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Ágrip 

Í rannsókn þessari er sjónum beint að eigin kennsluháttum.  

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða hvernig starfshættir mínir 

samræmdust gildum mínum um nám og kennslu og hvernig mér tækist að 

auka samvinnunám í kennslu minni en samvinnunám er kennsluaðferð sem 

byggist á því að einstaklingarnir vinna saman í tiltölulega litlum hópum til 

að ná sameiginlegum markmiðum. Markmiðið með því að auka hlut 

samvinnunáms var að skapa meiri fjölbreytni og reyna á þann hátt að koma  

til móts við mismunandi þarfir nemenda og efla þannig nám þeirra.     Ég er 

umsjónarkennari á miðstigi í grunnskóla þar sem rannsóknin var unnin frá 

upphafi skólaárs 2010 fram á vorönn 2011. Aðferðum starfendarannsókna 

var beitt við rannsóknina en í slíkum rannsóknum er rannsakandinn sjálfur 

hluti af þeim aðstæðum sem hann rannsakar. Að auki tók rýnihópur þátt í 

rannsókninni en í honum voru samkennarar mínir sem þróuðu sig í því að 

nota samvinnunám í kennslu. Einnig tók rannsóknarvinur sem einnig var 

athugandi og nemendur mínir þátt í rannsókninni.   

Helstu niðurstöður voru þær að með því að auka samvinnunám í kennslu 

minni upplifði ég í ríkari mæli en áður að ég starfaði í samræmi við gildi 

mín um nám og kennslu. Með aukinni áherslu á samvinnu fannst mér ég 

greina aukna virkni, sjálfstæði og hjálpsemi meðal nemenda minna og að 

námsvitund þeirra hafi aukist. Í ljós kom að ákveðnir nemendur áttu í 

erfiðleikum með að læra í samvinnu við aðra. Hlutverk mitt færðist meira í 

þá átt að leiðbeina nemendum. Ég tel að ég hafi tekið framförum í notkun 

samvinnunáms í kennslu og mér fannst mikilvægt að læra um og nota þessa 

aðferð í samvinnu við aðra kennara með því að taka þátt í þróunarstarfi með 

rýnihóp og rannsóknarvini. Þátttaka kennara í hópi sem þessum tel ég vera 

árangursríka leið til að þróast í starfi.  
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Abstract 

This study addresses my own teaching. My main purpose was to explore if 

my teaching was in accord with my values and to develop my teaching in 

such a way to incorporate in it the idea of cooperative learning thus creating 

a more varied learning environment and responding better to the diverse 

needs of my students. The study which was a collaborative action research 

was undertaken in the school year 2010 – 2011. Doing it I worked with my 

fellow teachers and, in particular with one of them who served as a critical 

friend – all of them actively involved in implementing cooperative learning. 

The results indicate that I managed to implement cooperative learning and 

even that I was, to a significant degree, teaching in accord with my own 

values. Much to my pleasure I found my students, by learning 

cooperatively, become more active, independent and supportive toward 

each other. Focusing on my teaching actions I found myself increasingly 

taking on the role of a facilitator. In short, it appears to me that through this 

study I managed to make cooperative learning a significant part of my 

teaching repertoir. No doubt, working collaboratively with my colleagues 

was very valuable in this regard. Indeed, one of the things I have learnt is 

how important it is for teachers to work together and support each other if 

they are to develop their qualities and competencies. 
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1 Inngangur 

Mikil umræða hefur átt sér stað undanfarin ár um  einstaklingsmiðað nám í 

íslensku skólasamfélagi. Sveitarfélög hafa í auknum mæli lagt áherslu á  

einstaklingsmiðun náms til að koma til móts við mismunandi þarfir 

nemenda í grunnskólum. Sérstaklega á þetta við um Reykjavík þar sem 

mörkuð var sú stefna fyrir nokkrum árum að þróa einstaklingsmiðað nám í 

grunnskólum borgarinnar (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Samkvæmt 

íslenskum lögum ber skólunum að koma til móts við mismunandi þarfir 

nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008 2. gr.). 

Áhugi minn á því að skoða eigin kennsluhætti vaknaði með þátttöku 

minni í námskeiðinu Fjölbreyttir kennsluhættir – einstaklingsmiðað nám, 

sem ég sótti í Háskóla Íslands á vorönn 2010. Það námskeið valdi ég vegna 

þess að mig langaði til að auka fjölbreytni í eigin kennslu. Í lesefni   

námskeiðsins eru færð rök fyrir því að fjölbreyttir kennsluhættir eða 

einstaklingsmiðað nám sé leið til að koma til móts við einstaklingsbundnar 

þarfir nemenda. Á fyrrnefndu námskeiði  kynntist ég skrifum og 

hugmyndum Tomlinson sem er bandarískur fræðimaður á sviði 

einstaklingsmiðaðs náms og segir hún að í því felist að kennarinn gerir ráð 

fyrir því að ólíkir nemendur hafi ólíkar þarfir. Kennarinn skipuleggur því 

margar leiðir í kennslu sinni til að koma til móts við þá. Þar sem margar 

námsleiðir eru í boði, sem eru byggðar á þekkingu kennarans á hinum ólíku 

þörfum nemendanna, eru meiri líkur á því að þær muni henta þeim 

(Tomlinson, 2001).   

Eftir að menntaskólanámi mínu lauk lá leið mín í Háskóla Íslands þar 

sem ég lagði stund á íslensku og félagsfræði. Ég lauk þaðan B.A. - námi í 

félagsfræði með íslensku sem aukagrein. Eftir eins árs hlé frá námi hóf ég 

nám í félagsráðgjöf við sama skóla og að því loknu starfaði ég sem 

félagsráðgjafi í fimm ár hjá Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar,  meðal 

annars starfaði ég við barnavernd. Árið 1997 flutti ég af 

höfuðborgarsvæðinu og hlutirnir æxluðust þannig að ég hóf kennslu sem 

leiðbeinandi í grunnskóla sveitarfélagsins sem ég flutti til. Mér líkaði 

starfið vel og hóf nám í kennsluréttindum við Háskólann á Akureyri í 

fjarnámi haustið 1999 og lauk náminu vorið 2001. Ég hef starfað sem 

umsjónarkennari síðastliðin ellefu ár á öllum stigum grunnskólans en oftast 

á miðstigi og kennt börnum með mjög mismunandi námslegar og 

félagslegar þarfir.  Frá haustinu 2005 hef ég kennt við Öldutúnsskóla í 
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Hafnarfirði, að mestu í miðdeild. Starf umsjónarkennarans er mér hugleikið 

og efast ég stundum um það hvort umsjónarkennarar geti mögulega með 

góðu móti uppfyllt þær kröfur sem gerðar eru til þeirra einfaldlega vegna 

tímaskorts. Rannsókn mín á eigin starfi svarar kannski þeirri spurningu að 

einhverju leyti. 

Ég þekkti umræðuna um mikilvægi fjölbreytni í kennslu áður en ég hóf nám 

á fyrrnefndu námskeiði við Háskóla Íslands og hef reynt að haga kennslu minni á 

þann veg, en þó kafaði ég dýpra í viðfangsefnið á þessu námskeiði en ég hafði 

gert áður. Ég gerði mér betur grein fyrir því en áður hve mörgum þáttum þarf að 

taka mið af til þess að kennsla henti ólíkum námsmönnum. Hugmyndir 

Tomlinson um að kennarinn þurfi að greina námshæfi, áhuga, námsstíl og 

viðhorf eða tilfinningar  nemenda til þess að geta aðlagað inntak, aðferðir, 

afrakstur og námsumhverfi að þeim fundust mér áhugaverðar en á sama tíma 

fannst mér þetta nokkuð flókið. Ég fann  meira til þess en áður hvað mig langaði 

mikið til ná valdi á þeirri kennslu sem Tomlinson lýsir í skrifum sínum. Ég velti 

því fyrir mér  hvers vegna fjölbreytni var ekki meiri í minni kennslu  þar sem 

vitneskjan um mikilvægi hennar var til staðar og ég velti því einnig fyrir mér 

hvernig ég gæti aukið hana.  

Niðurstöður íslenskra rannsókna benda til þess að fjölbreytni sé ekki  

mikil í íslenskum grunnskólum. Kristín Jónsdóttir (2005) rannsakaði 

kennsluhætti og viðhorf kennara á unglingastigi í grunnskólum í Reykjavík 

og komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að þemavinna í litlum hópum 

sé lítið notuð á unglingastigi í þessum skólum. Meiri áhersla er lögð á beina 

kennslu. Ingvar Sigurgeirsson komst að því í vettvangsathugunum sínum 

frá níunda áratug síðustu aldar að hópvinna í tíu til tólf ára deildum tólf 

grunnskóla næmi um 10% alls kennslutíma (Ingvar Sigurgeirsson, 1994).   

 Ég gerði mér grein fyrir því að hindranir væru í veginum og fannst 

áhugavert og nauðsynlegt að skoða viðhorf  mín um nám og kennslu annars 

vegar og kennslu mína hins vegar og af hverju það ósamræmi væri  þarna á 

milli sem ég taldi vera til staðar. Ég ákvað að skoða eigin starfshætti til að 

kanna hvort þeir væru í samræmi við gildi mín um nám og kennslu, sem 

eru meðal annars að ég tel að skólinn eigi að vera staður þar sem öllum 

börnum líður vel. Þar eiga allir að hafa sama rétt til náms óháð bakgrunni 

sínum, kyni og námsgetu. Mér finnst það réttlætismál að kennsluháttum sé 

hagað á þann veg að komið sé til móts við ólíka námsmenn.  Á fyrrnefndu 

námskeiði í Háskóla Íslands fann ég glöggt að hugmyndafræði 

einstaklingsmiðunar náms eða fjölbreyttra kennsluhátta höfðaði mjög sterkt 

til mín. Ég fann að ég vildi verða sá kennari sem ekki einungis vill  koma 
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til móts við nemendur mína heldur sá sem gerir það sem til þarf til þess að 

svo verði. Ég lít á þessa rannsókn sem hluta af þeirri viðleitni minni. 

Til að auka fjölbreytni í kennslu minni ákvað ég að auka hlut samvinnu-

náms og leggja sérstaklega áherslu á að nota þá aðferð í auknum mæli.   

Samvinnunám er kennsluaðferð sem byggist á því að einstaklingarnir 

vinna saman í tiltölulega litlum hópum til þess að ná sameiginlegum 

markmiðum.  Jákvæð samvirkni á sér stað, en í því felst að nemendur gera 

sér ljóst að þeir eru háðir hver öðrum, þeir ná námsmarkmiðum sínum 

eingöngu ef aðrir nemendur í hópnum ná einnig sínum markmiðum 

(Johnson og Johnson, 1994). Samvinnunám er talið geta eflt lærdóm á 

öllum sviðum náms og hentar öllum aldurshópum. Það  getur eflt sjálfsálit 

nemenda, félagshæfni og samstöðu (Joyce og Weil, 1996). Með 

samvinnunámi er markmiðið að nemendur þrói með sér viðhorf, sem fela í 

sér ábyrgð og virðingu hver fyrir öðrum (Guðrún Pétursdóttir, 2003). Ég tel 

að þessi  kennsluaðferð uppfylli mikilvæga þætti  í námi barna, til dæmis 

geti hún hjálpað þeim að læra að vinna saman, að bera virðingu hvert fyrir 

öðru og hjálpast að við námið.   

Ég hafði áhuga að skoða eigin kennsluhætti og aðferðir starfenda-

rannsókna  virðast henta vel þeirri skoðun.  Ég vann eftir hugmyndum 

þeirra McNiff og Whitehead sem segja meðal annars að í starfenda-

rannsókn felist að rannsakandinn rannsakar innan frá. Með þessu er átt við 

að rannsakandinn er sjálfur hluti af þeim aðstæðum sem hann rannsakar og 

spyr sig hvort starf hans sé með þeim hætti sem hann kýs og hvernig hann 

geti bætt það sem hugsanlega þarf að bæta  (McNiff og Whitehead, 2006). 

Rannsóknarspurningar mínar eru þessar: 

 Hvernig samræmast starfshættir mínir gildum mínum um 

nám og kennslu? 

 Hvernig tekst mér að nota samvinnunám með það að 

markmiði að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda 

minna? 

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta auk inngangsins. Í öðrum hlutanum sem 

er fræðilegur hluti ritgerðarinnar verður sjónum beint að námskenningum; 

hugsmíðahyggjunni og fjölgreindakenningunni og síðan þeim kennslu-

háttum sem kenndir eru við einstaklingsmiðað nám. Einnig verður fjallað 

um samvinnunám. Þriðji hlutinn fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar 

og greiningu gagna en aðferðum starfendarannsókna var beitt í rann-

sókninni en þær henta vel kennurum sem vilja skoða eigin starfshætti með 
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breytingar í huga. Rannsóknin hófst í upphafi skólaárs 2010 og stóð yfir 

fram í mars 2011. Á þeim tíma gerði ég rannsóknina á eigin starfsháttum en 

ég starfa sem umsjónarkennari á miðstigi í Öldutúnsskóla í Hafnarfirði og  

kenni þar 26 nemendum í 5. bekk. 

Í fjórða hlutanum eru niðurstöður settar fram og í þeim fimmta eru 

umræður um þær. 
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2 Fræðilegur hluti 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um hugsmíðahyggjuna og  

fjölgreindakenninguna en hugmyndir um einstaklingsmiðað nám byggja að 

miklu leyti á þeim hugmyndum. Eftir umfjöllun um einstaklingsmiðað nám 

verður samvinnunámi gerð skil. 

2.1 Námskenningar 

Ég mun nú fjalla um námskenningar þeirra Piaget, Vygotsky, Bruner og 

Dewey en hugmyndir þeirra um nám og kennslu falla undir hugsmíða-

hyggjuna. Þeir líta svo á að nám sé fyrst og fremst viðleitni einstaklingsins 

að skapa merkingu út frá þeirri reynslu sem hann verður fyrir. Þá mun ég 

fjalla um fjölgreindakenningu Gardner. 

2.1.1 Hugsmíðahyggjan 

Samkvæmt kenningu sálfræðingsins Piaget um vitsmunaþroskann eiga 

vitsmunaleg átök sér stað þegar einstaklingurinn hefur samskipti við 

umhverfið og til verður ójafnvægi sem örvar hæfnina til að öðlast nýja 

þekkingu og eykur vitsmunaþroskann (Johnson og Johnson, 1994). 

Hugmyndir Piaget eru að nám sé virkt ferli aðhæfingar, sem felst í því að 

laga hugsun sína eða formgerðir að umhverfinu, og samlögunar sem felst í 

því að laga umhverfið að sér. Þetta ferli er í raun ekki háð því að einhver 

fullorðinn eins og til dæmis kennari komi því af stað. Þær hugmyndir 

Piaget um nám sem eru einna mikilvægastar eru staðhæfingar hans um að 

manneskjan sé frá barnæsku virkur, sjálfstæður einstaklingur sem býr til 

eða skapar sjálfur merkingu fremur en að taka við henni.  Einstaklingarnir 

hafa samskipti við hið félagslega umhverfi og er stjórnað að einhverju leyti 

af því en nám er fyrst og fremst virkt ferli samlögunar og aðhæfingar. 

Piaget segir að nemandinn sé virkur í því að skapa þekkingu og leggur 

áherslu á það hlutverk kennarans að meta nám barna og sjá þeim fyrir 

verkefnum. Gagnvirk og næm kennsla ýtir undir og hvetur til virks náms og  

tekur mið af þeirri þekkingu og skilningi sem barnið býr yfir af heiminum 

og þar sem kunnugleg hugtök eru notuð til að þess að byggja dýpri og 

flóknari skilning á (Moore, 2000). 

Piaget hafði mestan áhuga á formgerð (e. structure) vitsmunaþroskans 

en bæði Vygotsky og Bruner lögðu meiri áherslu á virkni (e. function) en 

formgerð. Vygtosky hafði einnig mun meiri áhuga á félagslegum áhrifum á 



 

18 

vitsmunaþroskann en Piaget og hafa hugmyndir hans stundum verið 

kallaðar félagsleg hugsmíðahyggja. Vygotsky staðhæfði að hugarstarf væri 

afleiðing félagslegs náms og í því námi fælist að nota félagsleg tákn. Þau 

hugtök sem innhverfðust í huga barnsins kæmu frá þeirri menningu sem 

barnið fæddist í og hefðu áhrif á líffræðilega þróun heilastarfseminnar. 

Menningin notar verkfæri eins og tungumálið, tölur og list til að mynda 

hugtök, skipuleggja og koma áfram hugsunum einstaklingsins. Af því leiðir 

að hugsanaferli einstaklingsins eru afurð þeirrar menningar sem hann fæðist 

í. Vygtosky lagði áherslu á kennslu þar sem kennarinn metur hversu mikinn 

stuðning nemandinn þarfnast og hvenær. Aðstoðin er veitt ef barnið 

þarfnast hennar og smám saman er dregið úr henni eftir því sem hæfni 

barnsins eykst (Child, 2007). 

 Bruner hefur í meira en hálfa öld verið virkur rannsakandi og 

fræðimaður á námi og kennslu og hefur með tímanum snúið sér í æ ríkari 

mæli að menningarsálfræðinni. Í bók sinni  The Culture of Education sem 

kom út árið 1996 fjallar hann um nám og kennslu í menningarlegu 

samhengi (Illeris, 2009). 

Samkvæmt hugmyndum Bruner (1996) verður mannshugurinn til í 

menningunni og þróun hans tengist þróun samfélagsins og þeirri menningu 

sem þar verður til. Þótt merking hluta verði til í huga okkar er uppruni 

þeirra í menningunni og það hvernig við skynjum menninguna er 

órjúfanlegur þáttur af því hvernig við gefum hlutunum merkingu. Við 

þurfum að staðsetja það sem við upplifum í menningarlegt samhengi til 

þess að skilja það. Það að merking hlutanna eigi uppruna sinn í 

menningunni þýðir að við getum tjáð hana öðrum.       

Bruner (1996) fjallar um þær hugmyndir sem við höfum um nám barna 

og segir að kennslan byggist á þeim. Þess vegna er mikilvægt að átta sig á 

því hverjar þessar hugmyndir eru. Kennarar þurfa að spyrja sig þessara 

spurninga því það hvaða viðhorf þeir hafa til náms og nemenda sinna er 

mikilvægt því kennsla þeirra byggir á þeim. Bruner fjallar um fjögur 

sjónarhorn um það hvernig börn læra. Hvert þeirra felur í sér ákveðna sýn á 

markmið menntunar og í þeim felast mismunandi hugmyndir um tengslin 

milli menningar og mannshugans. Hið fyrsta lítur svo á að barnið geri það 

sem fyrir því er haft, það geri eins og því er sýnt.  Sú hugmynd er 

undirliggjandi að hægt sé að kenna með því að sýna hvernig á að gera. 

Bruner segir að ef þessi aðferð hafi virkað í kyrrstöðusamfélaginu geri hún 

það ekki í nútímasamfélögum. Annað sjónarhornið lítur svo á að barnið taki 

á móti þekkingu. Í þessu felst að litið er svo á að nemendur taki við 

staðreyndum, lögmálum og reglum sem þarf að læra, muna og síðan að 
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nota. Þekkingin kemur frá kennurum, kennslubókum eða öðrum 

kennslugögnum. Bruner telur að á Vesturlöndum sé hugmyndin um 

yfirfærslu þekkingar útbreiddasta kennsluhugmyndin. Þriðja sjónarhornið 

lítur á barnið sem hugsuð. Litið er á að markmið kennslu sé að hjálpa 

nemendum að öðlast djúpan skilning á hlutunum og frá mörgum 

sjónahornum. Ýtt er undir skilning með því að nota samvinnu og umræður 

og barnið er hvatt til þess að rökræða við aðra. Fjórða sjónarhornið lítur á 

barnið sem arftaka hugmynda en mikilvægt er að þekking fyrri kynslóða 

varðveitist og sé komið áfram til næstu kynslóðar. Samkvæmt þessu 

sjónarhorni þarf kennsla að miða að því að hjálpa nemendum að greina á 

milli þess sem þeir vita sjálfir annars vegar og almennri þekkingu hins 

vegar  (Bruner, 1996). 

Dewey (1938/2000) segir að reynsla eigi sér aldrei stað í tómarúmi og 

hún eigi sér ekki eingöngu stað innra með einstaklingnum heldur sé 

uppsprettan utan við einstaklinginn sem verður tilefni til sífelldrar reynslu. 

Börn öðlast mismunandi uppeldislega og menningarlega reynslu  og 

kennarar verða að gera sér grein fyrir því að raunveruleg reynsla barna 

mótist af umhverfisskilyrðum og að nauðsynlegt sé að kennarar viti hvaða 

umhverfi stuðli að reynslu sem leiði til þroska. Hann segir að það sé ekki 

nóg að halda því fram að reynsla sé nauðsynleg heldur skipti máli hvers 

eðlis reynslan sé. Það sé í verkahring kennarans að skipuleggja athafnir sem 

virkji nemandann til þátttöku og stuðli að jákvæðri reynslu síðar. 

Mikilvægasta hlutverk skólastarfs sem byggir á reynslunni er að velja þá 

tegund athafna sem lifa á frjóan og skapandi hátt í síðari reynslu.  

Dewey aðhylltist samfélagshverfa menntun sem þýðir  að skólinn skyldi 

vera lifandi samfélag þar sem barnið væri virkur þátttakandi    (Gunnar 

Ragnarsson, 2000, inngangur að Reynsla og menntun). 

Um hefðbundið skólastarf segir Dewey að þar hafi ekki verið tekið tillit 

til hæfileika og þarfa nemendanna sjálfra. En mikilvægt sé að kennarinn 

skipuleggi umhverfið sem nemendur eru í og það í samspili við þarfir og 

áhuga nemenda móti reynslu og þar með menntun þeirra. Hann leggur 

áherslu á að langmikilvægasta viðhorfið sem getur skapast hjá nemendum 

sé löngun til að halda áfram að læra (Dewey, 1938/2000). 

2.1.2 Fjölgreindakenningin 

Einn af helstu eða jafnvel helsti talsmaður hugmyndarinnar um fjölþætta 

greind er Gardner. Hann hefur frá miðjum sjöunda áratug tuttugustu 

aldarinnar beint sjónum sínum að fjölbreytileika mannshugans og setti fram 

fjölgreindarkenninguna á níunda áratugnum (Armstrong, 2000/2001). 
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Gardner skilgreinir tíu tegundir greindar, það er málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, hreyfigreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind, tilvistargreind og 

andlega  greind (Child 2007). Í fjölgreindakenningunni hafa greindirnar 

verið teknar úr samhengi í þeim tilgangi að rannsaka helstu eiginleika 

þeirra og til að læra hvernig nota megi þær á árangursríkan hátt.  

Greindirnar vinna alltaf saman og í raun sé ekki til ein greind ein og sér 

(Armstrong, 2000/2001). 

Samkvæmt hugmyndum Gardner (2006) er hugarstarf nemenda 

mismunandi   og býr hver og einn yfir mismunandi styrkleikum, áhuga og 

aðferðum við úrvinnslu þekkingar. Hann segir að þessi fjölbreytni hafi í 

upphafi virst gera starf kennarans flóknara en geti í raun verið bandamaður 

hans í árangursríkri kennslu.  Því ef kennarinn er hæfur til að nota 

mismunandi kennslufræðileg sjónarhorn þá er sá möguleiki fyrir hendi að 

ná til fleiri nemenda á fleiri árangursríka vegu.   

Að mati Kagan (1998) hefur fjölgreindakenning Gardner haft mikil og 

jákvæð áhrif á hugmyndir manna um greind því nú sé litið svo á að það séu 

margar leiðir til að vera greindur. Þessi sýn á greind hefur haft djúp áhrif á 

námsefni, kennslu og markmið skóla, hlutverk kennara og á möguleikana á 

að skapa skóla án aðgreiningar. Kagan telur að líta megi svo á að um þrjú 

jákvæð sjónarhorn á skólann sé að ræða. Í fyrsta lagi er um að ræða kennslu 

sem hæfir þörfum nemandans. Námsefninu er ekki breytt heldur aðferðum 

við kennslu sem skulu hæfa ólíkum greindum. Það leiðir til þess að 

námsefnið verður mun aðgengilegra fyrir nemendur. Markmiðið er að 

námsefnið hæfi sterku hliðum hvers og eins.  

Armstrong (2000/2001) segir að fjölgreindakennarinn noti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir því engin ein aðferð hentar öllum nemendum í öllum 

tilvikum. Vegna þess að börn búa yfir ólíkri hæfni getur ein ákveðin aðferð 

hentað einum hópi barna en ekki öðrum. Því er nauðsynleg fyrir kennara að 

beita fjölbreyttum kennsluaðferðum.  Ef lögð er áhersla á mismunandi 

greindir í kennslustundum fær hver nemandi að nýta þróuðustu greind sína 

í náminu einhvern hluta skóladagsins.   

Annað sjónarhorn sem Kagan (1998) fjallar um beinist að því þróa 

greindirnar. Námsefnið er aðlagað að greindum nemendanna. Kennarar 

geta kennt nemendum að þróa allar greindirnar. Markmiðið er að þróa 

hverja greind til hins ítrasta með því að umbreyta námsefninu þannig að 

sjónum sé beint að hverri greind. Í þriðja sjónarhorninu felst að áhersla er 

lögð á fjölbreytileikann. Kagan lítur svo á að þessi þriðja sýn, þar sem 

jákvæðum augum er litið á mismunandi greindir og styrkleika hvers 
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nemanda, sé í raun kjarni kenningarinnar fyrir kennara og nemendur. Þetta 

hefur áhrif á það hvernig kennarar líta á nemendur sína og hvernig 

nemendur líta á sjálfa sig. Þeir líta ekki lengur á sig  sem klárari eða slakari 

en aðrir heldur fremur sem einstakur einstaklingur með ákveðna styrkleika 

til að byggja á. 

Niðurstaðan er í fyrsta lagi að greindarmynstur nemenda er mismunandi, 

sumir eiga auðveldara með nám gegnum ákveðnar greindir og aðrir 

nemendur gegnum aðrar. Í öðru lagi má segja að óháð því hvernig 

greindarmynstrið er hjá hverjum einstökum nemanda geti allir nemendur 

styrkt hvern þátt greindarinnar (Kagan, 1998).   

2.2 Einstaklingsmiðað nám  

Hér verður fjallað um skilgreiningar á hugtakinu einstaklingsmiðað nám og 

helstu einkenni þeirra kennsluhátta sem kenndir eru við hugtakið.  

Hugmyndum Tomlinson um einstaklingsmiðað nám verða gerð nokkuð 

ítarleg skil en hún leggur áherslu á að greina verði ákveðna eiginleika 

nemenda til að geta aðlagað nám og námsumhverfi að þeim. 

2.2.1 Hvað er einstaklingsmiðað nám? 

Segja má að orðasambandið einstaklingsmiðað nám komi frá starfsmönnum 

Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur og þá fyrst og fremst frá fyrrverandi 

fræðslustjóra Gerði G. Óskarsdóttur (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007; Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005).  Gerður segir að frá því um eða upp úr aldamótunum 

síðustu hafi áhersla verið lögð á einstaklingsmiðað nám, samvinnu nemenda og 

skóla án aðgreiningar í grunnskólum Reykjavíkur. Hugtakið einstaklingsmiðað 

nám og samvinna nemenda hafi orðið fyrir valinu fremur en önnur hugtök því 

það sé meira lýsandi en til dæmis hugtökin opið skólastarf eða sveigjanlegir 

kennsluhættir. Grundvöllurinn að því að nota  hugtakið einstaklingsmiðað nám 

sé 2. grein grunnskólalaganna (Ingvar Sigurgeirsson, 2004).  Í lögum um 

grunnskóla frá árinu 2008, 2. grein, kemur fram að grunnskólinn skuli ,,leitast 

við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda 

og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Ingvar Sigurgeirsson (2005) segir að þeir kennsluhættir sem nú eru 

kenndir við hugtakið einstaklingsmiðað nám hafi lengi verið við lýði. 

Kennsluhættir og markmið opna skólans í Bretlandi, Bandaríkjunum og á 

Íslandi á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar svipi mjög til  

einstaklingsmiðaðs náms. Hugmyndir Tomlinson um sveigjanlega 

kennsluhætti,  sem nánar verður fjallað um síðar í ritgerðinni, eru einnig  í 
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meginatriðum mjög svipaðar. Þessar þrjár nálganir leggja áherslu á 

fjölbreytni, val, ábyrgð nemenda á eigin námi og samvinnu kennara. 

Sérstaða Tomlinson er sú að hún byggir hugmyndir sínar á rannsóknum á 

heilastarfsemi og greindarkenningum (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).   

Ekki eru allir sáttir við að hugtakið einstaklingsmiðað nám sé notað yfir 

fyrrnefnda kennsluhætti. Þar á meðal er Hafþór Guðjónsson sem telur það 

ekki nógu skýrt og að skólafólk skilja það með mismunandi hætti, jafnvel á 

þann veg að vísað sé til þess að nú skuli nemendum raðað í bekki eftir 

námsgetu (Hafþór Guðjónsson, 2005). Ég get tekið undir skoðanir Hafþórs 

og finnst hugtökin sveigjanlegir eða fjölbreyttir kennsluhættir jafnvel lýsa 

betur eða að minnsta kosti jafnvel þessum hugmyndum. Ég mun þó halda 

mig við hugtakið einstaklingsmiðað nám því ég tel að hafi náð nokkurri 

fótfestu í huga skólafólks á síðustu árum. 

