreldra á þann hátt að
námsaðstæður nemenda og einstaklingsmiðað nám væru í fararbroddi. Sama
mátti segja varðandi kennsluhætti teyma og samskipti teymismeðlima við
nemendur og foreldra. Þar voru foreldrar og nemendur mjög ánægðir með
Hamingjuskóla og töldu að þar væri unnið markvisst að því að bæta líðan og
námsárangur nemenda til framtíðar. Að lokum verður fjallað um viðhorf
beggja hópa þar sem sameinaðir eru styrkleikar og veikleikar
teymiskennslunnar út frá sjónarmiði þeirra sem foreldra og nemenda við
Hamingjuskóla.
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Þátttaka foreldra í skólastarfi
Þegar leitað var eftir svörum foreldra um vitneskju þeirra um nám barna
þeirra var fátt um svör. Foreldrarnir voru sammála um að þrátt fyrir aðgengi
að Mentor og Classroom, sem sumir grunnskólar nota í sinni kennslu og við
samskipti nemenda, foreldra og kennara, vissu þeir lítið hvað barnið þeirra
væri að gera í skólanum dags daglega. Heiðrún, sem á barn í 9. bekk, var
almennt ánægð með starfsemi Hamingjuskóla en átti erfitt með að svara því
hvað barnið hennar gerði í skólanum frá degi til dags. Með því meinti hún að
þrátt fyrir vikulega föstudagspósta umsjónarkennara barnsins hennar vissi
hún ekki mikið um námið sjálft. Guðbjörg, sem á barn í 10. bekk, var henni
mjög sammála og sagði að hún væri: „eiginlega alveg algjörlega í lausu
lofti” þegar kæmi að upplýsingum um sjálft námið hjá sínu barni. Nefndi
Guðbjörg að þótt föstudagspósturinn kæmi með ákveðnar upplýsingar
vantaði meira um námið sjálft. Hún sagði:
Þó að maður viti um skiladaga ritgerða og eitthvað og vikupóstinn
[hik] en vikupósturinn inniheldur í raun og veru ekki samt svona [hik]
neitt námslegt mikið. Mér finnst það meira hvað þau voru að gera og
þá eitthvað öðruvísi heldur en að vera að læra. En það er mín upplifun
sko ... mér finnst ég vera töluvert í lausu lofti.

Guðbjörg nefndi að hún fengi upplýsingar um ástundun á föstudögum og
hvort barnið hennar væri á áætlun en annað hefði hún litla hugmynd um.
Friðrika, sem á barn í 10. bekk, og Pálína, sem á barn í 9. bekk, voru
sammála því að þeim fannst ekki nægilega miklar upplýsingar koma frá
Hamingjuskóla þegar kæmi að náminu sjálfu. Pálína var til dæmis frekar
ósátt með að vita ekki prófdaga til að geta undirbúa barnið sitt fyrir prófið
heima og nefndi hún að litlar upplýsingar væri að fá frá barninu. Hún sagði:
Ég hef ekki hugmynd um það hvað Páll er að gera í skólanum sko og
finnst mér oft eins og það hafa oft verið próf og þú veist og ég frétti
það hjá sko mömmu vinar hans [hik] að það hafi verið próf í gær og
hann segir mér ekkert frá því sko en ég sé það ekkert alltaf inn á
Classroominu hvenær það eru svona könnunarpróf.
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Heiðrún var mjög sammála Pálínu og nefndi að það væru ekki aðeins litlar
upplýsingar um prófin sjálf heldur einnig niðurstöður prófanna. Grunaði hana
að niðurstöður prófanna væri að finna í markmiðunum á Mentor. Heiðrún var
þó ekki viss hvort markmiðin inn á Mentor væru uppfærð reglulega og taldi
því ekki treystandi að telja þau niðurstöður prófa. Heiðrún hafði áhyggjur af
þessu og nefndi að henni fyndist erfitt að þurfa að bíða lengi eftir
niðurstöðum úr prófum og það gerði það að verkum að hún ætti erfiðara með
að fylgja sínu barni eftir. Þessu var Pálína sammála og nefndi að markmiðin
sem væru á Mentor væru ruglingsleg. Vissi hún ekki hvort barnið hennar
væri yfir eða undir meðallagi þar sem hana langaði að vita stöðu barnsins í
bekknum. Sagði hún:
Svo kemur einhvers staðar gult þá spyr maður „hvað er eftir?” Þá er
bara sagt: „Guð hafðu ekki áhyggjur af því, því við eigum allt árið eftir
til þess að ná markmiðinu!” Og þá, þú veist, er stundum bara hvenær er
gulur markmið sem maður þarf að hafa áhyggjur af og hvenær ekki? ...
Svo kemur vorið og þá kemur bara fullt af gult og þá bara „þetta áttirðu
að læra í vetur!” Þú veist mér finnst þetta svolítið svona.

Friðrika hafði aðra skoðun á þessu máli og nefndi að haldið væri vel utan
um námsmat og markmið hjá nemendum í 10. bekk. Þar nefndi hún til að
mynda foreldrafundina sem henni fannst mjög góðir. Þar væru foreldrar
leiddir í gegnum námsmat og markmið barnsins. Guðbjörg tók þarna til máls
og nefndi að hún vissi að mikið væri lagt upp úr þeim upplýsingum þar sem
nemendur væru að útskrifast. Hún var sammála því að það sem gert væri í 10.
bekk væri til fyrirmyndar en lagði áherslu á að foreldrar barna í 8. og 9. bekk
ættu líka rétt á að fá upplýsingar um þessi markmið og einkunnir.

Samskipti foreldra og teymismeðlima
Þegar foreldrar voru spurðir út í samskipti sín við teymi barnsins nefndu allir
að samskiptin væru aðeins við umsjónarkennara og lítil vitneskja væri um
aðra teymismeðlimi. Heiðrún viðurkenndi að hún myndi ekki þekkja aðra í
teyminu en umsjónarkennara barnsins í sjón. Guðbjörg var sammála
Heiðrúnu, var ekki sátt og sagði:
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Ég er náttúrulega í aðalsamskiptum við umsjónarkennarann hans, en
það heyrist samt voðalega lítið frá hinum kennurunum sko. Þá meina
ég upplýsingarnar koma bara frá [hik] umsjónarkennara ... svo er það
líka bara ég, þú veist [hik] þetta er [hik] bara þannig að það er einhver
sem kennir íslensku og þú veist, ég veit hvað íslenskukennarinn heitir
og stærðfræðikennarinn, enskukennarinn og dönskukennarinn þannig
að ég spyr: „hvar er teymið?”

Þegar litið er yfir viðtalið mátti sjá að foreldrar voru almennt ánægðir með
samskipti sín við umsjónarkennara barnanna, þrátt fyrir að bæta þyrfti
upplýsingagjöfina sjálfa og samskiptin við aðra teymismeðlimi. Foreldrar
vildu samt sem áður heyra meira frá umsjónarkennaranum en þessi tvö skipti
sem foreldrarnir nefndu að þeir fengju á ári, í formi foreldraviðtala. Þegar
foreldrarnir voru inntir eftir því hvað þeir vildu að umsjónarkennarinn gerði,
nefndi Guðbjörg orðið eftirfylgni og sagði:
Ég myndi ekki vilja vera í meira sambandi við hann í gegnum
tölvusamskipti sko [hik] ég myndi vilja eiga samskipti samskipti ... og
kannski ef það þarf að fylgja málum vel eftir ... að maður er þá
kallaður á fund til að eiga í þessum samskiptum.

Heiðrún tók í sama streng en taldi sig þó vita að samskiptin við
umsjónarkennarana minnkuðu eftir því sem börnin yrðu eldri. Hún nefndi að
þegar barnið hennar var yngra var meira um ákveðin tilefni þar sem foreldrar
gátu komið og fylgst með börnum sínum í skólanum. Við tilefni sem þessi
notaði hún aðstæðurnar og gat haft bein samskipti við umsjónarkennarann ef
þess þurfti. Eftir að barnið hennar kom upp á unglingastig hafi lítið verið um
slík tilefni. Heiðrún taldi þurfa að bæta þetta þar sem áhugi hennar fyrir því
að fylgjast með hvað barnið hennar væri að gera í skólanum væri mikill,
hvort sem það væri á yngra stigi eða unglingastigi. Hún hélt áfram:
...Mér finnst gott þegar manni er boðið í skólann út af einhverju.
Kannski bara þegar þau eru með powerpointsýningu eða eitthvað ... og
þú veist það var miklu meira gert af þessu áður fyrr en það er bara
svolítið dottið niður og mér finnst það synd, því foreldrar eru alltaf að
kvarta yfir því að þau viti ekki hvað verið er að gera í skólanum ... það
er miklu skemmtilegra að koma og sjá þau, þú veist, flytja verkefni á
ensku þó það sé kannski hræðilegt fyrir þau [hlær]

Allir foreldrarnir voru sammála um að þeir hefðu áhuga á að mæta á fleiri
viðburði barna sinna og sjá hvað þau væru að gera á skólatíma. Nefndu þeir
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að inni í þessum tækifærum mætti finna ástæður til að skoða og rölta um
skólahúsnæðið sem foreldrunum fannst þeir ekki fá mörg tækifæri til að gera.
Þá langaði til að spjalla við umsjónarkennara, kynnast honum og teyminu
sjálfu. Greinilegt var að mikill áhugi var fyrir hendi á að kynnast skólastarfi,
umhverfi og náminu á unglingastigi hjá þeim foreldrum sem tóku þátt í
rannsókninni.

