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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að fræðast um heimanám nemenda á 

grunnskólastigi í stærðfræði, út frá sýn kennara þeirra. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er 

fjallað fræðilega um viðfangsefnið en seinni hluti hennar byggir á viðtölum við kennara 

og hver sýn þeirra er á heimanám og heimaverkefni í stærðfræði.  

Rannsóknin mín fór þannig fram að fyrst tók ég viðtöl við kennara og því næst 

lagði ég fyrir stuttan lista sem gaf mér upplýsingar um aldur, kyn og starfsreynslu 

kennarana. Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir af handahófi en þó þótti mér 

mikilvægt að velja einn skóla úr hverju bæjarfélagi á höfuðborgarsvæðinu.  

Helstu niðurstöður úr rannsókn minni leiddu í ljós að flestir kennararnir leggja fram 

áætlun fyrir tiltekið tímabil sem flestir nemendur þeirra ná að ljúka við í skólanum. Þeir 

sem ekki ná því þurfa að vinna verkefnin heima. Þrír af kennurunum sem ég talaði við 

leggja þó alltaf fyrir einhverja heimavinnu, þótt í litlum mæli sé. Einnig kom í ljós að 

kennarar nota mismunandi námsefni og hafa mismunandi skoðanir á því námsefni sem í 

boði er. Allir kennarar hafa þó sama markmið í huga, það er að efla stærðfræðikunnáttu 

nemenda sinna miðað við hæfni og getu hvers og eins nemanda.  

  



 
 

Efnisyfirlit 

  
1. Inngangur .............................................................................................................................. 7 

2. Heimanám ............................................................................................................................. 8 

2.1. Hvað er heimanám? ....................................................................................................... 8 

2.2. Markmið og árangur heimanáms ................................................................................. 10 

2.3. Hvers vegna heimanám? ............................................................................................. 12 

2.4. Kennarar og heimanám ............................................................................................... 12 

2.5. Þátttaka foreldra í heimanámi barna sinna .................................................................. 13 

2.6. Heimanám í stærðfræði á unglingastigi....................................................................... 14 

2.7. Einstaklingsmiðað nám ............................................................................................... 15 

3. Rannsóknaraðferðir og viðtöl .............................................................................................. 17 

3.1. Markmið ...................................................................................................................... 17 

3.2. Þátttakendur ................................................................................................................. 17 

3.3. Viðtölin ....................................................................................................................... 18 

4. Niðurstöður ......................................................................................................................... 20 

4.1. Hvaða námsefni er helst notað í kennslu í stærðfræði á unglingastigi? ...................... 20 

4.2. Hvernig heimaverkefni leggja kennararnir fyrir nemendur? ....................................... 21 

4.3. Krækjur og annað aukaefni ......................................................................................... 22 

4.4. Regluleg föst heimavinna ............................................................................................ 23 

4.5. Þátttaka foreldra í heimanámi barna sinna .................................................................. 23 

4.6. Áhersluþættir í stærðfræði og aðalnámsskrá grunnskóla ............................................ 24 

4.7. Eru nemendur almennt jákvæðir gagnvart námsefninu? ............................................. 25 

4.8. Kennslan einstaklingsmiðuð ....................................................................................... 25 

5. Umræður og ályktanir ......................................................................................................... 26 

6. Lokaorð ................................................................................................................................... 32 

7. Heimildaskrá: .......................................................................................................................... 34 

Fylgiskjal 1 .................................................................................................................................. 36 

Fylgiskjal 2 .................................................................................................................................. 37 

 

  



6 
 

Formáli 

Þessi ritsmíð er lokaverkefni mitt til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún fjallar um heimanám í stærðfræði á 

unglingastigi, sýn kennaranna á heimanám og hvers vegna þeir leggja það fram eins og 

þeir gera. Ég ber niðurstöður mínar saman við rannsóknir sem hafa verið gerðar áður. 

Þótt ýmsar rannsóknir hafi verið gerðar um heimanám í skólum er lítið hægt að finna 

um heimanám á unglingastigi í stærðfræði. 

Til þess að fá gagnlegar upplýsingar taldi ég að best væri að tala beint við 

stærðfræðikennara á unglingastigi í nokkrum grunnskólum á höfuðborgasvæðinu. Ég 

tók fjögur viðtöl við fimm kennara og er viðtalshlutinn viðamestur í þessari ritgerð. 