Anna Kristín Sigurðardóttir (2007) leggur á það áherslu að einstaklingsmiðað 

nám vísi til skipulags og umgjarðar fremur en tiltekinna kennsluaðferða eða þess 

hvernig einstaklingur lærir. Í þessari ritgerð mun ég nota hugtakið 

einstaklingsmiðað nám með þessum hætti, það er sem ákveðið fyrirkomulag eða 

umgjörð en ekki sem tilvísun í það hvernig einstaklingarnir læra. Anna Kristín 

skoðaði þróunina frá bekkjarmiðaðri kennslu til einstaklingsmiðaðs náms í 

grunnskólum Reykjavíkur. Meðal niðurstaðna hennar var að kennarar ættu 

auðvelt með að finna skilgreiningar á einstaklingsmiðun náms og samvinnu 

nemenda en að misskilningur á merkingu hugtaksins einstaklingsmiðað nám 

hefði eflaust hamlað umræðu og þróun. Skólastjórnendur sátu umfangsmikið 

námskeið skólaárið 2003-2004 um einstaklingsmiðað nám og síðar aðrir 

starfsmenn í meirihluta grunnskólanna. Árið 2005 gaf Menntasvið Reykjavíkur-

borgar út matstæki um einstaklingsmiðað nám og haustið 2006 höfðu 30 skólar 

af 35 skólum borgarinnar nýtt sér það til umræðu í skólum. Haustið 2006 kom í 

ljós að einstaklingsáætlanir, sem mikil áhersla var lögð á, voru gerðar fyrir lítinn 

hluta nemenda. Anna Kristín Sigurðardóttir segir að teymisvinna sé mikilvæg í 

þróuninni til einstaklingsmiðaðs náms. Haustið 2006 tíðkaðist hún í 25 skólum af 

35 en oftast var um yngri árganga að ræða (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). 

Tomlinson er fræðimaður á sviði einstaklingsmiðunar náms og hún  

skilgreinir þá kennsluhætti sem virk viðbrögð kennarans við þörfum 

nemandans.  Kennarinn gerir ráð fyrir því að ólíkir nemendur hafi ólíkar 

þarfir og hann skipuleggur því margar leiðir til að koma til móts við þær. 

Þar sem margar námsleiðir eru í boði, sem eru byggðar á þekkingu 

kennarans á hinum ólíku þörfum nemendanna eru meiri líkur á því að þær 

muni henta þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 2005; Tomlinson, 2001).  
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Til þess að vinna eftir þeim kennsluháttum sem kenndir eru við 

einstaklingsmiðað nám þurfa kennarar að greina fjóra eiginleika nemenda. Í 

fyrsta lagi námshæfi (e. readiness) nemenda sem vísar til þekkingar þeirra, færni 

og skilnings. Tomlinson kýs fremur  að nota orðið námshæfi en hæfni (e. ability) 

því námshæfi getur verið breytilegt yfir tíma, eftir viðfangsefnum og aðstæðum 

en merking orðsins hæfni sé almennt ákveðnari og óhreyfanlegri og því henti 

námshæfi betur. Í öðru lagi er nauðsynlegt að greina áhuga (e. interest) því 

nemendur læra meira ef verkefnin vekja ástríðu eða áhuga þeirra. Hægt er að 

nálgast nám barnsins út frá áhuga þess, það er  þeim áhuga sem er til staðar og 

einnig út frá því að vekja áhuga barnsins á því sem það þekkir ekki fyrir.  Í þriðja 

lagi þarf að greina námsstíl (e. learning profile) til að hvetja nemendur til að 

vinna verkefnin á þann hátt sem hentar þeim best. Ef hægt er að bjóða upp á og 

styðja mismunandi aðferðir til að læra er líklegra en ella að fleiri nemendur læri, 

séu iðnir og læri á árangursríkan hátt. Að lokum er nauðsynlegt að greina  

tilfinningar eða viðhorf  (e. affect) til námsins.  Ef verkefnin hæfa námshæfi, 

áhuga, námsstíl og viðhorfum nemenda er líklegt að nemendur læra meira 

(Tomlinson, 2001; Tomlinson 2003.) 

Þar sem unnið er eftir kennsluháttum sem kenndir eru við 

einstaklingsmiðað nám metur kennarinn stöðugt námshæfi, áhuga, námsstíl 

og viðhorf nemenda til þess að geta aðlagað inntak  (e. content) náms, 

aðferðir (e. process), afrakstur (e. product)  og námsumhverfi (e. learning 

environment) með það í huga að koma til móts við fjölbreytileika nemenda 

í bekknum. Námsumhverfið lýtur til dæmis að bekkjarreglum, uppröðun 

húsgagna í kennslustofunni og reglum um það hvernig nemendur óska eftir 

aðstoð. Bekkjarandinn er hluti af námsumhverfinu og kennarinn þarf að  

hafa  það að leiðarljósi að virðing sé borin fyrir nemendunum og vera 

vakandi yfir því hvort einhverjir þeirra finni til óöryggis eða félagslegrar 

einangrunar (Tomlinson, 2003). 

Hægt er að hugsa sér að einstaklingsmiða inntak náms annars vegar á þann 

hátt að aðlaga námsefnið að einstaklingsbundnum þörfum nemendanna og hins 

vegar að nemendur nálgist sama námsefnið á mismunandi vegu.  Áhersla er lögð 

á  meginhugtökin, grundvallaratriði og skilning á því sem kennt er í stað þess að 

leggja megináherslu á að nemendur leggi á minnið ýmsar staðreyndir. Í þessu 

felst að kennarinn leggur áherslu á nám sem byggist á skilningi og hefur 

yfirfærslugildi. Tomlinson segir að nemendur tileinki sér hugmyndir og 

upplýsingar best þegar verkefnin vekja áhuga þeirra og eru krefjandi (Tomlinson, 

2001; Tomlinson, 2003). 

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2008) 

könnuðu námsáhuga barna í átta íslenskum grunnskólum. Höfundar 
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rannsóknarinnar  fjalla um niðurstöður fjölda rannsókna um námsáhuga 

barna. Þar kemur fram að það séu einkum þrír þættir sem hafi áhrif á 

námsáhuga barna.  Í fyrsta lagi séu það aðstæður í skóla sem skýra um 7% 

af breytileika í námsárangri nemenda. Þetta eru til dæmis þættir eins og 

námstækifæri nemenda, tíminn sem þeir verja í nám, eftirlit með námi 

þeirra, þátttaka foreldra og samstarf kennara. Í öðru lagi séu það aðstæður í 

kennslustofunni sem skýra um 13%. Þar er átt er við gæði kennslu, gerð 

námskrár og bekkjarstjórnun. Í þriðja lagi eru það aðstæður hjá nemendum 

sem skýra um 80%.  Þetta eru þættir eins og áhugi nemenda á því sem verið 

er að kenna, heimilisaðstæður þeirra, fyrra nám nemenda og viðhorf þeirra 

til náms og er námsáhugi nemenda lykilatriði í þessu sambandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að námsáhugi minnki eftir því 

sem nemendur eldast og bent er á að nauðsynlegt sé að skólafólk finni leiðir 

til styrkja innri áhugahvöt nemenda, meðal annars með því að styðjast við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölga námskostum.  Með því væri hægt að 

koma til móts við mismunandi þarfir barna með mjög ólíkan bakgrunn,  

bæði stúlkur og drengi  og koma  í veg fyrir eða að minnsta kosti draga úr 

brottfalli úr skóla síðar meir. 

Tomlinson (2001) segir að afrakstur námsins sé ekki eingöngu mikilvægur 

vegna þess að hann sýni skilning nemandans á námsefninu heldur einnig vegna 

þess að afraksturinn sé sá hluti námsins sem nemandinn getur helst gert að sínu. 

Margir nemendur eigi auðveldara með að koma þekkingu sinni á framfæri í 

formi einhvers konar verkefnis heldur en skriflegu prófi. Kennarar verði því að 

auka hlut verkefna og minnka hlut prófa eða tengja þetta tvennt saman. 

Nemendum verður að vera  ljóst hvaða þekking, skilningur og leikni þarf að 

koma fram í afrakstrinum.  Stundum ákveður kennarinn í hvaða formi 

afraksturinn er og stundum hafa nemendurnir frelsi um það.  Kennarinn setur 

ákveðin viðmið um gæði og ákveðin krafa er um vinnulag og ferlið.  En þó þarf 

nemandinn að hafa svigrúm til að vinna eins og honum finnst best og eftir áhuga 

sínum og mikilvægt er að hvetja nemendur til sjálfstæðis og frumleika 

(Tomlinson, 2001). 

2.2.2 Tilfinningar og viðhorf nemenda 

Tilfinningar eða viðhorf nemenda snúast um það hvernig þeir upplifa sjálfa 

sig, vinnu sína og bekkinn sinn. Kennari sem styðst við einstaklingsmiðað 

nám þarf að miða kennsluna bæði að tilfinningum barnsins og vitsmunum 

þess því þessir þættir eru samofnir. Það er líklegra ef viðhorf nemandans til 

námsins eru jákvæð að námið gangi vel heldur en ef viðhorf hans til þess 

eru neikvæð (Tomlinson, 2003). 
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Tomlinson vitnar í orð Maslow frá því á sjöunda áratug síðustu aldar um 

að nám geti ekki átt sér stað fyrr en grundvallarþarfir manneskjunnar hafa 

verið uppfylltar, það er að hún finni til öryggis og að hún tilheyri hópi eða 

heild. Á seinni tímum, segir Tomlinson, hafa heilarannsóknir verið túlkaðar 

á þann veg að ákveðnar tilfinningar geti komið í veg fyrir eða hamlað námi. 

Ef barn finnur til óöryggis eða finnst sér ógnað lokar heilinn fyrir þær 

boðleiðir taugaboða sem tengjast námi og einbeitir sér fremur að 

grundvallarþörfunum (Tomlinson, 2003). 

Nemendur leitast við að fá að minnsta kosti fimm þörfum fullnægt segir 

Tomlinson. Í fyrsta lagi þarf nemandanum að finnast að hann sé viðurkenndur og 

að hann sé öruggur í hópnum eða bekknum sínum.  Hann þarf að finna að  tekið 

sé tillit til skoðana hans og áhuga. Í öðru lagi þarf nemandinn að finna að tilvist 

hans í hópnum skipti máli og framlag hans til vinnu hópsins sé mikilvægt þannig 

að hann eigi þátt í því að hópurinn nær árangri. Hann þarf að upplifa að honum 

finnist hann vera tengdur öðrum gegnum vinnu og sameiginleg markmið. Í þriðja 

lagi þarf hann að skynja að hann hafi stjórn eða vald í bekknum sínum. Í þessu 

felst að hann finni að námið gagnist honum og að hann læri að velja þannig að 

val hans hafi áhrif á árangur hans, að hann skilji hvaða reglur gildi í bekknum og 

til hvers sé ætlast af honum. Í fjórða lagi þarf nemandinn að finna að námið hafi 

tilgang. Hann þarf að finna að það sem hann lærir í skólanum hjálpi honum að 

skilja námsefnið, nánasta umhverfi og umhverfi hans í víðari skilningi. Að 

lokum þarf áskorun að felast í náminu. Verkefnin þurfa að reyna á hæfileika 

nemandans og vera ögrandi. Nemandinn þarf að upplifa að hann beri sjálfur 

ábyrgð á framförum í námi sínu og því hvernig hann styður framfarir annarra og 

finni að hann getur meira en hann hélt (Tomlinson 2003). 

Goleman (1995) heldur því fram að tilfinningar  hafi mikil áhrif á líf 

okkar og það hvernig okkur takist að nýta þær okkur til hagsbóta spili 

stóran þátt í líðan okkar.  Hann telur að í tilfinningagreind felist í fyrsta lagi 

að þekkja eigin tilfinningar. Sá sem er í tengslum við eigin tilfinningar 

hefur fremur stjórn á lífi sínu.  Annað sviðið er hæfnin að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum. Góð tilfinningaleg líðan veltur á því að hafa taumhald 

á erfiðum kenndum. Öfgarnar, það er að segja kenndir sem ágerast mjög 

ört, grafa undan tilfinningalegu jafnvægi einstaklingsins. Þriðja sviðið er 

hæfnin að hvetja sjálfan sig til dáða.  Frumskilyrði þess að beita athyglinni, 

hvetja sjálfan sig til dáða og ná tökum á viðfangsefnum og sköpunargáfu er 

að geta beint  tilfinningum sínum í ákveðinn farveg, auk þess að hafa stjórn 

á þeim og hafa hemil á hvatvísi. Fjórða svið tilfinningagreindar er hæfnin 

að þekkja tilfinningar annarra en forsenda samkenndar er þekking á eigin 

tilfinningum og því greiðari aðgang sem við eigum að okkar eigin 
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tilfinningum þeim mun færari verðum við í því að ráða í tilfinningar 

annarra. Fimmta sviðið er hæfnin að ráða við náin sambönd. Hæfni til að 

láta tilfinningar í ljós er afar mikilvægur þáttur í félagslegri færni.   

Park, Haddon og Goodman (2003) telja að tilfinningar hafi áhrif á 

námshæfni. Ef einstaklingurinn er forvitinn og gefur sig að viðfangsefninu 

meðtekur hann upplýsingar, spyr spurninga og kemst yfir þær hindranir sem 

hugsanlega standa í vegi fyrir námi. Ef einstaklingurinn aftur á móti er reiður 

eða kvíðinn er erfitt að fá áhuga á viðfangsefninu. Að auki hjálpar hæfnin að 

fara frá einu tilfinningaástandi yfir í annað einstaklingnum til að viðhalda 

samfellu í mismunandi verkefnum. Hann þarf að vera rólegur og opinn þegar 

hann meðtekur nýjar upplýsingar, mjög einbeittur þegar hann greinir 

upplýsingarnar og skapandi í hugsun þegar hann reynir að skilja þær.   

Noddings (1995) heldur því fram að til þess að nemendur nái góðum 

námsárangri þurfi þeir annars vegar að finna að þeim sé sýnd umhyggja og 

hins vegar að læra að bera umhyggju fyrir öðrum. Hún leggur til að umhyggja 

sé kennd í skólum og segir að af því hljótist bæði námslegur og tilfinningalegur 

ávinningur. Umhyggja, segir Noddings, er mikilvægasta markmið skóla og 

kennarar þurfa að gera sér ljóst að umhyggja fyrir nemendum skipti mestu í 

kennslu þeirra og mikilvægasta markmið menntunar sé að þroska einstaklinga 

með mikla hæfni til að sýna umhyggju. 

2.2.3 Helstu einkenni einstaklingsmiðaðs náms 

Í bók sinni The Differentiated School. Making Revolutionary Changes in 

Teaching and Learning frá árinu 2008 fjallar Tomlinson um nokkra 

nauðsynlega þætti einstaklingsmiðunar og verður þeim nú gerð nokkur skil. 

Virðing er borin fyrir einstaklingnum. Í þessu felst að hlustað er á 

nemandann, honum er gefinn sá tími sem hann þarf og honum er tekið    

eins og hann er en á sama tíma er honum hjálpað að þroskast. Virðing er 

borin fyrir menningu hans og bakgrunni.   

Velgengni nemandans er ætið í fyrirrúmi. Kennarinn leggur sig allan 

fram um að nemandinn nái árangri. Það þýðir að hann gengur úr skugga um 

að nemandinn viti til hvers er ætlast af honum til að árangur náist og hann 

lítur svo á að árangur sé eina ásættanlega niðurstaðan. Hann fylgist stöðugt 

með framförum nemandans og aðlagar kennsluna þannig að hún henti 

næsta skrefi. Hann tryggir að nemandinn hafi aðgang að upplýsingum, efni 

og stuðningi og sættir sig ekki við göt eða gloppur í þekkingu nemandans. 

Hann veitir gagnlega endurgjöf sem nýtist nemandanum.   
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Að skapa samfélag. Kennari sem leggur áherslu á að skapa samfélag veit 

að það gerist ekki að sjálfu sér. Í þessu felst að lýðræði sé í 

kennslustofunni. Kennarinn talar um nemendur af virðingu og kennir þeim 

að sýna hver öðrum virðingu.  Hann bendir þeim á styrkleika þeirra og 

hjálpar þeim að upplifa og skilja mikilvægi jákvæðrar samvirkni.  

Kennarinn skapar jákvæða sameiginlega reynslu nemenda og gerir þá 

meðvitaða um sameiginleg markmið sem hægt er að ná eftir mismunandi 

leiðum og hann hjálpar nemendum að skilja hvernig þeir geta aðstoðað 

hvern annan á árangursríkan hátt. 

Gæði námsefnis. Áhersla er á gæði fremur en magn og á hugtök, 

grundvallaratriði og skilning. Umræður eru mikilvægar og að nemendur 

skoði hlutina út frá mismunandi sjónarhornum.     

Námsmat stýrir kennslu. Kennarinn fylgist kerfisbundið með vinnu 

nemenda. Hann  metur kunnáttu og hæfni nemenda áður en  hann byrjar á 

kennslu námsefnis.   Hann tekur tillit til áhuga og óska þeirra um hvað þá 

langar til að læra og hvað þeim finnist bera árangur og hvað ekki og  notar 

þær upplýsingar sem hann fær með matinu til að kenna á nýjan hátt, kenna 

það sama aftur, til að víkka út skilning, til að þróa verkefni, aðlaga 

tímakröfur og svo framvegis. 

Sveigjanlegar bekkjarvenjur. Í þessu felst að nemendur fá þann tíma 

sem þeir þurfa og þeim nemendum er auðveldað að halda áfram sem eru 

tilbúnir til þess. Mismunandi sætaskipulag er notað til að auðvelda vinnu 

einstaklinga og lítilla hópa. Kennarinn skipuleggur kerfisbundið og notar 

sveigjanlega hópa nemenda sem byggja á námshæfi, áhuga, námsstíl  og 

viðhorfum þeirra. Hann nýtir fjölbreyttar leiðir til að tryggja nemendum 

aðgang að upplýsingum og hann  kennir öllum bekknum, litlum hópum og 

einstaklingum eftir því sem hentar hverju sinni. 

Mismunandi leiðir til náms. Kennarar sem bjóða upp á mismunandi 

námsleiðir skilja að flestir nemendur geta lært flest ef þeir fá að gera það á 

þann hátt sem hentar þeim. Í þessu felst að kennarinn kennir á mismunandi 

máta og að nemendur kanna það og túlka á mismunandi vegu.  Tekið er 

tillit til hugmynda nemenda um námsleiðir. Möguleikar eru á fjölbreyttum 

námsaðstæðum. Verkefnin eru misþung og stuðningur við hæfi er í boði til 

þess að halda áfram á næsta þyngdarstig námsefnis. Heimavinna er 

fjölbreytt til að styrkja eða útvíkka nám á ákveðnum tímabilum. Áhersla er 

lögð á skapandi, hagnýta og greinandi  könnunarvinnu um mikilvæg efni. 

Að deila ábyrgð á kennslu og námi. Þeir kennarar sem deila ábyrgð á 

kennslu og námi skilja að sjónarhorn nemenda er mikilvægt og að  

árangursríkara er að kennari og nemendur deili ábyrgð. Þeir gera sér einnig 
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grein fyrir mikilvægi þess að nemendur læri að taka ábyrgð á eigin árangri í 

námi og að það þarf að kenna þeim það. Í þessu felst að tryggja að raddir 

nemenda hafi vægi þegar bekkjarreglur eru samdar og að nemendur taki 

ábyrgð á innleiðingu þeirra. Það þarf að skilgreina reglur vel og kenna þær í 

bekknum til að tryggja árangur nemenda á þessu sviði (Tomlinson, 2008).  

2.3 Samvinnunám 

Í þessum hluta verður fjallað um rætur samvinnunáms, skilgreiningar og 

helstu einkenni, samsetningu hópa, nokkrar kennsluaðferðir samvinnunáms 

og rannsóknir á samvinnunámi.   

2.3.1 Rætur samvinnunáms 

Johnson og Johnson (1994) hafa í áratugi rannsakað og skrifað um 

samvinnunám. Þeir segja að félagsleg samvirknikenning (e. social 

interdependence theory) og kenningar um vitsmunaþroska hafi haft áhrif á 

þróun samvinnunáms. 

Johnson og Johnson (2009) segja að uppruni félagslegrar 

samvirknikenningar sé yfirleitt tengdur heildrænni sálarfræði (e. gestalt-

psychology) frá fyrsta áratug síðustu aldar og að Háskólinn í Berlín hafi 

fljótlega orðið höfuðvígi þessara hugmynda. Einn helsti forvígismaður 

þeirra var Kurt Koffka. Í rannsóknum hans á skynjun og hegðun var 

sjónum beint að heildinni. Koffka hélt því fram að hópar manna væru 

dýnamískar heildir þar sem samvirknin milli einstaklinganna innan 

hópanna væri mismikil. Kurt Lewin (1935, 1948) hélt því fram að eðli eða 

kjarni hóps sé afleiðing samvirkni hópmeðlimanna þar sem hópurinn sé 

dýnamísk heild og breyting hjá einum í hópnum hefur áhrif á alla hina. 

Hópmeðlimir verða háðir hver öðrum gegnum sameiginleg markmið. Þegar 

hópmeðlimirnir skynja að markmiðin séu sameiginleg verður til ákveðinn 

kraftur eða spenna sem hvetur þá áfram í átt að markmiðunum. Morton 

Deutsch (1949, 1962) þróaði hugmynd Lewin áfram og skilgreindi tvenns 

konar samvirkni. Annars vegar er um að ræða jákvæða samvirkni þegar 

jákvæð fylgni er milli þess að allir í hópnum nái markmiðum sínum. 

Einstaklingarnir skynja að þeir nái eingöngu sínum markmiðum ef aðrir í 

hópnum ná jafnframt markmiðum sínum. Jákvæða samvirknin kemur fram 

í hvetjandi samskiptum. Hins vegar er um neikvæða samvirkni að ræða en 

þá er neikvæð fylgni milli markmiða einstaklinganna. Einstaklingarnir 

skynja að þeir geti eingöngu náð markmiðum sínum ef þeir sem þeir 

keppast við ná ekki sínum markmiðum. Neikvæð samvirkni leiðir til 

fjandsamlegra samskipta (Johnson og Johnson, 2009).  
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Kenningar um vitsmunaþroska hafa einnig haft áhrif á þróun 

samvinnunáms. Þau Frey, Fisher og Everlove (2009) segja að þótt hópvinna 

hafi verið notuð í kennslu í þúsundir ára megi segja að það hafi ekki verið 

fyrr en á áttunda áratug síðustu aldar og með verkum Vygotsky að 

mikilvægi hópvinnu á nám væri almennt viðurkennt. Það sem barn lærir 

með því að eiga samskipti við önnur börn og fullorðna myndar grunn að 

flóknari hugsun og skilningi. Vygotsky sagði að sérhver reynsla tengd 

félagslegum þroska barnsins væri tvíþætt. Í upphafi er reynslan félagsleg, 

það er hún verður til í samskiptum við aðra og síðan verður reynslan 

persónuleg, hún verður til innra með barninu. Með öðrum orðum er nám 

félagslegt. Vygotsky hélt því fram að allt nám væri afrakstur félagslegra og 

menningarlegra þátta, háð samskiptum við aðra eða að sýn einstaklingsins á 

veröldina mótist af félagslegum samskiptum. Samskipti við jafnaldra eykur 

hæfni nemandans til að öðlast nýja þekkingu og samvinna við önnur börn 

er nauðsynlegur hluti af námi barnsins.  

2.3.2 Skilgreining og helstu einkenni 

Samkvæmt hugmyndum Johnson og Johnson (1994) sem hafa í áratugi 

rannsakað og skrifað um samvinnunám er samvinnunám kennsluaðferð sem 

byggist á því að einstaklingarnir vinna saman í tiltölulega litlum hópum til þess 

að ná sameiginlegum markmiðum.  Jákvæð samvirkni á sér stað, en í því felst 

að nemendur gera sér ljóst að þeir eru háðir hver öðrum, þeir ná námsmark-

miðum sínum eingöngu ef aðrir nemendur í hópnum ná einnig sínum mark-

miðum. Nemendur leysa ekki aðeins verkefnin saman, heldur eru þeir 

samábyrgir fyrir því að allir í hópnum tileinki sér námsefnið. Samkvæmt 

hugmyndum Johnson og Johnson þurfa fimm grundvallaratriði að vera til 

staðar við skipulagningu og framkvæmd samvinnunáms. Þau eru: 

Jákvæð samvirkni (e. positive interdependence) sem er mikilvægasta 

atriðið. Í þessu felst að  nemendur vinna saman og eru háðir hver öðrum á 

jákvæðan hátt. Þeir verða að hjálpast að til þess að ná markmiðum hópsins 

en þau nást ekki nema allir í hópnum hafi tileinkað sér námsefnið. Þegar 

nemendur gera sér ljóst að þeir tengjast hver öðrum á þann hátt að 

einstaklingurinn nái ekki árangri nema allir nái árangri hefur jákvæð 

samvirkni náðst. Þá gera þeir sér ljóst að framlag hvers og eins gagnast ekki 

eingöngu honum sjálfum heldur öllum í hópnum. Áhugi nemenda á árangri 

annarra í hópnum verður til þess að þeir hjálpa hver öðrum að læra, veita 

sameiginlegan stuðning og gleðjast saman yfir góðum árangri (Johnson og 

Johnson, 1994). 
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Hvetjandi samskipti (e. promotive interaction). Þegar kennarar hafa 

komið á jákvæðri samvirkni verða þeir að skapa sem flest tækifæri fyrir 

nemendur til að hvetja hvern annan til að ná góðum árangri með hrósi, 

stuðningi og hvatningu. Nemendur fá þjálfun í að leysa vandamál, sem upp 

kunna að koma og ljúka við þau verkefni, sem þeim hafa verið falin. Þeir 

læra mikið með því að útskýra verkefni eða lausnaleiðir hver fyrir öðrum 

því viðbrögð annarra segja mikið til um hvernig til hefur tekist (Johnson og 

Johnson, 1994). 

Ábyrgð einstaklingsins (e. individual accountability). Hver nemandi ber 

ábyrgð á námi sínu og framlagi til hópsins. Ábyrgur einstaklingur leggur 

sig fram við að auka nám hópsins um leið og hann bætir árangur sinn. 

Kennarinn þarf að skipuleggja verkefni þannig að nemendur beri ábyrgð á 

sjálfum sér og láti ekki aðra um að vinna fyrir sig. Markmið samvinnunáms 

er að styrkja einstaklinginn. Nemendur læra saman til þess að ná betri 

námsárangri sem einstaklingar (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005; Johnson og Johnson, 1994).  

Samskiptafærni  (e. interpersonal and small-group skills).  Jákvæð 

samvirkni og hvetjandi samskipti eiga sér tæplega stað nema nemendur nýti 

samskiptafærni sína til hins ítrasta. En samskiptafærni þarf að kenna 

nemendum, það er grundvallarþætti eins og að taka ákvarðanir, að skapa 

traust, að ræða saman og að leysa ágreining. 

Mat á framgangi hópvinnunnar (e. group processing). Mikilvægt er að 

skilgreina framgang hópvinnunnar, það er  mikilvægt er að kennarinn gefi 

nemendum tíma og tækifæri til að meta framvinduna og samvirkni hópsins. 

Áríðandi er að hópurinn ræði hvernig honum gekk að ná markmiðunum og 

hvernig samvirknin gekk. Nemendur ræða um það hvað gagnaðist vel og 

hvað ekki og hverju þarf að breyta. Nemendur meta eigin þátttöku og 

framgöngu í hópnum.  Nemendur geta fengið það hlutverk að vera 

athugandi í hópnum sínum og fylgjast með ákveðnum þáttum.  Einnig ættu 

kennarar að fylgjast með störfum hópanna og meta samvinnuna (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Johnson og Johnson, 1994). 

Frey, Fisher og Everlove (2009) fjalla um nokkrar leiðir til að stuðla að 

jákvæðri samvirkni. Ein aðferð er sú að verkefnið sé þannig úr garði gert að 

það krefjist framlags hvers og eins til að hægt sé að ljúka því. Önnur leið er 

að skipta björgum eða upplýsingum þannig að hver hópmeðlimur hafi 

ákveðnar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að ljúka verkefninu og að 

enginn geti lokið verkefninu einn eða án framlags hinna. Þriðja leiðin er að 

nota umbun en hún getur verið ágætur hvati þegar hún er bæði veitt fyrir 

einstaklingsframlag og árangur hópsins. Hópmeðlimir vita að þeir eiga 
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hagsmuna að gæta í námi annarra og eigin námi. Fjórða leiðin er að sérhver 

nemandi í hópnum fái ákveðið hlutverk. Verkefni hvers og eins þarf að vera 

mikilvægt til að hægt sé að ljúka verkefninu. Með því að nota hlutverk er 

hægt að koma í veg fyrir að einhver einn stjórni og vinni verkið og einnig 

eru þau hugsuð sem leið til þess að styrkja ákveðna nemendur og sjálfsmynd 

þeirra. Dæmi um hlutverk er hvetjarahlutverkið en í því felst meðal annars að 

hrósa þeim nemendum og sjá til þess að enginn sé útilokaður frá umræðum eða 

verkefnum. Annað er hlutverk þagnarforingans sem gætir þess að nemendur tali 

saman í lágum hljóðum. Athugandinn er sá sem fylgist með samvinnunni í 

hópnum og skráir (Hafdís o.fl. 2005). 

