
„Það er gott að geta valið það sem maður VILL læra“ – Um Brúna –
þróunarverkefni í Brúarásskóla

Sótt af http://www.skolathraedir.is | 1

„Það er gott að geta valið það
sem maður VILL læra“ – Um
Brúna – þróunarverkefni í
Brúarásskóla
 Ingvar Sigurgeirsson í samstarfi við starfsfólk Brúarásskóla

Í Brúarásskóla í Jökulsárhlíð er verið að fást við áhugavert þróunarverkefni, sem gengur undir
nafninu Brúin. Verkefnið hófst haustið 2015 og er því á öðru ári. Verkefnið hefur hlotið styrk
úr Sprotasjóði.

Í skólanum stunda á þessu skólaári 40 grunnskólanemendur og 9 leikskólabörn nám.
Brúarverkefnið nær til beggja skólastiganna og vísar heiti þess vísar í margar áttir – til
náttúrunnar, örnefnanna og brúnna, bæði yfir árnar, sem og milli aldurshópa og námsgreina.
Í skólanum er áhersla lögð á að nemendur á ólíkum aldri vinni saman og á samþættingu, í
formi þemavinnu og heildstæðra viðfangsefna.

Sá sem þetta ritar átti þess kost nú í nóvember sl. að heimsækja skólann og kynna sér
verkefnið; ræða við skólastjóra og kennara, fylgjast með nemendum við námið, ræða við þá
og vera viðstaddur verkefnaskil þeirra. Mér fannst þetta starf svo áhugavert að ég fór þess á
leit við skólastjóra, Stefaníu Malen Stefánsdóttur, að fá með hennar aðstoð og kennaranna,
að taka saman grein um verkefnið. Greinin er skrifuð í samstarfi okkar og byggð á gögnum
sem þau létu í té, sem og á viðræðum mínum við starfsfólk og nemendur.

Þróunarstarf er engin nýlunda í Brúarásskóla. Um fyrri þróunarverkefni má meðal annars vísa
til greinar sem Stefanía Malen, skólastjóri, skrifaði í Netlu fyrir þremur árum og sjá má hér. Í
skólanum hefur meðal annars verið lögð áhersla á nýsköpunarkennslu, umhverfismennt og
útikennslu. Skólinn hefur verið Grænfánaskóli í fjögur ár og mótast skólastarfið mikið af því

http://www.bruaras.is/is/forsida
http://www.sprotasjodur.is/
http://netla.hi.is/greinar/2014/alm/001.pdf
http://www.bruaras.is/is/forsida/graenfaninn
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verkefni. Þá hefur skólinn tekið þátt í verkefninu Heilsueflandi skóli. Loks er að nefna að
skólinn er einn af fáum sem heldur dýr; en hluti af náminu er að sinna hænum, kanínum og
naggrísum. Nemendur skiptast á að hugsa um dýrin, matarafgangar eru notaðir sem fóður,
eggin eru nýtt í heimilisfræðinni og fjölmörg verkefni tengd dýrahaldinu. Þá hefur skólinn
útungunarvél í láni. Og líklega þarf engan að undra að einn vinsælasti skóladagurinn á hverju
ári er gæludýradagurinn, en þá koma nemendur með uppáhaldsgæludýrið sitt í skólann og
kynna fyrir skólasystkinum sínum, sjá hér.

DÝRAHÚSIÐ  Í  BRÚARÁSSKÓLA  SEM  BYGGT
VAR  ÁRIÐ  2009.  FYRSTU  DÝRIN  KOMU  Í

HÚSIÐ  JANÚAR  SAMA  ÁR.  (MYND:  ÚR  SAFNI
SKÓLANS.)

UMSJÁ  DÝRANNA  ER
EFTIRSÓTT  VERKEFNI

MEÐAL
NEMENDA.  (MYND:ÚR

SAFNI  SKÓLANS.)

