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Formáli
Þetta verkefni er til fullnaðar meistaraprófi í stjórnunarfræðum
menntastofnana við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er
sextíu eininga rannsóknarverkefni sem unnið var skólaárin 2007-2009 og
fjallar um teymiskennslu í grunnskólum. Skoðuð voru megineinkenni
teymiskennslu, hugmyndir skólafólks um hana og reynt að meta
hugsanleg tengsl við lærdómssamfélag sem leggur grunn að faglegri
skólaþróun. Anna Kristín Sigurðardóttir, doktor í menntunarfræðum og
deildarforseti kennaradeildar Háskóla Íslands er leiðbeinandi við
meistaraverkefnið.
Kveikjan að þessu verkefni er áhugi minn á því hvernig staðið er að
því að byggja upp lærdómssamfélag í skólum og viðhalda faglegri
skólaþróun. Teymiskennsla getur verið ein leið til þess og því ákvað ég
að skoða framkvæmd hennar í grunnskóla þar sem tveir eða fleiri
kennarar vinna náið saman með nemendahóp og bera sameiginlega
ábyrgð á námi og kennslu hópsins. Reynt er að meta hvort slíkt samstarf
kennara hafi áhrif á skólastarfið í heild sinni og sé ef til vill einn liður í
því að byggja upp lærdómssamfélag.
Verkefnið var lengi í burðarliðnum en fór svo af stað haustið 2007.
Ég færi þátttakendum í rannsókninni mínar bestu þakkir fyrir góðar og
skilningsríkar móttökur og lærdómsríkar samræður. Ég vil þakka
leiðbeinanda mínum fyrir uppbyggilega leiðsögn, hvatningu, stuðning
sem veitti mér styrk og innblástur við verkið. Einnig færi ég fjölskyldu,
vinum og samstarfsmönnum þakkir fyrir áhuga, stuðning og þolinmæði á
meðan á verkinu stóð.
Það er ósk mín og von að verkefnið verði hvatning og innblástur til
skólasamfélagsins við að byggja upp teymiskennslu í grunnskólum á
þann hátt að hún verði mikilvægur þáttur í þróun lærdómssamfélagsins.
Júní 2009
Svanhildur María Ólafsdótti
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Ágrip
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða og skilgreina teymiskennslu og
tengsl hennar við lærdómssamfélag skólans. Að dýpka skilning og
þekkingu á hugtökunum teymiskennsla og námsteymi og skoða hvernig
kennarar þróa starf sitt í gegnum samskipti, samvinnu og nám. Leitast er
við að skoða hver gildi teymiskennslu eru og hvort það séu einhver
merkjanleg tengsl við lærdómssamfélag skóla.
Verkefnið er byggt á eigindlegri rannsókn sem gerð var í þremur
skólum haustið 2007. Rannsóknin beinist að því að skoða og rannsaka
teymiskennslu í grunnskólum þar sem tveir eða fleiri kennarar vinna náið
saman með nemendahóp og bera sameiginlega ábyrgð á námi og kennslu
hópsins. Fylgst var með teymi kennara á vettvangi og skoðuð samvinna
og samskipti þeirra á milli og skoðað hvað teymiskennsla var að gera
fyrir starfsþróun þeirra. Einnig var rætt við kennara og stjórnendur um
viðhorf þeirra og sýn á teymiskennslu.
Niðurstöður sýndu að viðhorf skólastjórnenda og kennara til
teymiskennslu er almennt jákvætt og þeir telja að helstu kostir þess séu
sameiginleg ábyrgð, stuðningur og vinnuhagræðing. Teymiskennsla í
skólunum einkennist fyrst og fremst af samvinnu um nám og kennslu
nemenda. Kennarar telja að í samræðu um nám og kennslu komi fram
fleiri hugmyndir, skoðanir og möguleikar á lausnum, sé unnið í teymum.
Kostir teymiskennslunnar liggi í samstarfinu þar sem styrkleikar hvers og
eins fá að njóta sín. Lítil áhersla er lögð á að þróa og vinna með
samskipti og nám kennara sem vinna saman í teyminu. Kennarar telja sig
læra mikið af því að starfa saman í teymum en ekki er unnið markvisst
með slíkt nám hvorki innan eða utan teyma. Tengsl teymiskennslu og
lærdómsamfélags virðast vera veik þar sem teymin hafa tilhneigingu til
að einangrast innan skólasamfélagsins.
Stjórnendur og kennarar vita vel af þeim tækifærum sem geta falist í
markvissri þróun teymiskennslu. Í skólunum er sú þróun þó stutt á veg
komin sérstaklega hvað varðar samskipti og samræður kennara um sitt
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eigið nám og þróun. Kennarar eru hér lykilaðilar og hver skóli þarf að
skilgreina með hvaða hætti hægt er að styðja við starfsþróun þeirra.
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Abstract
The aim of this study is to investigate team teaching in Icelandic
compulsory schools and it´s connection with the professional learning
community in order to promote and develop effective collaboration
between teachers. I seek to deepen my understanding and knowledge of
the concepts, team teaching, teamwork and team learning and how
teachers learn and develop their work through cooperation and
collaboration.
This study is a qualitative research, conducted within three primary
schools in Iceland in the fall 2007. The focus is on team teaching in
schools where two or more teachers work together with a group of
students and share the responsibility for teaching and learning. Data was
collected in observations in meetings and classrooms and interviews with
teachers and headmasters.
The results indicate positive attitudes towards team teaching and team
learning. Teachers and headmasters acknowledge the benefits of working
in teams where teachers share responsibility, gain support and plan
together. The teachers also acknowledge that conversations about
teaching and learning providing more ideas, opinions and new solutions.
The benefit of team teaching lays in the collaboration where the strength
of each teacher flourishes. Team teaching in schools characterizes of
collaboration about teaching and students learning. There is little
emphasis on developing the cooperation itself and teachers own learning
in the teams. Teachers assume they learn a lot by working together in
teams but they do not systematic make effort to develop their learning.
There are little connections between team teaching and professional
learning communities in the schools where the teams has a tendency for
isolation within the school.
Headmasters and teachers recognize the opportunities for school and
staff development by organizing team teaching in systematic way. The
development of team teaching within schools is in its early stage,
especially how to encourage learning and staff development through
7

collaboration and conversations. Teachers are the key for school
development and each school has to build up process where there are
time, space and encouragement for teachers learning.
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Inngangur
Meginmarkmið mitt með þessari rannsókn er að öðlast dýpri skilning og
þekkingu á hugtakinu teymiskennsla, að afla upplýsinga um hvernig hún
er framkvæmd í skólastarfi og koma síðan fram með hugmyndir og
ábendingar sem gætu gagnast stjórnendum og kennurum við að byggja
upp slíka vinnu í skólum. Rannsóknin beinist að því að skoða
teymiskennslu í grunnskóla þar sem tveir eða fleiri kennarar vinna náið
saman með nemendahóp og bera sameiginlega ábyrgð á námi og kennslu
hópsins. Ég fylgdist með teymi kennara á vettvangi og skoðaði samvinnu
og samskipti þeirra á milli í starfi og reyndi að meta hvaða áhrif
teymiskennsla hefði á kennara og þróun þeirra í starfi. Þá ræddi ég við
kennara og stjórnendur um viðhorf þeirra og sýn á teymiskennslu og
hvort þeir teldu að slík samvinna hefði áhrif á þróun lærdómssamfélags í
skólanum.
Í starfi mínu sem skólastjóri Korpuskóla hef ég lagt áherslu á
skólaþróun og tel mikilvægt að skólasamfélagið sé ætíð að vinna að
slíkum verkefnum. Korpuskóli hefur unnið að þróunarverkefnum frá
upphafi og er nú móðurskóli í þróun kennsluhátta með áherslu á
teymiskennslu, samkennslu árganga, fjölbreytta kennsluhætti og
einstaklingsmiðað nám. Megináherslan er lögð á, að efla og þróa
teymiskennslu þar sem tveir til þrír kennarar vinna saman með hóp
nemenda og bera sameiginlega ábyrgð á námi og kennslu þeirra. Þessi
rannsókn er einn liður í því að efla þekkingu mína á hugtakinu
teymiskennslu og hvernig ég get nýtt hana við þróun skólastarfsins.
Skólaþróun gengur út á það að styrkja og efla nám og árangur
nemenda. Ein þeirra leiða sem reynd hefur verið er teymiskennsla.
Kennarar eru þar lykilaðilar og beina þarf sjónum að hlutverki þeirra,
starfsaðstæðum og starfsþróun og hvernig megi efla þá í því mikilvæga
starfi að koma hverjum nemanda til þroska og stuðla að árangri þeirra í
námi. Mínar hugmyndir um góðan skóla fela í sér að þar séu mörg teymi
þar sem kennarar vinna markvisst að því að efla starfsþróun sína og að
hvert teymi beri sameiginlega ábyrgð á nemendahópi eða fagi í samræmi
við stefnu skólans. Hvert teymi sé lærdómssamfélag þar sem fram fari
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starfsþróun sem teymin miðla síðan sín á milli og hafi áhrif á
skólasamfélagið í heild sinni. Námið hefst í teyminu og dreifist síðan út í
heildina. Þannig getur orðið til lærdómssamfélag í skólanum sem talið er
vera mikilvægur grunnur fyrir skólaþróun og nýbreytnistarf (Hargreaves,
1995; Stoll ofl. 2006). Í lærdómssamfélagi læra kennarar hver af öðrum
og hver með öðrum með það að markmiði að bæta árangur starfs síns
(Hord, 2004; Stoll o.fl. 2006).
Í nýlegri íslenskri rannsókn Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006 og
2008) um lærdómssamfélag í skólum var sýnt fram á tengsl milli
styrkleika lærdómssamfélagsins og árangurs skólans. Anna Kristín
skoðaði m.a. umræðu kennara í fagteymum og árgangateymum og komst
að því að í henni fólust ekki mörg tækifæri fyrir kennara til að læra hver
af öðrum. Umræðan var heldur ekki líkleg til að stuðla að styrkingu
lærdómssamfélagsins í skólanum sem heild. Hún ályktaði hins vegar að
samvinna sem fæli í sér sameiginlega ábyrgð og byggði á sameiginlegum
hagsmunum í daglegu starfi, s.s. teymiskennsla, væri mun líklegri til að
skila árangri bæði fyrir þá kennara sem taka þátt í teyminu og til að
styrkja lærdómssamfélagið í skólanum sem heild. Eitt af markmiðum
með minni rannsókn er að kanna hvort þetta geti verið rétt, hvort
teymiskennsla sé líkleg til að styrkja starfsþróun kennara og
lærdómssamfélag skólans.
Síðasta áratug hafa hér á landi orðið áherslubreytingar á skólastefnu
menntamálaráðuneytis og flestra sveitarfélaga sem beinst hafa að því að
efla einstaklingsmiðað nám, fjölbreytta kennsluhætti og samkennslu
samhliða teymiskennslu/vinnu kennara í skólum. Í skýrslu nefndar um
mótun
menntastefnu
(Menntamálaráðuneytið,
1994)
og
í
grunnskólalögunum frá 1995 er lögð áhersla á að efla áhrif kennara á
skólastarf með aukinni samvinnu og virkni við skólanámskrárgerð. Þetta
er ítrekað í 29. gr. grunnskólalaganna 2008. Í starfsáætlun fræðslumála
Reykjavíkur fyrir árið 2002 kveður við sama tón en þar er lögð áhersla á
„að skólar skipuleggi í auknu mæli samvinnu kennara um nokkra bekki
og samvinnu umsjónarkennara og kennara í listum, verkgreinum,
íþróttum og sérkennslu“ (Starfsáætlun Fræðslumála í Reykjavík, 2002,
bls.25). Þessar áherslur hafa síðan verið í þróun í Reykjavík og nýir
skólar, s.s Ingunnarskóli, Víkurskóli og Korpuskóli, hafa sett þessa stefnu
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á oddinn í skólanámskrám sínum og hafa unnið að þróun þeirra eins og
lesa má á heimasíðum þessara skóla (Ingunnarskóli, Korpuskóli,
Víkurskóli,). Þá hafa önnur sveitarfélög, s.s. Garðabær og Árborg, byggt
á svipaðri stefnu og ber uppbygging og hönnun nýrra skóla í þessum
sveitarfélögum þess merki s.s.Sunnulækjarskóli á Selfossi og
Sjálandsskóli í Garðabæ.
Ég tel áhugavert að beina sjónum að því hvaða áhrif stefnan hefur haft
í för með sér og skoða hver hugsanlegur ávinningur hefur verið fyrir
kennara og nemendur. Eru þetta einungis falleg orð í stefnum og
hátíðarræðum eða eru einstaklingsmiðaðir kennsluhættir sem byggja á
samstarfi kennara að festast í sessi og ef svo er hafa þeir stuðlað að þróun
lærdómssamfélags í skólum? Hver eru tengsl þessara starfshátta við líðan
nemenda og árangur þeirra? Er starfsánægja kennara, faglegur metnaður
og umræða meiri? Mér tekst ekki að svara öllum þessum stóru
spurningum í þessari rannsókn en þær eru þó afar áhugaverðar og
mikilvægar til frekari rannsókna. Framlag þessarar rannsóknar felst í því
að draga upp mynd af samvinnu og samskiptum kennara í teymiskennslu
og reyna að meta hvort og hvernig slík samvinna geti haft áhrif á
starfsþróun kennara og þá um leið lærdómssamfélagið í skólunum.
Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi og tengjast
teymisvinnu eða teymiskennslu, beinast allar að því að skoða viðhorf
kennara til samstarfs og samvinnu en einnig eru í rannsókn Önnu
Kristínar gerðar vettvangsathuganir þar sem fylgst er með samvinnu
kennara. Hér verða skoðaðar hugmyndir kennara um teymiskennslu og
samvinnu þeirra á milli auk þess sem litið er til þess hvernig samvinnan
birtist í daglegu starfi. Í nokkrum íslenskum rannsóknum (Guðbjörg
Halldórsdóttir, 2005; Guðrún K. Árnadóttir, 2005) kemur fram almennt
jákvætt viðhorf kennara til samstarfs og samvinnu en jafnframt ákveðin
íhaldssemi þegar að framkvæmd kemur og ýmsar ástæður nefndar sem
hindra samvinnuna. Þær gefa mikilvægan grunn til að bera saman við
niðurstöður minnar rannsóknarinnar þar sem rannsóknarefnið beinist í
svipaða og í sumum tilvikum sömu átt.
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Rannsóknarspurningar sem ég leita svara við eru:
•

Hvaða hugmyndir hafa kennarar og stjórnendur um
teymiskennslu?

•

Hvaða þættir í ytra skipulagi, aðstöðu og stjórnun þurfa að vera til
staðar til að styrkja teymiskennslu?

•

Hvað einkennir samvinnu og samskipti kennara sem taka þátt í
teymi?

•

Er teymiskennsla líkleg til að styrkja lærdómssamfélag í skólum?

Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar er fjallað um fyrri rannsóknir á sviðinu
og fræðilegan bakgrunn teymiskennslu og lærdómssamfélags. Í öðrum
kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, gagnasöfnun og
þátttökuskólum lýst. Í þriðja kafla eru umræður um niðurstöður. Í fjórða
kafla
eru
dregnar
saman
helstu
niðurstöður
út
frá
rannsóknarspurningunum og í fimmta kafla eru lokaorð höfundar.
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1

Fræðileg umgjörð

Í þessum kafla er fjallað um kenningar, rannsóknir og skrif um
teymiskennslu og lærdómssamfélag og tengsl þessara hugtaka við
skólaþróun.
Sjónum er fyrst og fremst beint að kennurum,
margbreytileika þeirra, þekkingu, þroska og hvernig samskipti og
samvinna þeirra getur hugsanlega haft áhrif á lærdómssamfélag og
skólaþróun.
Í fyrstu er lýst nokkrum innlendum og erlendum
rannsóknum á sviðinu. Þá verður fjallað um teymiskennslu og skoðaðar
skilgreiningar fræðimanna og hvernig teymiskennsla tengist hugtökunum
teymisvinna og námsteymi. Greint verður frá niðurstöðum nokkurra
innlendra og erlendra rannsókna um skilvirka teymiskennslu og
námsteymi og hvaða þætti fræðimenn telja að skipti máli við þróun
þeirra. Síðan verður fjallað um hugtakið lærdómssamfélag og það
skilgreint út frá fræðilegu sjónarhorni og greint frá rannsóknum. Þar
koma fram þættir sem skipta máli fyrir þróun lærdómssamfélags í
skólum. Sérstaklega er skoðað hvað rannsóknir segja um hvort og þá
hvaða tengsl teymisvinna, teymiskennsla og námsteymi hafa á þá þróun.

1.1 Fyrri rannsóknir og fræði á sviðinu
Nokkrar rannsóknir hafa verið unnar hér á landi sem tengjast samvinnu
og/eða teymisvinnu kennara t.d. af Önnu Kristínu Sigurðardóttur (2006)
eins og áður er nefnt, Guðbjörgu Halldórsdóttur (2005), Þóru Björk
Jónsdóttur (2000) og Guðrúnu Kjerúlf Árnadóttur (2005).
Í þessum rannsóknum kemur meðal annars fram að viðhorf kennara til
samvinnu og teymiskennslu eru almennt jákvæð og þeir hafa áhuga á að
vinna meira saman en bera meðal annars við skorti á tíma og stuðningi
auk vinnuálags þegar að framkvæmd kemur (Guðbjörg Halldórsdóttir,
2005). Í rannsókn Önnu Kristínar (2006) koma fram tengsl við árangur
skólans þar sem sameiginleg sýn kennara á skólastarf, dreifð
leiðtogastjórnun og vinnuvenjur hafa sterkust tengsl við skilvirkni og
árangur skólans. Auk þess telja kennarar að samvinnan gefi þeim
tækifæri til að læra hver af öðrum, styrkleikar hvers og eins njóti sín í
starfi, þeir fái styrk og stuðning í starfi hver frá öðrum og umræðan gefi
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þeim faglegt sjálfstraust (Guðrún K. Árnadóttir, 2005; Þóra Björk
Jónsdóttir, 2000). Þessar rannsóknir beinast allar að því að skoða viðhorf
kennara til samstarfs og samvinnu. Anna Kristín (2006) gerir einnig
vettvangsathuganir á samvinnu kennara í sinni rannsókn. Í öllum
rannsóknunum kemur fram jákvætt viðhorf kennara til samstarfs og
samvinnu en einnig kemur fram ákveðin íhaldssemi og tregi þegar að
framkvæmd kemur og ýmsar ástæður nefndar, svo sem tímaskortur og
minna sjálfstæði í starfi.
Erlendar rannsóknir hafa einnig beint athygli að þáttum sem tengjast
samvinnu og teymiskennslu kennara og hvernig þeir þættir geta haft áhrif
á þróun skólans. Í niðurstöðum Harris, Hopkins og Jackson (2003) kom
meðal annars fram að árangursrík skólaþróun byggðist á samvinnu
kennara bæði á formlegan og óformlegan hátt. Vísbendingar gáfu til
kynna að kennarar næðu betri árangri í kennslu þegar þeir styddu hvern
annan, ynnu og lærðu saman. Hopkins, West og Ainscow (1996) bentu á
að árangurríkir skólar sköpuðu samvinnuumhverfi (meðal starfsmanna)
þar sem hvatt er til þátttöku, faglegrar þróunar, gagnkvæms stuðnings og
aðstoð veitt við að leita lausna. Í niðurstöðum rannsóknar Duncome og
Armour (2004) kom fram að kennarar vildu fá tækifæri til læra hver af
öðrum í daglegu starfi þar sem lögð væri áhersla á virkni, ígrundun og
samvinnu. Þær töldu að skólar þyrftu að breyta skipulagi sínu, ferli og
forgangi ef það ætti að takast á árangurríkan hátt.
Í rannsókn á teymiskennslu sem gerð var 1990-1993 í skólum í
Norður Nevada af hópi fræðimanna og kennara kom fram að
teymiskennsla hefði jákvæð áhrif á samvinnu, samskipti, ábyrgð og
verkaskiptingu kennara. Góð teymiskennsla væri þó háð því að
viðkomandi aðilar gætu unnið saman, treystu hver öðrum og hefðu
svipaða sýn (The Northern Nevada writing project teacher-researcher
group, 1996).
Við þessa rannsókn er töluvert stuðst við nokkra danska fræðimenn og
kennara sem hafa gefið út efni og bækur um teymiskennslu, sem byggja á
athugunum á eigin vinnu og samkennara. Þar á meðal er efni fyrir
kennara og skólastjórnendur um þróun teymiskennslu í skólum, Teamets
mappe (2004) eftir Kroll-Schwarts og Fra teamarbejde til teamlæring
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(1998) eftir Andersen og Peterson. Selvstyrende team-i praksis (2005)
eftir Fredriksen sem er lýsing á teymiskennslu kennarahópa í
Fuglsanggardsskolen í Virum, Danmörku árin 1999-2004.
Rannsóknir og fræði sýna að teymisvinna og teymiskennsla hafa
jákvæð áhrif á skólastarf og skólaþróun. Því er mikilvægt að skoða betur
skilgreiningar á þessum hugtökum og hvaða gildi þau hafa fyrir
skólastarfið í heild sinni.

1.2 Teymisvinna, teymiskennsla, námsteymi skilgreiningar á hugtökum og gildi fyrir skólastarf
Við lestur fræðigreina og rannsókna kemur í ljós að hugtökin
teymiskennsla og teymisvinna eru oft notuð til skiptis um sama fyrirbæri.
Um þau er fjallað í þessum kafla ásamt hugtakinu námsteymi. Í síðari
hluta kaflans er farið yfir nokkrar rannsóknarniðurstöður um gildi
samvinnu fyir skólastarf.
Áður en farið er í að skilgreina og skoða hugtökin teymisvinna,
teymiskennsla og námsteymi vil ég skilgreina hvað er hópur? Að mínu
áliti er hópur, tveir eða fleiri einstaklingar sem koma saman utan um
ákveðna hugmynd eða verk. Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson
(1998) vitna í Murgatroyd og Morgan sem segja að hópar séu kraftmeiri
námseiningar en einstaklingar. Þar sé hægt að ræða saman og ígrunda
sérhvert verkefni eða hugmynd út frá ýmsum sjónarhornum s.s. þekkingu
og reynslu hópmeðlima.
Slík samvinna kallast hópvinna eða
teymisvinna. Ekki verður gerður greinarmunur hér á þessum tveimur
hugtökum en Roberts og Pruitt (2003) telja að skilvirk teymisvinna eflist
með þekkingu á því hvernig hópar virki.
Andersen og Peterson (1998) og Coetz (2000) ræða um teymisvinnu
kennara sem samvinnu í ákveðinn tíma og/eða um ákveðin verkefni innan
skólasamfélagsins. Teymiskennsla er aftur á móti langvarandi og
skuldbindandi samvinna þar sem hópur af kennurum ber sameiginlega
ábyrgð og vinnur sameiginlega út frá skilgreindum námsmarkmiðum og
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kennsluaðferðum. Lögð er áhersla á nemendur, nám þeirra og þroska auk
þess sem reynt er að byggja upp og þróa innbyrðis samskipti og tengsl
teymisins. Guðrún Kjerúlf Árnadóttir (2005) notar hugtakið „alvöru
teymiskennsla“ sem hún útskýrir þannig:
... til að hægt sé að tala um virkt kennarateymi má segja að
undirstaðan liggi í sameiginlegri ábyrgð þeirra á nemendum sem
felist í því að þau kenna öllum nemendum á einhverjum
tímapunkti og læra þannig að þekkja þá… sameiginleg ábyrgð og
að þurfa aldrei að sitja ein(n) uppi með vandamálin væri einn
helsti kostur teymiskennslunnar (bls. 34).
Teymiskennsla gefur kennurum tækifæri til að vinna saman að
verkefnum í daglegu starfi og er ein leið til að ná betri árangri. Þegar
fleiri koma saman verða til fleiri hugmyndir. Fagleg teymi gefa
kennurum tækifæri til að þróa og læra í starfi, þau skapa námsumhverfi
og nýjar bjargir, umræðu um kennslu og nám þar sem notaðar eru
aðferðir starfendarannsókna. Slík teymi nálgast kennsluna á nýjan hátt,
þar sem farið er dýpra í kennsluaðferðir og nám nemenda út frá þörfum
þeirra. Kennarar í teymunum þurfa að setja sér skýr markmið hvað
varðar kennslu og nám og hvernig þau geti bætt starf sitt (Jolly, 2007).
Námsteymi er þegar meðlimir í teymiskennslu eða í teymisvinnu hafa
þróað samstarf og samskipti í þá veru að þeir læri hver af öðrum og byggi
þannig grunn að lærdómssamfélagi í skólanum sem heild. Þar skiptir
máli að unnið sé jafnhliða að þroska og námi nemenda sem og
teymismeðlima.
Leggja þarf áherslu á að byggja upp og þróa
teymisvinnu og teymiskennslu kennara í það að verða námsteymi sem
hefur það að markmiði að læra að læra. Kroll-Schwarts (2004) lýsir
námsteymi með eftirfarandi hætti:
Námsteymi vinnur með skipulagsmál, náms- og félagslegan
þroska nemenda, þróun kennarahlutverksins og þróun teymisins.
Sjónarhornið er bæði á faglegt og persónulegt náms- og
þroskaferli nemenda, jafnframt faglegri samvinnu og samskiptum
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innan kennarateymisins þar sem unnið er með gildi og
grunnhugmyndir um nám og kennslu (bls. 13).
Námsteymi einkennist af því að það gerir miklar kröfur til sín um
markmiðasetningu, verkefnaval, kennslu og nám nemenda sinna,
jafnframt því að byggja upp faglegt samstarf og samskipti innbyrðis í
teyminu. Hér vinnur teymið ekki síður með markmið teymisins sjálfs,
nám þess og þróun en nemendur. Til þess að hægt sé að kalla slíkt teymi
námsteymi þarf að vera jafnvægi á milli þessara þátta þannig að þeir
styrki hvor annan. Talið er að ef árangur á að nást í teymiskennslu verður
teymið að setja sér þau markmið að verða námsteymi þar sem áherslan er
á faglegt og virkt samstarf sem gefur tilefni til ígrundunar og þróunar á
starfinu bæði með nemendum og í samskiptum og samvinnu við
samstarfsaðila (Kroll-Schwarts, 2004; Andersen og Peterson, 1998).
Senge (1990) telur að samfélag eða hópur geti orðið námsteymi þar
sem það er í eðli fólks að læra og það þyrstir í nám. Flestir hafa á
einhverju tímabili verið hluti af frábæru teymi þar sem hópur einstaklinga
virkar saman á sérstakan hátt, þeir treysta hver öðrum, veita hver öðrum
viðurkenningu og stuðning í starfi og hafa sameiginleg markmið sem eru
æðri einstaklingsmarkmiðum. Þegar teymi eru í raun að læra þá skila þau
ekki bara frábærri vinnu og úrlausnum heldur þroskast einstaklingarnir
innan teymisins meira heldur en þeir myndu gera á annan hátt. Teymið er
mikilvægur þáttur innan lærdómssamfélagsins og þegar það lærir þá eru
líkur á að stofnunin læri líka.
Teymisvinna og teymiskennsla eru skyld hugtök. Teymisvinna er þó
víðara hugtak og getur átt við margs konar samvinnu fólks.
Teymiskennsla er ein tegund af teymisvinnu en nær eingöngu til kennara
sem kenna saman einum nemendahópi. Að lokum eru hér dregnar saman
skilgreiningar á þessum þremur hugtökum sem hafðar eru til hliðsjónar í
þessu verkefni.
Teymisvinna er samvinna tveggja eða fleiri með áherslu á nám
nemenda en án sameiginlegrar ábyrgðar á nemendunum og daglegum
samskiptum, hún er samvinna um ákveðin verkefni, kennslu
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nemendahópa eða stefnumál sem kennarar vinna með á mismunandi hátt
(Andersen og Peterson, 1998; Goetz, 2000; Kroll-Schwarts, 2004).
Teymiskennsla felur í sér sameiginlega ábyrgð tveggja eða fleiri
kennara á námi nemenda, kennslu, daglegum samskiptum og samstarfi
með nemendahóp. Þeir vinna náið saman með nemendahóp og bera
sameiginlega ábyrgð á námi, líðan og kennslu nemenda. Teymið lærir
jafnframt saman í gegnum félagsleg samskipti og orðræðu það er
námsteymi (Andersen og Peterson, 1998; Goetz, 2000; Kroll-Schwarts,
2004; The Northern Nevada writing project Teacher-researcher group,
1996).
Námsteymi er námssamfélag tveggja eða fleiri sem byggist á
sameiginlegum gildum og framtíðarsýn, þar koma kennarar hver með
sína þekkingu og læra hver af öðrum í daglegu starfi með
nemendahópinn. Þar skapast mikilvæg orðræða með áherslu á nám
nemenda og kennslu auk mats, ígrundunar og náms kennara í starfi sínu
(Andersen og Peterson, 1998; Hargreaves, 2001; Kroll-Schwarts, 2004;
Senge, 1990).
Um gildi samstarfs fyrir skólastarf
Almenn sátt er meðal fræðimanna um gildi samvinnu kennara fyrir
skólastarf. Rannsóknir hafa sýnt að kennarar sem vinna mikið saman eru
tilbúnari til að reyna nýja hluti, taka áhættu og leita leiða við að bæta sig í
starfi. Þar kemur einnig fram að kennarar telja betra að kenna saman en
að kenna einir. Samskipti og samvinna meðal kennara gefur þeim aðgang
að nýjum hugmyndum, skapar virkni og eflir siðferðislegan stuðning til
að ná betri árangri með nemendum þeirra (Hargreaves, 2001).
Teymisvinna er einn af hornsteinum skóla sem lærir, því hún stuðlar
að betri árangri en hver og einn einstaklingur er fær um að ná og felur
jafnframt í sér sameiginleg námstækifæri (Guðbjörg Halldórsdóttir,
2006). Þá bendir Hord (2004) á að rannsóknir hafi sýnt betri
námsárangur hjá skólum þar sem að kennarar vinna saman að ígrundun
náms og kennslu og noti samræðuna til að ræða árangursríkar náms- og
kennsluaðferðir en hjá þeim skólum þar sem það er ekki gert.
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Meginniðurstöður viðamikillar rannsóknar sem var gerð 1990-1993 í
skólum í Norður Nevada af hópi fræðimanna og kennara leiddu í ljós að
teymiskennsla hafði jákvæð áhrif á samvinnu, samskipti, ábyrgð og
verkaskiptingu kennara (The Northern Nevada writing project teacherresearcher group, 1996). Í upphafi töldu höfundar að góð teymiskennsla
væri háð því að viðkomandi aðilar hefðu sameiginlega sýn á skólastarf.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu hins vegar að það sem skipti
meginmáli í teymiskennslu væri innbyrðis traust og virðing.
Teymiskennsla væri margbrotin og skilningur á henni miðaðist fyrst og
fremst við reynslu, sýn og viðhorf þeirra einstaklinga sem væru aðilar að
teyminu.
Þar af leiðandi yrði skipulag, nálgun og framkvæmd
teymiskennslunnar mismunandi eftir hópum. Í niðurstöðum var talað um
teymiskennslu þegar tveir eða fleiri kennarar unnu saman að
sameiginlegu markmiði sem var að bæta kennslu og nám nemenda. Það
er þó ekki nóg, skilvirk teymi mótuðu sameiginleg markmið og sköpuðu
traust og stuðning meðal teymismeðlima. Lagt var upp með góð
samskipti og samvinnu og að þátttakendur hefðu gagn og gaman af því að
vinna saman og með nemendum. Teymi væri eins og hjónaband þar sem
aðilar bera sameiginlega ábyrgð, taka ákvarðanir og eyða miklum tíma
saman. Sameiginleg sýn væri mikilvægur þáttur en ekki forsenda
teymiskennslu, virðing og traust væru grundvallarforsendur
teymiskennslunnar.