Til að auka ábyrgð einstaklingsins nefna Johnson og Johnson (1994) 

nokkrar leiðir. Ein þeirra er að hóparnir séu fámennir. Því minni sem 

hópurinn er því meiri verður ábyrgð einstaklingsins. Önnur leið er að 

nemendur þreyti einstaklingspróf. Einnig er það mikilvæg leið að nemendur 

kenni öðrum nemendum það sem þeir hafa lært.  

Eins og áður sagði byggist samvinnunám á því að nemendur vinni saman í 

hópum til að ná fram sameiginlegum markmiðum. Um þrenns konar hópa er að 

ræða. Í fyrsta lagi er  um formlega hópa að ræða sem starfa allt frá einni kennslu-

stund til nokkurra vikna. Í formlegu samvinnunámi felst að nemendur vinna 

saman til að ná sameiginlegum námsmarkmiðum þannig að tryggt sé að allir í 

hópnum ljúki verkefnum á fullnægjandi hátt. Þegar formlegt samvinnunám er 

notað er nauðsynlegt að skilgreina vel markmið, undirbúa kennsluna, útskýra 

verkefnið og jákvæða samvirkni fyrir nemendum, grípa inn í til að aðstoða við 

námið eða til að auka jákvæðu samvirknina og félagsfærni. Það þarf að meta 

nám nemenda og aðstoða þá við að meta hversu vel hópvinnan gekk. Hægt er að 

kenna hvaða efni sem er í hvaða námsgrein sem er. Í öðru lagi er um óformlega 

hópa að ræða sem eru til staðar frá nokkrum mínútum og til einnar kennslu-

stundar. Hópar sem þessir eru oft notaðir til að virkja nemendur í nokkurra 

mínútna umræðum. Í þriðja lagi er um að ræða hópa sem starfa saman í að 

minnsta kosti eitt ár.  Helsta markmiðið með vinnu þessara hópa er að hópmeð-

limir veiti hver öðrum þá hjálp, hvatningu og aðstoð sem nauðsynleg er hverjum 

og einum til að sinna náminu, taka framförum og að þroskast vitsmunalega og 

félagslega á heilbrigðan máta (Johnson, Johnson og Holubec, 1994).  

2.3.3 Samsetning hópa 

Ýmsar leiðir eru notaðar til að mynda hópa. Leitast er við að í hverjum hópi 

séu ólíkir einstaklingar. Tekið er tillit til nokkurra þátta eins og námslegrar 

getu, hegðunar, félagsfærni, kynferðis og félagslegs bakgrunns. Stundum 

getur hentað betur að raða saman nemendum sem eiga eitthvað 



 

32 

sameiginlegt svo sem sömu áhugamál eða sömu námsmarkmið. 

Megináherslan er þó sú að raða saman ólíkum nemendum þannig að 

mismunandi hæfileikar nýtist sem best. Reynt er að koma til móts við óskir 

nemenda en góð regla er að leggja áherslu á að nemendur vinni með öllum í 

bekknum á sama skólaári (Guðrún Pétursdóttir, 2003; Hafdís o.fl., 2005). 

Ef kennarinn ákveður hverjir vinna saman er til dæmis hægt að gera 

tengslakönnun í bekknum þar sem nemendur svara því með hverjum 

tveimur til þremur nemendum þeir vilja helst vinna. Reynt er að koma til 

móts við að minnsta kosti eina ósk hvers nemanda. Út frá tengsla-

könnuninni eru mynduð pör og pörunum raðað saman eftir því hvernig 

kennarinn vill að samsetning hópanna sé (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Með 

því að nota tengslakönnun sér kennarinn hver eða hvaða nemendur standa 

einir. Kennarinn setur saman hóp um hvern einangraðan nemanda þannig 

að í honum séu styðjandi nemendur (Johnson og Johnson, 1994). 

Önnur leið er að kennarinn dregur um það hverjir vinna saman í hóp eða 

nemendur draga sjálfir. Þessi aðferð hentar vel þar sem nemendahópurinn 

er samhentur (Lilja M. Jónsdóttir, 1996). Afbrigði af þessari aðferð er að 

eftir forathugun þar sem nemendum er skipt í þrjá hópa eftir getu dregur 

kennarinn einn úr hverjum hópi þannig að í hverjum samvinnunámshópi er 

einn úr hópi getumestu nemendanna, einn úr hópi nemenda með meðalgetu 

og einn úr getuminnsta hópnum.  Einnig getur kennarinn greint námsstíl 

nemenda og dregið ákveðinn fjölda nemenda úr hverjum hópi og sett saman 

í námshóp (Johnson og Johnson, 1994). 

Aðrir möguleikar við hópaskiptingu eru meðal annars að nemendur 

draga um verkefni, nemendur velja eitt verkefni og að nemendur ráði með 

hverjum þeir eru í hópi.  Ef nemendur ráða með hverjum þeir eru í hópi er 

hætt við að hóparnir verði einsleitir og þeir læri ekki að vinna með ólíkum 

einstaklingum. Johnson og Johnson mæla síst með þessari aðferð því það 

sem gerist gjarnan er að dugmiklir nemendur vinna þá gjarnan með öðrum 

dugmiklum nemendum, nemendur úr minnihlutahópum vinna saman og 

kynin saman (Johnson og Johnson, 1994). 

2.3.4 Nokkrar kennsluaðferðir samvinnunáms   

Púslaðferðin er kennsluaðferð, sem var þróuð á áttunda áratugnum í 

Bandaríkjunum. Hver nemandi er meðlimur í tveimur hópum, 

sérfræðingahópi og heimahópi. Heppilegasta samsetningin eru fimm til sex 

nemendur í hverjum hópi.  Hver nemandi er ábyrgur fyrir ákveðnum hluta 

lesefnisins sem hann kynnir sér. Hann verður sérfræðingur á sínu sviði og 

kennir öðrum meðlimum hópsins efnið. Í lokin fara fram einstaklingspróf. 
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Kennarinn er í hlutverki leiðbeinanda. Púslaðferðin er sambland af 

einstaklings- og hópnámi (Aronson og Patnoe, 1997).    

 Einn, fleiri, allir. Aðferðin byggir á þremur skrefum. Nemendur velta 

fyrir sér hver og einn, spurningu, vandamáli eða öðru úrlausnarefni.  

Mikilvægt er að nemendur hugsi sjálfstætt og skrái hjá sér hugmyndir sínar. 

Síðan bera nemendur saman niðurstöður sínar tveir og tveir eða í litlum 

hópum.  Að síðustu kynna nemendur niðurstöður sínar.  Byrjað er á einum 

hópi og síðan bæta hóparnir sínum hugmyndum við. Þessa aðferð má nota 

við hin ýmsu verkefni.  Hún hentar meðal annars vel við hugmyndasöfnun, 

tillögugerð og opnar spurningar. Hverju skrefi er aðeins ætlaðar nokkrar 

mínútur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999).   

Að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Nemendum er skipt í hópa til 

að draga ályktanir eða komast að niðurstöðu um tiltekið efni.  Nemendur 

skrifa hver fyrir sig tillögur um hvernig niðurstaða skuli orðuð.  Nemendur 

í hópnum eiga svo að koma sér saman um niðurstöðu sem á að fela í sér 

meginhugsunina á bak við þær.  Áhersla er lögð á að nemendur átti sig á 

því að niðurstaðan á ekki að vera samansafn af niðurstöðum allra í hópnum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Efniskönnun í vinnuhópum. Eftir að kennari hefur kynnt fyrirhugað 

verkefni fyrir nemendum, farið yfir markmið hópvinnunnar, vinnureglur og 

fleira leita nemendur upplýsinga í margvíslegum heimildum. Þeir vinna úr 

upplýsingunum sem þeir hafa aflað sér og ákveða hvernig þeir vilja kynna 

niðurstöður sínar fyrir aðra í bekknum. Hópurinn og kennari meta hvernig 

til tókst. Nemendur meta eigið framlag og annarra í hópnum. Efnið sem 

unnið er með getur verið hluti af námsefninu eða efni sem nemendur hafa 

sérstakan áhuga á (Sharan og Sharan, 1992). 

Kagan (1998) fjallar um samvinnunámsaðferð sem er mjögð einföld í 

framkvæmd en sem fullnægir þeim fjórum grundavallarþáttum samvinnu-

náms sem hann telur nauðsynlega til að geta kallast samvinnunám. Þessir 

þættir eru jákvæð samvirkni, ábyrgð einstaklingsins,  jöfn þátttaka og 

stöðug virkni. Þessa aðferð sem byggir á því að pör ræða saman í ákveðinn 

tíma um ákveðið efni (e. timed-pair-share) er hægt að nota í hvaða 

kennslutund sem er. Annar nemandinn talar um ákveðið efni, til dæmis í 

eina mínútu, og hinn hlustar og síðan skipta þeir um hlutverk. Um er að 

ræða jafna þátttöku beggja, ábyrgð einstaklingsins er til staðar því hver og 

einn ber ábyrgð á að tala,  jákvæða samvirkni því hver nemandi lærir af 

hinum og stöðuga virkni. Með þessari aðferð getur samvinnunám orðið 

hluti af hverri kennslustund.  
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Hópur ræður ráðum sínum. Þessi aðferð hentar vel þegar nemendur eiga 

að kljást við verkefni á vinnublöðum eða í vinnubókum. Einn nemandi les 

fyrstu spurninguna og nemendur leita svara eða ræða niðurstöðuna. 

Nemandi, sem situr þeim sem las á vinstri hönd, gengur úr skugga um að 

allir í hópnum hafi skilið spurninguna og samþykki niðurstöðuna. Þegar 

nemendur hafa komist að samkomulagi skrá þeir svarið eða niðurstöðuna 

með eigin orðum. Nemendur halda áfram að leysa verkefnin og skiptast á 

að lesa upp spurningarnar (Ingvar Sigurgeirsson, (1999). 

Guðrún Pétursdóttir (2003) segir að nemendur þurfi að fá tækifæri til að 

tileinka sér þá hæfni sem er þeim nauðsynleg í fjölmenningarlegum og 

flóknum samfélögum nútímans. Í bók sinni Allir geta eitthvað, enginn getur 

allt  segir Guðrún Pétursdóttir frá kennsluefni fyrir samvinnunám. Aðferðin 

gengur undir nafninu CLIM (e. Cooperative Learning in Multicultural 

Groups). Hún nefnir þessa aðferð SAFN – samvinnunám í fjölbreyttum 

nemendahópi. Tekið er mið af fjölbreytileikanum í hverjum bekk fyrir sig 

og sérhver nemandi er hvattur til að nýta lærdómsmöguleika sína til fulls 

(Guðrún Pétursdóttir, 2003). 

Cohen (1994) hefur þróað samvinnunámslíkan til notkunar í bekkjum 

þar sem börn með ólíkan bakgrunn koma saman. Sjónarhorn Cohen er í 

samræmi við fjölgreindarkenningu Gardner og byggir á þeirri hugmynd að 

börn búi yfir fjölbreyttri hæfni. Hún og samstarfsmenn hennar hafa útbúið 

verkefni til að þroska hugsun, örva mál og námslega virkni barna. Í 

verkefnunum felst áskorun og þau eru áhugahvetjandi og útbúin þannig að 

til þess að leysa þau þarf margs konar hæfni. Áhersla er lögð á að auk 

hefðbundinnar færni í til dæmis lestri, skrift og stærðfræði þarf meðal 

annars listræna hæfileika eða félagsfærni. Nemendur vinna í hópum og   

verkefnin eru útbúin þannig að framlag allra í hópnum er nauðsynlegt til að 

ljúka þeim. Nemendum er úthlutað ákveðnum hlutverkum svo sem 

hlutverkum efnisaflara eða skipuleggjanda.   

Samkvæmt fyrrgreindu samvinnunámslíkani þarf að huga að stöðu hvers 

nemanda innan hópsins. Staða nemenda innan hópsins getur verið af ýmsum 

toga, hún getur verið tengd mismunanandi frammistöðu í námi eða íþróttum, 

tengd útliti, félagslegum bakgrunni, uppruna og tungumáli svo eitthvað sé 

nefnt. Staða getur ákvarðað þátttöku í lærdómsferlinu og þar með árangur í 

skóla. Staða hvers einstaklings innan hópsins, samskipti og fjölbreyttur hópur 

eru grundvallarþættir þessarar aðferðar. Meginhlutverk kennarans er að örva og 

hvetja nemendur og hafa áhrif á virkni þeirra, sem hafa það sem mætti kalla 

lága stöðu innan bekkjarins eða skólans (Cohen, 1994). 



 

35 

Aðrar kennsluaðferðir, sem að einhverju leyti gætu fallið undir 

samvinnunám eru þemanám, söguaðferð og leitarnám (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). 

2.3.5 Rök fyrir því að nota samvinnunám-rannsóknir um 

samvinnunám 

Johnson, Johnson og Holubec (1994) telja að notkun samvinnunáms  hjálpi 

kennurum að ná nokkrum mikilvægum  markmiðum. Í fyrsta lagi hjálpar það 

við að efla nám nemenda bæði þeirra dugmiklu og þeirra sem eiga við 

námserfiðleika að etja. Í öðru lagi auðveldar það kennaranum að skapa jákvæð 

samskipti milli nemenda en þessi jákvæðu samskipti eru forsenda þess að 

skapa námssamfélag þar sem margbreytileikinn er litinn jákvæðum augum. Í 

þriðja lagi öðlast nemendur jákvæða reynslu sem þeir þurfa til þess að öðlast 

heilbrigðan félagslegan, sálfræðilegan og vitsmunalegan þroska. 

Hópvinnubrögð eru talin leiða til þess að nemendur verða áhugasamir 

um námið námsins vegna, fremur en vegna einkunna eða hróss frá kennara. 

Samvinnunám er talið geta eflt lærdóm á öllum sviðum náms og hentar 

öllum aldurshópum. Það er talið auka sjálfsálit nemenda, félagshæfni og 

samstöðu (Joyce og Weil, 1996). 

Þær hugmyndir sem liggja til grundvallar samvinnunámi eru þessar helstar: 

 Sú starfsmögnun sem verður til í samvinnuumhverfi getur 

leitt til meiri námsáhuga heldur en þegar einstaklingarnir 

vinna einir eða í samkeppnisumhverfi.   

 Samheldnir félagslegir hópar eru í raun meira en summa 

einstaklinganna.   

 Sú tilfinning að tengjast öðrum skapar jákvæða orku innan 

hópsins. 

 Meðlimir samvinnuhópa læra hver af öðrum. Hver 

einstaklingur í hópnum fær aðstoð frá fleirum heldur en 

þegar hann vinnur einn. Samskipti við aðra leiða af sér 

marbrotin hugræn og félagsleg tengsl sem efla hugarstarf 

sem eykur námsgetu samanborið við einstaklingsnám. 

 Samvinna eykur jákvæðar tilfinningar nemenda í garð hvers 

annars, dregur úr einmanaleik og einangrun, samvinna skapar 

vináttu, og jákvæðni í garð skoðana annarra eykst. 
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 Samvinna eykur sjálfsvirðingu, ekki aðeins vegna aukinnar 

námsgetu, heldur vegna tilfinningar um virðingu annarra og 

vitneskju um að öðrum er annt um mann. 

 Nemendur læra með aukinni reynslu að vinna betur saman.  

Með öðrum orðum því oftar sem nemendur fá tækifæri til 

aðvinna saman, því betri verða þeir í því, og það eykur 

almennt félagslega hæfni þeirra. 

 Nemendur geta með leiðbeiningum, lært að auka hæfni í 

samvinnu (Joyce og Weil, 1996). 

Johnson, Johnson og Holubec (1994) fjalla um svipaða þætti en þau 

segja að mikill fjöldi tilrauna og rannsókna á samvinnunámi sýni að í 

samburði við einstaklingsnám og samkeppnisnám leiði það til betri 

námsárangurs allra nemenda óháð getu þeirra.  Innri áhughvöt er meiri og 

löngun til að standa sig í námi einnig. Nemendur halda sig betur að náminu 

og rökhugsun eykst. Í öðru lagi eru samskipti milli nemenda jákvæðari, 

nemendur kunnar betur að meta fjölbreytileika nemendahópsins, láta sig 

hvern annan varða og styðja hvern annan í tengslum við námið. Í þriðja lagi 

leiði samvinnunám til aukinnar sálfélagslegrar heilsu en það þýðir að 

félagshæfni og sjálfsöryggi aukast, sjálfsmyndin er sterkari og hæfileikinn 

að takast á við andstreymi og streitu er meiri. 

Niðurstöður íslenskra rannsókna benda til þess að kennsluhættir séu 

fremur einhæfir í íslenskum grunnskólum. Kristín Jónsdóttir (2005) komst 

að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að þemavinna í litlum hópum sé ekki 

mikið notuð í grunnskólum á Íslandi, aðeins um 2% svarenda sögðu að 

notkunin væri mjög mikil. 14% svarenda sögðu að þemavinna væri nokkuð 

mikið notuð og 43% svarenda sögðu að hún væri fremur lítið notuð. Meiri 

áhersla var lögð á beina kennslu. Ingvar Sigurgeirsson og samstarfsmenn 

hans hafa metið störf nokkurra grunnskóla undanfarin ár og komust meðal 

annars að þeirri niðurstöðu að kennsluhættir séu  einhæfir og 

kennsluaðferðir hefðbundnar (Ingvar Sigurgeirsson, 1998). 

Ingvar Sigurgeirsson komst að því í vettvangsathugunum sínum frá 

níunda áratug síðustu aldar að hópvinna næmi um 10% alls kennslutíma í 

íslenskum grunnskólum (Ingvar Sigurgeirsson, 1994). 

Hafsteinn Karlsson (2009) bar saman kennsluaðferðir tuttugu og fjögurra 

grunnskólakennara í íslenskum og finnskum grunnskólum, sem kenna bóklegar 

greinar. Ástæða þess að hann valdi Finnland til samanburðar er að Finnar hafa 

komið vel út úr alþjóðlegum könnunum á árangri nemenda á meðan Ísland fær 
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lakari útkomu. Niðurstaðan gaf til kynna að íslenskir kennarar nota fábreyttar 

kennsluaðferðir miðað við finnska kennara. 

Árið 1989 framkvæmdu Johnson og Johnson eftirgreiningu þar sem þeir 

skoðuðu niðurstöður 323 rannsókna  og báru saman samvinnunám, 

samkeppnisnám og einstaklingsnám með tilliti til námsárangurs. Í meira en 

helmingi rannsóknanna var námsárangur bestur ef samvinnunám var notað 

en í 10% þeirra var námsárangur betri ef samkeppnis- eða einstaklingsnám 

var notað.  Í þessari sömu rannsókn Johnson og Johnson skoðuðu þeir 77 

rannsóknir með tilliti til sjálfstrausts og niðurstaðan var sú að samvinnunám  

getur hjálpað börnum að meta eigin verðleika og líta sig jákvæðum augum 

(Putnam, 1998). Rannsóknir hafa einnig sýnt að samvinnunám stuðlar oft 

að umburðarlyndi og vinskap. Í rannsókn Putnam og fleiri á áhrifum 

samvinnunáms á umburðarlyndi rúmlega 400 nemenda í almennum skóla 

gagnvart um 40 nemendum með námslegar sérþarfir kom í ljós að á 8 

mánaða tímabili áttu fleiri jákvæðar breytingar sér stað í þeim hópi þar sem 

samvinnunám var notað en í hópi þar sem samkeppnisnám var notað. Í 

báðum hópunum áttu þó jákvæðar breytingar stað (Putnam, 1998). 

2.3.6 Hlutverk kennarans 

Samkvæmt hugmyndum  Johnson, Johnson og Holubec (1993) er 

kennarinn í hlutverki leiðbeinandans þegar samvinnunám er notað. 

Hlutverk hans eru eftirfarandi: 

 Að skilgreina markmið námseiningarinnar, bæði 

námsmarkmið og félagsfærnimarkmið. 

 Að ákveða hvernig hóparnir eru myndaðir. 

 Að útskýra verkefnið fyrir nemendum. Hann tengir hugtök 

og upplýsingar við fyrri reynslu og þekkingu nemenda og 

gerir þeim grein fyrir hver markmiðin eru. Mikilvægt er að 

nemendur viti nákvæmleg til hvers er ætlast af þeim.  

 Að fylgjast með því hvernig samvinnan gengur í hópunum 

og grípa inn í til þess auka samskiptahæfni nemendanna eða 

til að aðstoða við viðfangsefnið.    

 Að meta bæði námslegan árangur og félagsfærni nemenda og 

aðstoða þá við að ræða saman um hvernig samvinnan gekk í 

hópnum.  
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2.4 Samantekt    

Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er barnið virkt í þekkingarsmíði sinni. 

Hugmyndir Piaget eru meðal annars þær að manneskjan sé frá barnæsku 

virkur, sjálfstæður einstaklingur sem býr til eða skapar sjálfur merkingu. 

Gagnvirk og næm kennsla ýtir undir og hvetur til virks náms og  tekur mið 

af þeirri þekkingu og skilningi sem barnið býr yfir af heiminum   

Vygotsky hélt því fram að allt nám væri afrakstur félagslegra og 

menningarlegra þátta eða að sýn einstaklingsins á veröldina mótist af 

félagslegum samskiptum. Hann lagði áherslu á kennslu þar sem kennarinn 

metur hversu mikinn stuðning nemandinn þarfnast við námið og að hann 

styðji barnið í að afla sér þekkingar.   

Samkvæmt kenningum Bruner tengist þróun mannshugans þróun 

samfélagsins og þeirri menningu sem þar verður til. Einstaklingarnir  þurfa 

að staðsetja það sem þeir upplifa í menningarlegt samhengi til þess að skilja 

það. Bruner fjallar um þær hugmyndir sem við höfum um nám barna og 

segir að kennslan byggist á þeim.  Kennarar þurfa að átta sig á hverjar 

þessar hugmyndir eru  því það hvaða viðhorf þeir hafa til náms og nemenda 

sinna er mikilvægt því kennsla þeirra byggir á þeim. 

Dewey lagði áherslu á að reynslan væri uppspretta menntunar. 

Samkvæmt hugmyndum hans skyldi skólinn vera lifandi samfélag þar sem 

barnið væri virkur þátttakandi. Hann lagði áherslu á að tekið væri tillit til 

hæfileika og þarfa nemendanna.     

Fjölgreindakenningin leggur áherslu á að hver og einn nemandi býr yfir 

mismunandi styrkleikum, áhuga og aðferðum við úrvinnslu þekkingar. 

Mikilvægt er að líta jákvæðum augum á mismunandi styrkleika nemenda.  

Þeir kennsluhættir sem kenndir eru við einstaklingsmiðað nám byggja á 

hugmyndum hugsmíðahyggjunnar og fjölgreindakenningarinnar.  Áhersla 

er lögð á að kennarinn skapi námsumhverfi þar sem tekið er mið af þörfum 

hvers nemanda. Kennsluhættir eru sveigjanlegir og áhersla er lögð á 

fjölbreytni. Kennarinn gerir ráð fyrir því að ólíkir nemendur hafi ólíkar 

þarfir og hann skipuleggur því margar leiðir til að koma til móts við þær. 

Líðan og viðhorf nemenda til náms eru mikilvæg og nauðsynlegt er  að 

miða kennsluna bæði að tilfinningum barnsins og vitsmunum þess.  

Ýmis sveitarfélög og sérstaklega Reykjavíkurborg hefur lagt áherslu á 

að unnið sé eftir hugmyndum um einstaklingsmiðað nám í grunnskólum og 

áhersla er meðal annars lögð á fjölbreytni og samvinnu nemenda. Hugtakið 

einstaklingsmiðað nám og samvinna nemenda hefur orðið fyrir valinu 
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fremur en önnur hugtök því það var talið meira lýsandi en til dæmis 

hugtökin opið skólastarf eða sveigjanlegir kennsluhættir. 

Samvinnunám er kennsluaðferð sem byggist á því að einstaklingarnir 

vinna saman í tiltölulega litlum hópum til þess að ná sameiginlegum 

markmiðum. Ýmsar kennsluaðferðir falla undir samvinnunám og margar 

leiðir eru til að mynda hópa. Mikilvægt er að hafa í huga félagslega stöðu 

nemenda þegar hópar eru settir saman.   

Rannsóknir benda til að samvinnunám geti eflt nám barna og félagslega 

færni þeirra. 
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3 Rannsóknin 

Í þessum þriðja hluta ritgerðarinnar fjalla ég um  rannsóknaraðferðina sem 

notuð var, markmið  rannsóknarinnar, framkvæmd og þátttakendur. Einnig 

segi ég frá þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun og 

gagnagreiningu. 

3.1 Rannsóknaraðferð - starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir eru meðal annars raktar til er félagssálfræðingsins Kurt 

Lewin og verka hans á fimmta áratug tuttugustu aldar. Hann  starfaði  í 

Bandaríkjunum og taldi að starfsmenn væru áhugasamari um vinnustað 

sinn ef þeir kæmu sjálfir að ákvarðanatöku um stjórnun hans og rannsakaði 

hvaða áhrif það hefði á einstaklingana ef þeir hefðu áhrif sjálfir.  

Hugmyndir hans hafa haft mikil áhrif og margir rannsakendur skipuleggja 

starf sitt í anda aðferða hans sem einkennast af ákveðnum 

rannsóknarskrefum sem mynda hring, sem  getur orðið að öðrum hring. 

Rannsóknarskrefin eru að fylgjast með, íhuga, framkvæma, meta og 

lagfæra (McNiff og Whitehead, 2006). Verk Lewin hafa verið 

starfendarannsakendum í ýmsum starfsgreinum hvati og stuttu eftir að verk 

hans kom út hóf Stephen Corey að gera starfendarannsóknir á menntun í 

Bandaríkjunum  (Kemmis og McTaggart, 2005). Um 1960 fór áhrifa 

starfendarannsókna að gæta í Bretlandi, fyrst og fremst með verkum 

Lawrence Stenhouse sem starfaði við menntun kennara. Hann lagði áherslu 

á að til þess að kennarar þróuðust í starfi væri nauðsynlegt að þeir horfðu 

gagnrýnum augum á eigin kennsluhætti og að þróa nýjar leiðir í starfi sínu 

(Kemmis, 1997; McNiff og Whitehead, 2006). 

Orðið starfendarannsókn hefur fest sig í sessi í íslenskri tungu á síðustu 

árum og nær yfir fjölmörg ensk heiti, til dæmis action research, self-study 

og practitioner research (Hafþór Guðjónsson, 2008).  Starfendarannsókn er 

rannsókn sem gerir starfsmanni kleift að rannsaka og meta starf sitt og eru 

aðferðirnar fjölbreyttar og áherslurnar misjafnar. Þær eiga sífellt meiri 

vinsældum að fagna víðs vegar um veröldina og hafa sérstaklega þróast í 

rannsóknum á kennslu (Kemmis og McTaggart,  2005; McNiff og 

Whitehead, 2006). Á Íslandi færist það í vöxt að kennarar taki þátt í slíkum 

rannsóknum þar sem þeir rannsaka eigið starf sem einstaklingar eða myndi 

hópa við slíkar rannsóknir (Hafþór Guðjónsson, 2008). 
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Í starfendarannsóknum felst að rannsakandinn rannsakar eigin 

starfshætti og eigin gildi. Hann er hluti af þeim aðstæðum sem hann 

rannsakar og spyr sjálfan sig hvort starf hans sé með þeim hætti sem hann 

er sáttur við. Ef hann er það ekki veltir hann fyrir sér hvaða úrbóta sé 

hugsanlega þörf. Ef hann er sáttur við starf sitt metur hann það til að sýna 

fram á að hvers vegna hann telji svo vera.  Ef honum finnst að starf hans 

þurfi umbóta við vinnur hann að þeim, heldur utan um gögnin og gerir 

reglulega grein fyrir framförum starfsins (McNiff og Whitehead, 2006). 

Þegar unnið er eftir aðferðum starfendarannsókna er mikilvægt að stefna 

að því að ferlið sé agað og kerfisbundið.  Slík vinnuáætlun tekur gjarnan á 

sig eftirfarandi mynd: 

 Skoða aðstæður 

 Skilgreina það sem rannsaka á 

 Hugsa um mögulegar leiðir 

 Prófa  leiðirnar 

 Fylgjast með eða mæla það sem gert er með því að safna um 

það  gögnum   

 Meta framfarir með því að búa til aðferð til að meta það sem 

gerist 

 Prófa réttmæti  

 Lagfæra vinnuna í ljósi matsins 

McNiff og Whitehead (2006) fjalla um það ferli að skoða starf sitt, 

ígrunda það sem fyrir augu ber eða það sem maður uppgötvar, breyta 

starfsháttum í kjölfarið, meta breytingarnar, lagfæra það sem þarf að 

lagfæra, sem hring, og að lokum hafa breytingar á starfsháttum átt sér stað.  

Hringferlið heldur stöðugt áfram því þegar rannsakandinn hefur um stundar 

sakir náð markmiði sínu vakna nýjar spurningar og honum finnst tími til 

kominn að hefjast handa enn á ný. Mynd eitt sýnir slíkt hringferli.   

Þetta ferli starfendarannsókna má líta á sem spírala.  Eins og sést á 

mynd tvö geta spíralarnir í ferlinu teygt anga sína í ýmsar áttir en breyta þó 

ekki lögun sinni frekar en ferli rannsóknarinnar (Jóna Guðbjörg Torfadóttir 

og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008). 
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Mynd 1. Ferli starfendarannsókna. 

