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Ágrip 

Ritgerð þessi byggir á megindlegri rannsókn á viðhorfum kennara á yngsta 

stigi grunnskóla til heimanáms. Gagnaöflun fór fram með rafrænni 

spurningakönnun í desember 2013 eftir að skólastjóri hvers skóla í úrtakinu 

hafði samþykkt hana. Kennarar fengu vefslóð, þar sem könnunin var 

aðgengileg, senda í tölvupósti. Alls 107 kennarar af yngsta stigi úr 30 skólum 

víðs vegar af landinu voru valdir með lagskiptu úrtaki og var svarhlutfall 

51,4%. Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að sjá 

hvort samræmi sé á milli viðhorfa kennara til heimanáms og hvort kennarar 

séu almennt ánægðir með þá heimanámsmenningu er viðgengst í þeirra 

skólum. Einnig var leitast við að varpa ljósi á afstöðu kennaranna til 

heimanáms og sjá hvort þeir vinni eftir eigin sannfæringu í þeim efnum. 

Rannsakandi vildi einnig sjá hvort samræmi væri á milli viðhorfa kennara í 

ólíkum skólum, þ.e. hvort viðhorf kennara í skólum með heimanakstur og 

kennara í skólum á stórum þéttbýlissvæðum væru lík eða ólík. Enn fremur 

var leitast við að varpa ljósi á hvort heimanámsstefnur í skólunum, ef slíkar 

eru til staðar, hafi áhrif á viðhorf kennaranna sem í þeim starfa. Fræðileg 

umfjöllun um heimanám, sögu þess og rannsóknir á því er einnig sett fram. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðhorf kennara á Íslandi til 

heimanáms, er almennt mjög gott. Þeir virðast þó vilja halda öllu 

heimanámi í lágmarki, en telja að lestri þurfi að sinna heima á degi hverjum. 

Rannsókn sem þessi getur haft mikið gildi fyrir skólastarf í landinu þar sem 

viðhorf kennara getur skapað tilefni til umræðu og breytinga þar sem þeirra 

er þörf. 
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Abstract 

Pupil‘s Homework in Primary Schools, Youngest Level 

Teachers‘s attitudes 

 

This essay uses quantitative methods to research teachers‘ attitudes 

towards homework at the youngest primary school level. Data collection 

was performed with an online survey in December 2012, after being 

approved by the headmasters of each school in the sample. Teachers 

received the survey‘s URL through an e-mail invitation. Altogether, a 

number of 107 teachers of the youngest level from 30 schools from all over 

the country were selected from a stratified sample, with the response rate 

of 51.4%. The purpose and objective of the research was primarily to find 

out whether there is correlation between teachers‘ attitudes towards 

homework and their general satisfaction with the homework culture 

practised in their schools. Also, an attempt was made to shed a light on 

teachers‘ attitudes towards homework and see if they follow their own 

convictions in that regard. The researcher also wanted to see if there was a 

correlation between teachers‘ attitudes in different schools, i.e whether 

teachers‘ attitudes in schools with students in rural areas who need to go to 

and from school by bus, and teachers in schools in big urban areas, were 

alike or different. Furthermore, an attempt was made to shed a light on 

whether the schools‘ homework policies, if they existed, had an effect on 

the attitude of the teachers that worked in those schools. An academic 

discussion of homework, its history and research on the topic, is also 

formulated. The results of the study show that teachers‘ attitudes in Iceland 

towards homework is generally very positive. Nevertheless, they seem to 

want to keep all homework to a minimum, but feel that reading at home 

every day is important. A research like this can have value for education in 

this country, where teachers‘ attitudes can create a reason for discussion 

and changes where they are needed. 
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1 Inngangur 

Heimanám barna á yngsta stigi er mér einkar hugleikið þar sem ég hef 

stundað nám á kjörsviðinu „kennsla ungra barna í grunnskóla“ við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og þar af leiðandi verður það minn aðal 

starfsvettvangur sem kennari. Það er að mínu mati afar mikilvægt að 

rannsaka eða fá fram viðhorf kennara á yngsta stigi grunnskóla landsins til 

heimanáms en þau hafa ekki verið mikið rannsökuð hér á landi. Samfélagið 

tekur stöðugum breytingum, nemendur eru lengur í skólanum nú en áður 

og tilboð nemendum til handa í tómstundum aukast með hverju árinu sem 

líður. Þegar ég sá fram á að geta gert rannsókn um málefnið í lokaverkefni 

mínu til M.Ed.-prófs fannst mér kjörið að nýta tækifærið til þess að gefa 

kennurum færi á að tjá sig um viðhorf sín til málefnisins. 

Rannsóknin, sem gerð var, getur gefið kennurum tækifæri til þess að hafa 

áhrif á hvernig heimanám er skipulagt í þeim skólum sem þeir starfa við ef 

þeir hafa áhuga á breytingum.  

Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði þegar ég var í vettvangsnámi 

og síðar í mínu starfi. Ég fór í tvo vettvangsskóla og í þeim báðum heyrði ég 

umræðu um heimanám. Virtust kennarar skiptast í tvær fylkingar um hvort 

heimanám eigi að vera til staðar í íslensku skólakerfi. Eftir að ég hóf störf í 

grunnskóla varð mér ljóst að kennarar og foreldrar hafa mjög ólíkar 

skoðanir á heimanámi. Sumir telja heimanám brýna nauðsyn á meðan aðrir 

telja að heimanám leiði til misréttis. Þeir skólar, sem ég hef starfað við, gera 

þá kröfu til foreldra að þeir fylgist með námi barna sinna og leiðbeini við 

heimanám sé þess þörf. Ég komst því fljótt að því í starfi mínu að það eru 

ekki einungis nemendur, sem standa frammi fyrir því að glíma við 

heimanám, heldur fjölskyldan öll. Út frá umræðunni í samfélaginu virðast 

skiptar skoðanir vera meðal kennara íslenskra skóla um hvort heimanám 

eigi að vera til staðar eða ekki (Ragnar Gíslason, 2010). Á mörgum stöðum 

virðist þetta vera mikið hitamál og því greip ég það tækifæri, sem gafst með 

þessari rannsókn, til þess að varpa ljósi á skoðanir kennara. 

Þegar umfjöllun um margvísleg málefni á sér stað í samfélaginu eru 

neikvæðu raddirnar yfirleitt háværari og yfirgnæfa gjarnan þá sem eru 

ánægðir og jákvæðir gagnvart málefnunum hverju sinni. Þó svo að ég hafi 

meira heyrt um neikvæðar raddir gagnvart heimanámi á yngsta stigi getur 

skýringin verið sú að raddir þeirra sem eru ánægðir og jákvæðir heyrast 
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ekki. Af þessum sökum taldi ég þörf á að varpa ljósi á þessi viðhorf og reyna 

um leið að sjá hvort munurinn á milli þeirra sem vilja heimanám og þeirra 

sem eru því andsnúnir sé mikill. Það er von mín að rannsóknin hafi þá 

þýðingu að kennarar og aðrir áhugasamir geti kynnt sér 

heimanámshugtakið. Þessi rannsókn getur því varpað ljósi á atriði, sem ekki 

virðast hafa verið mikið könnuð í íslensku skólasamfélagi, og leitt þannig af 

sér nýja þekkingu á því sviði. 

Markmið verkefnisins er einkum að varpa ljósi á viðhorf kennara til 

heimanáms, tilhögun þess og þýðingu. Tilgangurinn með verkefninu er fyrst 

og fremst sá að kanna viðhorf kennara til heimanáms og sjá hvernig þeir 

skipuleggja heimanám í sínum umsjónarbekkjum. Einnig vildi ég sjá hvort 

samræmi sé á milli viðhorfa kennara í ólíkum skólum, þ.e. hvort viðhorf 

kennara í skólum með heimanakstur og kennara í skólum á stórum 

þéttbýlissvæðum séu ólík og hvort það hafi áhrif á viðhorf kennara ef 

heimanámsstefna er í skólunum sem þeir starfa við.  

Lagt var upp með að finna svar við rannsóknarspurningunni: Hver eru 

viðhorf kennara á yngsta stigi til heimanáms? Með því að leggja fram þessa 

rannsóknarspurningu vonaðist ég til þess að sjá hvort ólík viðhorf séu 

ríkjandi meðal kennara og hvort kennarar séu almennt sáttir við 

fyrirkomulag heimanáms eins og það er í þeirra skólum. 

Uppbygging ritgerðinnar er með þeim hætti að fyrst er farið yfir 

fræðilegan bakgrunn, heimanám skoðað út frá ólíkum hliðum og farið yfir 

sögu þess. Heimanámsstefnur eru skoðaðar og farið yfir hvernig heimanám 

tengist lífi kennara, foreldra og nemenda. Rannsókninni er gerð skil ásamt 

umræðu í lok ritgerðar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér á eftir fer fræðileg umfjöllun um heimanám, ólíkar skoðanir einstaklinga 

á því, heimanámsstefnur og fleira. Varpað verður ljósi á hvernig heimanám 

tengist nemendum, foreldrum og kennurum.  

2.1 Hvað er heimanám? 

Mismunandi skilgreiningar á heimanámi hafa verið settar fram en oftast er 

talað um að heimanám sé skipulagt og því úthlutað af kennara og það sé á 

ábyrgð nemenda að sinna því. Heimanám fer ekki endilega fram á heimilinu 

sjálfu en nemendur geta til dæmis sinnt því í frítíma sínum, hjá vinum, á 

bókasafninu eða í skólabyggingunni eftir að kennslu lýkur (Cooper, 2001; 

Stern, 1997, bls. 1–2). Fleiri skilgreiningar hafa þó verið settar fram um 

heimanám. Harris Cooper félagsfræðingur skilgreindi heimanámshugtakið 

fyrst árið 1989. Þá sagði hann heimanám vera verkefni sem kennari leggi 

fyrir nemendur og þeir vinni þau utan skólatíma. Í viðtali við Cooper frá 

árinu 2011 segir hann þó frá því að þessi skilgreining hans eigi ekki við í dag. 

Þar dró hann í efa orð sín um að námið sé unnið utan skólatíma vegna þess 

að nú til dags er heimanámið oft unnið á skólatíma í skólanum. Hann kýs því 

frekar að kalla heimanám nám sem er unnið án aðstoðar leiðbeinenda 

(Bembenutty, 2011, bls. 340; Cooper, 2008).  

Tilgangurinn með heimanámi getur verið misjafn. Yfirleitt er þó talað um 

að tilgangurinn sé að efla þekkingu nemenda og skilning og gera þá færari 

um að vinna úr upplýsingum og draga ályktanir (Cooper, 2001, bls. 5, 33–35; 

Vatterott, 2009, bls. 99). Allir þeir sem koma að heimanámi barna þurfa að 

hafa vissu fyrir því hver tilgangur heimanámsins er. Til þess að allir skilji 

hann, þarf að vera gott samstarf á milli heimilis og skóla og leiðbeiningar, 

sem kennari sendir heim með nemendum, þurfa að vera skýrar og 

skilmerkilegar (Nelsen, Duffy, Escobar, Ortolano og Owen-Sohocki, 1996, 

bls. 199–201). Nemendur eiga oft og tíðum erfitt með að sinna heimanámi 

sínu einir og sér og þurfa gjarnan aðstoð við úrvinnslu verkefnanna. 

Foreldrar þurfa gjarnan að setja sig í hlutverk leiðbeinenda og hjálpa 

börnum sínum með námið. Heimanám á að byggjast á samhjálp foreldra og 

barna og á það að veita foreldrum tækifæri til að fylgjast með börnum 

sínum, sjá hvað þau vinna í skólanum og hvernig námsframvinda þeirra er 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 
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2005, bls. 104). Margir fræðimenn telja, að heimanám geti gefið foreldrum 

tækifæri til þess að fylgjast með því sem fram fer innan veggja skólans og 

tekið þannig þátt í námi barna sinna (Bembenutty, 2011, bls. 341; Burden 

og Byrd, 2010, bls. 134–135). Varast skal að nota heimanám sem einhvers 

konar refsingu og kennari þarf alltaf að vera með ákveðnar reglur sem hann 

framfylgir ef nemendur skila heimanáminu of seint eða skila því alls ekki. 

Kennari getur í samstarfi við foreldra ákveðið í upphafi skólaárs hvaða 

markmiðum er vonast til að ná með heimanáminu. Nú til dags tíðkast í 

sumum skólum að foreldrar mæti á kynningar á þeim viðfangsefnum sem 

börn þeirra munu fást við í skólanum. Þessar kynningar geta haft það í för 

með sér að foreldrar eru betur upplýstir um það sem fram hefur farið, hvers 

konar nám börnin munu fást við á komandi tímum og hvernig það verður 

skipulagt. Miklu máli skiptir að kennari kenni nemendum að halda vel utan 

um heimanámið, þar sem það er lagt fyrir, hvernig þeir skrá hjá sér það sem 

gera skal og að skipulag sé gott. Þannig er hægt að auðvelda foreldrum að 

fylgjast með (Nelsen o.fl., 1996, bls. 197–200).  

Cooper (2001) hefur fjallað um markmið með heimanámi en hann telur 

að flokka megi skipulag heimanáms í fjóra flokka. Fyrst ber að nefna æfingu 

og endurtekningu; nemendur nýta sér þann lærdóm sem þeir hafa öðlast í 

kennslustundum. Í öðru lagi er undirbúningur, þ.e. undirbúningur 

kennarans þarf að nýtast nemendum og hjálpa þeim. Ef kennari er vel 

undirbúinn hjálpar það nemendum að fá sem mest út úr náminu þegar það 

er lagt fyrir þá. Í þriðja lagi ber að nefna fyrirmæli; huga verður vel að 

fyrirmælum um heimanám. Nemendur verða að fá fyrirmæli sem gera þeim 

kleift að nýta þá þekkingu sem þeir hafa nú þegar öðlast við vinnslu nýrra 

verkefna. Í fjórða og síðasta lagi skal nefna samþætta hæfni. Með því er átt 

við að nemandi geti yfirfært þá hæfni og þau hugtök, sem hann hefur lært í 

námi sínu, á ný verkefni (Cooper, 2001, bls. 3–5).  

Engin ein uppskrift er til að heimanámi. Nokkrar tegundir heimanáms 

þekkjast og er alls óvíst að nokkur kennari útfæri heimanámið á sama hátt. 

Mismunandi rök hafa verið sett fram fyrir því að heimanám skuli lagt fyrir. 

Nokkur þeirra eru til dæmis í þá veru að heimaverkefni sé áframhald af 

þeirri vinnu sem hefur átt sér stað í skólanum og ekki hefur náðst að ljúka; 

að heimanám verði að vera til staðar þar sem ómögulegt sé fyrir kennara að 

fara yfir allt það efni sem er á dagskrá yfir veturinn í skólanum sjálfum, ekki 

sé hægt að koma öllu fyrir í stundaskrá nemenda. Einnig hefur verið fjallað 

um að heimanám styrki nemendur og efli sjálfstraust þeirra og sjálfstæði í 

vinnubrögðum (Hrólfur Kjartansson, 1993, bls. 24–27). Heimanám er ekki 

alltaf eins útfært, um getur verið að ræða bæði bókleg verkefni og annars 

konar verkefni.  
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Vert er að velta fyrir sér, hvort heimanám hafi alltaf verið til staðar í 

íslensku skólakerfi. Heimanám nær langt aftur í sögu skólastarfs. Það þótti 

sjálfsagður hlutur á Íslandi þegar mæður voru meira heima en gengur og 

gerist í nútímasamfélagi. Hér áður fyrr var skólatími afar stuttur, lítið var um 

að börn tækju þátt í frístundastarfi eftir að skóladegi lauk og því var rúmur 

tími fyrir heimanám (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 123). Nú til dags 

hafa foreldrar mun minni tíma en áður fyrr og gæðastundir fjölskyldna á 

Íslandi í viku hverri er oft hægt að telja á fingrum annarrar handar. Foreldrar 

vinna meira en áður og börnin á heimilinu sinna alls kyns frístundum eftir að 

skóladegi lýkur (Vatterott, 2009, bls. 3).  

Almenningsfræðsla fór lengi vel fram á heimilum fólks undir eftirliti 

presta. Á árunum 1880–1907 voru annars vegar skólasinnar og hins vegar 

heimafræðslusinnar á Íslandi sem höfðu skipt sér í tvo hópa. Tókust þessir 

hópar á um hvaða stefnu Íslendingar ættu að taka í skólamálum. Oft er 

talað um þetta tímabil sem forskeið barnaskólafræðslu en því lauk árið 

1907, árið sem fyrstu almennu lögin um barnafræðslu voru sett hér á landi. 

Lögin einkenndust af tíðarandanum og litu margir á þau sem einhvers konar 

leið til þess að reyna að ná sáttum á milli hópanna tveggja. Það var allt til 

ársins 1926 sem heimilin sáu um að börn næðu grunnfærni í lestri og skrift, 

en þeirri færni áttu þau að ná fyrir tíu ára aldur þegar fræðsluskylda tók við 

og stóð til fimmtán ára aldurs. Árið 1936 var skólaskylda síðan færð úr tíu 

ára niður í sjö ára aldur og með því var skyldu foreldra til þess að kenna 

börnum sínum aflétt. Skólaskylda yngri barna hafði lítil áhrif í sveitum þar 

sem farkennsla eða heimakennsla var við líði en þar þurftu börnin að læra 

heima það sem kennarinn setti fyrir í þau skipti sem hann kom á staðinn. 

Heimanámið var því algjörlega á ábyrgð foreldranna. Á 21. öldinni er Ísland 

komið á góðan stað í skólamálum, sérstaklega þegar litið er til þess hversu 

langan tíma það tók Íslendinga að komast úr heimakennsluforminu. Í dag er 

skólaskylda fyrir öll börn frá sex til sextán ára (Loftur Guttormsson, 2008a, 

bls. 284–285; 2008b, bls. 314–315).  

Nám er vinna nemenda. Uppeldis-, félags- og sálfræðingar settu fram 

nýjar kenningar um nám og kennslu um og eftir 1960. Helga Sigurjónsdóttir 

(1990) segir frá breytingum sem urðu á íslensku skólakerfi á þessum tíma. 

Foreldrar fengu ekki að taka þátt í námi barna sinna, sérstaklega ekki 

stærðfræðikennslu og lestri því að mati sérfræðinga þótti það vænlegast til 

árangurs, að kennarar, sem kynnu nýju kennsluaðferðirnar, myndu alfarið 

sjá um kennsluna. Þessir sérfræðingar töldu foreldra ekki í stakk búna til 

þess að kenna börnum sínum nýju aðferðirnar, sem kenndar væru í 

skólanum, og væri hætt við að árekstrar yrðu á heimilum þegar foreldrar 

ætluðu að miðla gömlum, úreltum aðferðum áfram til barna sinna. Í nýja 
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skólakerfinu komu fram hugmyndir um að afnema ætti heimanám á 

grunnskólastigi, nema kannski í efstu bekkjunum (bls. 42-51). 

Nú á dögum eru aðstæður aftur á móti aðrar. Kennari kennir stórum og 

fjölbreyttum hópi nemenda og má reikna með að hvert barn fái aðeins brot 

af athygli kennarans í hverri kennslustund. Gott og stöðugt heimanám getur 

því orðið til þess að nemendur þjálfist í einstökum námsgreinum en skylda 

kennarans er að gera heimanámið fróðlegt og skemmtilegt. Foreldrar bera 

ábyrgð á námi barna sinna og með góðri samvinnu heimilis og skóla er hægt 

að gera heimanámið spennandi og skemmtilegt. Reglulegt heimanám í 

grunnskóla getur orðið til þess að foreldrar fylgjast betur með og viti hvað 

gerist í skólanum á degi hverjum (Helga Sigurjónsdóttir, 1990, bls. 45–52).  

2.2 Hefðbundið- og óhefðbundið heimanám 

Heimanámi hefur stundum verið skipt upp í hefðbundið og óhefðbundið 

heimanám. Hefðbundið heimanám hefur verið skilgreint þannig að það 

snúist um að þjálfa færni á ákveðnu sviði tiltekins efnis sem nemendur hafa 

lært í skólanum. Oftast nær er unnið með verkefni byggð á vinnubókum eða 

með vinnubækurnar sjálfar (Nelsen o.fl., 1996, bls. 199–201). 

Heimaverkefni í hefðbundnu heimanámi geta verið mismunandi. Dæmi 

um verkefni geta verið eftirfarandi: Nemendur lesa ákveðna sögu og eiga að 

leggja aðalatriðin á minnið. Í skólanum eru þeir síðan beðnir um að gera 

aðalatriðunum skil. Nemendur geta átt að læra ljóð utan að til þess að flytja 

fyrir kennarann eða bekkinn í heild. Þriðja dæmið er að nemendur eigi að 

ljúka vinnu við ákveðna blaðsíðu í verkefnabók fyrir tiltekinn tíma. Í fjórða 

lagi getur hefðbundið heimanám falist í að nemendur fái upplýsingablöð, 

t.d. um stafsetningarreglur, og eiga að læra þær utan að. 

Óhefðbundið heimanám gefur nemendum frjálsari hendur um hvort, 

hvernig og hvenær þeir ljúka ákveðnum verkefnum (Cooper, 2001, bls. XI). 