Einstaklingsmiðað nám
Nemendurnir tveir voru jákvæðir þegar rætt var við þá um einstaklingsmiðað
nám. Þeir voru mjög ánægðir með stefnu Hamingjuskóla og umburðarlyndi
kennara til mismunandi þarfa nemenda. Þegar nemendurnir voru spurðir út í
hvað væri best við Hamingjuskóla voru þeir á sama máli um að
Hamingjuskóli væri að gera margt gott til að mæta þörfum nemenda. Þeir
voru afar ánægðir með tæknivæðingu skólans og viðhorf hans til
tölvunotkunar í námi. Brynjar var sérstaklega ánægður með notkun
spjaldtölva í náminu, á meðan Bríet var mjög ánægð með að kennarar við
skólann kenndu þeim sjálfstæð vinnubrögð. Hún taldi það góðan undirbúning
fyrir nám eftir útskrift úr Hamingjuskóla.
Þegar nemendurnir voru spurðir út í starf kennarateymanna í
Hamingjuskóla nefndi Brynjar að hann væri mjög ánægður með þá kennara
sem hann hafði í sínu teymi. Samkvæmt honum ríkti þar mikill skilningur á
að nemendur hlustuðu á tónlist á meðan þeir lærðu eða vildu læra með vinum
sínum. Hann hélt áfram:
Mér finnst best að læra þegar ég er með vinum mínum. Ég get
eiginlega ekkert lært einn, þá hef ég engan til þess að tala við eða neitt.
Ef ég kannski nenni ekki að læra lengur, þá get ég alltaf talað við vini
mína, svo er það bara búið og maður fer að vinna aftur.

Bríet var sammála Brynjari og sagði að henni fyndist ágætt að fá að
stjórna því sjálf hvernig hún fengi að læra í skólanum:
...maður hefur einhvern veginn alltaf eitthvað svona, tvo til þrjá félaga
sem manni finnst best að læra með. Ég er með þannig vinkonur og
okkur finnst best að læra saman og stundum finnst mér gott að læra
heima ef ég kemst í stuð og kannski setið ein ... þannig læri ég
einhvern veginn best.
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Þetta kemur heim og saman við skoðanir foreldra þegar kom að
einstaklingsmiðun í Hamingjuskóla. Foreldrum fannst kennarar upp til hópa
reyna sitt besta til að koma til móts við þarfir nemendanna á þann hátt að þeir
gætu unnið í sínu á sínum hraða. Pálína nefndi að þrátt fyrir að nemendur
fengju ákveðið frelsi væri áætlunin, sem heldur utan um námið og allir
nemendur í Hamingjuskóla hafa, ákveðinn rammi þar sem reynt væri að biðja
nemendur um að klára ákveðin verkefni á tilsettum tíma.

Opinn skóli og umburðarlyndi kennara
Foreldrar og nemendur voru frekar jákvæðir með opin rými Hamingjuskóla
og virðingu kennara gagnvart nemendum. Kom orðið umburðarlyndi
nokkrum sinnum upp í viðtalinu við foreldrana. Heiðrún var mjög ánægð
með umburðarlyndi kennara og sagði:
Já ég var einmitt komin með þetta orð „umburðarlyndi”... mér finnst
rosalega mikið umburðarlyndi þarna sem að hérna [hik] börnunum
mínum líður rosalega vel þarna og það hefur aldrei verið neitt svona
erfitt skilurðu. Það hefur líka alltaf allt gengið vel og ekkert að ... ég
veit líka að sumir eru nátengdir mér og þar er svona alls konar í gangi
hjá nemendum og þeir tala líka um hvað það er mikið umburðarlyndi
þarna og að þau fái að vera þau sjálf.

Þrátt fyrir að foreldrar væru upp til hópa frekar jákvæðir með starfsemi
skólans og að hver og einn nemandi fengi að láta ljós sitt skína, komu fram
mismunandi skoðanir á opnum rýmum, aldursblöndun og teymiskennslunni
sem einkenna Hamingjuskóla. Á meðan Heiðrún, Guðbjörg og Friðrika voru
mjög ánægðar með hljóðvistina var Pálína á báðum áttum og sagði:
Ég er mjög ánægð með teymiskennsluna og aldursblöndunina og opna
rýmið þar sem þetta hentar stelpunni minni mjög vel. Hún er þarna að
kynnast fullt af krökkum og hún hefur val til hvaða kennara hún vill
leita til, ekki bara umsjónarkennara [hik] En samt svo finnst mér
stundum vera of mikill hávaði [hik] hún er sko með mígreni og þurft
að fara stundum heim útaf hávaðanum.
Þannig að svona það væri þvi gott að geta tekið kostina af báðum þið
vitið, bekkjarkennslunni og opna rýmið [hik]
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Umræðan hélt áfram á milli foreldranna og lagði Pálína til hugmyndir að
því hvað hægt væri að gera fyrir þá nemendur sem mögulega eiga erfiðara
með að vera í opnu rými:
Ég hefði viljað að það væri meira um það að það væru rými þar sem þú
getur farið og verið í friði eins og Páll [nafni breytt] minn, hann er með
athyglisbrest og það væri nú gott fyrir hann ef hann gæti fengið
stundum meira þú veist, frið [hik] hann talar alveg um það sko en svo
vill hann líka vera með félögum sínum og svona.

Guðbjörg var sammála því að þetta opna rými hentaði ekki öllum þó svo
að hún gæti ekki: „hætt að lofsama það ... það er bara svo ofboðslega
skemmtilegt og lifandi umhverfi.” Fannst henni kennarar í Hamingjuskóla
vera að reyna sitt besta þegar kæmi að úrlausnum til að minnka hávaðann.
Guðbjörg benti á að kennarar tækju stundum upp á því að skipta nemendum
upp í minni hópa til að minnka hávaðann í rýminu. Taldi hún sig vita að
nemendur ættu alltaf möguleika á því að fara eitthvað annað að læra ef þeir
vildu næði: „Þau eru bara hópdýr og vilja vera í hópnum og þurfa kannski
bara að læra þessa valmöguleika sem eru í boði og þurfa kannski að láta
segja sér það líka.” Guðbjörg hélt áfram og sagði að Hamingjuskóli væri
talsvert vel settur hvað varðaði hljóðvist, þar sem skólinn hefði verið
hannaður frá upphafi fyrir opin rými. Hann hefði fullkomna hljóðvist í
samanburði við aðra almenna skóla sem væru að búa til opin rými með því að
opna veggi. Heiðrún tók undir þetta og henni fannst oft vera gott hljóð miðað
við fjölda nemenda sem væru í rýminu, þau skipti sem hún hafði mætt á
skólatíma. Hún viðraði einnig áhyggjur sínar þar sem hana grunaði að auðvelt
væri fyrir nemendur að týnast í þessum aðstæðum. Bætti hún við að
nemendur ættu auðvelt með að ganga á lagið þegar þeir fengju frjálsari
hendur á skólatíma og gætu komist upp með að hanga á göngum skólans eða
lesa inni á bókasafni, annað en námsbækur. Tóku hinir foreldrarnir undir
þessar áhyggjur Heiðrúnar og töldu að vissulega gæti þetta verið möguleiki.
Friðrika tók til máls:
Jú sko, þetta getur alveg eins getað gerst en er það ekki líka í öðrum
skólum? Til þess er áætlunin sko [hik] maður getur alltaf fylgst með
þeim. Ég fékk alltaf boð ef þau eru komin í einhver óefni, þú veist, sem
er kannski tvær blaðsíður sem þau eiga eftir að lesa. Þannig að sko
[hik] að því leytinu til, þá er pínu erfitt að týnast sko, þannig að það
þyrfti að líða heill vetur þar sem maður þyrfti að hafa ekki litið á
tölvupóstinn í langan tíma til þess að það kæmi upp.
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Þegar nemendurnir voru spurðir út í áætlanir sínar í náminu kom í ljós að
þeir reyndu að leggja sig fram við að halda áætlun sem þeim var úthlutað.
Höfðu báðir nemendur áhuga á námi og höfðu ákveðin markmið að
grunnskóla loknum. Í viðtalinu kom aldrei fram að þeir reyndu að finna sér
leið til að komast hjá lærdómi. Kemur þetta heim og saman við
vettvangsathuganirnar þar sem fylgst var með öðrum bekkjum. Þar varð
rannsakandi lítið var við að nemendur kæmu sér undan lærdómi og voru
kennarar ávallt með augun á þeim nemendum sem gerðu slíkt. Aldrei kom
upp, á þeim tíma sem vettvangsathugunirnar voru gerðar, að leita þyrfti að
nemendum á göngum skólans eða inni á bókasafni.