1.3 Þróun teymiskennslu í skólum hvernig verður teymi
námsteymi
Þættir sem hafa áhrif á þróun teymiskennslu eru m.a. skipulag á
samvinnu, kennaramenning í skólanum, vinnulag og viðhorf meðal
kennara. Til að teymi þróist yfir í námsteymi skipta samskipti og
samræða meginmáli. Áður en fjallað verður um þessa þætti er mikilvægt
að skoða úr hvaða umhverfi slíkar kenningar og hugmyndir spretta.
Um aldir hefur kennarastarfið verið að mestu einyrkjastarf og er svo
enn að mörgu leyti þrátt fyrir áherslur fræðimanna á seinni hluta síðustu
aldar, á mikilvægi samvinnu og teymiskennslu og gildi þeirra fyrir þróun
lærdómssamfélags (Senge, 1990; Hargreaves, 1994; Andersen og
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Peterson, 1998). Kennarar hafa þó á síðari árum lært að skilja gildi
samvinnu fyrir nám og kennslu og sína eigin starfsþróun (Guðbjörg
Halldórsdóttir, 2006). Rannsóknir sýna að framkvæmd samvinnunnar fer
þó ekki alltaf saman við þessi viðhorf því það er ákveðin tregða í
kennaramenningunni sem kemur í veg fyrir samvinnu eða dregur úr
árangri hennar ef hún er til staðar. Margar ástæður liggja að baki, s.s.
tímaskortur, ónógur stuðningur, skortur á samstarfs- og samræðuhæfni
eða ótti við að missa sjálfstæði og sjálfsforræði í starfi (Möller, 1999;
Hargreaves, 2001; Kwakman, 2002; Guðbjörg Halldórsdóttir, 2006; Anna
Kristín Sigurðardóttir, 2006).
Rannsóknir á faglegri samvinnu kennara í norskum og íslenskum
skólum sýna að það skiptir kennara máli að hafa frumkvæði að samvinnu
og breytingum; þeir eru tregir í taumi þegar skólastjórnendur og yfirvöld
ætla sér einhliða að koma slíku á. Kennarar vita og hafa skilning á að
teymisvinna er mikilvæg fyrir faglega þróun bæði einstaklingslega og
fyrir skólann en jafnframt vilja þeir varðveita sjálfstæði sitt og
sjálfsforræði (Möller, 1999). Þetta er þáttur sem skólastjórnendur mega
ekki horfa fram hjá ef þeir ætla að ná árangri og fá kennarahópinn til
samvinnu. Til að þetta breytist og árangur náist þurfa að vera tengsl á
milli faglegs sjálfstæðis og ábyrgðar kennara og ákvarðanatöku
stjórnvalda. Skipulögð samvinna er mikilvæg en hún tryggir ekki nám
þeirra sem taka þátt í samvinnunni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2006).
Kennarar þurfa sjá tilgang með samvinnunni og hún þarf að vera að
mestu leyti á þeirra forsendum og spretta út frá nauðsyn (Guðbjörg
Halldórsdóttir, 2006).
Tregða til samvinnu meðal kennara kemur fram í niðurstöðum
rannsóknar Guðbjargar Halldórsdóttur (2006). Þrátt fyrir afar jákvætt
viðhorf kennara til samvinnu eru þeir ekki tilbúnir til að auka þann tíma
sem þeir verja til hennar. Kennarar virðast hér eiga í innri togstreitu um
mikilvægi samvinnu annars vegar og hins vegar að verja auknum tíma til
hennar. Guðbjörg telur hér um tvær skýringar að ræða. Í fyrsta lagi
þeirrar arfleiðar þegar starf kennarans var eingöngu einstaklingsvinna og í
öðru lagi til sjálfstæðis og valdabaráttu kennara um vinnutíma sinn.
Síðan kemur hún inn á neikvætt viðhorf kennara í Reykavík til stefnu
Reykjavíkurborgar í skólamálum þó þeir hafi jákvætt viðhorf til stefnu
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eigin skóla. Hún telur að hlutdeild kennara í stefnumótun sveitarfélagsins
hefði mátt vera meiri (Guðbjörg Halldórsdóttir, 2006).
Hér hefur komið fram að kennarar eru lykilaðilar í allri skólaþróun og
því skiptir máli að skoða og skilja starfsmenningu þeirra og vinna með þá
þætti sem skipta þar máli. Huga þarf bæði að einstaklingnum og hópnum
og byggja þarf upp samvinnumenningu á grundvelli þess einyrkjastarfs
sem hefur viðgengist í skólasamfélaginu. Hargreaves (1994) bendir á að
þrátt fyrir að almennt sé litið á einangrun kennara sem hindrun fyrir
starfsþróun og þróun skólastarfsins í heild megi aukin áhersla á samvinnu
ekki minnka sjálfræði og frumkvæði einstaklingsins. Einstaklingshyggja
geti bæði haft jákvæðar og neikvæðar hliðar og mikilvægt sé að íhuga
styrkleika og kosti hennar áður henni sé útrýmt algjörlega úr
skólasamfélaginu. Skólasamfélagið eigi að hafa sveigjanleika til að rúma
þennan þátt og nýta kosti hans jafnframt samvinnunni. Samvinna sé oft í
þröngum hópi, annaðhvort fyrirskipuð eða sjálfvalin. Æskilegust er
sjálfvalin samvinnumenning kennara sem boðin er fram af kennurum og
studd af stjórnendum, sem ber í sér skólaþróun og er ótímabundin,
óformleg og jafnvel ófyrirsjáanleg (Hargreaves, 1994).
Samvinnumenning kennara þarfnast teymishugsunar sem byggist á því
að einstaklingar innan teymisins hafi tækifæri og traust til að koma fram
með sérkenni sín, sköpun, þekkingu og hæfileika í fullri samvinnu við
aðra teymismeðlimi. Teymið þarf að hafa ákveðið frelsi og vilja til að
vinna saman og skapa sína sameiginlegu teymishugsun út frá þekkingu
og hæfileikum einstaklingana innan teymisins. Mikilvægt er að teymið
þrói með sér teymishugsun sem gefur jákvæða virkni og hvatningu til
teymismeðlima við skipulag og þróun náms og kennslu nemenda og
kennara (Andersen og Peterson, 1998). Samkvæmt Kroll-Schwarts
(2004) krefst þróun teymishugsunar, uppbyggingar og þjálfunar. Sú
þróun er ekki sjálfsprottin og því þurfa ný teymi að tileinka sér ákveðnar
starfsaðferðir og vinnulag.
Vinna í teymi er afar krefjandi í byrjun þar sem kennarar þekkja ekki
vinnulag hvers annars, styrk og getu. Kennarar hafa mismunandi
væntingar og viðhorf til teymiskennslu og til að teymiskennsla verði
árangursrík þurfa kennararnir að byrja á því að ræða væntingar sínar til
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hennar og jafnframt skoða hvaða viðhorf og gildi þeir hafa til náms,
kennslu og nemenda. Kennarar hafa mismunandi viðhorf til nemenda,
náms og kennslu en það er einmitt styrkur teymiskennslunnar. Hópurinn
þarf ekki eða vera sammála um alla hluti heldur á teymiskennslan að
einkennast af gagnkvæmum skilningi, virðingu og trausti (KrollSchwarts, 2004).
Í teymiskennslu vinna kennarar saman með nám og kennslu nemenda,
námsumhverfi, kennsluaðferðir og þróun námsmenningar í
skólasamfélaginu (Andersen og Peterson, 1998; The Northern Nevada
writing project Teacher-researcher group, 1996; Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2006). Til þess að teymið geti sinnt hlutverki sínu þarf
það að móta og þróa samskipti sín þannig að þau skapi þeim tækifæri til
náms. Samstarfshæfni er mikilvæg forsenda góðrar samvinnu sem á að
skila árangri sem er aftur forsenda þess að kennarar séu reiðubúnir til að
nýta tíma sinn í samvinnu. Gæði samskipta meðal starfsfélaga hefur áhrif
á árangur samvinnu, sameiginlegt nám, líðan og starfsánægju (Guðbjörg
Halldórsdóttir, 2006).
Teymi verður námsteymi
Andersen og Peterson (1998) setja fram hugmyndir um hvernig teymi
verður námsteymi. Þeir benda á að teymið þurfi að þróa samskipti sín og
nám með það að markmiði að vinna út frá sameiginlegum
grunnhugmyndum um:
•
•
•

Vinnufyrirkomulag, fundamenningu, verkefni og
skipulag.
Gildi, markmið, siðareglur og árangur.
Faglegan og félagslegan skilning og þróun samvinnunnar.
( bls. 27).

Námsteymi þarf jafnframt að skapa náms- og vinnumenningu þar sem
hver einstaklingur fær að njóta sín jafnframt því sem teymið er virkt,
vinnur vel og lærir saman. Samkvæmt Anderson og Peterson (1998) eru
fimm þættir sem teymismeðlimir þurfi að vera meðvitaðir um:
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•
•
•
•

•

Að vera fær um að meta stöðuna og rýna til gagns hvað
varðar markmið, skipulag, vinnuferli, samskipti, styrk og
veikleika einstaklinga, teymis, fundamenningu of.l.
Að vera fær um að leiðrétta þætti s.s. hér í fyrsta lið sem
ekki ganga upp í teymisvinnunni.
Að vera fær um að útfæra þekkingu, færni og leikni sem
skipta máli fyrir áframhaldandi vinnu teymisins.
Að vera fær um að skapa menningu sem gefur einstökum
teymismeðlimum innblástur til að endurskoða, rýna til
gagns, meta og útvíkka frekar fagmennsku sína,
hugmyndafræði og kennarahlutverkið.
Að vera fær um að meta og rýna til gangs í
grundvallarviðhorf, álit og mat teymisins (bls. 28-30).

Anderson og Peterson (1998) líkja teymi við vistkerfi sem er flókið og
samofið kerfi viðhorfa, hugsana og tilfinninga. Viðhorf teymismeðlima
koma frá eigin túlkunum og upplifunum byggða á eigin reynslu og
umhverfisins. Allir í teyminu þurfa gera sér grein fyrir þessum
viðhorfum og taka þátt af heilum hug og skilningi í þeim aðstæðum sem
upp koma. Allir verða að vera með á einn eða annan hátt og átta sig á því
að á þann hátt geta þróast skapandi og árangursríkar samræður í teyminu.
Slíkar samræður skýri menningu teymisins og teymið skapar
sameiginlega nýja vitneskju og nýtt mál um það sem gerist í kennslu og
námi. Mikilvægt er að þróun teymisins byggist á þeim römmum sem
einstakir kennarar teymisins setja upp og að þekking og hæfileikar hvers
kennara fái að njóta sín sem best. Það þarf að vera jafnvægi á milli
félagslegra- og einstaklingsþátta hvað varðar skuldbindingar, frelsi,
ákvarðanatöku, , árangurs, krafna og sveigjanleika (Anderson og
Peterson, 1998; Hargreaves,1994; Duncombe og Armour, 2004).
Samræðan er mikilvægur þáttur í starfsþróun kennara og árangur
teymis byggir á henni. Í námsteymi nýta kennarar hvert tækifæri í
daglegri samræðu til að þróa bæði sinn skilning og annarra á hverskonar
uppeldis- og kennslufræðilegum málefnum. Gera þarf greinarmun á
faglegri samræðu sem ætlað er að leiða til náms eða nýrra lausna og
almennri samræðu þar sem umræður geta orðið einsleitar og hindrað nám
og faglega þróun innan teymisins (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2006;
Duncombe og Armour, 2004). Gardno (1998) heldur því fram að teymið
læri í gegnum samræðu að leysa úr ágreiningi og að læra af mistökum.
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Að setja saman teymi og skipuleggja ferli, samvinnu og nám er fyrsta
skrefið af mörgum í þeirri þróun sem framundan er en margs er að gæta.
Argyris (1998) bendir á að þróun árangursríks náms innan teymis sé erfitt
ferli með ótal mörgum hindrunum. Þetta sé ekki eingöngu spurning um
rétta hegðun eða ytri ástæður heldur innri samskipti. Hann telur að það
séu mannlegir þættir sem koma í veg fyrir að nám eigi sér stað í
teymum/stofnunum. Árangursríkt nám verði ekki til vegna réttrar
framkomu eða hvatningar það sé frekar afleiðing þess hvernig fólk rýnir
til gagns í sína eigin hegðun/atferli. Þegar fólk er beðið um að rýna til
gagns í sitt eigið hlutverk þegar vandamál innan stofnunarinnar skapast
fara flestir í vörn. Það skellir skuldinni á aðra þætti eða annað fólk.
Varnarviðbrögð fólks eru því mesta hindrunin í sjálfu sér. Hann segir að
fagmenn hlutgeri oft vandamálið því þeir séu svo ákafir í sífellda þróun
og umbætur og það sé oftast stærsta hindrunin fyrir árangri. Horft sé á
ytri þætti vandamálsins en ekki innri þættina sem snúa að fagmönnunum
sjálfum. Argyris (1998) telur einnig að fólk hegði sér öðruvísi heldur en
það segist gera og geri sér ekki grein fyrir því. Viðhorf og framkvæmd
fara oft ekki saman. Þegar það er kannað kemur í ljós að fólk svarar eins
og það heldur að það vinni/geri en síðan þegar framkvæmdin er skoðuð
þá kemur annað fram.
Til að teymi verði námsteymi þarf að rýna til gagns og rökræða á
skapandi hátt.
Þann hæfileika þarf að þjálfa. Vinna þarf með
einstaklingum/teymum að því að átta sig á þeim hindrunum og
varnarviðbrögðum sem fram koma í samvinnu og námi. Einstaklingar
þurfa að byrja á að skoða sjálfan sig. Þeir þurfa að meta hvort daglegt
atferli þeirra og viðhorf séu í samræmi við þeirra eigin hugmyndir og
stefnu. Argyris (1998) telur mikilvægt að stjórnendur byrji á sjálfum sér
áður en þeir fara að vinna með þessa þætti hjá undirmönnum. Til að
árangur náist þurfi að kenna einstaklingum/teymum að þekkja, skoða og
rýna til gagns í eigin hegðun, tilfinningar og atferli. Á þann hátt er hægt
að brjóta niður þær varnir sem koma í veg fyrir þróun og nám teymisins
og byggja upp þá menningu sem nauðsynleg er.
Hér hefur verið farið yfir hvaða þættir skipta máli við þróun
teymisvinnu, teymiskennslu og námsteymis í skólum og hvað gæti helst
hindrað. Það kemur fram að þetta er flókið og vandasamt verk og huga
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þarf að bæði ytri sem innri þáttum í uppbyggingu og ferli teymanna.
Skoða þarf viðhorf og væntingar kennara í teyminu og það samskiptaferli
sem þróast á milli þeirra. Það er ekki nóg að setja saman teymi, kennarar
þurfa þjálfun og leiðsögn í því að vinna saman. Líta þarf á hvert teymi
sem lærdómssamfélag þar sem litið er á starf og samvinnu kennara sem
árangursríka leið í starfsþróun þeirra. Mikilvægt er að hver skóli setji sér
ferli til að vinna markvisst að þeirri þróun.
Ég enda þennan kafla með því að leggja fram áhugavert ferli sem
Kroll-Schwarts (2004) setur fram. Ferlið er í fjórum liðum og lýsir þróun
og uppbyggingu slíkrar samvinnu frá því að vera um teymisvinnu eða
teymiskennslu í það að verða faglegt námsteymi.
1. stig. Teymisvinna/samvinna
Vinnur með skipulagsmál. Áhersla í umræðunni er á nemandann
en ekki á samvinnu og samskipti kennara
2. stig. Nánari teymisvinna/samvinna
Vinnur með skipulagsmál og náms- og félagslegan þroska
nemenda. Auk
fyrsta stigs.Áherslan í umræðunni er á
nemandann en ekki á samvinnu og samskipti kennara
3. stig. Teymiskennsla
Vinnur með skipulagsmál, náms- og félagslegan þroska nemenda
og þróun kennarahlutverksins. Auk fyrsta og annars stigs.
Áherslan er bæði á faglegt og persónulegt náms- og þroskaferli
nemenda, ásamt samvinnu og samskiptum innan
kennarateymisins.
4. stig. Námsteymi.
Vinnur með skipulagsmál, náms- og félagslegan þroska nemenda,
þróun kennarahlutverksins og þróun teymisins. Auk fyrsta til
þriðja stigs. Áherslan er bæði á faglegt og persónulegt náms- og
þroskaferli nemenda, ásamt faglegri samvinnu og samskiptum
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innan kennarateymisins þar sem unnið er með gildi
og grunnhugmyndir um nám og kennslu (bls. 13).

1.4 Hlutverk skólastjórnenda
Hlutverk skólastjórnenda í skipulagi og uppbyggingu teymiskennslu er
þýðingarmikið eigi hún að skila árangri. Þeirra hlutverk er að setja upp
skipulag og bjargir og móta skýra stefnu fyrir teymiskennslu. Þeir þurfa
að hefja og efla umræður, meðal kennara, um leiðir til að teymiskennsla
geti orðið árangursrík og ánægjuleg og hver ávinningur af slíku starfi geti
orðið fyrir skólann í heild sinni.
Teymisleiðsögn er hugtak sem hefur verið notað um það hlutverk
skólastjórnenda sem felst í því að styrkja og hvetja teymin. Þar er þeim
ætlað að vera bakland, styrkur og stuðningur við teymin til að þau nái
árangri (Andersen og Peterson, 1998). Teymisleiðsögn er forsenda fyrir
því að teymishugsunin nái að festast í sessi. Teymin eiga að vera
sjálfstæð, hafa frelsi og ráðrúm til að vinna starf sitt í samræmi við
grundvallarhugmyndafræði og stefnu skólans. Hugmyndin þar að baki er
að í teyminu séu mismunandi hæfileikar, vitneskja og persónuleikar sem
mynda árangurríka heild sem vinnur saman og ber ábyrgð á sömu
markmiðum, ferli og mati. Í teyminu verður þá til kraftur og virkni sem
eru afar mikilvæg og því þarf að vera sveigjanleiki á milli stjórnenda og
teymis en samt ákveðinn rammi þar sem teymin vita hvaða kröfur eru
gerðar til þeirra. Hér koma nokkrir þættir sem eru mikilvægir, að mati
Anderson og Peterson (1998), hvað varðar teymisleiðsögn
skólastjórnandans.
•
•
•
•
•
•

Hvatning og mótun.
Hlustun, tjáskipti og umhyggja.
Tryggja góð náms- og kennsluskilyrði fyrir teymið.
Þora að gefa teyminu vald.
Þora að sýna hreinskilni og taka ákvarðanir gagnvart
teyminu.
Geta samþykkt mistök.
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•
•
•
•

Vera virkur í að safna saman og miðla reynslu
einstaklinga og teyma.
Gera kröfur til teyma um markmið, skipulag/leiðir og
mat.
Halda fundi með hverju teymi.
Gefa teyminu tíma og umræður um það sem skiptir
meginmáli í starfi. þeirra (bls. 65).

Mikilvægt er að skólastjórnandi finni þessa hárfínu leið á milli
stjórnunar og leiðsagnar þannig að teymin fái tækifæri til að vinna saman
með stuðningi skólastjórnanda en án íhlutunar hans. Allt ytra skipulag á
að vera á hendi skólastjórnanda hvað varðar bjargir, skipulag og
vinnuferli teyma.
Niðurstöður rannsóknar í skólum á Nýja Sjálandi leiða í ljós
mikilvægi þess að teymi fái að þroskast og þróast til þess að verða
árangursríkur hlekkur í lærdómssamfélagi og því þurfi að gefa því gaum
hvernig teymið virkar í starfi. Þar kemur einnig fram mikilvægi þess að
skólastjórnandi sé leiðtogi sem setji fram verklag fyrir árangursrík teymi
til að vinna eftir. Teymi þurfi að hafa sameiginlegan tilgang, skilning,
starfshætti, skuldbindingu, samvinnu og hæfileika til að leysa úr
ágreiningi. Það þarfnist því skólastjórnanda sem hefur skilning á þessum
þáttum og hæfni til að styrkja teymin við að ná markmiðum sínum
(Cardno, 1998).
Sömu þættir komu einnig fram um hlutverk skólastjórnenda í
niðustöðum rannsóknar The Northern Nevada writing project teacherresearcher group (1996). Þær niðurstöður eru einnig samhljóða þeim
þáttum sem Anderson og Peterson (1998) lögðu fram hér fyrir ofan.
Skólastjórnandinn þarf að vera í fararbroddi og sýna ábyrga
leiðtogastjórnun.
Til að þróa teymi í það að verða námsteymi þarf sterka
leiðtogastjórnun sem leggur áherslu á að styrkja og efla kennara í slíku
starfi og byggja á þann hátt upp gott og árangursríkt lærdómssamfélag í
skólunum. Hafa þarf í huga að teymiskennslu á ekki bara að láta þróast,
hún þarfnast leiðsagnar, skipulags, mats og ígrundunar. Megintilgangur
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þróunar teymiskennslu í skólum og uppbyggingar námsteymis, á að vera
að bæta nám, árangur og líðan nemenda og kennara. Skólastjórnendur
þurfa að skapa þennan grundvöll innan skólans í þeim tilgangi að efla og
byggja upp skilvirkt lærdómssamfélag.

1.5 Teymiskennsla og lærdómssamfélag
Einn tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvort teymiskennsla sé
líkleg til að styrkja og styðja við þróun lærdómssamfélagsins í skólum.
Margir fræðimenn sem hafa rannsakað og skrifað um skólaþróun, telja að
lærdómsamfélag sé mikilvæg forsenda fyrir skólaþróun og nýbreytnistarf
(Hargreaves, 1995; Stoll o.fl. 2006). Forsenda þess að stofnun læri, er að
einstaklingar innan hennar læri, en það er hins vegar ekki trygging fyrir
því.
Það sama má segja um teymin, teymi getur verið lítið
lærdómssamfélag þeirra sem taka þátt í starfi teymisins, án þess að það
hafi áhrif út fyrir teymin. Samkvæmt skilgreiningu Kroll-Schwarts
(2004) er slíkt teymi námsteymi. Til að námsteymi stuðli að þróun
stofnunarinnar þarf að vera til staðar sameiginleg sýn, stefna og markmið
sem beinir námi einstaklinganna eða teymanna í sömu átt (Senge,1990).
Skapa þarf vettvang og menningu fyrir teymin til að vinna með þá þróun
sem þarf til að byggja upp og móta lærdómssamfélagið í skólanum í
heild.
Talið er að í virku lærdómssamfélagi sé menning sem hvetur og
viðheldur stöðugu námi starfsfólks skólans í þeim sameiginlega tilgangi
að styrkja nám nemenda. Það birtist þó ekki með sama hætti alls staðar
en Stoll ofl. (2006) greindu átta þætti sem birtust í mismiklum mæli í
skólum þar sem slík menning fannst:
•
•
•
•
•
•

Sameiginleg gildi og framtíðarsýn um skólastarfið.
Sameiginleg ábyrgð á námi nemenda.
Fagleg ígrundun kennara í daglegu starfi.
Samstarf þar sem lögð er áhersla á nám allra í
samfélaginu.
Hópurinn lærir ekki síður en einstaklingurinn.
Víðsýni og samstarf innan og utan skóla.
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•
•

Fullgild þátttaka allra í skólasamfélaginu í umræðu
um þróun skólans.
Gagnkvæmt traust, virðing og stuðningur.

Til að skapa svona menningu þarf að efla og styrkja samvinnu kennara
en hún er límið sem heldur lærdómssamfélaginu saman. Án samvinnu
þrífst lærdómssamfélag ekki (Stoll o.fl. 2006; Roberts og Pruitt, 2003).
Þátttakendur í lærdómssamfélagi geta verið allir þeir sem tengjast
skólasamfélaginu á einhvern hátt. Anna Kristín Sigurðardóttir (2006)
telur að skilgreina þurfi þann þátttakendahóp sem tilheyrir samfélaginu
hverju sinni þegar rætt er um lærdómssamfélag. Eru það allir í
skólasamfélaginu svo sem foreldrar, nemendur, aðrir starfsmenn eins og
Senge (2000) leggur áherslu á? Eða er það einungis faghópurinn sem
verið er að vísa til? Í þessu verkefni vísar umræðan um lærdómssamfélag
til faghópsins sem vinnur í skólanum.
Þróun hugmynda um skólann sem lærdómssamfélag hefur samkvæmt
Hopkins (2001) markvisst átt sér stað frá 1960 þegar hafnar voru
breytingar á skólanámskrám. Hann telur að nóg sé vitað í dag um
kenningar og breytingaferli til að geta þróað skóla á árangursríkan hátt.
Skólaþróun snýst um að gera skólana að betri stað til náms og þroska
fyrir nemendur, jafnframt því að styrkja hæfni skólasamfélagsins til að
stjórna breytingum. Þessi nálgun hans er einföld og skýr og beinir
sjónum fyrst og fremst að námi og árangri nemenda. Hann telur að það
séu ákveðin sameiginleg gildi í skólasamfélaginu sem standi undir
vandaðri skólaþróun og í þeim felist frelsi og vald sem hafi áhrif á
námsmarkmið og kennsluaðferðir. Skólasamfélagið verði að hafa
sameiginlega sýn og með því að fylgja þeirri sýn verður skólasamfélagið
ekki lengur leiksoppar breytinga ofan frá eða að utan heldur stjórnendur
sinna eigin breytinga. Þessi nálgun Hopkins (2001) styður þá fullyrðingu
að kennarar séu lykilaðilar í starfsþróun sinni og til að ná betri árangri í
námi nemenda þarf að styrkja þá í því að þróa upp skilvirkt
námsumhverfi bæði fyrir nemendur og þá sjálfa. Til þess að byggja upp
lærdómssamfélag í skólum þarf að byrja á kennurunum sjálfum og efla
samvinnu þeirra í starfi og námi.
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Skilvirk samvinna sem leiðir til sameiginlegrar ígrundunar um
skólastarfið og betri lausna við þróun og umbætur eru grunnur að
eftirfarandi skipulagi sem Hargreaves (1995) setur fram:
•
•
•
•

•

Skuldbinding kennara við sameiginlega sýn skólans
sem hefur skýran tilgang og því mögulega sterka
menningu.
Skýr stefna sem skapar öruggt umhverfi og væntingar
fyrir kennara og nemendur.
Sameiginleg markmið kennara til að bæta samfellu í
námi og framfarir nemenda.
Starf sem styður við sameiginlegar athuganir og
umræður um nám og kennslu þar sem leyfð er
ígrunduð umræða bæði um það sem vel er gert og
það sem miður fer. Nýjum hugmyndum er vel tekið
og hvatt til endurmats, ígrundunar og náms.
Sameiginlegur skilningur á merkingu þess að
sameina faglega þróun. einstaklinga/teyma við
skólaþróunina sjálfa (bls. 42).