Óhefðbundið heimanám veitir nemendum því tækifæri til þess að ákveða 

sjálfir hvað þeir vilja gera. Þeir geta til dæmis ákveðið að heimanám þeirra 

verði að eiga gæðastund með fjölskyldunni eða að fara í göngutúr með 

hundinn með systkinum sínum. Nemendur, sem fá óhefðbundið heimanám, 

eiga meiri möguleika á því að læra að skipuleggja tíma sinn, búa sér til 

áætlun og fylgja henni eftir. Mikilvægt er að kennari geri ekki of miklar 

kröfur til nemenda, leyfi þeim að njóta vafans og vera eins og þeir eru. Engir 

tveir nemendur eru eins og því getur úrvinnsla heimanámsins verið mjög 

fjölbreytt (Nelsen o.fl., 1996, bls. 195–197). Heimanámsverkefni í 

óhefðbundnu heimanámi eru ólík verkefnum í hefðbundnu heimanámi. Ef 

unnið er með ákveðna sögu getur verkefnið falist í því að ræða við 
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samnemendur um söguna og nemendur kynni sér jafnvel í sameiningu 

ákveðin þekkingaratriði úr henni. Þeir geta einnig fengið það verkefni að 

lesa ákveðið ljóð og ræða innihald þess sín á milli eða við 

foreldra/forráðamenn sína. Einnig getur óhefðbundið verkefni falist í að 

nemendur búi sjálfir til verkefni upp úr því efni sem unnið var í skólanum. 

Ýmiss konar verklegar æfingar og viðfangsefni geta einnig verið 

heimanámsverkefni í óhefðbundnu heimanámi. Óhefðbundið heimanám er 

ekki eingöngu bundið við bóklegt nám. Í stuttu máli má því segja að 

óhefðbundið heimanám reyni á frumkvæði og sjálfstæði nemenda. 

Nemendur fá tækifæri til þess að nýta náttúruna eða daglegt líf i verkefnum 

sínum (Nelsen o.fl., 1996, bls. 195–196). Óhefðbundið heimanám má í raun 

flokka sem kennsluaðferð er kallast þrautalausnir. Í gegnum þá aðferð þurfa 

nemendur að nota rökhugsun og takast á við viðfangsefni af ýmsu tagi 

ásamt því að leysa ýmis verkefni þar sem þeir líkja eftir vinnubrögðum 

vísindamanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 109 og 124).  

2.3 Heimanám í skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðað 
nám  

Í tengslum við það sem á undan hefur verið fjallað um, má velta fyrir sér 

hvernig heimanám hentar nemendum með sérþarfir í skóla án aðgreiningar. 

Samkvæmt íslenskum lögum um grunnskóla nr. 91/2008 skal áhersla lögð á 

skóla án aðgreiningar. Skóli án aðgreiningar eða skóli margbreytileikans, 

felur í raun í sér menntastefnu sem byggir á hugmyndum um lýðræði, 

félagslegt réttlæti og manngildi. Lögð er áhersla á að skólastarf taki mið af 

þörfum allra nemenda (Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar, 2008). Í 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar er einnig fjallað um að slíkt 

skólastarf sé ferli sem snýst ekki aðeins um að taka tillit til einstaklinga með 

sérþarfir, þegar þeir hefja skólagöngu, heldur um að breyta skipulagi og 

móta samfélag innan skóla og utan sem hefur lýðræði að leiðarljósi 

(Danforth og Smith, 2005, bls. 239–266).  

Í skóla án aðgreiningar verða kennarar að hafa í huga að heimanámið 

þarf að henta öllum nemendum, en skóli án aðgreiningar felur í sér að allir 

nemendur fái nám við sitt hæfi í sínum heimaskóla. Börn, sem eiga við 

námserfiðleika að stríða, geta fundið til vanmáttar þegar þeim eru sett fyrir 

heimaverkefni og telja sjálfum sér trú um að mat á verkefnum þeirra verði 

lélegt. Þegar kennarar og foreldrar fara fram á að barn setjist niður eftir 

langan skóladag til þess að vinna heimaverkefni fallast nemendum með 

námserfiðleika stundum hendur. Margir þessara nemenda reyna að 

sannfæra foreldra sína um að heimanáminu þurfi ekki að sinna og reyna 



18 

þannig að komast hjá því að ljúka við verkefnin; foreldrarnir gefa þá eftir í 

stað þess að stofna til deilna á heimilinu. Kennarinn verður því að gæta þess 

að nemendum séu úthlutuð verkefni við hæfi, þ.e. verkefni sem hver og 

einn einstaklingur ræður við. Heimanámið verður að tengjast náminu í 

skólanum, hafa skýr markmið og mikilvægt er að gefa jákvæða endurgjöf. Á 

þann hátt getur kennarinn styrkt trú nemandans á sjálfum sér. Kennari, sem 

fer eftir þessu, getur átt von á því að velgengni nemenda sinna aukist. Það 

er þó ljóst að þetta er tímafrekt fyrir kennara og getur tímaleysi verið 

ástæðan fyrir því að þetta gengur ekki alltaf upp (Margolis, 2005, bls. 5–11). 

Foreldrar og kennarar geta reynt að standa saman með það að 

sameiginlegu markmiði að efla námsgetu barnanna og vellíðan þeirra.  

Hafþór Guðjónsson (2005) hefur fjallað um einstaklingsmiðað nám og 
skoðað hugtakið með gagnrýnum augum. Ef heimanám á að henta öllum 
nemendum í skóla án aðgreiningar þarf að að skoða hugtakið út frá öllum 
hliðum. Í skóla án aðgreiningar þarf að sníða námið að öllum einstaklingum 
og nálgast nemendur út frá þeirra þörfum, þ.e. að hafa námið 
einstaklingsmiðað. Með því að nota hugtakið einstaklingsmiðað nám finnst 
honum að skólasamfélagið sé á leið aftur til fortíðar, til tímanna þar sem 
bekkir voru getuskiptir. Hann telur að orðið ,,einstaklingsmiðað“ eigi ekki 
rétt á sér í íslensku skólakerfi og vill frekar að einblínt sé á orðið nám því 
þegar öllu er á botninn hvolft snúist skólastarf fyrst og fremst um að 
aðstoða nemendur við að læra. Að mati Hafþórs á athygli kennara að 
beinast að því hvernig nemendur sinna náminu og hvernig þeir læra og 
aðstoða þá út frá þeirra aðferðum. Hafþór leggur áherslu á að kennarar 
skapi umhverfi til náms þar sem nemendum líður vel og þeir hafi tækifæri til 
þess að læra á sínum hraða. Hann telur að alltof mikil áhersla sé á 
námsbækur og því sem þær hafa að geyma í stað þess að læra út frá því 
sem nemendur upplifa sjálfir við daglegar athafnir (Hafþór Guðjónsson, 
2005). Slíkar tegundir af verkefnum er ekki einungis hægt að nýta innan 
veggja skólans heldur einnig í heimanámi.  

Sumir kennarar leggja aðaláherslu á að komast yfir sem mest námsefni 
yfir veturinn og að ástæðan fyrir því gæti verið samræmdu prófin. Þau próf 
eru talin mæla frekar það sem nemendur eiga að þekkja heldur en það sem 
þeir skilja. Hafþór veltir því fyrir sér hvort kennarar hafi tekið ranga stefnu 
með því að leggja aðaláhersluna á yfirferð yfir efni og hvort slíkar aðferðir 
séu þær bestu til þess að efla vitsmunaþroska barna, þ.e. að mestu máli 
skipti að læra texta úr bók svo hægt sé að svara spurningum á prófi. 
Nemendum, sem frá upphafi er boðið upp á umhverfi í skólastofunni þar 
sem tækifæri eru til að deila hugmyndum og rannsaka með öðrum, skilji 
betur það sem þeir læra heldur en þeir sem leggja á minnið til þess að fá 
sem besta útkomu út úr prófi (Hafþór Guðjónsson, 2005).  
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2.4 Rannsóknir á heimanámi 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar tengdar heimanámi. Rannsóknir sem 

beinast að viðhorfum kennara virðast ekki vega jafn þungt í umræðunni og 

viðhorf foreldra og nemenda. Þátttaka foreldra í heimanámi hefur verið 

skoðuð, en þar er yfirleitt um að ræða foreldra nemenda í eldri bekkjum. 

Ástæður fyrir því að kennarar leggja fyrir heimanám hefur verið skoðað auk 

þess sem rannsakað hefur verið hvort, og þá hvernig, nemendur koma að 

skipulagi eigin heimanáms. Hvort heimanám skili árangri hefur ekki verið 

mikið skoðað en slíkt er erfitt að meta. Heimanám barna með 

námsörðugleika hefur verið rannsakað. Rannsakendur hafa hingað til beint 

sjónum sínum að heimanámi eldri nemenda sbr. rannsókn sem Cooper 

(2001) greinir frá, en þar kemur fram að eldri nemendur hljóta meiri 

ávinning en þeir yngri af heimanámi (Cooper, 2001, bls. 13-14). Yngri 

nemendur virðast hafa setið á hakanum í þessum tegundum 

menntarannsókna þó eitthvað sé til af þeim. Í bókinni Looking in classrooms 

er m.a. greint frá niðurstöðum rannsóknar Corno (2000) á heimanámi 

nemenda á yngsta stigi grunnskólans. Þær niðurstöður sýna að svo virðist 

sem lítil tengsl séu á milli magns heimanáms og námsárangurs hjá 

nemendum sem eru að stíga sín fyrstu skref í skólakerfinu (Corno, 2000; 

Good og Brophy, 2003, bls. 393-394). 

MacBeath og Turner gerðu rannsókn sem sýndi að foreldrar og kennarar 

höfðu svipaða skoðun á því hvaða gildi heimanám hefur. Niðurstöður 

rannsóknar þeirra sýndu að nemendur meta heimanám út frá vissum 

skilyrðum, t.d. að verkefnin séu lögð fyrir með góðum fyrirvara, séu við 

þeirra hæfi og vel útskýrð. Fram kom að kennarar og foreldrar beri 

höfuðábyrgð á því að hvetja nemendur áfram við heimanámið. Kennarar og 

foreldrar telja að heimanámið skili sér best ef skólinn fylgist vel með og sýni 

félagslegum aðstæðum nemenda skilning (MacBeath og Turner, 1999, bls. 

24). Ingibjörg Auðunsdóttir (2006) gerði rannsókn sem sýnir að sá þáttur, 

sem er foreldrum efst í huga hvað varðar skólastarf, er heimanámið. 

Foreldrar segjast mestar áhyggjur hafa af heimanámi. Í eldri bekkjum koma 

einnig fram áhyggjur foreldra um að þeir geti ekki hjálpað börnunum sínum 

með heimanámið vegna þess hversu erfitt það sé og eru foreldrar ekki á eitt 

sáttir með það (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006, bls. 71–73, 90). Rannsóknir á 

því hvaða tilgangi kennurum finnst heimanám þjóna hafa verið gerðar víða 

um heim. Sem dæmi má nefna rannsókn í Skotlandi sem náði til þrettán 

skóla. Í henni svöruðu kennarar spurningalista um tilgang heimanáms. 

Samkvæmt niðurstöðum þeirrar rannsóknar töldu kennarar heimanám fyrst 
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og fremst þjóna þeim tilgangi að nemendur bæti sig í námi og temji sér 

sjálfsaga (MacBeath og Turner, 1999, bls. 3–11).  

Rannsókn á áhrifum þátttöku foreldra í heimanámi barna leiddi í ljós að 

hún var líkleg til að ýta undir jákvæð viðhorf barna til náms, aukna þekkingu 

þeirra og betri hegðun. Börnum þykir mikilvægt að fá jákvæða endurgjöf frá 

foreldrum sínum um verkefni sem tengist skólanum. Ef foreldrar trúa því að 

þeir hafi ákveðnu hlutverki að gegna í námi barna sinna og að kennarar vilji 

samvinnu milli sín og þeirra er líklegt að gott, gagnvirkt samstarf myndist á 

milli foreldra og kennara (Hoover-Dempsey o.fl., 2001, bls. 203–206).  

Epstein, Sanders og Tadors (1999, bls. 16–18) gerðu rannsókn á þátttöku 

foreldra í námi barna sinna. Niðurstöður hennar sýna sterka fylgni milli 

menntunar foreldra og þátttöku þeirra í námi barna sinna. Menntaðir 

foreldrar eru líklegri til að taka þátt í námi og skólagöngu barna sinna. Þar 

kom einnig fram að lítið menntaðir foreldrar myndu halda betur utan um 

nám barna sinna ef upplýsingaflæði frá skólunum væri greiðara og þeir 

fengju meiri ráðgjöf varðandi nám barna sinna. Bailey og félagar gerðu 

samanburðarrannsókn árið 2004 á áhrifum gagnvirks heimanáms á foreldra 

og nemendur á fyrstu skólaárum. Niðurstöður þeirra benda til þess að 

foreldrar séu að meðaltali í 45 mínútur með börnum sínum í 

heimanámsvinnu á hverjum degi en foreldrarnir, sem fengu gagnvirkt 

heimanám, vörðu að meðaltali helmingi meiri tíma í heimanám með 

börnum sínum (Bailey, Silvern, Brabham og Ross, 2004, bls. 176–177). Með 

gagnvirku heimanámi er átt við eins konar samvinnunám þar sem foreldrar 

og nemendur hjálpast að við heimanámið (Anna Guðmundsdóttir, 2008, bls. 

20). Rannsókn Baileys og félaga bendir því til að ef heimanámi er stillt 

þannig upp að foreldrar og börn hjálpist að bæti það námsárangur 

nemenda og auki áhuga þeirra á því sem þeir fást við hverju sinni (Bailey, 

Silvern, Brabham og Ross, 2004, bls. 176–177). Þegar rannsóknir eru 

skoðaðar kemur í ljós að skólar ná betri árangri í starfi sínu ef samstarf við 

foreldra og samfélag er gott (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 78). Þátttaka 

fjölskyldna í námi barna sinna getur stuðlað að jákvæðum áhrifum á 

mætingu barna, hugafar til skólans og hegðun; jafnframt sýna þau börn 

meiri vilja til þess að sinna heimanámi sínu og auka þannig líkur á 

framhaldsnámi (Burden og Byrd, 2010, bls. 334). 

Epstein rannsakaði ástæður heimanáms árið 2001. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu hvaða tíu ástæður kennarar telja vera fyrir heimanámi. 

Þessar ástæður voru: æfing, þ.e. aukinn hraði; viðhald á kunnáttu og leikni; 

undirbúningur, þ.e. að nemendur undirbúi sig undir næstu kennslustundir 

eða ljúki við þau verkefni sem þeir ekki náðu að klára; þátttaka, þ.e. að 
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vekja áhuga og ánægju nemenda á viðfangsefninu; jafningjasamskipti, þ.e. 

að nemendur hafi samskipti sín og milli og læri af þeim; samskipti milli 

foreldra og barns, þ.e. að foreldrar og barn þurfi að eiga samskipti um nám 

barnsins; persónulegur þroski, þ.e. að auka ábyrgð nemenda og sjálfstraust 

ásamt því að þeir læri að skipuleggja sig; samskipti heimilis og skóla, þ.e. að 

heimanám sé vettvangur sem tengir saman þessa tvo staði og veiti 

foreldrum betri innsýn í nám barna sinna; almannatengsl, þ.e. að 

skólastarfið sé sýnilegt út á við; að lokum stefna, þ.e að skólayfirvöld hafi 

stefnu um heimanám sem verði að framfylgja (Epstein og Voorhis, 2001, bls. 

182-183). 

Cooper (2001) hefur sagt frá rannsókn þar sem skoðað var hvort og þá 

hvernig áhrif það hefði á heimanám ef nemendur fengju val um efni til þess 

að vinna heima. Nemendum í grunnskóla var skipt handahófskennt í hópa. 

Annar hópurinn fékk úthlutað verkefnum á meðan hinn fékk að velja sér 

verkefni fyrir hverja grein fyrir sig. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þeir 

nemendur, sem fengu að velja sjálfir verkefni til þess að vinna heima, voru 

fúsari til að vinna verkefnin þegar heim var komið. Nemendur öðluðust 

sjálfstraust og fannst þeir færari um að takast á við heimanámið. Þessir 

sömu nemendur fengu að meðaltali hærri einkunnir og komu betur út á 

prófum úr því efni sem fjallað var um í heimanáminu. Það getur því aukið 

áhuga nemenda og hækkað einkunnir þeirra ef þeir fá að taka þátt í að velja 

heimaverkefni sín (Bembenutty, 2011, bls. 343; Cooper, 2001).  

Margir telja að erfitt sé að meta árangur heimanáms og að árangurinn, 

sem því er áætlað að skila, sé ekki alltaf skýr. Þegar börn koma heim eftir 

langan vinnudag bjóða aðstæður ekki alltaf upp á mikinn frið til náms. 

Aðstæðurnar heima fyrir eru oft allt öðruvísi en innan veggja skólans. Erfitt 

getur verið að átta sig á því hvaða áhrif heimanám hefur á nemendur, hvort 

það dragi úr eða auki áhuga þeirra á námi (MacBeath og Turner, 1999, bls. 

1).  Einhverjar rannsóknir hafa verið gerðar á heimanámsárangri en þar sem 

hægt er að skilgreina árangur sem mjög víðtækt hugtak er erfitt að alhæfa 

um hvort heimanám skili tilætluðum árangri. Þegar rannsóknir, sem gerðar 

hafa verið á árangri heimanáms, eru skoðaðar kemur í ljós að þær eru 

flestallar gerðar á framhalds- og háskólanemendum og oftar en ekki 

tengjast þessar rannsóknir stærðfræði. Það er því erfitt að yfirfæra 

niðurstöður þeirra yfir á yngsta stig grunnskólans. Niðurstöðurnar eru 

einnig misjafnar. Sumar rannsóknanna sýna að heimanám bætir 

námsárangur nemenda til muna á meðan aðrar sýna að það hafi ekki áhrif á 

námsárangur. Þessar fyrrnefndu rannsóknir sýna einnig að munur er á því 

hvort nemandi ákveði sjálfur að dýpka skilning sinn á efninu og læra heima 

eða hvort kennari setji fyrir heimanámið. Námsárangur eldri nemenda er þó 
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oftar en ekki betri ef heimanám hefur átt sér stað og fylgni er á milli tímans, 

sem þeir eyða í það, og námsárangurs (Hrólfur Kjartansson, 1993, bls. 24–

27). Rannsóknir, sem gerðar hafa verið á heimanámi almennt, sýna að sterk 

fylgni er á milli tímans, sem fer í heimanám, og frammistöðu nemenda 

(Cooper, 2001, bls. 33–35) en slíkar rannsóknir hafa þó aðallega verið 

gerðar á stálpuðum nemendum. Því má álykta að nemendur, sem ekki sinna 

heimanámi, séu slakari námsmenn en þeir sem það gera.  

Heimanám barna með námsörðugleika hefur verið rannsakað, sbr. 

rannsókn Axelrods og Hawkings (2008). Sú rannsókn fjallar um aðferðir sem 

nýtast nemendum með námsörðugleika við nám sitt, þar með talið 

heimanám. Þessar aðferðir kallast á ensku „functional behavioral 

assessment (FBA)“. Niðurstöður þeirra sýna að jákvæð fylgni er á milli 

tímans sem fer í heimanám og námsárangurs. Rannsóknin leiddi þó einnig í 

ljós, að nemendur grípa gjarnan til óæskilegrar hegðunar, til þess að sleppa 

við heimanám (Axelrod og Hawkings, 2008). Áður en Axelrod og Hawkings 

gerðu rannsókn sína höfðu FBA-aðferðirnar ekki mikið verið prófaðar með 

ungum börnum. Nemendur með námserfiðleika veita því oft ekki athygli 

hvaða heimanám er sett fyrir og það skapar oft togstreitu inni á heimilum. 

Almenna erfiðleika með heimanám má oft rekja til þess að verkefnin eru of 

flókin og þau vaxa nemendum í augum (Margolis, 2005, bls. 5).  

Þegar yngri nemendur eru skoðaðir er allt annað uppá teningnum en hjá 

þeim eldri. Of mikið heimanám veldur því að yngri nemendur þjást frekar af 

námsleiða sem bitnar á árangri þeirra í námi. Rannsóknir sýna að þegar 

kennari gefur sér mikinn og góðan tíma til að útfæra og skipuleggja 

heimanámið, fer vel yfir það, bæði áður og eftir að það er sent heim, og 

nemendur fá allir góðar og uppbyggilegar athugasemdir sem gagnast þeim í 

náminu, getur heimanám á yngsta stigi þó skilað árangri. Það skiptir miklu 

máli að hagur og geta nemenda sé höfð að leiðarljósi við alla skipulagningu, 

að heimanámið sé áhugavert og ekki þurfi langan aðdraganda til að kynna 

það fyrir nemendum svo að þeir skilji til hvers er ætlast (Hrólfur 

Kjartansson, 1993, bls. 24–27). Reynslan sýnir að síðustu ár hefur heimanám 

frekar aukist heldur en minnkað. Sálfræðingar um allan heim hafa rætt um 

hversu þungt heimanám liggur á herðum foreldra og segja engar rannsóknir 

geta réttlætt þá líðan.  