Hugmyndin að baki Brúarverkefninu var ekki síst að
skapa nemendum fjölbreytt tækifæri til að fást við
heildstæð, samþætt viðfangsefni (þemanám) og auka
val þeirra, sjálfstæði og ábyrgð. Segja má að lykilhæfni,
eins og hún er skilgreind í nýrri námskrá, sé sett á
oddinn og leitast er við að laga verkefnin að viðmiðum
hennar, með áherslu á skapandi vinnu, samvinnunám,
upplýsingaöflun, vinnu með ólíka miðla, samræður og
tjáningu.

http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item12346/Heilsueflandi_grunnskoli
http://youtu.be/kborRsdT478?start=506
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BEKKJARDEILDIR SKIPTAST Á HUGSA UM
DÝRIN, FÓÐRA ÞAU OG HREINSA TIL HJÁ
ÞEIM.  DÝRIN  ERU  HEIMSÓTT  DAGLEGA

AF  NEMENDUM.  (MYND:  ÚR  SAFNI
SKÓLANS.)

Verkefnið átti sér nokkurn aðdraganda. Kennarar höfðu
um nokkurt skeið verið að fikra sig áfram með
þemavinnu og samþættingu. Í kjölfar útgáfu
námskrárinnar 2011 var talsverð vinna lögð í að skoða
grunnþættina og aðlaga starfið í skólanum að þeim. Í
ljós kom að starfshópurinn hafði um margt sameiginlega
sýn á hvaða skref væri æskilegt að taka við innleiðingu
námskrárinnar og áhugi var á að stíga stærri skref en
áður. Ákveðið var að senda umsókn um styrk til
þróunarverkefnis í Sprotasjóð. Einnig má nefna að
kennarnir heimsóttu Grunnskólann á Bakkafirði, en þar
hefur í nokkur ár verið unnið að þróun kennsluhátta þar
sem nemendur taka meiri ábyrgð á námi sínu en gengur
og gerist, sjá hér. Einnig voru hugmyndir sóttar til
Lýðháskólans á Seyðisfirði, sjá hér. Loks má nefna að
haldnir voru hugarflugsfundir með nemendum þar sem
þeir voru spurðir álits á því hvað þeir vildu læra.

HÉR  MÁ  SJÁ  MARKMIÐ  VERKEFNISINS  EINS  OG  ÞAU  VORU  SKILGREIND  Í  UMSÓKN  TIL  SPROTASJÓÐS.

http://netla.hi.is/greinar/2013/alm/003.pdf
http://lunga.is/school/


„Það er gott að geta valið það sem maður VILL læra“ – Um Brúna –
þróunarverkefni í Brúarásskóla

Sótt af http://www.skolathraedir.is | 4

Veigamikilll hluti af breyttum starfsháttum í skólanum var aukið vægi teymiskennslu í
skólastarfinu sem fylgir aldurshópunum.

Skólaárinu í Brúarásskóla er skipt í svokallaðar spannir, tvær á hvorri önn, hver með sinni
áherslu. Hugmyndin að baki þessari skiptingu er m.a. komin frá Menntaskólanum á
Egilsstöðum, en þar hefur hliðstæð skipan verið reynd um nokkra hríð.

Nemendur vinna þrjú til fjögur umfangsmikil þemaverkefni á hverri spönn. Að mati
kennaranna fellur um þriðjungur skólastarfsins beint undir Brúarverkefnið. Íslenska og
stærðfræði eru á dagskrá daglega og fylgja þar flestir nemendur einstaklingsáætlunum. Á
yngsta stigi er stuðst við Byrjendalæsi og þemavinnan oftast tengd því. Þessu er fylgt eftir
á mið- og unglingastigi með Orði af orði.

VERKEFNI  TENGD  ORÐI  AF  ORÐI  SETJA  SVIP  SINN  Á  SKÓLASTARFIÐ.

Allir kennsludagar í skólanum hefjast á stuttri morgunstund nemenda með
umsjónarkennurum þar sem farið er yfir viðfangsefni dagsins og þeim lýkur með lokastund.

http://www.msha.is/is/byrjendalaesi-moodle
http://hagurbal.weebly.com/
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Hugmyndin að þessari tilhögun kom frá Lýðháskólanum á Seyðisfirði. Frjáls lestur
(yndislestur) er fastur liður alla daga – annað hvort í upphafs- eða lokastund.