Mynd 2. Ferli starfendarannsókna sem spírall. 

Þær hugmyndir sem liggja að baki starfendarannsóknum eru  

verufræðilegar, þekkingarfræðilegar og aðferðafræðilegar og þær hafa 

félagslegan tilgang.  

  Verufræðilegar hugmyndir. Verufræðilegar hugmyndir snúast um 

tilvist einstaklingsins. Í starfendarannsóknum skiptir máli hvernig 

einstaklingurinn lítur á sjálfan sig því það hefur áhrif á það hvernig hann 

lítur á aðra. Starfendarannsóknir eru gildishlaðnar og þeir sem framkvæma 

slíkar rannsóknir  reyna að lifa og starfa í samræmi við þau gildi og þær 

skuldbindingar sem eru þeim mikilvæg. Þeir geta  upplifað  miklar 

mótsagnir ef þeir aðhyllast ákveðin gildi en finnst þeir ekki lifa í samræmi 

við þau (McNiff og Whitehead 2006; McNiff og Whitehead 2009).   
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Þekkingarfræðilegar hugmyndir. Þekkingarfræðilegar hugmyndir vísa  

til þess hvernig við skiljum og öðlumst þekkingu. Í þessu felst í fyrsta lagi 

að viðfangsefnið er rannsakandinn sjálfur. Í starfendarannsókn þar sem um 

sjálfsskoðun (e. self-study) er að ræða beinist athyglin að rannsakandanum 

og spurningar hans snúa að honum og hann veltir því til dæmis fyrir sér 

hvað hann sé að gera og hvernig hann geti bætt starf sitt. Í öðru lagi er átt 

við að þekkingin er óviss og margræð og mörg svör geta verið við hverri 

spurningu. Þekkingin verður til en er ekki uppgötvuð. Í þessu felst að 

rannsakendur búast ekki við ákveðinni niðurstöðu sem hægt er að nota hvar 

sem er heldur búa þeir til persónulegar kenningar til þess að sýna að þeir 

hafi lært og aðrir séu velkomnir að læra með þeim. Þeir meta verk sín eftir 

því hvort þeir lifi og starfi eftir menntunarlegum og félagslegum gildum 

sínum. Í þriðja lagi felst í þessu að tilurð nýrrar þekkingar er samvinnuferli. 

Því þótt rannsakandinn sjálfur sé viðfangsefni rannsóknarinnar er hann ekki 

einangraður því hann lifir og starfar í samskiptum við aðra á öllum stigum 

ferlisins (McNiff og Whitehead, 2006). 

Aðferðafræði. Starfendarannsóknir eru framkvæmdar af einstaklingum 

sem líta á sig sem virka gerendur og aðferðafræðin er því í sífelldri þróun. 

Ólíkt því sem tíðkast í hefðbundnum félagsvísindum leita þeir ekki eftir 

lokaniðurstöðu og búast ekki við að fá ákveðin svör. Rannsóknarferlið 

sjálft er aðferðafræðin og er það oft óskipulagt og tilraunakennt. 

Rannsakandinn leitar að leið sem gæti hentað fram á veginn og prófar hana. 

Hann lítur á svörin sem skammtímasvör því hvert svar felur í sér nýja 

spurningu. Með þessu er lögð áhersla á mikilvægi þess að vera opinn fyrir 

nýjum möguleikum og að skilja nám á þann hátt að því sé aldrei lokið.  Í 

stað þess að leggja af stað með tilgátu sem rannsakandinn annað hvort 

stefnir að að hafna eða samþykkja hefur rannsakandinn för sína með 

hugmynd og fylgir henni þangað sem hún leiðir hann.  

Félagslegur tilgangur. Starfendarannsókn hefur félagslegan tilgang.  

Hann getur verið sá að  bæta starf sitt með því að efla nám sitt. Þegar 

rannsakandinn rýnir í starf sitt, lærir hann og námið hefur  áhrif á starfið 

sjálft og þá einstaklinga sem hann hefur samskipti við. Það er á ábyrgð 

rannsakenda að gera niðurstöður sínar öðrum kunnar þar sem fram kemur 

að lærdómurinn hafi skilað sér í bættu starfi. Þessar niðurstöður eða 

greinargerðir innihalda starfskenningar rannsakenda (McNiff og 

Whitehead, 2006). Mikilvægt hefur þótt að kennarar þróuðu eigin 

starfskenningu og litið er á ígrundun sem forsendu þess að kennarinn verði 

meðvitaður um eigin starfskenningu og vaxi sem fagmaður í starfi 

(Ragnhildur Bjarnadóttir, 2008). Starfskenningin er samsett úr fræðilegri 
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þekkingu sem kennarinn aflar sér í námi sínu og af lestri fræðitímarita og 

fagbókmennta, reynslu sem hann öðlast í starfi sínu og siðferðilegum 

viðmiðunum og ígrundun (Trausti Þorsteinsson, 2002). 

Hafdís Guðjónsdóttir (2004) segir að til að auka og dýpka fræðilega 

umræðu um kennarastarfið sé mikilvægt að þróa ferli sem styrkir víðtæka 

og gagnrýna umfjöllun um það. Umræðan þarf að byggja á þeim skilningi 

að á bak  kennsluna, eru oft duldar kennslufræðilegar kenningar. Fagleg 

ígrundun er ferli sem byggir á ákveðnum lykilhugtökum, meðal annars 

þekkingu á kennslu og uppeldisfræði, meðvitund á félagslegri menningu og 

skilningi á greinandi ígrundun.   

3.2 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006 er lögð áherslu á að skólar búi 

nemendur undir þátttöku í atvinnulífi og samfélaginu sjálfu. Þar þurfa skólar að 

finna leiðir til að koma til móts við þarfir hvers og eins. Skólinn á að leggja 

áherslu á vinnuaðferðir sem þroska félagslega færni og skipulags- og 

samskiptahæfni. Fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum á að ríkja.   

Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 kemur fram að hlutverk skólanna 

sé að stuðla að alhliða þroska nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóð-

félagi. Komið skal til móts við þarfir hvers og eins nemanda.  Í lögunum 

kemur skýrt fram að þjálfa skuli hæfni nemenda til samstarfs við aðra og 

það er ætlun mín að gera það. Ég sé fyrir mér að ég muni starfa við kennslu 

í nánustu framtíð og er þessi rannsókn hluti af því að þróast í starfi mínu 

sem kennari. Samkvæmt Aðalnámskrá og grunnskólalögum ber að koma til 

móts við þarfir hvers og eins nemenda og skólinn á að leggja áherslu á 

vinnuaðferðir sem þroska félagslega færni og skipulags- og samskipta-

hæfni. Fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum á að ríkja. Mark-

mið sem snúa að eflingu félagsþroska verður til dæmis aðeins náð með því 

að nemendur fái tækifæri til samvinnu.  

Markmið mitt með því að rýna í eigin kennsluhætti er að reyna að verða 

hæfari kennari en áður og að það birtist meðal annars í því að mér takist að koma 

betur til móts við ólíkar þarfir nemenda minna og þeir eflist sem námsmenn. 

Eins og fram kom í inngangi eru rannsóknarspurningar mínar þessar: 

 Hvernig samræmast starfshættir mínir gildum mínum um 

nám og kennslu? 

 Hvernig tekst mér að nota samvinnunám með það að markmiði 

að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda minna?  
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3.3 Þátttakendur 

Þátttakendurnir í rannsókninni auk mín eru nemendur mínir, rýnihópur og 

rannsóknarvinur sem jafnframt er athugandi. 

3.3.1 Nemendur mínir   

Nemendur mínir eru óhjákvæmilega þátttakendur í þessari rannsókn þar 

sem ég er að rannsaka sjálfa mig í samskiptum við þá. Um er að ræða 26 

nemendur í 5. bekk. Ég er að kenna þessum börnum í fyrsta sinn.  Skólaárin 

á undan þegar þeir voru í yngstu deild skólans voru þrír fremur fámennir 

bekkir í árganginum. Þegar þau hófu nám í miðdeild, það er í fimmta bekk 

voru myndaðir tveir bekkir úr þremur. Þetta er því fyrsta skólaárið þeirra í 

þessum bekk. Nemendahópurinn er fjölbreyttur. Í bekknum eru 18 stúlkur 

og 8 drengir. Þau eru jafnmisjöfn og þau eru mörg, öll hafa sínar sterku 

hliðar og aðrar ekki eins sterkar. Nokkrir hafa greinst með athyglisbrest 

með eða án ofvirkni og eitt barn er með þroskahömlun. Ætlunin er að 

nemendur mínir njóti góðs af því að taka þátt í rannsókninni.   

3.3.2 Rýnihópur    

Samstarfsmenn mínir voru meðlimir í rýnihóp ásamt rannsóknarvini mínum sem 

heitir Margrét Sverrisdóttir. Í hópnum voru tíu umsjónarkennarar á yngsta stigi, 

miðstigi og unglingastigi.  Allt voru þetta konur með mislanga kennslureynslu.  

Ein í hópnum var að kenna í fyrsta sinn og sú sem var með mestu 

kennslureynsluna hafði kennt í um 35 ár. Konurnar voru á aldrinum 33 ára til 58 

ára. Að  auki voru  tveir  deildarstjórar í hópnum og kenndi annar þeirra nokkrar 

kennslustundir á viku. Sá var deildarstjóri miðdeildar og yngstu deildar og einnig 

rannsóknarvinur minn. Hinn var deildarstjóri unglingadeildar. Báðir deildar-

stjórarnir voru með margra ára kennslureynslu. 

Hugmyndin að rýnihópnum kviknaði vorið 2010. Í Öldutúnsskóla er 

unnið eftir eineltisáætlun kenndri við Olweus. Olweusaráætlunin er  

forvarnarverkefni sem unnið er á kerfisbundinn hátt. Markmiðið er að 

skapa jákvæðan skólabrag og bekkjaranda í þeim tilgangi að fyrirbyggja 

einelti og andfélagslega hegðun. Unnið er samkvæmt sérstakri áætlun sem 

stuðlar að markvissum vinnubrögðum allra starfsmanna skólans.  Áætlunin 

gerir ráð fyrir að allir starfsmenn skólans þekki einelti og hvernig skuli 

bregðast við því (Olweus, 2005). 

Ég hef starfað í eineltisráði í Öldutúnsskóla þann tíma sem ég hef kennt 

við skólann. Á fundi síðastliðið vor með meðlimum eineltisráðsins, 

stjórnendum og fleirum  voru ræddar leiðir til þess að draga úr einelti eða 
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til að koma í veg fyrir það. Ein af þessum hugmyndum var að reyna að 

auka samvinnunám í kennslu. Á vormánuðum sóttu þrír kennarar við 

skólann námskeið í samvinnunámi og var einn af þeim rannsóknarvinur 

minn. Á þessum tíma var að mótast hugmynd um rannsóknarefni mitt og 

niðurstaðan varð sú að ég ákvað að verkefnið mitt mundi fjalla um eigin 

kennsluhætti og viðleitni mína til að auka fjölbreytni í kennslu minni fyrst 

og fremst með því að nota samvinnunám. Rannsóknarvinur minn ákvað að 

skoða starf sitt sem deildarstjóri. Í samráði við skólastjóra Öldutúnsskóla, 

Erlu Guðjónsdóttur, varð það úr að við höfðum samband við nokkra 

umsjónarkennara sem við töldum að hefðu áhuga á að auka samvinnunám í 

kennslu sinni, þar á meðal þá sem sótt höfðu fyrrnefnt námskeið. Við 

buðum einnig öllum umsjónarkennurum skólans að vera með í þessari 

vinnu og úr varð að tólf kennarar mynduðu hóp þar sem markmiðið var að 

læra saman um samvinnunám, miðla reynslu okkar hver til annarrar og læra 

hver af annari, hjálpast að og veita endurgjöf.   

Rýnihópar eru oft notaðir í eigindlegum rannsóknum og gegna þeim 

tilgangi að afla upplýsinga um ákveðið viðfangsefni og til að öðlast betri 

skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins hóps fólks gagnvart því 

(Lichtman, 2006; Sóley S. Bender, 2003). 

Lichtman (2006) bendir á að rýnihópur sé í raun eins og hópviðtal en 

það sem greini hópviðtal frá viðtali við einn einstakling er að samskiptin 

innan hópsins  geta vakið upp hugsanir og hugmyndir sem ekki vakni þegar 

rætt er við einstakling. Hún vitnar í Lewis (1995) sem segir að í nærandi 

umhverfi afhjúpi einstaklingarnir skoðanir sínar og á sama tíma verði þeir 

fyrir áhrifum frá öðrum gegnum samskipti við þá. 

Kennararnir í hópnum vissu að umræður og hugleiðingar sem upp komu 

á fundum hópsins yrðu notaðar í þessa rannsókn. Það var ljóst að ég mundi 

nýta endurgjöf frá þeim í rannsókn mína. Tilgangurinn með rýnihópnum 

var að læra saman um samvinnunám, miðla reynslu okkar og læra hver af 

annarri, hjálpast að og veita endurgjöf.    

McNiff og Whitehead (2009) segja í umfjöllun sinni um þátttakendur í 

starfendarannsóknum að ein tegund þátttakenda sé formlegur hópur sem í 

séu rannsóknarvinir rannsakandans og rannsakandinn hefur beðið um að 

starfa með sér.  Tilgangurinn með þessum hópi (e. validation group) er að 

hópmeðlimir veiti rannsakandanum endurgjöf á réttmæti gagnanna og 

rannsóknarinnar. Mér finnst hópurinn minn vera að hluta til hópur sem 

þessi. Hlutverk hópsins var að auki að allir sem í honum voru lærðu hver af 

öðrum um það hvernig við getum aukið fjölbreytni í kennslu okkar með því 

að nota samvinnunám í auknum mæli. Kennararnir í hópnum unnu allir að 
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því að nota samvinnunám í kennslu sinni og allir sem voru í hópnum gengu 

til liðs við hann vegna áhuga á að þróast í starfi. Því má segja að um 

þróunarverkefni okkar allra sem í hópnum eru sé að ræða.    

3.3.3  Rannsóknarvinur og athugandi.  

Rannsóknarvinur minn var Margrét Sverrisdóttir deildarstjóri miðdeildar 

Öldutúnsskóla og samkennari til nærri sex ára. Hún var einnig athugandi 

minn og fylgdist með kennslu minni og veitti mér endurgjöf á ákveðna 

þætti hverju sinni. 

Við höfðum áður kennt í sama árgangi um fimm ára tímabil en við 

byrjuðum báðar að starfa við Öldutúnsskóla haustið 2005. Margrét  var að 

vinna sitt meistaranámsverkefni á sama tíma og einnig að gera 

starfendarannsókn. Hún rannsakaði starf sitt sem deildarstjóri og meðal 

annars hvernig henni gengi að leiða starf rýnihópsins sem við vorum báðar 

í. Ég var rannsóknarvinur hennar.  

Samvinna okkar í tengslum við rannsóknir okkar var mikil og náin.  Við 

hittumst þrisvar til fjórum sinnum í mánuði samtals tuttugu sinnum í um það bil 

tvær klukkustundir í senn. Á fundum okkar ræddum við um rýnihópinn, 

skipulögðum og undirbjuggum fundina, ákváðum umræðuefni og verkefni á 

þeim. Við ræddum um það sem gerðist á fundunum.  Í öðru lagi um það hvernig 

mér gengi að skoða eigin kennslu, hvað gengi vel og hvað mætti betur fara og 

hvaða leiðir væru hugsanlega til úrbóta. Í þriðja lagi ræddum við um það sem 

Margrét varð áskynja með því að fylgjast með kennslu minni en hún fylgdist 

með mér sjö sinnum á rannsóknartímabilinu og einnig ræddum við um það sem 

snéri að henni og hennar rannsóknarverkefni. 

3.4 Gagnaöflun 

Gagnaöflun hófst í upphafi skólaársins 2010-2011 eða í lok ágúst 2010 og 

stóð yfir fram yfir miðjan mars 2011, það er hún stóð yfir þá  tæpa sjö 

mánuði sem rannsóknin stóð yfir. Gögnunum má skipta í fjóra  hluta.     

Rannsóknardagbók. Ég skráði rannsóknardagbók allan þann tíma sem 

rannsóknin stóð yfir. Ég lýsti því sem gerðist í kennslu minni, ígrundaði um 

það hvernig mér fannst mér sjálfri ganga, ég ígrundaði um líðan mína, lýsti 

og hugleiddi hvernig nemendur mínir brugðust við því sem ég gerði, um 

samskipti mín og þeirra og samskipti mín við samstarfsmenn mína svo 

eitthvað sé nefnt. 

Samtöl við rannsóknarvin minn og athuganda.  Margrét fylgdist með 

kennslu minni og við ræddum saman eftir slíkar athuganir og einnig fyrir 
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þau skipti sem hún fylgdist með kennslunni.  Hún fylgdist með kennslu 

minni í sjö skipti. Eins og áður hefur komið fram hittumst við tuttugu 

sinnum í um það bil tvær klukkustundir í senn á rannsóknartímanum.  Ég 

var einnig rannsóknarvinur hennar. Ýmist skráði ég niður eftir samtöl okkar 

eða hljóðritaði þau og skráði síðar niður samantekt 

Efni frá nemendum mínum. Um er að ræða örstuttar kannanir um 

samvinnuverkefni, sjálfsmat nemenda á ákveðnum þáttum verkefna, 

niðurstöður umræðna þeirra um mismunandi aðferðir við nám, ljósmyndir 

af samvinnunámsverkefnum nemenda og þeim við vinnu að sumum þeirra. 

Fundir rýnihópsins. Fundir rýnihópsins voru átta talsins á 

rannsóknartímanum.  Við hittumst í u.þ.b. 70 mínútur í hvert sinni.  Fundirnir 

voru hljóðritaðir og ég skráði samantekt eftir þá og jafnframt  hugleiðingar mínar 

sem vöknuðu á fundunum og við að hlusta og íhuga um þá. 

Fyrir hvern fund hittumst við Margrét og skipulögðum dagskrá 

fundarins og sendum út fundarboð og ábendingar um lesefni. Þessar 

upplýsingar má sjá í töflu eitt. 

Tafla 1.  Dagsetningar, tillögur að lesefni og umræðuefni funda rýnihóps. 

Tími Efni – undirbúningur fyrir fundi 

22. september 2010 Hvað er samvinnunám? (lesa kafla 1 og 2 í bókinni Allir geta 

eitthvað, enginn getur allt eftir Guðrúnu Pétursdóttur). 

5. október 2010 Upphitunarleikir og æfingar til að skapa góðan bekkjaranda  

(lesa bls. 51-88 í bókinni Allir geta eitthvað enginn getur allt). 

26. október 2010 Jákvæð sjálfsmynd (lesa bls. 134-149 í bókinni Allir geta 

eitthvað enginn getur allt). 

9. nóvember 2010 Lykilatriðin fimm í samvinnunámi (lesa kafla 4 í bók Hafdísar 

Guðjónsdóttur, Matthildar Guðmundsdóttur og Árdísar 

Ívarsdóttur Fagleg kennsla í fyrirrúmi). 

11. janúar 2011 Kennsluaðferðir samvinnunáms (lesa um þær í bók Ingvars 

Sigurgeirssonar Litróf kennsluaðferðanna). 

1. febrúar 2011 Jákvæð samvirkni og náin samskipti í samvinnunámi (lesa hluta 

kafla 4 í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi). 

22. febrúar 2011 Ábyrgð einstaklingsins, færni í að vinna með öðrum og uppgjör í 

samvinnunámi (lesa  hluta kafla 4 í bókinni Fagleg kennsla í 

fyrirrúmi). 

8. mars 2011 Mat á vinnu hópsins í vetur 
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Dagskráin tók  mið af því lesefni sem við Margrét lögðum til. 

Þátttakendur sögðu frá því sem þeir  höfðu gert frá  fundinum á undan, 

ræddu um það efni sem þeir höfðu lesið og tengdu það við eigin reynslu. 

Þeir ræddu um það sem gekk vel og það sem gekk ekki nógu vel. Oft voru 

prófaðir leikir eða æfingar sem tengdist því efni sem þátttakendur lærðu um 

hverju sinni. Rætt var um það hvers vegna fjölbreytni væri ekki meiri í 

kennslunni en vilji var til að auka hana og hvað kennurum fyndist um að 

taka þátt í starfi rýnihópsins.   

3.5 Greining gagna 

Greining gagna átti sér stað meira eða minna samhliða rannsókninni. 

Lichtman (2006) lítur á gagnagreiningu í eigindlegum rannsóknum sem 

endurtekið ferli gagnaöflunar og gagnagreiningar. Í þessu felst að 

rannsakandinn vinnur jafnt og þétt úr gögnunum, þótt það geti verið gert 

með mismunandi hætti. 

McNiff og Whitehead (2006) fjalla um hið tvöfalda eðli starfendarannsókna. 

Þegar rannsakandinn skipuleggur rannsóknina felast í því tvö tengd ferli. Í fyrsta 

lagi framkvæmir hann í hinu félagslegu umhverfi  sínu og skráir hvað gerist. Á 

sama tíma hugsar rannsakandinn um það sem hann gerir þegar hann framkvæmir 

og ígrundar um það sem hann lærir. Hann lærir ekki eingöngu um það sem hann 

gerir heldur einnig gegnum það sem hann gerir. 

Ég lærði af því sem ég framkvæmdi allan tímann sem rannsóknin stóð 

yfir og gerði það með því að greina þau gögn sem ég aflaði mér jafnt og 

þétt. Ég hlustaði á upptökur af fundunum fljótlega eftir hvern fund. Ég 

skráði ekki niður hvert orð heldur tók saman aðalatriðin hverju sinni. 

Daglegt starf mitt í kennslustofunni var auðvitað aðalrannsóknarvettvangur 

minn og þar var rannsóknardagbókin langmikilvægust. Allan tímann 

greindi ég það sem ég hafði verið að gera eða hafði upplifað og prófaði 

eitthvað út frá því sem ég hafði áður gert. Ég var því allan tímann þessa 

tæpu sjö mánuði að greina þau gögn sem ég aflaði frá degi til dags. Ég 

gerði fjórar samantektir á dagbókarskrifunum á tímabilinu. Við það fann ég 

ákveðin þemu eins og til dæmis eftir fyrsta mánuðinn fannst mér óreiða og 

ringulreið vera þættir sem höfðu mikið vægi í upplifun minni af kennslunni 

og öðrum daglegum störfum. Í næstu tveimur samantektum sá ég að mér óx 

ásmegin, ég bætti við nokkrum nýjum samvinnunámsverkefnum, kynnti ný 

hlutverk í tengslum við samvinnunámið fyrir nemendum og notaði ýmsa 

leiki og æfingar til að auka félagsfærni þeirra. Mér fannst í þessum tveimur 

samantektum ég geta greint ákveðna þróun meðal nemenda minna með 

tilliti til samvinnunámsins. Í þeirri síðustu fannst mér greinilegt hve 
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samvinnunám var orðið stór hluti af kennslu minni. Ég fann að hlutverk 

mitt sem kennari hafði sífellst færst meira í þá átt að vera leiðbeinandi 

nemenda minna. Að auki kom það fram að ákveðnir nemendur áttu 

endurtekið í erfiðleikum með samskipti í hópunum sínum.  

Það sama má segja um rýnihópinn.  Með því að ræða um það sem ég 

hafði gert í minni kennslu og hlusta á það sem aðrir höfðu um það að segja 

og að hlusta á það sem aðrir höfðu gert og veita endurgjöf á það var ég 

stöðugt að greina gögnin. Ég greindi ákveðin þemu í samantektum eftir 

fundi hópsins. Eitt af þeim var óöryggi við að nota samvinnunámsaðferðina 

og annað var það að kennurunum fannst styrkur fólginn í því að hittast í 

hópi sem vann að sameiginlegu markmiði þar sem traust og skilningur ríkti.   

Samtöl mín við rannsóknarvin minn og athuganda voru einnig mikilvæg í 

gagnagreiningunni. Það að ræða við hana um hugleiðingar mínar um sjálfa mig 

í tengslum við rannsókn mína hafa hjálpað mér við að greina hvað hefur 

gengið vel og hvað mér hefur fundist ég þurfa að bæta og lagfæra. 

3.6  Siðferðileg atriði 

Rannsóknin var unnin með leyfi skólastjóra Ödutúnsskóla, Erlu Guðjónsdóttur. 

Ég hafði samband við foreldra nemenda minna þar sem ég sagði þeim frá því 

að ég væri að gera rannsókn þar sem ég skoðaði eigin kennsluhætti og væri að 

skoða hvernig mér tækist að auka hlut samvinnunáms í kennslu minni. Ég óskaði 

eftir leyfi þeirra til að birta ljósmyndir af verkum nemenda og ljósmyndir af 

nemendum að vinna við þessi verkefni í ritgerðinni minni.   

Ég hafði auk þess samband við foreldra barns í bekknum sem á við 

fötlun að stríða vegna þess að mig langaði til þess að segja sérstaklega frá 

atviki í kennslustund þar sem mér fannst barnið sýna miklar framfarir. Ég 

sagði foreldrunum frá því hvaða atvik um ræddi.  

Enn fremur hafði ég samband við foreldra eins barns í hinum fimmta 

bekknum því mig langaði til að birt ljósmynd af veggmynd sem barnið 

vann í samvinnu við tvo af mínum nemendum á þemadögum í mars 2011.   

Ég óskaði eftir þessum leyfum með því að senda foreldrunum tölvupóst. 

Foreldrar veittu leyfi sitt í öllum tilfellum.  

Þegar ég birti brot úr dagbókum mínum frá rannsóknartímanum breyti ég í 

öllum tilfellum nöfnum barnanna og stundum breyti ég einnig kyni þeirra.  

Á fyrsta fundi rýnihópsins óskaði ég eftir leyfi hjá þátttakendum til að 

hljóðrita fundina og nota efnið í rannsóknina.  Þátttakendum var gert ljóst að 

upptökum yrði eytt eftir notkun. Þátttakendur rýnihópsins veittu allir leyfi sitt. 
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3.7 Samantekt 

Rannsóknin var unnin eftir aðferðum starfendarannsókna þar sem 

rannsakandinn er hluti af rannsókninni. Þátttakendur auk mín voru 

nemendur mínir 26 sem eru í 5. bekk , rýnihópur sem samanstóð af tólf 

kennurum og rannsóknarvini sem jafnframt var athugandi. Gagnaöflun fór 

fram með þeim hætti að ég skráði rannsóknardagbók þann tíma sem 

rannsóknin stóð yfir, ég ræddi reglulega við rannsóknarvin minn sem 

einnig fylgdist með kennslu minn. Ég skráði ýmist niður eftir fundi okkar 

eða hljóðritaði. Fundir rýnihóps voru átta talsins á rannsóknartímanum. 

Fundirnir voru hljóðritaðir og skráði ég samantektir eftir þá. Ég notaði 

einnig  ýmis gögn frá nemendum mínum. 

Við greiningu gagna fann ég ákveðin þemu, bæði við greiningu á 

dagbókarskrifum mínum og við greiningu á umræðum rýnihópsins. Mér 

fannst til dæmis eftir fyrsta mánuðinn að óreiða og ringulreið væru þættir 

sem höfðu mikið vægi í upplifun minni af kennslunni. Í næstu tveimur 

samantektum kom skýrt fram að ég jók hlut samvinnunáms í kennslu 

minni.  Mér fannst ég geta greint að færni nemenda minni ykist eftir því 

sem þeir unnu oftar í samvinnu við aðra. Í síðustu samantektinni fannst mér 

greinilegt hve samvinnunám var orðið stór hluti af kennslu minni. Ég fann 

að hlutverk mitt sem kennari hafði sífellst færst meira í þá átt að vera 

leiðbeinandi nemenda minna. Að auki kom það fram að ákveðnir nemendur 

áttu endurtekið í erfiðleikum með samskipti við aðra í hópunum sínum  

Ég greindi einnig ákveðin þemu við greiningu gagna í tengslum við 

rýnihópinn. Eitt af þeim var óöryggi við að nota samvinnunámsaðferðina 

og annað var það að kennurunum fannst styrkur fólginn í því að hittast í 

hópi sem vann að sameiginlegu markmiði þar sem traust og skilningur ríkti.   

Nánar verður fjallað um þessi þemu eða þætti í næsta kafla.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Ég 

mun segja frá því hvernig mér fannst mér ganga að nota samvinnunám í 

kennslu minni, helstu samvinnunámsverkefnum sem nemendur unnu á 

rannsóknartímanum, hvaða þróun mér fannst ég greina hjá nemendum 

mínum og helstu niðurstöðum umræðna um samvinnunám í rýnihópnum. 

4.1 Upphafið 

Nemendur mínir eru 26 talsins í 5. bekk. Í árganginum eru tveir bekkir sem 

skólaárin á undan voru þrír mun fámennari bekkir. Nemendurnir eru því 

allir með einhverjum úr gamla bekknum sínum en fleiri nýjum. Ýmislegt 

var með öðru sniði þetta haust en upphaf skólaáranna á undan. Ég hafði 

aldrei áður kennt jafnfjölmennum bekk. Einnig hóf ég störf með nýrri 

samstarfskonu. Þau fimm ár sem ég hafði unnið í Öldutúnsskóla hafði ég 

unnið með sömu samstarfskonunni í árgangi þar sem við höfðum starfað 

saman sem umsjónarkennarar í miðdeild. En nú hafði mín gamla 

samstarfskona, Margrét Sverrisdóttir, tekið við starfi deildarstjóra 

miðdeildar og yngri deildar. Nýja samstarfskonan sem hafði í áratugi kennt 

í öðrum skóla bjó yfir mjög mikilli kennslureynslu og hafði sérlega mikinn 

áhuga og þekkingu á stærðfræðikennslu sem ég hef vegna samvinnu okkar, 

notið góðs af og mínir nemendur einnig. 