Þegar leitað er eftir skýringum á því hvers vegna heimanám er eins stór 

hluti af skólastarfi og raun ber vitni er ekki um auðugan garð að gresja hvað 

menntarannsóknir varðar. Einnig virðist lítil umræða hafa farið fram um 

heimanám þar sem rök eru færð fyrir því hvers vegna það skipar svona 

stóran sess í námi barna.  
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2.5 Ólík viðhorf til heimanáms  

Viðhorf manna til heimanáms eru mjög mismunandi. Sumir hverjir eru 

fylgjendur þess, aðrir andstæðingar á meðan enn aðrir sjá bæði kosti þess 

og galla. Í raun má segja að viðhorf fólks til heimanáms endurspeglist í því 

hvernig samfélagið þróast og hafa samtök með og á móti heimanámi verið 

stofnuð víðs vegar um heiminn (Vatterott, 2009, bls. 3). Þó að það séu ekki 

mörg börn sem líta á heimanámsvinnu sem gæðastund með foreldrum 

sínum heldur meira sem refsingu, telja fylgjendur heimanáms að heimanám 

geti aukið velgengni nemenda og hvatt þá áfram til frekara náms. 

Nemendur, sem sinna heimanáminu vel, eru samkvæmt þeim líklegri til 

þess að temja sér góðar námsvenjur. Þeir telja einnig að heimanám geri 

nemendur að lífstíðarnámsmönnum og þjálfi þá í gagnrýninni hugsun. Lyn 

Corno (2000) er ein þeirra sem telur að með því að leggja heimanám fyrir 

börn aukist líkurnar á því að þau séu betur undirbúin undir framhaldsnám. 

Hún minnir á að kennarar verða að fara gætilega þegar ákveðið er hvaða 

efni skal vinna heima og þurfa þeir ávallt að hafa mismunandi aðstæður 

nemenda í huga ásamt því að verkefnin verði ekki unnin undir leiðsögn 

kennara (Corno, 2000, bls. 529–531). 

Til eru ýmis stuðningsmannafélög sem mæla með heimanámi og dæmi 

um slíkt félag er félagið „The Natioanal PTA“ sem var stofnað í 

Bandaríkjunum á seinni hluta 19. aldar. Stefna NPTA gengur út á að huga að 

heilsu-, menntunar,- og velferðarmálefnum skólafjölskyldna. Félagið er 

meðvitað um að nemendur kvarti oft sáran undan heimanámi en hlusta ekki 

á þær kvartanir þótt þær eigi oft rétt á sér. Félagið leggur aðaláherslu á að 

foreldri hvetji börnin sín og sýni þeim að heimanám sé mikilvægt og komi til 

með að skipta þau máli til lengri tíma litið. Foreldrar eigi ekki að hafa áhrif á 

börnin með afstöðu sinni ef þeir eru á móti heimanámi (Kohn, 2006, bls. 

95). Fylgjendur heimanáms telja flestallir að heimanámið sé mikilvægt 

samskiptatæki milli foreldra og kennara. Þeir telja að með heimanáminu 

sameini skólinn þá tvo aðila sem mest koma að uppeldi barna (Good og 

Brophy, 2003, bls. 393). Samskipta- og skilningsleysi getur jafnvel valdið 

neikvæðni í garð heimanáms. Góð samskipti leggja línurnar að góðum 

árangri nemenda. 

Andstæðingar heimanáms benda gjarnan á að heimaverkefni geti oft og 

tíðum verið mjög góð en haft neikvæð áhrif á nemendur og líf þeirra. Með 

því er átt við að verkefnin eigi frekar að vinna innan veggja skólans, en ekki 

eftir langan vinnudag, bæði hjá nemendum og foreldrum. Í lok slíkra daga 

getur heimanám leitt til þess að nemendur missa áhugann á efninu sem þeir 

eiga að vinna, þeir eru mettir eftir langan skóladag og sjá ekki tilganginn í 
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því að eyða meiri tíma í verkefnin. Andstæðingar heimanáms telja einnig að 

heimanámi geti iðulega hamlað nemendum að taka þátt í ýmiskonar 

tómstundarstarfi en á þeim vettvangi læra þeir ekki síður mikilvæga færni 

en í skólanum (Bembenutty, 2011, bls. 340–341; Cooper, 2001, bls.7). 

Kennarar, sem eru á móti heimanámi, hafa lagt áherslu á þær áhyggjur 

sínar að foreldrar geti orðið afskiptasamir, sett of mikinn þrýsting á 

nemendur og geri meiri kröfur til þeirra en þeir geta staðið undir. Þeir telja 

einnig að foreldrar geti gert börnunum erfiðara fyrir með því að kenna þeim 

aðrar aðferðir en þau læra í skólanum. Heimaverkefni geta stundum verið 

illskiljanleg og markmiðin óljós. Samkvæmt andstæðingum heimanáms ætti 

það ekki að vega þyngst í umræðunni hvort heimanám hafi jákvæð eða 

neikvæð áhrif. Huga þarf að aðstæðum og mismunandi þörfum nemenda 

(Bembenutty, 2011, bls. 340-342). 

Margir rannsakendur hafa sett sig upp á móti heimanámi. Þeir halda því 

fram að kennarar séu margir hverjir ekki með næga þjálfun í því að útbúa 

heimaverkefni og séu því ekki í stakk búnir til þess að senda nemendur heim 

með verkefni (Voorhees, 2011, bls. 363). Buell (2004) hefur lagt til að 

breytingar verði gerðar. Hann hefur talað fyrir því að heimanám verði lagt 

niður í yngstu deildum grunnskólans og í eldri deildum verði boðið upp á að 

heimanám sé unnið innan veggja skólans. Hann leggur mikla áherslu á að 

samfélagið fari að viðurkenna þörfina fyrir frítíma, dagarnir séu langir hjá 

nemendum og frítími lítill sem enginn (Buell, 2004, bls. 124).  

Á Íslandi hefur Margrét Pála Ólafsdóttir, stofnandi og höfundur 

Hjallastefnunnar, talað á móti heimanámi. Hún efast um það að setja 

yfirvinnu á nemendur eftir langan skóladag, sem jafnvel endar svo á 

tómstundum, skili árangri. Kröfuna um að nemendur fari heim með 

verkefni, sem á eftir að ljúka við, setur hún undir sama hatt og ef allir 

fullorðnir þyrftu að taka vinnuna með sér heim og eyða hvíldartíma sínum í 

að klára ákveðin verkefni fyrir næsta vinnudag. Hún nefnir einnig það sem 

fleiri hafa fjallað um að alls óvíst er að foreldrar hafi þekkingu eða færni til 

þess að aðstoða nemendur við það sem þeir eiga í erfiðleikum með. Í því 

samhengi nefnir hún foreldra erlendra barna sem nú hefur fjölgað mjög í 

íslensku skólasamfélagi. Hún hefur einnig fjallað um að heimanám ýti undir 

misrétti og aðstöðumun hjá börnum þó að eitt af aðalmarkmiðum allra 

skóla ætti að vera að vinna gegn slíkum mun (Margrét Pála Ólafsdóttir, 

2011, bls. 176–177). 

Margir innan skólasamfélagsins fara þó meðalveginn í umfjöllun sinni um 

heimanám og tilgreina rök með og móti því. Cooper (2001), sem áður hefur 

verið fjallað um, er einn þessara manna. Hann telur að til þess að hægt sé 
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að ná sáttum um heimanám þurfi allir þeir sem ábyrgð beri á heimanámi 

barna að taka sameiginlegar ákvarðanir, hafa skýr sameiginleg markmið og 

líta á heimanámið sem tækifæri til samstarfs (Cooper, 2001, bls. X-XXI). 

Samstarf foreldra og ýmissa starfsmanna skólans, þ.e. kennara, stjórnenda 

og almennra starfsmanna, þarf að byggjast á gagnkvæmu trausti og 

virðingu. Ef slíkt er haft að leiðarljósi er hægt að koma í veg fyrir hindranir 

og misskilning. Vatterott (2009) hefur einnig fært fram rök með og á móti 

heimanámi. Hún bendir til dæmis á að viðhorf í garð heimanáms hafi alla tíð 

endurspeglað þau félagslegu gildi sem eru við lýði í samfélaginu hverju sinni 

og þær skoðanir, sem eru á menntun á hverjum stað fyrir sig, ráði viðhorfi 

fólks til heimanáms. Síðustu ár hafa þó vangaveltur um slæmar hliðar 

heimanáms farið hátt í samfélaginu en hún lítur þó svo á að lausnin felist 

ekki endilega í því að afnema heimanám. Vatterott hvetur frekar til 

endurnýjunar hugmyndafræði innan skólakerfisins og að gæði heimanáms 

verði skoðuð (Vatterott, 2009).  

2.6 Heimili og skóli  

Þegar heimanámið þykir of krefjandi eða fyrirmælin ekki nægilega skýr 

getur myndast spenna á heimilunum sem oft og tíðum beinist þá að 

kennaranum eða námsefninu. Gæta verður að því að heimanám sé sá 

vettvangur þar sem oftast skapast tækifæri til tengsla milli heimilis og skóla. 

Margir foreldrar telja heimanám afar mikilvægt og mótmæla því ef kennarar 

hyggjast minnka það eða sleppa því. Þessir sömu foreldrar telja að þeir fái 

betri yfirsýn yfir nám barna sinna og geti betur fylgst með gangi mála ef 

heimanámi er sinnt eftir að skólatíma lýkur. Með heimanámi má vel skapa 

gæðastund á heimilinu ef það er ekki of krefjandi og er alltaf sinnt á 

svipuðum tíma dags. Heimanám verður að bjóða upp á sveigjanleika því 

stundum geta komið upp aðstæður, tímabundið eða varanlega, á 

heimilunum þar sem ekki er hægt að sinna heimanáminu af jafn mikilli festu 

og áður (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 124–129). 

Margir telja að skólastarf hafi orðið æ betra og skilvirkara á síðustu 

árum. Margar ástæður geta legið að baki því en margir telja að samvinna 

heimila og skóla, sem skipulögð er af heilindum, leiki þar stærsta hlutverkið 

(Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 107). Samfélagið spilar einnig stórt 

hlutverk í samstarfi heimilis og skóla, saman bera skólinn, heimilið og 

samfélagið siðferðislega ábyrgð á að menntun og þroski barna sé tryggður 

(Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, 2003, bls. 138). Víða hefur verið 

viðurkennt, til dæmis á meginlandi Evrópu, Skandinavíu og Bretlandi, að 

nemendur nái betri árangri í skóla ef þeir hafa fullan stuðning foreldra 
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sinna. Þá er ekki aðeins átt við inni á heimilunum heldur einnig inni í 

skólanum sjálfum (Desforges og Adouchaar, 2003, bls. 6).  

Allir skólar ættu að vera með sérstaka stefnu um samstarf heimilis og 

skóla og hvernig því skuli háttað. Þegar slík stefna hefur verið mótuð þurfa 

kennarar að vera tilbúnir til þess að vinna eftir henni og óska þarf eftir 

þátttöku foreldra. Til þess að tryggja hagsmuni nemenda þarf 

upplýsingaflæði á milli heimila og skóla að vera gott þar sem foreldrar og 

kennarar sjá nemendur afar sjaldan við sömu aðstæður. Samskiptafærni 

kennara leikur veigamikið hlutverk í samstarfinu, sem og samtalstækni og 

virk hlustun. Lélegt upplýsingaflæði milli þessara tveggja aðila getur orðið til 

þess að skilningsleysi myndist á milli þeirra sem í hlut eiga. Samstarfið er 

mikilvægur þáttur í því að nemendur nái sem bestum árangri í námi sínu 

(Nanna Kristín Christiansen, 2007; Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. 

Marinósson, 2002, bls. 144–145).  

Ýmsir hafa viljað halda því fram að heimanám auki álag á nemendur. 

Skólinn ber höfuðábyrgð á því að mæta þörfum nemenda og veita þeim 

nám í viðeigandi umhverfi, bæði líkamlegu og vitsmunalegu. Til þess að 

létta álagi á nemendur getur skólinn aðstoðað þá við að ljúka heimanáminu 

áður en þeir halda heim eftir daginn (Cooper, 2001, bls. 21). Fjallað hefur 

verið um hvernig heimanám getur aukið streitu inni á heimilum en foreldrar 

geta upplifað vanmátt sinn þegar þeir ná ekki að aðstoða barn sitt eins vel 

og þeir vilja eða ef barn þeirra á við námserfiðleika að stríða og getur ekki 

unnið verkefni sín á sama hátt og aðrir. Foreldrar geta einnig sjálfir átt í 

erfiðleikum með lestur eða ritun og þannig getur myndast óþarfa álag á 

heimilin (Neunon, 2002, bls. 51). Álagið, sem getur fylgt skólagöngu barna, 

getur orðið fjölskyldum ofviða og jafnvel haft áhrif á ákvarðanir sem teknar 

eru innan fjölskyldunnar. Sumir foreldrar eru þó vel í stakk búnir til þess að 

aðstoða börn sín við heimanámið og oft hafa nemendur fleiri í kringum sig 

en foreldra sem geta aðstoðað þá. Foreldrar hafa þó oft talað um að ekki sé 

á það bætandi að senda nemendur heim með heimanám, álag á 

heimilunum sé alveg nóg þegar báðir foreldrar eru útivinnandi (Halla 

Magnúsdóttir, 2010, bls. 78–84).  

Kennarar geta haft þrjú meginatriði í huga þegar þeir skipuleggja 

kennsluna. Þessi atriði eru upphaf, miðbik og lok. Upphafið er sérstaklega 

mikilvægt vegna þess að þar nær kennari athygli nemenda og reynir að efla 

áhuga þeirra á efninu. Innlögn efnis þarf að vera skýr og þannig sett fram að 

allir nemendur skilji það sem fjallað er um. Í miðbiki kennslunnar er mjög 

mikilvægt að fyrirmæli kennara séu skýr og nemendur viti til hvers er ætlast 

af þeim. Í lokin er hægt að skoða hversu vel nemendur hafa náð tökum á 
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námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 59–62). Ef öll framgreind 

atriði ganga vel og eru vel sett fram eru meiri líkur á að nemendur séu 

tilbúnir til að vinna heimanámið sitt sjálfstætt. Kennarar ættu að byggja 

verkefnin, sem send eru heim með nemendum, á sömu hugmyndum og 

verkefnin í skólanum. Þeir geta þannig haft samræmi á milli þess sem á 

undan hefur verið kennt og því sem á að gera heima. Fyrir þær sakir þarf 

ekki að fara mikill tími í heimanám heldur er það vettvangur til þess að rifja 

upp skóladaginn. Hafa verður í huga að verkefni, sem send eru heim með 

börnunum, eiga ekki að vera í sama flokki og verkefni sem unnin eru í 

skólanum. Markmiðið með heimanáminu ætti því að vera undirbúningur 

undir sjálfstæð vinnubrögð. Því er mikilvægt að kennarar fylgist með hvort 

heimanáminu sé sinnt og leggi að lokum mat á það (Good og Brophy, 2003, 

bls. 386; Voorhees, 2011, bls. 363). Kennarar og foreldrar verða að vinna 

saman við að aðstoða börnin. Kennari, sem veitir jákvæða endurgjöf, hvetur 

bæði foreldra og nemendur áfram. Jákvæð endurgjöf eykur því ekki 

einungis líkurnar á jákvæðu hugarfari nemenda til heimanáms heldur hvetur 

hún einnig foreldrana til þess að styðja vel við bakið á börnum sínum. Það 

verður þó að horfa til þess að slík vinna getur oft verið afar tímafrek og 

gengur ekki alltaf upp. Kennari hefur ekki alltaf tök á að sinna öllum 

nemendum og öllum foreldrum eins vel og hann vill (Margolis, 2005, bls. 

11). 

Harris Cooper (2001) hefur bent á lausnir sem kennarar geta nýtt sér. 

Hann telur ráðlegt að miða við regluna um 10 mínútur á bekk. Kennarar, 

sem vilja leggja fyrir heimanám, gæta þess þá að heimanám í 1. bekk taki 

ekki meira en 10 mínútur, 20 mínútur í öðrum bekk, 30 mínútur í 3. bekk 

o.s.frv. (Bennett og Kalish, 2006, bls. 2–13; Cooper, 2001). Mikilvægt er að 

kennarar skoði báðar hliðar málsins þegar þeir ákveða hvort þeir leggja 

heimanám fyrir nemendur sína. Kennarar verða að taka alla þætti málsins 

með í reikninginn þegar þeir taka upplýsta ákvörðun um málefnið.  

Hlutverk kennara er afar fjölbreytt, samfélagið gerir það að verkum að 

starf kennara er nú til dags margþættara en oft áður. Þegar kennarar 

skipuleggja heimanám er eins og fram hefur komið, afar mikilvægt að þeir 

hafi mismunandi fjölskylduaðstæður nemenda í huga. Kennarar verða að 

huga að því hvernig foreldrar taka heimanáminu og hvort þeir séu á annað 

borð í stakk búnir til þess að aðstoða börn sín – áður en ákveðið er hvað 

skal senda börnin með heim.  Kennarar þurfa að vera í tengslum við alla 

foreldra nemenda sinna og geta þessi tengsl verið ólík þar sem 

fjölskyldurnar eru afar ólíkar (Harris og Goodall, 2008, bls. 52−58). Hvort 

sem kennarar ákveða að leggja fyrir heimanám eða ekki er mikilvægt að þeir 
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taki vel á móti foreldrum og hafi frumkvæði að samstarfi (Duquette, Donna 

og Chair, 2009, bls. 52).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 kemur fram að til þess að stuðla að 

velferð nemenda þurfi ábyrgð, réttindi og skyldur foreldra og barna að vera 

skýr. Þátttaka foreldra í skólastarfi hefur aukist og með því fá þeir aukin 

réttindi. Foreldrar skulu eiga fulltrúa í skólaráði og eiga rétt á virku flæði 

upplýsinga frá skólanum. Umsjónarkennari gegnir veigamiklu hlutverki í 

farsælu samstarfi við foreldra og er megintengiliður heimils og skóla. Það er 

á ábyrgð skólanna að samstarf milli þessara tveggja eininga í lífi barns, 

komist á (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 10-45). 

Vinnuskylda kennara er 1800 stundir á ári. Af þeim stundum eru 9,14 

stundir sem stjórnendur og kennarar eiga að skipuleggja, m.a. til 

foreldrasamstarfs (Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasambans Íslands, 2011).  

Deslandes og Rousseau (2007) rannsökuðu þátttöku foreldra í 

heimanámi en niðurstöður þeirra sýndu að foreldrar hafa ekki miklar 

væntingar til þátttöku í heimanámi en væntingarnar hjá kennurum eru aftur 

á móti miklar (Deslandes og Rousseau, 2007, bls. 108). Hvort samstarf milli 

foreldra og kennara varðandi heimanám byggist á skilningi eða vantrausti 

fer mikið eftir því hvernig kennari þróar samstarfið. Kennarar þurfa oft og 

tíðum að vera tilbúnir til þess að veita foreldrum ráðgjöf varðandi 

heimanám barna þeirra. Slík ráðgjöf getur falið í sér leiðsögn um hvernig og 

hversu mikið er ráðlegt að aðstoða börnin (Desforges og Abouchaar, 2003, 

bls. 49; Shah, 2001, bls. 131). Kennarar geta farið ótal leiðir við 

skipulagningu og haft heimaverkefnin mismunandi eftir því hvaða fagi þau 

tilheyra. Það er í verkahring kennarans að minna foreldra á að vera til staðar 

fyrir börnin sín ef þau þurfa aðstoð við heimanámið. Kennarar þurfa að 

huga að þeim tíma sem fer í heimanámið og er mikilvægt að forðast að 

heimanámið taki allan frítíma dagsins frá nemendum (Hafdís o.fl., 2005, bls. 

104–105).  

Ef kennarar leggja fyrir heimanám í umsjónarbekkjum sínum verða þeir 

að hafa fjölbreytni að leiðarljósi. Það er nánast undantekningarlaust að 

kennarar ákveða einir og sér hvers konar heimanámi skal úthlutað og gera 

það sjaldnast í samráði við foreldra eða skólastjórnendur. Kennarar þurfa að 

hafa margt í huga við úthlutun þess, t.d. hversu langur skóladagurinn er, 

hvort nemendur stundi tómstundir, hvers konar vinnu foreldrarnir vinna og 

fleira (Sigurður Arnar Sigurðsson, 2011, bls. 16). 

Allt frá fyrstu ævidögum barna stunda þau nám. Í upphafi fer námið að 

mestu fram inni á heimilunum þegar þau læra að takast á við viðfangsefni 
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daglegs lífs. Mikilvægt er að foreldrar séu meðvitaðir um mikilvægi sitt og 

hvert hlutverk þeirra er í námi barna sinna. Foreldrar eru leiðtogar barna 

sinna og börnin líta á þá sem fyrirmyndir. Mikilvægt er að foreldrar sýni 

börnum sínum stuðning og hvetji þau til þess að læra lestur og skrift. 