Þemavinnan

Skipulag námsins er með þeim hætti að nemendur fást til skiptis við verkefni sem mótuð eru
að öllu eða mestu leyti af kennurum og frjálsum verkefnum. Segja má að fylgt sé mynstrinu
stýrð verkefni, miðlungs- eða hálfstýrð verkefni og frjáls verkefni. Þessi háttur er einkum á
hafður hjá eldri nemendum skólans (frá 6. bekk), en þeir yngri hafa ekki fengist við frjáls
verkefni. Í stýrðu verkefnunum ráða kennarar ferðinni, en í þeim hálfstýrðu ráða þeir þemanu,
en nemendur ákveða á hinn bóginn hvaða leið þeir fara í úrvinnslunni. Hugmyndin með þessu
byggðist á því að um leið og nemendur tækju aukna ábyrgð á námi sínu og hefðu nokkurt val
um verkefni og leiðir, hefðu kennarar möguleika á að tryggja að mikilvæg viðfangsefni yrðu
ekki útundan.

Hverju þemaverkefni lýkur á kynningu, gjarnan á sal skólans. Nemendur flytja erindi, setja
upp sýningar, flytja leikþætti eða sýna kvikmyndir.

VERKEFNI  SKILAÐ.

NEMANDI Í 3. BEKK AÐ KYNNA SVEPPAVERKEFNIÐ SITT. (MYND:
ÚR  SAFNI  SKÓLANS.)
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VERKEFNUM  SKILA  NEMENDUR  OFT  Í
FORMI  LEIKÞÁTTA.  (MYND:  ÚR  SAFNI

SKÓLANS.)

 

 

 

Stýrð verkefni

Sem dæmi um stýrð verkefni má nefna verkefni um
vináttuna, fjölmenningu, landnámið og jafnrétti,
upplýsingatækni, tækni og vísindi og íslenska
kvennalandsliðið í knattspyrnu.

Leitast er við að tengja stærðfræði inn í sem flest af stýrðu verkefnunum. Nemendur vinna
með tölur og tölfræði, rúmfræði, mælingar og kortalestur. Mörg verkefnanna tengjast
erlendum málum. Öll tengjast verkefnin vinnu með móðurmálið með einhverjum hætti.

Hér eru tvö dæmi um stýrð verkefni (smellið á heitin til að sjá leiðbeiningar sem nemendur
fengu áður en hafist var handa):

Ég
Plöntur

http://skolathraedir.is/2016/12/27/daemi-um-styrt-verkefni-eg/
http://skolathraedir.is/2016/12/29/daemi-um-styrt-verkefni-plontur/
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STOLTIR  HÖFUNDAR  KYNNA  PLÖNTUBÆKURNAR  SÍNAR.  (MYNDIR:  ÚR  SAFNI  SKÓLANS.

Hálfstýrð verkefni

Í hálfstýrðum verkefnum fá nemendur meira svigrúm til að ráða úrvinnslu sinni og skilum.
Dæmi um verkefni eru Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, Vesturfarar, Tækni og framfarir,
Íslendingasögur og Lífríki í vatni og Himingeimurinn. Hér eru tvö dæmi um leiðbeiningar sem
nemendur fengu við upphaf verkefnanna (smellið á heitin):

Framtíðin í okkar höndum – heimsmarkmiðin
Vesturfarar

http://skolathraedir.is/2016/12/29/daemi-um-halfstyrt-verkefni-heimsmarkmidin/
http://skolathraedir.is/2016/12/29/daemi-um-halfstyrt-verkefni-vesturfarar/
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VESTURFARAVERKEFNINU  SKILUÐU  NEMENDUR  Í  FORMI
KVIKMYNDAR.  HÉR  MÁ  SJÁ  HÓP  NEMENDA  VINNA  AÐ

HANDRITSGERÐ.  (MYND:  GREINARHÖFUNDUR.)

TÖKUR VESTURFARAKVIKMYNDAR Í  FULLUM GANGI! (MYND: ÚR SAFNI
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SKÓLANS.)

Frjáls verkefni

Í frjálsu verkefnunum taka nemendur sér nánast hvað sem er fyrir hendur. Valið er frjálst, en
vitaskuld verða kennarar að samþykkja viðfangsefni áður en lagt er af stað. Sem dæmi um
frjáls verkefni sem nemendur hafa fengist við má nefna lotukerfið, dagatal með ljóðum og
myndum, tónlistarmenn, útgáfa skólablaðs, hreindýr og flugrán. Einnig má nefna verkefni um
James Bond, Amazon, rekstur fyrirtækis, kindamörk og Adolf Hitler. Hér eru nokkur dæmi um
útfærslur:

Piltur í 5. bekk aflaði sér upplýsinga um James Bond og skrifaði um sex leikara sem hafa
farið með hlutverk hans.
Stúlka í 7. bekk gerði verkefnabók um indjána. Bókin var eins og fjöður í laginu og
verkefninu fylgdi smækkuð útgáfa af indjánatjaldi.
Stúlkur í 10. bekk gerðu verkefni sem snerist um það að stofna fyrirtæki. Hugmyndin var
að kaupa gamla sláturhúsið í sveitinni og gera það starfshæft til að efla landbúnað í
héraðinu. Því fylgdi kostnaðaráætlun, lánshæfismat, leyfi og allt sem fylgir því að stofna
fyrirtæki.
Piltur í 8. bekk vann verkefni um hljómsveitina NWA (Niggas with attitude). Hann fjallaði
um sögu hljómsveitarinnar og vék að sögu svertingja í Bandaríkjunum.
Stúlka í 10. bekk bjó til dagatal þar sem þemað var hestar. Hún tók allar ljósmyndir sjálf
og samdi ljóð fyrir hvern mánuð í árinu.

Mat kennara

Á rýnihópafundi með kennurum kom fram að þeir telja reynsluna af þessu starfi góða, það sé
einfaldlega miklu skemmtilegra í skólanum og í raun séu nemendur að læra meira en þegar
um bóklega kennslu var að ræða. Þá væru nemendur jákvæðir gagnvart þessu starfi og eins
hefðu foreldrar lýst jákvæðum við horfum. Sumir bentu á að þessir kennsluhættir stuðluðu að
góðum undirbúningi nemenda fyrir framhaldsnám. Enginn kennaranna vildi snúa af þessari
leið.
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Aðspurðir um hvað hafi helst vantað nefndu kennarar að þeir söknuðu þess oft að nemendur
sökkvi sér nægjanlega í viðfangsefnin, við viljum sjá meiri dýpt í verkefnunum, sagði kennari.
Þá fannst kennurum stundum of hratt farið yfir og nemendum ekki gefið nægilegt svigrúm til
að brjóta málin til mergjar. Eins fannst sumum kennaranna nokkuð skorta á metnað. Þá hafði
vafðist fyrir kennurum að kenna nemendum að vinna úr heimildum.

Kennararnir voru sammála um að teymiskennslan hafi skilað þeim miklu. Gott væri að geta
skipst á skoðunum og eins væru möguleikar á verkaskiptingu vel nýttir, t.d. við undirbúning.
Þá skilaði samvinnan einfaldlega fleiri og betri hugmyndum. Styrkleikar hvers og eins fengju
að njóta sín. Auk þess skipti máli að kennarar sætu ekki einir uppi með vandamál eða
úrlausnarefni – það væru alltaf fleiri sem hefðu þekkingu á málinu og gott að fá fleiri
sjónarhorn. Þessi nána samvinna skilaði sér einnig í betri starfsanda.

Vandamál tengd teymiskennslunni, voru öðru fremur örðugleikar við að finna sameiginlegan
samráðstíma sem hentaði öllum.

Mat nemenda

Ég hélt tvo matsfundi með nemendum, annan með unglingunum og hinn með nemendum á
miðstigi. Á fundunum kom fram mjög eindregin afstaða þeirra með þessum kennsluháttum.
Svo vísað sé til orða eins unglingsins: Maður lærir svo mikið meira. Það er eins og það sé
opnaður stór gluggi. Við fáum svo mörg mismunandi verkefni. Frábært að hafa svona mikið
svigrúm til að vinna. Þetta eykur sköpunarmöguleika okkar.

Margir nemendur lögðu áherslu á að þeir væru að læra að taka ábyrgð á náminu með því að
fá að skipuleggja það sjálfir og gera áætlanir um það. Þá fylgdu því kostir að hafa stundum
val um verkefni, eða eins og ein stúlkan orðaði það … ég get valið … með hliðsjón af því sem
ég ætla að gera í framtíðinni … Og einn drengurinn sagði um þetta: Það er gott að geta valið
það sem maður VILL læra.