Eins og fyrr er sagt læra stofnanir einungis ef einstaklingar innan
hennar læra. Hægt er að byggja upp lærdómssamfélag ef einstaklingar fá
stöðugt tækifæri til að nýta hæfileika sína, sköpun og nýjar hugmyndir
eru metnar og viðurkenndar og einstaklingar eru stöðugt að læra að læra
saman. Hægt er að breyta skóla með því að skipuleggja hann sem
lærdómssamfélag. Í skóla sem lærir taka kennarar, stjórnendur, foreldrar,
nemendur og skólayfirvöld höndum saman og setja sér sameiginlega sýn
og markmið fyrir framtíð skólastarfsins og læra að þekkja og vinna með
þá þætti sem skipta máli fyrir sameiginlegt nám þeirra.
Senge (2000) setur fram eftirfarandi fimm námssvið sem hann telur
þurfa að vera til staðar til að fyrirtæki eða stofnun geti talist vera
lærdómssamfélag.
Persónuleg tök (personal mastery)
Persónuleg tök er að vinna að því að skýra hugmyndir sínar og
móta persónulega sýn, þannig að einstaklingurinn öðlist það sem
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hann vill skapa í lífi sínu á sama tíma sem hann metur á
raunsæjan hátt daglegt líf sitt. Þetta skapar nokkurs konar innri
spennu sem þroskar og getur aukið hæfileika einstaklinga til að
taka betri ákvarðanir og fá meira út úr væntingum sínum og
markmiðum. Innri hvatning til að ná sífellt betri tökum á
viðfangsefnum sínum.
Sameiginleg sýn (shared vision)
Þetta námssvið staðfestir nauðsyn á sameiginlegum tilgangi.
Einstaklingar með sameiginlegan tilgang til dæmis kennarar,
stjórnendur og starfsfólk skóla geta lært að þroska með sér
tilfinningu fyrir skuldbindingum innan hópsins eða
stofnunarinnar með því að þróa sameiginlega sýn á þá framtíð
sem þeir sækjast eftir og að skapa, reglur og leiðsögn í starfi sem
hjálpar þeim að nálgast þá sýn.
Hugarlíkan (mental models)
Þetta námssvið ígrundunar og endurmats beinist að því að þróa
skilning á eigin og annarra skynjun og viðhorfum. Að vinna með
ígrundun í hugarlíkönum getur hjálpað einstaklingum/teymum til
að skilgreina og öðlast skýrari mynd af raunveruleika þeirra og
daglegu lífi. Þar sem flest hugarlíkön á menntasviði eru lítið
rædd og óskýr er það einn af þáttum lærdómssamfélagsins að
þróa hæfileika til að ræða varlega og á gagnrýnan hátt erfið og
óþægileg málefni. Hér er það ígrundun og samræða sem skiptir
meginmáli.
Teymisnám (team learning)
Þetta er námssvið samskipta.
Teymi er grunneining
lærdómssamfélagsins.
Í gegnum samræðu og árangurríka
umræðu nær teymi einstaklinga að breyta sameiginlegri hugsun,
læra að virkja kraft og virkni til að ná sameiginlegum
markmiðum og draga fram þekkingu og hæfni sem er meiri en
summa hæfileika einstaklinganna innan teymisins. Teymisnám
getur þróast innan kennslustofunnar, á milli kennara og foreldra,
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meðal meðlima samfélagsins og í þróunarteymum sem hafa það
að markmiði að vinna að árangursríkum breytingum á skólastarfi.
Heildarhugsun (systems thinking)
Á þessu námsviði læra einstaklingar/teymi að skilja betur
gagnvirkni og breytingar Heildarhugsun er byggð á kenningum
um margbreytileika og endurgjöf á atferli manna. Ýmiskonar
tæki og tækni nútímans s.s. módel, líkön og skipulag eru til sem
aðstoða einstaklinga/teymi til að ná víðari og dýpri skilningi á því
efni sem þeir eru að læra. Heildarhugsun er áhrifamikið atferli til
að finna það vogarafl sem er nauðsynlegt til að ná fram sem
mestum uppbyggjandi breytingum. Hér er nauðsynlegt að hver
einstaklingur skynji betur heildina og stöðu hans sjálfs og þeirra
einingar sem hann tilheyrir innan heildarinnar (Senge, 2000, bls.
7). (Þýðing höfundar, enski textinn er á fylgiskjali 1).
Það sem Senge ræðir um sem teymisnám samsvarar vel skilgreiningu
Kroll-Schwarts (2004) á námsteymi sem fjallað hefur verið um í
köflunum hér á undan. Ef þessi fimm námsvið Senge eru skoðuð í
samanburði við átta þætti Stoll o.fl. (2006) þá koma fram sömu þættir
sem skipta máli, það er hvernig einstaklingurinn lærir og þroskast í
gegnum samvinnu, samræðu og ígrundun á starfi sínu í samfélagi sem
hefur það að markmiði að byggja upp lærdómssamfélag sem hefur
sameiginleg gildi og sýn.
Roberts og Pruitt (2003) telja að uppbygging lærdómssamfélags
þarfnist breytinga á hugmyndum um skóla frá skrifræði og skipulagi til
þeirrar sýnar að skólinn sé námssamfélag. Kennarar í lærdómssamfélagi
vinna í teymum og í gegnum stöðuga ígrundun á námi og kennslu læra
þeir að deila faglegu starfi. Í því ferli þróa þeir sameiginlega sýn og
styrkja þá þekkingu og reynslu sem þeir vilja hafa í sínu skólaumhverfi.
Kennarar í lærdómssamfélagi verða að hafa tækifæri til að vinna,
skipuleggja og læra saman í daglegu starfi. Skipuleggja þarf tíma til að
tryggja þessa samvinnu og átta sig á að þetta sé mikilvægur þáttur í starfi
þeirra.
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Teymi er grunneining lærdómssamfélags (Senge, 1990) og teymi
kennara sem ber sameiginlega ábyrgð á nemendahópi hefur allar
forsendur til að verða námsteymi (Kroll-Schwarts, 2004) og getur þannig
styrkt undirstöður lærdómssamfélagsins í skólanum (Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2008). Teymiskennsla er algeng í skólum Nýja Sjálands
og voru miklar væntingar bundnar við þróun og framlag hennar til
lærdómssamfélagsins. En rannsókn á framkvæmd hennar sýndi að það
gekk ekki sem skyldi og var ástæðan talin vera of lítil áhersla á þjálfun
fólks til að vinna í teymum og að þróa samstarfið. Það myndaðist spenna
á milli þess að miklar kröfur voru gerðar um ábyrgð teymisins í starfi en
minni áhersla á nám og þróun þess. Teymið vann vel í daglegu starfi en
það voru skil á milli væntinga og framkvæmdar hvað varðar samskipti og
starfsþróun teymisins. Fram kom að leggja þurfti áherslu á að kenna
kennurum að vinna saman. Einnig kom fram að nám sem fer fram í
teymi væri gagnvirkt og sameiginlegt en þarfnaðist jafnframt leiðsagnar
og stjórnunar. Sterkan leiðtoga þyrfti sem mótaði, leiddi og opnaði fyrir
hreinskipta samræðu (Cardno, 2002).
Í niðurstöðum langtíma rannsókna sem gerðar voru í 70 miðskólum í
Michigan, á tímabilinu 1994-99 af Flowers ofl (2002), koma fram sterk
tengsl á milli teymiskennslu, þróun kennsluaðferða og árangurs nemenda.
Þeir skólar sem höfðu teymiskennslu sýndu betri vinnuanda, meiri
samskipti við foreldra, aukna starfsánægju kennara og betri námsárangur
nemenda. Sá þáttur teymiskennslunnar sem hafði mest áhrif á árangur
var samvinna kennara um undirbúning og framkvæmd náms og kennslu
nemenda. Frekari rannsóknir sýndu að því meiri tíma sem teymið notaði
til sameiginlegs undirbúnings og stefnumótunar því meiri varð
starfsánægja og jákvæðni meðal kennara og það hafði áhrif á árangur
nemenda. Góður tími til samvinnu gerði teymum kleift að skoða, þróa og
rýna til gagns í starfs- og kennsluaðferðir sínar. Aðrir þættir sem höfðu
áhrif voru fjöldi nemenda í námshópum og lengd þess tíma sem teymið
hafði unnið og þróast saman. Í rannsókninni komu alls staðar fram
jákvæð tengsl milli árangurs nemenda og kennsluaðferða. Rannsakendur
segja þó að þeir geti ekki enn sagt með fullri vissu hve sterk þessi tengsl
eru, það þarfnist frekari rannsókna.
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Eins og fram hefur komið þá er megintilgangur skólaþróunar sá að
leita leiða til að bæta og efla námsárangur nemenda. Niðurstöður bæði
innlendra sem erlendra rannsókna benda til þess að tengsl séu á milli
árangurs skóla og hversu langt skólinn er komin í þróun
lærdómssamfélagsins. Ennfremur að mögulegt sé að breyta árangri skóla
með því að bæta og þróa lærdómssamfélagið (Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2006; Stoll o.fl. 2006). Þá sýna niðurstöður rannsókna
McLaughlin og Talbert (2006) að árangur nemenda er betri í skólum þar
sem kennarar vinna saman að því að ígrunda nám og kennslu og taka
sameiginlega ábyrgð á árangri nemenda. Lærdómssamfélag felur í sér
félagsleg samskipti og óformleg námstækifæri sem eru nauðsynleg til að
taka á móti nýjum meðlimum og kenna venjur, siði og gildi sem skipta
máli í samfélaginu. Þrátt fyrir að lærdómssamfélagið sé ein leið til að
bæta árangur nemenda þá er erfitt að koma því á og halda því við. Að
viðhalda lærdómssamfélagi er áskorun. Það er ekki nóg að koma því á,
það þarf líka að viðhalda því þannig að það verði sjálfbært (Hargreaves,
2007). Breytingar taka tíma og ný þekking og leiðir eru sífellt að bætast
við. Því þarf að fylgjast vel með og meta og ígrunda sífellt það starf sem
verið er að vinna að (McLaughlin og Talbert, 2006).
Til að koma á árangursríku lærdómssamfélagi þurfa að verða
breytingar frá einyrkjamenningu til samvinnumenningar, frá því að beina
sjónum að því að kenna nemendum yfir í að leggja áherslu á nám allra
sem starfa í skólasamfélaginu. Skólastjórnandi þarf að vinna með
kennurum og skólasamfélaginu í heild að því að byggja upp sameiginlega
sýn og stefnu fyrir skólann, fjalla um sýnina, krefjast og nota
samskiptahæfni sem þróar samvinnu og skuldbindingar, skipuleggja
breytingaferli, efla og þróa leiðtogahæfileika kennara og nemenda og
tryggja viðvarandi námsárangur. Í lærdómssamfélagi eru allir að læra.
Það er námsumhverfi þar sem starfsmenn eru sífellt að koma með nýjar
hugmyndir og leita leiða til að þróa og bæta starf sitt í þeim tilgangi að
efla námsárangur nemenda (McLaughlin og Talbert, 2006)
Hér þarf að hafa í huga að þessi þróun er ekki einföld. Teymiskennsla
er ein leið til að efla og þróa hlutverk og starf kennarans með áherslu á
samræður, samvinnu, ígrundun og uppbyggingu árangursríks
lærdómssamfélags. Í lærdómssamfélagi er námsumhverfi þar sem
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kennarar koma fram með nýjar hugmyndir og leita leiða til að bæta og
þróa starf sitt í þeim tilgangi að efla námsárangur nemenda. Kennarar og
stjórnendur þurfa að þekkja það ferli og þann kraft sem skapast þegar
fleiri vinna saman.
McLaughlin og Talbert (2006) segja að góð og árangursrík
teymiskennsla taki tíma að þroskast eins og góð vín og góðir ostar. Það
sama má segja um lærdómssamfélagið, góðir hlutir gerast hægt og
þarfnast þróunar og tíma.
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2

Aðferð

2.1 Aðferðafræði
Hér er lýst eigindlegri rannsókn þar sem skoðuð voru þrjú kennarateymi í
þremur skólum með vettvangsathugunum, einstaklingsviðtölum og
rýnihópaviðtölum. Eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu þar sem
ég hafði áhuga á að skoða samvinnu og samskipti kennara á vettvangi.
Ég vildi meta hvaða þættir skipta máli fyrir starfsþróun og starfsánægju
kennara og hvernig tengslum væri háttað milli teymiskennslu og
lærdómssamfélagsins. Einkenni eigindlegra rannsókna er að skoða
þátttakandann og samskipti hans í sínu eigin umhverfi. Skoðað er hvaða
merkingu hann leggur í umhverfi sitt og samskipti og hvernig hann
vinnur úr þeirri merkingu í samhengi við sögulega, félagslega og
tilfinningalega þætti sem hafa áhrif á hann sjálfan, umhverfi og samskipti
(Flick, 2002).
Sniðið er tilviksrannsókn en meginhugmyndin að baki hennar er að
eitt eða fleiri tilvik eru rannsökuð ítarlega með því að nota margvíslegar
aðferðir sem henta því tilviki sem rannsakað er (Silverman, 2005).
Tilvikið er teymið og starf þess í samskiptum og samvinnu. Ég fylgdist
með þremur tilvikum (teymum ) í þremur skólum í þeim tilgangi að
skoða og meta hvað og hvernig þau varpa ljósi hvert á annað. Teymin
voru skoðuð á vettvangi í daglegu starfi þar sem fylgst var með kennurum
í samskiptum og samvinnu, einnig voru tekin rýnihópaviðtöl við
kennarateymin auk einstaklingsviðtala við kennara innan hópsins og
skólastjóra viðkomandi skóla um teymiskennslu, viðhorf þeirra og
reynslu.
Hér voru sömu þættirnir skoðaðir út frá mismunandi
sjónarhornum og með mismunandi aðferðum.
Nálgunin er etnógrafísk. Grétar L. Marinósson segir í grein sinni
Etnógrafía í skólum (2004), glefsur úr rannsóknardagbók, að etnógrafía
sé nálgun sem geri ráð fyrir að lífsgildi og menning eigi þátt í að skýra
hinn félagslega veruleika fólks og gengur út frá því að heimurinn sé
búinn til af mönnum og þess vegna best túlkaður af þeim. Hann bendir
einnig á að rannsakandinn sé aðalrannsóknartækið, hann fylgist með
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þátttakendum á vettvangi, þar sem kenningin verður að miklu leyti til úr
gögnunum (Grétar L. Marinósson, 2004). Hér er athyglinni meðal annars
beint að félagslegum þáttum svo sem hulinni samskipta- og
samvinnumenningu á milli kennara.
Með þessari nálgun er búist við að hægt sé að komast nær því að
skoða og skilja teymiskennslu í skólum sem byggist á félagslegum
þáttum svo sem samvinnu og samskiptum kennara. Þetta er gert með því
að skoða hvað og hvernig unnið er með teymiskennslu á vettvangi,
hlustað á kennarahópinn ræða saman um teymiskennslu og rætt er við
einstaklinga innan teymisins og við stjórnendur skólanna um viðhorf
þeirra og reynslu til teymiskennslunnar.
Til að svara rannsóknarspurningum athugaði ég hvað kennarar væru
að gera í kennslu og samvinnu bæði viðhorf þeirra og hvernig hugmyndir
þeirra um nám, kennslu og samvinnu birtust í starfi. Ég reyndi að skoða
og skilja hvaða merkingu og skilning kennarar lögðu í hugtakið
teymiskennsla og hvernig þeir unnu með þá þætti í kennslu og samvinnu.
Í viðtölum við kennara og skólastjórnendur var spurt um viðhorf þeirra til
teymiskennslu og lærdómssamfélagsins og þeir beðnir um að meta hvort
fagleg umræða og vinna hefði breyst eftir að tekin var upp teymiskennsla.

2.2 Val á þátttakendum, lýsing á skólum og skipulagi
teyma.
Við val á skólum var notað hentiúrtak þar sem ég leitaði eftir skólum með
skipulagða teymiskennslu. Ég skoðaði vefsíður skóla meðal annars á
Reykjavíkursvæðinu og nýrra skóla á landsbyggðinni til að kanna hvaða
skólar væru með teymiskennslu á stefnuskrá sinni. Í framhaldi af þeirri
athugun valdi ég þrjá skóla með markvissri úrtaksgerð (purposive
sampling). Sú aðferð leyfir að valið sé úrtak sem skýrir frekar sérkenni
eða ferli þess sem áhugi okkar beinist að. Þessi aðferð krefst markvissar
gagnrýnnar hugsunar á það fyrirbæri sem verið er að rannsaka
(Silverman, 2005). Ekki þurfti formlegt leyfi frá menntayfirvöldum eða
foreldrum þar sem rannsóknin beindist fyrst og fremst að kennurum og
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samvinnu þeirra og stjórnendum viðkomandi skóla. Haft var samband
við skólastjóra og kennara, bæði símleiðis og með kynningarbréfi til að fá
upplýst samþykki þeirra fyrir rannsókninni og var það fúslega veitt
(fylgiskjal 2).
Bláberjaskóli er einn af eldri skólum í Reykjavík sem hefur lengi
unnið að þróun samstarfs meðal kennara með nemendahópa. Fram kemur
í máli skólastjóra að það sé þó fyrst í vetur sem þessi þáttur sé skráður
formlega í stefnu skólans sem eitt af markmiðum hans. Teymið sem hér
er rannsakað er skipað tveim reynslumiklum kennurum sem hafa starfað
saman um árabil, þeir eru með um fjörtíu nemendur í fjórða bekk í
tveimur fjörtíu fermetra kennslustofum, lítill gangur tengir
kennslustofurnar saman.
Kennarar vinna náið saman og bera
sameignlega ábyrgð á kennslu, námi og umsjón með nemendahópnum.
Stuðningsfulltrúi hefur starfað lengi bæði með þeim og við skólann.
Teymið hefur fylgt nemendum frá því í fyrsta bekk. Nemendur fara í listog verkgreinatíma í sérstofur en samvinna er á milli umsjónarkennara og
list- og verkgreinakennara í ákveðnum þemaverkefnum. Stundatafla er í
samfelldum lotum og lögð er áhersla á að kennarar hafi sem flesta
sameiginlega tíma með nemendahópinn.
Kennarar skipuleggja
stundatöfluna frá viku til viku og hafa því töluverðan sveigjanleika miðað
við þau markmið og áherslur sem verið er að vinna að hverju sinni. Það
eru þó ákveðnir grunnþættir svo sem valtímar, áætlunartímar, útikennsla
einn dag í viku og fleira sem unnið er út frá til dæmis ef verið er að vinna
með ákveðið þema þá er auðveldlega hægt að brjóta upp stundatöfluna
um lengri eða skemmri tíma.
Krækiberjaskóli er einn af nýrri skólum Reykjavíkur sem hefur
teymiskennslu á stefnuskrá sinni. Hönnun og bygging skólans er í
samræmi við stefnu Reykjavíkurborgar um einstaklingsmiðað nám,
samvinnu nemenda, teymiskennslu og nýbreytni og þróunarstarf. Í hverju
teymi eru fjórir kennarar sem sjá um kennslu í sjötta og sjöunda bekk
með um áttatíu nemendur í samkennslu í um þrjú hundruð fermetra rými.
Teymið skiptir sér upp í tvenndir sem hafa umsjón með um fjörtíu
nemendum hvort. Í teyminu eru tveir reyndir kennarar, annar þeirra er að
hefja sitt fyrsta starfsár í teymiskennslu en hinn er með tveggja ára
starfsreynslu og þar af annað í teymiskennslu (þessi kennari fór í
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fæðingarorlof á því tímabili sem rannsóknin fór fram) og einn
háskólamenntaður leiðbeinandi. Kennaraskipti urðu á haustönninni
vegna fæðingarorlofs og komu þá inn tveir reyndir kennarar í hlutastörf,
annar deildastjóri og hinn íþróttakennari. Tveir stuðningsfulltrúar starfa á
svæðinu með sitthvorri tvenndinni. Þroskaþjálfi sem fylgir ákveðnum
nemanda/nemendum og sérkennari sem annaðhvort vinnur með
nemendum í rýminu eða fer með þá í sérrými eftir því hvað hentar hverju
sinni. Nemendur fara í sérstofur í heimilisfræði, íþróttir, nýsköpun og
tungumál en listgreinar eru kenndar á svæðinu og kemur þá
listgreinakennari inn í rýmið. Sá kennari hefur aðstöðu í sameiginlegu
rými sem er á milli tveggja rýma þar sem vinnuaðstaða nemenda í
umsjónahópum er. Hver nemandi hefur sína vinnustöð en auk þess eru
hópvinnuborð og aðstaða til að ræða við allan nemendahópinn.
Stundataflan er skipulögð í þremur 80 mínútna lotum yfir daginn og hefur
hvor tvennd sína stundatöflu. Reynt er að skipuleggja stundatöflu þannig
að það verði sem flestir sameiginlegir tímar en þennan vetur náðist ekki
að setja nema níu sameiginlega tíma inn á töfluna þar sem allur hópurinn
getur unnið saman.
Hrútaberjaskóli er nýr skóli úti á landi sem hefur teymiskennslu á
stefnuskrá sinni. Hönnun og bygging skólans er byggð á hugmyndafræði
og stefnu sveitarfélagsins um einstaklingsmiðað nám, samvinnu
nemenda, teymiskennslu og nýbreytni og þróunarstarf. Fjórir kennarar

vinna saman í teymi með annan og þriðja bekk, um áttatíu
nemendur í um þrjú hundruð fermetra rými. Kennarar hafa hver
sinn umsjónarhóp um tuttugu nemendur hver. Þrír reyndir kennarar
og einn nýútskrifaður vinna daglega náið saman í tvenndum ásamt
því að vinna að öllu náms- og kennslufyrirkomulagi saman. Þrír
stuðningsfulltrúar starfa á svæðinu, einn af þeim fylgir að mestu
tveim nemendum með sérþarfir. Einnig starfar þar þroskaþjálfi og
sérkennari sem vinna með nemendur á svæðinu og/eða taka þá út í
minni rými sem eru til staðar. Nemendur fara sérstaklega í íþróttir
og sund en listgreinar og heimilisfræði eru kenndar í smiðjum einn
dag í viku. Þrír umsjónakennarar kenna í smiðjum, leiklist,
myndlist og tónlist.
Leiklist og myndlist eru kenndar í
sameiginlegu rými meðan aðrar greinar eru kenndar í sérstofum,
myndlistastofa er ekki tilbúin til kennslu. Stundatafla er skipulögð
í tveimur áttatíu mínútna lotum og einni fjörtíu mínútna eftir
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hádegishlé. Vikan er síðan skipulögð þannig að mánudagar eru
áætlunardagar, þriðjudagar stærðfræðidagar og miðvikudagar
íslenskudagar en þessa daga er verið að vinna með þessar greinar í
hringekjum. Fimmtudagar eru smiðjudagar en þá er nemendum
skipt upp í sex hópa sem fara í list- og verkgreinar í þrjá tíma og
síðan í áætlun og valtíma. Samfélagsfræði og náttúrufræði eru
teknar fyrir á föstudögum eða í samfeldum þemaverkefnum.

2.3 Gagnaöflun
Ég aflaði gagna með vettvangsathugunum, rýnihópaviðtölum og
einstaklingsviðtölum við kennara og stjórnendur. Við gagnaöflun og
úrvinnslu studdist ég við eftirfarandi flokkun og hugmyndir KrollSchwarts (2004):
•
•
•
•
•
•

Samskipti kennara innan teymisins.
Vinnuferli um nám, kennslu og almennt skipulag.
Hæfni, þekking og reynsla kennara.
Kennsla, ígrundun og samræður kennara.
Traust og virðing innan teymisins.
Markmið teymisins.

Einnig voru skoðuð viðhorf kennara og stjórnenda til teymiskennslu
og tengsl hennar við starfsþróun og lærdómssamfélag.
Í vettvangsathugunum fylgdist ég með samskiptum og samvinnu
kennara í kennslu, á samvinnufundum, kennarafundum og eftir kennslu.
Vettvangsathuganir voru gerðar í sex til átta daga hjá hverjum hópi á sex
vikna tímabili í október og nóvember 2008. Fylgst var með kennslu og
samvinnu kennara og skráð hvað var gert og hvernig. Ég athugaði
sérstaklega öll merki um faglega samvinnu og samskipti í tengslum við
flokkun Kroll-Schwarts. Í þessum athugunum var ég athugandi án
þátttöku og reyndi að fylgjast með án þess að taka þátt eða hafa áhrif á
umhverfið (fylgiskjal 3 og 3a).
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Rýnihópaviðtöl voru tekin við kennarateymi í Krækiberjaskóla og
Hrútaberjaskóla til að fá fram viðhorf og skilning hópsins til
teymiskennslu og hvort þau teldu að teymiskennsla hefði áhrif á
lærdómssamfélag. Ekki var tekið rýnihópaviðtal við kennarateymi
Bláberjaskóla þar sem kennarar voru einungis tveir, í stað þess voru tekin
einstaklingsviðtöl við þá báða. Ég tók fjörtíu til fimmtíu mínútna
rýnihópaviðtal við tvö kennarateymi þar sem þau ræddu um
teymiskennslu og áhrif hennar á starfið (fylgiskjal l 4). Einstaklingsviðtöl
voru tekin við tvo kennara innan hvers teymis og stjórnendur þessara
þriggja skóla til að fá fram viðhorf og skilning einstaklinga til
teymiskennslu og áhrifa hennar á starfið (fylgiskjöl 5 og 6). Ég lagði
fram spurningar og umræðuefni og viðtölin áttu að vera opin. Í
framkvæmd leiddi ég þau þó áfram en reyndi að leyfa þeim að þróast
miðað við kennarateymið og/eða einstaklinginn sem í hlut átti. Það er því
hægt að segja að viðtölin hafi verið hálfopin að því marki að ég var með
fyrirfam ákveðnar spurningar og hugmyndir að umræðuefnum. Ég taldi
nauðsynlegt að vera bæði með rýnihópaviðtöl og einstaklingsviðtöl til að
fá gleggri sýn á starfið og kennarahópinn. Í rýnihópaviðtölum var
ætlunin að fá fram viðhorf hópsins á meðan einstaklingsviðtölin voru
ætluð til að dýpka umræðuna og fá fram viðhorf einstaklinganna innan
teymisins. Einstaklingsviðtöl við stjórnendur voru ætluð til að varpa ljósi
á hvernig og hvers vegna áhersla er lögð á teymiskennslu í stefnu
skólana.

2.4 Úrvinnsla gagna
Ég skráði niður vettvangsnótur á vettvangi, bæði í kennslu og á
samvinnufundum kennara. Vettvangsnótur voru síðan flokkaðar skv.
hugtökum Kroll-Schwarts (2004) jafnframt því að leitað var nýrrar
flokkunar í gögnunum. Rýnihópaviðtöl og einstaklingsviðtöl voru
hljóðrituð og síðan skráð og flokkuð inn í sama hugtakaramma og
vettvangsnótur. Við úrvinnslu gagna var tölvuforritið QSR NVivo notað
við flokkun og greiningu. Við greiningu komu inn fleiri þættir en hjá
Kroll-Schwarts en hennar flokkun notaði ég fyrst og fremst við greiningu
á innra skipulagi teymanna. Mér fannst mikilvægt að fá fram álit og
viðhorf kennara og stjórnenda til teymiskennslu, þá skipta ytri aðstæður í
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skólanum miklu máli. Ég reyndi einnig að flokka og greina hvaða áhrif
kennarar og stjórnendur teldu að teymiskennsla hefði á nám og þróun,
lærdómssamfélagið og starfsánægju. Flokkunin sem varð til við
úrvinnslu gagnanna er eftirfarandi:
Teymiskennsla

Ytri
aðstæður

Skilgreiningar og
viðhorf kennara
og stjórnenda

Skipulag
Samsetning
teyma
Lengd
samvinnu
Stærð
teyma
Stjórnun

Innra skipulag

Kennsluhættir og
samvinna um nám og
kennslu nemenda
Samskipti innan
teymis, s.s.ábyrgð,
þátttaka og
verkaskipting
Nýting á hæfni,
þekkingu og reynslu
þátttakenda
Traust og virðing í
samskiptum
Kennsluhættir og
ígrundun náms og
kennslu

Markmiðasetning
um starf og þróun
teymisins
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Áhrif
Þróun og nám
teymisins
Lærdómssamfélag
Starfsánægja

2.5 Siðferðileg álitamál
Til að tryggja nafnleynd fengu skólarnir tilbúin nöfn, Bláberjaskóli,
Krækiberjaskóli og Hrútaberjaskóli og þeir kennarar og skólastjórar sem
tóku þátt í rannsókninni verða ekki nefndir á nafn.
Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir því samhengi sem
rannsóknin er í, hvaða þættir hafa áhrif á rannsóknina bæði
utanaðkomandi og innan hennar. Hér þarf að skoða vel hvernig
meðvitund og gagnrýnin hugsun rannsakandans fari saman við mat hans á
sannleika og réttmæti (Noddings, 1995). Hafa ber í huga að áhugi og
þekking mín hafði áhrif á val á skólum og ég leitaði fyrst og fremst til
skóla þar sem var virk teymiskennsla. Þar sem ég valdi þátttakendur út
frá upplýsingum á vefsíðum skólanna og þekkingu minni á starfi
viðkomandi þarf ég að vera meðvituð um hvaða áhrif viðhorf mín geta
haft á rannsóknina í heild, með hvaða gleraugum ég horfi á samvinnu og
samskipti kennaranna. Einnig þarf að hafa það í huga að í tveimur
skólanna sáu skólastjórar um val á teymum, í þeim þriðja valdi ég að
skoða ákveðið teymi sem hafði unnið lengi saman.
Við lestur og túlkun á niðurstöðum koma fram mín viðhorf og
þekking á teymum og skólum og hvaða hugmyndir ég hef um
teymiskennslu og lærdómssamfélag. Ég lagði upp með ákveðnar
skoðanir um að skilvirk teymiskennsla væri vænleg leið til að byggja upp
árangursríkt lærdómssamfélag í skólum. Þessi viðhorf og hugmyndir
geta haft áhrif á rannsóknina, vinnslu og niðurstöður. Við greiningu og
túlkun hef ég þó leitast við að gæta hlutlægni og fylgja viðurkenndum
aðferðum þannig að viðhorf mitt hafi sem minnst áhrif á réttmæti
niðurstaðna. Sérstaklega reyndi ég að horfa á hlutverk mitt sem
skólastjóri, kennari og áhugamaður um teymiskennslu og
lærdómssamfélag og hugsanleg áhrif þess á alla þætti rannsóknarinnar en
í eigindlegum rannsóknum er þó ekki hægt að komast hjá því að
rannsakandinn verði hluti af rannsókninni.
Páll Skúlason segir í grein sinni Nokkur hugtök og úrlausnarefni í
túlkunarfræði (1981) að við séum stödd í sögunni þar sem við eigum
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fortíð, nútíð og framtíð og líf okkar sé fólgið í því að segja sögu. Hann
segir líka á sama stað:
“Við getum aukið við, leiðrétt og bætt skilning okkar og gerum
það sífellt ósjálfrátt, en við getum aldrei hafnað honum alfarið
vegna þess að við hugsum og lifum sem hugsandi verur í
skilningi og getum því aldrei skoðað hann allan, hvorki í öllum
einstökum atriðum né í heild sinni” (bls. 200).
Þessi rannsókn er því að hluta saga mín og það sem ég skildi og
túlkaði við lestur, á vettvangi, í viðtölum og í niðurstöðum. Þetta er líka
saga þátttakenda eins og ég sá hana og upplifði. Því var mikilvægt fyrir
mig að ígrunda vel mitt hlutverk, skilning og túlkun til að þeirra saga yrði
eins sönn og réttmæt og hægt er. Það er síðan ykkar lesenda að halda
áfram að túlka og skilja miðað við ykkar sögu, reynslu og skilning
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3

Niðurstöður og umræða

Í þessum kafla koma fram niðurstöður rannsóknarinnar og umfjöllun um
þær út frá kenningum og rannsóknum fræðimanna og túlkun höfundar.
Niðurstöðurnar byggjast á vettvangsathugunum í þremur grunnskólum
hér á landi, rýnihópaviðtölum við kennara sem störfuðu saman í teymi og
einstaklingsviðtölum við kennara og skólastjóra skólanna. Kaflinn
skiptist í fjóra hluta. Fyrst er lýst hugmyndum þáttakenda um
teymiskennslu, þá eru skoðaðir ytri þættir sem varða aðstæður teymanna,
s.s. stjórnun, skipulag, stundatöflugerð og hvernig skipað er í teymin. Í
þriðja hluta er fjallað um innra skipulag teymanna þar sem stuðst er við
flokkun Kroll Schwarts (2004) sem lýtur að samskiptum er varða hæfni,
traust og virðingu, ígrundun kennslu og náms auk markmiða teymisins og
samvinnu þess um nám, kennslu og nemendamál. Að lokum eru skoðuð
tengsl á milli teymiskennslunnar og þróunar lærdómssamfélags í
skólunum. Í lok hvers kafla er samantekt á helstu niðurstöðum og
umræður.