Ég mun nú segja frá því hvernig mér fannst mér ganga í starfi mínu 

fyrsta mánuðinn þetta skólaárið. Ég vann eftir söguaðferðinni í 

samfélagsfræði um landnám Íslands. Þessi aðferð byggist á því að um sögu 

er að ræða sem hefur upphaf, atburðarás og endi. Aðferðin felur í sér  mikla 

fjölbreytni og rík áherslan er lögð á skapandi vinnu eins og myndverk ýmis 

konar og skapandi skrif, umræður og samvinnu, en einnig unnu nemendur 

ýmis einstaklingsverkefni. Nemendur unnu í sömu hópunum þann tíma sem 

þau lærðu um landnám Íslands frá upphafi skólaársins fram í desember. 

Strax í annarri viku skólastarfsins bjuggu nemendur til veggmynd sem var 

samansett af minni myndum sem hóparnir unnu og sýndi myndin byggð í 

fjarðarbotni í Noregi á 9. öld, sem er það umhverfi sem landnámsmennirnir 

komu úr en þar hófst sagan.    

Þann 2. september 2010 unnu nemendur þessa mynd og ég skrifaði þá í 

dagbókina: 
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Það var greinilegt í hópunum að nemendur unnu ekki beinlínis 

saman að einu verkefni heldur vann hver að sínu verkefni.  

T.d. í hópnum sem hafði það hlutverk að búa til og mála hús 

máluðu allir sitt hús og í hópnum þar sem átti að búa til 

skepnur bjó hver nemandi til sína skepnu. Hver vann sitt 

verkefni eins og hann væri að vinna einn en þó í hópi. Ég velti 

því fyrir mér hvernig ég gæti komið á jákvæðu samvirkninni 

sem er talin mjög mikilvæg í samvinnunáminu. Það er að segja 

að þau upplifi það að mikilvægt sé að hjálpast að og að þau líti 

svo á að verkefni sé ekki lokið fyrr en allir í hópnum þeirra 

hafi lokið því.  

Seinni hluta mánaðarins útskýrði ég fyrir nemendum mínum hlutverk 

efnisaflarans, en efnisaflarinn er sá eini í hópnum sem má standa upp til 

þess að sækja það efni sem þarf til hópstarfsins, hann sér um að öllu sé 

skilað á sinn stað og skilar verkefninu á sinn stað að vinnu lokinni. 

Mynd 3. Sýnishorn úr bók þar sem nemendur skráðu til skiptis hvernig 

samvinnan hefði gengið hverju sinni í verkefninu um landnám 

Íslands. Hér er skráning eftir tvær vinnulotur hjá einum hópnum. Ég 

hef skráð textann hér fyrir neðan. 

Eins og fram kom í fræðilega hlutanum í umfjölluninni um samvinnu-

nám er ein leið til að auka jákvæðu samvirknina í hópunum sú að nemendur 

skynji að allir í hópnum skipti máli að hver nemandi fái ákveðið hlutverk 
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(Frey, o.fl., 2009; Guðrún Pétursdóttir, 2003). Nemendur skiptust á að vera 

í hlutverki efnisaflarans. Að auki var einn nemandi í hlutverki athuganda en 

hann skráir í lok hvers tíma sem samvinnunám var notað í verkefninu um 

landnám Íslands, hvernig samvinnan hefði gengið í þar til gerða bók. 

Sýnishorn má sjá á mynd þrjú. Ég bætti síðar inn fleiri hlutverkum. Í 

október bætti ég inn hlutverki hvetjarans og í nóvember hutverki 

þagnarforingjans.  Ég mun segja nánar frá þessum hlutverkum síðar.  

Fyrri síða: 

1. Hvernig gekk samvinnan í hópnum í dag? Fín. 

2. Höfðu allir nóg að gera? Já, já. 

3. Hvað gekk best? Að gera fötin. 

4. Hvers vegna? Af því að það er góður vinnufriður og samvinna. 

5. Hvað gekk illa? Að halda líminu í skefjum, það fór lím á 

pennaveskið. 

6. Var einhver sem vann mest? Lára. 

7. Var einhver sem vann ekkert? Nei. 

Seinni síða: 

1. Hvernig gekk samvinnan í hópnum í dag? Ágætlega. 

2. Höfðu allir nóg að gera? Já, já. 

3. Hvað gekk best?  Að vinna saman. 

4. Hvers vegna?  Því að þær eru skemmtilegar. 

5. Hvað gekk illa? Enginn, allir stóðu sig vel. 

6. Var einhver sem vann mest? Ég og Lára. 

7. Var einhver sem vann ekkert? Nei. 

Í þessum hópi leit út fyrir að samvinnan hefði gengið vel þessa tvo daga. 

Í byrjun september skipulögðum við samkennari minn  

stærðfræðikennsluna á þann hátt að nemendur unnu saman í hópum á sex 

stöðvum.  Ég skrifaði í dagbókina mína þann 9. september 2010: 

Í dag var síðasti dagur stöðvavinnunnar í stærðfræðinni. Verkefnin 

eru mjög góð og mér virðast allir hafa lært eitthvað nýtt eða dýpkað 

skilning sinn. En sum börnin eru óöguð og ósjálfstæð og hávær.  

Mig hefur stundum langað til að hrópa á þau að hafa hljóð.  En ég 

hef bitið á jaxlinn.  Ekki æst mig. Það eru alltaf einhverjir sem fara 

að gera eitthvað annað, sveifla málböndum og slíkt.  Fjölbreytnin í 
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verkefnunum er mikil, allt meira og minna verkleg vinna, mæla 

lengd, finna flatarmál, hitastig og þyngd. Þau hafa unnið inni og 

úti. Flestir leggja sig virkilega fram, en það eru þessir fáu sem fara 

að gera eitthvað annað, trufla og pirra aðra.  Málið er að mér finnst 

ég ekki hafa fullkomna stjórn á aðstæðunum, kennslunni, 

nemendunum. En kannski er það í lagi ef nám á sér stað? 

Mynd 4. Byggð í fjarðarbotni í Noregi á 9. öld. Stór klippimynd unnin í 

samvinnu allra nemenda bekkjarins. Hver hópur bjó til ákveðinn 

hluta myndarinnar. 

Þann 14. september voru nemendur að búa til landnemana sína en hver 

hópur bjó til fjölskyldu sem flytur frá Noregi til Íslands. Áður en þau hófust 

handa við að búa landnemana til ræddi ég við þau góða stund um það að 

þau bæru sameiginlega ábyrgð á því að búa landnemana til. Þau þyrftu að 

ræða saman um nöfn þeirra sem eru í fjölskyldunni og um stöðu þeirra, til 

dæmis að það yrði að vera samsvörun í nöfnum og stöðu, það er ef drengur 

í fjölskyldunni heitir Svavar Garðarsson yrði pabbinn að heita Garðar og 

svo framvegis. Þarna hafði ég jákvæðu samvirknina í huga. Ég skrifaði í 

dagbókinni þennan dag,14. september 2010: 

Í dag var samvinnunám í samfélagsfræði, landnámi Íslands.  Það 

gekk bara alveg ágætlega fyrir utan lætin í börnunum. Þau voru 

vinnusöm og virðast njóta þess að búa til landnemana sína. 
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Mynd 5. Landnemar- fjölskylda. Samvinnuverkefni í 5. bekk. Nemendur 

unnu saman fjórir til fimm saman í hópi. 

Þann 20. september skrifaði ég: 

Erfitt í dag vegna ókyrrðar og óróleika í  bekknum. 

Þann 23. september skrifaði ég: 

Ég á eitthvað svo erfitt með að einbeita mér.  Það er allt á 

fleygiferð í kollinum á mér allan daginn, algjör óreiða finnst mér. 

Nemendamálin eru aðalmálið, þ.e. samskiptin milli þeirra og 

einnig samskiptin milli mín og þeirra. Ég hef ansi oft þurft að 

byrsta mig ansi hátt.  Ég er ekki nógu ánægð með þetta.  En samt 

gengur margt vel. Ég kann virkilega vel við nemendur mína og 

sumir eru einstaklega skemmtilegir. En ég er eins og þeytispjald 

allan daginn. Svo eru aðrir starfsmenn endalaust ,,að trufla“ mig. 

Dagbókarskrif mín þennan rúmlega fyrsta mánuð skólaársins einkennast 

af því að mér finnst ég hafa lagt mig fram við að nota samvinnunámið og 

að útskýra fyrir nemendum mínum mikilvægi þess að vinna saman og að 

ræða saman til að komast að niðurstöðu í hópavinnunni. Það er greinilegt 

að ég upplifi að hafa of mikið að gera og mér finnst ég ekki hafa tíma til að 

ræða við samstarfsmenn mína sem eiga við mig erindi því mér finnst þeir 

taka tíma minn frá undirbúningi kennslunnar. Að auki kemur fram að mér 



 

58 

finnst ég ekki hafa nógu góð tök á bekknum. Órói er of mikill og 

vinnufriður ekki nægilegur. 

Í samantekt sem ég gerði úr dagbókinni minni í byrjun október skrifaði 

ég að mér fyndist óreiða vera stór hluti af því sem ég upplifði þessar fyrstu 

vikur. Mér finnast nemendurnir vera órólegir og að það vanti vinnufrið 

tilfinnanlega alltof oft. Auðveldast sé að halda vinnufrið þegar hver vinnur í 

sinni vinnubók, þá sé auðveldast að halda frið og þokkalegri ró. Það kemur 

einnig fram í þessari samantekt að mér finnist erfitt þegar þau vinna saman 

og langerfiðast þegar þau vita ekki nákvæmlega til hvers er ætlast af þeim. 

Mér finnst ég útskýra vel en  svo kemur það í ljós í vinnu nemenda að ég 

hef ekki  gert það nógu ítarlega.  Ég tek það fram í dagbókinni að ég leggi 

sífellt áherslu á það að á nemendur sem sitji við sama hópborð leiti eftir 

aðstoð hjá hverjum öðrum og að þeir veiti hjálp og á þessum tíma finnst 

mér þau vera farin að gera dálítið af því.    

En það er ekki eingöngu mikið að gera í því sem snýr beint að nemendum 

mínum. Á deildarfundi í miðdeild í lok september kom fram að nokkrum 

kennurum, þar á meðal mér, fannst vinnuálag og ýmsar tilskipanir taka of mikinn 

sess í daglegu störfum kennara. Dagskrá fundarins var fyrst og fremst sú að fara 

yfir ýmis verkefni sem ætlast var til að kennarar ynnu með nemendum sínum. Ég 

hafði skráð hjá mér um kvöldið í dagbókina mína þau verkefni sem rædd voru á 

þessum fundi því það gekk fram af mér. Verkefnin voru eftirfarandi og skráði ég 

eftirfarandi í dagbókina mína 30. september 2010: 

 SMT reglur. Hvernig gengur kennurum að kenna þær? 

Ákveðnar samskiptareglur sem um ræðir og ætlast til að 

kennarar kenni nemendum þær. 

 Evrópsk samgönguvika.  Hún var á næsta leiti og leitað var 

eftir hvað kennarar ætluðu að gera í tilefni hennar. 

 Loftslagsdagurinn, hvaða verkefni vilja kennarar vinna? 

 Námsmatsmöppur. Rætt um að námsmatsmöppur nemenda 

færu heim í lok vikunnar. Það er alltaf vinna í kringum það 

þegar möppurnar fara heim. 

 Vinavika í október, hvaða verkefni verða unnin þá? Ákveðið 

af Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar að slík vika yrði haldin í 

öllum grunnskólum Hafnarfjarðar. 

 Umhverfisnefndin minnti kennara á flokkun pappírs og úrgangs. 
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 Afmælisnefnd skólans. Fulltrúi hennar á fundinum  óskaði 

eftir því að kennarar gæfu sér tíma til að fá nemendur til að 

koma með hugmyndir um atriði á fimmtíu ára afmæli skólans 

sem verður árið 2011. 

 Skráningar á seinkomum í mentor, farið yfir reglur þar að lútandi 

 Göngum í skólann, verkefni kynnt fyrir kennurum. 

Á fundinum vorum við nokkrir kennarar sem vorum mjög ósáttir við 

þann takmarkaða tíma sem okkur fannst okkur ætlaður til undirbúnings 

kennslu þar sem sífellt bættust við ný verkefni sem ætlast var til að 

kennarar sinni á einhvern hátt. 

Ég skrifa að kvöldi dags þann 30. september 2010, daginn sem þessi 

fundur var haldinn: 

Ég vann til 17:30 og fékk 15 mínútur í mat en tók ekkert hlé 

eftir hádegi. Hvernig á maður að fara að því að þróa sig í 

starfi? Það er varla hægt nema vinna 50% starf til þess að það 

sé hægt.  Það er stanslaust verið að dæla í okkur vinnu, þ.e 

einhverju öðru en er í námskránni. 

En þrátt fyrir það að mér fyndist ég oft og tíðum úrvinda var einnig  

gaman og margt gekk vel þennan fyrsta mánuð þótt oft hafi  komið upp 

samskiptavandamál sem mér finnst mér ekki ganga nógu vel að leysa.  Ég 

skrifaði 29. september 2010 í dagbókina: 

Í tveimur síðustu tímunum í dag var samvinnunám, landnámið.  

Það gekk alveg ágætlega með hlutverkin. Nú er efnisaflarahlut-

verkið búið að vera til staðar í 3 vikur. Ég bætti aðeins við í dag 

þannig að í hverjum hópi var einn aðstoðarmaður efnisaflara því 

efnisaflarinn átti að saga tvær spýtur. Svo hafði einn nemandi það 

hlutverk að skrifa í dagbókina. Ég ræddi við þau áður að sá sem 

skrifaði þyrfti að fylgjast með samvinnunni í hópnum allan tímann 

og því þyrfti að vera á hreinu hver það væri hverju sinni sem 

skrifaði.  Hópvinnan gengur betur.  Þau eru áhugasöm um skipin 

og leggja sig fram.  Þau taka þetta alvarlega. En það er alltaf 

eitthvað sem gengur ekki nógu vel. Björn gat eða vildi ekki vera í 

hópnum sínum, sagði að hópurinn væri leiðinlegur.  Gerði ekkert.  

Hann vann annað verkefni í seinni tímanum. Ólafur gerði sáralítið.  

Sjöfn var mjög neikvæð því hinar í hópnum voru ekki sammála 

henni um hvernig botninn í skipinu ætti að vera. 
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Nemendur voru langflestir áhugasamir um verkefnin um landnám 

Íslands eins og mér finnast til dæmis ljósmyndirnar hér á næstu síðum bera 

vitni um. En þarna kom í ljós að ákveðnir nemendur áttu erfitt með 

samvinnuna og kom það ítrekað fram á rannsóknartímanum. 

Mynd 6. Tveir nemendur að hjálpast að við að saga spýtu í skip 

landnámsmanna sem nemendur bjuggu til. 

Nemendur mínir tóku því mjög alvarlega að sinna hlutverki efnisaflara.  

Einu sinni leyfði ég nemanda að saga spýtu en sú stúlka var ekki í hlutverki 

aðstoðarmanns efnisaflara.  Annar í hópnum var fljótur að átta sig á þessum 

mistökum mínum og benti mér á þau og ég þurfti að taka leyfið aftur.  Ég 

lærði af þessu að ég verð að vera sjálfri mér samkvæm og fara eftir þeim 

reglum sem gilda eins og ég ætlast til að þau geri.  

4.2 Samvinnunámsverkefni 

Ég mun nú segja frá helstu samvinnuámsverkefnum sem unnin voru á 

tímanum sem rannsóknin stóð yfir. Í fyrstu unnu nemendur eitt samvinnu-

námsverkefni á hverjum tíma en eftir því sem tíminn leið voru stundum tvö 

verkefni í gangi í einu og jafnvel fleiri.   

4.2.1 Landnám Íslands 

Í kaflanum hér að framan sagði ég frá samfélagsfræðiverkefninu um 

landnám Íslands. Þar er unnið eftir söguaðferðinni. Verkefnið var unnið frá 

því í byrjun september og fram í desember. Í upphafi myndaði ég hópa sem 
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unnu saman allan tímann þegar samvinnuverkefnin voru unnin. Stundum 

unnu nemendur einstaklingsverkefni. Nemendur unnu saman að því að búa 

til klippimynd af byggð í firði í Noregi eins og fram kom hér að framan. 

Þeir bjuggu til fjölskyldur, landnemana, skip og hús í nýja landinu. Vinnan 

við skipin fór þannig fram að eftir að nemendur höfðu skoðað myndir af 

skipum landnámsmanna, lesið um þau og rætt saman fengu þau 

pappakassa, málningarlímband, léreft, spýtur og málningu og verkefni 

þeirra var að búa til skipin úr þessum efniviði. Þessi vinna var mjög 

skemmtileg og lífleg. Nemendur voru ákaflega áhugasamir og mjög virkir. 

Mynd 7. Landnám Íslands, nemendur að vinna saman við að búa til skip 

landnámsmanna úr pappa. 

Fyrir framan kennslustofuna okkar er hol og þar er gott pláss sem við 

nýttum í þessari vinnu. Þau unnu einnig saman að veggmynd sem lýsti því 

hvað gæti gerst á leiðinni yfir hafið til Íslands. Að auki bjuggu hóparnir til 

hús landnámsmanna. Í desemberbyrjun var kynning fyrir foreldra þar sem 

hóparnir kynntu vinnu sína og afrakstur. Hluti af námsmati í samfélags-

fræði var sjálfsmat nemenda þar sem þeir mátu samvinnuna í hópnum. 

Hver nemandi bjó til sína vinnubók en í henni voru einstaklingsverkefni og 

verkefni sem voru unnin í samvinnu ásamt sjálfsmati og eru tvö sýnishorn 

af lokaorðum hér á næstu síðum. 
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Mynd 8. Landnám Íslands, nemendur að vinna saman við að búa til skip land-

námsmanna.  

Mynd 9. Landnám Íslands, nemendur að vinna saman við að búa til skip 

landnámsmanna úr pappa. Hér er verið að mála. 
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Mynd 10. Landnám Íslands, skip landnámsmanna ásamt landnemum. 

Mynd 11. Landnám Íslands, landnemar í skipi sínu. 
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Mynd 12. Sýnishorn af lokaorðum í vinnubók sem nemendur unnu í tengslum 

við landnám Íslands.  Í vinnubókinni voru verkefni sem nemendur 

unnu einir og einnig önnur verkefni sem þeir unnu í samvinnu við 

aðra í hópnum sínum.  Sjá texta hér fyrir neðan. 

Mynd 13. Sýnishorn af lokaorðum um verkefnið landnám Íslands. Sjá texta 

hér fyrir neðan. 
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Lokaorð. Þetta var svo gaman að vera með þessum krökkum. Mér fannst 

skemmtilegast að gera húsið og kallana.  Mér fannst erfiðast að gera skipið. 

Ég lærði að hjálpa öðrum. Mér fannst áhugaverðast að gera húsið. 

Lokaorð. Ég hef lært helling í vetur og þetta er eitt af því sem ég hef 

lært. Þetta verkefni vakti áhuga minn á því að vita meira um forfeður okkar. 

Og enn skemmtilegra með svona líka frábærum hópi! Þetta verkefni 

krafðist mikillar vinnu og nákvæmni en árangurinn var góður. Ég vona að 

þið hin séuð sama sinnis. Svo nú segi ég bara takk fyrir mig og ég vona að 

þið hafið gaman af. 

4.2.2 Samvinnunámsverkefni í ensku 

Í október útbjuggum við Margrét rannsóknarvinur minn enskuverkefni en hún 

kennir ensku ásamt mér í árganginum.  Verkefnið var um klæðnað, liti og 

líkamshluta. Við útbjuggum verkefnið með það í huga að nemendur yrðu að 

vinna saman og með þessu vorum við að reyna að auka jákvæða samvirkni. 

Við lögðum áherslu á að nemendur væru háðir hver öðrum. Johnson og 

Johnson (1994) segja jákvæða samvirkni eiga sér stað þegar nemendur gera sér 

ljóst að þeir tengjast hver öðrum á þann hátt að einstaklingurinn nái ekki 

árangri nema allir nái árangri.  Þá gera þér sér ljóst að framlag hvers og eins 

gagnast ekki eingöngu honum sjálfum heldur öllum hópnum. Nemendur unnu 

saman tveir og tveir. Við ákváðum að hafa hópana fámenna og höfðum í huga 

hugmyndir Johnson og Johnson (1994) sem segja að því minni sem hópurinn 

er því meiri verður ábyrgð einstaklingsins. Við lögðum okkur fram við að hafa 

leiðbeiningar enskuverkefnisins skýrar. Nemendur höfðu ákveðinn tíma til 

vinna það og til þess að þau næðu því þurftu þau að nýta tímann mjög vel og 

því nauðsynlegt að báðir aðilar nýttu tímann mjög vel og það var það sem 

gerðist. Við vildum að nemendur fyndu að þeir væru háðir hver öðrum. 

Nemendur voru áhugasamir og virkir. Nemendur gegndu hlutverkum sem þeir 

skiptust á að vera í. Þetta voru hlutverk efnisaflarans sem áður hefur verið 

fjallað um og hlutverk hvetjarans. Ég hafði útskýrt fyrir nemendum mínum 

hlutverk hvetjarans í byrjun október. Hlutverk hvetjarans er að hrósa 

meðlimum hópsins þegar vel gengur og að hvetja þá sem eru í hópnum hans að 

vinna saman. Hann á einnig að fylgjast með því að enginn sé útilokaður frá 

umræðum og vinnunni í hópnum. Nemendur voru orðnir nokkuð þjálfaðir í 

hlutverki efnisaflarans þegar hér var komið við sögu. Ég útskýrði verkefnið 

munnlega fyrir hópnum og skráði aðalatriðin á töflu auk þess sem allir hópar 

fengu skriflegar leiðbeiningar um verkefnið. Þar kom einnig fram hve stóran 

hluta verkefni gilti af heildareinkunn annarinnar í ensku og að mat á 

samvinnunni í hópnum hefði ákveðið vægi (sjá enskuverkefni í viðauka 1). 
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Þann 28. október 2010 skrifaði ég í dagbókina: 

Í dag var seinni hluti enskuverkefnisins. Mér fannst það ganga 

vel. Þau byrjuðu strax, nýttu tímann vel og samvinnan gekk vel. 

Ég heyrði aðeins einu sinni pínu rifrildi, varla rifrildi, smá pex.  

Þau hættu strax þegar ég benti þeim á að tíminn væri naumur. 

Mynd 14. Samvinnuverkefni í ensku, líkamshlutar, klæðnaður og litir. 

Nemendur unnu tveir til þrír saman við þetta verkefni. 

Mynd 15. Samvinnuverkefni í ensku. Nemendur unnu saman tveir til þrír. 
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Ég og Margrét útbjuggum þrjú enskuverkefni til viðbótar þessu sem unnin 

voru í samvinnu nemenda og voru hóparnir misfjölmennir eftir verkefnum. Í 

þremur af þessum verkefnum mátu nemendur sjálfir samvinnuna. Hver hópur 

mat samvinnuna í sínum hópi. Eitt af þeim var verkefni um dýr sem nemendur 

unnu í febrúar og mars 2011. Það var unnið á svipaðan hátt og verkefnið sem lýst 

var hér að ofan. Að auki kynntu nemendur það verkefni fyrir hópnum. 

Niðurstöður sjálfsmatsins í  því verkefni voru meðal annars að öllum hópunum 

fannst þeim ganga mjög vel að hlusta hvert á annað og það fannst þeim einnig 

þegar spurt var um hvernig þeim hefði fundist þeim ganga að hjálpast að. Öllum 

nema einum hópnum fannst þeim ganga mjög vel að halda sig að verki og 

tveimur hópum fannst þeim ganga vel að ljúka við verkefnið en hinum fannst 

þeim ganga mjög vel við það. Í þessu sjálfsmati spurðum við ekki um hvernig 

gengi að nota hlutverkin.  Það gerði ég í öðrum verkefnum til dæmis í verkefni 

um boðorðin tíu sem ég segi frá síðar. 

4.2.3 Tvö samvinnunámsverkefni í náttúrufræði 

Verkefni um sólkerfið og reikistjörnunar. Ég útbjó verkefni í náttúrufræði 

um sólkerfið og reikistjörnurnar. Tveir til þrír nemendur unnu saman.  Eins 

og í enskuverkefnunum sem ég lýsti hér að framan var ákveðinn tími til 

verksins og því mikilvægt að nýta tímann vel. Nemendur höfðu tvær 

kennslustundir til að vinna verkefnið sem fólst í því að skrá niður ákveðnar 

upplýsingar um reikistjörnuna sem hópurinn vann með og teikna hana auk 

þriðju kennslustundarinnar þar sem þeir kynntu sína reikistjörnu fyrir 

bekknum. Nemendur skiptust á að gegna hlutverki efnisaflara og hvetjara. 

Ég skrifaði í dagbókina 10. nóvember 2010: 

Verkefnið í náttúrufræði gekk alveg frábærlega vel.  Þau voru 

jákvæð, áhugasöm, spurðu lítið, þ.e. mér fannst þau sjálfbjarga og 

vinnusöm.  Ég held bara að mér hafi gengið vel að útskýra. Ég 

var búin að mynda hópa og ákveða hvar hver hópur ætti að vinna.  

Í þriðju kennslustundinni kom hver hópur upp að töflu og stóðu 

nemendur við púlt og kynntu sína reikistjörnu. Ég lagði á það áherslu að 

allir segðu eitthvað þótt ekki nema að segja hvað reikstjarnan kallaðist. Það 

treystu sér allir til þess.  

Í dagbókinni minni þann 14. nóvember 2010 skrifaði ég: 

Á fimmtudaginn kynntu þau verkefnið fyrir hópnum. Þau 

stóðu sig frábærlega vel, bæði sem kynnar og sem áhorfendur. 
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Ég var mjög ánægð með árangurinn vegna þess að ég hef lagt mikla 

áherslu á það að þegar nemendur kynna verkefni sín sýni aðrir nemendur 

þeim þá virðingu að hafa algjöra þögn og hlusta á það sem þeir hafa að 

segja. Stundum hefur það tekið dálítinn tíma að byrja en ég hef verið mjög 

ströng að þessu leyti og hef þá beðið viðkomandi að hinkra þar til algjör 

þögn er í bekknum. Þarna fannst mér ég sjá góðan árangur af starfi mínu. 

Ég skrifaði í dagbókina mína sama dag:  

En í verkefninu voru ákveðin hugtök sem ég sá að ég hefði 

þurft að útskýra betur, eins og þvermál og einnig heyrði ég að 

þau skildu sum ekki hvað mörg þúsund kílómetrar þýddu.  Ég 

þarf að muna þetta betur næst. Ég var að hugsa um þetta út frá 

einstaklingsmiðuninni samkvæmt hugmyndum Tomlinson en 

þar er lögð áhersla á að útskýra hugtök vel. 

Ég taldið mig hafa útskýrt hugtök nægilega í tengslum við verkefnið um 

sólkefið en þegar þau kynntu verkefnið sitt áttaði ég mig á því að ég hafði 

ekki útskýrt  ákveðin hugtök nógu vel. 

Mynd 16. Samvinnunámsverkefni í náttúrufræði um nytjafiska. Nemendur unnu 

saman að því að búa til fiskana og skrá niður upplýsingar um þá. 

Verkefni um nytjafiska. Í janúar 2011 unnu nemendur verkefni um nytjafiska 

og einn hópur um hvali. Þetta var verkefni sem samkennari minn bjó til. Í þessu 

verkefni höfðu nemendur ákveðinn tíma til að vinna verkefnið tveir til þrír 

saman. Þeir fengu texta til að vinna úr og leiðbeiningar um hvaða atriði skyldu 
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koma fram um fisktegundina í textanum sem þeir áttu að semja. Þar átti meðal 

annars að koma fram hve stórir og þungir fiskarnir geta orðið, hvaða veiðarfæri 

eru notuð til að veiða tegundina, á hverju fiskurinn lifir, hvort hann er uppsjávar- 

eða botnfiskur og hvernig hann er nýttur. Nemendur gegndu til skiptis 

hlutverkum efnisaflara og þagnarforingja en hans hlutverk er að gæta að því að 

nemendur ræði saman í lágum hljóðum. Afraksturinn, mynd og textar frá öllum 

hópunum var hengdum á töflu í kennslustofunni. Nemendur höfðu mikla ánægju 

af þessari vinnu. Það merkti ég á því hve vinnusöm og jákvæð þau voru og 

einnig af því hve afraksturinn var góður. Nemendur höfðu vandað sig við 

myndirnar af fiskunum og hvalnum og textarnir voru í flestum tilfellum ítarlegir. 

Í öllum hópunum unnu nemendur í sameiningu að því að teikna og lita 

myndirnar. Einnig hjálpuðust þau að við gerð textans, í sumum hópum skiptust 

þau á að skrifa en í öðrum tók einn nemandi það verk að sér. 