4.4 Viðhorf foreldra og nemenda
Þegar litið er til niðurstaðna rýnihópa foreldra og nemenda varðandi
styrkleika og veikleika teymiskennslu voru fáir vankantar sem komu upp í
umræðu beggja hópa. Umræðan sneri frekar að kostunum og þeim gildrum
sem kæmu í veg fyrir að teymiskennsla þróaðist og yrði sú sem hóparnir
vildu sjá í dag. Vildu nemendur og foreldrar sjá Hamingjuskóla þróast til
betri vegar eins og hann væri í dag með teymiskennslu og opinn skóla í
fararbroddi.

Fjölbreytni
Þegar rætt var um samskipti við teymiskennara í Hamingjuskóla kom fram í
umræðu nemendanna tveggja að þeir væru ánægðir með að geta valið
kennara úr teyminu þegar þá vantaði aðstoð. Nemendum fannst kennararnir
útskýra hlutina fyrir þeim á misjafnan hátt og sagði Brynjar að þá væri gott
að geta valið sér kennara, þar sem sumir þeirra útskýrðu ekki námsefnið eins
vel og aðrir. Hann kom einnig inn á að hann tengdist betur yngri kennurum.
Brynjar hélt áfram:
Allir þessir ungu kennarar, þeir eru bara svo skemmtilegir. Þeir eru
alltaf í góðu stuði og alltaf glaðir. Mér finnst ég tengjast þeim miklu
betur, því þeir skilja mig [hik] hvað ég er að gera í dag og svona.
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Þegar Brynjar var beðinn að útskýra þetta betur sagði hann að hressleiki
yngri kennaranna gerði það að verkum að nemendur hefðu meiri áhuga á því
námsefni sem þeir kenndu. Brynjar nefndi dönsku sem dæmi þar sem
kennarinn væri alltaf í góðu skapi og hefði námsefnið ávallt áhugavert og
þannig að það tengdist áhugasviði nemendanna. Bríet var sammála og sagði
að „þeir [kennararnir] styðja okkur bara meira og svo er það kannski vegna
þess að þeir muna líka kannski meira eftir því þegar þeir voru unglingar, það
er styttra í það“. Skoðanir nemendanna voru í samræmi við skoðanir
foreldranna, sem töldu mikinn kost að nemendur hefðu ákveðið val um
kennara ef þá vantaði aðstoð. Pálína sagði:
Mín börn, allavega dóttir mín hefur leitað þú veist [hik] henni finnst
kannski erfiðara að spyrja þennan kennara því hún sé svo höstug þegar
hún skilur ekki eitthvað, þannig að hún leitar alltaf annað. Þú veist
[hik] þá velur hún bara eftir því hver á betur við hana, þannig að þau
geta aðeins leitað.

Á myndbandsupptökunni mátti sjá að Friðrika kinkaði kolli til Pálínu og
sagði í þessu samhengi:
Mér finnst sko akkúrat með þetta sko, að stundum eru þau [börnin] að
kvarta yfir stærðfræði kannski og þannig og þá hefur maður einmitt
heyrt kennara segja: „já en ef það gengur ekki og þér finnst ganga illa
að skilja hjá henni, þá getum við hin hjálpað.” Mér finnst það svolítið
svona, gott sko. Þau geta þá svolítið valið kennarana eftir því hvaða
kennara þau skilja best. Þá áttar maður sig á sko [hik] það er einmitt
kosturinn við það að hafa teymi.

Foreldrarnir voru á einu máli um að teymiskennsla væri frábær
hugmyndafræði til að eiga samskipti við nemendur sína og öfugt. Guðbjörg
nefndi í þessu sambandi:
... þetta er gríðarlegur kostur, að þau séu ekki bara með
umsjónarkennarann allan tímann í sömu stofunni og geti svolítið ráðið.
Það er mjög gott finnst mér ... að geta haft stuðning frá fleiri en einum
kennara eða leitað til einhvers annars ef þau eru ekki alveg í skapi fyrir
einhvern annan kennara í dag eða kann kannski ekki við skapi við þig
eða hvernig sem það er, og það gildir á báða bóga.

Pálína tók við og sagði:
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Svo er það bara dagsformið sko sem skiptir máli. Það þarf ekki einu
sinni að vera slæm samskipti að bara [hik] það sé bara eitthvað atriði
sem á bara betur við hjá þessum kennara en hjá öðrum. Nemandinn
skilur bara betur þegar annar kennari kemur því frá sér en þessi eða
hin.

Umræðan snerist síðan yfir í kennarana sjálfa. Hafði þá foreldrahópurinn
sitt að segja hvað varðaði teymismeðlimina sjálfa. Þeim fannst mikilvægt að
teymið gæti unnið saman og unnið að þeim markmiðum sem felast í
lærdómssamfélaginu og starfsþróun kennara. Í umræðunni kom fram að
kennarar væru vissulega eins mismunandi eins og þeir væru margir, en að
teymiskennslan gæti komið í veg fyrir að kennarar gengju of langt gagnvart
nemendum þar sem fleiri kennarar væru á staðnum.
Heiðrún sagði:
... mér finnst líka traustvekjandi að vita að það séu fleiri kennarar
saman að kenna. Maður veit að það eru 95% kennara frábærir en
maður veit líka að maður hefur sjálfur verið með kennara þar sem
hefur níðst á barni og bara verið ógeðslega leiðinlegur.

Með þessum orðum meinti Heiðrún að þær neikvæðu aðstæður sem gætu
komið upp í einangraðri kennslu gætu verið á undanhaldi þegar kæmi að
teymiskennslu. Hún taldi að þeir kennarar sem ættu til að mynda erfitt með
skap myndu vafalaust leggja sig meira fram við að haga sér á faglegum
grundvelli en ef þeir væru einir að kenna.
Hún hélt áfram:
Ég held að svona lagað þrífist miklu verr þegar það eru svona opin
rými og það eru margir kennarar. Þú getur ekki leyft þér þetta sem
kennari, að láta eitthvað barn fara svona rosalega í taugarnar á þér. Svo
hafa líka góðir kennarar gott fordæmi á aðra kennara.

Pálína var sammála Heiðrúnu og lagði áherslu á að kennarar ættu ekki
aðeins að vera fyrirmyndir fyrir nemendur, heldur einnig fyrir aðra kennara.
Pálína nefndi jafnframt mikilvægi þess að kennarar stæðu saman þegar illa
gengi, hvort sem það væri gagnvart foreldrum eða nemendunum sjálfum.
Henni fannst kostir teymiskennslu gagnvart kennurunum sjálfum vera
mikilvægur þáttur í kennarastarfinu. Guðbjörg greip orðið á lofti og sagði að
hlúa þyrfti að teymiskennslunni því hún væri gríðarlega mikilvæg sem
stuðningur við nýútskrifaða kennara.
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Sagði hún:
Það þarf að hugsa mjög vel um teymiskennsluna og þessa ótvíræðu
kosti sem hún hefur ... talað er um í dag, fyrirhugaðan kennaraskort þar
sem nýútskrifaðir kennarar hætta störfum fljótlega eftir að þeir byrja.
Þá vantar stuðninginn sem var áður. Áður fyrr fengu nýútskrifaðir
kennarar mentor sem er allt í einu ekki lengur. Unga kennara vantar
stuðninginn fyrstu árin, annars hrökklast þeir úr starfi eins og er að
gerast núna. Teymiskennslan er svo mögnuð á þennan hátt. Þetta er
bara involerað í hana!

Hinar tóku í sama streng og nefndu að stuðningurinn væri einnig í formi
kennslu. Ákveðið jafnvægi væri fólgið í því að eldri kennarar hjálpuðu þeim
yngri með því að kenna hver öðrum nýja hluti við kennslu og fannst
foreldrum það mikilvægur styrkur fyrir báða aðila. Einnig var nefnt að góð
móttaka nýútskrifaða kennara þyrfti að vera til staðar til að kennararnir fyndu
fyrir því trausti sem ætti að ríkja á milli kennara.

Starfshættir og starfsþróun kennara
Líkt og komið hefur fram fannst foreldrum fáir ókostir við teymiskennsluna í
Hamingjuskóla. Nemendur voru jafnframt ánægðir með starfshætti kennara í
teymiskennslu og vildu halda henni áfram í Hamingjuskóla. Vangaveltur
þeirra voru frekar tengdar starfsháttum kennara og starfsþróun þeirra heldur
en teymiskennslunni sjálfri. Nemendum fannst að teymið þyrfti að hafa það í
huga að staða unglinga í dag væri ekki sú sama og þegar kennararnir sjálfir
voru ungir. Fannst nemendum kennarar þurfa að hafa það í huga þegar komið
væri inn á hefðir og venjur í kennslu. Bríet nefndi í því sambandi: „að vilja
sjá skólann þróast á þann hátt að bæði nemendur og kennarar líði sem best í
skólanum.” Brynjar var á sama máli og sagði:
þessir kennarar sem eru til dæmis að kenna og eru bara sextíu ára eða
eitthvað, þeir eru bara að kenna okkur eins og þau lærðu í gamla daga.
Þeir hugsa ekki svona hvað við erum að hugsa og gera núna og reyna
að finna leiðina sem, þú veist okkur finnst skemmtilega eða betra að
læra eða eitthvað skilurðu.