Engu að síður lögðu margir nemendur áherslu á að áríðandi væri að hafa einnig fasta tíma í
íslensku, stærðfræði og tungumálum. Eins vakti athygli að nemendur lýstu mjög jákvæðum
viðhorfum til þess að hafa til skiptis stýrð og frjáls verkefni, um leið og margir þeirra vildu
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fleiri frjáls verkefni. Eins vildu þeir stundum fá lengri tíma fyrir þau; fá tíma til að hugsa málin.
Þá bentu þeir á að kennarar mættu stundum bera undir þau áform sín um stýrðu verkefnin og
gefa þeim kost á að koma með sínar hugmyndir.

Nokkrir nemendur bentu á að í skólanum væri lögð áhersla á vinnu með heimildir og
ritgerðasmíð.  Þau gerðu sér til dæmis grein fyrir því að þemavinnan tengdist vel markmiðum
í íslensku, einkum varðandi ritun og tjáningu.

Þá fór ekki á milli mála að mörgum féll vel í geð að vinna með fleiri gögn en námsbækurnar.

Viðhorf nemenda eru reglulega mæld með Skólapúlsinum en þar má sjá áhugaverðar
breytingar á viðhorfum þeirra í kjölfar innleiðingar verkefnisins. Nemendur Brúarásskóla
mælast í síðustu mælingu hæstir á landsvísu þegar kemur að svörum við spurningum um trú
á eigin vinnubrögð í námi og taka nánast risastökk upp á við eins og sjá má af þessari mynd:
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MYNDIN  SÝNIR  BREYTINGAR  Á  MEÐALTALI  SKÓLANS  Á  MILLI  ÁRA  Í  SAMANBURÐI  VIÐ  ÞRÓUNINA  Á
LANDINU  Í  HEILD.  MARKTEKTARPRÓFUM  VAR  BÆTT  VIÐ  LÍNURIT  ÁRSMEÐALTALA  FRÁ  OG  MEÐ  ÁRINU

2014.

Spurningarnar sem mynda þennan matsþátt eru um einbeitingu nemenda að námsefninu í
kennslustundum, hvort þeir skrifi minnispunkta, noti bókasafnið til að afla upplýsinga fyrir
skólaverkefni, skipulagningu skólavinnunar og hvernig þeir festa í minni upplýsingar úr
námsbókum.

Nemendur standa einnig vel þegar kemur að spurningum um trú á eigin námsgetu og
sömuleiðis má sjá miklar framfarir þegar skoðuð eru svör við spuringum um virka þátttöku
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nemenda í kennslustundum, eins og sjá má á þessari mynd:

MYNDIN  SÝNIR  BREYTINGAR  Á  MEÐALTALI  SKÓLANS  Á  MILLI  ÁRA  Í  SAMANBURÐI  VIÐ  ÞRÓUNINA  Á
LANDINU  Í  HEILD.  MARKTEKTARPRÓFUM  VAR  BÆTT  VIÐ  LÍNURIT  ÁRSMEÐALTALA  FRÁ  OG  MEÐ  ÁRINU

2014.

Spurningarnar sem snerta virkni nemenda í kennslustundum eru um hvort nemendur fái
tækifæri til að útskýra hugmyndir sínar, hvort þeir fái tækifæri til að koma skoðunum sínum
um ákveðin viðfangsefni á framfæri og hvort þeir ræði saman um námsefnið.
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NEMENDUR  PRÓFA  BÁTA  SEM  ÞEIR  HÖNNUÐU  OG  SMÍÐUÐU  Í  TENGSLUM  VIÐ
NÝSKÖPUNARVERKEFNI.

VÖFFLUBAKSTUR  ÚTI!  (MYND:  ÚR  SAFNI  SKÓLANS.)

Umræða og lokaorð

Tilraunin í Brúarásskóla er áhugaverð fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi er þar gengið
lengra í þá átt að brjóta upp hefðbundna kennslu, en virðist gert í mörgum og líklega flestum
öðrum skólum. Rannsóknir á kennsluháttum í grunnskólum hér á landi á undanförnum árum
hafa lengi bent til þess að ríkjandi kennsluaðferðir væru annars vegar bein kennsla, með eða
án samræðna við nemendur, eða kennsla þar sem stuðst er við vinnubækur eða skrifleg
verkefni (Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar Sigurgeirsson, 1992; Ingvar Sigurgeirsson, Amalía
Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2004; Kristín Jónsdóttir, 2005).
Kennsluaðferðir, í anda þeirra sem áhersla er lögð á í Brúarásskóla og byggja á meiri þátttöku
og ábyrgð nemenda hafa reynst mun fátíðari (sömu heimildir). Ég þekki raunar aðeins einn
skóla á Íslandi sem hefur gengið lengra í þessa átt en Brúarásskóli, en það er Grunnskólinn á
Bakkafirði. Um starfið þar má lesa í þessari grein sem birtist í Netlu fyrir nokkrum árum.