3.1 Hugmyndir þátttakenda um teymiskennslu
Kennarar og stjórnendur telja að teymiskennsla sé samstarf tveggja eða
fleiri kennara sem bera sameiginlega ábyrgð á námi og kennslu
nemendahóps. Kennslu- og námsfyrirkomulag getur verið mismunandi
en allir bæði stjórnendur og kennarar nefndu sameiginlega ábyrgð
kennara í starfi. Kennarar bera sameiginlega ábyrgð á kennslu,
samvinnu, undirbúningi og skipulagi en ekki síst á nemendum og námi
þeirra. Teymisvinna aftur á móti sé þegar kennarar vinna saman að
ákveðnum verkefnum og stefnumálum án sameiginlegrar ábyrgðar á
starfi og daglegum samskiptum við nemendur. Hér koma svör nokkurra
kennara við spurningunni, hvað er teymiskennsla?
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Kennari A í Bláberjaskóla segir:
… einfaldasta skilgreiningin á því er fyrir mér að
teymiskennsla er þegar báðir eða allir kennarar í teyminu
bera sameiginlega ábyrgð. Mér finnst síðan hægt að fara
út í alls kyns tegundir af samvinnu… en endahnúturinn er
ef þú berð raunverulega sameiginlega ábyrgð á öllum
þeim nemendahóp þá … held ég að það leiði til réttu
hlutana

Kennari B í Bláberjaskóla segir:
Það er þegar tveir eða fleiri kennarar skipta með sér
kennslu og bera ábyrgð á sama nemendahópi og þó
að við skiptum með okkur eftirfylgni í námi og
umsjón ákveðinna nemenda.
Kennari í Krækiberjaskóla segir:
… það eru tveir eða fleiri kennarar að vinna saman
og skipuleggja kennslu saman og framfylgja
skipulagi saman ekki að hver fari í sitt horn og geri
(allt) sjálfir og svo líka að deila með sér verkefnum
og nýta styrkleika og veikleika hvers annars.
Hér er lykilatriðið sameiginleg ábyrgð og mikilvægi hennar. Það
kemur í ljós í viðræðum við kennara og í vettvangsathugunum að þar sem
ábyrgð kennarateymisins er jöfn og sameiginleg þá gengur daglegt starf
vel, verkefni eru fjölbreyttari og nemendur halda sig að vinnu. Sem
dæmi má nefna að í einu teyminu er lítið virkur umsjónarkennari sem er
leiðbeinandi og hóf kennslu haustið 2007. Það hefur haft þau áhrif að
hinn umsjónarkennarinn, sem er kennari með nám og reynslu að baki,
tekur yfir alla ábyrgð á starfi og nemendum, þetta kemur fram bæði á
vettvangi og í viðræðum við viðkomandi kennara:
Mitt viðhorf er í sjálfu sér jákvætt til teymiskennslu, mér finnst
það skipta mjög miklu máli með hverjum maður lendir. Stundum
væri alveg eins gott að vera bara einn en ef maður lendir með
einhverjum góðum aðila sem virkilega getur tekið þátt á móti
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manni þá er þetta alveg frábært… En ef að það er einhver sem er
með manni sem getur ekki alveg gert allt sem þarf að gera þá
getur þetta verið dálítið erfitt því að þá fer ábyrgðin dálítið meira
á annan aðilann sem er ekki gott… Ég finn það bara núna,
muninn á þessu í ár og í fyrra… Þá vorum við með þrepaskiptar
innlagnir og við skiptumst á að undirbúa þær, hjálpuðumst að og
ég var rosalega ánægð… Við vorum með íslenskusvæði og
stærðfræðisvæði og vorum að gera ýmislegt og þetta var bara
rosalega skemmtilegt og við prófuðum allskonar þætti í
námsmati… En núna erum við ekki búin að koma íslensku og
stærðfræðisvæðinu í gang ennþá og ég sé einhvern veginn ekki
fram á það, ég undirbý þetta ekki ein. Ég er líka að velta fyrir
mér þessari faglegu umræðu hún verður ekki sú sama… og það er
það sem ég hef alltaf sóttst eftir í kennslu en það er þessi
félagslegi þáttur, það er ekkert svoleiðis til staðar í vetur og það
er eitt af því sem ég sakna.
Þá kemur fram á vettvangi í kennslunni sjálfri að viðkomandi
leiðbeinandi virðist ekki hafa þá yfirsýn eða taka þá ábyrgð og frumkvæði
sem til þarf í kennslu og námi nemenda, hann tekur ekki á agamálum og
virkar meira eins og stuðningsfulltrúi frekar en kennari enda er kannski
ekki hægt að gera kröfur til hans sem umsjónarkennara þar sem hann
hefur ekki þá menntun og reynslu sem til þarf. Þetta gerir það að verkum
að það sem hafði verið hægt að gera á fyrri skólaárum er í biðstöðu,
fjölbreytni kennslu og náms er minni og erfiðara er að vinna með
hegðunarfrávik og málefni einstakra nemenda. Í hinum teymunum sem
rannsökuð voru tóku allir kennarar sameiginlega ábyrgð og jafnan þátt í
starfinu.
Það kemur fram í máli þeirra kennara sem rætt var við að stöðug
umræða og endurgjöf innan teymisins styrki og styðji við teymiskennslu.
Í umræðu um nám og kennslu komi fram fleiri hugmyndir, skoðanir og
fletir á lausnum og leiðum. Styrkur teymiskennslunnar liggi í samstarfinu
þar sem styrkleikar hvers og eins fái að njóta sín. Kennarar í
Krækiberjaskóla segja:
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Kennari A
Ef þú ert með góðan hóp í teymi þá getur verið svo mikið að
gerast, það er svo mikill fjársjóður, fullt af hugmyndum…eins og
hér, við erum með fjóra reynda kennara eða fjóra sem eru
hugmyndaríkir og vilja prófa nýja hluti og gera eitthvað, þá er
rosalega margt hægt að gera.
Kennari B
Mér finnst ég græða heilmikið bæði hugmyndaauðgin verður
miklu meiri. Þú ert ekki ein í að vinna og finna upp hugmyndir
og hjólið. Það eru fjórir heilar hérna sem eru að vinna að því að
skipuleggja kennsluna og koma með nýjar víddir inn sem mér
hefði aldrei dottið í hug sjálfri og deila þessari ábyrgð. Það er
ofboðslega gott að vera ekki einn og velkjast í vafa hvort maður
sé að gera rétt eða ekki rétt, það er ofboðslega gott að hafa
stuðning.
Kennari í Hrútaberjaskóla segir:
Mér finnst við vera samstíga það eru allar skoðanir upp á borðinu,
það er engin einstefna, það eru fjórar manneskjur að vinna með
fjórar mismunandi skoðanir og gengur mjög vel.
Kennari í Bláberjaskóla segir:
… mér finnst það styrkja mig sem fagmann á góðum tímum og
slæmum tímum að vera með einhverjum sem þekkir aðstæður.
Kennarinn sem síðast er vitnað í tekur dæmi um hvernig og hvað það
skipti miklu máli þegar unnið er með fjölbreytta nemendaflóru að hafa
tvo eða fleiri kennara sem þekkja nemendur og aðstoða hvern annan við
að finna bestu lausnina hvað varðar þroska og nám þeirra. Fleiri kennarar
taka undir þetta sjónarmið það er að það sé mjög gott að hafa annan
fagaðila með sér þegar þarf að vinna með nemendur og ræða við þá um
nám eða atferli. Einnig sé afar gott að geta brugðist strax við ef eitthvað
kemur upp á hvað varðar einstaka nemendur, því þá geti nám og kennsla
annarra nemenda haldið áfram ótrufluð. Helstu þættir sem kennarar og
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stjórnendur nefna hér er að teymiskennsla rjúfi einangrun og að það að
vera einyrki geri fólk oft værukært og geti valdið stöðnun í starfi
sérstaklega nú þegar auknar kröfur eru gerðar til kennarastarfsins.
Stjórnendur og kennarar telja að helstu kostir teymiskennslunnar séu
sameiginleg ábyrgð, stuðningur og skipulag auk vinnuhagræðingar. Þeir
telja sig græða bæði faglega og hugmyndalega, því hægt sé að kasta fram
hugmyndum, fá viðbrögð og umbun frá öðrum, nýjar víddir og önnur
sjónarhorn sem gera kannski góða hugmynd að framkvæmanlegri og
frábærri hugmynd.
Helstu ókostir sem teymiskennsla hefur í för með sér, að mati kennara,
eru fleiri fundir, flóknara skipulag og of oft niðurnjörvað þar sem ekki er
hægt
að
bregðast
við
áhugaverðum
aðstæðum/viðburðum.
Teymiskennslan er meira krefjandi en það er líka gott að vera ekki einn,
að geta deilt ábyrgð, áhyggjum og sorgum. Eins og einn kennari í
Hrútaberjaskóla segir:
… það (er mjög gott) að maður getur pústað út, fer ekki heim með
vinnuna, maðurinn minn er (alveg) hættur að fá sögurnar úr
skólanum.
Enginn þeirra kennara sem rætt var við vill fara aftur í einyrkjastarfið
þó að teymiskennslan gangi ekki alltaf upp til dæmis í vetur vegna
erfiðleika við ráðningu kennara haustið 2007. Viðmælendur telja
teymiskennsluna vera gefandi bæði persónulega og faglega. Stjórnendur
taka undir þetta sjónarmið og telja að teymiskennslan ýti undir meiri
virkni, þróun og nám bæði hvað varðar samvinnu kennara og vinnu með
nemendum. Skólastjóri Bláberjaskóla segir:
… mér (hefur) þótt gaman að fylgjast með þeim styrk sem verður
til í svona samstarfi. Það sem gerist er að oft og tíðum verða
teymin nánast sjálfbær og það eru ótrúlega mörg mál sem að
svona teymi leysa... Það er alltaf verið að skoða fleiri en eina hlið
þannig að það finnast oft fletir á lausnum og leiðum, námsleiðum,
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hegðunarlausnum… sem að gerist ekki ef að kennarinn er bara
einn ábyrgur fyrir hópinn … Persónustyrkurinn (í slíku teymi)
verður svo mikill vegna samvinnunnar, vegna þess að þú treystir
og gagnrýnir mótherjann, eða hvað maður á að segja samherjann,
og þar af leiðandi verður starfsgleðin meiri í teymi en almennt
gerist.

Samantekt og umræða
Niðurstöður sýndu að skilgreiningar og hugmyndir kennara og stjórnenda
á teymiskennslu voru í meginatriðum í samræmi við skilgreiningar
fræðimanna s.s The Northern Nevada writing project Teacher-researcher
group (1996), Sisse Kroll-Schwarts (2004), Jolly (2007) og Andersen og
Peterson (1998) á þeim hugtökum. Þátttakendur voru fyrst og fremst
uppteknir af því hvernig þeir unnu saman og voru flestir afar ánægðir
með þá samvinnu. Fram kom í máli þeirra að þeir töldu að teymiskennsla
hefði í för með sér nám, umræðu og ígrundun meðal meðlima teymisins
og að styrkur teymiskennslunnar fælist í samstarfinu þar sem styrkleikar
hvers og eins fengju að njóta sín. Þeir töldu mikilvægt að efla þann
“fjársjóð” sem verður til í góðum teymishópi.
Hugtakið námsteymi var ekki notað meðal þátttakenda og ekki var
unnið markvisst með samskipti og nám teymanna. Andersen og Peterson
(1998) töldu að það skipti meginmáli að öll teymi þróuðu starf sitt í að
verða námsteymi þar sem unnið væri út frá sameiginlegum
grunnhugmyndum um skipulag, fundamenningu, verkefni, gildi,
markmið, siðareglur og að efla faglegan og félagslegan skilning og þróun
samvinnu í teymi. Umræða um þá þætti sem skilgreina hugtakið
námsteymi var til staðar og kennarar töldu að þeir lærðu töluvert hver af
öðrum í teymisvinnu og teymiskennslu. Það er því mikilvægt að gefa
hverju teymi tækifæri til að verða námsteymi. Fræðimenn og kennarar
svo sem Hargreaves (1994), Senge (1990) og Jolly (2007) telja að slík
teymi nálgist nám og kennslu á annan hátt, verði virkari og nái meiri
árangri í starfi sínu. Skapa þarf vettvang, tíma og tækifæri fyrir kennara
til að móta það ferli sem heldur utan um þróun námsteyma í skólum.
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3.2 Ytri aðstæður sem styðja við teymiskennslu
Fram kom í viðtölum við stjórnendur og kennara og í
vettvangsathugunum hvaða þættir í ytra skipulagi, aðstöðu og stjórnun
þyrftu að vera til staðar til að styrkja teymiskennslu og samvinnu
kennara. Hér er verið að tala um ytri aðstæður teymanna í skólanum, þá
þætti sem hafa áhrif en eru fyrir utan teymið sjálft. Þeir þættir sem fram
komu eru eftirfarandi, húsnæði og aðbúnaður, stundatafla, skipulag á tíma
til samvinnu, stefna skólans og hlutverk skólastjóra, skipan í teymi, stærð
teyma og sá tími sem samvinnan varir.

Húsnæði og aðbúnaður
Í nýju skólunum Krækiberjaskóla og Hrútaberjaskóla er húsnæðið hannað
fyrir teymiskennslu og samkennslu árganga og aðbúnaður og skipulag í
samræmi við það. Kennslurými eru stór og opin og hönnuð með það í
huga að um fjórir til fimm kennarar geti unnið þar með um 80-100
nemendur.Þar eru einnig minni kennslurými og sameiginleg aðstaða fyrir
kennara. Húsgögn og annar aðbúnaður er miðaður við að kennarar og
nemendur geti unnið bæði einstaklingslega og í samvinnu. Hægt er að
breyta fyrirkomulagi innan rýmanna með lítilli fyrirhöfn í samræmi við
þær áherslur sem kennarar vilja vinna með t.d. eftir stærð nemendahópa,
sveigjanlegra kennsluhátta, samvinnu o.fl.
Kennarar í Krækiberjaskóla og Hrútaberjaskóla voru ekki mikið að
velta húsnæði og aðbúnaði fyrir sér að öðru leyti en því að þeir voru
ánægðir með aðstöðuna og nýttu hana á fjölbreyttan hátt. Kennari í
Krækiberjaskóla orðar þetta á skemmtilegan hátt:
… í svona teymiskennslu… opnast bara eitthvað nýtt sko ef þú
hefðir spurt mig fyrir fimm árum síðan um stofur sem væru ekki
með neinum veggjum og svona aðstæður þá hefði ég sagt að þetta
væri bara bull og þvæla og að þetta væri ekki hægt. En það kom
mér svo á óvart þegar ég fór að vinna í húsi þar sem voru engir
veggir að þetta væri ekkert mál og í raun miklu minna mál en að
hafa veggi svei mér þá þetta er miklu skemmtilegra.
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Þetta segir kannski meira en mörg orð, því kennarar þessara skóla
voru nokkuð sáttir við þá aðstöðu sem þeir höfðu, húsnæðið var hannað
til þessa starfs og virtist hafa jákvæð áhrif á starf þeirra. Stjórnendur
skólanna töldu einnig að húsnæðið og aðbúnaður hefði jákvæð áhrif en
fyrst og fremst væri það teymið sjálft sem skipti þar meginmáli hvernig
það nýtti húsnæði og aðbúnað. Það sama kom fram á vettvangi, teymin
voru að nýta húsnæði og aðbúnað í samræmi við það nám og þá kennslu
sem fram fór hverju sinni s.s. einstaklingsvinna, hópavinna, bein kennsla,
val, þemanám o.fl.
Í Bláberjaskóla er húsnæðið gamalt og hefðbundið, tvær litlar
kennslustofur með rúmgóðum gangi fyrir framan sem er einnig nýttur til
náms. Það kemur þó ekki í veg fyrir að unnið sé með teymiskennslu á
afar fjölbreyttan hátt og húsnæði og aðbúnaður nýttur eins og hægt er.
Kennarar starfa á metnaðarfullan hátt og láta aðstöðu ekki trufla sig. Það
kom skýrt í ljós á vettvangi, því kennslurýmin voru hlaðin námsgögnum
og námsefni sem hægt var að nálgast á aðgengilegan hátt, áhersla var
lögð á fjölbreytta kennsluhætti og val nemenda. Kennarar og skólastjóri
Bláberjaskóla höfðu ákveðnar skoðanir á teymiskennslu eftir áralangt
starf og töldu að hindranir fyrir teymiskennslu væru annaðhvort í
stundatöflugerðinni eða hjá kennurunum sjálfum, persónugerð og/eða
samskiptum en ekki í húsnæði eða aðbúnaði.
Húsnæði og aðbúnaður nýju skólanna hefur jákvæð áhrif en þeir þættir
virðast ekki skipta meginmáli um hvort eða hvernig teymiskennsla er
framkvæmd. Húsnæði og aðbúnaður sem hannaður er til þessa starfs
getur haft jákvæð áhrif á framkvæmd teymiskennslu en þarf ekki að vera
hindrun ef slíkt er ekki til staðar.

Stundatafla
Lykilatriði í ytri skipulagningu teymiskennslu var stundataflan og gerð
hennar, þetta kom fram hjá öllum þátttakendum bæði kennurum og
stjórnendum. Þetta kom einnig í ljós í vettvangsathugunum. Kennarar
töldu afar mikilvægt að þeir hefðu sem flesta sameiginlega tíma þar sem
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þeir gætu skipulagt og unnið með nemendahópinn. Fram kom hjá
skólastjórum Bláberjaskóla og Hrútaberjaskóla að mikilvægt væri að setja
fram sem flestar starfhæfar blokkir, samfellda tíma, helst ekki færri en
15-20 kennslustundir á viku, í stundatöfluna. Starfhæfar blokkir merkir
að það séu að minnsta kosti tveir til þrír samfelldir tímar daglega þar sem
umsjónarkennarar eru með allan nemendahópinn og geta skipulagt námsog kennsluhætti og hópaskiptingar miðað við það. Þar myndast
sveiganleiki fyrir kennara teymisins til að vinna á fjölbreyttan hátt..
Í Bláberjaskóla og Hrútaberjaskóla hefur þetta tekist mjög vel þar sem
teymin eru um tuttugu tíma á viku með nemendahópinn. Fram kemur, á
vettvangi, að teymin eru að nýta sér það á margvíslegan hátt t.d. hvað
varðar skiptingu nemendahópsins í námi og kennslu, valtíma, útikennslu,
námsmati og fleira. Í Bláberjaskóla er komin margra ára reynsla á slíka
stundatöflugerð og eru bæði stjórnendur og kennarar ánægðir með þann
árangur sem náðst hefur og telja að það skipti miklu máli að ná fram
sameiginlegum tímum með nemendahópinn því þá myndast fleiri
tækifæri fyrir kennara að vinna á fjölbreyttan hátt.
Í Krækiberjaskóla virðist þetta vera erfiðara. Hugsanlega vegna þess
að unnið er með eldri nemendur og þar koma inn fleiri sérgreinar þar sem
skipta þarf nemendahópnum upp. Kennarar telja að minnsta kosti ekki
nægjanlegan sveigjanleika í stundatöflu til að geta unnið öll saman í
ákveðnum þemaverkefnum. Í raun eru ekki nema níu tímar á viku þar
sem allur hópurinn getur unnið saman. Í öðrum tímum er hluti nemenda í
tungumálakennslu og list- og verkgreinakennslu þannig að
umsjónarkennarar eiga erfiðara með að skipuleggja starfið þannig að allur
hópurinn sé að vinna saman. Þetta hefur það í för með sér að
sveigjanleiki í starfi er ekki eins mikill. Samvinna með allan hópinn í
þemaverkefnum verður erfiðari og kennarar skipuleggja þá frekar hópana
í sitthvoru lagi frekar en að vinna saman og nýta kosti teymiskennslunnar.
En einn af kostum teymiskennslunnar er samvinna kennara með
nemendur þar sem hægt er að vinna á fjölbreyttan hátt með mismunandi
hópaskiptingar. Það skiptir því máli að kennarar fái sem flesta samfellda
tíma með allan nemendahópinn.
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Skipulag á tíma til samvinnu kennara
Í öllum skólunum var skipulagður tími til samvinnu á stundatöflu bæði
fyrir teymin sjálf og til samstarfs við aðra utan teymisins en auk þess
skipulögðu kennarar viðbótartíma sem þeir nýttu til samvinnu.
Áhugavert var að fylgjast með kennurum Hrútaberjaskóla en þeir hittust
daglega frá klukkan eitt til fjögur hvort sem það voru formlegir fundir eða
ekki. Þeir töldu að slík samvinna skilaði sér tvímælalaust út í starfið bæði
hvað varðar samskipti þeirra á milli svo og samvinnu þeirra um nám og
kennslu nemenda. Stjórnendur og kennarar töldu afar mikilvægt að þessi
tími væri settur inn á vikulegt skipulag og hann virtur. Þessar niðurstöður
eru í samræmi við niðurstöður rannsókna Guðbjargar Halldórsdóttur
(2006) og Guðrúnar K Árnadóttur (2005) en þar kemur fram að kennarar
telja að tími til samvinnu sé mikilvæg forsenda teymiskennslu. Þá skiptir
það líka máli að tími til samvinnu sé bæði skipulagður frá hendi
stjórnenda en einnig innan teymisins sem er í samræmi við niðurstöður
Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2006) um að kennarar þurfi að sjá tilgang
með samvinnu, vera á þeirra forsendum og spretta út frá nauðsyn.
Kennarar töldu einnig mikilvægt að hafa fundartíma þar sem aðrir sem
koma að samvinnu með nemendahópinn s.s. list- og verkgreinakennarar,
sérkennarar, stuðningsfulltrúar og þroskaþjálfar geta hitt umsjónakennara
og unnið með þeim. Í Hrútaberjaskóla hefur verið settur upp sérstakur
vikulegur fundartími, með þessum aðilum, sem virðist ganga mjög vel og
eru stuðningsfulltrúar, sérkennari og þroskaþjálfi ánægðir með það
fyrirkomulag. Í Krækiberjaskóla geta þessir aðilar komið inn á vikulegan
stigsfund. Það sem háir því fyrirkomulagi er að aðrir þeir, sem koma að
vinnu með nemendahópinn, eru oft uppteknir við önnur störf eða fundi á
sama tíma.

Stefna skólans, hlutverk skólastjóra og teymisstjóra
Í öllum skólunum þremur er stefnan skýr hvað varðar áherslu á
teymiskennslu og teymin hafa frumkvæði, vald og sveigjanleika til að
móta starf sitt út frá markmiðum og sýn skólans. Í skólunum komu þessir
þættir fram í skólanámskrám, á vettvangi og í viðræðum við kennara og
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skólastjórnendur. Skólastjórnendur fylgdust vel með, veittu ráðgjöf og
voru sýnilegir í daglegu starfi en töldu jafnframt mikilvægt að teymin
bæru ábyrgð á og hefðu ákveðið frelsi í starfi sínu. Kennarar upplifðu
þennan þátt á sama hátt og töldu að þeir hefðu þessa ábyrgð og frelsi í
starfi sínu bæði sem einstaklingar og teymi.
Skólastjóri Hrútaberjaskóla segir
Það sem skiptir mestu máli er kannski ekki ytra skipulag heldur
frumkvæði kennaranna, kennarinn veit hvað hann vill og hefur
hugmyndir og í svona skóla sem þessum verður að passa að taka
ekki frumkvæðið af kennurunum… kennarar fá að prófa sig
áfram með ýmsa hluti það eru allar hugmyndir góðar og fljótar að
sanna sig.
Kennari Hrútaberjaskóla segir:
Þeir (skólastjórnendur) virða mikið sjálfstæði í starfi og manni er
treyst til að vinna vinnuna.
Kennari Bláberjaskóla tekur í sama streng og segir:
Þeir (skólastjórnendur) auðvelda fólki að vinna á þennan hátt…
Þeir eru mjög liðlegir og það veitir okkur ennþá meira svigrúm til
að leika okkur með hópa… og vinna á afar skemmtilegan hátt t.d.
í útikennslu og í samstarfi við list- og verkgreinakennara.
Skólastjórnendur töldu að hlutverk sitt, fyrst og fremst vera að sjá um
allt ytra skipulag og bjargir þannig að teymið gæti einbeitt sér að starfi
með nemendahópinn. Þetta er í samræmi við það sem Andersen og
Peterson (1998) og Jolly (2007) halda fram en þau telja að það sé
hlutverk stjórnenda að setja upp ytra skipulag, bjargir og endurmenntun
til að teymiskennslan skili þeim árangri sem til er ætlast.
Skólastjórnendur þessara skóla virtust vera vel meðvitaðir um þessa
hárfínu leið á milli stjórnunar og leiðsagnar þar sem þeir studdu teymin í
starfi sínu án íhlutunar um innra starf og skipulag og kennarar eru sáttir
við það hlutverk sem skólastjórinn hefur.
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Stjórnendur og kennarar í Hrútaberjaskóla og Krækiberjaskóla töldu
afar mikilvægt að hafa teymisstjóra sem starfaði í teyminu og tæki ábyrgð
á boðleiðum til og frá teyminu. Þessi teymisstjóri væri þó ekki alráður,
hans hlutverk væri fyrst og fremst að halda utan um teymið, skipta
verkum og sjá um að boðleiðir væru opnar og virkar. Í þesssum skólum
eru þessir teymisstjórar kallaðir teymisformenn eða stigsstjórar og þeir
halda utan um starf og stefnu teymisins, fundaskipulag, fundargerðir og
fleira. Teymisstjórar hitta síðan stjórnendur skólanna á vikulegum eða
hálfsmánaðarlegum fundum, miðla frá teymum og taka einnig þátt í
skipulagi og stefnumótun skólans. Kennari Hrútaberjaskóla segir:
Mér finnst nauðsynlegt að hafa tengil inn á skólastjórnendur beint
þó svo að maður geti náð auðveldlega í þá… þá eru ákveðin
atriði sem þarf að ræða við skólastjórnendur og aðra
teymisformenn… sem eru ekki beint inn á borði hjá okkur þó
svo við stjórnum allar þegar við erum að ræða saman það er
ýmislegt sem þarf að geraþar fyrir utan, það eru tengslin út úr
teyminu.
Í Bláberjaskóla eru aftur móti einungis tveir kennarar í teyminu sem
kannað var og því ekki nauðsynlegt að vera með sérstakan teymisstjóra.
Þeir eru síðan í teymi kennara á yngsta stigi 1.-4. bekk en þar er um
teymisvinnu að ræða þar sem kennarar viðkomandi stigs hittast
hálfsmánaðarlega til að ræða saman og taka ákvarðanir um skipulag og
stefnumótun.
Fram kom mikil ánægja með stjórnendur teymanna og kennarar töldu
sig geta leitað til þeirra með margvísleg mál. Kennari Hrútaberjaskóla
taldi að fyrst myndi hann leita til stjórnanda teymisins eða ræða málið
innan teymisins, áður en hann færi til skólastjóra með mál sem þarfnaðist
úrlausnar. Kennari Krækiberjaskóla segir:
Það þarf að vera rosalega góður stjórnandi, það þarf að vera
einhver sem heldur vel utan um teymið. Við erum með stigstjóra
sem er alveg rosalega vel inn í öllu heldur fundi og skýrir hvað er
næst á dagskrá og svoleiðis… Það er þannig í hópavinnu að
það er alltaf einhver sem tekur stjórnina og hann þarf að vera
60

duglegur að deila henni.
Áhugavert er að stigstjórinn í Krækiberjaskóla sagði að hann vildi
frekar vera stigstjóri en deildarstjóri en hann hafði gegnt báðum
hlutverkunum. Sem stigstjóri kenndi hann meira og væri með minni
stjórnun. Breytingin felst í því að sem stigstjóri er hann hluti af teyminu,
samtarfsmaður, með aðeins meiri ábyrgð en hinir en sem deildarstjóri er
hann yfirmaður þeirra kennara sem hann er að vinna með. Hann taldi því
að stigstjórahlutverkið væri betra hvað varðar starf teymisins, ábyrgð og
verkaskiptingu, aðrir kennarar innan teymisins væru virkari og tækju
meiri ábyrgð á starfi teymisins; en gefum honum orðið:
Mér fannst sem deildarstjóri og ég var ekki að kenna sjálf og var
að koma með hugmyndir um að gera þetta og prófa ýmislegt, þá
kom (frá kennurum) þú veist ekkert hvernig þetta er, þú ert ekki
að kenna, þetta gengur ekki… En svo, er maður núna orðinn hluti
af þessu (teyminu, stigsstjóri) og maður er að prófa sjálfur og
maður segir þetta gengur víst ég er búinn að prófa það, það kemur
allt öðruvísi út.
Þetta viðhorf kom einnig fram hjá kennara í Bláberjaskóla sem hafði
verið deildarstjóri, kennt minna á stiginu og verið í meiri stjórnun. Hann
sagði að það hafi leitt til þess að kennarar tóku minni ábyrgð á öllu bæði
skipulagi og stjórnun og töldu að það væri hlutverk deildarstjóra. Hann
taldi einnig að kennarar hlusti betur á ráð og leiðbeiningar annarra
samstarfsmanna frekar en yfirmanna.