Bríet tók í sama streng og talaði um að yngri kennarar færu mun ákafar í
hlutina heldur en eldri kennarar þegar kæmi að nálgun kennara til
kennsluhátta. Það gerði það að verkum að þau hefðu meiri áhuga á því
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námsefni sem yngri kennararnir kenndu heldur en þeir eldri. Mikið samræmi
var á milli foreldra og nemenda gagnvart lærdómsamfélaginu og mátti
greinilega sjá á báðum foreldrum að hóparnir vildu að Hamingjuskóli héldi
taktfast áfram í að þróa sig til betri vegar. Foreldrarnir nefndu að
Hamingjuskóli ætti að halda áfram á þeirri braut sem hann væri á þegar kæmi
að gildum teymiskennslu þar sem foreldrarnir voru allir sammála um
mikilvægi þess að hafa teymiskennslu í skólanum. Þeim fannst kostir
teymiskennslunnar snúast um fjölmarga þætti sem kæmu nemendum jafnt
sem starfsfólkinu sjálfu að góðum notum, hvort sem það væri að bæta
kennarastarfið, styðja við nýja kennara eða koma til móts við ólíkar þarfir
nemenda.

4.5 Samantekt
Eins og sjá má kallast skoðanir hópanna á þegar kemur að viðhorfi þeirra og
reynslu til teymiskennslu, og þá af jákvæðum toga. Það gaf auga leið að
kennarateymin, sem höfðu hvað mestu reynslu af faglegu lærdómssamfélagi,
höfðu mest um lærdómssamfélagið að segja. Misjafnt var eftir fólki hvaða
viðhorf það hafði til teymiskennslu, lærdómssamfélags og opins skóla en sjá
mátti að allir hóparnir höfðu mjög jákvætt viðhorf til teymiskennslu og
notkun hennar í Hamingjuskóla.
Þegar kom að neikvæðum hliðum þessarar hugmyndafræði höfðu
rýnihóparnir lítið að segja og lögðu frekar áherslu á mikilvægi þess að teymi
séu rétt skipuð og samskipti og samvinna teyma sé góð. Með því er átt við að
teymismeðlimir deili með sér upplýsingum sín á milli eða til annarra teyma
og deili einnig ráðum og reynslu svo að lærdómssamfélagið nái að dafna.
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5. Umræður og samantekt
Í þessum kafla verða niðurstöður reifaðar í ljósi fræðilegrar vitneskju um
viðfangsefnið. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunum sem
getið var í upphafi: Hver er sýn kennara, foreldra og nemenda til
teymiskennslu í einum grunnskóla í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins og
hvernig getur teymiskennsla stutt við lærdómssamfélagið?
Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar voru góð samvinna og
stuðningur teymisfélaga sín á milli, góð samskipti teyma við foreldra og
þátttaka foreldra í skólastarfi mest áberandi og verða til umfjöllunar í
umræðum hér að neðan.