Í öðru lagi virðist unnt að halda því fram að í fáum skólum sé gengið lengra til að koma til

http://netla.hi.is/greinar/2013/alm/003.pdf
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móts við ákvæði námskár um lykilhæfni. Það var eitt af markmiðum verkefnisins, eins og
fram kom í inngangi þessarar greinar. Þriðjungur skólatímans er helgaður verkefnum þar sem
nemendur taka mun meiri ábyrgð á námi sínu en gengur og gerist í grunnskólum. Þáttur
skapandi vinnu er meiri, nemendur fást við fjölbreytta upplýsingaöflun og margháttaða
samvinnu, svo dæmi séu tekin.  Nemendur vinna einir, eða í hópum, nýta netið með
margvíslegum hætti í tengslum við námið, setja upp leikrit, semja kvikmyndahandrit, fást við
fjölbreytta ritun og rannsaka nærumhverfi sitt. Einnig undirbúa þeir og flytja fyrirlestra og
setja upp vefsíður, svo nefnd séu dæmi um þau fjölbreyttu vinnubrögð sem einkenna
skólastarfið.

Áhugaleysi nemenda á unglingastigi til náms er áhyggjuefni. Rannsóknir hér á landi sýna að
eftir því sem ofar dregur í grunnskólanum minnkar námsáhugi (Amalía Björnsdóttir, Baldur
Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008). Ég hef rætt við kennara og nemendur á unglingastigi í
skólum víða um land og get borið vitni um þetta. Þau jákvæðu viðhorf sem fram koma hjá
nemendum Brúarásskóla til verkefna sinna, sýna að þetta er vitaskuld ekki náttúrulögmál.
Hliðstæð, jákvæð viðhorf unglinga til náms fann ég einmitt hjá nemendum Grunnskólans á
Bakkafirði, en eins og áður hefur komið fram hefur þar verið gengið mjög langt í þá átt að
leyfa nemendum að hafa áhrif á nám sitt (Ingvar Sigurgeirsson, María Guðmundsdóttir og
Bylgja Dögg Sigurbjörnsdóttir, 2013). Bæði Brúarásskóli og Grunnskólinn á Bakkafirði eru
fámennir skólar. Vonandi verður þess ekki langt að bíða að fréttir berist af hliðstæðu
tilraunastarfi í fjölmennum skólum.

Að mínum dómi er einn lykillinn að auknum námsáhuga á unglingastigi að hlusta meira á
raddir nemenda. Þetta sést vel þegar viðhorf unglinganna í Brúarásskóla eru krufin. Um leið
og nemendur lýsa jákvæðum viðhorfum til þess að hafa til skiptis stýrð og frjáls verkefni, vilja
þeir gjarnan fleiri frjáls verkefni. Eins leggja þeir áherslu á að fá svigrúm til að brjóta
viðfangsefni sín til mergjar. Þá væri ástæða til að leggja betur eyru við ábendingum þeirra um
að kennarar mættu oftar gefa þeim kost á að setja fram hugmyndir sínar um hin ýmsu
viðfangsefni í skólanum, jafnvel þótt kennarar eigi lokaorðið. Það kváðust kennararnir í
Brúarásskóla raunar hafa gert í upphafi verkefnisins, en þetta minnti þá á að slíka umræðu
má gjarnan endurtaka reglulega.

Jákvæð viðhorf kennaranna til teymiskennslunnar koma ekki á óvart. Teymiskennsla hefur
verið rannsökuð í marga áratugi og ná þær rannsóknir til allra skólastiga (sjá m.a. á þessari
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slóð: http://skolastofan.is/vefefni/heimildir-um-teymiskennslu/rannsoknir-a-teymiskennslu).
Mat kennaranna á kostum teymiskennslunnar eru í fullu samræmi við niðurstöður flestra
þessara rannsókna. Þrátt fyrir margháttuð vandamál sem geta komið upp eru kostirnir mun
fleiri.
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