Foreldrar geta bent börnum á hvernig þessir hlutir tengjast daglegu lífi og 

fengið börnin til þess að hjálpa sér, t.d. við að skrifa innkaupamiða fyrir 

búðarferðina (Browne, 2009, bls. 231). Foreldrar geta farið ýmsar aðrar 

leiðir til þess að sýna börnum sínum að nám skiptir máli þótt heimanám sé 

ekki til staðar.  

Heimanám er ekki lagt fyrir í öllum skólum þó að það sé yfirleitt raunin. 

Kennarinn getur þurft að vera í góðum samskiptum við foreldra til þess að 

fullvissa sig um að þeir átti sig á því til hvers er ætlast og stuðla þannig að 

því að allt gangi vel heima við. Til þess að góð sátt náist um heimanám er 

best að allir þeir sem bera ábyrgð á heimanámi nemenda eigi góð samskipti 

sín á milli og taki sameiginlegar ákvarðanir með velferð barnsins í huga. 

Foreldrar verða að vera meðvitaðir um hvert raunverulegt hlutverk þeirra er 

þegar kemur að heimanámi barna þeirra. Mikilvægt er að foreldrar skapi 

umhverfi á heimilunum sem styrkir börn í vinnu þeirra, sýni þeim stuðning 

og skilning og útvegi þeim þau gögn sem þarf til þess að þeim gangi vel. 

Umhverfið, sem börn eru í þegar þau sinna heimanáminu, getur haft mikið 

að segja um árangur þess (Stern, 1997, bls. 97–99). Allyn og Bacon (2008) 

segja foreldra oft gefið í skyn að heimanám sé tímaþjófur og að eftir langa 

vinnudaga sé heimanám ekki efst á óskalistanum um verkefni sem þarf að 

sinna. Kennarar verða að taka tillit til þess að oft eru fleiri en eitt barn á 

grunnskólaaldri í hverri fjölskyldu og öll börnin þurfa gjarnan aðstoð við 

heimanámið. Kvartanir yfir tímanum, sem fer í heimanám, og að heimanám 

skerði þær fáu stundir sem fjölskyldan á saman yfir daginn, eru því ekki 

nýjar af nálinni. Kennarar verða að fara sér hægt þegar kemur að því að 

krefja foreldra um að hjálpa nemendum við heimanámið. Ef hugað er að því 

hversu flókið fjölskyldulífið er oft nú á dögum þarf ekki að koma neinum á 

óvart að heimanámið getur verið áskorun (Harris og Goodall, 2008, bls. 52; 

Olsen og Fuller, 2008, bls. 2).  

Hvergi er kveðið á um að heimanám sé skylda í íslenskum grunnskólum. 

Hvort sem foreldrum líkar betur eða verr eru þeir settir í hlutverk 

leiðbeinenda og þurfa að aðstoða börn sín við að sinna heimanáminu. Í 

þeim skólum þar sem kennarar ákveða að leggja fyrir heimanám verður að 

hafa í huga hvaða leiðir er hægt að fara til þess að auðvelda foreldrum 

verkið (Halla Magnúsdóttir, 2010, bls. 78–82; Sigurður Arnar Sigurðsson, 

2011, bls. 16). Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2010) fjölluðu 

um að gott samstarf milli fagaðila innan skólakerfisins annars vegar og 
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foreldra hins vegar varðandi val á verkefnum sé nauðsynlegt svo hægt sé að 

koma til móts við fjölbreytta nemendahópa. Ganga þarf út frá hag nemenda 

þegar nám er skipulagt og þarf námið að taka mið af námskránni og 

markmiðum hópsins. Gott samstarf milli foreldra og stofnanana er forsenda 

þess að skóli án aðgreiningar gangi sem skyldi. Með góðu samstarfi við 

foreldra er auðveldara fyrir kennara að finna hvað hentar hverjum nemanda 

fyrir sig, bæði þegar nám innan skólans er skipulagt sem og heimanám 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 3–4).  

Heimanámshugtakinu hefur ekki verið gert hátt undir höfði í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) en þar kemur hugtakið aðeins einu sinni 

fyrir. Þar er talað um að foreldrar eigi að hafa tækifæri til þess að taka þátt í 

námi barns síns og skólastarfinu almennt. Það sé skylda foreldra að 

grunnskólinn hafi allar þær upplýsingar um barnið sem geta skipt máli fyrir 

velferð þess. Einnig kemur fram að foreldrar beri ábyrgð á því að börn 

þeirra sinni heimanáminu og gæti þess að frístundastarf eða annað komi 

ekki niður á námi barnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt að samvinna foreldra og kennara auki líkurnar á 

góðum námsárangri nemenda, þeir læra meira og þeim líður betur 

(McConkey, 1985, bls. 19–32). Þó þarf að hafa í huga að einnig eru til 

rannsóknir sem sýna hið gagnstæða. Algengast er að samskipti foreldra við 

kennara séu í gegnum heimanám nemenda. Foreldrar geta fylgst með námi 

barna sinna í gegnum heimanámið og kennarar séð hvernig heimilin halda 

utan um námið. Kennari fær þá góða mynd af því hversu vel undirbúinn 

nemandi kemur í skólann. Um þetta er þó ekki hægt að alhæfa vegna þess 

að sumir nemendur kjósa að vinna heimanámið sitt sjálfir, ýmist í skólanum 

eða eftir að heim er komið, án aðstoðar foreldra allan þann tíma sem þeir 

eru í grunnskóla (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 125).  

Foreldrar og kennarar þurfa að vinna saman sem ein heild. Hingað til má 

segja að samstarfið hafi einkennst af því að foreldrarnir eru í hlutverki 

stuðningsaðila. Foreldri aðstoðar kennara og veitir upplýsingar. Kennari 

aðstoðar einnig foreldra, veitir þeim upplýsingar um heimanám, agamál 

innan skólans og býður gjarnan foreldrum í heimsóknir í skólann. Foreldrar 

eru yfirleitt alltaf velkomnir í skólana en mjög fáir foreldrar virðast nýta sér 

það og koma aðeins þegar þeir eru boðaðir í foreldraviðtöl (Nanna Kristín 

Christiansen, 2006, bls. 25). Það er vel þekkt á meðal þeirra sem starfa með 

börnum að afstaða barna til náms og almenn líðan þeirra veltur oft á 

viðhorfi og stuðningi foreldra. Ef hagsmunir barna eru hafðir að leiðarljósi 

verður hlutdeild foreldra í skólastarfi aukinn til muna á komandi árum 

(Nanna Kristín Christiansen, 2007, bls. 4). Gott samstarf milli heimilis og 
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skóla tryggir farsælt skólastarf, öryggi nemenda og almenna velferð þeirra 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Því viðhorfi, hefur gjarnan verið haldið á lofti í samfélaginu að skólinn 

eigi að sjá um menntunina og heimilin um uppeldið. Margt hefur þó breyst 

á undanförnum árum í skólasamfélaginu því nú dvelja börnin megnið af 

deginum í skólanum og því má spyrja hvort skólinn sé einnig kominn í 

uppeldishlutverk. Nemendahópar í íslenskum skólum hafa aldrei verið 

fjölbreyttari en þeir eru nú í dag. Í skóla án aðgreiningar hafa nemendur 

með sérþarfir eins og áður sagði aðgang að hinu almenna skólakerfi og 

hefur nemendum af erlendum uppruna einnig fjölgað mikið. Skólinn og 

foreldrar eiga að vinna að sömu markmiðum, að gera nemendur að góðum 

þjóðfélagsþegnum og að mennta nemendur. Þetta kallar á að foreldrar séu 

virkari í skólastarfinu (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 73; Nanna Kristín 

Christiansen, 2007). Samkvæmt barnasáttmála sameinuðu þjóðanna ber 

aðildarríkjum að viðurkenna rétt barns til menntunar. Menntun skal m.a. 

beinast að því að rækta persónuleika, andlega og líkamlega getu og 

undirbúa barn til að lifa lífi í frjálsu þjóðfélagi (Samþykkt Alsherjarþings 

Sameinuðu þjóðanna, 1989). Kennurum ber að koma vel fram við 

nemendur og foreldra þeirra, gæta fyllsta trúnaðar og þagmælsku í öllu 

samstarfi (Kennarasamband Íslands, 2003). 

Þegar kennarar ákveða að leggja fyrir heimanám er mikilvægt að skapa 

það viðhorf á heimilum að heimanámið sé ekki einungis gagnlegt og 

skynsamlegt heldur verði að gefa því forgang svo hægt sé að skila á réttum 

tíma. Með því að gera slíkt, er líklegra að nemendur séu tilbúnari í 

heimanámsvinnu og sinni henni vel. Mikilvægt er að hafa í huga að margt 

annað en heimanám er mikilvægt í lífi foreldra og barna. Hargreaves og 

Fullan (1998, bls. IV) segja skóla mjög fjölbreytta og að skólasamfélagið hafi 

breyst mjög á undanförnum árum. Á sama tíma hefur krafa til kennara og 

stjórnenda skólanna aukist til muna um að koma þurfi til móts við alla 

nemendur. Til þess að slíkt geti gengið upp þurfa skólar ekki einungis að 

vera með heimanámsstefnu heldur þurfa þeir að vera með skýra stefnu um 

þátttöku foreldra í skólastarfinu. Þátttaka foreldra í námi barna sinna hefur 

jákvæð áhrif á þroska þeirra og námsárangur (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, 

bls. 117; Cooper, 2001, bls. 21). Mikilvægt er að fá foreldra til þess að taka 

virkan þátt í heimanáminu. Það getur oft vaxið foreldrum í augum og er 

hægt að grípa til ýmissa ráða til þess að sporna við því. Kennarar geta til 

dæmis haldið námskeið þar sem farið er yfir það til hvers er ætlast af 

foreldrum og hvernig er best fyrir þá að hjálpa börnum sínum í náminu. 

Talið er að kennarar geti einnig hlotið mikinn ávinning af því að byggja upp 

góð samskipti við foreldra en foreldrar þekkja börnin sín best. Foreldrum 
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ber skylda til þess að veita kennurum allar upplýsingar sem kunna að hafa 

áhrif á nám barna þeirra. Því betri upplýsingar sem kennarinn hefur því 

meiri líkur eru á að hann geti komið til móts við þarfir nemenda (Coleman, 

1998, bls. 2–11, 142).  

Við breyttar þjóðfélagsaðstæður hefur nám í grunnskólum verið í 

stöðugri þróun. Hlutverk foreldra í þessari þróun er að skapa gott 

námsumhverfi inni á heimilunum og styðja þannig við þau viðfangsefni sem 

nemendur fást við hverju sinni. Samskipti foreldra við börn sín eru mjög 

mismunandi enda eru foreldrar margbreytilegir einstaklingar sem hafa 

ólíkan bakgrunn. Berger (2004) hefur flokkað foreldra í hópa eftir því 

hvernig skólaforeldrar þeir eru: 

Hópur 1: Foreldrar sem forðast skólann eins og heitan eldinn.  

Hópur 2: Foreldrar sem þurfa hvatningu til þess að taka þátt í skólastarfi. 

Hópur 3: Foreldrar sem taka þátt í öllu því sem skólinn býður upp á.  

Hópur 4: Foreldrar sem hafa gaman af skólastarfi , koma áhyggjulausir 

og taka þátt í því.  

Hópur 5: Foreldrar sem vilja stjórna eða hafa ákveðið vald. Þessir 

foreldrar eru t.d. líklegir til þess að bjóða sig fram til þátttöku í 

skólastarfi. 

Best er ef skólum tekst að finna út hvernig hægt er að nálgast ólíka 

foreldra og virkja þá í samvinnu um nám nemenda (Berger, 2004, bls. 150–

153). Fræðimenn hafa margir hverjir skoðað hvort þær kröfur, sem foreldrar 

geri til barna sinna, séu raunhæfar þegar kemur að heimanámi. Foreldrar 

þekkja ekki alltaf þær kennsluaðferðir sem notaðar eru í skólunum og því 

hættir þeim til að aðstoða börn sín um of. Það getur haft þær afleiðingar í 

för með sér að nemendur fara að treysta of mikið á hjálp foreldra sinna. Í 

nútímasamfélagi getur verið erfitt að ætlast til þess að foreldrar aðstoði 

börn sín við mikið heimanám. Þar sem heimanám er lagt fyrir er þó 

mikilvægt, eins og áður sagði, að fá foreldrana með í lið við að leiðbeina 

börnunum sínum (Cooper, 2001, bls. 44−45; Epstein, 2001, bls. 511−512; 

Harris og Goodall, 2008, bls. 52). Líta má svo á að foreldrar séu einhvers 

konar samverkamenn kennara um nám barna sinna. Mikilvægt er að 

samstarf á milli kennara og foreldra sé farsælt og því telja margir foreldrar, 

sem átt hafa farsælt samstarf með kennurum barna sinna, betra ef börn 

þeirra hafa sama kennarann í nokkur ár (Reid, 2011, bls. 16).  

Foreldrar þekkja börnin sín best og vita vel hverjar þarfir þeirra eru. 

Kennarar vita hvernig börnin standa í náminu og því skiptir, eins og áður 

sagði, miklu máli að foreldrar og kennarar vinni vel saman. Þegar slíkt 



33 

samstarf er gott og einkennist af gagnkvæmri virðingu gengur mun betur að 

sníða heimanámið að þörfum hvers og eins nemanda. Foreldrar og kennarar 

ættu að hafa það sameiginlega markmið að nýta heimanám til þess að auka 

námsgetu nemenda. Til þess að það takist þurfa foreldrar og kennarar að 

koma sér saman um hvers konar heimanám hentar hverjum nemenda fyrir 

sig best. Foreldrum vex það gjarnan í augum að leiðbeina börnum sínum í 

heimanámi og því þarf að skoða hvaða leiðir foreldrar geta farið til að 

aðstoða börnin við heimanámið (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 126–

127).  

Nemendur, sem sinna heimanámi, taka frekar frumkvæði og bera frekar 

ábyrgð á námi sínu. Heimaverkefni eru einnig talin styrkja þekkingu 

nemenda á því sem fram hefur farið í skólunum. Eins hefur verið fjallað um 

að foreldrar tengist skólanum best í gegnum heimanám og finni þannig fyrir 

þeirri sameiginlegu ábyrgð sem þeir deila með kennurum barna sinna á 

námi þeirra (Hrólfur Kjartansson, 1993, bls. 24–27).  

Heimanám getur haft jákvæð eða neikvæð áhrif á líf nemenda. Dæmi um 

jákvæð áhrif getur verið að börn auki skilning sinn á námsefninu og eigi 

auðveldara með að tileinka sér nýja færni; einnig að nemendur séu líklegri 

til þess að læra að skipuleggja sig betur ef þeir sinna heimanámi og þeir taki 

betur eftir í kennslustundum. Nemendur læra sjálfstæð vinnubrögð í 

gegnum heimanám og oft verða tengsl milli heimilis og skóla öflugri ef 

nemendur sinna vel heimanámi. Neikvæðu áhrifin geta aftur á móti verið 

þau að nemendur verða áhugalausir um nám sitt og þreyttir á stanslausum 

lærdómi. Mikið heimanám bitnar á félagsstarfi þeirra (Cooper, 2001, bls. X-

XXI,6–10, 21, 49; Good og Brophy, 2003).  

2.7 Heimanámsstefnur  

Margir íslenskir skólar hafa nú þegar mótað sér stefnu um heimanám. Þó 

eiga einhverjir skólar enn eftir að gera slíkt. Flestir, ef ekki allir íslenskir 

skólar, hafa þó útbúið skólanámskrá en í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 

kemur fram að gera þurfi ráð fyrir þátttöku foreldra í skólastarfinu og að 

útbúa þurfi skólanámskrá. Í henni skulu koma fram þeir þættir er varða 

skólann, þar á meðal heimanám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 

Þegar skólar móta sér sérstaka stefnu um heimanám þarf að spyrja 

nokkurra lykilspurninga þegar stefnan er í mótun og talið er gott að setja 

upp sérstakan skipulagsramma sem hjálpar til við vinnuna (Scottish Office 

Education Department, 1991b, bls. 1). 
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Tafla 1. Skipulagsrammi fyrir mótun heimanámsstefnu. 

 

Ramma, líkan þeim skoska, er ekki einungis hægt að nota þegar 

heimanámsstefna er mótuð heldur allar skólastefnur. Sama ramma er því 

hægt að hafa til hliðsjónar þegar sérstök stefna er mótuð um þátttöku 

foreldra í skólastarfi. Umræður eru mikilvægar ef góður árangur á að nást í 

mótun heimanámsstefnu. Þegar umræður eiga sér stað skapast tækifæri til 

þess að móta stefnu með hagsmuni allra sem í hlut eiga að leiðarljósi. 

Mikilvægt er að sem flestir komi að mótun stefnunnar með ráðleggingar og 

hugmyndir. Heimanámsstefnur, sem skólarnir setja fram, skipta ekki 

einungis skólana máli heldur koma þær skólasamfélaginu öllu við (Scottish 

Office Education Department, 1991a, bls. 2). Þess vegna er mikilvægt að 

kennarar og skólar marki ekki stefnuna einir, heldur þarf hún að vera unnin í 

samráði við foreldra og forráðamenn barna á yngsta stigi grunnskóla.  
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3 Rannsóknaraðferð  

Þegar rannsókn er lögð fram er margt sem þarf að hafa í huga. Hér á eftir 

verður aðferðinni, siðferðilegum atriðum, réttmæti, gagnaöflun og 

úrvinnslu gagna gerð skil. Einnig verða niðurstöður rannsóknar kynntar.  

3.1 Aðferð  

Rannsóknarspurningin sem lögð er fram í þessari rannsókn er: ,,Hver eru 

viðhorf kennara á yngsta stigi til heimanáms?“. Rannsóknarsniðið er 

megindlegt en það merkir að hlutbundið, kerfisbundið og formlegt ferli er 

notað til þess að lýsa breytum og skýra tengsl milli þeirra. Megindlegt 

rannsóknarsnið er mjög lýsandi ferli sem byggt er á aðferðum raunvísinda. 

Spurningakönnun er einn hluti megindlegra rannsóknaraðferða en þessi 

aðferð nýtist vel þar sem notast er við tölfræðilegar staðreyndir til þess að 

afla upplýsinga (Burns og Grove, 2001). Helstu kostir þess að nota þessa 

aðferð í rannsóknum eru þeir að hægt er að safna upplýsingum frá mörgum 

aðilum á stuttum tíma og auðvelt er að endurtaka rannsóknina. 

Spurningarnar verða að vera orðaðar með einföldum orðum og vera skýrar 

til þess að svarendur skilji það sem spurt er um á sama hátt og ætlast er til. 

Leiðandi spurningar og spurningar með neitun eiga ekki heima á slíkum 

spurningalistum. Allar upplýsingar, sem koma fram, þurfa að vera efnislega 

réttar. Þegar svarkostir hverrar spurningar fyrir sig eru gerðir þarf að hafa í 

huga hvort um opna, lokaða eða hálfopna spurningu er að ræða. Ef 

spurningarnar eru lokaðar verður að setja fram alla svarmöguleika sem 

svarendur kynnu að vilja nýta sér (Bell, 2005, bls. 138; Þorlákur Karlsson, 

2003, bls. 332–344).  

Spurningalistinn sem lagður var fram í tengslum við þessa rannsókn 

innihélt alls 22 spurningar. Listinn var settur upp á vefslóðinni 

www.zoho.com/survey en sú síða bíður uppá góða möguleika við 

uppsetningu á spurningalistum. Síðan er einföld í notkun þar sem 

spurningahöfundar geta valið um ýmsar útfærslur. Hægt er að hafa 

spurningarnar opnar eða með ákveðnum svarmöguleikum. Einnig gefst 

spyrjanda kostur á að hafa ákveðnar spurningar sýnilegar fyrir þátttakendur 

og láta aðra möguleika birtast ef þeir svara á ákveðinn hátt. Nokkrar 

spurningar höfðu ákveðna svarmöguleika sem kennarar gátu valið á milli en 

aðrar spurningar voru opnar. Einnig voru settar fram fullyrðingar og voru 

http://www.zoho.com/survey
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kennarar beðnir um að svara hvaða fullyrðing ætti best við um viðhorf 

þeirra til heimanáms. Reynt var eftir fremsta megni að hafa orðalag skýrt og 

spurningar einfaldar. Ekki var komist hjá því að hafa nokkrar spurningar á 

listanum sem einungis buðu uppá svarmöguleikana já eða nei sbr. ,,Er 

heimanakstur í skólanum þínum?“, þó að slíkar spurningar séu ekki 

æskilegar í spurningakönnunum. Í lokuðum spurningum var oftar en ekki 

hægt að velja valmöguleikann „annað“ þar sem kennurum gafst kostur á að 

útskýra mál sitt ef svarmöguleikarnir sem gefnir voru hentuðu ekki þeirra 

svari. Spurningalistinn var forprófaður til þess að rannsakandi gæti fullvissað 

sig um að allar spurningarnar væru auðskiljanlegar og viðeigandi og að flæði 

í honum væri gott. Síðasta spurning könnuninnar var opin  þar sem 

kennurum gafst færi á að rökstyðja viðhorf sitt til heimanáms.  

Þegar spurningunum er raðað í lista þarf að hafa hugfast að byrja á 

einföldum spurningum og síðan taka við þær spurningar, sem mestu máli 

skipta. Opnar spurningar er ráðlegt að geyma þar til í lok könnunarinnar. 