5.1 Teymiskennsla sem faglegur ávinningur
lærdómssamfélags
Til eru margir vegir að faglegu lærdómssamfélagi en samkvæmt niðurstöðum
mætti segja að kennarar úr rýnihópnum séu á réttri leið. Kennararnir eru á
sama máli og Rúnar Sigþórsson (1999) þegar kemur að þeim einkennum sem
faglegt lærdómssamfélag býr yfir. Töldu kennararnir Hamingjuskóla vera eitt
stórt lærdómssamfélag þar sem kennararnir í skólanum lærðu alltaf eitthvað
nýtt á hverjum einasta degi og viðuðu þannig að sér þekkingu og reynslu (bls.
60–61). Þrátt fyrir það eru þættir sem þurfa einnig að vera til staðar (Anna
Kristín Sigurðardóttir, 2014, bls. 41) til að skólinn flokkist sem faglegt
lærdómssamfélag og mikilvægt að skólastjórnendur og starfsfólk skólans hafi
það í huga. Alla jafna fannst kennurum Hamingjuskóli standa sig vel þegar
kom að þróun hans til faglegs lærdómssamfélags en ekki voru allir sammála
því að skólinn væri að gefa kennurum tækifæri til að læra af hver af öðrum.
Misjafnar skoðanir voru milli teymanna tveggja um hvort kennarar deildu
með sér upplýsingum eða verkefnum. Á meðan teymi A var sammála um að
kennarar í Hamingjuskóla legðu sitt af mörkum til að bæta starf hvers annars,
var teymi B ósammála því og fannst ekki alltaf hægt að leita til samkennara
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eftir upplýsingum eða aðstoð með verkefni tengt kennslu eða námi. Teymi B
fannst meira um að kennarar héldu sínum hugmyndum fyrir sig og væru ekki
að deila með sér eða vera til aðstoðar ef kennarar væru uppiskroppa með
hugmyndir að námsefni eða kennslu. Hargreaves (2001, bls. 503) leggur
áherslu á þetta, að kennarar vinni saman og séu lausnamiðaðir þegar kemur
að vandamálum tengdum námi og kennslu. Lausnamiðun sé liður í
starfsþróun kennara og leggur hann áherslu á að kennarar vinni saman að
erfiðum málum til að bæta sig í starfi, til dæmis með því að deila
upplýsingum sín á milli.
Þegar kom að teymiskennslunni sjálfri og hvernig hún gæti stutt við
lærdómssamfélagið í Hamingjuskóla voru kennarateymin sammála um að
teymiskennsla og faglegt lærdómssamfélag væru hugtök sem styddu hvort
annað þegar kæmi að bættu skólasamfélagi. Kennarar nefndu innanhúsþingið
sem sett var á laggirnar í skólanum til að bæta starfsemi, starfsþróun og
ígrundun kennara að bættum hag skólans. Einnig var nefnt að teymin reyndu
að leggja sig fram um að styrkja jákvæðar hliðar teymismeðlima sinna og
koma þeim í það starf innan kennslu sem hentaði þeim best. Með því vinna
teymin markvisst að því að beina styrkleikum meðlima í rétta átt svo það skili
sér í betri kennslu til nemenda. Teymin trúa því að með því að nýta styrkleika
teymismeðlimanna sé hægt að bæta líðan nemenda sem og árangur þeirra í
námi. Þetta samsvarar því sem Warwick (1972, bls. 18) og Murawski og
Lochner (2011, bls. 174) fjalla um en þeir benda á þann mikla árangur í námi
og hegðun barna ef teymin vinna að því að styrkja sína bestu hliðar og nýta
þær í kennslu. Með því fá nemendur það allra besta frá hverjum og einum
kennara í formi vitneskju og fræða. Þetta tengist einni skoðun foreldra- og
nemendahópsins í rannsókninni sem vildi sjá meiri starfsþróun kennara. Þar
nefndi nemendahópurinn að mikilvægt væri að kennarar væru skilningsríkir
um stöðu nemenda. Nemendahópurinn tók dæmi og lagði áherslu á að
kennarar tækju meira tillit til nemenda í dag, út frá því að þeir hefðu ekki
sömu drauma og væntingar og nemendur mörgum árum áður. Tengist þessi
skoðun nemendanna hugmyndum Meirink og fleiri (2010, bls. 161) þar sem
þeir leggja áherslu á að kennarar leggi sig fram við að þróa sig í starfi og
hjálpist að við að finna lausnir á vandamálum sem upp koma í kennslu.
Kennsla sé breytileg og mikilvægt að kennarar taki mið af því. Með víðsýni
sinni geta kennarar verið jákvæðari og skilningsríkari í garð nemenda sinna
en ella og þar með reynt að mæta draumum þeirra og markmiðum. Ronfeldt,
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McQueen og Grissom (2015) koma með svipaða nálgun og segja að með
starfsþróun og lausnaleit fái kennarar fleiri tækifæri til að bæta sig í starfi og
geti þar með verið betri kennarar en þeir voru fyrir þar sem starfsþróun sé
hluti af því að bæta sig sem kennari og mæta þörfum nemenda (bls. 506).
Í umræðu um opnu rýmin í Hamingjuskóla var munur á viðhorfi hjá
rýnihópunum. Skiptust kennarateymin í tvær fylkingar þar sem fulltrúum
annars teymisins í rýnihópnum fannst eiginleikar opna rýmisins fábrotnir og
að mikill erill og hávaði væri til staðar, sem kæmi niður á kennslu. Hitt
teymið var aftur á móti öllu jákvæðara. Þeim fannst opna rýmið gefa fleiri
valkosti um kennsluhætti auk þess sem það hvetti kennara til að vera
skipulagðari þegar kæmi að námsefnum hverju sinni. Skoðanir kennaranna
koma heim og saman við niðurstöður Önnu Kristínar Sigurðardottur (2014,
bls. 71) sem sýndu að slæm hljóðvist sé eitt af þeim atriðum sem kennarar
sem kenna í opnum rýmum séu óánægðastir með.
Foreldrar og nemendur voru frekar jákvæð gagnvart opna rýminu í
Hamingjuskóla en foreldrahópurinn nefndi að opna rýmið hentaði þó ekki
öllum og kom með hugmyndir að úrbótum. Foreldrar nefndu hugmynd að
ákveðnum rýmum sem væru til staðar fyrir nemendur sem ættu erfiðara með
að læra í opnum rýmum. Þrátt fyrir vangaveltur foreldranna voru nemendur
og foreldrar á sama máli um að opin rými gæfu marga kosti sem mættu
þörfum nemenda í Hamingjuskóla þar sem umburðalyndi kennara væri
mikið. Nemendurnir voru sérstaklega jákvæðir fyrir opna rýminu þar sem
þeir nefndu það val sem þeir höfðu þegar kom að námi í Hamingjuskóla.
Fannst þeim kennarar umburðarlyndir gagnvart þörfum nemenda og að
mismunandi útfærslur á námsaðstöðu væru til taks ef nemendur vildu breyta
til. Þetta rímar við rannsókn Önnu Kristínar (2014, bls. 75) þar sem kennarar
töldu opnu rýmin gefa fleiri tækifæri fyrir nemendur til að læra þegar kom að
vinnuumhverfi þeirra. Þetta var einnig einkennandi í þeim
vettvangsathugunum sem gerðar voru, en þar mátti sjá að nemendur fengu að
ákveða sjálfir hvar þeir lærðu svo lengi sem þeir trufluðu ekki aðra. Voru allir
þátttakendur sammála um að þróun lærdómssamfélags og teymiskennslu væri
af jákvæðum toga og vildu þeir sjá Hamingjuskóla halda áfram að þróast og
styrkja um leið kosti teymiskennslunnar sem gegnir lykilhlutverki í
skólanum.
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5.2 Félagslegt taumhald og félagastuðningur
kennara
Í foreldrahópnum kom upp umræða um að teymiskennsla gæti komið í veg
fyrir slæma hegðun og viðhorf kennara gagnvart nemendum. Foreldrar voru
sammála um að sú hegðun hefði verið ríkjandi á árum áður þegar
bekkjarkennsla var kennd af einum kennara. Voru foreldrarnir á sama máli
um að þó teymið innihéldi ólíka einstaklinga gætu kennarar ekki lengur sýnt
nemendum óvirðingu þar sem ávallt væru fleiri kennarar í kringum
nemendurna. Þetta myndi hafa þau jákvæðu áhrif að kennarar sem sýndu
neikvæða hegðun í garð nemenda sinna kæmust sjaldnar upp með það þar
sem félagslegt taumhald ríkti. Foreldrarnir voru því rólegri þar sem þeir
treystu því að þeir kennarar,sem sýndu slíka hegðun myndu ekki ná að ganga
of langt vegna viðurveru annarra kennara. Neikvæð hegðun kennara gagnvart
nemendum er ekki ný af nálinni og kemur Robertson (2008, bls. 99) með
áhugaverða leið að því að bæta fagmennsku og leiðtogahæfni kennara með
það að markmiði að koma til dæmis í veg fyrir slíka hegðun. Með
vettvangsráðgjöf telur Robertson að kennarar geti lagt áherslu á
félagastuðning og ráðgjöf sín á milli til að sporna við óæskilegri hegðun
kennara eða til bættra kennsluhátta.
Félagastuðningur var ósjaldan nefndur í kennara- og foreldrahópnum og
var líkt og rauður þráður í gegnum niðurstöðurnar á viðhorfi þessara tveggja
hópa til teymiskennslu. Kom fram að samvinna og samstaða innan teyma
skipti gríðarlega miklu máli til að teymi geti unnið saman og lagt sitt af
mörkum í námi barna. Allt þarf þó að ganga upp til að teymi standi fyrir sínu
og nefndu kennararnir að án stuðnings teymismeðlima gengi teymið ekki
upp. Kennarar nefndu að til að teymið gæti staðið saman í erfiðleikum þyrftu
teymismeðlimir að deila áhyggjum sínum, draumum og væntingum til hvers
annars. Kennararnir gengu svo langt að líkja sambandi teyma við
fjölskyldubönd, svo sterk tengsl gætu verið til staðar hjá þeim
teymismeðlimum sem ynnu saman. Að líkja teymiskennslu við sterk
fjölskyldubönd má telja nærri lagi þar sem samband fjölskyldu gengur að
mestu út á að góð samskipti og virðing sé höfð að leiðarljósi, sem getur
hæglega átt við um teymisvinnu líka. Hargreaves (2001, bls. 513) kemur
einnig inn á þetta og gengur lengra með að líkja góðri samvinnu teyma við
gott hjónaband. Hann leggur áherslu á mikilvægi þess að teymismeðlimir nái
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að tala saman um alla hluti og beri virðingu fyrir hverjum og einum í
teyminu.
Annað kennarateymið í rannsókninni taldi að lélegu teymi mætti líkja við
slæmt hjónaband og má því ætla að kennararnir séu þar sama sinnis og
Hargreaves. Með að líkja lélegu teymi við slæmt hjónaband áttu
teymismeðlimir við að samskiptin og samvinnan innan gamla teymisins
hefðu verið lítil sem engin og að streita hefði einkennt nokkra teymismeðlimi
á þeim tíma. Samkvæmt Hargreaves (2001, bls 513) geta þessar
kringumstæður leitt til þess að teymismeðlimir finni fyrir kvíða og óöryggi í
garð annarra teymismeðlima. Með því getur skipulag teymisins farið úr
skorðum ef teymið talar ekki saman um markmið og verkefni sem það er að
fást við í daglegu amstri. Á endanum getur farið svo að teyminu sé skipt upp
svo hægt sé að uppræta þann vanda sem er í gangi, líkt og gerðist í öðru
kennarateyminu. Áhersla er lögð á að teymin vinni saman að lausnum svo
þau verði ekki fyrir skaða (Goetz, 2000, án bls. tals)
Mikið samræmi var hjá kennurum og foreldrum þegar kom að stuðningi
við nýútskrifaða kennara eða kennara sem hefðu litla reynslu af kennslu.
Lögðu báðir hópar áherslu á það að kennarar tækju nýja kennara upp á sína
arma og hjálpuðu þeim að koma sér fyrir á nýja vinnustaðnum. Hugmyndir
Robertson (2008, bls 90) og Önnu Kristínar (2010, bls. 14) styrkja skoðanir
hópanna þar sem þau fjalla um mikilvægi félagastuðnings. Koma þau fram
með þær hugmyndir að því fleiri kennarar sem komi saman, því meiri líkur
séu á að kennarar dýpki þekkingu sína á námi og kennslu. Þar kemur fram að
stuðningur milli kennara sé mikilvægur til að kennarar þori að taka áhættu í
kennslu og þrói í framhaldi sína starfshætti og verði því ólíklegri til að kulna í
starfi. Þetta á við um alla kennara en kennarateymin nefndu það sérstaklega
að góð samvinna teyma og samskipti þeirra gætu hjálpað til þegar kennarar
teldu sig vera í vandræðum þegar kæmi að starfsþróun eða væru uppiskroppa
með verkefni fyrir nemendur (Johnson, 2003, bls. 346).
Það kom fram hjá báðum kennarateymunum að félagastuðningur innan
teymiskennslunnar væri þeim afar mikilvægur og hjálpaði þeim oft í gegnum
málefni sem hefðu breyst í erfiðleika ef þeir ynnu einangraðra kennarastarf.
Það kom skýrt í ljós hjá öllum kennurunum að þeir myndu aldrei vilja fara til
baka í hið almenna og einangraða kennarastarf sem algengt var á árum áður.
Nefndu kennarateymin að þau gætu ávallt sótt eftir stuðningi til núverandi
teymismeðlima sinna þegar ástæða væri til, hvort sem það væri í
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foreldraviðtölum eða samskiptum sínum við nemendur. Þeim fannst
mórallinn í teymunum góður sem gerði það að verkum að kennararnir fundu
fyrir meiri starfsánægju og auknu öryggi til að takast á við nýja hluti.
Vangrieken og fl. (2015) segja að félagastuðningur innan teymis sé forsenda
þess að teymismeðlimir þrói sig í starfi og séu jafnframt ánægðari í starfi en
þeir kennarar sem búa ekki svo vel að hafa stuðning samkennara sinna. Góð
samskipti og samvinna teyma, ásamt lausnaleit, ættu því ávallt að vera
ofarlega í huga þeirra kennara sem vinna saman sem teymi á einn eða annan
hátt (bls. 27–28).
Samhljómur var á milli kennaranna og foreldranna þegar þeir nefndu
mikilvægi félagastuðnings gagnvart foreldrum. Foreldrar voru upplýstir um
þá stöðu sem kennarar gætu lent í þegar kæmi að erfiðum málefnum gagnvart
foreldrum. Í báðum tilvikum fannst þeim teymiskennslan hjálpa til þar sem
kennarar gætu leitað til teymisfélaga sem ákveðinna stuðningsmanna þegar
kæmi að erfiðum foreldraviðtölum í skólanum. Fannst báðum hópum það
kostur að kennarar gætu leitað til teymisfélaga sinna við þessar ákveðnu
aðstæður þar sem viðvera annars teymismeðlims gæti mögulega aftrað því að
foreldraviðtalið færi úr böndunum. Anna Kristín Sigurðardóttir (2008, bls.
14) bendir á þetta þar sem hún einblínir á þann mikilvæga stuðning sem
teymismeðlimir geta gefið hver öðrum í erfiðum aðstæðum.