Skipan í teymi, stærð teyma og lengd samvinnu
Hvað varðar samsetningu teyma þá komu fram margar og mismunandi
skoðanir á því hvernig og hverjir eigi að velja í teymin, hvernig
einstaklinga eigi að velja saman, líka og/eða ólíka, hvað þau eigi að starfa
lengi saman og hversu margir eigi að vera í hverju teymi. Skólastjórar og
kennarar, sem rætt var við, voru þó sammála um að myndun teyma eigi
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að fara fram í samstarfi stjórnenda og kennaraen meginlínan í viðhorfum
þeirra er mismunandi eftir skólum og stefnu þeirra. Það kemur til dæmis
fram hjá kennurum Hrútaberjaskóla að mikill sveigjanleiki sé þar
varðandi samsetningu teyma og hve lengi þau starfi saman. Skólastjóri
Hrútaberjaskóla hefur sett það skýrt fram að þessi sveigjanleiki þurfi að
vera til staðar og að það sé mikilvægt að skipta teymum upp reglulega
þannig fáist víðtæk menntun og reynsla inn í teymin og kennarar virðast
sáttir við þá stefnu. Skólastjóri og kennarar Bláberjaskóla aftur á móti
telja það betra að teymin fái að starfa saman um árabil og þróa starf sitt
saman.
Bláberjaskóli hefur starfað lengst þessara skóla og þar hefur
teymiskennsla verið í þróun um langan tímaog komin er ákveðin hefð á
það fyrirkomulag sem unnið er eftir. Stjórnendur leggja áherslu á tveggja
kennara kerfi, að kennarar hafi áhuga á að vinna saman og menntun og
reynsla sé á svipuðum grunni það er að segja að ekki séu settir saman til
dæmis kennari með mikla reynslu og nýútskrifaður kennari því oft komi
fram mikill munur á viðhorfum og menningu sem erfitt er að eiga við.
Þeir telja þó bæði mikilsvert og árangursríkt að ólíkir einstaklingar, sem
nái að sameinast um grundvallaratriði, vinni saman, þar verði oftar en
ekki til styrkur og virkni sem áhugavert sé að fylgjast með. Kennarar
hafa sveigjanleika í starfi sínu og fá tækifæri til að vinna og þróa sitt
samstarf eins lengi og þeir kjósa. Nýjir kennarar, og þeir sem þess þurfa,
er veitt ráðgjöf og fá stuðning, bæði persónulega og faglega,frá
stjórnendum sem og leiðsagnarkennurum. Fram kom hjá kennurum, að
löng samvinna skapaði þægilegt vinnuumhverfi og vinnuhagræðingu, til
væri stór verkefna- og reynslubanki sem gott væri að leita í. Þeir telja
mikilvægt að teymin fái að þróa starf sitt saman í einhvern tíma, en
jafnframt sé nauðsynlegt að fylgjast vel með, vera vakandi og halda
áfram að þróa starf sitt; gefum kennurum Bláberjaskóla orðið:
Kennari A:
… Okkar teymiskennsla, eins og við höfum skipulagt hana og
unnið síðustu áratugi, er óskaplega þægileg… við eigum stóra
banka af verkefnum... vinnuhagræðing er orðin mjög mikil …
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Kennari B:
… við erum búin að vinna svo lengi saman…það þarf að leiðbeina
fólki hvar eigi að byrja. Maður setur ekki bara saman teymi og
svo... það lendir bara strax í árekstrum…ég held að í
teymisvinnu þá þarftu að gefa svolítinn tíma í byrjun…það er
mjög mikilvægt þegar fólk er að byrja að þróa sig áfram í þessari
samvinnu sérstaklega ef fólki líkar viðkomandi, ég held að það sé
of mikið gert af því að skipta (upp) teymum
Stjórnendur og kennarar Krækiberjaskóla og Hrútaberjaskóla telja
gott að teymi geti unnið saman í lengri tíma og þróað sitt samstarf en það
sé líka nauðsynlegt að brjóta reglulega upp teymi til að fá nýjar
hugmyndir og vídd inn í samstarfið. Fram kemur að þeir telja að
stjórnendur eigi að setja saman teymi í umræðu og samstarfi við
viðkomandi kennara. Hér kemur einnig fram mikilvægi þess að fylgja
eftir áhuga kennara á samstarfi og blanda saman bæði líkum og ólíkum
einstaklingum sem styrkja og bæta hvorn annan upp í samvinnu. Fram
kemur í máli kennara að teymin megi alls ekki vera of fjölmenn og þeir
telja að núverandi fyrirkomulag það er að segja fjórir kennarar sé mjög
gott og sé að skila árangri sem þeir eru ánægðir með. Bæði stjórnendur
og kennarar í báðum skólunum eru að feta sig áfram í mótun og þróun
teyma, samsetningu, stærð þeirra og tímabils í samvinnu. Þeir eru ekki
búnir að festa ákveðna hefð en eru opnir fyrir að prófa margar og
mismunandi leiðir á næstu árum svo sem hvort kennarateymi eigi að
fylgja nemendahópum eða þróa kennsluhætti á ákveðnu stigi.

Samantekt og umræða
Þegar ytra skipulag, aðstaða og stjórnun teymiskennslu í skólunum eru
skoðuð koma fram nokkrir þættir sem skipta meginmáli en þeir eru fyrst
og fremst stundataflan og tími kennara til samvinnu. Mikilvægi tíma til
samvinnu er í samræmi við það sem fram kom í langtímarannsókn
Flowers o.fl. (2002) en það var þáttur sem hafði þar áhrif og sýndi
árangur bæði hvað varðar starf teyma og nám nemenda. Húsnæði og
aðbúnaður voru þeir þættir sem virtust skipta kennara og skólastjórnendur
minnstu máli, kannski af því að þessir þættir voru í góðu lagi í nýju
skólunum og viðhorfið til teymiskennslu í Bláberjaskóla var jákvætt og
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byggt á áralangri þróun þar sem húsnæði og aðbúnaður voru ekki
fyrirstaða.
Stundataflan er lykilatriði í allri skipulagningu bæði hvað varðar að
kennarateymin hafi sem flesta samfellda tíma til kennslu og að þau hafi
skipulagða tíma til samvinnu. Þetta kemur skýrt fram í niðurstöðum bæði
hjá stjórnendum og kennurum skólanna sem töldu afar mikilvægt að
teymið hefði sem flesta samfellda tíma með nemendahópnum á
stundatöflu, það auðveldaði alla skipulagningu hvað varðar nám og
kennslu nemendahópsins. Þegar það tekstt þá skapast aukin tækifæri fyrir
kennara til að vinna með nemendahópinn á fjölbreyttan og skapandi hátt.
Þá er mikilvægt að tími til samvinnu sé settur inn á stundatöflur og
virðing borin fyrir þeim tíma bæði frá skólastjórnendum og kennurum í
teymi og hann nýttur til fulls í þessarar samvinnu. Kennarar töldu að þeir
þyrftu aukinn tíma til skipulagðrar samvinnu sem er í samræmi við
niðurstöður rannsókna Guðbjargar Halldórsdóttur (2006) og Guðrúnar K
Árnadóttur (2005). Þeir telja tíma til samvinnu afar mikilvægan og fram
kom að þeir nýttu meiri tíma til samvinnu en skipulagður var. Sú
samvinna var á þeirra forsendum og spratt út frá nauðsyn og áhuga.
Stefna skólanna um teymiskennslu er skýr, skólastjórnendur vita hvert
hlutverk þeirra er en þeir hafa ekki sett upp verklag eða ferli um
samskipti fyrir teymin til að vinna eftir. Ferli þar sem teymin eru að
vinna með samskipti sín, sameiginlega sýn, skilning, starfshætti,
samvinnu, samræðu og nám en Gardno (1998) telur að þessir þættir séu
nauðsynlegir ef teymi eigi að ná árangri í starfi. Einnig kemur fram að
þegar í teymi eru þrír eða fleiri þá þurfi að vera stjórnandi innan
teymisins sem haldi utan um starfið og boðleiðir út frá því. Í því
sambandi virðist skipta máli að stjórnandi sé hluti af teyminu en ekki
yfirmaður þeirra.
Skipað var í teymi í samstarfi stjórnenda og kennara og æskilegur
fjöldi í teymi er tveir til fjórir. Hvað varðar lengd samstarfs voru
skoðanir kennara og stjórnenda afar mismunandi allt frá því teymin
störfuðu aðeins í eitt til tvö ár til þess að þau störfuðu saman um langan
tíma. Samkvæmt hugmyndum Kroll-Schwarts (2004) og Andersen og
Peterson (1998) getur það tekið teymi að minnsta kosti þrjú til fimm ár
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eða jafnvel lengur að þróa starf sitt þannig að
það nái að læra
saman. Þá kemur fram í niðurstöðum rannsókna Flowers o.fl. (2002) að
lengd samstarfs í teymi sé þáttur sem hafi áhrif á árangur í starfi
teymanna með nemendur. Hér þarf þó að hafa það í huga að ef teymi eru
ekki samstíga í starfi sínu þá þarf að vera ákveðinn sveigjanleiki til að
breyta samsetningu þeirra eftir skamman tíma.

3.3 Samvinna og samskipti kennara í teymiskennslu
Sex þættir voru hafðir í huga í viðtölum og á vettvangi þegar kannað var
innra skipulag teymisins og þeir voru síðan notaðir við flokkun gagna.
Þessir þættir voru fengnir frá Kroll-Schwarts (2004) og þeim skipt í tvo
meginflokka sem verður fjallað um hér í þessum kafla. Annars vegar um
kennsluhætti og samvinnu um nám og kennslu nemenda og hins vegar um
innri samskipti svo sem samskipti, hæfni (þekkingu og reynslu), kennslu
(ígrundun um nám og kennslu), traust, virðingu og markmiðasetningu
teymisins um starfsþróun þeirra. Í þessari flokkun er horft á hugtakið
samskipti út frá samskiptum kennara sín á milli en hugtakið samvinna er
notað um sameiginlega vinnu þeirra um nám, kennslu og umsjón með
nemendum svo sem inntak samtarfsins. Nauðsynlegt er að lýsa
kennsluháttum og samvinnu kennara til að lesandi fái innsýn inn í það
fjölbreytta starf sem unnið er í skólunum.

Kennsluhættir og samvinna um nám og kennslu nemenda
Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður á einum þætti í flokkun KrollSchwarts (2004) það er vinnuferli eða samvinna teymana í skólunum um
nám, kennslu, umsjón með nemendum og einnig er kennsluháttum lýst.
Kennsluáætlanir eru gerðar að hausti í öllum skólunum en þær eru ávallt í
endurskoðun og geta breyst út frá áherslum, viðfangsefnum og mati
kennara. Fram kom í máli kennara að kennsluáætlanir væru ákveðinn
rammi þar sem fram koma markmið, leiðir og mat. Öll teymin
skipulögðu síðan nánar eina til þrjár vikur fram í tímann miðað við
kennsluáætlanir og gátu þær breyst að einhverju leyti. Hrútaberjaskóli og
Krækiberjaskóli voru meðal annars að þróa sig áfram í námsmati og
teymið í Bláberjaskóla var meðal annars að þróa áætlunarvinnu nemenda.
Á samvinnufundum teymanna fóru fram umræður og mat á
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kennsluáætlunum og verkefnum um hvernig eigi að vinna áfram, hvort
ætti að gera breytingar eða halda áfram á sömu braut.
Á samvinnufundi í Hrútaberjaskóla komu til dæmis fram hugmyndir
og umræður um bókalausa vinnu nemenda og meira markmiðabundna.
Að nemendur gætu valið meira, að þeir fengju möguleika á fleiri
verkefnum og að þeir gætu valið námsverkefni og leiðir til að vinna að.
Rætt var um að koma á markmiðum um hreyfingu meira inn í áætlun, þar
fengju nemendur tækfæri til að þjálfa bæði gróf- og fínhreyfingar daglega
með skipulögðum leikjum. Teymið ræddi síðan skipulag á kynningu á
starfinu sem fyrirhuguð var fyrir aðra kennara í skólanum. Þar kom fram
hvernig samvinna og verkaskipting væri á milli kennara í teyminu, hvaða
kennsluaðferðir og námsmat var notað, hvernig gróf áætlun vetrarins var
unnin og síðan vikuleg áætlun. Í lok fundar fór teymið í að setja upp
þessa kynningu og skipta með sér verkum.
Á samvinnufundi í Bláberjaskóla voru umræður um áætlun og hvernig
sú vinna væri að þróast hjá nemendum. Hugmyndir komu fram um að
breyta áætlunarblöðum og farið var í að ræða og meta hvað gengi og hvað
ekki. Rætt var um að nemendur væru farnir að áætla sjálfir og gerðu það
mjög vel og skynsamlega en skortur væri á að foreldrar skráðu á
áætlunarblöðin heima, þetta þyrfti að skoða og finna lausn á. Umræða
varð um skipulag stundatöflunnar og hvernig væri hægt að koma inn
fleiru meðfram áætlunarvinnu. Umræður voru um valsvæði og hvað ætti
að taka út eða bæta við.
Vikulega er áætlunarvinna í öllum skólunum þar sem nemandi og
kennari fara yfir og gera áætlun um vinnu nemandans í skóla og/eða
heima. Teymið í Bláberjaskóla ákvað í haust að taka upp áætlunarvinnu
hjá sínum nemendum. Teymið segjast hafa haft fordóma gagnvart
áætlunarvinnu og því er það að prófa það fyrirkomulag og þróa enn
frekar. Það komu fram ýmsar áhugaverðar hugmyndir um hvernig eigi
að gera nemendur sjálfstæðari í þeim vinnubrögðum, til dæmis með því
að láta nemendur áætla vikuvinnuna í samstarfi við foreldra og fá foreldra
þannig með í þá umræðu.

66

Áætlunarvinnan í öllum skólunum samanstendur af lestri og
verkefnum í íslensku og stærðfræði.
Í Hrútaberjaskóla ákváðu
kennararnir að vera með markmiðabundið nám í vetur en ekki
bókamiðað. Þeir ákváðu til dæmis að leggja áherslu á tölur og
talnaskilning á haustönn og notuðu því að mestu heimatilbúið efni í
stærðfræðinni, í áætlunarvinnu, auk ýmissa einstakra verkefna í Einingu
sem lúta að þessum markmiðum. Aðferðir í áætlunarvinnu eru mjög
svipaðar í öllum skólunum. Nemendur vinna sjálfstætt og kennarar kalla
á einn og einn nemanda til sín eða sitja með ákveðinn hóp í kringum sig.
Þeir ræða og fara yfir vinnu liðinnar viku með nemendum, kenna
viðkomandi ákveðna þætti ef með þarf og aðstoða nemanda við að setja
niður áætlun næstu viku. Yngstu nemendurnir lesa einnig fyrir kennara.
Stuðningsfulltrúar og þroskaþjálfar aðstoða nemendur eftir því sem þurfa
þykir, nemendur aðstoða hver annan eða þeir koma til kennara ef með
þarf. Það er þó regla,alls staðar, að trufla kennara sem minnst á meðan
þeir eru sinna hverjum nemanda við að setja sér vinnuáætlun fyrir næstu
viku, þetta er stund sem kennari og nemandi hafa fyrir sig. Flestir
nemendur virða þessa reglu og það er í flestum tilvikum góður vinnuandi
í þessum tímum, nemendur vita nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim.
Í öllum skólunum eru sérstakir stærðfræði- og íslenskutímar þar sem
kennarar beita fjölbreyttum kennsluaðferðum og hópaskiptingum við
innlagnir og verkefnavinnu nemenda. Fram kom í máli kennara að þeir
töldu mikilvægt að vera með slíka tíma þar sem unnið er með ákveðin
markmið og þætti sem kenna þarf nemendum. Hér á eftir fara þrjú dæmi
úr vettvangsnótum, eitt úr hverjum skóla.
Í Hrútaberjaskóla er íslenskudagur, lestur, skrift og markviss
málörvun. Kennarar skipta nemendahópnum í þrennt og nota hringekju
með sex stöðvum, þrjár stöðvar sitthvoru megin í rýminu. Ein stöð er hjá
kennara sem er að kenna ákveðna þætti og síðan eru tvær sjálfbærar
stöðvar á hvoru svæði fyrir sig. Nemendahóparnir eru mismunandi og
ýmist blandaðir eða getumiðaðir allt eftir því hvaða verkefni er verið að
vinna með.
Í Krækiberjaskóla er framsagnar- og umræðutími. Kennari er með
nemendahóp, með um það bil fimmtán nemendur, sem hafa fengið það
67

heimaverkefni að finna frétt, skrifa um hana og endursegja með eigin
orðum. Framsögnin gengur vel og nemendur segja skilmerkilega frá,
þetta er greinilega verkefni sem vekur áhuga þeirra. Kennari tekur upp
umræður um fréttirnar, kemur með innlegg og ábendingar og stjórnar
umræðum. Nemendur eru virkir þátttakendur í umræðum og þeir eru
greinilega vanir því að segja frá og ræða saman.
Í Bláberjaskóla vinna kennarar saman með um það bil sautján
nemendur. Hópaskiptingin ræðst af því að það eru sundtímar og eru
strákarnir í fyrri hópnum og stelpurnar í þeim síðari. Kennarar skiptast á í
þessum tímum að leggja inn og aðstoða nemendur við vinnu sína. Verið
er að vinna með lestur, lesskilning, hljóðgreiningar, stafsetningu, stafrófið
og fleira. Kennarar vinna saman á áhugaverðan hátt með því að brjóta
upp vinnubókarvinnu með innlögnum og athugasemdum. Kennslan er
lifandi og nemendur eru virkir. Áhugavert er að fylgjast með þessum
tímum vegna kynjaskiptingarinnar og sjá hvað stelpuhópurinn
erauðveldari í þessari vinnu og komast yfir fleiri verkefni en stákarnir.
Kennarar eru meðvitaðir um þetta og vinna með nemendahópana út frá
því. Þarna gefst kennurum mjög gott tækifæri til að vinna með hvern
einstakling, út frá getu og þroska, þrátt fyrir að grunnnámsefnið sé það
sama.
Valverkefni er í öllum skólunum og er hringekjuformið mikið notað
þar sem nemendur fara á milli valsvæða í hópum. Valverkefni í
Bláberjaskóla er sérstaklega áhugavert þar sem það virðist ýta undir
sjálfstæði nemenda í starfi. Þegar kennarar setja inn ný valverkefni þá
fylgjast þeir sérstaklega með því vali og meta, breyta og móta verkefnið
út frá áhuga og þroska nemenda. Verkefnin eru bæði fjölbreytt og
skapandi og tengjast oftar en ekki því sem verið er að vinna að á hverjum
tíma. Kennarar eru meðvitaðir um að skipta út verkefnum og bæta við
þegar henta þykir, þeir eru ánægðir með þá þróun sem hefur orðið í vinnu
með valverkefni og eiga orðið töluvert magn af verkefnum en eru
jafnframt vakandi fyrir nýjum verkefnum og leiðum. Þessar vikur eru
valverkefnin sögubók, ritþjálfi, spil og tafl, landafræði, Íslandsspil,
útistærðfræði, skiltagerð, saumar og útsaumur, heimurinn og forsöguleg
dýr á korti og verkefnavinna sem tengist kortunum. Skólastofur og

68

gangur fyrir framan kennslustofur eru nýttar í þessum tímum einnig
frístundaheimili, skólalóð og tónmenntastofa ef með þarf.
Þemaverkefni eru í öllum skólunum en þau eru skipulögð í ákveðnum
tímabilum yfir veturinn og tengjast samfélagsfræði og náttúrufræði í
mörgum tilvikum.
Kennarar vinna sameiginlega að undirbúningi
þemaverkefna. Í Krækiberjaskóla er ábyrgð á þemaverkefnum skipt á
milli kennarateyma en síðan koma aðrir kennarar inn í verkefnið þegar
nær dregur og farið að vinna frekar með verkefnið. Í þemaverkefnum
vinna nemendur oftast í hópum og þar setja kennarar verkefnin upp á
fjölbreyttan og skapandi hátt með fjölbreyttu námsefni og í
Krækiberjaskóla til dæmis er náttúrufræðiverkefni þannig uppbyggt að
nemendur vinna saman í hópum og skila verkefninu með kynningu, fyrir
aðra nemendur, á veggspjöldum, með tölvuglærusýningu, kvikmyndum
og fleira. Nemendur velja verkefni og ráða verkefnaskilum í samráði við
kennara. Þá vinna þeir einnig skrifleg verkefni í náttúrufræði og undirbúa
gátlista fyrir samvinnupróf sem hópurinn tekur saman.
Námsmat er fjölbreytt í skólunum og kennarar eru að prófa sig áfram
og þróa námsmatið þannig að það sé í tengslum við námsefni og
kennsluaðferðir.
Námsmat fer fram reglulega yfir veturinn.
Í
Krækiberjaskóla til dæmis fara nemendur í kannanir í íslensku og
stærðfræði þegar þeir hafa lokið ákveðnum áföngum, þeir ná sér sjálfir í
þær, setjast afsíðis, vinna og skila síðan til kennara. Þá ræða kennarar við
einstaka nemendur um árangurinn í áætlunartímum eða þegar tími vinnst
til á öðrum tíma.
Sérstaklega er áhugavert að fylgjast með þróun námsmatsins í
Hrútaberjaskóla en þar eru kennarar að prófa sig áfram með
einstaklingsmiðað námsmat í stærðfræði og íslensku. Sett eru markmið
og þættir sem vinna á að, þeir metnir og byggt ofan á. Hugmyndin er sú
að það verði til námsmatsverkefni sem metin eru jafnt og þétt. Hér eru
kennarar að byrja á námsmati í stærðfræði hjá nemendum 2.-3. bekkjar og
er það viðamikið því þeir eru að kanna stöðu allra nemenda á þessu
aldursbili og skrá hana. Kennarar eru tveir og tveir saman með hluta af
nemendum, aðrir nemendur eru í léttum, áhugaverðum valverkefnum,
spil, kubbar, tölvur og fleiraog aðstoða stuðningsfulltrúar þá hópa. Hver
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nemandi fær námsmatsblöð við hæfi. Flest þeirra byrja á sama stað en
kennarar fylgjast vel með, aðstoða nemendur og eru fljótir að skipta út
verkefnum ef þau voru of létt eða of þung. Sumir nemendur fá eitt til tvö
verkefni á meðan önnur fá átta til tíu verkefni. Hvert markmið er prófað í
mismunandi þyngdarstigum. Þarna eru kennarar að vinna saman og
fylgjast sameiginlega með nemendum í matinu og ræða niðurstöður og
lausnir út frá svipaðri reynslu og þekkingu en jafnvel mismunandi
sjónarhornum og viðhorfum.
Í öllum teymum kemur fram bæði, í umræðu og á vettvangi, virðing
og umhyggja fyrir nemandanum, þroska hans og getu. Áhugavert er að
fylgjast með því í Hrútaberjaskóla að bæði formlega og markvisst er
unnið að því að stuðningsfulltrúar fái upplýsingar um nemendur og nám
þeirra. Umsjónakennarar hitta þá vikulega og þar er meðal annars farið
yfir kennsluáætlanir nemenda með sérþarfir, þær ræddar og útskýrðar.
Umræður um áherslur í námi nemenda voru á fundum og á vettvangi
til dæmis um hvaða kröfur eigi að gera til nemenda í öðrum eða þriðja
bekk og snerist hún um hvernig hægt væri mæta hverjum nemenda út frá
þroska og getu en ekki aldri. Rætt var um hvernig eigi að vinna með þá
sem eru getu- og einbeitingarlitlir og hvernig vinnuumhverfi henti þeim,
þar sé til dæmis betra að vera með stöðvavinnu og að velja verkefni við
hæfi hvers nemanda. Ennfremur var rætt um hvernig og hvort
áætlunarvinna og þjálfun sjálfstæðra vinnubragða hafi áhrif á nemendur
og nám þeirra. Þetta eru dæmi um umræður á fundum en oftar en ekki
eru kennarar, þroskaþjálfarog stuðningsfulltrúar að meta og ræða sín á
milli, í kennslustundum, um einstaka nemendur og nám þeirra, finna
námsefni sem hentar, breyta áherslum, finna leiðir bæði hvað varðar nám
þeirra og atferli.
Sem dæmi má nefna tóku þroskaþjálfi og
umsjónarkennari í Hrútaberjaskóla saman áætlun hjá nemanda með
sérþarfir og þroskaþjálfi tók að sér að aðlaga námsefnið frekar fyrir
viðkomandi nemanda.
Stuðningsfulltrúi í Krækiberjaskóla leitaði ráða hjá umsjónarkennara
um ákveðinn nemanda og hvernig eigi að vinna með hann bæði námslega
og hegðunarlega. Á vettvangi í öllum teymunum skiptust kennarar á að
vera með innlögn og aðstoð, fylgjast með, meta og ræða saman um nám
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nemenda, hvað er að ganga upp og hvað ekki bæði hvað varðar
einstaklinga sem og hópinn í heild.
Í Krækiberjaskóla eru tveir umsjónarhópar, tveir kennarar með um það
bil fjörtíu nemendur. Önnur tvenndin hefur skipt nemendahópnum á milli
sín í umsjón, áætlunarvinnu og samvinnu við foreldra en daglega vinna
þær sameiginlega með allan nemendahópinn. Hin tvenndin er með
sameiginlega umsjón með öllum nemendum og skapast það fyrst og
fremst af því að þarna eru reyndur kennari og leiðbeinandi að vinna
saman.
Í Hrútaberjaskóla eru umsjón og foreldrasamskipti skipt á milli
fjögurra kennara en þeir sjá síðan sameiginlega um áætlunarvinnu og
vinna daglega tveir og tveir saman með nemendahópana.
Í Bláberjaskóla hafa tveir kennarar sameiginlega umsjón með
nemendahópnum sem þeir skipta á milli sín en hópaskiptingin er ekki
alltaf sú sama hjá þeim því þeir telja sig ná misvel til nemenda og þeim
finnst mikilvægt að hafa gott samband við sína umsjónarnemendur.
Foreldraviðtöl taka þeir saman eða í sitt hvoru lagi eftir því hvað hentar
hverju sinni, þeim finnst það mikill stuðningur að geta tekið viðtöl saman
þar sem vinna þarf í erfiðum málum og/eða ná betra sambandi við
foreldra.
Félagsleg samskipti, bekkjarstjórnun og agamál eru stórir þættir í
daglegri vinnu kennara og eru þeir sífellt að leita leiða til að vinna betur
og betur með þá í samstarfi við aðra starfsmenn. Í öllum teymunum eru
stuðningsfulltrúar, sums staðar koma inn þroskaþjálfar og sérkennarar til
að vinna enn frekar með nemendur með mismunandi frávik. Þessir aðilar
eru misvirkir í starfi en eftir því sem þeir vita meira um starfið, nemendur
og sitt hlutverk virðast þeir taka meiri ábyrgð og frumkvæði.
Í öllum teymunum nota kennarar bekkjarstjórnun til að setja rammann
utan um starfið, nemendur vita til hvers er ætlast og hvaða reglur gilda í
samskiptum og starfi. Minnt er reglulega á þessar reglur þegar þurfa
þykir eða uppákoma verður. Námsgögn og fyrirkomulag er aðgengilegt
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nemendum og reynt er að hafa umhverfið sem notalegast og að nemendur
geti náð sér í verkefni, námsgögn, talað við kennara og fært sig á milli
svæða eins og þeir þurfa. Kennurum finnst mikilvægt að nemendur hafi
sveigjanleika til að vinna verkefni þar sem þeir kjósa það,
einstaklingslega eða í samvinnu og flest kennslurýmin bjóða upp á slíka
möguleika.
Það er áhugavert að fylgjast með því hvernig kennarar stjórna hegðun
og agamálum bæði beint en ekki síður óbeint. Sumir kennarar eru
algjörir sérfræðingar í þeim málum til dæmis koma við öxl, sitja nálægt,
gefa merki með fingri eða augabrún, þögnum og fleira. Þessi óbeina leið
hefur oftar en ekki áhrif á hegðun nemenda til bóta. Sem dæmi má nefna
umsjónarkennara í Krækiberjaskóla sem er að vinna með mjög virkan
nemendahóp, hún fylgist afar vel með nemendahópnum á meðan hún fer
á milli og aðstoðar nemendur. Þegar nemendur eru með óæskilega
hegðun, hlaupa um, kasta einhverju, vinna ekki eða masa þá beinir hún
alltaf athygli þeirra frá hegðuninni með því að ræða um það verkefni sem
þeir eiga að vera að vinna og hvernig því miði, aðstoðar þá við að koma
sér af stað aftur með uppbyggjandi umræðu, minnkar verkefni og/eða
semur við þá um ákveðin verkaskipti.
Í Bláberjaskóla og Hrútaberjaskóla taka allir umsjónarkennarar og
flestallir aðrir starfsmenn sem koma að vinnu með nemendur
sameiginlega ábyrgð á aga- og samskiptamálum, vinna saman að lausn
mála, veita hver öðrum stuðning og aðstoð á vettvangi og/eða í umræðu.
Sem dæmi má nefna að umsjónakennarar geta rætt og unnið saman að
lausn samskiptavandamáls í stelpuhópnum á meðan stuðningsfulltrúi
sinnir drengjahópnum. Það sama á við um umsjónakennara og aðra
starfsmenn Krækiberjaskóla nema að því leyti að haustið 2007 var erfitt
að fá kennara til starfa. Í öðru teyminu er umsjónakennari ásamt
leiðbeinanda sem tekur ekki frumkvæði eða jafna ábyrgð á móti
samstarfskennara. Í hinu teyminu urðu kennaraskipti í nóvember og þá
koma inn tveir kennarar í hlutastarf. Þessir þættir, ásamt því að í
nemendahópnum eru margir einstaklingar sem eiga í lestrar- og
hegðunarerfiðleikum, verða til þess að kennarar eru ekki eins ánægðir
með það starf sem fram fer miðað við fyrri skólaár og erfiðara gengur að
vinna markvisst með ýmis hegðunarmál. Kennarar og starfsmenn eru í
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þó í þessu tilviki að vinna afar gott starf við erfiðar aðstæður en það hefur
óhjákvæmilega áhrif á bekkjarandann og skólabraginn.

Samantekt og umræða
Samvinna kennara um nám, kennslu og umsjón nemenda er
meginverkefni teymanna. Flestir kennarana eru áhugasamir um starfið,
sinna því af ábyrgð og kostgæfni og telja það afar gefandi fyrir sig og
starfsþróun sína. Kennslu- og námsáætlanir eru gerðar í öllum skólunum
að hausti fyrir hálfan eða heilan vetur og þær eru í stöðugri endurskoðun
því teymin skipuleggja síðan nánar eina til þrjár vikur fram í tímann
miðað við kennsluáætlanir. Töluverður tími af samvinnu teymanna fer í
ýmiskonar skipulagsvinnu, hvað varðar nám og kennslu ásamt umræðu
um einstaka nemendur og agamál.
Fjölbreytni er í náms- og kennsluaðferðum þar sem lögð er áhersla á
innlagnir og beina kennslu ýmist einir eða tveir saman, áætlunarvinnu,
hópavinnu, hringekjur, þemanám, valverkefni og mikil þróun er hvað
varðar námsmat. Öll teymin vinna að þróunarstarfi þar sem verið er að
vinna með námsmat og áætlunarvinnu nemenda. Áhugavert er að fylgjast
með hvernig reyndir kennarar eru sífellt að meta nemendur og náms- og
kennsluaðferðir í daglegri samvinnu og umræðu.
Öll teymin leggja áherslu á nemandann og nám hans og kemur það
fram bæði í umræðu og á vettvangi. Kennarar skipta umsjón á milli sín en
bera sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum. Borin er virðing og
umhyggja gagnvart nemandanum þroska hans og getu og unnið að því að
gera skólastarfið meira og meira nemendamiðað þar sem áhersla er lögð á
sjálfstæði, val og frumkvæði einstaklingsins. Nemendamál, félagsleg
samskipti, bekkjarstjórnun og agamál eru stór þáttur í daglegri vinnu
kennara og annarra starfsmanna. Kennarar telja að samvinna eins og
teymiskennsla þar sem tveir eða fleiri vinna saman veiti þeim mikinn
stuðning og styrk þegar unnið er með erfið aga- og nemendamál.
Ekki er hægt að fullyrða um að fjölbreytni kennsluaðferða og virkni sé
í meira mæli þar sem um teymiskennslu er að ræða en það kom fram
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bæði í viðtölum og á vettvangi að kennarar í slíkri samvinnu eru í flestum
tilvikum afar virkir og áhugasamir um starf sitt og sýna mikinn vilja í að
bæta og þróa vinnuferlið hvað varðar nám, kennslu og nemendamál.
Fjölbreytni í kennsluaðferðum, námsleiðum, verkefnum og námsmati er
töluverð. Þar kemur einnig fram að meirihluti kennara er ánægður í
teymiskennslunni og vill ekki fara til baka í einyrkjastarfið. Þeir telja sig
læra mikið hver af öðrum í gegnum daglegt starf þar sem samræðan
hjálpi þeim við meta starf sitt og koma fram með nýjar hugmyndir og
leiðir. Kennari í Krækiberjaskóla lýsir þessu mjög vel:
Það er tvennt ólíkt að vera í góðu samstarfi við einhvern… maður
hlakkar til að koma í vinnuna á hverjum degi…mér finnst ég vera
búin að læra alveg rosalega mikið það er þvílíkur skóli að vera
hérna, að vinna hérna… það er hægt að vera í samstarfi með öllu
þessu ólíka fólki og að vinna með þessu fjörtíu börnum og þau
eru náttúrulega eins ólík og þau eru mörg… þú átt von á
einhverju nýju á hverjum degi og fjölbreytnin er svo mikil.
Ofangreindir þættir sem lýsa samvinnu teymanna fara saman við
hugmyndir fræðimanna og niðurstöður rannsókna sem sýna að
teymiskennsla gefur kennurum tækifæri til að læra í starfi, hún gefur
nýjar hugmyndir, bjargir og námsumhverfi. Teymi sem vinna mikið
saman eru tilbúnari til að reyna nýja hluti, taka áhættu og leita leiða til að
bæta starf sitt og læra hvert af öðru. (Hargreaves, 1994; Flowers ofl.
2002; Jolly, 2007). Flest teymin sýndu það með gróskumiklu starfi sínu
að þau voru tilbúin og óhrædd við að reyna nýja hluti og þróa starf sitt
með nemendum. Senge (1990) bætir við þetta og telur að einstaklingar í
slíku teymi þroskist meira heldur en þeir myndu gera annars og þá skila
þeir ekki bara frábærri vinnu og árangri heldur læra þeir að verða frábært
námssamfélag.