Flæði spurninganna þarf einnig að vera þannig að svipaðar spurningar séu á 

svipuðum stað í listanum. Uppsetning og útlit listans skiptir einnig miklu 

máli. Markmið spyrjandans þarf að vera að svarendur eigi sem auðveldast 

með að komast í gegnum listann. Svarmöguleikar og fyrirmæli þurfa að vera 

skýr og greinileg. Einnig þarf að gæta þess að allar upplýsingar komist til 

svarenda, t.d. ef sleppa á einhverri spurningu á listanum (Bell, 2005, bls. 

144–145; Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 347–351).  

Útlit listans var lágsemmt þar sem spurningarnar voru með svörtu letri á 

hvítum bakgrunni. Undirspurningar, sem aðeins hluti þátttakenda svaraði, 

birtust einungis ef þeir hökuðu við ákveðinn svarmöguleika. Kennararnir 

fengu því aldrei skilaboð um að sleppa ætti ákveðnum spurningum. Slík 

skilaboð hefðu getað haft ruglandi áhrif á svarendur. Þátttakendum var þó 

frjálst að sleppa þeim spurningum sem þeir vildu ekki svara.  

Kostir þess að fara þessa leið í gagnaöflun eru helst þeir að auðvelt er að 

fá skýra mynd af viðhorfi þeirra kennara, sem eru í úrtakinu, og geta á þann 

hátt yfirfært það yfir á þýðið. Svör við spurningum sem þessum er auðvelt 

að setja upp í myndir og töflur og sýna á þann hátt niðurstöðurnar á 

sjónrænan hátt. Með myndum og töflum er hægt að auðvelda fólki, sem vill 

kynna sér niðurstöðurnar, að lesa út úr þeim. Gallarnir eru helst þeir að 

hætt er við að svörum þeirra við þeim spurningum, sem eru með 

afmörkuðum svarmöguleikum, kunni að vera stjórnað af rannsakanda. Með 

því að hafa fjölbreytta svarmöguleika er þó hægt að minnka líkurnar á því 

að þessi hætta sé fyrir hendi (Bailey, 1997). 
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Til þess að auðveldara væri að heimfæra niðurstöðurnar úr úrtakinu yfir 

á þýðið var kostað kapps um að fá sem flest svör við spurningalistanum. 

Rannsóknin var úrtaksrannsókn en úrtak (e. sample) er ákveðinn fjöldi fólks 

sem valinn er úr tilteknu þýði (e. population). Þýðið er einhvers konar 

heildarmengi tiltekins hóps en úrtakið hlutmengi úr því (Þorlákur Karlsson 

og Þórólfur Þórlindsson, 2003). Breytan (e. variable), sem hafði mest áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar og var raunar aðalbreytan í þessu tilviki, var 

viðhorfið. Bakgrunnsbreyturnar voru útskriftarár kennara, starfsaldur og 

menntun. 

3.2 Þátttakendur og aðstæður 

Í úrtakinu voru 107 kennarar, allir starfandi umsjónarkennarar á yngsta stigi 

grunnskólans á víð og dreif um landið. Sumir kennaranna eru einir með sinn 

umsjónarbekk, aðrir starfa í samkennslu með öðrum kennurum og enn aðrir 

kenna fleiri en einum bekk saman. Bakgrunnur þeirra er ólíkur, kennararnir 

hafa mislanga starfsreynslu og hafa unnið í misstórum skólum. Í 

rannsókninni var bakgrunnur kennara ekki skoðaður að öðru leyti en því að 

spurt var um starfsaldur og hvenær þeir luku kennaraprófi. Hafa verður í 

huga að eldri og rótgrónari kennarar hafa haft fleiri tækifæri til þess að 

öðlast reynslu og þróa með sér hugmyndir um heimanám, því eins og fram 

hefur komið þróa kennarar með sér aðferðir í gegnum starfsferil sinn. Þeir 

hafa einnig haft fleiri tækifæri til þess að sjá hvað hentar kennsluaðferðum 

þeirra en kennarar sem eru að stíga sín fyrstu skref og eiga eftir að þróa 

með sér aðferðir.  

Þegar skólarnir voru valdir í úrtakið var leitast við að velja misstóra skóla 

með mismörgum nemendum. Einnig var reynt að hafa bæði sveitaskóla og 

þéttbýlisskóla með í úrtakinu þar sem rannsakanda lék forvitni á að sjá 

hvort munur væri á viðhorfum kennara í heimanakstursskólum og í skólum 

þar sem ekki er heimanakstur. Valdir voru 30 skólar með lagskiptu úrtaki en 

það merkir að þýðinu er skipt í lög til dæmis eftir búsetu. Í þessari rannsókn 

voru ákveðið margir skólar úr hverjum landshluta fyrir sig, valdir af 

handahófi. Þessi tegund úrtaks hefur gott alhæfingargildi fyrir þær sakir að 

það endurspeglar þýðið mjög vel (Neuman, 2003). Í þessari rannsókn voru 

því kennarar í 1.– 4. bekk í þessum 30 skólum úrtakið, en þýðið var allir 

kennarar í 1.– 4. bekk á Íslandi. Ákvörðunin um að velja skóla af öllu landinu 

var tekin til þess að auka líkur á að úrtakið endurspegli heildarþýðið og 

niðurstöður væru ekki bundnar við einn landshluta.  
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3.3 Siðferðileg atriði og tilkynningaskylda 

Til þess að tryggja að rannsókn sé marktæk þarf ekki aðeins að uppfylla 

aðferðafræðilegar kröfur heldur einnig siðferðislegar. Öflun gagna um ólík 

málefni getur farið fram með mismunandi hætti en mikilvægt er að 

þátttakendur fái góðar útskýringar á því til hvers er ætlast og hver réttur 

þeirra sé (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161-172). Í þessari rannsókn var 

mikið kapp lagt á að siðferðislegir þættir væru í lagi og fyrir þær sakir verður 

því haldið leyndu hvaða skólar og kennarar voru í úrtakinu. Í tölvupósti sem 

kennarar fengu og einnig í upphafi spurningakönnunar, var þeim gerð grein 

fyrir rétti sínum um að engin skylda væri að taka þátt og að hætta mætti við 

þátttöku eftir að spurningalisti hafði verið opnaður. Rannsakandi kom því 

einnig á framfæri við kennarana, í tölvupósti, að þátttaka þeirra skipti miklu 

máli (sjá viðauka 8.3). Útskýringar fylgdu spurningunum á vefslóðinni þar 

sem spurningalistinn var aðgengilegur. 

Könnunin var viðhorfskönnun og því þurfti ekki leyfi Persónuverndar til 

þess að framkvæma hana svo framarlega sem svarendur eru beðnir um 

samþykki áður en þeir svara. Persónuvernd miðar við að svarendum sé gert 

kunnugt um hvernig svörin verði notuð og að þeim beri ekki skylda til þess 

að svara spurningunum. Könnunina þarf samt sem áður að tilkynna til 

Persónuverndar eigi síðar en 15 dögum áður en hún hefst (Persónuvernd, 

e.d.) og var það gert áður en rannsóknin var lögð fyrir kennarana (sjá 

viðauka 8.1).  

3.4 Réttmæti 

Gæta þarf áreiðanleika og réttmætis í rannsóknum sem þessum. 

Áreiðanleiki vísar til þess að stöðugleiki sé í mælingunum. Áreiðanleiki er 

nauðsynlegur til þess að hægt sé að tryggja réttmæti en dugar ekki einn og 

sér (Linn og Gronlund, 1998, bls. 107–110). Réttmæti vísar aftur á móti til 

þess hvernig rannsakandi túlkar niðurstöðurnar. Réttmæti segir til um hvort 

rannsóknin mælir það sem hún á að mæla. Í raun má því segja að rannsókn 

sé áreiðanleg, ef rannsakendur eru sammála um niðurstöður, og réttmæt ef 

niðurstöðurnar mæla það sem lagt var upp með. Réttmæti í þessari 

rannsókn var tryggt með því að huga að markmiðum og tilgangi við gerð 

spurninga sem lagðar voru fyrir kennarana. Með því að leggja fram 

vandaðan spurningalista tryggir rannsakandi réttmæti og áreiðanleika. Með 

því að leggja spurningalistann fyrir úrtakið í þessari rannsókn, getur 

rannsakandi þó ekki fullvissað sig um að hægt sé að yfirfæra niðurstöðurnar 

yfir á þýðið. Það er alltaf möguleiki á því að úrtakið gefi skakka mynd af 

viðhorfum þýðisins.  
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Eins og áður hefur komið fram var svarhlutfallið 51,4%. Í ljósi þessa ber 

að kanna hvort rannsóknin teljist réttmæt, þ.e. hvort heimfæra megi 

niðurstöður úrtaksins yfir á þýðið. Í því samhengi er vert að skoða bæði 

innra og ytra réttmæti rannsóknarinnar. Rannsóknin, sem hér er til 

umfjöllunar, byggði á eigin mati kennaranna á heimanámi en reynslan af 

slíku í rannsóknum sýnir að þátttakendur taka þær alla jafna alvarlega og 

segja sannleikann um upplifun sína út frá eigin brjósti (McMillan, 2004). 

Rannsóknir eins og þessi hafa það að markmiði að varpa ljósi á þætti eða 

finna ákveðið sjónarhorn á veruleikann (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 

219). Réttmæti og trúverðugleiki rannsóknar getur að hluta til oltið á því 

hversu vel rannsakanda tekst að setja fram niðurstöður og vinna úr þeim. 

Aðferðafræðileg færni, sem og næmleiki, nákvæmni og þekking, skiptir 

miklu máli (Cho og Trent, 2006; Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 259; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 234). Í rannsókninni sem hér er fjallað um, 

lagði rannsakandi mikla áherslu á lýsandi gögn, frekar en tölfræðilega 

greiningu, til þess að auðvelda einstaklingum að túlka niðurstöður hennar. 

Það er afar mikilvægt að rannsakandi setji sig í spor þeirra er rannsóknin 

varðar og temji sér spyrjandi hugarfar gagnvart öllu er viðkemur gæðum 

rannsóknarinnar, túlkunum og gögnum. Fjölbreytt, ítarleg og tæmandi gögn 

skipta því mestu máli þegar kemur að réttmæti rannsóknargagna.  

3.4.1 Innra réttmæti 

Þegar talað er um innra réttmæti er átt við að hvaða leyti og hversu ákveðið 

er hægt fullyrða um að svörin sem fengust, hafi svarað þeim spurningum 

sem spurt var um (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232). Í rannsókninni er 

fjallað um viðhorf (frumbreyta) kennara til heimanáms (fylgibreyta). Það er 

margt sem getur haft áhrif á frumbreytuna, t.d. menntun kennara, 

starfsaldur, reynsla þeirra, þegar þeir voru sjálfir nemendur, og aðstæður 

nemenda þeirra svo dæmi séu tekin. Kennararnir hafa í flestum tilfellum 

sjálfir stjórn á þessum breytum, bæði á viðhorfi sínu og hvernig þeir haga 

heimanámi. Þeir geta þó verið undir pressu frá skólanum um að sinna 

heimanámi þó að þeir ráði sjálfir útfærslunni á því. Spurningalistinn í þessari 

rannsókn var frekar stuttur og má áætla eftir forprófun að það tæki 15 

mínútur að svara honum. Áhersla var lögð á að reyna eftir fremsta megni að 

hafa fagmennsku að leiðarljósi við rannsóknina, m.a. með því að forprófa 

spurningalistann áður en hann var lagður fyrir kennara. Því má ætla að innra 

réttmæti rannsóknarinnar sé frekar sterkt þar sem rannsakandi hafði ekki 

áhrif á breyturnar og ólíklegt er að skoðanir kennaranna á málefninu hafi 

breyst á meðan þeir svöruðu spurningalistanum.  
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3.4.2 Ytra réttmæti 

Þegar talað er um ytra réttmæti er átt við að hægt sé að alhæfa um 

niðurstöður rannsóknar yfir á aðrar aðstæður, þ.e. að hægt sé að alhæfa 

yfir á þýðið um niðurstöður úrtaks (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232). 

Því miður er ekki hægt að ætla að ytra réttmæti í rannsókn sem þessari sé 

hátt þar sem úrtakið var lítið og svörin, sem kennararnir gáfu, byggjast á 

þeirra persónulega viðhorfi en ekki staðreyndum. Niðurstöðurnar geta þó 

gefið vísbendingar um málefnið þó ekki sé hægt að alhæfa um 

niðurstöðurnar frá úrtaki yfir á þýði. 

3.5 Gagnaöflun 

Samband var haft við skólastjóra hvers skóla fyrir sig. Eftir að samband 

náðist við þá fengu kennararnir tölvupóst með helstu upplýsingum um 

rannsóknina og rannsakanda (sjá viðauka 8.2 og 8.3). Skólastjóri hvers skóla 

fyrir sig sendi kennurunum tölvupóstinn fyrir rannsakanda svo rannsakandi 

hafði engin bein samskipti við kennarana. Í bréfinu til kennara kom fram 

hvar þeir gátu nálgast spurningalistann en það var hægt í hvaða tölvu sem 

er, gátu kennarar því svarað spurningunum hvar sem þeim hentaði best.  

Öllum skólastjórum í þeim skólum, sem lentu í úrtakinu, var gerð grein 
fyrir könnuninni og varþess farið á á leit að fá skriflegt leyfi hjá þeim um að 
leggja mætti könnunina fyrir í skólum þeirra. Í könnuninni var ekki farið 
fram á nafn kennara.  

Enginn kennari var beittur þrýstingi til þess að svara spurningunum og 
var leyfilegt að hætta við að svara eftir að spurningalistinn hafði verið 
opnaður. Kennarar gátu einnig lokað spurningalistanum og byrjað aftur 
síðar ef þeir vildu taka sér tíma til að íhuga málin. Kennurum var frjálst að 
senda spurningahöfundi fyrirspurnir og einnig höfðu þeir færi á að sleppa 
þeim spurningum sem þeir vildu ekki svara. Upplýsingar um öll fyrrgreind 
atriði sáu kennarar þegar þeir opnuðu könnunina. Kennararnir höfðu allar 
helstu upplýsingar um rannsakanda, netfang, heimilisfang og símanúmer. 
Mikið var lagt upp úr því að gera kennurum grein fyrir mikilvægi svara 
þeirra. Með því að sýna kennurum að svör þeirra skiptu máli, bæði í bréfi, 
sem þeir fengu sent, og í upphafi könnunarinnar, taldi rannsakandi meiri 
líkur á að svarhlutfall yrði hátt. Margir kennarar og aðrir þjóðfélagsþegnar 
þekkja það að ýmis aukaverkefni geta gleymst í dagsins önn og fyrir þær 
sakir var ítrekun send til kennaranna áður en könnunni lauk. Svörum 
kennaranna hefur verið eytt. Allar þær upplýsingar, sem komu fram í 
rannsókninni og eru birtar hér í þessari ritgerð, eru í samræmi við lög og 
reglugerðir á Íslandi (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 
nr. 77/2000).  
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3.6 Úrvinnsla gagna  

Spurningakönnunin var opin fyrir kennara í tvær vikur. Að þeim liðnum voru 

niðurstöður sóttar á vefsíðuna þar sem könnunin var aðgengileg og þær 

skoðaðar. Notast var við aðferðafræðilega nálgun, sem felur í sér, að myndir 

eru útbúnar sem lýsa niðurstöðunum. Lýsandi texti var gerður við 

myndirnar og einnig fyrir þær spurningar, þar sem ekki var talin þörf á að 

hafa myndir til útskýringar. Með lýsandi texta er betur hægt að átta sig á 

fyrir hvað myndirnar standa og túlka niðurstöðurnar. Svör kennaranna við 

opnum spurningum voru lesin og eru aðalatriðum úr þeim gerð skil. Nokkrar 

bakgrunnsbreytur er að finna í spurningalistanum. Þær voru skoðaðar og 

upplýsingar tengdar þeim settar fram í súluriti. Rannsakandi skoðaði hvort 

kennarar sem telja heimanám skipta litlu máli séu þeir sömu og leggi það 

fyrir og einnig hvort kennarar í heimanakstursskólum telji heimanám frekar 

auka álag á nemendur en kennarar í heimagönguskólum. Þessi leið var farin 

til þess að sjá hvort, og þá hvaða áhrif, breyturnar hafa  hvor á aðra. 

Tölfræðileg úrvinnsla var á þá leið að svörum kennaranna við hverri 

spurningu fyrir sig var raðað upp í excel skjal, svarhlutföll fundin út og sett 

upp í skífurit.  

Í niðurstöðukafla er gerð grein fyrir niðurstöðum spurninga–

könnunarinnar. Spurningarnar birtast þar í þeirri röð sem þær komu fyrir í 

könnuninni og er hægt að sjá spurningalistann í heild sinni í fylgiskjölum (sjá 

viðauka 8.4). Fjöldi er táknaður með N í umfjöllun um niðurstöður, sbr. 

texta við mynd 1. Alls gáfu 55 kennarar af 107 í úrtakinu sér tíma til þess að 

svara könnuninni. Svarhlutfallið var því 51,4%. Til þess að hægt sé að áætla 

að úrtak endurspegli þýði er almennt miðað við svarhlutfallið 70%. 

Rannsóknir þar sem svarhlutfall nær 70% teljast því almennt betri en þar 

sem svarhlutfallið er lægra (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 

2003).  

Athygli skal vakin á því að spurningarnar áttu ekki allar við í öll skiptin og 

því svöruðu ekki 55 svarendur öllum spurningum. Ef kennarar svöruðu t.d. 

spurningunni ,,Hefur skólinn þinn stefnu um heimanám?“ neitandi slepptu 

þeir spurningunum sem komu þar á eftir og byrjuðu aftur nokkru aftar á 

listanum.  
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4 Niðurstöður rannsóknar  

Spurningalistinn innihélt 13 spurningar, nokkrar þeirra höfðu 

undirspurningar, þeir kennarar sem svöruðu öllum spurningum og 

undirspurningum, fengu alls 22 spurningar. Í fyrstu spurningu var spurt 

hvort og þá hvenær kennari hefði lokið kennaraprófi kom í ljós að algengast 

var að kennarar hefðu lokið því á árunum 2000–2009 (sjá mynd 1) en það 

voru 17 kennarar eða 31%. Fæstir kennaranna eru með próf frá árunum 

1950–1959 en aðeins einn kennari féll undir þann lið eða 1,82%.  

Mynd 1. Kennarapróf. N=55, svarhlutfall 100%. 

Útskriftarár kennaranna virðast þó dreifast nokkuð vel. Hafa verður í huga 

að þó svo að kennari sé með margra ára gamalt kennarapróf þýðir það ekki 

að hann hafi starfað við greinina síðan hann lauk prófi. Aðeins 5% (N=3) 

kennaranna hafa ekki lokið kennaraprófi og eru því starfandi sem 

leiðbeinendur.  

Næst var því spurt hver starfsaldur kennaranna væri (sjá mynd 2). Hæst 

hlutfall kennaranna eða 36,4% (N=20) hafa verið starfandi í 10 ár eða 

skemur. Alls 20% (N=11) hafa verið starfandi í 11–20 ár en aðrir kennarar 

(N=24) hafa starfað í lengri tíma.  
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Mynd 2. Starfsaldur kennara. N=55. Svarhlutfall 100%.  

Niðurstöður spurningar 2 eru í góðu samhengi við spurningu 1. Til þess að fá 

betri mynd af því hvernig kennarar dreifast á milli bekkja, var spurt í hvaða 

bekk þeir eru með umsjón (sjá mynd 3). Dreifingin var nokkuð jöfn en flestir 

kennarar, sem svöruðu könnunni, eru umsjónarkennarar í 4. bekk eða 25% 

(N=14). Í þessari spurningu gafst kennurum tækifæri til þess að velja 

valmöguleikann „Annað“ og útskýra ef ofangreindir svarmöguleikar ættu 

ekki við um þeirra starf og nýttu 24% kennaranna (N=13) sér það. 

Útskýringar þeirra voru þær að einn kennaranna er með samkennslu barna 

frá 5 ára (elstu börn leikskóla) og upp í 3. bekk. Fjórir kennarar eru með 

umsjón bæði í 1. og 2. bekk, þrír kennarar með umsjón í 1., 2. og 3. bekk og 

tveir kennarar með umsjón bæði í 3. og 4. bekk. Umsjónarkennarar í 3. bekk 

voru 22% (N=12) og 20% (N=11) eru starfandi umsjónarkennarar 2. bekkjar.  
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Mynd 3. Umsjónarbekkir. N=55. Svarhlutfall 100%.  

Til þess að reyna að fá sem skýrasta mynd af því hvað hefur áhrif á 

ákvarðanir kennaranna varðandi heimanám í þeirra bekkjum var spurt hvort 

skólinn, sem að þeir starfa við, sé með sérstaka stefnu um heimanám. 

Spurningunni svöruðu 58% (N=30) neita og starfa því ekki við skóla þar sem 

sérstök heimanámsstefna er fyrir hendi. Alls starfa því 42% (N=22) við skóla 

þar sem heimanámsstefna hefur verið sett fram. Þeir 22 kennarar, sem 

starfa í skólum þar sem stefna um heimanám er við lýði, fengu frekari 

spurningar um stefnuna. Spurt var hvort kennararnir væru búnir að kynna 

sér stefnuna sem skólinn, sem þeir starfa við, hefur þróað með sér. Af 

þátttakendum hafa 95% (N=21) kynnt sér stefnuna en 5% (N=1) hafa ekki 

kynnt sér stefnuna.  