5.3 Tímaskortur og rót á teymum
Í viðtali við kennarateymin viðruðu þau skoðanir sínar á því mikla róti sem
væri viðvarandi þegar kom að skipan teyma. Í framhaldinu kom fram að
teymin fengju yfirleitt ekki að vera lengur saman en eitt ár þar sem um
aldursblöndun bekkja væri að ræða. Þess vegna þyrfti að skipta teymum upp
á þann hátt að einhverjir yrðu eftir á meðan aðrir færðust upp með
nemendunum. Kennararnir vildu fá lengri tíma til að vinna saman þar sem oft
tæki tíma fyrir teymið að stilla saman strengi, kynnast og læra að þekkja
styrkleika og veikleika hvers annars. Voru stjórnendur skólans einnig nefndir
sem ábyrgðaraðilar þegar kæmi að því að skipa kennara saman í teymi.
Kennurunum fannst mikilvægt að stjórnendur legðu áherslu á að skipa fólk
sem hafði sams konar sýn og markmið saman í teymi en forðuðust að setja
saman kennara sem ættu nú þegar í erfiðleikum með að vinna saman. Þetta er
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í samræmi við það sem Anderson og Speck (1998) og Warwick (1972) segja
en þeir leggja áherslu á að skólastjórnendur taki sinn tíma þegar kemur að því
að skipa ný teymi. Því má segja að stjórnendur þurfa að ígrunda vel hvaða
kennarar eru settir saman til að mynda teymi. Enn fremur leggja þeir áherslu
á að teymi þurfi tíma til að aðlagast og stjórnendur eru hvattir til að gefa
teymum nægan tíma til að þróast á réttan hátt. Skólastjórnendur hafa ábyrgð
að gegna þegar kemur að skipan teyma þar sem huga þarf vandlega að því að
setja ekki saman þá kennara sem vitað er að geta ekki unnið saman (bls. 678;
bls. 44). Þó að kennarar eigi að vera faglegir og geta unnið með öðrum eru
hlutirnir þó oft þannig að fólk hefur misjafnar skoðanir sem geta verið öðrum
til trafala. Þá geta teymin einnig verið ólík og ef markmið teymismeðlima eru
af of ólíkum toga og færni þeirra ábótavant er litlu hægt að treysta um framtíð
teymisins. Rík áhersla er lögð á að teymi fái sinn tíma til að samhæfa
verkferla og ná fram þeim styrkleikum sem teymið einkennist af. Tíminn er
dýrmætur en líkt og komið hefur fram er mikilvægt að teymi fái að taka sinn
tíma til að tengjast og þróa sína kennsluhætti í næði (Warwick 1972, bls. 44).
Þau verða að fá tíma til að reka sig á og lagfæra það sem betur má gera og fá
að kynnast sem persónur og upplifa gleði og sorgir saman. Oft og tíðum er
eitt ár ekki nóg fyrir teymi til að stilla saman strengi sína, en þá þurfa þau að
hafa í huga þau atriði sem mikilvægari eru fyrir teymið og forgangsraða eftir
því.
Bæði kennarateymin voru óánægð með þann tíma sem þau fengu þegar
kom að skipulagi innan teyma og fannst þeim oft eins og þau væru endalaust
í kappi við tímann. Þeim fannst óþarflega margar fundarsetur vera í
Hamingjuskóla þar sem teymismeðlimirnir gætu frekar notað tímann til að
skipuleggja kennslustundir með sínum teymismeðlimum. Tímaleysi er
algengt þegar kemur að undirbúningi kennara en þegar þeir fara einnig að
vinna í teymum getur tímaleysið orðið alvarlegra. Með því að gefa teymum
ákveðinn tíma á dag til að skipuleggja sig og minnka fundarsetu kennara á
móti er hægt að bæta gæði teymanna til muna. Með því getur vinna teymisins
og skipulag þess orðið mun betra en ef teymismeðlimir reyna að vinna í
skipulagi teymis utan vinnutíma. Tímaleysið kemur ekki aðeins niður á
gæðum kennslu heldur einnig starfsánægju kennara sem mögulega getur
þróast á endanum yfir í kulnun í starfi (Niergarten 2013, bls. 77).
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5.4 Samskipti heimilis og skóla
Foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni voru ánægðir með teymiskennsluna og
fannst Hamingjuskóli skara þar fram úr, miðað við aðra skóla. Þrátt fyrir það
voru foreldrar ekki vissir um hverjir það voru sem kenndu börnunum, annar
en umsjónarkennari. Foreldrarnir viðurkenndu að þeir myndu ekki þekkja
aðra teymismeðlimi barnsins í sjón og gátu því lítið sagt um álit sitt á
teyminu. Foreldrarnir vildu eindregið fá meiri upplýsingar um aðra
teymismeðlimi og að Hamingjuskóli myndi einsetja sér að teymið væri
sýnilegra foreldrum en nú væri. Foreldrarnir vildu einnig fá meiri upplýsingar
um hvað barnið þeirra væri að gera í skólanum og var samhljómur hjá
foreldrum þegar kom að auknum heimsóknum í Hamingjuskóla. Vildu þeir fá
fleiri ástæður til að mæta þegar eitthvað væri um að vera, til að sjá hvað
barnið þeirra væri að gera en einnig til að kynnast teyminu betur og ná á
umsjónarkennara ef þess þyrfti. Fannst þeim Hamingjuskóli hafa gert þetta
upp að vissu marki á yngri stigum en að þegar börnin urðu eldri og komust
upp í unglingadeild hefðu þessar heimsóknir minnkað allverulega. Merkilegt
er að skoða þessar niðurstöður þar sem þetta er á skjön við niðurstöður
Kristínar Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur (2014, bls. 208) sem bentu á að
þátttaka foreldranna minnkaði eftir því sem nemendur yrðu eldri. Niðurstöður
þessarar rannsóknar sýna annað því foreldrarnir, sem voru þó aðeins fjórir,
voru allir tilbúnir til að koma oftar í skólann til að sjá hvað börnin þeirra
væru að gera og eins til að fá tækifæri til að skoða sig um og ganga um ganga
skólans til að kynnast honum. Einhugur var í foreldrunum sem vildu fá meiri
samskipti á milli heimilis og skóla með það fyrir augum að kynnast
skólastarfinu betur. Áhugi foreldranna er til staðar en á sama tíma fannst
þeim ekki við hæfi að mæta þangað óboðnir nema ef um ástæðu væri að
ræða. Það kom skýrt í ljós í viðtölum við foreldrana að þeir vildu fá fleiri
tækifæri til að koma og ræða við teymið sem þeir þekktu ekki í sjón, frekar
en að bíða og vonast eftir því að fá boð frá skólanum. Rannsókn Birnu Maríu,
Alysson Mcdonald og Guðmundar Heiðars Frímannssonar (2015, bls. 16)
styður þessar vangaveltur foreldranna en í þeirri rannsókn kom fram áhugi
foreldra á að fá greiðari aðgang að skóla barna sinna. Í þeim skóla átti að vera
ákveðið aðsetur fyrir foreldra til að hittast á skólatíma, en það aðsetur varð
aldrei að veruleika. Því má segja að munur sé á því hve mikill áhugi sé hjá
foreldrum þegar kemur að þátttöku þeirra í skólum barna sinna og ætla má að
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foreldrar hafi mismikinn tíma og getu til að mæta í skólann nema ástæða sé
til staðar.