Samskipti kennara í teymi
Hér er fjallað um niðurstöður á samskiptum kennara í teymi og þær
skoðaðar út frá fimm þáttum í flokkun Kroll-Schwarts (2004). Þeir eru:
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•

Samskipti innan teymis, svo sem ábyrgð, þátttaka og
verkaskipting.

•

Nýting á hæfni, þekkingu og reynslu þátttakenda.

•

Traust og virðing í samskiptum.

•

Kennsluhættir og ígrundun náms og kennslu.

•

Markmiðasetning um starf og þróun teymisins.

Umfjöllun er hér skipt í þessa fimm þætti til að auðvelda skýra
framsetningu á niðurstöðum. Þættirnir skarast þó innbyrðis og eru í
mörgum tilvikum hver öðrum háðir
Samskipti innan teymis
Kroll-Schwarts (2004) skilgreinir og metur svo að samskipti í teymi
séu að ganga vel ef þau eru hreinskilin og opin og einkennist af virðingu
fyrir mismunandi skoðunum. Samskipti út frá teyminu eru góð ef þau eru
sýnileg, álit og skoðanir viðurkenndar og að þeir sem hafa samskipti við
teymið geti fylgst með teyminu og komið fram með sínar skoðanir og álit.
Teymin í þessum þremur skólum eru bæði lík og ólík hvað varðar
form og samskipti. Það sem einkennir þau helst er sú sameiginlega
ábyrgð sem kennararnir hafa á námi og starfi nemenda. Í Bláberjaskóla
er áhersla lögð á tveggja kennara teymi. Teymin í Krækiberjaskóla og
Hrútaberjaskóla eru fjögurra kennara teymi sem hafa sameiginlega
ábyrgð á námi og kennslu nemendahópsins. Þau skiptast síðan upp í
tvenndir (tveir kennarar) þegar kemur að nánari samvinnu með
nemendahóp. Í báðum þessum skólum kemur fram að kennarar hafa
prófað að vera í stærri teymum, fjögurra og sjö kennara teymum sem þeir
telja of stór, erfið og þung í samskiptum og framkvæmd. Þetta
fyrirkomulag fjórir kennarar sem vinna saman með allt stigið og skiptast
síðan upp í tvenndir í nánari samvinnu hugnast þeim vel og er að ganga
upp að þeirra áliti.
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List- og verkgreinakennarar, stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar og
sérkennarar koma að samvinnu og samskiptum við teymin og eru hluti
þeirra upp að ákveðnu marki. Í öllum skólunum er reynt að hafa þessi
samskipti eins opin og sýnileg og hægt er og leitað er leiða til að halda
boðleiðum virkum til dæmis með föstum vikulegum fundum eins og í
Hrútaberjaskóla og Krækiberjaskóla. Það er þó mismunandi eftir
teymum hvað þessir aðilar taka mikinn þátt í samskiptum teymanna, það
virðist til dæmis fara töluvert eftir persónuleika og áhuga á starfinu
hversu mikla ábyrgð og frumkvæði þeir taka. Það var afar áhugavert að
fylgjast með þroskaþjálfa og tveim stuðningsfulltrúum í sitt hvorum
skólanum sem tóku frumkvæði og ábyrgð og í báðum tilvikum var
hlustað á þá og þeir teknir með í ákvarðanatöku. Í öllum tilvikum er
grunnteymið umsjónakennarar en síðan koma aðrir aðilar að samskiptum
með ýmsum hætti.
Í Bláberjaskóla voru samskipti opin og hreinskilin á milli tveggja
kennara og stuðningsfulltrúa sem höfðu unnið lengi saman. Fram kom í
vettvangsathugunum að kennarar gengu óundirbúið inn í kennslu hvor hjá
öðrum, sinntu nemendum hvors annars jafnt, leituðu ráða hvor hjá öðrum
og skiptust á skoðunum um kennslu og nám nemenda í kennslustofunni.
Stuðningsfulltrúi sýndi bæði ábyrgð og frumkvæði í starfi, sem dæmi
þegar báðir umsjónakennarar þurftu að taka saman á erfiðu
samskiptavandamáli nemenda þá hélt stuðningsfulltrúi áfram að vinna
með hluta af nemendum.
Í Krækiberjaskóla voru samskipti fyrst og fremst á milli tveggja
umsjónakennara sem voru að vinna sameiginlega með nemendahóp. Hér
var munur á samskiptum hjá þessum tveimur tvenndum innan teymisins.
Í öðrum hópnum voru tveir kennarar með kennaranám og reynslu að baki
og samskipti þeirra einkenndust af hreinskilni og virðingu. Þeir skiptust á
skoðunum og voru með sameiginlegar innlagnir fyrir nemendahópinn.
Einnig var áhugavert að fylgjast með samspili þeirra á vettvangi þar sem
nemendur voru að kynna og skila þemaverkefnum. Þar skiptust þeir á að
meta nemendur, hvetja og leiðbeina. Í hinni tvenndinni voru kennari með
kennaranám og mikla reynslu að baki og leiðbeinandi með
háskólamenntun. Fram kom í viðtölum og á vettvangi að samskipti voru
ekki að ganga vel þrátt fyrir að kennari legði sig fram um að ýta undir
frumkvæði og ábyrgð, leiðbeina og kenna leiðbeinanda að vinna með
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skipulag og nemendahópinn. Áberandi var að kennarinn var með alla
þræði á hendi sér, tók á agamálum, sá um innlagnir og beina kennslu og
lét leiðbeinanda hafa ákveðin verkefni sem hann átti að sjá um.
Samskipti þeirra á milli voru lítil og einkenndust af því að kennari
stjórnaði og ræddi það sem átti að gera á hverjum tíma en fékk litla
svörun frá leiðbeinanda.
Í Hrútaberjaskóla skiptist teymið upp í tvenndir sem vann nánar saman
með nemendahópinn. Fram kom að kennarar töldu samskipti sín á milli
einkennast af hreinskilni, opinni umræðu og virðingu fyrir skoðunum
hvers annars. Kennari í Hrútaberjaskóla sagði:
Við höfum allar tillögurétt og komum að öllum ákvörðunum, það
geta allir komið með sína hugmyndir og svo er tekin ákvörðun í
lokin það koma kannski fjórar mismunandi skoðanir en svo er
sett niður á einhverja ákveðna leið sem við ætlum að fara í hvert
sinn.
Kennarar skiptust einnig á að taka ábyrgð á verkefnum eða unnu
saman að kennslu og innlögnum, studdu hvern annan og/eða skiptust á að
taka á málum einstakra nemenda. Það var áhugavert að fylgjast með
þeim á vettvangi því samskipti þeirra á milli voru töluverð, bæði á meðan
á kennslu stóð en ekki síður eftir kennslu þar sem þær unnu meira og
minna á staðnum til klukkan sextán eða sautján hvern dag; en gefum
kennara í Hrútaberjaskóla orðið hvað þetta varðar:
Undirbúningurinn er heilmikill og það fer rosalega mikill tími í
þessi samskipti við byrjum kannski ekki að undirbúa okkur fyrir
kennslu næsta dags fyrr en kl. 15… En við erum kannski búnar
að vera að spá og spekulera í þessu öllu saman…Við skiptum
með okkur verkum til að undirbúa það sem á að gera í vikunni…
Á þriðjudagsfundi þá ákveðum við vikuna fram í tímann, þó að
við gerum það ekki í námsmatinu því þá tökum við einn dag í
einu… Það er ekki alltaf sama manneskjan sem sér um
vikuáætlunina að hafa hana tilbúna… Við reynum að ganga í öll
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verk til skiptis… Þau (samskiptin) gefa ómetanlegan mikinn
stuðning í því sem ég er að vinna og gera.
Að nýta hæfni, þekkingu og reynslu þátttakenda
Þeir þættir sem virðast skipta máli fyrir stuðning kennara í starfi er
m.a. hvernig þeir fá tækifæri til að nýta hæfni sína. Hæfni teymisins
merkir hvernig þekking og reynsla er nýtt í daglegu starfi, hvernig og
hvort einstaklingar fái tækifæri til að njóta og þróa fjölbreytta hæfni sína
innan teymisins með verkaskiptingu, ábyrgð og gagnkvæmum stuðningi
(Kroll-Schwarts, 2004). Skólastjórnendur telja að það sé afar mikilvægt
að taka ekki frumkvæðið af kennurunum heldur leyfa þeim að þróa starfið
innan teymisins. Kennarar séu fagmenn með fjölbreytta þekkingu,
reynslu og hugmyndir. Einnig er mikilvægt að nýjir kennarar eigi kost á
ytri ráðgjöf og stuðningi til að þróa starf sitt í teymi. Í viðtölum við
kennara kemur fram að þeir upplifa sjálfstæði í starfi og finna fyrir trausti
frá hendi skólastjórnenda.
Á samvinnufundum og á vettvangi kom skýrt í ljós að teymin höfðu
sjálfstæði og traust í starfi og gátu þróað starf sitt miðað við þann ramma
sem skólanámskrá, lög og reglugerðir segja til um. Kennarar í teymunum
sem rætt var við voru nokkuð sammála um að þeir fá tækifæri til nýta
hæfni sína, þeir fá hlustun á hugmyndir sínar og verkefni, þeir taki jafna
ábyrgð og eru sáttir við verkaskiptingu innan teymisins. Þeir nefndu
einnig oft, hve mikilvægt væri að hafa gagnkvæman stuðning í daglegu
starfi og nemendamálum. Á samvinnufundum og í daglegu starfi kom
þetta einnig fram, teymisformaður/stigstjóri pössuðu mjög vel að allir
fengju tækifæri til að tjá sig og leggja fram hugmyndir eða tillögur,
ábyrgð á verkefnum var skipt sameiginlega á milli aðila og viðkomandi
treyst til að vinna þau. Þá veittu þeir hver öðrum gagnkvæman stuðning í
starfinu svo sem í málefnum einstakra nemenda. Fram kom hjá
nýútskrifuðum kennara í Hrútaberjaskóla að hann var afar ánægður með
þann stuðning sem hann hafði fengið í vetur frá reyndari kennurum, hann
sagði að hlustað væri á hugmyndir sínar og tillögur og leið vel í teyminu.
Það var áhugavert að fylgjast með reyndum kennurum sem höfðu
starfað saman um lengri eða skemmri tíma og sjá hvernig þeir unnu
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saman sem einn maður með nemendahópinn. Hvernig þeir voru
samstilltir og kunnu að vinna saman. Gott dæmi um þetta voru tveir
kennarar í Hrútaberjaskóla sem unnu saman að námsmati með
nemendahópinn, voru báðir á staðnum og ræddu um og fylgdust með
hvernig nemendur voru að leysa prófverkefni í stærðfræði. Jafnhliða og á
meðan verkefnum stóð báru þeir sig saman og fram fór áhugaverð umæða
um hvern einstakan nemanda þar sem fram komu viðhorf og sýn tveggja
kennara á námslegri stöðu og framvindu nemandans í námi.
Það kom fram munur á teymum hvað þetta varðar, sérstaklega þar
sem nýbyrjaður leiðbeinandi var í starfi með reyndum kennara. Kennari
A í Krækiberjaskóla segir um þetta:
Það sem mér finnst skipta máli er að það séu manneskjur sem ná
saman þær þurfa ekkert endilega að vera líkar, það er kannski
betra að þær séu svolítið ólíkar til að koma með fleiri hugmyndir
og fleira sé að gerast … ég held að það sem skiptir máli sé að fólk
sé áhugasamt og taki ábyrgð, að það sé faglegt og tilbúið að ræða
hlutina, vilji læra nýja hluti og prófa nýja hluti … Ég held að það
sé lykilatriði.
Það skal tekið fram að árið áður hafði viðkomandi kennari einnig
starfað með leiðbeinanda og þá hafði samstarfið gengið afar vel og
vitnaði viðkomandi kennari oft í það og bar saman. Sá sem starfaði með
honum núna tók ekki frumkvæði né ábyrgð í starfi til jafns við hinn.
Hann hafði sig ekki í frammi og átti erfitt með tjá sig. Þetta hafði
erfiðleika í för með sér því smátt og smátt tók kennarinn á sig alla ábyrgð,
það urðu erfiðleikar í samskiptum sem höfðu áhrif á nám, kennslu,
starfsánægju og aðra þá þætti sem skipta máli í teymiskennslu. Það var
áhugavert að fylgjast með því að þættir eins og frumkvæði, sameiginleg
ábyrgð og hreinskilin umræða skipta máli því þó að hægt sé að geta sér til
um það og leggja fram ákveðnar skoðanir þá er þetta staðfesting á því að
þegar teymið nær ekki að uppfylla þessa þætti þá veldur það erfiðleikum,
traust og virðing minnka þannig að teymið verður smátt og smátt
óstarfhæft.
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Traust og virðing í samskiptum
Skólastjóri Krækiberjaskóla telur að traust og virðing sé nauðsynlegur
þáttur teymisvinnu mikilvægi þess sé svo augljóst að það ætti ekki að
þurfa að ræða. Það má til sanns vegar færa en Kroll-Schwarts (2004)
bendir á að traust og virðing séu grunnþættir sem oft séu teknir sem
gefnir í samskiptum við aðra, það sé þó erfitt og vandasamt að hafa þá í
heiðri, fyrst og fremst í aðstæðum þar sem um ágreining eða óeiningu er
að ræða.
Fram kom í máli þeirra kennara sem rætt var við að þeir upplifðu bæði
traust og virðingu innan teymisins. Þetta er þó eins og fram kom hér á
undan ekki mikið rætt heldur tekið sem sjálfsagður og nauðsynlegur
þáttur í starfinu. Hér var sjónum fyrst og fremst beint að kennurum
teymisins en það voru einnig fleiri starfsmenn sem komu að vinnu með
teyminu svo sem stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar og sérkennarar og þar
reyndi kannski frekar á þennan þátt. Kennari í Hrútaberjaskóla sagði:
Það eru allir í raun jafnréttháir með jafn réttháar skoðanir… Við
byrjuðum á því í haust að setja okkur svolítið í takt. Það eru allir
með tillögurétt, það hafa allir áhrif hvernig þetta verður líka
stuðningsfulltrúar. Við höfum líka farið yfir það hvernig fólki
líður….Við gerðum það á fyrstu fundunum þá var farið yfir það
hvernig líður þér af því að maður hefur líka upplifað það í teymi
þar sem að fólki leið ekkert rosalega… Hér er ég allavega að
finna fyrir því að mér finnst vera traust milli allra alveg sama
hvort það eru stuðningsfulltrúar eða aðrir. Við erum að vinna
saman í þessu ekki bara þrír og tveir að gera öðruvísi, heldur allir
saman… Þess vegna finnst mér að allir eigi að vera inni í
umræðunni þegar við erum að ræða um starfið og á
miðvikudögum förum við yfir það hvernig vikan framundan er
þannig að þær (stuðningsfulltrúar, þroskaþjálfar, sérkennarar)
hafi einhverja nasasjón af því hvað við erum að hugsa og gera.
Í tengslum við þennan þátt var rætt, á rýnihópafundum og í viðtölum,
hvernig teymin tóku á ágreiningsmálum eða ef um óeiningu væri að ræða
í teyminu; en hæfni til að taka á ágreiningsmálum tengist óhjákvæmilega

80

trausti. Þar kom fram að þetta sé þáttur sem hefur ekki verið ræddur eða
settar reglur um. Kennarar Hrútaberjaskóla sögðu að þeir treystu sér til
að ræða ágreiningsmál eða óeiningu í teyminu og ef ekki þá myndu þeir
leita til skólastjórnanda eftir aðstoð. Reglan væri sú að ræða málið fyrst í
teyminu eða við teymisformann. Eins og fram hefur komið voru
erfiðleikar í samskiptum í annarri tvenndinni í Krækiberjaskóla sem
orsakaði minnkandi traust og virðingu gagnvart samstarfsaðila. Þar var
leitað lausna hjá skólastjórnendum sem gátu leyst málið þegar líða fór á
veturinn með því að ráða nýjan kennara til starfa.
Kennari í
Bláberjaskóla segir:
Við þurfum ekki endilega að vera sammála og það að vera ekki
sammála styrkir mann … það eru til margar hliðar og það gefur
manni styrk að horfa á sama hlutinn út frá mismunandi
sjónarhornum…
Hvað varðar traust og virðingu er mikilvægt að kennarar gefi sér tíma
til að samræðna. Þeir þurfa ekki að vera sammála en þeir þurfa að treysta
sér í að fást við ágreining og óeiningu í samræðu og ígrundun um nám og
starf.
Kennsluhættir og ígrundun eigin kennslu
Kroll Schwarts (2004) og Andersen og Peterson (1998) telja
mikilvægt að kennarar í teymi skapi tíma til að ígrunda eigin kennslu og
nám með samræðum og í þeim tilgangi að læra af þeirri ígrundun. Ekkert
teymanna tekur sérstakan tíma eða samræður til ígrundunar og þróunar
starfsins heldur kemur sú umræða fram að hluta til í tengslum við starfið
bæði á samvinnufundum og í daglegu starfi.
Á formlegum samvinnufundum sem eru vikulega hjá öllum teymunum
fer mikill tími í umræðu um ýmiskonar skipulagsvinnu, hvaða verkefni á
að vinna í næstu viku, tilkynningar og upplýsingar frá stjórnendum eða
öðrum, námsmat, umræður um nemendur, verkaskiptingu og fleira.
Fagleg umræða um markmið, leiðir og nám nemenda kemur sérstaklega
fram í umræðu um námsmat, valverkefni, þemaverkefni og einstöku
sinnum þegar verið er að ræða um ákveðna nemendur og nám þeirra.
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Samskipti á þessum fundum virtust vera gagnkvæm og kennarar tóku
nokkuð jafnan þátt í umræðu og skoðanaskiptum, undantekningalaust
virtist borin virðing fyrir skoðunum sem fram komu,þær ræddar og
ákvarðanir teknar sameiginlega.
Stjórnendur eða hópurinn skipti
verkefnum á milli sín og samskiptin í hópunum einkenndust af áhuga og
vilja til samvinnu og samskipta. Í Hrútaberjaskóla héldu kennarar iðulega
áfram samskiptum á kennslusvæðinu, eftir að formlegum
samvinnufundum lauk, þar sem þeir skiptust á skoðunum og ráðfærðu sig
hver við annan.
Fram kom í viðtölum við kennara að þeim fannst að formleg fagleg
umræða væri oft mest í upphafi skólaársins, þegar verið væri að leggja
línurnar fyrir allan veturinn. Kennarar væru þá að ræða sig saman um
markmið, leiðir og viðhorf til kennslu og náms nemenda. Teymið í
Hrútaberjaskóla fékk tækifæri til að taka sérstakan tíma til slíkrar
samræðu í tengslum við kynningu sem það var með á kennarafundi um
starf sitt. Á þeim fundi fór fram fagleg umræða um hvað kennarar væru
að gera auk umræðu um meira markmiðabundið nám, bókalausa vinnu og
námsmat. Hvernig hægt væri að vinna með meira val og fleiri möguleika
á verkefnum hjá nemendum, þar sem nemandi getur valið úr
námsverkefnum og leiðum. Kennarar notuðu þennan tíma til að fara yfir
starf haustsins, ígrunda og meta það og komu með nokkrar tillögur til
umbóta. Kynningin tókst mjög vel og meðlimir teymisins voru ánægðir
með þær samræður sem urðu bæði við undirbúning kynningar og á
kynningunni sjálfri. Þeir töldu mikilsvert að fá að kynna starf sitt fyrir
öðrum jafnframt því að ígrunda starf sitt, í því væri fólgið nám sem skipti
máli. Þá varð einnig mikil umræða og ígrundun hjá þeim í kringum
námsmatið og þróun þess, þar kom meðal annars fram að byggja þyrfti
upp einstaklingsmiðað námsmat sem unnið væri að jafnt og þétt en ekki í
formi skriflegra prófa eins og nú er. Það var áhugavert að fylgjast með
því hvað þeir voru uppteknir af námsmatinu og þróun þess. Hvernig væri
hægt að finna leiðir til að meta einstaklinginn út frá þroska hans og getu
frekar en í samanburði við hópinn.
Kennarar Bláberjaskóla voru búnir að starfa lengi saman og töldu sig
vera í sífelldri þróun. Umræða og ígrundun á samvinnufundi og í daglegu
starfi bar þess vitni. Þeir sögðu að í fyrsta sinn í vetur væru þeir að þróa

82

áætlunarvinnu meðal nemenda en höfðu ætíð blandað saman
hefðbundnum kennsluaðferðum og valverkefnum nemenda. Það sem ég
sá síðan hjá þeim í daglegu starfi voru afar fjölbreyttar kennsluaðferðir.
Sem dæmi má nefna að það sem þeir kölluðu hefðbundinn
stærðfræðitíma og/eða íslenskutíma samanstóð af innlögn og umræðu,
leik,
margskonar
mismunandi
verkefnavinnu
annað
hvort
einstaklingslega, í samvinnu eða í hópnum. Áhugavert var að fylgjast
með kennara þróa nýtt valverkefni en þeir leggja mikinn metnað og vinnu
í valið, bæði að setja það saman og vera ávalt með áhugaverð og
hvetjandi verkefni. Kennari var á valstöðinni og fylgdist með áhuga og
virkni nemenda sem spurðu hvert annað spurninga, teiknuðu, skoðuðu
það sem vakti athygli þeirra og kennari kom með ábendingar og spurði
spurninga. Kennarar sögðu að mörg valverkefni yrðu svona til og eitt að
markmiðum þeirra væri að breyta og þróa þau reglulega. Kennari
Bláberjaskóla segir:
Mér finnst hún (teymiskennslan) styrkja mann í því að ef maður
talar eins og við vinnum þá þarf maður svolítið að kryfja sjálfa
sig til mergjar, taka sjálfa sig í gegn faglega það reynir svolítið á
fagvitund sem manneskju og kennara vegna þess að við þurfum
að nálgast sett markmið og velja leiðirnar… Maður þarf að ræða
um hvernig læra börn, í hvernig hvers konar námsumhverfi læra
þau best og við þurfum ekki endilega að vera sammála og það að
vera ekki sammála styrkir mann þá sér maður já það eru til
margar hliðar… Stuðningsfulltrúinn getur tekið áætlun, búin að
kenna honum, hann sér hlutina á sinn á, hann er ekki
fagmenntaður og sér hlutina út frá allt öðru sjónarhorni sem
manni hefði kannski ekki dottið í hug að gera en það þýðir líka að
maður þarf að funda… Maður þarf að tala saman… Í byrjun
þegar við byrjuðum að vinna saman þá funduðum við mikið,
mikið meira saman… Þetta er spurning um hvaða áhuga hefurðu,
hvað viltu fara langt … ég er mikið búin að velta þessu fyrir
mér… ég hugsa bara, ef manni á að líða vel í vinnunni þá á
maður að prófa/þróa eitthvað sem manni líður vel með þessum
krökkum sem maður er að vinna með og reyna einhvern veginn
að skapa þannig andrúmsloft sem er þægilegt og gott. Það er
alveg frábært t.d. að vera með svona heilan útivistardag, að áætla
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svona heilan dag mér finnst það gefa mér lífsfyllingu að finna
einhvern flöt sem manni líður vel í.
Kennarar í Krækiberjaskóla voru með þróunarverkefni í gangi á
rannsóknartímanum um námsmat en undanfarin ár hafa þau þróað
áætlunarvinnu nemenda. Mikil umræða og ígrundun liggur þar að baki
sem kennarar töldu að væri að skila sér í auknu sjálfstæði nemenda í
vinnubrögðum. Stærðfærðin hefur verið þróuð á þann hátt að nemendur
geta unnið sjálfstætt og tekið áfangapróf reglulega.
Kennari í
Krækiberjaskóla sagði að nú væru allir kennarar í námsmatsteymum þar
sem verið væri að ræða, meta og prófa sig áfram með safnmöppur og
gullakistur, einnig væri umræða um að gera foreldraviðtölin meira
nemendamiðuð og láta nemendur stýra þeim. Hann sagði þó að of lítill
tími gæfist til ígrundunar á starfinu. Það væri hægt að nota stigsfundina
en oft væri svo mikið skipulag sem þurfi að ræða að þessi umræða sæti á
hakanum, það væri að vísu alltaf verið að ræða þetta, en ekki markvisst.
Gefum tveimur kennurum hér orðið þar sem þeir lýsa vel því sem var að
gerast í teymunum:
Kennari A:
Núna aftur á móti er miklu faglegri umræða við erum alltaf að spá
og spekulera svona kennslufræðilega séð meira og minna og það
koma upp ýmsar hugmyndir margar góðar og sumar vondar þá
hendum við þeim út.
Kennari B:
Við erum sofandi, vakandi, alltaf, maður er alltaf að velta fyrir sér
ýmsu þó svo maður sé komin heim. Þú veist, það poppar upp eftir
umræðurnar hérna og við erum að ígrunda hvað við erum að gera
faglega kennslufræðilega og þessi einstaklingsmiðun. Við erum
alltaf að spá í þetta
Bæði skólastjórnendur og kennarar telja að ígrundun og umræða
kennara um nám og kennslu nemenda skili sér í aukinni þekkingu, þróun
og nýbreytni í starfi. Í daglegu starfi og á samvinnufundum séu þau að
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læra hvert af öðru um starf sitt og hvernig sé hægt að vinna sem best með
nemendur. En við lærum ekki bara af því sem gengur vel við lærum ekki
síður af því sem er ekki að ganga upp eins og einn kennarinn segir:
… ég held á ég hafi aldrei lært eins mikið á einum vetri eins og í
fyrra, kannski af því að hann var svo strembinn… í svona
teymiskennslu það opnast bara eitthvað nýtt….
Annar kennari segir:
Mér finnst ég læra mjög mikið af henni og vonandi öfugt, ég hef
lært rosalega mikið af kennara B í gegnum árin og auðvitað hef
ég lært meira í svona móðurmáls- og lestrarkennslu en ég hef
nokkurn tímann kunnað.
Sá þriðji segir:
Maður lærir rosalega mikið. Mér finnst ég græða heilmikið…
hugmyndaauðgin verður miklu meiri þú ert ekki ein í að vinna og
finna upp hugmyndir og hjólið… það eru fjórir (aðrir) hérna sem
eru að vinna að því að skipuleggja kennsluna og koma með nýjar
víddir inn sem mér hefði aldrei dottið í hug sjálfri.
Fram kom í máli skólastjórnenda að það væru ýmis þróunarverkefni í
gangi og þeir styddu við þau með ýmsum hætti. Skipulagðar kynningar
væru á innra starfi skólanna þar sem kennarateymi eða stig kynntu starf
sitt fyrir öðrum kennurum innan skólans og þar færi oft fram áhugaverð
fagleg umræða um innra starf skólans. Þeir litu á þessar kynningar sem
lið í endurmenntun og í þeim tilgangi að móta samfellu í skólastarfinu og
festa í sessi það sem vel er gert. Einnig kom fram í máli þeirra að
nauðsynlegt væri að veita ráðgjöf og/eða kenna kennurum að vinna
saman.
Skólastjórnandi Bláberjaskóla sagði m.a. frá tvöfaldri ráðgjöf sem
hafi veriðnotuð um árabil í skólanum hvað varðar nýja kennara. Þeir fá
leiðsögukennara og einnig veitir skólastjóri ráðgjöf inn í ný teymi þar
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sem samræða væri lykilatriði. Hann taldi að samræða og ráðgjöf skiptu
meginmáli í uppbyggingu teyma, hann sagði:
Það er ekkert athugavert við það að fá ráðgjöf…það á ekki að
vera veikleikamerki heldur styrkleikamerki… það sem ég sé í
góðu teymunum… er …þessi samræða sem fer stöðugt fram…
Ég held að það megi vel kenna og búa menn nákvæmlega undir
starfið… beinlínis þjálfa menn í þessu markvisst…. Ef að menn
kunna að taka ráðum, kunna að gera ráðgjöf eða samræðuna að
svona uppsprettu hugmynda uppsprettu og leiða til lausna… þetta
(er) ákveðin tegund af frelsun því þú þarft ekkert að sitja uppi
með allar þínar byrðar… getur prófað þær á öðrum… samræðan
er hér lykilatriði og í framtíðinni muni skólinn þróast í gegnum
samræðu og sköpun. Til eru margskonar tegundir af samræðu s.s.
jafningjasamræða, ráðgefandi samræða, opin samræða þar sem
allir koma að borðinu með opin hug og fagkunnáttu, þekkingu,
reynslu og metnað, Ræða um hlutina og takast á, í gegnum
faglega samræðu. Það er fjör og skemmtilegt… ef menn kunna
þá list að skylmast með hugmyndum sínum og virkilega ekki
þannig að annar eigi endilega að hafa sigur… allar hugmyndir
okkar saman við (eigum að) láta þær skylmast… látum þær spila
saman til þess að reyna að ná góðum árangri.
Þetta er í samræmi við það sem Argyris (1998) og Cardno (1998)
benda á en þau telja að teymið læri fyrst og fremst í gegnum samræðu og
af mistökum sem þau gera í starfi. Argyris telur einnig að kenna þurfi að
rýna til gagns og rökræða á skapandi hátt, vinna þurfi með einstaklingum
og teymum að því að átta sig á þeim hindrunum og varnarviðbrögðum
sem fram koma í samskiptum og námi (Aryris, 1998)
Markmiðssetning um starf og þróun teymanna
Hér að framan hefur verið fjallað um mikilvæga þætti svo sem
samskipti, traust, virðingu og ígrundun náms og kennslu en til viðbótar er
þáttur, sem virðist oft vera vanmetin, en það er að teymið setji sér
markmið um samskipti og starfið. Kroll-Schwarts (2004) telur mikilvægt
að teymi setji sér markmið til að styðja og styrkja samskipti sín og starf.
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Öll teymin settu markmið fyrir nám og kennslu nemenda og fannst það
afar mikilvægt. Þau sögðust ræða saman að hausti um hvernig þau vildu
vinna saman, um áhugasvið, væntingar, þolmörk, grunnhugmyndir um
nám og kennslu, skipulag, verkaskiptingu og fleira. Teymin settu sér
ekki formleg markmið um innra starf teymisins, samstarf og samskipti.
Það var lítil umræða meðal kennara um þennan þátt og þau töldu að það
væri ekki tími til að ræða og ígrunda hvernig hægt væri að gera gott
teymi betra. Kennarar töldu mikilvægt og höfðu áhuga á að teymin ynnu
á slíkan hátt en töldu að þau þyrftu bæði tíma og ráðgjöf til þess.
Í Krækiberjaskóla var unnið með samskipti teyma einn vetur og
fenginn utanaðkomandi ráðgjafi til að leiðbeina teymunum, kenna þeim
að setja sér markmið og vinna eftir þeim. Þetta var mikil vinna það árið
sem síðan féll niður og var ekki tekin upp aftur.
Kennari í
Krækiberjaskóla var afar ánægður með það starf og hann sagði:
Mér finnst það í sjálfri sér mjög góð hugmynd, mér fyndist gott að
maður fengi svolítið prógram til að fara eftir… maður fengi frá
skólastjórnendum einhvern tíma sem (ætti) að vinna í þessu og
maður þyrfti jafnvel að skila einhverju til að koma manni í gang
og prófa að vinna svona. Því það er alltaf svo mikið sem maður
þarf að vera að gera að svona hlutir sitja bara á hakanum. Við
gerðum það þegar við vorum að byrja skólann þá vorum við með
leshring og mikið svona faglegt en það alveg vantar núna.
Ég tel mikilvægt fyrir samstarf og þróun teymisins að það setji sér
markmið um sín eigin samskipti og starfsþróun ekki síður en nám og
kennslu nemenda. Skólastjórnendur og kennarar þurfa að huga betur að
þessum þætti og gefa honum tíma og rými í daglegu starfi.