Sérstakar þakkir vil ég færa kennurunum sem ég tók viðtöl við og starfsfólki 

skólanna þar sem viðtölin fóru fram. Einnig færi ég leiðbeinanda mínum Jónínu Völu 

Kristinsdóttur þakkir fyrir góðar athugasemdir og kennslu í gerð lokaritgerðar. Að 

lokum vil ég þakka öllum þeim sem komu að þessari ritgerð og aðstoðuðu mig við að 

ljúka henni eins og ég vildi hafa hana.  
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1. Inngangur 

Í kennaranámi mínu hefur ekki verið mikið fjallað um heimanám og hefur mig 

alltaf langað að fræðast meira um þann hluta starfsins. Sem verðandi stærðfræðikennari 

vil ég fræðast meira um heimanám, en ég hef ekki fundið mikið fjallað um það á 

fræðilegum grundvelli.  

Sem foreldri 11 ára drengs hef ég kynnst heimanámi og séð að það eykst með 

hverju árinu sem líður. Ég hef oft velt því fyrir mér hvernig kennarar skipuleggi 

heimavinnu og hvað sé á bakvið þá skipulagningu. Hversu mikilvægt telja kennarar 

heimanám vera og hvernig er best að haga því? Hvað vonast þeir til að nemandinn læri 

með heimavinnu og hvað hafa þeir í huga þegar þeir skipuleggja heimavinnu fyrir 

fjölbreyttan hóp nemenda? 

Ég hef talað við fjölda foreldra um heimavinnu barna þeirra og flestir eru á þeirri 

skoðun að heimavinnu ætti að afnema, að það sé of mikið fyrir börnin að þegar heim er 

komið að þurfa eyða tíma í að halda áfram að læra. Foreldrarnir líta á skólann sem 

vinnustað barnanna því oft er skóladagur grunnskólabarna jafnlangur vinnudegi 

foreldranna og fæstir þeirra taka vinnunna með sér heim.  

Ég hef ekki mikið rætt við kennara um heimanám, nema í verknámi mínu sem fór 

fram í einum skóla. Mér lék forvitni á að kynnast skoðunum kennara úr nokkrum 

skólum með það fyrir augum að athuga hvort misjafnar skoðanir væru hjá þeim. 

Ég tók viðtöl við fimm kennara í fjórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Viðtölin fóru fram í þeim grunnskólum þar sem kennararnir starfa. Mér lék forvitni á að 

vita hvaða námsefni kennararnir notast við, hvort þeir legðu heimaverkefni fyrir 

nemendur og ef svo var hvort að það væri gert reglulega, sjaldan eða aldrei. Út frá 

þessum spurningum töluðum við um krækjur á netinu og annað aukaefni, þátttöku 

foreldra í námi barna, markmið aðalnámsskrárinnar og viðhorf nemenda til 

stærðfræðináms.  

Fyrri hluti ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun þar sem ég reyni að nálgast 

viðfangsefni sem gætu svarað spurningum mínum. Í seinni hlutanum eru niðurstöður 

rannsóknar minnar sem ég gerði í samstarfi við fjóra grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu 

og viðtöl við fimm kennara. 
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2. Heimanám 
Í þessum hluta mun ég fjalla um heimanám á fræðilegum grundvelli, frá nokkrum 

sjónarhornum en misjafnar skoðanir á heimanámi eru margar og ólíkar. 

2.1. Hvað er heimanám? 

Orðið heimanám felur í sér að það sé nám sem fari fram heima og flokkast 

heimanám sem verkefni en eins og fram kemur síðar í ritgerðinni er það ekki endilega 

alltaf þannig að það sé unnið heima. Áður fyrr þegar skóladagurinn var stuttur þótti 

eðlilegt að nemendur lærðu heima. Núna eru breyttir tímar, skóladagurinn hefur lengst 

og áhersla á heimavinnu hefur breyst. 

Heimavinna er oft skilgreind sem áframhaldandi vinna nemenda eftir skóla eða 

þegar heim er komið. Þessi vinna er þá sjálfstæð vinna án leiðbeinanda, þ.e. kennara, 

ólíkt því sem er á skólatíma, og á yfirleitt að vinna innan ákveðins tímaramma sem 

kennarinn setur. Einnig gefst foreldrum tækifæri til þess að aðstoða börn sín við 

heimanám og fylgjast þannig með því og vera virkir þátttakendur í námi barna sinna. 