Þegar heimanámsstefna er við lýði í skólum getur vel verið að hún hafi 

áhrif á viðhorf kennara til heimanáms. Kennararnir voru því spurðir hvort 

stefnan í þeirra skólum hefði áhrif á viðhorf þeirra (sjá mynd 4). Skiptingin 

var nokkuð jöfn, 36% (N=8) segja stefnuna ekki hafa áhrif á viðhorf þeirra. 

32% (N=7) segja að stefnan hafi áhrif á viðhorf þeirra til heimanámsins og 

32% (N=7) telja að stefnan hafi að hluta til áhrif á viðhorf þeirra.  
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Mynd 4. Áhrif stefnu á viðhorf. N=22. Svarhlutfall 100%. 

Kennarar geta haft ólíkar skoðanir á heimanámi. Þó er alls óvíst að þeir leggi 

allir fyrir heimanám í umsjónarbekkjum sínum. Næsta spurning um hvort 

kennari úthluti heimanámi í sínum umsjónarbekk. Alls 78 % (N=42) úthluta 

heimanámi í sínum umsjónarbekk en 22% (N=12) gera það ekki. 

Kennararnir, sem svöruðu spurningu sjö játandi, fengu frekari spurningar 

um úthlutun heimanáms. 

Fyrst voru kennararnir spurðir í hvaða greinum þeir úthluta heimanámi 

(sjá mynd 5). Í þessari spurningu gátu kennararnir valið um fleiri en einn 

svarmöguleika og höfðu einnig tækifæri til að velja möguleikann „Annað“ og 

útskýra þá svar sitt. Enginn kennari nýtti sér það. Af kennurunum leggja 83% 

(N=35) fyrir lestur og ritun í heimanámi. 50% (N=21) setur fyrir heimanám í 

stærðfræði og 17% kennara (N=7) setja fyrir heimanám í samfélags- og 

náttúrufræðigreinum.  



47 

 

Mynd 5. Heimanámsgreinar. N=42. Svarhlutfall 100%. 

Það er alls óvíst að kennarar leggi heimanámið fyrir vegna þess að þeir hafi 

löngun til þess. Kennararnir voru því spurðir hvort þeir leggi heimanámið 

fyrir vegna kröfu frá skólanum um að gera slíkt (sjá mynd 6). Niðurstaðan er 

að 41% (N=17) segja að krafa frá skólanum hafi að hluta til áhrif á að þeir 

leggi fyrir heimanám og 41% (N=17) svöruðu neitandi og virðast því gera 

það á eigin forsendum. 17% (N=7) segjast leggja heimanám fyrir í 

umsjónarbekk sínum vegna kröfu frá skólanum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mynd 6. Krafa skólanna. N=41. Svarhlutfall 98%. 

Ástæður þess að kennarar leggja fyrir heimanám virðast vera misjafnar. 

Næst voru kennararnir því spurðir hvort þeir leggi heimanámið fyrir á eigin 



48 

forsendum (sjá mynd 7). Alls 40% kennaranna (N=17) segjast leggja 

heimanámið fyrir á sínum eigin forsendum. Önnur 40% N(=17) svöruðu því 

að þeir leggi heimanámið að hluta til fyrir á sínum eigin forsendum á meðan 

19% (N=8) gera það ekki á sínum eigin forsendum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Eigin forsendur. N=42. Svarhlutfall 100%.  

Flest allir sem gengið hafa í skóla og þurft að sinna heimanámi þekkja það 

að misjafnt er hvort – og þá hvernig – kennarar undirbúa nemendur undir 

heimanám. Kennararnir voru því spurðir hvort þeir undirbúi nemendur 

sérstaklega fyrir nám sem þeir eru sendir með heim. Alls 73% (N=30) segjast 

undirbúa nemendur en 27% (N=11) segjast ekki undirbúa nemendur sína 

neitt sérstaklega fyrir heimanámið. Undirbúningur fyrir heimanám getur 

verið misjafn. Þeir kennarar sem sögðust undirbúa sína nemendur fengu 

aðra spurningu þess efnis hvernig þeir undirbúi nemendur sína. Af þeim 30 

kennurum, sem undirbúa nemendur sína, svöruðu 22 spurningunni eða 

73%.  

Svör kennaranna voru misjöfn. Þeir kennarar sem virðast einungis senda 

lestur heim sem heimanám sögðust ýmist senda þá með sérstakar bækur, 

sem eru ekki lesnar í skólanum, eða senda nemendur heim með texta sem 

búið væri að lesa í skólanum með kennara; þannig væri heimanámið seinni 

yfirferðin yfir efnið. Einn kennari sagði þó frá því að þegar hann sendir 

nemendur heim með bækur, sem ekki eru notaður við lestur í skólanum, 

hjálpi hann nemendum við að finna sér bækur eða finni þær til fyrir þá og 

fari svo lauslega yfir innihald bókanna með nemendum. Þá gefst nemendum 

tækifæri til þess að spyrja kennarann út í bókina eða kennaranum tækifæri 

til þess að nefna ákveðin atriði við nemandann áður en nemandinn fer með 
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bókina heim. Nokkrir kennarar sögðust einungis senda heim það efni sem 

væri búið að fara yfir í skólanum, þá annað hvort með innlögn eða verkefni 

sem nemendur hefðu byrjað að vinna í skólanum en ekki náð að ljúka við. 

Aðrir kennarar sögðust ekki leggja fyrir annað heimanám en lestur nema í 

þeim tilfellum þegar verkefni eru ekki kláruð í skólanum. Nemendur séu 

fljótir að læra að það sem ekki er unnið í skólanum verður að klára heima; 

nemendur séu því samviskusamir og reyna eftir fremsta megni að sleppa við 

að taka verkefnin með sér heim. Enn aðrir kennarar sögðust fara sérstaklega 

yfir verkefnið og útskýra til hvers sé ætlast af nemendum. Kennarar, sem 

leggja fyrir ritunarverkefni, virtust fara ólíkar leiðir við að nýta ritun í 

heimanámi. Sumir kennarar leggja fyrir ritunarverkefni sem felst í að skrifa 

ákveðinn fjölda orða upp úr texta sem búið er að lesa í skólanum; aðrir 

kennarar fá nemendur til þess að skrifa sögu um liðna skólaviku og enn aðrir 

hafa ritunina alveg frjálsa, senda þá nemendur heim með fyrirmæli um að 

skrifa til dæmis hálfa blaðsíðu um það efni sem þá langar. Einn kennari sagði 

frá því að ritun sé fastur liður í heimanáminu einu sinni í viku. Aðra hverja 

viku ákveða nemendur í sameiningu hvaða efni skuli taka fyrir í ritun og hina 

vikuna ákveður kennarinn efnið. Ritunin felst svo yfirleitt í því að skrifa í 

sögubókina um það bil fimm línur af texta og teikna mynd við. Kennarinn 

sagði frá því að í upphafi hefði nemendum gengið illa að koma sér saman 

um ritunarverkefni og þá hefði hann brugðið á það ráð að skrifa hugmyndir 

þeirra á miða og draga. Þegar líða tók á skólaveturinn voru nemendur orðnir 

mjög samstíga og áttu auðvelt með að ákveða verkefnin í sameiningu.  

Kennararnir töluðu flestir um að allt efni, sem sent er heim, tengist því 

sem búið er að fara yfir í skólanum og oft nefndu kennarar að þeir setjist 

með nemendum í svokallaðan heimakrók þar sem þeir ræða til hvers er 

ætlast. Einn kennari sagðist fara yfir efnið með hverjum og einum nemenda 

til þess að tryggja að allir skilji það sem á að gera. Kennarinn nýtir þá einnig 

tímann til þess að brýna fyrir hverjum og einum að mikilvægt sé að sinna 

heimanáminu vel. Aðeins einn kennari af þeim sem svöruðu tók fram að 

hann sendi einnig póst heim til forelda þar sem hann útskýrir fyrir 

foreldrum til hvers er ætlast. Enginn kennari minntist sérstaklega á hvaða 

leiðir foreldrar fari til þess að koma spurningum um heimanám til 

kennarans. Póstur til foreldra um heimanám verður að teljast góð leið til 

þess að efla samvinnuna milli heimilis og skóla.  

Á eftir spurningu um undirbúning heimanáms voru kennararnir spurðir 

þessarar spurningar: „Hvernig vinnur þú úr heimanámi nemenda?“. Af þeim 

42 kennurum, sem sögðust leggja fyrir heimanám í umsjónarbekk sínum, 

svöruðu 74% (N=31) spurningunni. Algengast er að kennarar fari yfir 

verkefni nemenda og gefi þeim stimpil og eða límmiða ásamt orðsendingu. 
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Þessar orðsendingar virðast yfirleitt fela í sér hrós, annaðhvort námstengt 

eða persónulegt. Hjá nokkrum kennurum kom fram að þeir telji það efla 

nemendur að fá stutta orðsendingu með og þannig sé hægt að byggja 

nemendur betur upp sem námsmenn og gera þá öruggari. Hluti kennaranna 

lætur svo nemendur leiðrétta það sem ekki var gert rétt; slík vinna fer þá 

fram í skólanum. Einn kennari sagði frá því að þegar hann hefur lokið 

yfirferð yfir stærðfræðiverkefni fer hann yfir hvað nemendur áttu í 

erfiðleikum með og fer betur í það með öllum hópnum. Oftar en ekki séu 

það svipuð atriði sem nemendur ráða ekki við og telur kennarinn þetta góða 

leið fyrir hann til þess að sjá hvað megi efla í kennslunni. Í slíkri vinnu eru 

nemendur með bækurnar við höndina og fara yfir verkefni sín jafn óðum, 

breyta þeim og bæta. Hvað lesturinn varðar nefndu örfáir kennarar að þeir 

láti nemendur lesa fyrir sig þann texta sem að þeir lásu heima, aðrir báru 

fyrir sig tímaskort og sögðust ekki hafa tíma til að fara sérstaklega yfir 

lesturinn. Einn kennari sagði þó frá því að stuðningsfulltrúi bekkjarins hafi 

fengið alla krakkana í bekknum til þess að lesa fyrir sig þær blaðsíður sem á 

að lesa heima áður en lestrarbókin fer heim. Kennari og stuðningsfulltrúi 

fylgjast svo í sameiningu með framvindu lestrarnámsins hjá nemendum. 

Þegar tækifæri gefst fer kennari í heimakrók og nemendur lesa fyrir hann og 

stuðningsfulltrúi sér þá um kennsluna á meðan en nemendur eru þá yfirleitt 

að vinna við ritun eða í vinnubók. Einn kennari fer yfir heimanámið með 

öllum bekknum eftir að hann er búinn að fara yfir verkefni hvers nemanda 

og gefa umsögn. Nemendur sitja svo í sætunum sínum og bera ábyrgð á því 

að fara yfir og fylgja yfirferð kennara og leiðrétta það sem ekki var rétt hjá 

þeim. Sögur eða önnur ritunarverkefni virðast oft og tíðum vera lesin upp. 

Nokkrir kennarar sögðust bjóða nemendum að lesa upp en þrýsta aldrei á 

nemendur að lesa, það sé þeirra val.  

Einn kennaranna virðist vera í miklum og góðum tengslum við foreldra. 

Þessi kennari sendir póst til þess að útskýra til hvers er ætlast í 

heimanáminu eins og kom fram í tengslum við spurninguna hér á undan. 

Kennarinn hefur einnig samband heim í hverri viku og fer yfir hvernig 

heimanámið gekk og hvað hann hefði viljað sjá gert betur. Kennarinn gefur 

þá foreldum einnig kost á að óska eftir aukaverkefnum ef það er eitthvað 

sérstakt sem foreldrar vilja fara betur yfir með börnum sínum. Þessi sami 

kennari sagði einnig frá því að ef heimaverkefni koma illa út í hópnum 

sendir hann gjarnan sama vinnublað heim aftur viku seinna eftir að meiri 

yfirferð hefur átt sér stað í hópnum. Aðeins einn kennari, sem svaraði 

spurningunni, sagðist ekki vinna sérstaklega með heimanám nemenda. 

Hann segist setja heimanám fyrir vikulega, lítur yfir hvort allt hafi verið 

unnið en fer ekki yfir og veitir ekki endurgjöf.  
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Misjafnt virðist vera hvort og hversu mikið kennarar fara yfir 

heimanámið með nemendum eftir að kennarar hafa unnið úr því sjálfir. 

Kennararnir voru því spurðir hvort þeir geri slíkt, (sjá mynd 8). Af þeim 

sögðust 60% kennaranna (N=24) fara að hluta til yfir heimanámið með 

nemendum. 20% (N=8) sögðust fara yfir heimanámið með nemendum og 

önnur 20% (N=8) fara ekki yfir heimanámið með nemendum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mynd 8. Yfirferð heimanáms með nemendum. N=42. Svarhlutfall 95%.  

Því er ljóst að mikill munur er á því hvernig kennarar vinna úr heimanáminu 

og hvort nemendur fá sérstaka yfirferð yfir heimanámið eftir að það hefur 

verið unnið. Það virðist vera mismunandi hvernig kennarar standa að 

heimanámi og getur ástæðan verið sú að þeir hafi mismunandi mikla 

ánægju af því. Kennararnir voru því spurðir hvort þeir hefðu ánægju af því 

að vinna með heimanám (sjá mynd 9). Af þeim sögðust 54% (N=22) að hluta 

til hafa ánægju af því að vinna með heimanám, 24% (N=10) sögðust hafa 

ánægju af því og 22% (N=9) sögðust ekki hafa ánægju af því að vinna með 

heimanám.  
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Mynd 9. Ánægja af heimanámsvinnu. N=42. Svarhlutfall 98%. 

Allir kennararnir í úrtakinu voru síðan spurðir að því hvort þeir teldu hefð 

hafa skapast fyrir heimanámi í þeirra skóla (sjá mynd 10). Alls 75% (N=41) 

töldu að hefð hefði skapast fyrir heimanámi á þeirra vinnustað, 18% (N=10) 

töldu að hefð hefði skapast að hluta til og einungis 7% (N=4) töldu að hefð 

fyrir heimanámi sé ekki til staðar í skólunum þar sem þeir starfa.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Heimanámshefð í skólum. N=55. Svarhlutfall 100%.  

Til þess að fá sem skýrasta mynd af viðhorfum kennaranna voru þeir beðnir 

um að svara því hversu miklu eða litlu máli heimanám skipti: Af 

kennurunum töldu flestir, eða 41% (N=22), heimanám skipta frekar litlu 

máli. 22% (N=12) telja það skipta frekar miklu máli, 15% (N=8) að það skipti 
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miklu máli og 13% (N=7) að það skipti mjög miklu máli. Einungis 9% (N=5) 

töldu heimanám ekki skipta neinu máli (sjá mynd 11).  

 

 

Mynd 11. Viðhorf kennara. N=55. Svarhlutfall 100%. 

Athygli vekur hversu mörgum kennurum finnst heimanám skipta frekar litlu 

máli miðað við hversu margir leggja það fyrir.  

Þegar skoðað er hvort þeir sem leggja fyrir heimanám séu þeir sömu og telja 

það skipta máli kemur í ljós að öllum (N=27) sem finnst það skipta máli 

leggja fyrir heimanám. 58% (N=11) af þeim sem telja heimanám skipta 

frekar litlu máli og 80% (N=4) þeirra sem telja það sipta engu máli leggja 

það samt sem áður fyrir nemendur sína.  

Mynd 12. Samanburður á fyrirlögn og viðhorfum. 
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Vert er að skoða hvort kennararnir telji heimanám hafa áhrif á 

námsárangur og voru þeir næst spurðir að því (sjá mynd 13). Alls 44% 

(N=23) töldu heimanám að hluta til hafa áhrif, 28% (N=17) töldu heimanám 

hafa áhrif á námsárangur og önnur 28% (N=17) töldu heimanám ekki hafa 

áhrif á námsárangur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mynd 13. Áhrif heimanáms á námsárangur. N=55. Svarhlutfall 100%. 

Svör kennaranna eru nokkuð misjöfn og er algengast að kennarar telji 

heimanámið að hluta til auka námsárangur. Í fræðilegri umfjöllun hér að 

framan kom fram að heimanám er oft talið valda álagi á fjölskyldur 

nemenda. Til þess að sjá betur viðhorf kennaranna til heimanáms voru þeir 

næst spurðir hvort þeir teldu heimanám auka álag á nemendurna sjálfa (sjá 

mynd 14). Alls 55% (N=29) töldu heimanám auka álag á nemendur þeirra, 

26% (N=14) töldu að svo væri að hluta til og 19% (N=10) töldu svo ekki vera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Heimanám - álagsvaldur? N=55. Svarhlutfall 96%. 
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Athygli vekur í þessu samhengi hversu margir kennarar töldu heimanámið 

auka álag en leggja það samt sem áður fyrir nemendur. Því má ætla að 

kennurum þyki nemendur ekki vera undir það miklu álagi að heimanámi 

þurfi að sleppa.  

Í fræðilegum hluta hér á undan kom einnig fram hræðsla um að foreldrar 

missi tengslin við skólana ef heimanám verður lagt af. Margir fræðimenn 

telja heimanám vera nauðsynlegan tengilið fyrir foreldra við skólastarfið og 

því lék mér forvitni á að vita hvort kennararnir teldu svo vera (sjá mynd 15). 

Skiptingin var mjög jöfn. Af kennurunum töldu 35% (N=19) heimanám vera 

nauðsynlegan tengilið foreldra við skólastarfið, 33% (N=18) töldu það að 

hluta til nauðsynlegt sem tengilið og 31% (N=17) töldu svo ekki vera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Heimanám sem tengiliður? N=55. Svarhlutfall 98%. 

Hér dreifðust svör kennarana nokkuð jafnt og því engin ein fullyrðing sem á 

betur við en önnur um þetta málefni. Skoðanir kennaranna virðast skiptast 

nokkuð jafnt og getur verið að þeir kennarar, sem eru öflugir í 

foreldrasamstarfi á öðrum sviðum, sjái frekar færi á að sleppa heimanáminu 

án þess að missa foreldrana út úr skólastarfinu. 

Rannsakanda lék eins og áður sagði forvitni á að vita hvort heimanakstur 

væri í skólum kennaranna og sjá þá hvort niðurstöður rannsóknarinnar 

gætu að einhverju leyti mótast af því. Kennararnir voru því spurðir hvort 

heimanakstur sé í skólunum þar sem þeir starfa. Niðurstaðan er að 55% 

(N=29) starfa þar sem heimanakstur er og 45% (N=24) þar sem ekki er 

heimanakstur. Skiptingin er nokkuð jöfn og því hefur tekist vel til með að ná 
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saman úrtaki þar sem hvort tveggja tíðkast, heimanakstur og ekki 

heimanakstur. Skóladagar barna í heimanaksturskólum eru oftar en ekki 

lengri en hjá börnum í heimangönguskólum. Lengri vinnudögum fylgir 

gjarnan meira álag og því lék rannsakanda forvitni á að sjá hvort kennarar í 

heimanaksturskólum telji frekar að heimanám auki álag á nemendur en 

kennarar í heimangönguskólum (mynd 16).  

Eins og sjá má starfar minnihluti kennaranna, eða 47% (N=16), af þeim sem 

telja heimanám auka álag á nemendur við heimanaksturskóla, en 

meirihlutinn, 53% (N=18) við heimangönguskóla. 64% (N=7) þeirra sem telja 

heimanám að hluta til auka álag á nemendur starfa í heimanaksturskólum 

og 36% (N=4) í heimangönguskólum. Af þeim sem telja heimanám ekki auka 

álag á nemendur starfa 75% (N=6) við heimanakstursskóla og 25% (N=2) við 

heimangönguskóla.  

Síðasta spurningin í könnunni var þessi: ,,Hvernig myndir þú lýsa viðhorfi 

þínu til heimanáms í fáeinum orðum? Vinsamlegast rökstyddu svar þitt“. 

Aðeins 63% (N=35) svöruðu spurningunni. Með því að leggja þessa 

spurningu fyrir kennarana var leitast við að sjá hvort samræmi væri á milli 

viðhorfa þeirra til heimanáms. Svör kennaranna voru mjög lík og virðist svo 

vera að viðhorfin séu mjög svipuð og almennt mjög jákvæð gagnvart 

heimanámi. Kennararnir líta svo á að heimanám sé hluti af skólastarfinu. 

Það vill oft verða svo að lítið heimanám er sent heim með nemendum, 

Mynd 16. Skoðanir kennara í ólíkum skólum. 
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kannski eitt verkefni og heimalestur að auki. Kennararnir virðast almennt 

mjög sammála um að nauðsynlegt sé að kenna nemendum að bera ábyrgð á 

eigin námi og að þeir læri að skipuleggja sig. Eins og fram kom hér að 

framan hefur mikið verið skrifað um að kennarar þurfi að taka tillit til ólíkra 

heimilisaðstæðna nemenda. Einn kennari nefndi það málefni og sagði: 

,,Einnig komum við til móts við þau börn sem ekki geta fengið aðstoð 

heima; þau fá sérstakan tíma í skólanum til að vinna og fá aðstoð við 

heimanámið“. Það virðist almenn skoðun kennaranna, sem svöruðu 

könnuninni, að lestur sé mikilvægasta heimanámið og þeir leggja lestur fyrir 

allt að 5 sinnum í viku. Þeir telja lesturinn vera grunninn að öllu öðru námi 

og vilja því efla lestrarfærni umfram allt annað á yngsta stigi grunnskólans. 