5.5 Samantekt
Eins og komið hefur fram er viðhorf kennara, foreldra og nemenda til
teymiskennslu mismunandi. Á meðan kennarateymin tvö sem tóku þátt í
rannsókninni höfðu mismikla reynslu og því mismunandi sýn á
teymiskennslu, voru foreldrar og nemendur samstíga þegar kom að
tækifærum í teymiskennslunni. Greinilegt var að kennurum og foreldrum var
umhugað um þann félagastuðning sem teymin ættu að hafa þegar kæmi að
verkefnum innan skólans, hvort sem væri í kennslu eða foreldraviðtölum.
Góð samskipti voru ofarlega á baugi allra rýnihópanna á þann hátt að góð
samskipti milli teyma skili sér til nemenda í formi gæða náms og kennslu.
Öllum þátttakendum fannst mikilvægt að Hamingjuskóli héldi áfram að þróa
lærdómssamfélagið á einn eða annan hátt og að teymiskennslan væri þar í
fararbroddi.
Í þessari rannsókn kom bersýnilega í ljós mikilvægi stuðnings
teymismeðlima til nýrra kennara. Stuðningur og aðstoð annarra kennara getur
skipt sköpum til framtíðar þegar kemur að því að kennarar komist inn í það
samfélag sem tilheyrir teymiskennslu, opnum skóla og faglegu
lærdómssamfélagi.
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6. Lokaorð
Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um teymiskennslu og tengingu hennar við
faglegt lærdómssamfélag og leitast eftir að svara rannsóknarspurningunum:
Hver er sýn kennara, foreldra og nemenda til teymiskennslu í einum
grunnskóla utan höfuðborgarsvæðisins og hvernig getur teymiskennsla stutt
við lærdómssamfélagið?
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að teymin vilji taka
sameiginlega ábyrgð þegar kemur að verkefnum og kennslu þeirra í
Hamingjuskóla. Þau vilja einnig leggja sig fram við að mæta þörfum hvers og
eins teymismeðlims og styrkja jákvæðar hliðar hvers annars. Kennarar og
foreldrar sem rætt var við töldu teymiskennslu gegna lykilhlutverki í
Hamingjuskóla og að hún væri eitt af aðaleinkennum hans. Þeir vildu ekki
missa teymiskennsluna úr skólanum en samhljómur var á milli hópa um að
teymiskennslan yki starfsánægju og starfsþróun kennara. Nemendur lýstu
einnig ánægju sinni með að hafa ákveðið val þegar kæmi að samskiptum
þeirra við teymiskennara.
Það sem kennurum í rannsókninni fannst halla mest á lærdómssamfélagið
og teymiskennsluna voru kennarar sem ekki ynnu eftir þeirri stefnu að vinna
náið með öðrum kennurum, vinna markvisst að því að bæta hvern annan og
styðja þegar kæmi að starfsþróun og ákvörðunum tengdum nemendum og
kennslu. Því má segja að skortur sé á þjálfun í ferlum, umgjörð
teymiskennslunnar og félagastuðningi sem þarf að vera til staðar til að hægt
sé að þróa teymiskennslu á það stig að teymi fari að vinna að hag
nemendanna og samskipta kennara sín á milli.
Til að teymiskennslan skili árangri þurfa skólastjórnendur að ígrunda vel
val sitt á þeim kennurum sem eiga að vinna saman í teymum og gera
ráðstafanir ef upp koma vandamál á milli teyma. Einnig þarf að hafa menntun
kennara sem vinna í teymiskennsluskólum í huga og leggja áherslu á
ráðningu nýrra kennara með það fyrir augum að ráða inn kennara sem sýnt
hafa hæfileika og áhuga á að starfa sem liðsheild. Með því eru meiri líkur á
að teymin innan skólans verði árangursrík. Góð samskipti og samvinna innan
teyma er einnig mikilvægur hlekkur í árangri þeirra og því þarf að leggja
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áherslu á að teymin geti talað saman og leyst úr þeim vandamálum sem upp
koma. Þannig eru meiri líkur á að teymin styðji hvert annað og auki þar með
náms- og starfsþróun hvers annars til hins betra, sem að lokum skilar sér í
skilvirkara lærdómssamfélagi.
Við gerð þessa verkefnis styrktist sannfæring mín um að teymiskennsla sé
ákjósanleg hugmyndafræði og verklag sem kennarar ættu einhvern tímann á
sinni starfsævi að leggja fyrir sig. Með teymiskennslu getur kennarastarfið
orðið skilvirkara og litríkara þar sem samskipti og samvinna við fólk sem
hefur mismunandi nálgun að námi og kennslu er liður í því að vinna með
börnum og ungmennum. Að mínu mati geta góð teymi orðið framúrskarandi
kennarar ef teymismeðlimir leggja upp með að mæta hver öðrum með
virðingu og jákvæðni að leiðarljósi. Engu að síður eru niðurstöður þessarar
rannsóknar afar áhugaverðar þar sem jákvæð sýn til teymiskennslunnar var
mjög áberandi meðal þátttakenda og þeim fannst hún gegna mikilvægu
hlutverki í þróun lærdómssamfélagsins. Því tel ég mikilvægt að tryggja
stöðugleika í teymum, skýrt skipulag og utanumhald og markvissa samvinnu
um nám nemenda. Titill ritgerðarinnar: Teymiskennsla: Böl eða blessun?
hefur því ákveðna skýrskotun í þann veruleika sem kennarateymin geta búið
við og er það undir þeim komið hvort teymiskennslan verður þeim kvöl eða
styrking í sínu faglega kennarastarfi. Því er von mín að fræðimenn og
nemendur á háskólastigi haldi áfram rannsóknum á þessari hugmyndafræði
þar sem ávinningur kennara og stjórnenda í skólum skiptir sköpum fyrir
þróun á lærdómsamfélaginu og teymiskennslu í skólum á Íslandi.
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf til skólastjóra
8. nóvember 2017
Kynningarbréf til skólastjóra og upplýsingar vegna rannsóknarinnar:
Hvert er viðhorf kennara, nemenda og foreldra til teymiskennslu í einum grunnskóla.
Kæra Bryndís Björnsdóttir
Ég undirrituð stunda meistaranám í kennslufræðum við kennaradeild Háskólans á Akureyri og
er um þessar mundir að vinna að meistaraverkefni mínu til kennsluréttinda. Leiðbeinendur
mínir eru Dr. Birna Svanbjörnsdóttir og Dr. Hermína Gunnþórsdóttir. Meistaraprófsritgerð mín
byggist á rannsókn á viðhorfi kennara, foreldra og nemenda til teymiskennslu. Um er að ræða
eigindlega rannsókn þar sem tekin verða þrjú viðtöl við þrjá rýnihópa, 5 – 7 einstaklinga í
hverjum hópi. Með þessu bréfi óska ég eftir þínu leyfi varðandi gagnaöflun í þínum skóla.
Sviðstjóri fræðslusviðs hefur gefið heimild fyrir rannsókninni í skóla á Rýnihóparnir þrír
verða starfsfólk teymis, nemendur og foreldrar sem eiga nemendur í skólanum
Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um viðhorf þessara hópa til
teymiskennslu í grunnskóla, sem sérhæfir sig í slíkri kennslu, og kanna hvaða hindranir og
tækifæri eru til staðar við teymiskennsluna. Það er von mín að niðurstöðurnar geti gagnast
skólum, kennurum og kennaranemum og öðrum sem hafa áhuga á teymiskennslu.
Viðtölin við rýnihópana munu taka hvert um sig að hámarki um 60 mínútur. Þau verða
bæði hljóðrituð og tekin upp á myndbandsupptökuvél og eftir að úrvinnslu þeirra líkur, verður
upptökunni eytt. Fyllsta trúnaðar við þátttakendur verður gætt og verða þær upplýsingar sem
þeir veita meðhöndlaðar eftir ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. Einnig verður lögð
áhersla á að fara eftir lögum um persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Rannsóknin verður
tilkynnt til Persónuverndar en hún er ekki leyfisskyld. Ekki verður hægt að rekja niðurstöður
rannsóknarinnar til þeirra einstaklinga sem málið varðar. Þátttakendum er frjálst að hætta
þátttöku þegar þeir kjósa.
Ég óska hér með eftir leyfi frá þér til að hafa samband við kennara, nemendur og foreldra
nemenda vegna viðtala.
Með virðingu og von um jákvæð viðbrögð
Hulda Björk Snæbjörnsdóttir
ha130399@unak.is
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til kennara og foreldra
8. nóvember 2017
Kynningarbréf til kennara og upplýsingar vegna rannsóknarinnar:
Hvert er viðhorf kennara, nemenda og foreldra til teymiskennslu kennara í einum grunnskóla
Kæri grunnskólakennari.
Ég undirrituð stunda meistaranám í kennslufræðum við kennaradeild Háskólans á Akureyri og er um
þessar mundir að vinna að meistaraverkefni mínu til kennsluréttinda. Leiðbeinendur mínir eru Dr. Birna
Svanbjörnsdóttir og Dr. Hermína Gunnþórsdóttir. Meistaraprófsritgerð mín byggist á rannsókn á viðhorfi
kennara, foreldra og nemenda til teymiskennslu í grunnskóla á utan höfuðborgarsvæðisins Um er að ræða
eigindlega rannsókn þar sem tekin verða þrjú viðtöl við þrjá rýnihópa, 5–7 einstaklinga í hverjum hópi.
Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni og verða þar með samrannsakandi minn í þessari rannsókn.
Rýnihóparnir þrír verða starfsfólk teymis, nemendur og foreldrar sem eiga nemendurí skólanum.
Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um viðhorf þessara þriggja hópa til teymiskennslu
í grunnskóla utan höfuborgarsvæðisins sem sérhæfir sig í slíkri kennslu, og kanna hvaða hindranir og
tækifæri eru til staðar við teymiskennsluna. Það er von mín að niðurstöðurnar geti gagnast skólum,
kennurum og kennaranemum sem og öðrum sem hafa áhuga á teymiskennslu.
Viðtölin við rýnihópana munu taka hvert um sig að hámarki um 60 mínútur. Þau verða bæði
hljóðrituð og tekin upp á myndbandsupptökuvél og eftir að úrvinnslu þeirra líkur, verður upptökunni eytt.
Fyllsta trúnaðar við þátttakendur verður gætt og verða þær upplýsingar sem þeir veita meðhöndlaðar eftir
ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd. Einnig verður lögð áhersla á að fara eftir lögum um
persónuvernd, vinnslu og eyðingu gagna. Rannsóknin verður tilkynnt til Persónuverndar en hún er ekki
leyfisskyld.
Ég legg áherslu á það að þér er í sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt í þessari rannsókn og þér er
frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú að taka ekki
þátt eða hætta þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er þér heimilt að neita að
svara einstökum spurningum í rannsókninni
Með virðingu og von um jákvæð viðbrögð
Hulda Björk Snæbjörnsdóttir
ha130399@unak.is
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Fylgiskjal 3. Kynningarbréf nemenda
8. nóvember 2017
Kynningarbréf til foreldra/forráðamanna og upplýsingar vegna rannsóknarinnar:
Hvert er viðhorf kennara, nemenda og foreldra til teymiskennslu kennara í einum grunnskóla
Ágæti viðtakandi
Ég undirrituð stunda meistaranám í kennslufræðum við kennaradeild Háskólans á Akureyri og
er um þessar mundir að vinna að meistaraverkefni mínu til kennsluréttinda. Leiðbeinendur
mínir eru Dr. Birna Svanbjörnsdóttir og Dr. Hermína Gunnþórsdóttir. Meistaraprófsritgerð mín
byggist á rannsókn á viðhorfi kennara, foreldra og nemenda til teymiskennslu. Um er að ræða
eigindlega rannsókn þar sem tekin verða þrjú viðtöl við þrjá rýnihópa, 5–7 einstaklinga í
hverjum hópi. Með þessu bréfi óska ég eftir þínu leyfi til þess að barn ykkar taki þátt í slíku
hópviðtali. Rýnihóparnir þrír verða starfsfólk teymis, nemendur og foreldrar sem eiga
nemendur í skólanum.
Tilgangur rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um viðhorf þessara hópa til
teymiskennslu í grunnskóla, sem sérhæfir sig í slíkri kennslu, og kanna hvaða hindranir og
tækifæri eru til staðar við teymiskennsluna. Það er von mín að niðurstöðurnar geti gagnast
skólum, kennurum og kennaranemum og öðrum sem hafa áhuga á teymiskennslu.
Viðtölin við rýnihópana munu taka hvert um sig að hámarki um 60 mínútur. Þau verða
bæði hljóðrituð og tekin upp á myndbandsupptökuvél og eftir að úrvinnslu þeirra líkur, verður
upptökunni eytt. Nöfnum og staðarháttum verður breytt í afrituninni þannig að ekki verður
hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til barnsins eða þeirra sem það fjallar um. Fyllsta
öryggis verður gætt við varðveislu gagna og ykkur heitið algjörum trúnaði og nafnleynd.
Ég legg áherslu á að barninu er í sjálfsvald sett hvort það tekur þátt í þessari rannsókn
og því er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu.
Kjósi það að taka ekki þátt eða hætta þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir það.
Einnig er barninu heimilt að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni.
Með virðingu og von um jákvæð viðbrögð
Hulda Björk Snæbjörnsdóttir
ha130399@unak.is
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Fylgiskjal 4 Samþykkisyfirlýsing kennara og foreldra