4.2.4 Samvinnunámsverkefni tengt jólum 

Í síðustu kennsluviku fyrir jól unnu nemendur verkefni sem kallast Hvað 

kostar að halda jól? Verkefnið er fengið úr bók Lilju M. Jónsdóttur 

Skapandi skólastarf og breytti ég því eftir þörfum. Það felst í því að 

nemendur búa til fjölskyldu sem er að undirbúa jólin. Hver fjölskylda hafði 

ákveðna fjárupphæð til umráða og þurfti að greiða af henni mánaðarleg 

útgjöld, svo sem húsaleigu eða afborganir af húsnæðislánum, leikskólagjald 

ef barn eða börn eru á leikskólaaldri, ferðakostnað það er vegna bíls eða 

strætisvagnaferða, hita og rafmagn, síma, mat, tómstundir og svo 

framvegis. Þá þurfti að greiða fyrir það sem tengdist jólaundirbúningi og 

jólahaldi. Unnið var við þetta verkefni hluta úr degi í þrjá daga í þriggja til 

fjögurra manna hópum. Nemendur komu með dagblöð og auglýsinga-

bæklinga að heiman áður en vinnan hófst til að fá raunsæja mynd af verði 

og til að skoða tilboð á vörum. Þau höfðu frjálsar hendur með afraksturinn.  

Ég skrifaði um þessa vinnu í dagbókina 15. desember 2010: 

Það sem gekk vel var að þau voru áhugasöm, þau urðu greinilega 

meðvitaðri um kostnaðinn, þeim kom á óvart hvað hlutirnir voru 

dýrir.  Í þessu verkefni fannst mér þau virkilega vinna saman. 

Ég tel að nemendur mínir hafi orðið meðvitaðri um þann kostnað sem felst í 

því að reka heimili við að vinna þetta verkefni. Ég heyrði það á umræðum þeirra 

í hópunum hvað þeim þóttu hlutirnir dýrir. Mér fannst samvinnan í hópunum 

ganga vel eins og nefni í dagbókinni frá 15. desember 2010. Það merkti ég meðal 

annars á því að eftir umræður í hópunum gekk þeim auðveldlega að komast að 

samkomulagi um það hvernig verkið yrði unnið og hversu háum fjárhæðum yrði 
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varið í hvern kostnaðarlið. Þetta verkefni virtist vekja áhuga þeirra sem eflaust 

hefur skilað sér í aukinni virkni. 

Mynd 17. Samvinnunám. Afrakstur eins hóps í verkefninu Hvað kostar að 

halda jól? Í sameiningu bjuggu nemendur til fjölskyldu.  Á jólapakk-

anum á þessari mynd eru með upplýsingar um kostnað fjölskyld-

unnarvið jólahaldið og önnur útgjöld í desember. 

4.2.5 Samvinnunnunámsverkefni í kristin fræði 

Í fyrstu vikunni í janúar unnu nemendur verkefni í tveggja til þriggja manna 

hópum um boðorðin tíu.  Hver hópur vann með eitt boðorð sem nemendur 

kynntu fyrir bekknum. Í verkefninu fólst að nemendur skráðu boðorðið og 

útskýrðu hvað það þýddi auk þess að myndskreyta. Nemendur gegndu 

hlutverkum efnisaflara og hvetjara ef tveir voru í hópnum en þar sem þrír 

voru í hópi bættist hlutverk þagnarforingjans við. Í nóvember hafði ég 

kynnt þetta hlutverk fyrir nemendum en í því felst að sjá til þess að 

nemendur í hópnum tali í lágum hljóðum. Þetta var verkefni sem unnið var 

á einum degi á þremur kennslustundum auk  kynningarinnar. 

Nemendur mátu samvinnuna. Í þessu verkefni voru spurningarnar í 

sjálfsmatinu opnar. Nemendum þótti þeim ganga vel að hlusta hver á annan 

og að hjálpast að. Spurt var hvað þeim fyndist þurfa að bæta í samvinnunni 

og langflestir sögðu að það þyrfti ekkert að bæta. Einn hópurinn sagði að 

þau þyrftu að halda betur áfram við vinnuna þegar þau ynnu saman og 

tveimur hópum fannst ekki ganga nógu vel að nota hlutverkin. Eins og áður 

hefur komið fram er tilgangurinn með því að nota hlutverkin sá að reyna  
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að koma í veg fyrir að einhver einn stjórni og vinni verkið og einnig eru 

þau hugsuð sem leið til þess að styrkja ákveðna nemendur og sjálfsmynd 

þeirra. Verkefni hvers og eins þarf að vera mikilvægt til að hægt sé að ljúka 

verkefninu. Mér hefur fundist að   nemendur eigi auveldast að sinna 

hlutverkum efnisaflarans og að skrá hvernig samvinnan hefur gengið í 

hópnum. Ég tel að þau gleymi fremur hlutverkum þagnarforingjans og 

hvetjarans. Það er hugsanlega vegna þess að hægt er að ljúka verkefnunum 

án þessara hlutverka þótt vinnan gangi betur ef þeim er sinnt vel.   

Mynd 18. Samvinnunámsverkefni í kristin fræði, boðorðin tíu.  Nemendur 

skráðu boðorðið, útskýrðu það og teiknuðu mynd. Hér er fjallað um 

boðorðið: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 

Nemendur hafa útskýrt boðorðið:  Þetta þýðir að við verðum að 

muna að halda sunnudag heilagan . Og þá verðum við að hvíla okkur. 

Manneskjan á myndinni segir: Sunnudagur er bestur 

4.2.6 Samvinnunámsverkefni í náttúrufræði - lífríki á landi 

Í lok janúar hófu nemendur vinnu í þriggja til fjögurra manna hópum um lífríkið 

á landi. Námsefninu var skipt milli nemenda þannig að hver hópur vann ákveð-

inn hluta. Einn hópur vann með votlendi, annar með fjöruna, sá þriðji með mela 

og sanda og svo framvegis. Hóparnir voru átta og námsefninu var því skipt í 

jafnmarga hluta. Nemendur skiptust á hluverkum efnisaflara, hvetjara, þagnar-

foringja og athuganda en hann skráir hvernig samvinnan gekk í hvert skipti. 

Nemendur skrifuðu um m.a. dýralíf, gróður, fundu ljóð sem tengdust efninu og 

fleira. Þeir leituðu upplýsinga úr bókum og af netinu um efnið. Hver hópur 
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kynnti sinn hluta fyrir bekknum. Nemendur höfðu nokkuð frjálsar hendur með 

afraksturinn.  Flestir hóparnir bjuggu til bók. Þann 23. febrúar skrifaði ég í 

dagbókina: 

Í morgun var samvinnunám í tvær kennslustundir í náttúru-

fræðinni...Enginn var ósáttur, allir höfðu nóg að gera nema ég var 

ekki alveg nógu ánægð með að Sara væri að búa til frosk úr pappír 

en hennar hópur er að vinna með votlendi og engir froskar þar.  

Við leystum það þannig að hún bjó til fugl í staðinn. Þau voru mjög 

áhugasöm í dag. Virk, jákvæð og ánægð.  Það var fremur rólegt.   

Þessi lýsing á ágætlega við námið tengt þessu verkefni. Þau voru dugleg 

að skipta með sér verkum og allir höfðu nóg að gera. 

4.2.7 Samvinnunám í landafræði 

Í febrúar hófst samvinnunám í landafræði Íslands og er þetta verkefni sem 

nemendur munu vinna við fram í maí í samfélagsfræðitímunum en þá munu þau 

kynna verkefnið fyrir foreldrum sínum. Í þessu verkefni vinna nemendur saman 

þrír til fjórir. Ég útbjó þetta verkefni sem er þrískipt. Fyrstu þrjár vikurnar vinna 

allir í sama efni um kort, áttir, jarðfræði Íslands og fleira.  Þá tekur við vinna í 

fjórar til fimm vikur þar sem hver hópur vinnur með sinn landshluta þannig að 

hver hópur býr hann til á einangrunarplast og notar til þess rifin dagblöð og 

veggfóðurlím. Síðan er landshlutinn málaður í samræmi við landslag og ár, vötn 

og jöklar einnig. Kaupstaðir eru merktir inn á kortið svo og fjöll, ár og jöklar og 

fleira. Þá búa nemendur til ferðabækling um landshlutann sinn. Þar á meðal 

annars að lýsa landslagi, nefna helstu þéttbýlisstaði og segja frá atvinnulífi, 

dægradvöl og sögustöðum. Einnig að fjalla um dýralíf, skrifa þjóðsögu sem 

tengist landshlutanum, nefna gististaði, skrifa stuttan kafla á ensku fyrir 

ferðamenn um eitthvað áhugavert í landshlutanum og fleira. Eins og í nokkrum 

verkefnum sem fjallað var um hér að framan kenna nemendur hver öðrum með 

því að hver hópur kynnir sinn hluta fyrir hinum. Hluti af námsmati er sjálfsmat 

nemenda á samvinnunni og mat kennara á henni. Kynningin á verkefninu í maí 

fyrir foreldra verður metin og einnig kynningin fyrir bekkinn. 

Á myndunum hér á eftir af nemendum við vinnu um landafræði Íslands 

má sjá að þau eru með lítil spjöld framan á sér með hlutverkunum sem þau 

gegna hverju sinni. Ég hafði útbúið spjöldin löngu áður en í rýnihópnum 

kom fram sú hugmynd að hafa þau hangandi framan á nemendum til þess 

að það yrði sýnilegra hver gegndi hvaða hlutverki. Í þessu verkefni gegndu 

þau hlutverki efnisaflara, þagnarforingja, hvetjara og athuganda. 
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Mynd 19. Landafræði Íslands.  Nemendur að búa til landshlutann sinn úr 

dagblöðum og veggfóðurlími. Nemendur eru með spjöld þar sem 

hlutverkunum er lýst.  Stúlkan er í hlutverki efnisaflara og 

drengurinn er í hlutverki þagnarforingja. Einn nemandi er í hópnum 

að auki og gegnir hann hlutverki hvetjara.  Nemendur skiptast á að 

skrá hvernig samvinnan gengur hverju sinni. 

Mynd 20. Landafræði Íslands. Nemendur að búa til landshlutann sinn úr dag-

blöðum og veggfóðurlími í samvinnu. Eins og sjá má eru þau með 

spjöldin hangandi framan á sér þar sem hlutverki hvers og eins er 

lýst. 
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Mynd 21. Landafræði Íslands.  Hér má sjá Norðurland eystra áður en 

málningarvinna hófst. 

Mynd 22. Landafræði Íslands.  Hér er búið að mála landshlutann.  Síðar 

merktu nemendur ýmsa staði inn á landshlutann. 

4.2.8 Samvinnunám í lífsleikni  

Samvinnunám í lífsleikni á haustönn. Nemendur leiklásu texta í hverjum 

tíma í námsefni þar sem áhersla er lögð á jafnrétti.  Námsefnið kallast Ég er 
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bara ég. Nemendur brugðu sér í ákveðin hlutverk þar sem markmiðið var 

að þjálfa nemendur í að setja sig í spor annarra. Sá sem var veran sem er 

persóna í sögunum var alltaf með hatt. Veran fór inn aðalpersónu hvers 

kafla og upplifir þannig tilfinningar hennar. Sá sem lék Sollu sem er stelpa 

sem reynir að særa og gera lítið úr öðrum var alltaf með trefil. Önnur 

hlutverk voru fimm til sex hverju sinni. Nemendur skiptust á hlutverkum 

þannig að í hverjum tveimur kennslustundum fékk hver hlutverk að jafnaði. 

Eftir leiklesturinn voru umræður og stutt skrifleg verkefni. Í 

lífsleiknitímunum í vetur er ég eingöngu með hálfan bekkinn í einu og gefst 

þá betra tækifæri til náinna samskipta og umræðna. 

 Samvinnunám í lífsleikni á vorönn. Námsefnið sem ég notaði kallast Að 

vaxa úr grasi. Í þessu námsefni vinna nemendur mikið í hópum og áhersla 

er lögð á að þau kynnist mismunandi hlutverkum í samvinnu til dæmis 

hlutverkum stjórnanda, kynnis, ritara, safnara sem er hið sama og hlutverk 

efnisaflarans. Nemendur mínir höfðu kynnst einhverju af þessum 

hlutverkum áður en sum voru ný. Félagahlutverkið var hlutverk sem þau 

höfðu ekki kynnst áður en allir nemendur í hópavinnu eru í því hltuverki. 

Hlutverk hans er að hjálpa til við að klára verkefni, hlusta vandlega á aðra, 

deila eigin hugmyndum og hæfileikum og hjálpa öðrum þannig að þeir 

finni að þeirra er þörf og að þeir séu mikilvægir. Verkefnunum er ætlað að 

þjálfa nemendur í virkri hlustun og að komast að samkomulagi.  Einnig er 

hugtakið vinátta skoðað og færni æfð sem tengist því. Lýsingar á 

hlutverkunum hanga upp á töflu í kennslustofunni okkar. Mikil áhersla er á 

umræður í þessu námsefni. 

Í janúar 2011 unnu nemendur verkefni um kosti og galla þess að læra 

einir, að læra í samkeppni við aðra og að vinna í samvinnu við aðra. Ég 

skráði allt sem nemendur nefndu í umræðunum á karton. Í töflu tvö má sjá 

niðurstöður umræðnanna um kosti og galla þess að læra sjálfur, að læra í 

samkeppni við aðra og að læra í samvinnu við aðra. 

Mér fannst ánægjulegt hvað nemendur töldu upp marga kosti þess að 

vinna í samvinnu við aðra. Mér fannst það jákvætt að þau gátu fundið kosti 

og galla við allar þessasr þrjár aðferðir við að læra og tel til dæmis að sú 

þjálfun í samvinnu og umræðum um gildi hennar sem nemendur mínir hafa 

fengið í vetur hafi skilað sér í aukinni námsvitund þeirra.  Nemendur voru 

mjög frjóir í umræðunum að mínu mati og tel ég  niðurstöður umræðna 

þeirra benda til að þeir séu nokkuð meðvitaðir um þessar þrjár mismunandi 

aðferðir við að læra, kosti þeirra og galla.   
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Tafla 2.  Niðurstöður umræðna nemenda um kosti og galla þess að vinna   

einn, í samkeppni og í samvinnu við aðra. 

  Kostir Gallar 

Að læra sjálfur Meiri vinnufriður 

Friður fyrir öðrum 

Enginn er ósammála manni 

Maður hugsar meira 

Maður lærir meira 

Maður þarf ekki að útskýra fyrir 

öðrum 

Enginn með svarið, enginn til 

að spyrja eða hjálpa 

Engir vinir 

Manni getur leiðst 

Ekki hægt að spjalla 

Maður hefur engan til að hjálpa 

sér ef maður er óöruggur 

Að keppa við aðra Maður lærir að taka ósigri og sigri 

Skemmtilegt að keppa 

Enginn kostur 

Gaman að vinna 

Maður hugsar hraðar 

Ef maður flýtir sér getur maður 

gert villur 

Maður getur orðið tapsár 

Maður flýtir sér og skrifar illa 

Leiðinlegt ef maður vinnur og 

vinur manns er í hinu liðinu 

Allir fara í fýlu sem tapa 

Geta myndast læti 

Að læra í samvinnu 

við aðra 

Maður lærir að vinna með öðrum 

Maður eignast fleiri vini ef maður 

er í félagsskap 

Maður er ekki einmana 

Það er hægt að ræða saman 

Hjálpast að 

Það er skemmtilegt 

Gaman að vera saman 

Hægt að fá álit annarra á 

hugmynd sem kannski er hægt að 

betrumbæta 

Þurfum ekki að biðja um hjálp frá 

kennaranum 

Hægt að tala við krakka í hópnum 

Maður getur fengið hjálp 

Við höfum félagsskap 

Læti, stundum talað of mikið og 

unnið minna 

Getum verið ósammála 

Maður getur ekki alltaf fengið 

það sem mann langar 

Við getum verið ósammála, 

rífumst 

Hver talar í kapp við annan 

Einhver þykist ráða 

Myndast meiri læti 

4.3 Hlutverk kennarans 

Hlutverk mitt á rannsóknartímanum hefur breyst á þann veg að það felur í 

sér í sífellt  minna mæli að miðla þekkingu til nemenda sem ég ætlast til að 

þeir taki við frá mér.  Ég er oftar en ekki í hlutverki leiðbeinandans sem er í 

samræmi við hugmyndir Johnson, Johnson og Holubec (1993) um hlutverk 

kennarans sem notar samvinnunám þar sem ég aðstoða nemendur í litlum 
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hópum eða einn og einn.  Ég reyni að hafa útskýringar þannig úr garði 

gerðar að þær séu skýrar og að nemendur viti nákvæmlega til hvers er 

ætlast af þeim bæði námslega og félagslega og að tengja hugtök og 

upplýsingar við fyrri reynslu nemenda. Ég hef einnig metið námslegan 

árangur og samvinnu nemenda þegar þau vinna slík verkefni og aðstoðað 

þá við að ræða saman um hvernig samvinnan gekk í hópnum. Ég hef haft 

það að leiðarljósi í vetur eins og reyndar áður að ákveða sjálf hvernig hópar 

eru myndaðir. Lilja M. Jónsdóttir (1997) fjallar um kennarinn geti gert 

tengslakönnun í bekknum þar sem nemendur svara því með hverjum 

tveimur til þremur nemendum þeir vilja helst vinna.  Ég notaði þessa aðferð 

í verkefninu Hvað kostar að halda jól.  Ég hef nýtt mér niðurstöður 

tengslakönnunar á þann  hátt sem Johnson og Johnson (1994) fjalla um 

þannig að búa til hóp í kringum félagslega einangraða nemendur. Ég hef 

notað þá aðferð að nemendur skrifa nöfn þeirra þriggja nemenda á miða  

sem þá langar helst til að vinna með í hópi og ég reyni að koma til móts við 

óskir þeirra með því að reyna að koma því við að þeir vinni með einum af 

þessum þremur. Einnig hafa hópar verið myndaðir út frá áhuga nemenda á 

viðfangsefnum.  Ég hef haft  það að leiðarljósi að  stefna  að því að 

nemendur vinni með öllum í bekknum á sama skólaári eins og Hafdís og 

fleiri (2005) fjalla um.  

4.4 Hlutur samvinnunáms eykst í kennslu 

Í upphafi rannsóknartímans unnu nemendur eitt samvinnunámsverkefni á 

hverjum tíma. Fyrstu vikurnar unnu nemendur í verkefninu um landnám Íslands 

þrjár kennslustundir í viku og þá var oftast unnið í samvinnu við aðra. Nemendur 

unni í verkefninu um landnám Íslands fram í desember. Ég notaði nokkrum 

sinnum aðferðina einn, fleiri, allir. Ég notaði nokkuð oft aðferðina efniskönnun í 

vinnuhópum og nokkrum sinnum kenndu nemendur í hverjum hópi hinum 

hópunum um það efni sem þeir höfðu lært ítarlega um.  

Í október unnu nemendur samvinnuverkefni í ensku. Nemendur sömdu 

bekkjarreglur í þessum mánuði með samvinnunámsaðferðinni einn, fleiri, 

allir. Þeir unnu einnig verkefnið um sólkerfið og reikistjörnurnar í október. 

Nemendur þreyttu samvinnupróf í stærðfræði í þessum mánuði. 

Í nóvember unnu nemendur annað samvinnuverkefni í ensku og notaði 

ég aðferðina einn, fleiri, allir. Á degi íslenskrar tungu unnu nemendur 

samvinnuverkefni um tungumálið.   

Í desember unnu nemendur samvinnunámsverkefnið Hvað kostar að 

halda jól? 
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Í janúar unnu nemendur samvinnunámsverkefni í kristin fræði um 

boðorðin tíu og í lífsleikni.  Þeir unnu samvinnunámsverkefni í 

náttúrufræði um nytjafiska. Þeir þreyttu eitt samvinnunámspróf í stærðfræði 

og unnu tvö verkefni í samvinnu í stærðfræði. 

Í febrúar unnu nemendur áfram  í verkefninu um nytjafiskana.  Þeir 

byrjuðu á verkefni um lífríkið á landi sem er samvinnuverkefni.  Þeir 

þreyttu eitt stærðfræðipróf í samvinnu og unnu tvö verkefni í samvinnu í 

stærðfræði. 

Í mars unnu nemendur samvinnunámsverkefni í landafræði sem verður 

unnið fram í maí, þeir unnu áfram með verkefnið um lífríki á landi.  Þeir 

unnu samvinnunámsverkefni í stærðfræði. Einnig unnu þeir 

samvinnuverkefni í ensku um dýr og í lífsleikni. 

Þann 9. mars 2011 skrifaði ég í dagbókina mína: 

Ég var að hugsa um það áður en ég fór að sofa í gær hvað sam-

vinnunámið er orðið stór hluti af vinnunni okkar í bekknum. Á 

mánudaginn voru þau í samvinnunámi í lífsleikni við að skrifa 

handrit um stuttan leikþátt sem fjallaði um það hvernig hægt er að 

komast að samkomulagi og síðan léku þau fyrir bekkinn.  Á 

þriðjudaginn voru þau í þrjár kennslustundir að búa til landshlut-

ana í landafræðinni. Á öskudaginn voru leikir og fjör. Á fimmtu-

daginn verður samvinnunám áfram í landafræðinni og á 

föstudaginn verður samvinnunám í ensku og svo auðvitað valið. 

Undir lok rannsóknarinnar var greinilegt að ég notaði samvinnunámið 

mun oftar en í upphafi rannsóknartímans.  Ég fann einnig að ég var orðin 

mun öruggari í notkun aðferðarinnar.  

Ég segi frá vali í dagbókarskrifum mínum en valið er á föstudögum og 

velja nemendur sér viðfangsefni eftir áhuga.   

Ég notaði ýmsa leiki og æfingar úr bók Guðrúnar Pétursdóttur Allir geta 

eitthvað, enginn getur allt á rannsóknartímanum sem ætlað er að stuðla að 

aukinni félagslegri færni og góðum bekkjaranda. 

4.5  Líðan nemenda 

Með því að nota samvinnunám í kennslu minni vonaðist ég til að þess að 

stuðla að góðri líðan nemenda minna í skólanum. Í vetur var tekin upp sú 

nýbreytni í Öldutúnsskóla að umsjónarkennari tekur viðtal við hvern 

nemanda einu sinni til tvisvar á skólaárinu til þess að kanna líðan 
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nemandans. Þessi viðtöl eru hluti af eineltisáætlun skólans. Í þessum 

viðtölum gefst kennaranum á að kynnast áhugamálum barnsins.  Rætt er 

um hvaða viðfangsefni í skólanum nemandanum finnast áhugaverðust, 

félagslega stöðu hans, hvernig honum líði í skólanum og svo framvegis. Ég 

tel að þessi viðtöl séu mjög mikilvæg, sérstaklega þegar um mjög 

fjölmenna bekki er að ræða því í þeim gefst tækifæri til að ræða við 

nemandann í einrúmi í góða stund. Það hefur komið í ljós í viðtölunum í 

mínum bekk að ekki líður öllum nógu vel en þá gefst mér tækifæri til að 

bregðast strax við. 

Ég ætla að segja frá því að líðan eins nemanda míns hefur að því að mér 

virðist batnað frá því ég kynntist honum í ágúst 2010.   

Þessi nemandi hefur átt mjög erfitt uppdráttar félagslega alla sína 

skólagöngu. Þegar ég kynntist honum stóð hann sífellt upp frá borðinu sínu 

og kom til mín til að segja mér eitthvað eða spyrja mig að einhverju þótt í 

bekknum væri sú regla skýr að rétta upp hönd ef viðkomandi þarf að spyrja 

eða ræða við kennarann. Ég skrifaði í dagbókina mína 4. október 2010: 

Í dag var fundur með foreldrum drengs sem er félagslega 

einangraður. Í byrjun vetrar bað hann oft um að fá að sitja 

einn.  Ég leyfði það auðvitað ekki.  Þau sitja öll við hópborð.  

Hann er hættur að biðja um þetta. Kannski breytist eitthvað 

með því að nota samvinnunámið.  Ef mér tekst að koma því á 

á áhrifaríkan hátt þá virkar það vonandi.  

Þann 21. október 2011 skrifaði ég í dagbókina mína en þann dag voru 

foreldraviðtöl við foreldra og nemendur: 

Í dag voru foreldraviðtöl. Börnin koma með útfylltan lista þar sem 

þau höfðu skráð upplýsingar um líðan og fleira og öllum líður 

mjög vel eða frekar vel í skólanum nema umræddum dreng sem 

líður þó frekar vel í kennslustundum en illa annars staðar. 

Þann 9. desember 2011 skrifaði ég í dagbókina mína: 

Ég var ótrúlega glöð í dag. Í skólanum í dag bað ég nemendur 

um að skrá niður á blað nöfn fjögurra nemenda sem þeir vildu 

helst vinna með í hópi í verkefninu Hvað kostar að halda jól? 

Þau munu vinna saman í þriggja til fjögurra manna hópum og 

ég sagðist ætla að reyna að koma til móts við vilja þeirra 

þannig að einn af þessum fjórum yrði með þeim í hópi. En 
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málið er að þrír nemendur völdu umræddan dreng sem einn af 

þessum fjórum sem þeir vildu vera með í hópi.  Í september sl. 

gerði ég tengslakönnun í bekknum fyrst og fremst vegna þess 

hve félagsleg staða hans er slök og þá kom í ljós að enginn 

valdi hann til að vera með í hópi og enginn valdi hann til að 

leika við í frímínútum.  Síðan hef ég gert allt sem á mínu valdi 

stendur til að breyta þessu í samvinnu við foreldrana.  Hann 

hefur líka lagt sig fram við að vera jákvæður og reynir að 

komast að samkomulagi þegar þess er þörf. 

Þessi drengur hefur ítrekað í vetur átt í samskiptaerfiðleikum við 

samnemendur sína í hópavinnunni. Hann á erfitt með að virða skoðanir 

annarra og reynir með ýmsum aðferðum að ná sínu fram. En ég trúi því að 

hann læri með tímanum að taka aukið tillit til samnemenda sinna og hann 

er á réttri leið. Enginn vafi er á því að hann hefur tekið framförum.  Ég 

merki það til dæmis á því að hann brosir oftar, ég sé hann oftar hlæja og 

leika við krakka í frímínútum, krakkarnir leika oftar við hann eftir skóla, 

hann biður aldrei um að fá að vera einn, hann er ekki jafnkröfuharður á 

athygli mína og í upphafi skólaársins og hann er ófeiminn að lesa sögur og 

fleira sem hann hefur samið fyrir framan bekkinn en foreldrar hans höfðu 

talað um  hve feiminn og óframfærinn hann væri. Í foreldraviðtali í janúar 

kom fram að honum leið betur í skólanum en í október. 

Ég tel að nemendum mínum líði almennt vel í skólanum. Sem dæmi er 

stúlka í bekknum sem fór reglulegu til hjúkrunarfræðings skólaárið á undan 

til að ræða um líðan sína en hún var mjög þung í skapi.  Hún fór í vetur í 

upphafi skólaársins í eitt skipti en hefur ekki óskað eftir að fara aftur. Í 

viðtölum við foreldra og börn í vetur hefur komið fram að nemendum 

mínum líður flestum alltaf eða oftast vel í skólanum. Ég get sagt skólanum 

mínum það til hróss að stuðningskerfi hans er þétt og öflugt hvort sem um 

eineltismál eða önnur mál sem tengjast líðan nemenda er að ræða. Mér 

finnst ég geta merkt það að nemendum mínum líði vel á því að þau hlæja 

mikið, þau þurfa mikið að tjá sig og gera það og mér finnst þeim vera annt 

hvert um annað og sýna það í verki.   

4.6 Traust og virðing   

Nemendur mínir virðast treysta hver öðrum. Það hef ég meðal annars merkt 

á bekkjarfundum. Eins og áður hefur komið fram er unnið eftir 

eineltisáætlun Dan Olweusar í Öldutúnsskóla.  Hluti af þeirri áætlun er að 

halda reglulega bekkjarfundi í hverjum bekk þar sem áhersla er lögð á 
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umræður um samskipti. Bekkjarfundir eru vikulega í bekknum en einungis 

helmingur nemenda í einu. Stundum er kynjaskipt á þessum fundum. 

Nemendur mínir hafa þjálfast í að tjá sig um líðan sína og þeir eru duglegir 

að láta mig vita ef þeir telja að eitthvað bjáti á hjá öðrum nemendum 

bekkjarins. Nemendur ræða stundum viðkvæm persónuleg mál á þessum 

fundum.  Aldrei hefur það gerst að mér vitandi, að einhver segir frá því sem 

þar gerist eða geri lítið úr þeim sem segir frá persónulegum málum sínum.  

Þegar þau tala eða lesa upp fyrir framan  hópinn sýna þau hverju öðru þá 

virðingu að hafa hljóð. Ég skrifa þann 5. desember eftir að nemendur 

kynntu landnámsverkefnið sitt fyrir foreldrum sínum:  

Sl. föstudag var kynning á landnámsverkefninu.  Þau voru alveg 

frábær. Lásu skýrt, voru búin að undirbúa sig í skólanum. Voru 

stillt, hreyfðu sig varla meðan nemendur fluttu sinn hluta.  Ég hafði 

lagt mikla áherslu á að tala skýrt og að sýna öðrum þá virðingu að 

hlusta og hafa hljóð. Þau hafa verið að æfa upplestur dálítið 

undanfarið og ég hef lagt mjög mikla áherslu á að þau lesi skýrt og 

sýni öðrum þá virðingu að hafa þögn meðan þeir lesa. Ég var mjög 

stolt af þeim. Það var góð mæting, a.m.k. þrjátíu foreldrar að  

hlusta og svo skoðuðu þeir verk nemendanna. 