Sumir kennaranna telja að lestur sé það eina sem börn eigi að sinna heima 

við. Einn kennari komst svo að orði: ,,Mér finnst lestur ekki vera heimanám 

heldur frumforsenda þess að nemendur geti lært“. Þegar í eldri bekki er 

komið geti þeir fengið fleiri og þyngri verkefni með sér heim en slíkt sé ekki 

hægt að gera fyrr en lestrarfærni er orðin góð. Þeir telja kunnáttu í lestri 

vera mjög mikilvæga og þar sem kennarar hafi ekki tækifæri til þess að láta 

alla nemendur lesa á hverjum degi verði foreldrar/forráðamenn að hjálpa 

til. 

Kennararnir telja margir hverjir að heimanám sé grundvöllur þess að 

tengja saman heimili og skóla. Með því að leggja fyrir heimanám sé 

foreldrum veitt tækifæri til þess að fylgjast með námi og vinnubrögðum 

barna sinna. Hjá foreldrum fái börnin öðruvísi aðstoð en innan veggja 

skólans en það getur hjálpað þeim að fá nýja sýn á verkefnin sem þau eru 

að vinna. Með því að fá nemendur til þess að vinna ákveðin verkefni heima 

fyrir telja kennararnir að nemendur fái aukna ábyrgð og læri að skipuleggja 

sjálfir vinnu sína. Með heimanámi, telja kennararnir, að ákveðinn gluggi 

opnist fyrir foreldra að skólakerfinu. Tíminn, sem fer í heimanám, er 

samkvæmt kennurunum innihaldsrík stund foreldra með börnunum þar 

sem foreldrum gefst tækifæri til að styðja við, hvetja og hrósa börnum 

sínum. Kennararnir líta einnig svo á að með því að senda nemendur heim 

með verkefni sjái þeir hversu vel er haldið á hlutunum heima fyrir og hvort 

foreldrar hafi á annað borð áhuga á námi barna sinna.  

Kennararnir telja mikilvægt að heimanám sé stutt og hnitmiðað. Um það 

bil 10–15 mínútur er hæfileg lengd á heimanámsvinnu fyrir nemendur á 

yngsta stigi grunnskólans. Kennararnir eru sammála um að heimanámið 

megi ekki íþyngja nemendum og draga úr áhuga þeirra á náminu. Þeir telja 

að vegna þess hversu langur vinnudagur nemenda er verði heimanám að 

vera í lágmarki. Nemendur hafi nægan tíma seinna á grunnskólagöngunni til 
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þess að takast á við aukið heimanám sem undirbýr þá undir frekara nám á 

lífsleiðinni.  

Kennararnir eru þó ekki allir hlynntir heimanámi. Í svörum þeirra mátti 

líka sjá áhyggjur þeirra af því að heimanám sé íþyngjandi og valdi stríði milli 

foreldra og barna á heimilinu. Þessir kennarar telja að ef heimanám á að 

ganga upp þurfi það að vera vel skipulagt og helst útfært í samráði við 

foreldrana.  

Eins og sjá má eru flestir kennararnir, sem svöruðu spurningunni, hlynntir 

því að leggja heimanám fyrir og má því ætla að þeir kennarar, sem meira 

eru andsnúnir heimanámi, hafi ekki gefið sér tíma í að svara þessari 

spurningu og ekki viljað færa rök fyrir skoðun sinni. Flestir telja þeir þörf á 

að senda nemendur heim með lestrarverkefni og telja flestir að öðrum 

verkefnum eigi að stilla í hóf. Slíkt kemur ekki á óvart þegar tekið er tillit til 

þess aldurs nemenda sem kennararnir í úrtakinu kenna. Einhverjir vilja þó 

ekki hafa heimanám á yngsta stigi, í mesta lagi eigi að leggja fyrir lestur. Svo 

virðist sem kennararnir 12, sem svöruðu spurningunni um hvort þeir úthluti 

heimanámi í sínum umsjónarbekk neitandi, hafi ekki svarað þessari 

spurningu. Viðhorf þeirra sem svöruðu spurningunni er almennt nokkuð 

jákvætt og fjölluðu flestir einnig um fyrirkomulag heimanámsins hjá sér. Þó 

verður að hafa í huga að viðhorf kennara til heimanáms getur verið jákvætt 

þó svo að þeir kjósi að leggja það ekki fyrir umsjónarbekk sinn.  
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5 Umræða  

Heimanám hefur verið skilgreint á mismunandi vegu en algengast er, eins 

og áður hefur komið fram, að talað sé um nám sem skipulagt er og úthlutað 

af kennara og það sé á ábyrgð nemenda að sinna því (Cooper, 2001; Stern, 

1997, bls. 1–2). Hér á eftir verður rannsóknin rædd, helstu markmið hennar, 

ásamt samantekt á niðurstöðum.  

Leitast var við, eins og áður sagði, að svara rannsóknarspurningunni: 

Hver eru viðhorf kennara á yngsta stigi til heimanáms?.  Viðhorf kennara til 

heimanáms virðist almennt vera jákvætt og að þeir telji heimalestur skipta 

mestu máli og að annað megi mæta afgangi, en það eitt og sér svarar 

rannsóknarspurningunni vel. 

Í upphafi vildi rannsakandi gera þessa rannsókn til þess að reyna fá skýra 

mynd af viðhorfi íslenskra kennara til heimanáms þó að hann gæti ekki 

fullvissað sig um viðhorf þeirra nema endurtaka rannsóknina aftur síðar. 

Vonast var til að niðurstöðurnar myndu nýtast vel fyrir hvern þann sem 

áhuga hefur á heimanámi á yngsta stigi grunnskólans. Við upphaf vinnunnar 

var fræðilegur bakgrunnur rannsakanda ekki mikill. Þekking á efninu var 

aðallega tilkomin úr umræðum í gegnum allt námið og frá fréttaskotum um 

heimanám síðustu ár í íslenskum fjölmiðlum. Í upphafi var lagst í mikla 

vinnu við leit að heimildum til þess að auka skilning á viðfangsefninu áður 

en hægt var að semja spurningalista og ákveða hvernig ritgerðin skyldi upp 

byggð.  

5.1 Viðhorf kennara til heimanáms 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að kennarar virðast halda öllu öðru 

heimanámi en lestri í algjöru lágmarki. Kennarar gera sér grein fyrir því að 

dagarnir hjá nemendum eru langir og alls óvíst að þeir séu í stakk búnir til 

þess að takast á við heimanám þegar heim er komið eftir langan vinnudag 

en eins og fram hefur komið hafa andstæðingar heimanáms oft sett sig upp 

á móti því einmitt vegna þess hversu langir vinnudagar nemenda eru. Þeir 

telja ekki á það bætandi að þeir eigi eftir að sinna heimanámi þegar heim er 

komið (Bembenutty, 2011, bls. 340–341; Cooper, 2001, bls.7). 

Í ljós kom að kennararnir fara ýmsar leiðir við úrvinnslu heimanáms og 

má ætla að misjafnt sé hversu miklum árangri heimanámið skilar. Góð 

samvinna kennara, foreldra og nemenda skiptir miklu máli til þess að 
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heimanámið skili þeim árangri sem lagt er upp með. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna einnig að einhverjir kennaranna telja að heimanám 

auki álag á nemendur. Það virðist því einnig vera hluti af viðhorfi sumra 

kennaranna, að heimanám sé álagsvaldur. Eins og Cooper (2001) fjallar um 

getur skólinn komið til móts við nemendur og dregið úr álagi með því að 

bjóða upp á heimanámsaðstoð áður en skóladegi lýkur (Cooper, 2001, bls. 

21). Nemendur fara þá heim eftir skóladaginn og hafa lokið sínum 

skólaverkefnum. Með því að gera slíkt er hægt að koma í veg fyrir streitu á 

heimilunum (Morgolis 2005).  

Þegar spurningar nr. 1 og 2 í könnunni eru skoðaðar sést að samræmi er 

á milli svaranna við þeim. Svarendur rannsóknarinnar eru flestir með 

stuttan starfsaldur og frekar nýtt kennarapróf. Athygli vekur að 24% (N=13) 

eru með umsjón í fleiri en einum bekk og út frá því má áætla að kennarar í 

litlum skólum í dreifbýli hafi verið duglegir að svara könnuninni. Á 

höfuðborgarsvæðinu tíðkast það yfirleitt ekki að kennarar hafi umsjón með 

fleiri en einum bekk vegna stærðar bekkjanna. Þar þekkist frekar að 

kennarar séu með fleiri umsjónarkennurum í samkennslu nemenda á sama 

aldri. Þá geta til dæmis tveir starfandi umsjónarkennarar hvor með sinn 1. 

bekk unnið saman. Það er þó ekki algilt og þekkjast dæmi um að 

samkennsla sé í tveimur árgöngum. Út frá þessu má velta fyrir sér, hvort 

það hafi áhrif á viðhorf kennara til heimanáms hvort þeir starfi einir og sér 

með sinn umsjónarbekk eða hvort þeir vinni með öðrum kennurum í 

samkennslu. Líklegt er að ef ungur og óreyndur kennari vinnur í samkennslu 

með eldri og reyndari kennara að sá eldri miðli reynslu sinni áfram. Hvort 

reynsla hans hafi áhrif á viðhorf þess yngri, gæti verið fróðlegt að skoða.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að kennarar virðast almennt vera 

hlynntir heimanámi og leggja það fyrir nemendur sína. Einhverjir segjast þó 

ekki leggja heimanám fyrir á eigin forsendum, sbr. spurningu nr. 5. Það 

verður þó að hafa í huga að þeir kennarar, sem segjast ekki leggja 

heimanámið fyrir á eigin forsendum, eiga þá kannski við að þeir leggja ekki 

þessi ákveðnu verkefni, sem þeir senda heim, fyrir á eigin forsendum. Þeir 

myndu hugsanlega vilja haga heimanáminu öðruvísi og senda annars konar 

verkefni heim. Það þýðir því ekki að þótt kennari segist ekki leggja 

heimanámið fyrir á eigin forsendum sé mótfallinn heimanámi sem slíku. Þó 

verður að hafa í huga að margir kennarar vilja einungis leggja fyrir lestur 

utan skólatíma og því svara þeir játandi um að heimanám eigi að vera til 

staðar, þó að það sé haft í lágmarki. Einn kennari sagði þó í svari sínu: ,,Ég lít 

ekki á lestur sem heimanám.“  
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Því hefur oft verið haldið á lofti að heimanám sé nauðsynlegur og í raun 

eini tengiliður foreldra við skólann og að heimanám sé vettvangur sem 

tengir saman heimili og skóla (Epstein og Voorhis, 2001, bls. 182-183). Uppi 

hafa verið uppi áhyggjur um foreldrasamstarf og hvernig hægt sé að virkja 

foreldra í skólastarfinu ef heimanámið er tekið út eða þar sem heimanám er 

ekki til staðar. Einn kennari meðal svarenda nefnir mjög áhugavert atriði: 

Hann segir frá því að hann geri foreldrum grein fyrir því oft yfir veturinn að 

hann vilji frekar fá þá inn í skólastofuna til sín, þar sem þeir geti miklu betur 

fylgst með framvindu í námi barna sinna, heldur en að senda þau heim með 

verkefni svo að foreldrar sjái hvað fer fram í skólanum. Þessi kennari hefur 

áhyggjur af því að streita myndist milli foreldra og barna við heimanámið og 

að foreldrar fái þá ekki rétta mynd af skólastarfinu eða gengi barna sinna í 

námi. Nemandi geti verið mjög áhugasamur og duglegur að vinna í 

skólanum en eftir langan vinnudag getur áhuginn hafa dvínað til muna 

þegar kemur að því að setjast þreyttur niður með mömmu og pabba til þess 

að vinna heimaverkefni. Þetta kemur heim og saman við umfjöllun 

MacBeaths og Turner (1999) sem skrifuðu um að aðstæður heima fyrir séu 

oft öðruvísi en innan skólans, nemendur séu þreyttir eftir langa vinnudaga 

og því gefi heimanám ekki alltaf rétta mynd af gengi barna í námi 

(MacBeath og Turner, 1999, bls. 1). 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna þó að kennarar eru ekki allir þeirrar 

skoðunar að heimanám sé nauðsynlegur tengiliður við foreldra. Einungis 

35% kennara í þessari rannsókn telja svo vera og 33% telja það að hluta til 

vera nauðsynlegt. Rétt tæplega einn þriðji, eða 31%, telja heimanám ekki 

nauðsynlegan tengilið sem verður að teljast allhátt hlutfall miðað við þá 

miklu umfjöllun um að þetta sé eina leið foreldra að kennaranum.  

Alls 55% kennaranna telja að heimanám auki álag á nemendur. Nú til 

dags hafa nemendur mikið á sinni könnu og því líklegt að heimanám auki 

álag, ekki aðeins á þá heldur líka á fjölskylduna alla. Einn aðalálagsvaldur á 

heimilum, þar sem eru grunnskólabörn, er talinn vera heimanámið, 

sérstaklega ef nemendur glíma við einhvers konar erfiðleika. Þetta kemur 

heim og saman við umfjöllun Cooper (2001) sem fjallaði um að skólinn beri 

ábyrgð á að mæta þörfum allra nemenda og þess vegna að létta álagi á 

þeim sem þess þurfa, t.d. með því að aðstoða þá við að ljúka heimanámi 

áður en skóladegi lýkur (Cooper, 2001, bls. 21). Það má því velta fyrir sér 

hvort kennarar geti ekki fundið aðrar leiðir en heimanám til þess að efla 

tengslin við foreldra. Með því að fá foreldra með sér í lið er eflaust hægt að 

finna aðrar leiðir til aukins samstarfs. Einn kennari sagði þó frá því í 

könnunni að hann hafi ætlað að leggja niður heimanám í stærðfræði en 



62 

foreldrarnir hafi mótmælt því. Það getur því verið gott fyrir kennara og 

foreldra að vinna saman og finna hinn gullna meðalveg í þessum efnum. 

Miðað við umræðuna í samfélaginu og vitundarvakninguna, sem virðist 

hafa orðið í tengslum við heimanám, vekur athygli að minni hluti skólanna, 

42%, sé kominn með sérstaka stefnu um heimanám. Þó verður að hafa í 

huga að vinna við slíka stefnu getur verið hafin í einhverjum af skólunum en 

kennarar svari neitandi þar sem stefnan er ekki tilbúin og orðin opinber. 

Samfélagið allt, þ.á.m. heimilin og skólinn bera ábyrgð á námi barna og 

þurfa að vinna að því saman. Rannsóknir hafa sýnt að góð tengsl við 

foreldra hefur áhrif á námsárangur sbr. rannsókn Epstein (2010). 
Heimanámsstefna gerir áherslur skólans aðgengilegar fyrir foreldra og 

tryggir hagsmuni nemenda. Lélegt upplýsingaflæði milli foreldra og kennara, 

t.d. um heimanám, getur orðið til þess að ákveðin spenna og skilningsleysi 

myndist milli hluaðeigandi aðila. Kennarar og foreldrar eru mjög líklega með 

það sameiginlega markmið að nemendur nái sem bestum árangri (Epstein, 

2010, bls. 81-96; Nanna Kristín Christiansen, 2007; Rósa Eggertsdóttir og 

Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 144–145) og geta aðgengilegar upplýsingar 

orðið til þess að óþarfir árekstrar heyra sögunni til. Hjá íslenskum skólum 

eru stefnurnar misaðgengilegar. Salaskóli í Kópavogi er dæmi um skóla sem 

virðist hafa góða stefnu sem aðgengileg er á vef skólans. Salaskóli er með 

skýr markmið með heimanámi en þau eru að barnið læri sjálfsaga, sjálfstæð 

vinnubrögð, þjálfist, undirbúi sig undir komandi kennslustundir og að 

heimanám skapi jákvæð samskipti milli foreldra og barna. Í stefnu Salaskóla 

kemur einnig skýrt fram hverjar megináherslurnar eru fyrir hvert skólastig 

og hvaða leiðir kennari, nemendur og foreldrar fara (Salaskóli, e.d.). 

Grunnskóli Hornafjarðar hefur sett fram á heimasíðu sinni 

heimanámsstefnu. Þar er farið yfir helstu markmið og ástæður fyrir 

heimanámi, skipulag og möguleg viðbrögð ef heimanámið reynist 

nemendum ofviða og þeir þurfa á hjálp að halda. Bent er á ákveðna 

námstækni sem nemendur geta tileinkað sér og hvar þeir geta leitað eftir 

aðstoð til þess að bæta námstækni sína (Grunnskóli Hornafjarðar, e.d.) Í 

ljósi þess hversu vel á veg nokkrir íslenskir skólar virðast vera komnir í 

mótun heimanámsstefnu verður fróðlegt að fylgjast með framvindu þeirrar 

vinnu á komandi mánuðum og sjá hvort fleiri skólar bætast í hópinn.  

Flestallir kennararnir, sem þátt tóku í rannsókninni, hafa kynnt sér stefnu 

skóla sinna þar sem slík stefna er til staðar. Líklegt er að þeir hafi sjálfir tekið 

þátt í að móta stefnuna þar sem flestir kennarar taka þátt í mótun 

skólastarfsins á sínum vinnustað. Athygli vekur að flestir telja stefnuna ekki 

hafa áhrif á viðhorf sitt til heimanáms og virðast þeir því hafa mótað sér 

ákveðnar skoðanir út frá nemendahópum sem þeir hafa kennt og sinni eigin 
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reynslu. Mikill meirihluti kennaranna leggur fyrir heimanám í umsjónarbekk 

sínum. Mikilvægt er þó að hafa í huga að um yngsta stig er að ræða í þessari 

rannsókn. Margir kennaranna geta því einungis lagt fyrir lestur í sínum 

umsjónarbekkjum og svara því spurningunni játandi. Kennararnir í úrtakinu 

virðast almennt sammála um að heimanámið skipti miklu máli bæði fyrir 

nemendur og foreldra og líta svo á að heimanámið sé tækifæri fyrir 

foreldrana til þess að sjá það sem fram fer í skólanum og fylgjast með getu 

barna sinna. Með heimanáminu líta kennararnir, sem tóku þátt í þessari 

rannsókn, svo á að foreldrar fái betri innsýn í námsefnið og átti sig betur á 

því til hvers er ætlast af börnum þeirra. Mikið hefur verið skrifað um 

samstarf milli heimilis og skóla og hvernig megi tengja þessa tvo mikilvægu 

þætti í lífi barna saman. Gott samstarf milli heimilis og skóla skiptir miklu 

máli, ekki einungis fyrir nemendur heldur og fyrir skólastarfið, þar sem það 

tryggir farsælt skólastarf (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Aðeins 28% 

kennaranna í rannsókninni telja að heimanám hafi áhrif á námsárangur 

nemenda, 72% þeirra telja því að heimanámið hafi aðeins að hluta til áhrif 

eða hafi ekki áhrif á námsárangur nemenda. Það er í góðu samræmi við það 

sem Vatterott (2009) hefur fjallað um. Hún hefur bent á að erfitt sé að átta 

sig á áhrifum heimanáms þar sem flest allt, sem heim fer, hefur haft góðan 

aðdraganda í skólanum og alls óvíst að það efli þekkingu nemenda að sinna 

því einnig heima (Vatterott, 2009). 

Mjög erfitt er að ætlast til þess að allir foreldrar geti aðstoðað börn sín 

við heimanámið þar sem þeir eru misvel í stakk búnir til þess að takast á við 

það (Halla Magnúsdóttir, 2010, bls. 78–82; Sigurður Arnar Sigurðsson, 2011, 

bls. 16). Í ljósi þess að 83% kennaranna leggja fyrir heimanám í lestri og 

ritun má velta fyrir sér hvernig erlendir foreldrar takast á við það. Það getur 

líklega hjálpað foreldrum að læra málið enn betur að hlusta á börn sín lesa. 

Erfitt er þó að ætla að lesturinn skili þeim árangri sem ætlast er til þar sem 

foreldrarnir geta ef til vill ekki útskýrt ákveðin orð fyrir börnum sínum sem 

þau eiga í erfiðleikum með. Það væri því fróðlegt að vita hvort kennarar, 

sem kenna erlendum börnum, skipuleggi sérstakt heimanám fyrir þá. 

Enginn kennaranna í rannsókninni sagði frá slíkri reynslu. Segja má að 

heimanám sé eins konar uppspretta kvartana, vettvangur þar sem gjarnan 

myndast rígur á milli heimilis og skóla. Viðhorf foreldra geta verið bæði 

jákvæð og neikvæð en sumir foreldrar mótmæla því gjarnan að heimanám 

sé lagt fyrir, telja verkefnin ómöguleg og óljós. Kennarar bera fyrir sig lélega 

færni nemenda, tímaleysi við gerð verkefna til þess að nýta í 

heimanámsvinnu og litlum stuðningi og hvatningu frá foreldrum nemenda. 