Samantekt og umræða
Sameiginleg ábyrgð og hreinskilin umræða í samskiptum einkennir tvö af
þremur teymum bæði á vettvangi og á samvinnufundum. Kennarar líta á
teymið sem lið sem vinnur og þróar saman starf sitt, veiti hvert öðru
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gagnkvæman stuðning, þeir hlusta hver á annan, hafa frumkvæði og fá
tækifæri til að nýta hæfni sína, þau taka jafna ábyrgð og á milli þeirra
ríkir traust og virðing. Allt eru þetta þættir sem fræðimenn og
rannsakendur hafa sýnt að skipti máli og hafi áhrif á árangur og skilvirkni
í teymiskennslu (Andersen og Peterson, 1998; Guðbjörg Halldórsdóttir,
2006; Hargreaves, 1994; Jolly, 2007 og Kroll-Schwarts, 2004).
Traust og virðing ríkir innan flestra teymanna og fram kom að þegar
þessir þættir eru ekki til staðar þá verður teymið smátt og smátt
óstarfhæft. Kennarar hafa þó ekki rætt þessa þætti sérstaklega eða sett
reglur um hvernig eigi að taka á ágreiningi eða óeiningu. Sisse KrollSchwarts (2004) telur að það sé mikilvægt fyrir þróun samskipta innan
teymisins að komast að sameiginlegri niðurstöðu um þá.
Bæði
stjórnendur og kennarar líta á traust og virðingu sem svo sjálfsagðan þátt
að ekki þurfi að ræða það. Hvað varðar ágreining eða óeiningu sé
mikilvægt að teymið reyni að leysa það sjálft áður en farið er til
stjórnenda. Það skiptir því máli að teymin gefi sér tíma til umræðu
þannig að allir í teyminu taki þátt af heilum hug og skilningi í öllum
aðstæðum sem upp geta komið í samvinnunni. Andersen og Peterson
(1998) segja að teymið sé byggt upp af einstaklingum og það þurfi að
vera jafnvægi á milli félaglegra og einstaklingslegra þátta hvað varðar
skuldbindingar, frelsi , ákvarðanatöku, árangurs, krafna og sveigjanleika.
Það er þó ekki hefð eða reynsla, í íslenskri kennaramenningu, af umræðu
um þessa þætti en ef teymiskennsla á að styrkjast og eflast þarf teymið að
læra að ræða um traust, virðingu, ágreining og óeiningu.
Kennarar töldu að í upphafi skólaárs þegar verið væri að skipuleggja
starf vetrarins þá fari fram fagleg, ígrunduð samræða innan teymisins,
einnig fari sú samræða fram að hluta til á teymisfundum en hún sé
tilviljunarkennd. Kennarar töldu að slík fagleg samræða kæmi fyrst og
fremst fram á matsfundum og stigsfundum þar sem allur eða hluti
starfsmanna innan skólanna er að vinna saman að sjálfsmati og/eða
þróunarverkefnum. Fram kom að stjórnendur og kennarar töldu að
ígrundun og samræður um nám og kennslu skilaði sér í aukinni þekkingu,
þróun og nýbreytni í starfi.

88

Það sama átti við um markmið teymisins, það var talið mikilvægt að
setja markmið fyrir nám og kennslu nemenda en teymin settu sér ekki
formleg markmið fyrir innra starf teymisins, samskipti og samstarf og það
var lítil umræða meðal kennara um þann þátt. Kennarar báru við
tímaleysi og skorti á ráðgjöf til uppbyggingar á starfi teymisins en höfðu
áhuga á að efla ígrundun og faglega samræðu jafnframt því að setja
teyminu markmið.
Í máli kennara kom fram að tímaskortur væri fyrst og fremst sá þáttur
sem háði þeim í starfi vegna aukinna verkefna og ábyrgðar. Þeir ræddu
einnig um að of mikið skipulag gæti verið heftandi fyrir sjálfstæði
kennara í daglegu starfi. Þeir töldu að það þyrfti að auka þann tíma sem
kennarar hefðu til samvinnu, sérstaklega vildu þeir fá aukinn tíma til að
þróa samskipti sín og nám. Í vettvangsathugunum kom þó fram að
teymin virtust ekki vera upptekin af vinnutímaskilgreiningum að minnsta
kosti unnu þau mikið á vettvangi og töldu það skipta máli. Þetta er í
samræmi við niðurstöður rannsókna Guðrúnar Kjerúlf (2005), Guðbjargar
Halldórsdóttur (2006) og Möller (1999) þar sem fram kom að kennarar
höfðu almennt jákvætt viðhorf til teymiskennslu. Þeir höfðu skilning á
því að samvinna væri mikilvæg fyrir faglega þróun einstaklinga og
skólann í heild. Þrátt fyrir þessi viðhorf kom fram að þeir báru fyrir sig
tímaskorti hvað varðar samvinnu og þeir voru ekki tilbúnir til að auka
þann tíma. Kennarar virtust vera í togstreitu um mikilvægi samvinnu og
þess að verja auknum tíma til hennar. Að áliti rannsakenda spiluðu þarna
inn þættir svo sem stefnumótun skólayfirvalda og vinnufyrirkomulag sem
kennarar töldu sig ekki hafa fengið hlutdeild í að stjórna. Kennarar vildu
varðveita sjálfstæði sitt og sjálfsforræði hvað varðar vinnufyrirkomulag
og faglega stefnumótun.
Kennaramenningin hér á landi er afar sterk hvað þetta varðar og því
þarf að breyta en það gerist ekki nema með því að kennarar vilji það
sjálfir og sjái sér hag af því. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa
vísbendingar um að þar sem kennarateymin eru samstíga, sjálfstæð og
virk í starfi sínu eins og í Hrútaberjaskóla sjá kennarar sér hag í því að
vinna sem mest saman og skipuleggja tíma sinn í samræmi við það. Hafa
þarf í huga að yfirvöld og stjórnendur breyta þessu ekki einhliða það þarf
að gerast í samráði við kennara og innan hvers skóla og/eða teymis.
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Viðhorf kennara og stjórnenda styðja þá skoðun að efla þurfi
samskipti og nám innan teymanna. Lítil sem engin áhersla er lögð á
markvissar samræður, ígrundun, þróun, nám og markmiðasetningu
teymanna. Þessir þættir fara vissulega að hluta til fram á teymisfundum
og í daglegu starfi, en það er ekki lögð áhersla á að vinna sérstaklega með
þá eða þróa markvisst. Samkvæmt Hargreaves (1994), Senge (1990),
Andersen og Peterson (1998) Kroll-Schwarts, (2004) og Duncombe og
Armour (2004) er mikilvægt að teymin byggi upp faglegt samstarf og
samskipti í teyminu, setji sér markmið með starfi sínu og vinni ekki síður
með nám og þróun teymismeðlima en nemenda. Hargreaves (1994) og
Andersen og Peterson (1998) telja mikilvægt að teymið þrói með sér
teymishugsun sem gefi jákvæða virkni og hvatningu til meðlima
teymisins við skipulag og þróun náms og kennslu nemenda og kennara.
Jákvæð og uppbyggjandi samskipti kennara í teymum eru til staðar en
það þarf að gefa þeim meiri gaum, teymin þurfa að læra að þróa
samskipti sín og námstækifæri. Líta þarf á samskipti og samvinnu
kennara sem árangurríkan þátt í náms- og starfsþróun þeirra. Til að
styðja við það ættu skólastjórnendur að setja upp markvisst ferli, skipulag
og mat á teymiskennslu og hvernig hægt sé að þróa hvert teymi í það að
verða námsteymi. Kroll-Schwarts (2004), Andersen og Peterson (1998)
setja m.a. fram ferli sem skýrir þróun teyma og gerð er grein fyrir í kafla
tvö hér að framan. Ef teymin í þessari rannsókn eru mátuð við það ferli
má segja að kennarateymin í Hrútaberjaskóla og Krækiberjaskóla séu á
stigi tvö. Kennarar eru að vinna með skipulagsmál og náms- og
félagslegan þroska nemenda. Áherslan í starfi og umræðu er á
nemandann en ekki á samvinnu og samskipti kennara. Kennarateymið í
Bláberjaskóla er búið að vinna lengi saman og því komið á stig fjögur. Í
umræðu þeirra á milli bæði á fundum og í daglegum störfum kemur fram
að þau vinna með þróun kennarahlutverksins, samskipti og samvinnu sín
á milli án þess þó að það sé á formlegan hátt. Annar kennarinn sagði:

Fyrstu árin lögðum við stífa áherslu á það að við
skipulögðum alla kennslu saman það var ekki þannig að ég
skipulegði stærðfræði og síðan kenndi ég bara stærðfræði…
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Það hefur alltafverið (regla) að við kennum alltaf báðir, ekki
þannig að það kemur alveg fyrir að við búum til einhverja
hringrás…það er ekkiþannig að þú ferð bara og skipuleggur
eitthvað og kennir það og ég veit ekki hvað þú ert að gera…
Hún (umræðan) fer fram (skipulagningunni) hvernig til tókst
við erum sæmilega duglegir við það. Maður verður svolítið
að horfast í augu við það að sumt sem maður gerir er ekki
alveg að gera sig… mér finnst ég læra mjög mikið af
(samkennara) og vonandi öfugt… og auðvitað hef ég lært
meira í svona móðurmáls og lestrarkennslu en ég hef
nokkurn tímann kunnað.

Á vettvangi og í viðtölum kemur fram að þau eru afar hæf og örugg í
starfi og þegar samstarf þeirra er skoðað koma þeir fimm þættir fram sem
Andersen og Peterson (1998) telja að þurfi til að einkenna námsteymi en
þeir eru:
•
•
•
•

•

Að vera fær um að meta stöðuna og rýna til gagns hvað
varðar markmið, skipulag, vinnuferli, samskipti, styrk og
veikleika einstaklinga, teymis, fundamenningu of.l.
Að vera fær um að leiðrétta þætti s.s. hér í fyrsta lið sem
ekki ganga upp í teymisvinnunni.
Að vera fær um að útfæra þekkingu, færni og leikni sem
skipta máli fyrir áframhaldandi vinnu teymisins.
Að vera fær um að skapa menningu sem gefur einstökum
teymismeðlimum innblástur til að endurskoða, rýna til
gagns, meta og útvíkka frekar fagmennsku sína,
hugmyndafræði og kennarahlutverkið.
Að vera fær um að meta og rýna til gangs í
grundvallarviðhorf, álit og mat teymisins (bls. 28-30).

Í teymunum sem rannsökuð voru hér var samvinna kennara fyrst og
fremst um nám nemenda og kennslu í forgangi fram yfir þeirra eigin
samskipti og nám. Það starf er að skila fjölbreyttu og áhugaverðu starfi
þar sem kennarar eru ánægðir í starfi sínu. Hér væri þó tækifæri til að
bæta og gera góð teymi ennþá betri. Til þess þurfa teymin að byggja upp
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og vinna með samskipti sín og starfsþróun til að geta enn betur sinnt
meginhlutverki sínu sem er þroski, nám og kennsla nemenda.

3.4 Teymiskennsla og lærdómssamfélag.
Í öllum skólunum koma þær skoðanir fram að teymiskennsla eigi að
styrkja lærdómssamfélagið sem grunn að þróun skólans og starfsþróun
kennara en Senge (1990) og Hargreaves (1994) telja að skilvirk samvinna
og nám innan teymanna hafi áhrif á þróun og starf skólans.
Þetta er þó mismunandi eftir skólum og felst sá munur kannski að
einhverju leyti í því að Krækiberjaskóli og Hrútaberjaskóli eru nýir skólar
á meðan Bláberjaskóli hefur starfað mjög lengi. Stjórnendur og kennarar
skólanna eru meðvitaðir um hvaða þættir skipta máli til að byggja upp og
þróa lærdómssamfélag og merki þess sjást í skólanámskrá,
þróunarverkefnum og skipulagi en kannski ekki síst í viðhorfum
stjórnenda og kennara. Þegar skólastjórar eru spurðir um hvort
lærdómssamfélag sé til staðar í skólunum segja þeir;
Skólastjóri Krækiberjaskóla:
Svo sannarlega, sérstaklega þegar vel gengur, annars lærum við
líka heilmikið þegar ekki gengur vel a.m.k. hvernig ekki á að gera
hlutina eða hvernig við viljum alls ekki hafa það… Fólk ræðir
saman um hvað gengur vel og hvað má betur fara. Það er engin
hætta á því að einhver sitji í sínu horni og pukrist með eitthvað,
við vitum miklu frekar hvað er í gangi og hvernig það gengur
þegar margir koma að.
Skólastjóri Hrútaberjaskóla:
Það er þessi faglega umræða sem óhjákvæmilega fer í gang þegar
fundað er með fundargerð reglulega einu sinni í viku þegar verið
er að undirbúa það sem þarf að gera og fagleg umræða og
lærdómssamfélag sé til staðar.
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Þetta er þó ekki einhlítt því fram kemur hjá kennurum Hrútaberjaskóla
að þeim finnst þeir ekki endilega hafa áhrif út fyrir teymið og telja sig
lítið vita um hvað sé verið að gera í öðrum árgöngum. Þeir hafi í raun
alveg nóg að gera við þróun og uppbyggingu starfsins innan teymisins,
lítil tími gefist til fylgjast með öðru starfi í skólanum. Kennari
Hrútaberjaskóla segir að það vanti:
... ákveðinn þráð sem allir dansi í kringum á einn eða annan hátt
eins og bara það ,við erum að venja þau (nemendur) öll við
áætlunarvinnu á öllum skólastigum ekki bara í 2.-3. bekk ekki í
4.-5.bekk og byrja svo aftur 6.-7. bekk að það sé sett ákveðin lína
um svoleiðis.
Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Cardno
(2002) sem sýna að þó að teymiskennsla sé viðurkennd og samþykkt af
kennarasamfélaginu þá er það bara fyrsta skrefið. Miklar væntingar voru
bundnar við að teymiskennslan hefði áhrif á lærdómssamfélagið en það
varð ekki og Cardno (2002) vill meina að það hafi verið vegna þess að
lítil áhersla var lögð á þjálfun kennara til að vinna og þróa samstarfið.
Hrútaberjaskóli er nýr skóli og þar er unnið að því að þróa stefnu og
sýn skólans. Einn þáttur í því að efla lærdómssamfélagið eru kynningar á
starfi teymanna fyrir alla kennara skólans og telur skólastjórnandi það
vera þátt í því hvernig unnið er að endurmenntun kennara, skólaþróun og
hvernig kennarahópurinn mótar saman þá skólastefnu sem vinna á eftir.
Krækiberjaskóli er búin að starfa aðeins lengur þannig að skipulag og
þróun eru að byrja að festast í sessi. Fram kemur hjá kennurum að mikil
fagleg umræða sé í gangi og mörg þróunarverkefni, mikil þróun hafi
verið frá byrjun skólans og sé enn í gangi. Aftur kemur þó fram að
teymin eru einangruð í störfum sínum og vita ekki alveg hvað hin teymin
í skólanum eru að gera. Einnig blandast í þessa umræðu erfiðleikar við
mannaráðningar haustið 2007 og því sé þetta ekki eðlilegt ástand þann
vetur. Fram kemur eftirsjá eftir fyrri árum þar sem unnið var á faglegri
hátt að áliti kennara. Hér kemur aftur fram misræmi á milli viðhorfa
skólastjórnenda og kennara til faglegs starfs og framkvæmdar.
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Niðurstöður rannsóknar Kwakman (2002) sýnir að það er misræmi á milli
kenninga um lærdómssamfélagið og þess sem er að gerast í skólunum.
Skólarnir eru ekki að gefa kennurum tækifæri til þess að móta
námssamfélög en Kwakman leggur áherslu á að skólar gefi kennurum
tækifæri til þátttöku í námssamfélagi. Hún telur að nám kennara eigi að
felast í daglegu starfi og raunverulegum verkefnum. Starfsþróun kennara
getur þróast bæði einstaklingslega með faglegum lestri, framkvæmd nýrra
hugmynda og ígrundun á starfi og félagslega í samvinnu við aðra kennara
í starfsumhverfinu.
Bláberjaskóli hefur starfað lengi og fram kemur í máli skólastjórnanda
að það taki að minnsta kosti tíu ár að breyta skólum og það kosti bæði
þolinmæði og þrautseigju. Skólastjórnandi þurfi að hafa mjög skýrar
hugmyndir um það hvert hann sé að fara og hann megi aldrei gefast upp á
leiðinni. Hann segir að skólinn hafi verið ríkur af þekkingu og reynslu
þegar hann tók við honum fyrir um það bil tíu árum. Hann hafi viljað
gera ýmsar breytingar og þær séu smátt og smátt að taka á sig þá mynd
sem hann vilji en það gangi hægt þar á meðal er þróun teymisvinnu, en
gefum honum orðið:
Mér finnst það hafa tekið alltof langan tíma og þess vegna fann ég
nauðsyn á því að formgera þetta að setja málið á dagskrá. Ég hef
auðvitað reynt að setja það á dagskrá með ýmsum hætti á
undanförnum árum… og það hefur reyndar haft nokkur áhrif á
ákveðnum stigum… Ég myndi svara þessu þannig að þetta gerist
ekki sjálfvirkt, ég hafði þá trú einu sinni að það gerði það, að
þegar menn sæju svona vinnubrögð skila ánægðari kennurum og
betra starfi. Það(ætti) að vera öllum augljóst en það bara gerir
það ekki, það gerist ekki ómeðvitað. Það verður að gerast með
einhverjum hætti meðvitað… Þetta eru vinnubrögðin sem við
viljum viðhafa hér og þá gerum við það að meðvitaðri stefnu
Auk þess ræðir hann um sjálfsmatið í skólanum sem hefur verið gert
síðast liðin fimm til sex ár. Þar eru alltaf tekin einhver skref á hverju ári
og þau eru byggð á rannsóknum, athugasemdum og umræðum sem fram
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hafa komið í sjálfsmati starfsfólksins. Í vetur eru stigin til dæmis að
kynna sig og sitt starf fyrir öðrum starfsmönnum skólans og hann segir:
Þetta er í raun í fyrsta skipti sem við förum að beita lærdómnum
markvisst inn á við og það er afleiðingin af sjálfsmatinu.
Fram kemur í máli kennara Bláberjaskóla að þeim finnst stigin frekar
einangruð í starfi og umræður og faglegur styrkur þeirra sé mismunandi.
Á þeirra stigi séu faglega sterkir kennarar sem hafa unnið lengi saman í
teymum og þar fari fram áhugaverð og fagleg umræða en þeir telja að það
hafi ekki mikil áhrif út í skólastarfið, enn sem komið er, en það sé að
breytast með þeim kynningafundum sem fyrirhugaðir eru.

Samantekt og umræða
Ég fór af stað í þetta “ferðalag” með þá skoðun í farteskinu að það væru
tengsl á milli teymiskennslu og lærdómssamfélagsins en samkvæmt
fræðimönnum þá læra stofnanir ef einstaklingar innan þeirra læra og til að
byggja upp lærdómssamfélag þurfi að efla samvinnu þeirra í námi og
starfi (Senge, 2000; Hargreaves, 1995; Stoll ofl.,2006).
Senge (2000) heldur því fram að teymið sé grunneining
lærdómssamfélags sem geti með samræðum einstaklinga breytt
sameiginlegri hugsun og lært að virkja kraft og virkni til að ná fram
sameiginlegum markmiðum og draga fram þekkingu og hæfni sem sé
meiri en hvers einstaklings sem er í teyminu. Hann telur að slíkt
námsteymi geti með faglegum samræðum og þróun haft áhrif á
lærdómssamfélagið sem grunn að skólaþróun (Senge, 2000).
Niðurstöður sýna að innan flestra teymanna fara fram faglegar
samræður um nám og kennslu en þær virðast ekki ná út fyrir teymin.
Teymin telja að þau séu frekar einangruð í starfi og umræðum innan
skólasamfélagsins, þau eru fyrst og fremst að vinna að uppbyggingu náms
og kennslu innan síns hóps. Þau taka öll þátt í faglegu þróunarstarfi í
skólanum og þau telja sig hafa áhrif þar að einhverju leyti en þar koma
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þau frekar inn sem einstaklingar en teymi. Í tveimur skólanna eru að fara
af stað kynningar, innan skólanna, á starfi teymanna og samkvæmt
skólastjórum þessara skóla er það liður í því að efla og þróa
lærdómssamfélagið.
Ef niðurstöðurnar eru bornar saman við þá átta þætti sem Stoll o.fl.
(2006) telja að einkenni lærdómssamfélagið, má segja að þeir birtist að
flestu leyti innan hvers teymis. Þó ekki að öllu leyti því teymin eru
mislangt komin í að þróa starf sitt. Helst er hægt að segja að teymið í
Bláberjaskóla sé með alla þessa þætti en það hefur líka starfað og þróast
saman um árabil. Við athugun á þessum þremur skólum kemur í ljós að
lítil sem engin tengsl eru á milli teymiskennslu og lærdómssamfélags.
Teymin eru að mestu einangruð innan hvers skóla og það virðist ekki
markvisst stefnt að því að efla samstarf þeirra í átt að lærdómssamfélagi.
Það virðist þó vera breyting þar á því skólastjórar og kennarar þessara
skóla vita vel af kostum teymiskennslunnar og hafa áhuga á að efla hana
sem lið í þróun lærdómssamfélagsins.
Kennarar eru lykillinn að breytingum á námi og kennslu í skólum og
vinna þarf með þróun lærdómssamfélagsins út frá samvinnu þeirra og
starfsþróun. Starfsþróun þeirra tryggir þó ekki að skólinn læri og því er
mikilvægt að vinna með námsteymi innan skólanna sem læra að læra
saman þá verður til lærdómssamfélag þar sem stofnunin lærir
(Hargreaves,1994 og 1995; Senge 1990 og 2000).
Eins og fram hefur komið voru lítil merki um tengsl á milli
teymiskennslu og lærdómssamfélags þrátt fyrir að bæði skólastjórar og
kennarar teldu sig vera að vinna með þætti í skólastarfinu sem skipta máli
við þá þróun. Hér kemur fram að munur er á milli viðhorfa og
framkvæmda. Þessar ályktanir byggjast meðal annars á viðmiðunum
Stoll ofl. (2006) um lærdómsamfélagið en segja lítið til um það hvernig
námssamfélagið er innan þessara skóla að öðru leyti. Teymin eru að þróa
starf sitt á áhugaverðan hátt og fram hefur komið að hvert þeirra hafi þá
þætti sem hugsanlega geti orðið að vaxtarsprotum ef unnið væri
markvisst með þá bæði innan teymisins og á milli þeirra þannig að saman
legðu þau grunn að lærdómssamfélagi í skólanum í heild.
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4

Helstu niðurstöður og ályktanir

Í þessum kafla verður leitast við að draga saman helstu niðurstöður út frá
rannsóknarspurningunum fjórum sem lagt var upp með en þær eru:
•

Hvaða hugmyndir hafa kennarar og stjórnendur um
teymiskennslu?

•

Hvaða þættir í ytra skipulagi, aðstöðu og stjórnun þurfa að vera
til staðar til að styrkja teymiskennslu?

•

Hvað einkennir samvinnu og samskipti kennara sem taka þátt í
teymi?

•

Er teymiskennsla líkleg til að styrkja lærdómssamfélag í skólum?