Mynd 23. Kynning fyrir foreldra á verkefninu um landnám Íslands í 

desember 2010. Stúlka að lesa ljóð eftir sjálfa sig um þá tilfinningu 

að yfirgefa landið sitt. 
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Í dagbókinni minni þann 20. janúar 2011 skrifaði ég: 

Það sem er svo frábært er að fyrir utan að styrkjast í því að 

koma fram og að hlusta er að enginn hefur nokkurn tímann 

látið leiðinlegar eða særandi athugasemdir falla. Mér finnst 

bekkjarandinn vera góður. 

Mér finnst þetta tvennt, það er traustið sem þau sýni hvert öðru á 

bekkjarfundum og að þau hlusti á aðra flytja verkefni sín eða annað efni 

fyrir bekkinn meðal annars vera merki um traust og virðingu. 

4.7 Hjálpsemi og samkennd 

Mér fundust nemendur sýna hjálpsemi í auknum mæli á rannsóknartímanum. Ég 

lagði frá upphafi mikla áherslu á það að þeir sem sitji við sama hópborð hjálpist 

að og að þau kanni hvort þau geti fengið hjálp hjá samnemendum sínum áður en 

þau óska eftir hjálp frá kennaranum. Stundum hef ég spurt einhvern nemandann 

af hverju hann sitji ekki við sitt borð og þá er svarið gjarnan að hann sé að hjálpa 

nemanda við annað borð, oft er þetta vinir að hjálpa hverjum öðrum en það er þó 

alls ekki alltaf tilfellið.   

Í bekknum mínum er drengur sem segist ekki vera góður í stærðfræði.  

Það er ekki rétt hjá honum en hann er óþolinmóður og hvatvís og verður 

pirraður ef hann skilur ekki strax eða fær ekki aðstoð strax. Hann hafði 

tímabundið fengið stuðning í stærðfræði hjá sérkennara en nú var sá tími 

liðinn í bili. Hann  var mjög ósáttur því honum fundust þessir tímar nýtast 

sér vel. Ég skrifaði um þetta 17. janúar 2011: 

Um daginn var Einar mjög óþolinmóður. Ég var nýbúin að 

segja honum að hann færi ekki meir í bili að minnsta kosti til 

sérkennarans. Hann var ósáttur. Lagðist fram á borðið og 

sagðist vera búinn að vera lengi með upprétta hönd en enga 

hjálp fá.  Svo var eins og hann tæki ákvörðun eftir að ég var 

búin að aðstoða hann og vann vel í stærðfræðinni. Næsta dag 

gekk svo vel að hann lauk fljótt við stærðfræðiverkefnið og ég 

sá að hann var að aðstoða dreng á öðru borði sem vantaði 

aðstoð (sá er ekki í þeim félagahópi Einars sem hann er mest 

með). Ég var svo ánægð og hrósaði honum eftir tímann og 

hann kunni að meta hrósið, það sá ég á honum. Hann var 

stoltur og ánægður með sig. Kannski er þetta afleiðing af því 

að ég hamra stöðugt á því að þau hjálpist að? 
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Ég skrifaði um hjálpsemi þeirra 9. mars 2011:   

Í gær unnu nemendur í hópum við það að búa til landshlutana 

sína. Hóparnir voru átta. Þau bjuggu landið til úr 

einangrunarplasti, dagblöðum og veggfóðurlími. Mér fannst 

þau njóta vinnunnar og ég heyrði þau tala um það sín á milli 

hvað þetta væri skemmtilegt. Allir hóparnir luku við verkið á 

þeim tíma sem ég ætlaði þeim til vinnunnar. Þegar um þrjátíu 

mínútur voru eftir áttu sumir hópar ansi mikið eftir, en aðrir 

voru alveg að ljúka við sinn hluta.  Þá spurðu nokkrir sem voru 

að ljúka við sinn hluta hvort þeir mættu hjálpa í hinum 

hópunum svo öllum tækist að ljúka verkinu. Það tókst.  

Ég var afskaplega ánægð með þau því mér fannst góðum árangri hafa 

verið náð þegar þau báðu um að fá að hjálpa öðrum hópum.  Það hafði ekki 

gerst áður. Eftir því sem hefur liðið á rannsóknartímann finnst mér 

hjálpsemi þeirra í tengslum við námið hafa aukist. 

Börnin eru fljót að láta mig vita ef einhver verður fyrir aðkasti eða líður illa. 

Mér finnst rík samkennd vera í bekknum að minnst kosti  hjá langflestum 

nemendum. Eins og áður hefur komið fram eru bekkjarfundur haldnir vikulega 

og nemendur eru meðvitaðir um líðan og tilfinningar og hafa þjálfast í að ræða 

saman. Það hefur ítrekað gerst í vetur að nemandi í bekknum kemur til mín til 

þess að láta mig vita um að einhverjum öðrum nemanda líður illa, hann hafi 

meitt sig eða líði illa tilfinningalega. Á bekkjarfundum ræðum við stundum um 

líðan einstakra nemenda að þeim viðstöddum, með þeirra leyfi og stundum 

hefja þau máls á því sjálf, og þá finn ég að þau sýna samkennd í verki, til 

dæmis biðja þau gjarnan viðkomandi að leika eftir skóla ef hann hefur sagt að 

hann væri einmana eftir skóla.  

Mér finnst bekkjarandinn hafa batnað á rannsókartímanum. Það er oftar 

ró yfir bekknum en í upphafi. Eins og áður hefur komið fram eru nemendur 

duglegir að hjálpast að og sýna að þeim er annt hver um annan með því að 

hjálpa hver öðrum og láta mig eða aðra starfsmenn vita ef þeir telja að 

einhverjum líði illa.     

4.8 Virkni og sjálfstæði 

Ég skrifaði í dagbókina mína þann 3. nóvember 2010: 

Í dag var samvinnunám í samfélagsfræði.  Nemendur voru að 

búa til hús landnámsmanna.  Ég verð að segja að segja að ég 
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sé mikinn mun á vinnu þeirra í hópunum. Hvernig? Ekki eins 

óróleg, mun færri ágreiningsmál eða þau leysa þau frekar.  Í 

dag fór enginn í alvarlega fýlu, ein var samt örlítið ósátt í smá 

stund.  Ég þurfti aðeins að ýta við tveimur eða þremur því þeir 

voru aðgerðarlausir, þá vantaði hugmyndir um hvað þeir gætu 

gert þegar aðrir í hópunum unnu aðra vinnu. En byrjuðu strax 

þegar þeir áttuðu sig á hvað þeir gætu gert. 

Þann 6. nóvember 2010 skrifaði ég um vinnuna í samfélagsfræði: 

Nemendur voru að búa til húsin í nýja landinu. Þau voru svo 

áhugasöm, unnu mjög vel, vönduðu sig og pældu í því hvernig 

húsin skyldu líta út.  

Í dagbókina mína þann 23. nóvember 2010 hef ég skrifað: 

Þau verða sífellt sjálfstæðari, spyrja mig minna. 

Ég tel að nemendur mínir hafi orðið sjálfstæðari eftir því sem tíminn hefur 

liðið. Eins og ég skrifaði í dagbókin 23. nóvember spyrja þau mig minna. 

Auðvitað þurfa þau oft aðstoð frá mér en þau reyna meira áður sjálf og biðja 

nemendur við hópborðið oftar um aðstoð en áður. Þau reyna einnig meira sjálf 

að lesa fyrirmæli í kennslubókum. Í upphafi skólaárs báðu þau nær alltaf um 

hjálp ef fyrirmæli voru í kennslubókum um verkefni.  Þau skrá vikuáætlunina í 

litla bók og það tel ég að geri þau meðvitaðri um nám sitt.  

Þennan sama dag 23. nóvember skráði ég um dreng í bekknum sem er með 

einhverfu.  Eins og ég hafði áður sagt frá er einungis helmingur af bekknum í 

einu í lífsleiknitímunum. Fyrir áramótin sátum við öll saman, það er helmingur 

bekkjarins, við eitt stórt hópborð þar sem leiklesturinn fór fram en ég hef áður 

sagt frá honum.  Drengurinn sem um ræðir, Freyr, hafði fremur viljað sitja annars 

staðar í lífsleiknitímunum en ég bauð honum í hverjum tíma að sitja hjá okkur 

við hópborðið.  Ég skrifaði þetta 23. nóvember 2010: 

Í gær gerðist það í lífsleikni að Freyr settist í fyrsta skipti við 

hópborðið og hann rétti einu sinni upp hönd til að taka þátt í 

umræðunum.  Frábært. 

Eftir þennan lífsleiknitíma sat Freyr alltaf við hópborðið þau skipti sem 

eftir voru af leiklestrinum. Hann settist þar sjálfviljugur eftir þetta. Ég áttaði 

mig á því að þetta var sá tími sem hann þurfti til að vilja eða treysta sér að 
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vinna með öðrum nemendum við þetta verkefni. Í febrúar 2011 sýndi hann 

áhuga á að taka þátt í samvinnuverkefni um lífríkið á landi og teiknaði og 

skrifaði um skordýr. Hann tók þátt í kynningu hópsins á verkefninu sínu 

fyrir bekkinn og stóð sig með prýði. 

Þann 1. febrúar 2011 skrifaði ég í dagbókina: 

Hringekjan gekk vel í morgun. Verkefnin voru fremur einföld 

eða a.m.k. sum þeirra. Ég er að æfa mig á þessu og þau eru 

líka að læra á þetta kerfi. Það var alveg ágætis vinnufriður. 

Þann 22. febrúar 2011 skrifaði ég: 

Hringekjan gekk mjög vel í morgun.  Þau voru mjög virk. 

Dagana 15. 16 og 17. mars voru þemadagar í miðdeild Öldutúnsskóla.  

Þemað var tímabilið frá 1971-1991. Árgangurinn minn vann með fréttir frá 

þessum tíma, tísku og atvinnulíf. Við kennararnir ákváðum að nemendur 

veldu sér eitt af þessu efnum út frá eigin áhuga.  Langflestir völdu tísku og 

fréttir, þrír völdu atvinnulíf. Við mynduðum hópa úr báðum bekkjunum 

eftir áhuga þeirra.  Þeir sem völdu sér fréttir ætluðu flestir að fjalla um 

íþróttfréttir.  Einn af nemendum mínum vildi fjalla um sakamál.  Hann 

ræddi við tvo vini sína úr hinum bekknum í árganginum og voru þeir þrír 

að vinna að þessu verkefni. Þessi nemandi minn hefur yfirleitt átt mjög 

erfitt með að vinna í hópi og hefur hann unnið með mörgum hópum í vetur. 

Hann hefur sýnt neikvæðni og jafnvel truflað vinnu annarra í hópnum.  En í 

þessari vinnu voru hann og vinir hans mjög virkir. Þeir lásu um ýmis 

sakamál úr Öldinni okkar, skrifuðu um sakamálin og límdu á karton og 

sömdu eigin myndasögu um sakamál.  Þeim leið greinilega vel og fannst 

gaman að vinna saman.  Þeir voru glaðir og hlökkuðu til að halda áfram 

verkefnum sínum.  Þeir fengu að vera út af fyrir sig ásamt öðrum litlum 

hópi í lítilli stofu á móti kennslustofunni okkar.  Ég get sagt hið sama um 

langflesta hina nemendurna í báðum bekkjunum að þeir voru áhugasamir, 

vinnusamir og glaðir. 

Nemendur komu miklu í verk á þemadögunum og verkin þeirra voru 

almennt sérlega vel unnin að mínu mati. Ég tel að vegna þess að  komið var 

til móts við áhuga þeirra  hafi verkefnin höfðað meira til þeirra en ella og 

þau jafnvel lagt sig meira fram um að vinna vel. Að morgni 18. mars var 

opið hús fyrir fjölskyldur barnanna og aðra gesti í klukkustund í upphafi 

skóladags þar sem þeir skoðuðu verk nemenda og segja má að húsfyllir hafi 

verið hjá okkur. 
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Mynd 24. Samvinnunámsverkefni. 15. 16. og 17. mars voru þemadagar í 

miðdeild í Öldutúnsskóla. Þemað var tímabilið 1971-1991. Myndin 

sýnir atvinnulíf í Hafnarfirði á þeim tíma og á henni má meðal 

annars sjá vitann, Kaupfélag Hafnfirðinga, togara, fiskvinnslufólk 

og Bæjarútgerð Hafnarfjarðar, BÚH. Myndin var unnin í samvinnu 

þriggja nemenda úr báðum fimmtu bekkjum árgangsins. 

4.9 Samskiptaerfiðleikar 

Þegar nemendur vinna náið saman eins og þeir gera í samvinnunáminu 

hefur komið í ljós að ákveðnir nemendur eiga sífellt í 

samskiptaerfiðleikum. Um þrjá nemendur er að ræða sem þetta á við um.  

Ég hef birt brot úr dagbókinni minni þar sem ákveðnum 

samskiptavandamálum er lýst en nú ætla ég að segja frá nemanda sem á 

erfitt með samskiptin sökum þess að hann á erfitt með að taka tillit til 

annarra og vill ráða sem mestu sjálfur. Ég skrifaði um þennan nemanda í 

dagbókina mína 7. október 2010 en atvikið sem sagt er frá átti sér stað 

nokkrum dögum áður, en þá voru nemendur að vinna við skip 

landnámsmanna í verkefninu um landnám Íslands:  

Nemendur voru að búa til seglin á skip landnámsmanna.  Einn 

strákurinn hafði klippt niður efnið í seglið, hann  hafði sagað 

nýja spýtu því hin var of stutt og hóf málningarvinnunna án 

samráðs við hina í hópnum.  En hann hafði málað rendur þvert 

á efnið í staðinn fyrir að mála lóðrétt og var búinn að festa 

efnið í rána.  Þegar hann uppgötvaði mistökin málaði hann líka 
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lóðrétt þannig að seglið var köflótt.  Þegar ég kom að var hann 

næstum búinn að mála seglið og aðrir í hópnum voru mjög 

ósáttir og fýldir og sögðu að þeir vildu ekki hafa seglið svona.  

Drengurinn gaf sig ekki og hélt áfram málningarvinnnunni.   

Á fundi rýnihópsins 5. október 2010 sagði ég frá samskiptavandanum 

sem upp kom í hópnum varðandi seglið á skipinu. Í umræðum hópsins kom 

fram sú hugmynd að staða drengsins innan bekkjarins hefði haft eitthvað 

um það að segja hvernig hinir í hópnum brugðust við. Eins og Cohen 

(1994) segir getur staða ákvarðað þátttöku í lærdómsferlinu og þar með 

árangur í skóla. Ég tel að staða hans skipti máli en félagsleg staða hans er 

ekki góð. Það er ekki víst að hópmeðlimirnir hefðu brugðist eins harkalega 

við ef einhver með sterkari stöðu innan hópsins hefði sýnt álíka stjórnsemi 

og þessi drengur.  

Þessi sami drengur tók völdin í sínar hendur þegar hann var að vinna að 

verkefni í náttúrufræði um lífríkið á Íslandi.  Þrír nemendur unnu saman í 

hópi og hann og annar nemandi vildu báðir skrifa ákveðnar upplýsingar en 

gátu ekki skipt þeim á milli sín. Þeim tókst ekki að komast að samkomulagi 

og ákvaðu að draga um það hvor ætti að skrifa.  Hinn nemandinn dró 

þannig að hann átti að fá að skrifa en drengurinn sem um ræðir virti það að 

vettugi og byrjaði sjálfur á verkefninu. Þá var þriðja nemandanum í 

hópnum nóg boðið. Hann sótti mig og sagðist hafa reynt að benda hinum 

tveimur á að nota aðferð sem nemendur höfðu verið að æfa sig í í stuttu 

áður í lífsleikni um það hvernig hægt er að komast að samkomulagi. Ekki 

tókst að ræða við þennan dreng sem heimtaði að fá að skrifa þessar 

upplýsingar.  Að lokum sagði ég að hvorugur nemendanna skyldi skrifa 

þessar upplýsingar að sinni og snúa sér að öðrum verkefnum.   

Annar nemandi á einnig í samskiptaerfiðleikum þegar kemur að 

samvinnu. Sá nemandi talar um að hópurinn sé leiðinlegur og verkefnin séu 

leiðinleg. Hann vinnur stundum sáralítið og truflar vinnu annarra.  Þegar 

mér tekst að vekja áhuga hans og vilja til að vinna verkefnin hef ég ákveðið 

hvaða hlut verkefnisins hann vinnur, rætt við hann um það og leiðbeint 

honum. Þetta virkar þó eingöngu stundum. Þessi nemandi er mjög 

eirðarlaus og á erfitt með einbeitingu. 

Mér því að fylgjast með þessum nemendum í samvinnu við aðra hef ég 

gert mér ljóst hvað samskiptin reynast þeim erfið. Í báðum tilfellum hef ég 

leitað eftir aðstoð innan skólans í samráði við foreldra barnanna til þess að 

reyna að auka félagslega færni þeirra.    
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4.10  Hvað segja nemendur mínir um samvinnunámið 

Ég hef rætt við nemendur mína um það hvernig þeim finnist best að læra og 

ég hef rætt við þá þegar við vorum að undirbúa þemadaga hvernig þeir 

vildu sjálfir vinna verkefnið. Þá var greinilegt að þau vildu vinna saman og 

að þau vildu búa eitthvað til í höndunum eða búa til leikrit í litlum hópum.  

Ég hef einnig beðið nemendur í tvígang að meta hvernig þeim finnst 

þeim hafa gengið eftir að hafa lokið ákveðnum hluta verkefna.  Í byrjun 

október þegar þeir höfðu nýlega lokið við að búa til skipin með hópnum 

sínum lagði ég fyrir þá litla könnun um verkefnið og í mars þegar þau voru 

að ljúka við að búa til landshlutann sinn í hóp gerði ég það einnig.  

Í október 2010 fannst flestum vinnan við skipin frekar áhugaverð, nokkrum  

fannst hún mjög áhugaverð og nokkrum fannst hún ekki mjög áhugaverð. 

Í mars 2011 fannst tæplega helmingi vinnan við landshlutann mjög 

áhugaverð, um helmingi fannst hún frekar áhugaverð og tveimur fannst hún 

ekki mjög áhugaverð. Ég hef merkt  það í vetur að þegar nemendur vinna 

skapandi vinnu ríkir mikil vinnugleði í nemendahópnum sem birtist í því að 

þau eru önnum kafin við verkefnin og biðja jafnvel mörg um að fá að halda 

áfram í frímínútum.  

Ég hef áður skýrt frá niðurstöðum umræðna þeirra í lífsleikni um kosti og 

galla þess að læra einn, í samkeppni og í samvinnu við aðra. Í mars 2011 bað 

ég nemendur mína um að svara nokkrum spurningum þar sem ég spurði þau 

hvernig þeim þætti best að læra og hvers vegna (sjá könnun í viðauka 2). 

 Tólf nemendur sögðu að þeim þætti best að læra tveir og 

tveir saman.  

 Ellefu nemendur sögðust helst vilja læra í í þriggja til 

fjögurra manna hópum.  

 Fjórir vildu helst vinna einir en tveir af þeim merktu einnig 

við möguleikann að vinna tveir og tveir saman.   

 Einn nemandi merkti bæði við tveir og tveir saman og þrír til 

fjórir í hópi.  

Ástæðurnar fyrir því að nemendur vilja vinna saman tveir og tveir voru 

meðal annars þær að:  

 Þá er rólegt og hægt að spyrja hinn ef maður þarf hjálp  
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 Af því að mér finnst þægilegt að hafa ekki of marga 

 Þá þarf maður ekki alltaf að rétta upp hönd 

 Þá hjálpast maður að 

 Af því að það er þægilegt 

 Það er gaman 

 Ég er óörugg og hrædd þegar ég er með fleirum 

 Af því að þá er hægt að tala hljóðlega saman og það eru ekki 

allir að tala í einu 

Ástæðurnar fyrir því að sumum fannst best að vinna í þriggja til fjögurra 

manna hópum voru meðal annars þær  að:  

 Gaman að læra með vinum mínum 

 Þá getur maður hjálpað hver öðrum 

 Þá er svolítill félagsskapur, en ekki of mikill 

 Því kannski skil ég ekki hvað ég á að gera og hinir skilja og 

ég gæti spurt þá 

Þeir sem vildu helst læra einir sögðu ástæðurnar vera þær að: 

 Þá er hægt að hugsa  

 Þá er ró og næði   

Mér finnst þetta sýna mér að þau kjósa flest að læra oftast með öðrum. 

Ég spurði þau einnig hvernig samkomulagið hefði verið í hópunum þegar 

þau bjuggu til landshlutana í landafræði Íslands.  Rúmlega helmingur sagði 

að sér hefði komið vel saman við alla í hópnum og tæplega helmingur sagði 

að sér hefði komið vel saman við einn.  Í hópunum voru þrír nemendur í 

sex hópum en fjórir í tveimur.  Þrír nemendur segja að sér hafi ekki komið 

vel saman við neinn.   

Í bekknum mínum eru nokkur börn sem eiga við hegðunar- og /eða 

tilfinningalega erfiðleika að etja.  Þessi börn svara gjarnan því til að þeim 

finnist ekki gott að vinna í hópum og að þeim lyndi ekki við börnin í 
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hópnum.  Þessir nemendur eru einnig þeir nemendur sem eru óvirkastir í 

hópavinnunni. Mér finnst ég þó sjá framfarir í vetur hjá þessum nemendum 

eins og öðrum, eins og til dæmis að það verða færri árekstar og þau taka 

oftar þátt í vinnu hópsins. Sum þeirra eru meðvituð um að þau þurfi að 

leggja sig fram í samskiptum og reyna það en önnur virðast eiga erfiðara 

með það. 

4.11 Rýnihópurinn og rannsóknarvinur 

Rýnihópurinn hittist átta sinnum á þeim tíma er rannsóknin stóð yfir og til 

ætlunin er að hittast tvisvar sinum til viðbótar á þessu skólaári, einu sinni í 

apríl og einu sinni í maí. Eins og fram kom hér að framan var tilurð hans sú 

að ég og Margrét rannsóknarvinur minn fengum kennara í Öldutúnsskóla í 

lið með okkur til að þróa okkur áfram í notkun samvinnunáms. 

Fundartíminn var á þriðjudögum frá 14.45-16.00 og hittumst við alltaf í 

kennslustofunni sem ég kenni. 

Markmiðið með hópnum var að þróa okkur í að nota samvinnunám í 

kennslu okkar. Ég og Margrét undirbjuggum dagskrá hvers fundar fyrir sig 

en hún stjórnaði fundunum. Dagskráin tók  mið af því lesefni sem við 

lögðum til. Þátttakendur sögðu frá því sem þeir  höfðu gert frá  fundinum á 

undan, ræddu um það efni sem þeir höfðu lesið og tengdu það við eigin 

reynslu. Þeir ræddu um það sem gekk vel og einnig það sem gekk ekki 

nógu vel. Oft voru prófaðir leikir eða æfingar sem tengdist því efni sem 

þátttakendur lærðu  um hverju sinni.  

Þátttaka mín í þessum hópi hafði gildi fyrir mig. Mér fannst ég fá 

stuðning og endurgjöf á það sem ég gerði í mínum daglegu störfum sem 

snérist mjög mikið um samvinnu og samvinnunám.  Mér fannst það veita 

mér aðhald að vita af því að ég ætlaði að segja frá því sem ég hafði gert í 

kennslu minni á næsta fundi.  Ég held fyrir vikið að ég hafi lagt mig enn 

meira fram við undirbúning og kennslu. Ég undirbjó mörg 

samvinnunámsverkefni á þessum tíma og sagði frá þeim á fundum hópsins.  

Með því að segja öðrum frá og finna viðbrögð annarra við því sem ég sagði 

fannst mér ég styrkjast. Mér fannst ég vera á réttri leið. Ég fann að hinir 

kennararnir höfðu áhuga á því sem ég var að gera meðal annars með því að 

spyrja spurninga um verkefnin og nýta sér hugmyndir frá mér í sinni 

kennslu. Mér fannst áhrifamikið að læra í samvinnu við aðra.  

Um samstarfið við rannsóknarvininn gildir það sama. Við hittumst mjög 

oft og gáfum okkur góðan tíma til að ræða saman. Eins og áður hefur 

komið fram var ég rannsóknarvinur hennar.  Milli okkar skapaðist traust og 

við ræddum um styrkleika og veikleika okkar og hugsanlegar leiðir til 
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úrbóta á sumum sviðum. Við hvöttum hvor aðra áfram og hjálpuðumst að 

við ýmis verk. 

4.12 Hindranir í vegi fyrir fjölbreytni 

Á nokkrum fundum rýnishópsins ræddum við um það hvers vegna 

fjölbreytni væri ekki meiri í kennslu okkar en greinilegt var að allar vildum 

við að fjölbreytnin væri meiri.  Í sambandi við samvinnunámið var 

greinilegt að kennarar þekktu þessa aðferð og sumir höfðu notað hana að 

einhverju marki eins og ég sjálf. Á fyrsta fundi hópsins þann 22. september 

2010 kom  fram að kennurum fannst samvinnunám vera flókin aðferð og 

það átti eftir að koma í ljós á fundunum sem komu í kjölfarið að það tók 

dágóðan tíma fyrir marga af kennurunum að fá góðan skilning á aðferðinni. 

Á þessum fyrsta fundi kom að kennarar finna til óöryggis þegar þeir byrja á 

einhverju nýju í kennslu sem þeim finnst flókið í byrjun. Þeir voru sammála 

um það að við leitum gjarna í það sem við þekkjum þegar við verðum 

óörugg og að við þurfum að slípast í nýrri kennsluaðferð þar til við verðum 

örugg.  Það sem kennurunum fannst einna flóknast voru hlutverkin sem 

gjarnan eru notuð í samvinnunáminu.  Þeim fannst flókið að nemendur 

gegndu ákveðnum hlutverkum jafnframt því sem þeir unnu ákveðin 

verkefni í hópunum, hvort sem það var samfélagsfræði, stærðfræði eða 

eitthvað annað. Einn kennarinn minnti okkur hinar á það á fundi þann 22. 

febrúar 2011 að innleiðingarferli Olweusaráætlunarinnar hefði tekið eitt til 

tvö ár en svo er eins og verkefnið verði hluti af okkur. Á fyrsta fundi 

hópsins kom berlega í ljós að kennara langar til að gera margt en hafa ekki 

tíma því þeir upplifa að það sé stöðugt verið að bæta á þá verkefnum. Þessi 

umræða um það hvað standi í veginum fyrir breytingum kom aftur upp á 5. 

fundi hópsins þann 11. janúar 2011. Niðurstaðan var sú að fyrst og fremst 

sé tímaskorti um að kenna. Kennurum finnst mikilvægt að auka fjölbreytni 

í kennslu en nýjar aðferðir krefjast mikils undirbúnings og því verður oft 

minna úr en þeir vilja. Það eru svo mörg önnur verkefni sem kennarar þurfa 

að sinna  en kennsla og undirbúningur hennar, til dæmis skráningar um 

mætingar, hegðun og fundi, foreldrasamstarf, fundir og fræðslufundir sem 

skylda er að mæta á of fleira.  Einnig kom það sama fram og í september að 

erfitt getur verið að breyta því sem við erum vön. 

4.13 Að læra í samvinnu við aðra   

Ég veit að kennarar í rýnihópnum lærðu hver af öðrum. Á fundi 

rýnihópsins þann 9. nóvember 2010 sagðist ein kvennanna ætla að leggja 

samvinnupróf fyrir nemendur sína eins og ég hafði gert þannig að tveir og 
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tveir nemendur ynnu saman.  Henni hafði litist vel á það sem ég hafði gert. 

Ég sagði frá mörgum samvinnunámsverkefnum á fundunum. Ég lærði 

einnig af samstarfskonum mínum. Ég sagði þeim til dæmis að í 

samvinnuverkefninu um landafræði Íslands ættu nemendur að búa til 

ferðabækling.  Þá kom einn kennarinn  með þá hugmynd að nemendur 

skrifuðu stuttan kafla á ensku sem væri hugsaður fyrir erlenda ferðamenn.  

Þetta fannst mér góð hugmynd sem ég notaði.   

Ég lærði mjög mikið af samstarfskonu minni sem ég hóf störf með í 

upphafi skólaársins. Hún hefur notað hringekju í sínu starfi gegnum tíðina.  

Mig hefur alltaf langað til að nota hringekju en ég hafði ekki lært það og 

ekki gefið mér tíma til að kynna mér framkvæmdina.  Samstarfskonan 

byrjaði strax í upphafi skólaárs að nota hringekju.  Ég fór hægt af stað, 

áttaði mig ekki alveg á þessu.  En eftir að hafa hlustað á hana ræða um 

hringekjuna kom þetta smátt og smátt.  Ég brenndi mig þó á því að halda að 

þetta mundi bara rúlla þægilega án þess að ég þyrfti kannski að hafa mjög 

mikið fyrir því.  Ég komst nú að því að svo var ekki.  Það hafði reyndar 

gengið ágætlega í nokkur skipti en einmitt þegar rannsóknarvinur minn sem 

var einnig áhorfandi að kennslu minni kom til að fylgjast með gekk það 

ekki sem skyldi. Ég skrifaði í dagbókina mína þann 20. janúar 2011: 

Fínn dagur. Reyndar gekk skipulagið í hringekjunni ansi 

brösuglega í dag.  Þau voru óþolinmóð því kerfið fór í rugl og 

ég varð pirruð þegar margir voru óþolinmóðir og spyrjandi 

hvar þeir ættu að vera.   