Nemendum sjálfum finnst oft heimanámið of tímafrekt og myndu frekar 

vilja sinna tómstundum sínum í stað heimanáms. Þetta kemur í raun engum 
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á óvart ef horft er til þess hversu margir koma í raun að heimanámi barna 

(Cooper, 2001, bls. xi). Engin ein afstaða til heimanáms er eins og áður sagði 

réttmætari en önnur og geta kennarar verið í langan tíma að þróa það 

skipulag sem þeir kjósa að nota við að úthluta heimanámi ef þeir ætla sér 

slíkt á annað borð. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að vinnubrögð kennara eru ólík. 

Þeir leggja upp með ákveðnar áherslur og útfæra námið og námsefnið á 

mismunandi hátt þó að markmiðin séu svipuð. Þrátt fyrir að kennarar fari 

ólíkar leiðir vinna þeir eftir Aðalnámskrá grunnskóla og stefna því allir að 

sama marki. Því má gera ráð fyrir að þegar nemendur um land allt ljúka 

skyldunámi hafi þeir allir svipaða þekkingu og hæfni þótt aðferðir þeirra til 

náms séu ekki alltaf þær sömu. 

Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar, sem hér hefur verið sagt frá, sést að 

kennarar vilja halda heimanámi í lágmarki að frátöldum lestri og ritun. 

Tillögur að tilhögun heimanáms á yngsta stigi grunnskólans geta því verið að 

halda öllu heimanámi í lágmarki en byggja upp lestur og lestrarfærni hjá 

nemendum. Með því að leggja áherslu á minna heldur en meira er hægt að 

nota frekar tíma í að gera heimanámið einstaklingsmiðað og reyna að mæta 

þörfum hvers og eins nemenda. Með því að efla lestrarfærni nemenda á 

yngsta stigi grunnskólans er síðar hægt að bæta ofan á þá færni og auka 

jafnvel við heimanám þegar komið er í eldri bekki. Ýmis rök hafa verið sett 

fram með því hvers vegna á að halda heimanámi hjá yngstu nemendunum í 

lágmarki. Kohn (2006) og fleiri hafa fjallað um þá staðreynd, að hvergi hafi 

verið gerðar rannsóknir sem að sýna að heimanám bæti námsárangur ungra 

nemenda (Good og Brophy, 2003, bls. 329; Kohn, 2006, bls. 38). Þrátt fyrir 

að margar leiðir sé hægt að fara til þess að efla tengsl heimilis og skóla 

verður að teljast líklegt að heimanám sé sá vettvangur sem vænlegastur er 

til árangurs. Foreldrar sinna heimanámi barna sinna almennt vel og aðstoða 

þau eftir bestu getu en sleppa því frekar að mæta á fundi eða aðra 

skólatengda viðburði. Með góðu samstarfi ætti að vera hægt að koma á 

hæfilegu magni heimanáms sem eflir kennara, foreldra og nemendur, alla í 

senn. Kjósi kennarar að fara aðrar leiðir og leggja ekki fyrir heimanám er 

það undir þeim komið að efla tengsl milli heimilis og skóla á annan hátt. Eins 

og áður hefur komið fram er mjög mikilvægt að tengsl milli heimilis og skóla 

séu góð þar sem börnin eyða oft meiri tíma í skólanum heldur en heima hjá 

sér (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 124–129).  

Mikil umræða og vinna er í gangi í skólasamfélaginu sem tengist 

einstaklingsmiðuðu námi og skóla án aðgreiningar og hefur 

Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar m.a. verið sett á laggirnar við 
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Menntavísindasvið Háskóla Íslands (Rannsónarstofa um skóla án 

aðgreiningar, 2008). Hafþór Guðjónsson (2005) segir mikilvægt að skapa 

námsumhverfi fyrir nemendur þar sem öllum líði vel. Kennarar verða að 

hafa í huga að það getur þurft mismunandi verkefni fyrir mismunandi 

nemendur. Aðeins einn kennari í þessari rannsókn sagði frá því hvernig 

hann gefur sér tíma með hverjum og einum nemenda til þess að fara yfir 

heimanámið og gæta þess að nemendur skilji til hvers er ætlast af þeim. 

Með því að hafa fjölbreytni að leiðarljósi má ætla að kennarar geti skapað 

námsaðstæður og heimanámsumhverfi þar sem öllum nemendum líður vel. 
Heimanám er vandmeðfarið og er ljóst að vel skipulagt heimanám, sem 

hefur fjölbreytni að leiðarljósi, eykur frekar líkurnar á bættum námsárangri 

heldur en heimanám sem er ómarkvisst og illa undirbúið.  

Í ljósi alls þess, sem hér hefur komið fram, má því segja að viðhorf 

kennara til heimanáms sé almennt frekar jákvætt, sé því haldið í lágmarki. 

Kennarar virðast vel gera sér grein fyrir álagi sem nemendur og heimili 

þeirra eru undir og reyna að haga heimanámi samkvæmt því.  

5.2 Notagildi rannsóknarinnar og frekari rannsóknir 

Eins og fram kemur hér að framan virðast kennararnir almennt ekki hafa 

mikla trú á heimanámi, finnst það skipta litlu máli og því hafa þeir ef til vill 

ekki trú á að það skili einhverjum árangri á yngsta stigi. Einhverra hluta 

vegna leggja þeir samt heimanám fyrir. Fróðlegt væri því að rannsaka enn 

frekar hvort kennarar vinni almennt að heimanámi gegn vilja sínum og hver 

trú þeirra á heimanámi er. Hægt er að skoða hvers vegna kennarar leggja 

fyrir heimanám þó svo að þeir hafi ekki mikla trú á því og skoða jafnvel 

hvort áherslur þeirra breytist á milli ára. Með langtímarannsókn væri hægt 

að sjá hvernig kennarar þróa heimanám nemenda sinna á milli ára. 

Meirihluti þátttakenda í þessari rannsókn er með stuttan starfsaldur og 

nýlegt kennarapróf. Því væri fróðlegt að endurtaka rannsóknina síðar, með 

hliðstæðu úrtaki og sjá hvort niðurstöður yrðu svipaðar eða hvort viðhorf 

kennaranna hefðu breyst eftir því sem þeir vinni lengur og þrói með sér sína 

kennsluhætti. Eins og áður hefur komið fram er engin ein afstaða til 

heimanáms réttmætari en önnur og kennarar geta verið í langan tíma að 

þróa með sér þá hætti sem henta þeim best og þeir kjósa að nota.  

Gaman væri að sjá frekari rannsóknir á því hvernig heimanám á yngsta 

stigi er útfært og tengja það jafnvel við rannsókn á nemendum, sem sýni 

fram á hvort heimanám skili einhverjum árangri á yngsta stigi, til dæmis 

með samanburðarrannsókn á tveimur hópum. Það er því hægt að nota 

þessa rannsókn til þess að halda áfram að leyfa kennurum að koma 
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skoðunum sínum á framfæri og gera samfélagið meira meðvitað um viðhorf 

kennara til ólíkra málefna. Þegar spurningalisti hefur verið sendur út og svör 

kennaranna fara að berast koma oft upp atriði sem hefði mátt skoða betur 

eða spyrja nánar um. Með niðurstöður þessarar rannsóknar að leiðarljósi er 

hægt að útfæra aðra rannsókn þar sem kafað er enn dýpra í málefnið og 

reynt að fá betri mynd af viðhorfum kennara.  
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6 Lokaorð 

Grunnskólaganga hefur verið skylda á Íslandi í tugi ára og hefur heimanám 

löngum verið stór hluti af henni. Heimanám er einn þeirra málaflokka sem 

líklega mun alltaf vera umdeildur í samfélaginu. Kennarar, foreldrar, 

nemendur og aðrir munu skiptast á skoðunum um málefnið og það er alls 

óvíst að nokkurn tíman náist sátt um það. Kennarar virðast almennt leggja 

fyrir heimanám hvort sem þeir eru sáttir við það eður ei. Í nútímasamfélagi, 

þar sem hraðinn er mikill, verður að taka tillit til þess að tími til heimanáms 

getur oft verið afar knappur. Með góðu skipulagi ætti þó að vera hægt að 

sinna náminu vel.  

Vinnan við rannsóknina tók mið af því að leita svara við ýmsum 

álitamálum og spurningum, ýmist um viðhorf kennara til heimanáms eða 

útfærslu þess. Þegar barn gengur í grunnskóla er heimanám hluti af lífi þess. 

Kennarar og foreldrar hafa ólíkar skoðanir á ýmsu sem viðkemur skólagöngu 

barna og er heimanám þar ekki undanskilið. Margir telja þó að með réttum 

áherslum og góðri samvinnu sé hægt að auka ánægju allra þeirra sem koma 

að heimanáminu. Í skólasamfélaginu í dag starfa kennarar með mjög 

fjölbreytta nemendahópa og getur gott samstarf við foreldra, sem sjálfir 

þekkja börnin sín best, orðið til þess að kennari getur frekar mætt þörfum 

hvers og eins nemenda þegar kemur að heimanámi.  

Huga verður að hugsanlegum vanköntum við gerð rannsóknar sem 

þessarar. Í henni eru vankantarnir helst þeir að spyrja hefði mátt kennarana 

nánar út í það hvern þeir telja vera tilganginn með heimanámi og hvers 

vegna þeir leggja það fyrir. Svarhlutfall í könnuninni er frekar lágt en 

rannsakandi bjóst við meiri þátttöku í rannsókninni enda var mikil áhersla 

lögð á að láta kennara finna að þátttaka þeirra skipti máli. Könnunina gátu 

þeir tekið hvar sem var og hún tók alls ekki langan tíma. Ætla má að 

einhverjir hafi, þegar þeir fengu tölvupóst með beiðni um þátttöku, ætlað 

að gera þetta seinna og síðan gleymt því. Hugsanlega hefði það skilað betri 

árangri og skýrari svörum ef rannsóknin hefði verið eigindleg í formi viðtala 

þar sem rannsakandi mætir á staðinn og ræðir við kennara. Þó má ætla að 

úrtakið hefði ekki orðið eins stórt því ekki hefði gefist tími til þess að ræða 

við 107 kennara augliti til auglits við öflun gagna í rannsókninni. 

Rannsakandi telur þó líklegra að kennarar séu fúsari til þess að vera 

hreinskilnir ef þeir eru einir með sjálfum sér og geta greint frá skoðunum 
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sínum, nafnlaust. Ekki er líklegt að svarhlutfall hefði verið hærra ef kennarar 

hefðu fengið könnunina senda á blaði; þá hefðu þeir hugsanlega ekki 

„nennt að standa í því“ að senda könnunina til baka með pósti eða gleymt 

því.  

Hér áður fyrr voru flestir þeirrar skoðunar að heimanám með réttum 

áherslum skilaði góðum árangri og væri sá þáttur sem tengdi heimili og 

skóla saman. Í dag hefur þeim sem mótmæla þessum fullyrðingum fjölgað 

og áhersla verið lögð á að hægt sé að fá foreldrana í auknum mæli inn í 

skólana; heimanám þurfi ekki til þess að tengja þessar tvær mikilvægustu 

einingar í lífi barns saman. Einn kennari komst svo að orði í rannsókninni að 

hann vildi frekar fá foreldrana inn í skólastofu hjá sér þar sem þeim gæfist 

tækifæri til að sjá barn sitt í réttu ljósi, í sínu námsumhverfi, heldur en að 

senda það heim með heimanám. 

Að mati rannsakanda er mjög mikilvægt að íslenskt samfélag sé 

meðvitað um skoðanir kennara á hinum ýmsu málefnum. Heimanám hefur 

verið mikið til umræðu og er alls óvíst að almenningur hafi þekkingu eða 

tækifæri til þess að afla sér heimilda um heimanám, sögu þess og 

mismunandi skoðanir á því. Til þess að geta mótað sér upplýsta skoðun um 

ýmiskonar málefni er mikilvægt að greiður aðgangur sé að upplýsingum.  

Það kom rannsakanda mjög á óvart hversu svipaðar skoðanir kennarar 

hafa. Rannsakandi taldi einnig að meirihluti kennara væri andsnúinn 

heimanámi vegna þess hve ungir nemendur eru og hversu langir vinnudagar 

þeirra eru en svo virðist ekki vera. Kennarar virðast langflestir leggja fyrir 

heimanám í yngstu bekkjum grunnskólans. Lestur virðist þó, eins og áður 

sagði, leika stærsta hlutverkið í heimanámi ungra barna í grunnskóla, það 

kemur rannsakanda ekki á óvart.  

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru í stuttu máli þær að 

kennarar virðast sinna heimanáminu eftir bestu getu, skipuleggja sig vel og 

vinna að því þannig að það skili sem bestum árangri fyrir nemendur þó svo 

að einhverjir myndu frekar kjósa að hafa ekki heimanám. Rannsakandi telur 

að þótt heimanám yrði lagt niður að mestu á yngsta stigi grunnskólans 

myndu kennarar halda áfram að láta nemendur lesa heima. Lestur var 

kennurunum í rannsókninni öllum ofarlega í huga og margir minntust á 

mikilvægi hans fyrir komandi nám, að haldið sé vel á spöðunum í 

lestrarkennslu á yngsta stigi grunnskólans. Einn kennari komst svo að orði 

að ,,lesturinn heima er mikilvægasta heimanámið".  

Það er einlæg von rannsakanda að rannsókninni sem hér hefur verið 

gerð skil, ásamt fræðilegri umfjöllun, geti veitt hverjum þeim er kýs að 

kynna sér hana, mynd af viðhorfum kennara á yngsta stigi á Íslandi til 
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heimanáms. Í skólakerfinu eru mörg álitamál, sem tekist er á um dags 

daglega, og margt sem viðkemur nemendum sem þarf að skoða með 

velferð þeirra í huga, þar á meðal heimanám. 
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Bréf til skólastjórnenda 

Ágæti skólastjórnandi. 

Ég undirrituð, Sara Diljá Hjálmarsdóttir, er í framhaldsnámi við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í vetur vinn ég að lokaverkefni mínu til 

M.Ed.-gráðu í kennslu ungra barna í grunnskóla. Leiðbeinandinn minn er 

Jóhanna Karlsdóttir, lektor við HÍ (johannak@hi.is). Ég er að rannsaka 

viðhorf kennara á yngsta stigi til heimanáms og hefur rannsóknin verið 

tilkynnt til Persónuverndar. Í tengslum við rannsóknina fer ég þess 

vinsamlegast á leit að fá að senda viðhorfskönnun um heimanám til 

umsjónarkennara á yngsta stigi í skólanum þínum. Könnunin inniheldur um 

20 spurningar og ætti ekki að taka meira en 10 mínútur að svara henni. 

Könnunin er rafræn og nöfn kennara koma ekki fram eða við hvaða skóla 

þeir starfa. Niðurstöður verða svo væntanlega birtar í ritgerðinni minni.  

 

Könnunin hefur verið sett upp á þessari vefslóð: 

https://survey.zohopublic.com/zs/iEDrCC. Þér er velkomið að skoða 

könnunina áður en þú tekur afstöðu til þess hvort þú sendir hana áfram til 

kennaranna við skólann þinn. Öllum er frjálst að hafna því að taka þátt. Ef 

einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina eða ritgerðina sjálfa er 

velkomið að hafa samband við mig. Könnunin er opin frá og með deginum í 

dag og lýkur 15. desember 2013.  

  

Ef þú, ágæti skólastjórnandi, tekur þá ákvörðun að leyfa mér að leggja 

könnina fyrir kennarana í þínum skóla, vinsamlegast sendu þá bréfið, sem er 

hér fyrir neðan, til umsjónarkennara 1.–4. bekkjar og staðfestingu til mín í 

tölvupósti þess efnis að bréfið hafi verið sent áfram. 

 

Með kærum þökkum og von um ánægjulegt samstarf. 

Virðingarfyllst,  

Sara Diljá Hjálmarsdóttir 

 

Vallarflöt 6 

 

S: 865-0603 

 

sdh7@hi.is 

https://survey.zohopublic.com/zs/iEDrCC
mailto:sdh7@hi.is
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Bréf til umsjónarkennara 

Ágæti umsjónarkennari  

 

Í tengslum við lokaverkefni mitt til M.Ed.-prófs við kennaradeild Háskóla 

Íslands óska ég eftir þátttöku þinni í viðhorfskönnun um heimanám. 

Stjórnandi þinn hefur veitt samþykki fyrir könnuninni og hefur hún verið 

tilkynnt til Persónuverndar.  

Könnunin inniheldur um 20 spurningar og ætti ekki að taka meira en 10 

mínútur að svara henni. Ekki er óskað eftir nafni þínu eða við hvaða skóla þú 

starfar. Niðurstöður verða birtar í riterðinni minni. Þér er frjálst að hafna því 

að taka þátt eða hætta við eftir að spurningalisti hefur verið opnaður. Ef 

einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina eða ritgerðina sjálfa er 

velkomið að hafa samband við mig. Könnunin er opin frá og með deginum í 

dag og henni lýkur 15. desember 2013. Það er einlæg von mín að þú sjáir 

þér fært að svara könnuninni, svör þín skipta mig miklu máli. Könnunin 

hefur verið sett upp á þessari vefslóð:   

https://survey.zohopublic.com/zs/iEDrCC  

 

Með kærum fyrir fram þökkum og von um samstarf. 

Virðingarfyllst, 

Sara Diljá Hjálmarsdóttir 

 

Vallarflöt 6 

 

S: 865-0603 

 

sdh7@hi.is 

 

 

https://survey.zohopublic.com/zs/iEDrCC
mailto:sdh7@hi.is
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Spurningalistinn 

 

Takk fyrir að gefa þér tíma til þess að svara þessari könnun. 

Þátttaka þín skiptir miklu máli. Vinsamlegast svaraðu 

eftirfarandi spurningum út frá eigin sannfæringu. 

1. Hefur þú lokið kennaraprófi? 

Já 1950-1959 

Já, 1960-1969 

Já, 1970-1979 

Já, 1980-1989 

Já, 1990-1999 

Já, 2000-2009 

Já, 2009-2013 

Nei 

 

2. Hver er starfsaldur þinn? 

0-10 ár 

11-20 ár 

21-30 ár 

31-40 ár 

41 ár eða meira 

 

3. Í hvaða bekk ert þú umsjónarkennari? 

1. bekk 

2. bekk 

3. bekk 

4. bekk 

Annað__________  

 

4. Er skólinn þinn með stefnu um heimanám? 

 

Já  

Nei 
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4 a) Ef já, hefur þú kynnt þér stefnuna? 

 Já   

Nei 

4 b) Ef já, hefur stefna skólans áhrif á viðhorf þitt til 

heimanáms? 

Já   

Að hluta til  

Nei 

 

5. Setur þú fyrir heimanám í umsjónarbekknum þínum? 

Já   

nei 

  5a. Ef já, gerir þú það vegna kröfu frá skólanum? 

Já   

Nei 

5 b. Ef nei - gerir þú það á eigin forsendum? 

Já   

Nei 

5 c Ef þú svaraðir spurningu 5 játandi: 

Í hvaða greinum setur þú fyrir heimanám? 

Lestur og ritun 

Stærðfræði 

Samfélagsgreinar 

Náttúrufræðigreinar 

Annað:  

 

 

6. Undirbýrðu nemendur undir heimanám? 

Já  

Nei 

6 a) Ef já, hvernig undirbýrðu nemendur?  

_______________________________________________

_____ 

_______________________________________________

_____ 
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_______________________________________________

_____ 

_______________________________________________

_____ 

_______________________________________________

_____ 

_______________________________________________

_____ 

_______________________________________________

_____ 

 

6 b) Hvernig vinnur þú úr heimanámi nemenda? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

____ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

6 C) Ferð þú yfir heimanámið í skólanum með nemendum? 

Já 

Að hluta til 

Nei 

6 d) Hefur þú ánægju af því að vinna með heimanám? 

Já  

Hvorki – né 

Nei  

 

7. Er hefð fyrir heimanámi í þínum skóla? 

 Já    

 Hvorki – né  

 Nei 

 

8. Hver af eftirtöldum fullyrðingum á best við þitt 

viðhorf? 

 

Mér finnst heimanám skipta mjög miklu máli 
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Mér finnst heimanám skipta miklu máli 

Mér finnst heimanám skipta frekar miklu máli 

Mér finnst heimanám skipta frekar litlu máli 

Mér finnst heimanám skipta engu máli 

 

9. Telur þú að heimanám hafi áhrif á námsárangur? 

Já  

Að hluta til 

Nei 

10. Telur þú að heimanám auki álag á nemendur? 

Já 

Að hluta til 

Nei 

11. Telur þú að heimanám sé nauðsynlegur tengiliður fyrir 

foreldra við skólastarfið? 

Já 

Að hluta til 

Nei 

12. Er heimanakstur í skólanum þínum?  

 Já    

Nei   

13. Hvernig myndir þú lýsa viðhorfi þínu til heimanáms í 

fáeinum orðum? Vinsamlegast rökstyddu viðhorf þitt.  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________________________________ 

Takk fyrir þátttökuna.  