Samþykkisyfirlýsing
Vegna rannsóknarinnar
Hvert er viðhorf kennara teymis, foreldra og nemenda til
teymiskennslu einum grunnskóla?

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningu á umræddi rannsókn og
samþykki að taka þátt í henni eins og henni er lýst.
Nafn og dagsetning

Virðingarfyllst
Hulda Björk Snæbjörnsdóttir
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Fylgiskjal 5. Samþykkisyfirlýsing nemenda

Samþykkisyfirlýsing foreldra ósjálfráðra
nemenda
Vegna rannsóknarinnar
Hvert er viðhorf kennara, foreldra og nemenda til
teymiskennslu í einum grunnskóla?
Með þessu bréfi bið ég ykkur um leyfi til þess að barnið ykkar taki
þátt í hópviðtali
Virðingarfyllst
Hulda Björk Snæbjörnsdóttir

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningu á umræddri rannsókn og
samþykki að barnið mitt taki þátt í henni eins og henni er lýst.
Nafn foreldris og dagsetning

Nafn barns og dagsetning
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Fylgiskjal 6. Viðtalsrammi kennara.
1. Nafn, menntun, starf og starfsaldur
2. Hvernig mynduð þið lýsa almennu starfi í skólanum?
3. Hver er ykkar skilningur á lærdómssamfélagi?
-

Getið þið gefið mér dæmi um, eða lýst fyrir mér hvernig
þig vinnið í skólanum

-

Hver eru tengsl á milli lærdómssamfélagið og
teymisvinnu í skólanum?

-

Hvað teljið þið að felist í teymiskennslu og
teymisvinnu? Er munur á því tvennu?

-

Hvernig er sú teymiskennsla útfærð í daglegu starfi?

4. Getið þið gefið mér dæmi um hvernig teymiskennslu er háttað í
skólanum?
-

Hvernig mynduð þið lýsa samvinnu ykkar innan
teymisins?

-

Er ákveðin verkaskipting innan hópsins?
Hvernig er henni háttað?
Afhverju þessi verkaskipting?

-

Er verkstjóri? Hvert er hans hlutverk?

-

Hafið þið hlutverkaskipti innan bekksins?

-

Hver er skiptingin í sambandi við samskipti við foreldra,
einhver meginregla?
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5. Hver finnst ykkur vera ávinningur af teymiskennslu?
-

Fyrir nemendur og kennara?

-

Námsárangur?

-

Líðan nemenda og kennara?

-

Félagslegur hjá nemendum?

-

Starfstengdur/faglegur hjá kennurunum?

6. Hvernig finnst ykkur lærdómssamfélagið og teymiskennslan vinna
saman?
-

Er samhengi þar á milli?

-

Takmarkanir?

-

Áskoranir eða átök sem þið hafið áhyggjur af?

-

Eru ákveðin verkfæri höfð til hliðsjónar ef fólk er
ósammála um kennsluaðferðir og nálgun námsefnisins?

-

Lausnaleit?

-

Tækifæri?
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Fylgiskjal 7. Viðtalsrammi foreldra.

1. Nafn, menntun og hjúskaparstaða
2. Getið þið lýst fyrir mér umgjörð skólastarfsins í kringum barnið
ykkar?
-

Hvað finnst ykkur mest einkennandi við skólann?

-

Hverjir eru mestu kostirnir fyrir ykkar barn?

3. Hvernig eru samskipti þín við teymið / skólann og kennara barnsins–
þekkir þú alla í teyminu sem koma að þínu barni?
-

Hvernig er líðan barnsins þíns með að hafa marga
kennara?

-

Hvernig eru samskiptin að í bekknum? Upplifun ykkar?

4. Hvað finnst þér vera kostir við teymiskennslu?
-

Hver finnst ykkur vera mesti ávinningurinn þegar kemur
að árangri barnsins þíns í námi?

-

Eru einhverjar takmarkanir/áskoranir í þínum huga?
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Fylgiskjal 8. Viðtalsrammi nemenda
1. Nafn, aldur og bekkur
2. Hvað finnst ykkur best við skólann?
-

Hvernig mynduð þið lýsa fyrir mér einni kennslustund?

-

Hvernig finnst ykkur að hafa nokkra kennarar í einu til
að kenna ykkur? Hvernig eru samskiptin við þá?

-

Hvernig líður ykkur í tímunum?

3. Hvernig eru samskiptin ykkar við bekkjarfélagana.
-

Er eitthvað sem mætti bæta?

4. Hvað finnst ykkur skemmtilegasta fagið ykkar í skólanum?
-

Hvernig finnst ykkur best að læra? Inni í stofu, í hóp,
ein?

-

Ef þið fenguð að vera kennari í einn dag, hvað mynduð
þið gera?

-

Eitthvað sem skólinn mætti bæta?
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Fylgiskjal 9. Viðmið fyrir lærdómssamfélag 1
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Fylgiskjal 10. Viðmið fyrir lærdómssamfélag 2
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Fylgiskjal 11. Viðmið fyrir lærdómssamfélag 3
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Fylgiskjal 12. Viðmið fyrir lærdómssamfélag 4
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Fylgiskjal 13. Viðmið um lærdómssamfélag 5

93

Fylgiskjal 14. Samþykki Persónuverndar fyrir rannsókninni
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