Síðar ræddum við um hringekjuna ég og athugandinn, Margrét. Ástæðan 

fyrir því að þetta gekk ekki nógu vel var auðvitað sú að ég hafði ekki 

undirbúið og útskýrt nógu vel fyrir nemendum mínum verkefnin og hvernig 

þetta ætti að rúlla áfram.  Í kjölfarið hef ég farið í gegnum þetta í huganum 

áður en ný hringekja hefst, merkt borðin og skráð á blað á töflu hvaða 

verkefni er á hverju borði.  Eftir þetta gekk hringekjan mun betur og nú er 

hringekja tvisvar sinnum í viku í bekknum mínum, eina klukkustund í senn. 

Ákveðnir erfiðleikar komu upp hjá flestum okkar í hópnum varðandi 

nemendur sem eiga erfitt með að vinna í hópi. Það var gott að finna að ég 

var ekki sú eina  sem rak sig á eða var í vafa um hvernig ætti að bregðast 

við. Ég hef eins og ég skrifaði um hér að framan merkt það að þetta eru nær 

undantekningarlaust börn sem eiga í erfileikum með hegðun og tilfinningar. 

Mér finnst því brýnt fyrir mig og aðra að skoða sérstaklega hvernig við 
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kennarar getum brugðist við þessu,  til dæmis að finna leiðir til að reyna að 

vekja áhuga þessara nemenda. 

Þann 8. mars 2011 var síðasti fundur rýnihópsins á rannsóknartímanum.  

Á þessum fundi var fyrst og fremst rætt um það hvernig okkur hefði fundist 

að vinna í hópi sem þessum. Greinilegt var að kennararnir voru mjög 

ánægðir með þátttöku sína í hópnum og vildu halda áfram á næsta skólaári. 

Kennurum fannst gagnlegt að vinna á þennan hátt,  það er að segja með 

fólki innan skólans sem er að vinna að sama viðfangsefni.     

Kennurum fannst hvetjandi að hittast og fannst að með því að ræða 

saman fái þeir hugmyndir hver frá öðrum og þeim fannst gott að fá 

endurgjöf frá hópnum. Sumir kennararnir töluðu um að það hefði víkkað 

sjóndeildarhringinn að taka þátt í hópstarfinu og ein tók svo sterkt til orða 

að það hefði verið hugljómun að taka þátt.  Fram kom að kennarar eru 

tilbúnari að prófa nýjar leiðir í kennslu þegar þeir hafa heyrt af því sem 

aðrir hafa gert. Kennararnir voru sammála um það að þátttaka í hópnum 

hefði greinilega skilað sér í námi nemenda, samvinna væri í auknum mæli 

hluti af orðræðu þeirra og samhjálp hefði aukist í skólastarfinu hjá 

nemendum þeirra kennara sem þátt höfðu tekið í samvinnunámsteyminu. 

Kennurunum fannst þetta rétti grundvöllurinn til að halda áfram 

vinnunni, að hittast, ræða saman og framkvæma eitthvað af því sem rætt 

var um. Þeim fannst skipta máli að vera hluti af hópi sem framkvæmir en 

ekki bara að hlusta og taka við fræðslu eins og ein í hópnum sagði. Einn 

kennarinn nefndi það að sér fyndist það hvetjandi að hittast í kennslustofu 

þar sem verk nemenda væru sýnileg, verk sem væru meðal annars afrakstur 

samvinnu þeirra. 

4.14 Samantekt á niðurstöðum 

Mér fannst fyrsti mánuðurinn einkennast af óreiða og ringulreið og mér  

fannst ég ekki hafa nógu góð tök á bekkjarstjórnuninni. Mér fannst erfitt að 

taka við nýjum, fjölmennum bekk og að auki fannst mér of lítill tími gefast 

til undirbúnings kennslu.   

Mér fannst ég greina að nemendum mínum líði almennt vel.  Ég hef 

greint aukna vellíðan hjá ákveðnum nemendum á rannsóknartímanum. 

Nemendur sýna hver öðrum þá virðingu í kennslustundum þegar þeir tjá 

sig fyrir framan hóp að hlusta. Þeir virðast einnig treysta hver öðrum sem 

meðal annars kemur fram á þann hátt að þeir ræða gjarnan um viðkvæm 

málefni á bekkjarfundum. 
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Mér fannst nemendur sýna aukna hjálpsemi og samkennd á 

rannsóknartímanum.  Það hefur færst í vöxt að þeir aðstoði hver annan við 

námið, og einnig þegar ekki er unnið vinna samkvæmt aðferðum 

samvinnunáms. 

Virkni og sjálfstæði tel ég að hafi aukist á rannsóknartímanum. 

Nemendur reyna sjálfir að leysa verkefnin og biðja aðra nemendur um 

aðstoð í auknum mæli. 

Ég tel að nemendur mínir séu meðvitaðri um það hvernig hentar þeim að læra 

vegna þess að í vetur hafa þeir unnið í hópum með flestum í bekknum sínum og 

tekið þátt í umræðum um mismunandi aðferðir við að læra. Mikill meirihluti 

þeirra kýs að vinna með öðrum nemendum fremur en að vinna einir. 

Á rannsóknartímanum hefur hlutverk mitt sem kennari sífellt færst 

meira í þá átt að aðstoða og leiðbeina nemendum mínum bæði hvað varðar 

námslega þætti og einni félagslega. 

Mér fannst ég öðlast meiri færni í að nota samvinnunámið eftir því sem 

leið á rannsóknartímann og eftir því sem hlutur samvinnunámsins jókst í 

kennslu minni.  Mér fannst ég vinna í meira samræmi við gildi mín um nám 

og kennslu en áður. 

Í ljós kom þegar leið á rannsóknartímann á ákveðnir nemendur lentu 

ítrekað í samskiptavanda í samvinnu við aðra nemendur.  

Í rýnihópnum kom fram að kennarar voru óöruggir við að nota 

samvinnunámsaðferðina. En einnig kom fram að kennurunum fannst 

styrkur fólginn í því að hittast til að ræða saman og læra í hópi sem vann að 

sameiginlegu markmiði þar sem traust og skilningur ríkti.   
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5 Umræða 

Í þessum kafla ritgerðarinnar mun ég fjalla um helstu niðurstöður  

rannsóknarinnar og leitast við að ræða um þær út frá 

rannsóknarspurningunum sem eru þessar: 

 Hvernig samræmast starfshættir mínir gildum mínum um 

nám og kennslu? 

 Hvernig tekst mér að nota samvinnunám með það að markmiði 

að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda minna? 

5.1 Samvinnunám og einstaklingsmiðað nám 

Eins og fram kemur í upphafi niðurstöðukaflans var ástæðan fyrir því að ég 

ákvað að auka samvinnunám í kennslu minni sú að ég vildi gera betur sem 

kennari.  Markmiðið með því að nota samvinnunám var að efla nám nemenda 

minna. Í niðurstöðukaflanum hér að framan kom fram að mér hefur fundist 

virkni og sjálfstæði nemenda, hjálpsemi og virðing þeirra hvert fyrir öðru aukist 

á rannsóknartímanum. Einnig tel ég að námsvitund þeirra hafi aukist. 

Mér finnst mikilvægt að leitast við að nemendur mínir fái fullnægt þeim 

þörfum sem Tomlinson (2003) telur nauðsynlegt til þess að líða vel og geta 

lært. Ég er í raun stöðugt að leitast við að búa þeim námsumhverfi  sem 

stuðlar að þessu. Þessar þarfir eru eins og áður hefur komið fram að 

nemandanum finnist hann viðurkenndur í hópnum og sé öruggur og að 

tilvist hans og framlag séu mikilvæg.  Hann þarf að skynja að hann hafi 

stjórn en í því felst að hann finni að námið gagnist  honum og að hann hafi 

sjálfur áhrif á nám sitt, til dæmis með því að val hans hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur. Hann þarf að finna að námið hafi tilgang og að lokum þarf 

áskorun að felast í náminu.  Að nota samvinnunám felur í sér að börnin 

ræða meira saman um námið og þau læra hvert af öðru, þau reyna að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu og þau aðstoða hvert annað við að ná 

námsmarkmiðunum. Allir þurfa að leggja sitt af mörkum og nemendur hafa 

oftast eitthvert val í hverju verkefni.  Mér finnst að þessi kennsluaðferð 

stuðli að því að nemendur fái fyrrnefndum þörfum fullnægt og ég tel einnig 

að þessi aðferð hafi jákvæð áhrif á bekkjarandann. Bekkjarandinn er hluti 

af námsumhverfinu og það þarf að hafa  það að leiðarljósi að virðing sé 

borin fyrir einstaklingunum og hjálpa þeim sem  eru óöruggir eða 

einangraðir (Tomlinson, 2003). 
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Samkvæmt hugmyndum Tomlinson (2001) eiga nemendur auðveldara 

með nám ef verkefnin hæfa námshæfi þeirra, áhuga, námsstíl og viðhorfum 

eða tilfinningum.  Ég hef reynt að aðlaga inntak, aðferðir, afrakstur og 

námsumhverfi að fyrrnefndum eiginleikum nemenda með því að nota 

samvinnunám og með því að auka fjölbreytni í kennslunni.  Sem dæmi um 

það að koma til móts við námshæfi nemenda hef ég útskýrt 

grundvallarhugtök fyrir hópnum, oft einnig fyrir minni hópum og 

einstaklingum. Nemendur lesa  stundum mismunandi texta, sumir hlusta á 

texta af netinu heima, nemendur læra af þátttöku í umræðum í hópunum 

sínum um það efni sem fjallað er um hverju sinni og af þátttöku í umræðum 

í bekknum í heild með kennaranum, með skapandi vinnu og fleiru. Í 

hringekju eru verkefnin misþung, nemendur hjálpast að og útskýra hver 

fyrir öðrum, þeir vinna saman,  það vinna ekki allir jafnmörg verkefni og 

nemendur hafa stundum val á stöðvunum.   

Með því að nota samvinnunám er komið til móts við þá nemendur sem 

finnst best að læra með öðrum. Umræður eru mjög mikilvægar því 

nemendur þjálfast í að hlusta á sjónarhorn annarra, setja sig í spor annarra 

og komast að samkomulagi.  Að auki geta nemendur gegnt mismunandi 

hlutverkum.  Einn nemandi skrifar til dæmis, annar myndskreytir og litar, 

sá þriðji leiðréttir texta og sá fjórði kynnir fyrir bekknum.  Á þennan hátt er 

hægt að koma til móts við mismunandi greindir nemenda (Armstrong, 

2000/2001). Umræður hafa verið stór hluti af vinnu nemenda minna í vetur. 

Þeir hafa þjálfast í umræðum á bekkjarfundunum og í verkefnum tengdum 

lífsleikninámsefninu Að vaxa úr grasi. Þegar nemendur vinna í samvinnu 

þurfa þeir sífellt að ræða saman í hópunum þegar þeir deila hugmyndum 

sínum með öðrum og til að taka sameiginlegar ákvarðanir. 

Með notkun samvinnunáms tel ég að námsumhverfið henti nemendum betur 

því fjölbreytni eykst og samvinnu nemenda er ætlað að bæta samskipti þeirra á 

milli. Ég tel að samskiptin og bekkjarandinn hafi batnað á rannsóknartímanum 

eins og áður hefur komið fram. Sumum nemendum finnst gott að vinna frammi í 

holinu fyrir framan kennslustofuna með félaga eða félögum sínum. Aðrir sækja í 

að fá að vinna í kennslustofunni í litlum hópi bak við skilrúm í einu horninu og 

enn aðrir óska eftir að fá að vinna í lítilli stofu sem er á móti kennslustofunni 

okkar.  Sumum finnst best að vera nálægt kennaranum sínum.  Ég reyni að taka 

tillit til þessara óska eins og ég get. 

Eins og áður hefur komið fram finnst mér mjög mikilvægt að 

nemendum mínum líði vel. Tomlinson (2003) fjallar um það að ef 

nemendur finna ekki til öryggis og ef þeim finnst þeir ekki tilheyra hópnum 

geti nám ekki átt sér stað. Noddings (1995) leggur mikla áherslu á 
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umhyggju í skólastarfi og tekur svo djúpt í árina að segja að umhyggja sé 

mikilvægasta markmið skóla. Hún heldur því fram að til þess að nemendur 

nái góðum námsárangri þurfi þeir að finna að þeim sé sýnd umhyggja og að 

læra að bera umhyggju fyrir öðrum. Tilfinningar og líðan nemenda eru 

mikilvægir þættir með tilliti námshæfni (Goleman, 1995; Park, Haddon og 

Goodman, 2003). Ég geri mér grein fyrir því að ég þarf að vinna áfram í 

málum nokkurra nemenda minna, það er þeim nemendum sem ég hef 

ítrekað séð að eiga í erfiðleikum með að vinna í samvinnu við aðra. Eitt af 

því sem hugsanlega þarf að taka tillit til er staða nemandans eins og Cohen 

(1994) fjallar um  því hún getur haft áhrif á þátttöku hans í lærdómsferlinu 

og þar með árangur í skóla.  

5.2 Gildi mín um nám og kennslu og starfshættir mínir 

Ég legg áherslu á  að skólinn eigi að vera staður þar sem öllum börnum 

líður vel og þar eiga allir að hafa sama rétt til náms óháð kyni, námsgetu, 

félagslegum bakgrunni eða fötlun. Í mínum huga er skóli án aðgreiningar 

það skipulag skólastarfs sem samræmist helst hugmyndum mínum.    

Mér finnst að með því að nota samvinnunámið og með því að hafa sem 

mesta fjölbreytni í kennslunni sé ég í mun meira mæli en áður að starfa í 

samræmi við hugmyndir mínar um nám og kennslu. Mér finnst að með því 

að hafa unnið þessa rannsókn þar sem ég hef skoðaða eigið starf hafi mér 

tekist að móta eigin starfskenningu með því að velta því fyrir mér hvaða 

kennslufræðilegu kenningar séu á bak við kennslu mína, með ígrundun og 

umræðum við aðra (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

 Ég finn þó að í huga mér búa gamlar og rótgrónar hugmyndir, til dæmis 

sú hugmynd að kennarinn eigi að miðla þekkingu og börnin að taka við 

þekkingunni frá honum. Ég gekk í grunnskóla þar sem aldrei var unnið í 

hópum í bóklegum námsgreinum fyrir utan eitt skipti á síðasta ári í 

grunnskóla í samfélagsfræði og ég man fyrst og fremst eftir því hvað ég 

fann til með kennaranum því enginn hlustaði á hann og lætin í 

nemendunum voru nær óbærileg.  Í menntaskóla og háskóla lærði ég eins 

og í grunnskólanum, fyrst og fremst ein.  Ég las bækur, skrifaði ritgerðir 

eða vann önnur verkefni og tók próf úr námsefninu. Þessar hugmyndir um 

nám og kennslu eru lífseigar og ég verð ósjaldan vör við þær hjá 

nemendum mínum.  Þeir segja stundum ef ég segist ekki vita svarið við 

spurningu þeirra: ,,en þú ert kennari“. Ég velti því fyrir hvort lítið hafi í 

raun breyst frá því ég var barn í grunnskóla en það eru meira en þrjátíu ár 

síðan ég lauk námi þaðan. 
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Í bók sinni The Culture of Education fjallar Bruner (1996) um það að 

nauðsynlegt sé að kennarar séu meðvitaðir um þær hugmyndir sem þeir 

hafa um það hvernig börn læra. Þetta geta verið hugmyndir sem þeir 

aðhyllast ómeðvitað. Þessar hugmyndir hafa áhrif á það hvaða 

kennsluaðferðum kennarinn beitir því kennslan byggist á því hvernig við 

teljum að nám fari fram.  Ég tel þetta mikilvægt því hugmyndir kennarans 

eru ekki endilega hugmyndir sem hafa jákvæð áhrif á nám nemenda. Í 

fyrrnefndri bók segir Bruner að hugmyndin um yfirfærslu þekkingar sé 

útbreiddasta kennsluhugmynd á Vesturlöndum. Þetta samræmist niður-

stöðum rannsókna á kennsluaðferðum í íslenskum grunnskólum sem virðast 

fremur einhæfar og hefðbundnar (Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1998; Kristín Jónsdóttir, 2005).     

Mér finnst ég mun meðvitaðri um hugmyndir mínar um nám og kennslu 

en ég var áður en ég vann þessa rannsókn. Mér finnst ég starfa í meira 

samræmi við gildi mín en áður en á sama tíma hef ég gert mér aukna grein 

fyrir því hversu lífseigar hinar gömlu hugmyndir þó eru í huga mínum en 

þær eru þó smátt og smátt að víkja fyrir þeim hugmyndum sem ég lýsti hér 

að framan og þær falla mér miklu betur í geð og samrýmast betur lífssýn 

minni og skoðunum. 

5.3 Hindranir 

Ég geri mér grein fyrir því að ákveðnar hindranir standa í veginum hjá mér 

þegar að breytingum á kennsluháttum kemur. Ég fann samhljóm með 

hugmyndum mínum á fundum rýnihópsins um þetta efni, til dæmis að 

tímaskortur stæði í veginum fyrir breytingum og að kennarar fyndu fyrir 

óöryggi gagnvart því sem þeir þekkja ekki eins og til dæmis 

kennsluaðferðum sem þeir telja að séu flóknar. 

5.3.1 Óttinn við að missa tökin í bekknum  

Gegnum tíðina hef ég nokkrum sinnum notað samvinnunám en ekki fyrr en 

mér hefur fundist ég hafa náð góðri bekkjarstjórnun. Mér hefur fundist ég 

þurfa að hafa góða agastjórn áður en ég hef treyst mér í ný og krefjandi 

verkefni eins og til dæmis samvinnunámið. Þetta hefur orðið til þess að 

samvinnunám hefur ekki verið stór hluti af kennslu minni þótt mig hafi 

langað til að nota hana í meira mæli. Ég hef óttast að missa stjórn á hegðun 

nemenda og oft finnst mér að það sé ekki fyrr en ég hef kennt börnunum 

nokkuð lengi að ég hef treyst mér til að vinna eftir hugmyndum um 

samvinnunám.    
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Tomlinson (2001) segir að kennarar sem hafa unnið eftir hugmyndum 

um einstaklingsmiðað nám finnist þeir verða hæfari við bekkjarstjórnun.  

Mér fannst það mjög hvetjandi að lesa þetta á sínum tíma því ég gerði mér 

grein fyrir að ótti minn við að missa tök á stjórn í bekknum var hindrun á 

leið minni til aukinnar fjölbreytni í kennslu. Ég hef fundið fyrir þessari 

tilfinningu þegar ég geri eitthvað sem ég hef ekki gert áður eða er af 

einhverjum ástæðum ekki nógu örugg í kennslunni. 

Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum fannst mér oft vanta upp á 

vinnufriðinn í bekknum á fyrri hluta rannsóknartímans.  Það að ég var að 

gera rannsókn hefur eflaust eflt mig. Ég hélt áfram að leggja áherslu á 

samvinnunámið. Það hjálpaði mér að skrá í dagbókina mína viðburði 

dagsins, tilfinningar mínar og upplifanir og reyna þar að greina kennslu 

mína og veltu fyrir mér næstu skrefum. Þegar leið á rannsóknartímann urðu 

breytingar til batnaðar. Vinnufriðurinn varð meiri eftir því sem nemendur 

mínir og ég urðum hæfari með aukinni þjálfun að starfa eftir aðferðum 

samvinnunámsins. Ég þarf líka að minna mig á að óhjákvæmilega hlýtur að 

heyrast  meira í nemendum þegar þau vinna saman í hópum því þau verða 

auðvitað að fá að ræða saman. Einnig ber að hafa í huga að í hópvinnunni 

eru ákveðnir nemendur í hlutverki efnisaflarans sem þýðir að aðeins einn 

nemandi í hverjum hópi hefur leyfi til að standa upp og sækja efni til 

vinnunnar og  minnkar því óþarfa umgangur um kennslustofuna. 

5.3.2 Annir kennara  

Ég hef oft orðið hugsi yfir því hve miklar kröfur eru gerðar til 

umsjónarkennara. Mér finnst sá tími sem kennurum er ætlaður til 

undirbúnings kennslu ekki raunhæfur. Samskipti við foreldra eru  tímafrek 

hvort sem um fundi, símtöl eða tölvusamskipti er að ræða, einnig samskipti 

við starfsmenn innan skóla og utan og þau verða meiri eftir því sem 

nemendum í bekkjum fjölgar. Skyldubundin símenntun á vinnustað og 

skráningar um hegðun nemenda taka einnig drjúgan tíma svo og fundir með 

sérfræðingum og stjórnendum þegar um skil á greiningum er að ræða. 

Mér finnst að undirbúningur kennslunnar sé stundum ansi aftarlega á 

forgangslistanum því það sem ég taldi upp hér að framan er nokkuð sem 

kennarar verða að sinna. Þegar við bætast alls kyns verkefni eins og þau 

sem ég ræddi um í niðurstöðukaflanum verður stundum lítill tími til umráða 

til að undirbúa kennsluna sem ég tel vera einna mikilvægasta þátt starfsins.    

Með því að gera þessa rannsókn hef ég orðið meðvitaðri um að þróun í 

starfi tekur tíma.  Ég hélt ótrauð áfram og eflaust hefur það haft mikið að 

segja að ég var að vinna að rannsókninni og að mér fannst ég ekki vera ein 
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vegna samstöðunnar og stuðningsins í rýnihópnum og hjá 

rannsóknarvininum. 

Í rýnihópnum kom fram að kennarar töldu eina af ástæðunum fyrir því 

að fjölbreytni væri ekki meiri í kennslu þeirra en raun ber vitni vera þá að 

tímafrekt er að kynna sér og læra nýjar kennsluaðferðir eins og til dæmis 

samvinnunám. Þeir finni til óöryggis við að byrja á einhverju nýju og  

finnst það vera flókið í byrjun. Kennararnir sögðust þá leita í það sem þeir 

þekkja, það er að segja hefðbundnar kennsluaðferðir.  Kennararnir höfðu 

löngun til að vinna á fjölbreyttan hátt en finnst þeir ekki hafa tíma því 

stöðugt bætist við ný verkefni sem þeir þurfa að sinna.   

5.3.3 Efasemdir. 

Nemendur hafa unnið mörg verkefni sem ég veit að þau notið að vinna í 

samvinnu við bekkjarfélaga sína.  Samt sem áður læðist sú tilfinning 

stundum að mér að ég ,,sé of lítið í bókunum“. Þetta eru efasemdir um að 

ég fari ekki nógu vel í námsefnið, það er að segja kennslubókina.  Þetta eru 

auðvitað gamlar hugmyndir um nám og kennslu sem eru ansi þrautseigar í 

mínum huga. 

Ég ákvað að kenna um landafræði Íslands með því að nota 

samvinnunám eins og áður hefur komið fram.  Hver hópur lærir ítarlega um 

sinn landshluta og kennir síðar hinum nemendum bekkjarins. Mikið er um 

skapandi vinnu og nemendur leita upplýsinga víða   Í maí munu nemendur 

kynna verkefni sín fyrir foreldrum. Ég tel að þessi aðferð nýtist fleiri 

nemendum heldur en ef allir læsu alla kennslubókina og ynnu allar 

blaðsíðurnar í vinnubókinni eingöngu. Í þessu verkefni fer ég ,,mjög lítið í 

bókina“ en nemendur lesa og ræða það efni sem er mikilvægt fyrir þeirra 

hluta verkefnisins. 

Ég býst við því að efasemdir sem þessar munu læðast að mér af og til en 

ég mun reyna að líta svo að það sé ekki undarlegt í ljósi þess að 

hugmyndirnar um barnið sem þekkingarþega sem taki við þekkingu frá 

kennaranum eru rótgrónar en hugmyndirnar sem einkenna einstaklings-

miðað nám eru tiltölulega nýjar fyrir mér. 

5.4 Mikilvægi samvinnu kennara   

Ég tel að samvinna mín við kennarana í rýnihópnum hafi verið mér mikill 

stuðningur í viðleitni minni að auka samvinnunám til að mæta þörfum ólíkra 

námsmanna. Með því að segja frá kennsluaðferðum mínum í rýnihópnum 

styrktist ég í því sem ég var að gera hverju sinni því ég fann að kennurunum 
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fannst það sem ég gerði mikilvægt og ég fékk ýmsar hugmyndir frá 

samkennurum mínum. Mér fannst ég eflast við hvern fund og þegar mér fannst 

langur tími líða á milli funda rýnihópsins var erfiðara að vinna að 

breytingunum í kennslunni. Í rýnihópnum voru kennarar sem vildu starfa 

saman að ákveðnu verkefni af fúsum og frjálsum vilja. Þeir vildu taka þátt því 

þeir höfðu sjálfir áhuga á að þróa sig í starfi, það er að þjálfast í að nota 

samvinnunám í kennslu. Í hópnum skapaðist traust milli þátttakenda og 

kennarar voru óhræddir að ræða um það sem olli óöryggi hjá þeim í kennslu. 

Umræður um álitamál eða það sem olli óöryggi leiddu til þess að hugmyndir 

um lausnir urðu til. Í hópnum fengum við staðfestingu á því að við værum á 

réttri leið, við hrósuðum hver annarri og hvöttum áfram og við lærðum hver af 

annarri. McNiff og Whitehead (2006) segja að þótt rannsakandinn sé sjálfur 

viðfangsefni rannsóknar sinnar sé hann ekki einangraður því hann lifir og 

starfar í samskiptum við aðra á öllum stigum ferlisins. Þau segja að í þessu 

felist að tilurð nýrrar þekkingar sé samvinnuferli.  

Rýnihópar hafa ekki starfað innan skólans áður. Hugmyndin að 

rýnihópnum er komin frá mér og rannsóknarvini mínum, Margréti 

Sverrisdóttur, og varð hann til vegna starfendarannsókna okkar beggja. Í 

ljós kom á síðasta fundi rýnihópsins á rannsóknartímanum að allir í 

hópnum vilja halda áfram þróunarstarfinu næsta skólaár og ég veit til þess 

að fleiri kennara langar til þess að taka þátt í starfi hópsins. Ég vona að starf 

þessa rýnihóps verði til þess að vinna sem þessi eða svipuð festi sig í sessi í 

skólanum mínum. Stjórnendur skólans styðja kennara í þessari 

þróunarvinnu. Mér fannst það hafa verið mjög lærdómsríkt að starfa með 

rýnihópnum og ég tel þetta góða leið til þess að fá stuðning við að læra nýja 

kennsluaðferð eða til þess að þróa sig í starfi á annan hátt. Það kom ítrekað 

fram í umræðum í rýnihópnum að kennarar telja þessa aðferð skila árangri 

á starf sitt og á nám nemenda. 

Með þátttöku minni í rýnihópnum á rannsóknartímanum hef ég fundið 

hvað það er mikilvægt að ræða saman til þess að finna nýjar lausnir og að 

finna stuðning samstarfsfólks síns í starfi.       

Á vormánuðum eru starfsmannaviðtöl í Öldutúnsskóla og fyrir þau 

viðtöl skila kennarar inn óskum um störf næsta skólaár á þar til gerðu 

eyðublaði. Þar er meðal annars spurt um óskir um störf í ýmsum hópum og 

nefndum.  Á þennan lista hefur nú  samvinnunám bæst við og verður 

athyglisvert að sjá hve margir kennarar við skólann hafa áhuga á að þróa 

sig í þessari kennsluaðferð næsta skólaár. 
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Viðauki 1 

 

Samvinnunámsverkefni í ensku. 5. bekkur.  Klæðnaður – litir- 
líkamshlutar 

1. Verkefnið tekur tvær kennslustundir. Sá sem er yngri er efnisaflari í fyrri tímanum og 

hvetjari í seinni tímanum. Sá sem er eldri er hvetjari í fyrri tímanum og efnisaflari í seinni 

tímanum.  

2. Þið eigið að búa til manneskju eftir að hafa komist að samkomulagi um kyn, aldur og útlit og 

nota bókina Speak out, bls. 8-11 og 14-15 ykkur til aðstoðar.  

3. Teiknið og litið andlit og fatnað.  

4. Klippið út manneskjuna.  

5. Skrifið lýsingu á ensku í samfelldu máli á A4 blað, sem þið fáið hjá kennara, þar sem fram 

kemur: 

o Nafn og aldur 

o Fatnaður  

o Litur fatnaðar 

6. Fáið miða hjá kennara og skrifið á þá líkamshlutana á ensku: 

o Höfuð 

o Munnur 

o Augu 

o Nef 

o Eyru 

o Öxl 

o Handleggur 

o Fingur 

o Fótleggur 

o Tær 

Verkefnið  gildir  20% af heildareinkunn. 

Nemendur og kennarar meta samvinnuna (10%) 

 Hlusta hvort á annað 

 Hjálpast að 

 Ljúka við verkefnið á réttum tíma 

 Halda sér að verki 

 Hvernig gengur með hlutverkin. 

Verkefni 10% 

 Er allt til staðar 

 Frágangur og vandvirkni 
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Viðauki 2 

Hvernig finnst nemendum best að læra?  

Örstutt könnun sem nemendur tóku í mars 2011. 

 

 

Hvernig finnst þér best að læra í skólanum? 

 

Örstutt könnun um það hvernig nemendum í 5. bekk finnst best að læra 

í skólanum 

 

 

 

Hvernig finnst þér best að læra í skólanum? 

 

___Ein/einn 

___Í litlum hópi 3-4 

___Tveir og tveir saman 

 

 

Hvers vegna finnst þér best að læra þannig? 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________  
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