Auk þess eru settar fram tillögur og ályktanir um hvernig hugsanlega
megi nýta þessar niðurstöður.
Hvaða hugmyndir hafa kennarar og stjórnendur um teymiskennslu?
Kennarar og stjórnendur telja að teymiskennsla sé þegar kennarahópur
vinnur með nemendahóp sem þeir bera sameiginlega ábyrgð á námi
nemenda, líðan og kennslu þeirra. Jafnframt læri kennarar saman í
gegnum félagsleg samskipti og samræður. Lykilatriðið er sameiginleg
ábyrgð.
Það kemur í ljós í viðræðum við kennara og í
vettvangsathugunum að þar sem ábyrgð kennarateymisins er jöfn og
sameiginleg þá gengur daglegt starf vel, nemendur fá fjölbreytt verkefni
og virðast áhugasamir í námi sínu. Þar sem samstarf gengur ekki nógu
vel, er tilhneiging til að einn kennari taki að sér flest verkefni og
meðlimir ná ekki að ræða um fagleg mál á jafnréttisgrunni.
Kennarar telja að stöðug umræða og endurgjöf innan teymisins styrki
og styðji við teymiskennslu.
Styrkur teymiskennslunnar liggi í
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samstarfinu þar sem styrkleikar hvers og eins fái að njóta sín.
Stjórnendur telja að teymiskennsla ýti undir meiri virkni og þróun bæði
hvað varðar samskipti kennara og samvinnu með nemendur.
Kennarar telja að helstu kostir teymiskennslu séu sameiginleg ábyrgð,
gagnkvæmur stuðningur og vinnuhagræðing. Þeir telja sig græða, bæði
faglega og hugmyndalega því hægt sé að kasta fram hugmyndum og fá
viðbrögð og umbun frá öðrum. Það sé gott að vera ekki einn, að geta
deilt ábyrgð, gleði, áhyggjum og sorgum. Helstu ókostir séu fleiri fundir
og flóknara skipulag sem kemur í veg fyrir að hægt sé að bregðast við
áhugaverðum aðstæðum eða viðburðum.
Hvaða þættir í ytra skipulagi, aðstöðu og stjórnun þurfa að vera til
staðar til að styrkja teymiskennslu?
Hrútaberjaskóli og Krækiberjaskóli eru nýir skólar sem hannaðir eru
með teymiskennslu í huga en húsnæði Bláberjaskóla er í eldri kantinum
og ekki hannað sérstaklega til slíkra starfa. Þessir þættir virtust þó ekki
hafa mikil áhrif á hvort eða hvernig teymiskennsla er framkvæmd. Það er
augljóslega betra að vera með húsnæði sem hannað er fyrir þetta skipulag
en það þarf ekki að vera hindrun ef slíkt er ekki til staðar. Kennari og
stjórnandi Bláberjaskóla telja að hindranir fyrir teymiskennslu séu
annaðhvort í stundatöflugerðinni eða hjá kennurunum sjálfum,
persónugerð og/eða samskiptum en ekki í húsnæði eða aðbúnaði.
Stundataflan er lykilatriði, að hún sé þannig úr garði gerð að þar séu
starfhæfar blokkir, það er að samfelldir tímar séu sem flestir þar sem
teymin eru að vinna með nemendum. Þá er tími til samvinnu afar
mikilvægur þáttur sem stjórnendur og kennarar þurfa að huga vel að og
gera ráð fyrir í skipulagi og við stundatöflugerð.
Fram kom að skýr stefna, hvað varðar teymiskennslu þarf að vera til
staðar. Teymin þurfa að hafa vald, frumkvæði og sveigjanleika til að
móta starf sitt út frá stefnu og markmiðum skólans. Mikilvægt er að
teymið taki sameiginlega ábyrgð á umræðum og ákvarðanatökum. Þá er
mikilvægt að einn af meðlimum teymisins taki að sér leiðtogahlutverk.
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Hann haldi utan um starf þess, sjái til þess fundaskipulag sé formlegt og
virt og sé tengiliður við skólastjórn.
Hvað varðar skipan í teymi þá á skólastjóri að skipa í þau að höfðu
samráði við kennara. Kennarar telja æskilegt að stærð teyma sé tveir til
fjórir. Það sé grunnteymi en síðan geta fleiri komið að teyminu svo sem
stuðningsfulltrúar, sérkennarar, þroskaþjálfar og sérgreinakennarar, skapa
þarf vettvang til þeirrar samvinnu.
Hvað varðar lengd samvinnu eru skiptar skoðanir. Krækiberjaskóli og
Hrútaberjaskóli eru nýir skólar sem eru að þróa starf sitt og vilja hafa
ákveðinn sveigjanleika hvað varðar hve lengi teymin vinna saman.
Bláberjaskóli hefur starfað lengst þessara skóla og þar hefur
teymiskennsla verið í þróun um langan tíma og komin er ákveðin hefð á
það fyrirkomulag. Þar getur teymið unnið saman mjög lengi, jafnvel
áratugi. Skólastjórnendur Bláberjaskóla leggja áherslu á „tveggja
kennara kerfi“, að kennarar hafi áhuga á að vinna saman og menntun og
reynsla sé á svipuðum grunni það er að segja að ekki séu settir saman
kennari með mikla reynslu og nýútskrifaður kennari því þar kemur oft
fram of mikill munur á viðhorfum og menningu sem erfitt er að eiga við.
Þeir telja þó bæði mikilsvert og árangursríkt að ólíkir einstaklingar sem
nái að sameinast um grundvallaratriði vinni saman, þar verði oftar en ekki
til styrkur og virkni sem áhugavert er að fylgjast með.
Hvað einkennir samvinnu og samskipti kennara sem taka þátt í teymi?
Til að einfalda og skýra betur niðurstöður greindi ég vinnu hvers
teymis í tvo meginflokka. Annars vegar um inntak samvinnunnar,
kennsluhætti, nám og kennslu nemenda og hins vegar um innri samskipti
teymisins, hæfni þátttakenda, ígrundun á eigin kennslu, traust og virðingu
og markmiðasetningu teymisins.
Samvinna kennara um nám, kennslu og nemendamál er meginverkefni
teymanna. Flestir kennaranna eru áhugasamir um starfið, sinna því af
ábyrgð og kostgæfni og telja það afar gefandi fyrir sig og starfsþróun
sína. Í flestum teymunum er unnið með fjölbreyttar náms- og
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kennsluaðferðir, beina kennslu, hringekjur, valverkefni, þemanám,
áætlunarvinnu og þróun á námsmati. Kennarar skipta formlegri umsjón
nemenda á milli sín en bera jafnframt sameiginlega ábyrgð á öllum
nemendahópnum. Þeir setja fram sameiginlegar áherslur um nám
nemenda og virðast hafa svipuð viðhorf og sýn á bekkjarstjórnun og
agamál. Flestir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni eru virkir og
áhugasamir um starf sitt og eru sífellt að leita leiða til að þróa og bæta
vinnuferlið bæði hvað varðar nám og kennslu og mál sem varða aðstæður
einstakra nemenda. Fram kemur að það er mikil gróska og þróun í starfi
þeirra með nemendum. Það kemur fram í máli þeirra að það sé mikill
stuðningur að vera tveir eða fleiri þegar vinna þarf með agamál og erfið
nemendamál.
Sameiginleg ábyrgð og hreinskilnar umræður í samskiptum virtust
einkenna flest teymin bæði í kennslustofu og á samvinnufundum. Flestir
kennarar líta á teymið sem lið sem vinnur og þróar saman starf sitt.
Kennarar innan teymisins veita hver öðrum gagnkvæman stuðning, það er
hlustað á skoðanir þeirra, þeir hafa frumkvæði og fá tækifæri til að nýta
hæfni sína, þeir taka jafna ábyrgð og á milli þeirra ríkir traust og virðing.
Í einu teymanna kom fram munur á hæfni þar sem einn kennarinn
hafði ekki frumkvæði, þekkingu og reynslu og tók því ekki sömu ábyrgð í
starfi teymisins. Það hafði erfiðleika í för með sér því smátt og smátt tók
hinn kennarinn á sig alla ábyrgð og það urðu erfiðleikar í samskiptum
sem höfðu áhrif á nám nemendanna, kennslu, agamál og starfsánægju.
Það var áhugavert að fylgjast með því að þættir eins og frumkvæði,
hæfni, sameiginleg ábyrgð og hreinskilni í umræðum skipta máli.
Niðurstöður staðfesta að þegar teymið nær ekki að uppfylla þessa þætti þá
veldur það erfiðleikum, traust og virðing minnka þannig að teymið verður
smátt og smátt óstarfhæft.
Fram kom að það ríkir traust og virðing innan flestra teymanna.
Kennarar hafa þó ekki rætt þennan þátt sérstaklega eða sett reglur um
hvernig eigi að taka á ágreiningi eða óeiningu. Kroll-Schwarts (2004)
telur að það sé mikilvægt fyrir þróun samskipta innan teymisins að ræða
og komast að sameiginlegri niðurstöðu og að ná þurfi samkomulagi um
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þessa þætti. Hvað varðar ágreining eða óeiningu telja kennarar mikilvægt
að teymið reyni að leysa það sjálft áður en farið er til stjórnenda.
Skólastjórnendur og kennarar telja að sú ígrundun og samræður
kennara um nám og kennslu nemenda sem fram fer í teymunum skili sér í
aukinni þekkingu sem hefur áhrif á þróun og nýbreytni í starfi. Í daglegu
starfi og á samvinnufundum eru kennarar að læra hver af öðrum um starf
sitt og hvernig sé hægt að vinna sem best með nemendur. Fram fór
ígrunduð samræða um nám og kennslu á fundi teymisins í
Hrútaberjaskóla þar sem verið var að undirbúa kynningu á starfi
teymisins fyrir aðra starfsmenn skólans. Ekkert teymanna tekur þó
sérstakan tíma til samræðna og ígrundunar um eigin starfsþróun.
Samræður beinast fyrst og fremst að námi og kennslu nemenda sem er, í
mörgum tilvikum, tilviljunarkennd og kemur fram á samvinnufundum og
á vettvangi í daglegu starfi. Anna Kristín Sigurðardóttir (2006) telur að
sameiginlegir hagsmunir í daglegu starfi séu forsenda fyrir því að fram
fari fagleg ígrundun kennara á starfi sínu. Ég tek undir þessa skoðun og
tel mikilvægt að kennarar fari að huga frekar að mikilvægi samræðu og
ígrundunar um starfsþróun sína.
Öll teymin setja markmið fyrir nám og kennslu nemenda í forgang þar
sem meginhlutverkið er að koma sem best til móts við þroska og getu
nemenda. Þau ræða saman að hausti um hvernig þau vilja vinna saman,
um áhugasvið, væntingar, þolmörk gagnvart hegðun nemenda,
grunnhugmyndir um nám og kennslu, skipulag, verkaskiptingu og fleira.
Kennarar í teymunum setja sér ekki formleg markmið fyrir innra starf
teymisins, samstarf og samskipti. Það er lítil umræða meðal kennara um
þennan þátt og þau telja að það sé ekki tími til að ræða og ígrunda
hvernig hægt sé að gera gott teymi betra. Þeir telja þó mikilvægt og hafa
áhuga á að teymin vinni á slíkan hátt en telja að þau þurfi bæði tíma og
ráðgjöf til þess. Fram kemur í máli þeirra að tímaskortur er fyrst og
fremst sá þáttur sem háir þeim í starfi vegna aukinna verkefna og
ábyrgðar. Þeir telja að það þurfi að auka þann tíma sem kennarar hafa til
samvinnu, sérstaklega vilja þeir fá aukinn tíma til að þróa samskipti sín
og nám. Teymiskennsla og samvinna krefst viðveru, það kemur fram hjá
kennurum Hrútaberjaskóla að viðvera þeirra er mun meiri en bundið er í
stundatöflu. Kennarateymin sem eru skoðuð tala um tímaskort til
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samvinnu en virðast samt ekki vera mikið upptekin af
vinnutímaskilgreiningum því þau vinna mikið á vettvangi og telja sig
þurfa þess til þess að geta sinnt starfi sínu.
Er teymiskennsla líkleg til að styrkja lærdómssamfélag í skólum?
Í öllum skólunum koma þau viðhorf fram að teymiskennsla eigi að
hafa áhrif á þróun lærdómssamfélags í skólunum og stjórnendur og
kennarar skólanna eru meðvitaðir um hvaða þættir það eru sem skipta
máli til að byggja upp og þróa lærdómssamfélag. Merki þessa sjást í
skólanámskrám, þróunarverkefnum og skipulagi en kannski ekki síst í
viðhorfum stjórnenda og kennara. En teymin virðast vera talsvert
einangruð í skólastarfinu. Umræður eru lærdómsríkar og gefandi í
teymunum innbyrðis og þróunarstarf í gangi en það dreifist lítið sem
ekkert vegna þess að samstarf er víðast lítið á milli teyma. Það voru þó
að fara af stað kynningar, á starfi teymanna, í tveimur skólum fyrir aðra
starfsmenn til að bæta úr þessum þætti. Sameiginlegar umræður um nám
og kennslu fara fyrst og fremst fram í tengslum við sjálfsmat skóla og
þróunar- og umbótaáætlanir.
Tengsl teymiskennslu og þróun
lærdómssamfélags í skólanum sem heild eru því lítil.
Viðhorf skólastjórnenda og kennara til teymiskennslunnar er jákvætt
og þeir telja að teymiskennsla sé einn liður í því að þróa skólastarfið í átt
að lærdómssamfélagi. Þróun teymiskennslunnar í skólunum einkennist
þó fyrst og fremst af samvinnu um nám og kennslu nemenda og gengur
sú þróun mjög vel og áhugavert að fylgjast með þeirri fjölbreytni og
virkni sem einkennir starf teymanna. Lítil áhersla er lögð á að þróa og
vinna með samskipti og nám kennara bæði frá hendi kennara og
skólastjórnenda. Þeir telja sig þó læra mikið af teymiskennslunni en það
er ekki unnið markvisst með það nám milli teymanna þannig að það hafi
áhrif á heildina. Hér er tækifæri til þróunar þar sem litið yrði á hvert
teymi sem lærdómssamfélag. Teymin ynnu síðan saman að því að þróa
lærdómsamfélagið í skólanum sem heild.
Það er afar mikilvægt að teymin setji sér markmið og skilgreini ferli
samvinnunnar þannig að teymið geti orðið námsteymi þar sem kennarar
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læra að læra saman, styrkjast og þróast í starfi sínu. Niðurstöður
rannsókna hafa gefið vísbendingar um að faglegar samræður og
starfsánægja kennara verður meiri í slíkri samvinnu sem leiðir til þess að
árangur og líðan nemenda verði betri (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2006;
Flowers ofl. 2002; McLaughlin og Talbert, 2006). Bættur árangur
nemenda og betri líðan í skóla er það sem skiptir meginmáli í öllu
skólastarfi og ef teymiskennsla hefur áhrif á þá þætti, ber að efla hana
eins og hægt er. Kennarar sem starfa í teymi þurfa að fá að blómstra í
starfi bæði út frá sjálfum sér og hópnum. Fram hefur komið að það þurfi
að vera gagnkvæm virðing og traust ásamt hreinskilnum og opnum
samræðum í teymunum. Í rannsókn á teymiskennslu í Norður Nevada
kom fram að þegar kennarahóparnir byrjuðu að vinna saman þá töldu þeir
að það sem skipti meginmáli í teymiskennslu væri að kennarar hefðu
sömu faglegu og uppeldislegu sýnina. Niðurstöður sýndu þó að það sem
skipti meginmáli í teymiskennslunni var innbyrðis traust og virðing. Í
kjölfarið komu svo þættir eins og sameiginleg ábyrgð, áhugi og vilji til
samvinnu og náms og sameiginleg sýn (The Northern Nevada writing
project Teacher-researcher group, 1996).
Til að þróa teymiskennslu í það að verða námsteymi þarf sterkan
leiðtoga, skólastjórnanda sem leggur áherslu á að styrkja og efla kennara í
slíku starfi og byggja á þann hátt upp gott og árangursríkt
lærdómssamfélag í skólunum. Hafa þarf í huga að teymiskennslu á ekki
bara að láta þróast, hún þarfnast leiðsagnar, skipulags, mats og
ígrundunar. Megintilgangur þróunar teymiskennslu og námsteymis í
skólum á að vera að bæta nám, árangur og líðan nemenda og kennara.
Það er hlutverk skólastjórnanda að vera þar í forsvari og skapa þann
grundvöll innan skólans sem þarf til að byggja upp skilvirkt
lærdómssamfélag.
Mikilvægt er vinna markvisst að því að byggja upp og þróa enn frekar
samvinnu, samskipti og nám kennara innan sem utan teymanna. Til eru
margskonar hugmyndir og ferli sem hægt er að styðjast við og koma fram
hér í fyrri köflum, bæði hvað varðar uppbyggingu námsteyma samanber
Kroll-Schwarts (2004), Andersen og Peterson (1998) og þróun
lærdómssamfélagsins samanber Stoll o.fl. (2006) og McLaughlin og
Talbert (2006). Þessar hugmyndir miðast allar við að efla skólasamfélög
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sem vilja starfa sem árangursrík lærdómssamfélög með áherslu á nám og
kennslu nemenda. Rannsóknir sýna að þar sem kennarar vinna saman,
koma sér saman um þá sýn sem þeir vinna eftir, ígrunda nám og kennslu
og bera sameiginlega ábyrgð á nemendum er árangur nemenda betri
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2006; Flowers ofl. 2002; McLaughlin og
Talbert, 2006). Þetta er nefnt hér því mikilvægt er að fylgjast með
þessum þætti samhliða uppbyggingu teymiskennslunnar og þróunar
lærdómssamfélagsins.
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5. Lokaorð

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða og skilgreina teymiskennslu
og tengsl hennar við þróun lærdómssamfélags í skólum, að dýpka
skilning og þekkingu á hugtökunum teymiskennsla, teymisvinna og
námsteymi og skoða hvernig kennarar þróa starf sitt í gegnum samskipti,
samvinnu og nám.
Gildi verkefnisins fyrir skólastarf felst í því að sýna fram á hvað
teymiskennsla hefur í för með sér fyrir samskipti og samvinnu kennara
um nám og kennslu nemenda. Að teymiskennsla gefur kennurum
tækifæri til að eflast í starfi og eykur starfsánægju þeirra. Þetta birtist
meðal annars í því að þeir kennarar sem taka þátt í teymiskennslu geta
helst ekki hugsað sér að fara aftur að kenna einir. Sýnt er fram á að
markviss samskipti kennara hefur áhrif á hvernig ábyrgð er skipt, þekking
og reynsla nýtist og hvernig hægt er að efla starfsþróun þeirra. Með
þessu verkefni fá kennarar innsýn í hvernig unnið er með teymiskennslu
og öðlast á þann hátt aukinn skilning á mikilvægi samvinnu og
starfsþróunar í daglegu starfi.
Til að þróa enn frekar starf teymisins þarf það að læra að vinna með
samskipti sín og námstækifæri. Hver skóli þarf að skilgreina ferli sem
felur í sér bæði tíma og rými hvað varðar starfsþróun kennara. Slíkt ferli
þarf að fela í sér markmiðssetningu um innra starf teymisins, skipulag og
mat, sem styður og styrkir teymin í starfi ásamt því að efla ígrundaða
samræðu meðal kennara um samskipti og teymishugsun.
Skólastjórnendur og kennarar þyrftu að eiga kost á leiðsögn í að ræða og
vinna saman á þennan hátt.
Í niðurstöðum komu fram lítil sem engin tengsl á milli teymiskennslu
og þróunar lærdómssamfélagsins í skólanum sem heild. Ályktun Önnu
Kristínar Sigurðardóttur (2006) um að teymi sem bæru sameiginlega
ábyrgð á daglegu starfi myndu styrkja lærdómssamfélagið í skólanum
stenst því ekki samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar.
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Í skólunum er þó að mínu áliti fyrir hendi bæði jarðvegur og
vaxtarsprotar til að vinna að þessum tengslum. Það er of tilviljunarkennt
ennþá hvað gert er, það byggist fyrst og fremst á áhuga stjórnenda og
kennara hvað gert er og hvort eitthvað gerist. Lítill aðgangur er að
markvissri þjálfun stjórnenda og kennara hvað varðar virka samræðu og
ígrundun í daglegt starf sem og starfsþróun. Ég tel þó að slík þjálfun sé
nauðsynleg forsenda fyrir þróun námsteyma í skólum og
lærdómssamfélagsins í skólanum sem heild. Það kemur fram að það
skiptir meginmáli í starfinu að setja markmið um nám og kennslu
nemenda og er sú vinna að skila sér í áhugaverðu og fjölbreyttu starfi
innan skólanna. Það er ekki unnið að því að setja markmið fyrir
samskipti og nám kennara í teyminu og hvernig þeir ætli að ná árangri í
starfi sínu og samskiptum. Stjórnendur og kennarar vita vel af þeim
tækifærum sem felast í markvissri þróun teymiskennslunnar en eru flestir
stutt á veg komnir í þeirri þróun, sértaklega hvað varðar sín eigin
samskipti, samræðu og nám.
Megintilgangur þróunar teymiskennslu og námsteymis í skólum á að
vera að bæta nám, árangur og líðan nemenda og kennara og skapa grunn
fyrir lærdómssamfélag sem hefur áhrif á skólaþróun. Það er ekki hefð
eða reynsla í íslenskri kennaramenningu fyrir gagnrýnni samræðu um
ýmis álitamál sem tengjast starfinu en ef teymiskennsla á að styrkjast og
eflast þarf teymið að læra að ræða á hreinskilinn hátt um innbyrðis
samskipti, hæfni, ígrundun á námi og kennslu, traust og virðingu.
Í þessari rannsókn hef ég fyrst og fremst skoðað samstarf og samvinnu
kennara í teymiskennslu með það í huga að kanna hvort slíkt samstarf
geti lagt grunn að lærdómssamfélagi sem aftur er grunnur fyrir
árangursríka skólaþróun. Áhugavert væri að halda áfram og gera
langtímarannsókn á teymi í teymiskennslu þar sem unnið væri markvisst
með starfsþróun kennara í fjögur til fimm ár og fylgjast með hvaða áhrif
það hefði á samvinnu og samskipti kennara og lærdómssamfélagið í heild
sinni. Verður starfsánægja og faglegur metnaður kennara meiri í slíkri
samvinnu? Þá væri einnig áhugavert að skoða líðan og árangur nemenda
þar sem þessir starfshættir eru viðhafðir.
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Heiti verkefnisins:
“Ef teymiskennsla er svarið, hver er þá
spurningin?” er ætlað að vísa til spurningar um það hvernig megi þróa
lærdómsamfélag innan skólans. Teymiskennsla er þar greinilega ekki
eina svarið, huga þarf að fleiri þáttum samanber fimm námssvið Senge
(2000) og vinna út frá teyminu því samkvæmt. Senge (2000) er
námsteymið grunneining lærdómssamfélagsins. Það var og er trú mín að
með skipulagðri samvinnu eins og teymiskennslu þá sé að hægt að leggja
grunn að lærdómssamfélagi í skólum. Líta þarf á hvert teymi sem
lærdómsamfélag og innan hvers skóla eru þá nokkur lærdómssamfélög
sem tengjast, miðla og þróa starf sitt með það að markmiðið að hafa áhrif
á skólasamfélagið í heild sinni, þannig þróum við lærdómssamfélag
skólans. Kennarar eru hér að mínu áliti lykilaðilar, þeir þurfa að læra að
vinna saman til að efla starfsþróun sína. Þeir þurfa að huga að
samskiptum innan teymisins jafnframt því að þróa samskipti og samvinnu
á milli allra þeirra sem koma að skólasamfélaginu sem eru kennarar,
nemendur, foreldrar og annað starfsfólk. Hlutverk skólastjórnenda er að
sjá til þess að teymin vinni saman sem ein heild, tengd saman með
sameiginlegri sýn. Þannig verður til lærdómssamfélag.
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Fylgiskjöl
Fylgiskjal 1.
Fimm námssvið Senge (2000, bls. 7-8)
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Fylgiskjal 2.

Reykjavík, ágúst 2007

Ágæti skólastjóri/kennari
Með þessu bréfi óska ég eftir því við skólastjóra og kennara að fá að
gera neðangreinda rannsókn í viðkomandi skóla á haustönn 2007.
Undirrituð er nemi í rannsóknartengdu framhaldsnámi við
Kennaraháskóla Íslands.
Meistaraverkefnið mitt mun fjalla um
teymiskennslu í skóla.
Anna Kristín Sigurðardóttir, doktor í
menntunarfræðum og námsbrautarstjóri við KHÍ er leiðbeinandi minn við
meistararitgerðina.
Verkefnið verður unnið skólaárið 2007-2008. Ég hef áhuga á að
skoða og rannsaka teymiskennslu í grunnskóla þar sem tveir eða fleiri
kennarar vinna náið saman með nemendahóp og bera sameiginlega
ábyrgð á námi og kennslu hópsins. Ég mun beina sjónum mínum fyrst og
fremst að kennurunum í þessari rannsókn og skoða samvinnu og
samskipti þeirra á milli og hvernig hefur slík samvinna áhrif á skólaþróun
í átt að lærdómssamfélagi. Það sjónarmið sem ræður þeirri ákvörðun
byggist á því að “fyrst setur maður súrefnisgrímuna á sjálfan sig og síðan
á barnið”.
Tillögun rannsóknarinnar verður með eftirfarandi hætti:
Ég hef ákveðið að leita til þriggja skóla hér á landi þar sem er virk
teymiskennsla að mínu mati. Vettvangsathuganir verða tvær, fyrri
vikan í september og seinni í nóvember og munu fara þannig fram að ég
fæ að fylgjast með teyminu í kennslu og í samvinnu sem rannsakandi.
Jafnhliða fyrri heimsókn í september óska ég eftir því að fá að vera með
rýnihópaviðtal við hvert kennarateymi, það tekur um 40-50 mín. um
teymiskennslu og áhrif hennar á skólastarfið. Þá óska ég eftir því að fá að
taka einstaklingsviðtal við hvern kennara í nóvember samhliða seinni
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heimsókn ásamt viðtali við skólastjóra viðkomandi skóla (u.þ.b. 40 mín.
hvert viðtal) Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og
nafnleyndar gætt þannig að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til
einstaklinga eða skóla.
Meginhugmyndin að baki þessari rannsókn er ekki að bera saman
kennarateymi eða skóla heldur að öðlast dýpri skilning og þekkingu á
hugtakinu teymiskennsla, safna saman upplýsingum og koma síðan fram
með hugmyndir og leiðbeiningar um hvernig eigi að byggja upp slíka
vinnu í skólum bæði fyrir stjórnendur og kennara. Ef frekari spurningar
vakna um markmið eða áætlun rannsóknarinnar verða þær upplýsingar
fúslega veittar, hægt era ð senda tölvupóst á netfangið
svanhilduro@korpuskoli.is
Með kærri kveðju og ósk um að vel verði tekið í þessa málaleitan.
_________________________
Svanhildur María Ólafsdóttir
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Fylgiskjal 3.
Vettvangsathugun
Fylgst verður með kennslu og samvinnu kennara og skráð hvað er gert
og hvernig. Sjónum verður sérstaklega beint að samvinnu og samskiptum
kennara og hvernig þeir nýta þessa þætti styrkja sig í starfi. Hér er
rannsakandi í því hlutverki að fylgjast með án þess að taka þátt eða hafa
áhrif á. Stuðst er við flokkun Sisse Kroll-Schwarz (2004) og gátlistann
um teymiskennslu í bókinni Team teaching (1996)Sjá fylgiskjal 2a.
Ytra skipulag
Stjórnun
Skólanámskrá
Skipulag
Innra skipulag teymisins
Samskipti innan teymisins
-hlutverk, hverjir eru í teyminu, umsjónakennarar, sérkennari, list-og
verkgreinak.?
-fagleg eða persónuleg orðræða
-ávarðanataka
-fundamenning,
-verkaskipting, innan og utan kennslu
-boðleiðir innan og utan teymis
-ábyrgð
-stjórnun
Vinnuferli
-verkaskipting hvað varðar nemendur, rými, námsgögn, verkefni, tími.
-bekkjarstjórnun, agamál, reglur, félagsleg samskipti.
-kennslufyrirkomulag. Skv. flokkun Goetz
-kennsluáætlanir, heimavinna, námsmat, praktísk mál s.s. samskipti
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við foreldra ofl.
Hæfni innan teymisins
-virðing og trú á mismunandi hæfni (þekking og reynsla) einstaklinga
-gagnkvæmur stuðningur
-þróun starfsins viðurkennd
-verkaskipting og ábyrgð
Kennsla, umræðan um hvernig kennt er og af hverju.
-ígrundun og þróun starfsins
-nám og nýbreytni (er hópurinn að læra hvert af öðru)
-orðræða og ákvarðanataka
Traust og virðing innan teymisins
-Traust
-Virðing
-reglur um ágreining/óeiningu
Markmið teymisins, hefur teymið sett sér markmið fyrir teymið hvað
varðar
-þarfir og gildi
-samvinnu
-þróunar starfsins og náms teymisins
-viðhorfa/væntinga til náms, kennslu, nemenda.
Hvað og hvernig er skilvirk teymiskennsla?
-stuðlar hún að meiri starfsánægju
-stuðlar hún að framþróun í skólastarfinu
-er hún gefandi lærdómsferli fyrir þátttakendur
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Fylgiskjal 3a.

Teymiskennsla
Gátlisti fyrir kennara sem kenna í teymum.
Kennarar sem kenna í teymum segja að umræður og ákvarðanir um
eftirfarandi málefni áður en þeir byrja að kenna saman hjálpi til við að
koma í veg fyrir ágreining og geri teymið hæfara strax frá byrjun.
Skólastofan: rými, gögn og tími.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinnuaðstaða?
Skápar – hirslur?
Húsgögn?
Borð?
Kennaraborð?
Gögn, bækur, búnaður?
Gögn - hvað er mitt, hvað er þitt og hvað er okkar?
Skilrúm- hvernig skiptum við kennslustofunni í svæði?
Heimakrókur?
Samvinna kennara –hvenær/hvernig/hvar?
Hvaða námsgreinar á hver kennari að kenna?
Hvaða námsgreinar ætla kennarar að kenna saman?
Námsmat-hvernig?
Hver skráir námsmatið-hvernig skiptum við því á milli okkar?
Kennslustundaskema-vinnuskema?

Þarfir/gildi/viðhorf
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hávaðaþröskuldur?
Persónuleiki, styrkleikar/veikleikar?
Það sem ég veit um það hvernig ég læri?
Hvað finnst mér um kennsluna mína?
Námskeið sem ég hef farið á ?
Dagskrá sem tengist daglegu lífi mínu(ná í börnin, námskeið...)?
Foreldrafundir-(minn-þinn-okkar)?
Hvað vil ég gera betur í kennslunni?
Félagslíf innan hópsins?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvað eigum við sameiginlegt?
Hvað er ólíkt með okkur?
Veikindi?
Kímnigáfa/leikræn tilþrif?
Samvinnunám?
Hópvinna?
Hversu mikil sérfræðikunnátta?(Námsgreinar? Kennsluaðferðir?)
Þátttaka kennara með nemendum?
Hversu fljótt á að bregðast við/beðið um hjálp?

Bekkjarstjórnun
•
•
•
•
•
•
•

Agi?
Reglur/væntingar?
Afleiðingar/Viðurlög/refsingar?
Daglegar venjur í bekknum?
Hreyfing (nemenda) innan kennslurýmis?
Uppbyggjandi gagnrýni?
Samskipti/skilaboð til foreldra?
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Fylgiskjal 4.
Rýnihópaviðtal við teymið
Fá fram umræður og viðhorf teymisins til teymiskennslu
Hvað er teymiskennsla? Skilgreiningar hópsins
Ytra skipulag, hvað þarf að vera til staðar bjargir, stjórnun, skipulag ofl.
Hvernig á að setja saman teymi, hvað forsendur eiga að liggja til
grundvallar. Hvað breytingar eru frá einstaklingskennslu til
teymiskennslu?
Innra skipulag, hvernig vinnur teymið hvað varðar eftirfarandi þætti?
Hvað er gott og hvað má betur fara?
-Samskipti
-Vinnuferli
-Hæfni
-Kennsla
-Traust og virðing
-Markmið teymisins
Hvað og hvernig er skilvirk teymiskennsla?
-er hún gefandi lærdómsferli fyrir þátttakendur
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Fylgiskjal 5.
Einstaklingsviðtöl við kennara
Fá fram umræðu og viðhorf einstakra kennara til teymiskennslu?
Hvað er teymiskennsla?
Ytra skipulag, hvað þarf að vera til staðar bjargir, stjórnun, skipulag ofl.
Hvernig á að setja saman teymi, hvað forsendur eiga að liggja til
grundvallar Hvað breytingar eru frá einstaklingskennslu til
teymiskennslu?
Innra skipulag, hvernig telur þú þig vinna í teyminu hvað varðar
eftirfarandi hætti? Hvað er gott hjá þér og hvað má betur fara?
-Samskipti
-Vinnuferli
-Hæfni
-Kennsla
-Traust og virðing
-Markmið teymisins
Hvað og hvernig er skilvirk teymiskennsla?
-er hún gefandi lærdómsferli fyrir þátttakendur
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Fylgiskjal 6.
Viðtal við skólastjóra
Fá fram umræðu og viðhorf skólastjóra til teymiskennslu?
Hvað er teymiskennsla?
Ytra skipulag, hvað þarf að vera til staðar bjargir, stjórnun, skipulag ofl.
Hvernig skipar skólastjóri í teymin? Hvaða þættir liggja þar til
grundvallar? Hvað er gott og hvað má betur fara?
Innra skipulag, Hvernig telur skólastjóri að teymin séu að vinna hvað
varðar eftirfarandi þætti? Hvað er gott og hvað má betur fara?
-Samskipti
-Vinnuferli
-Hæfni
-Kennsla
-Traust og virðing
-Markmið teymisins
Hvað og hvernig er skilvirk teymiskennsla?
-er hún gefandi lærdómsferli fyrir þátttakendur
Styrkir teymiskennslan lærdómssamfélagið, hvaða merki eru um það?
Er breyting á þessum þáttum frá því að teymiskennsla var tekin upp?
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Fylgiskjal 7

Hugtakarammi um
meginhugtök
Hugtök

Vettvangur

Rýnihópur

Kennari

Stjórnandi

Teymiskennsla
Samskipti
Vinnuferli
Hæfni
Kennsla
Traust og
virðing
Markmið
teymisins

Áhrif á
lærdómssamfélagið
Lærdómsferli

Hvað varðar teymiskennsluna þá verður settur upp hugtakarammi fyrir
hvern þeirra 7 þátta sem ég mun skoða á vettvangi til að auðvelda
flokkun, greiningu gagna og skrif.
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