Umræða um heimanám barna í grunnskóla fer oft í neikvæðan farveg. Til dæmis að 

heimavinna sé of tímafrek eftir langan skóladag, að of erfitt sé fyrir foreldra að aðstoða 

börn sín, að áherslur á nýjar kennslubækur með nýjum kennsluaðferðum geri það að 

verkum að nemendur þurfi að uppgötva sjálfi hvernig á að leysa verkefnin og þar af 

leiðandi sé erfitt fyrir mörg börn að vinna heimavinnuna án aðstoðar kennarans. Sumir 

kennarar hafa líka áhyggjur af því að of erfið og tímafrek heimaverkefni leiði til 

neikvæðs viðhorfs nemenda til námsefnisins. Mikið hefur verið skrifað um grunnskóla, 

kennsluefni, kennsluaðferðir og lengi mætti telja upp efni þar að lútandi en ekki hefur 

mikið verið skrifað um heimanám og er það umhugsunarvert í ljósi þess hve umdeilt 

það er (MacBeath o.fl. 1990, bls. 1). 

 Flestir kennarar og foreldrar þekkja heimanám af eigin raun frá barnæsku. Áður 

fyrr þegar margir foreldrar og kennarar voru sjálfir nemendur í grunnskóla, tíðkaðist það 

að skólinn var annaðhvort fyrir eða eftir hádegi á yngri stigum grunnskólans og þegar 

leið á skólagönguna tók skólatíminn að lengjast. Þegar skólatíminn var stuttur gafst að 

sjálfsögðu meiri tími fyrir heimanám og á mörgum heimilum var móðirin 

heimavinnandi eða vann úti hálfan daginn, þá gjarnan meðan börnin voru í skólanum 

(Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 123). 
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Í 19. gr. laga um grunnskóla, nr. 91/2008, segir að foreldrar beri ábyrgð á námi 

barna sinna og að þeim sé skylt að fylgjast með námsframvindu þeirra og gera það í 

samstarfi við kennara og skóla. Í 18. gr. er einnig talað um að foreldrar eigi að gæta 

hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri. Einnig eiga foreldrar rétt á upplýsingum um 

allt sem viðkemur námi barna sinna frá skólanum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Við val á námsefni, hvort sem um ræðir í kennslustund eða heima, þarf að taka tillit 

til þess að nemendur eru ólíkir. Þegar stefnunni um skóla án aðgreiningar er fylgt er 

kennsla nemenda yfirleitt einstaklingsmiðuð en með skóla án aðgreiningar er átt við að 

komið sé til móts við fjölbreyttan nemendahóp með mismunandi þarfir og getu. Í skóla 

án aðgreiningar er lögð áhersla á að tækifæri nemenda til náms séu jöfn en einnig þarf 

að taka tillit til þarfa einstaklingsins jafnt sem þarfa hópsins þá reynir á að kennarinn sé 

í stakk búin að takast á við það verkefni. Í grein Hafdísar og Jóhönnu Hvernig látum við 

þúsund blóm blómstra? fjalla þær um að til þess að koma til móts við fjölbreyttan hóp 

nemenda sé nauðsynlegt að gott samstarf sé milli fagaðila innan skólakerfisins sem og 

foreldra varðandi val á verkefnum. Einnig kemur fram í greininni að hagur nemandans 

þurfi ævinlega að vera í fyrirrúmi þegar nám er skipulagt og taka þurfi mið af námsskrá 

og markmiðum hópsins þegar námsefni er valið. Í skýrslu sem er á vegum 

Evrópumiðstöðvar fyrir þróun í sérkennslu sem Hafdís og Jóhanna vitna í er talað um 

mikilvægi góðs samstarfs foreldra og stofnana og að það sé forsenda þess að skóli án 

aðgreiningar geti gengið sem skyldi. Með þátttöku foreldra í námi barna ættu kennarar 

að geta fundið út hvað hentar hverjum nemenda, bæði hvað varðar námið í skólanum og 

heimavinnu. Í flestum tilfellum þarf að ljúka heimavinnu fyrir tiltekinn tíma sem 

kennarinn ákveður. Börnin þurfa að vinna heimavinnuna sjálfstætt, með aðstoð 

samnemenda eða foreldra (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 3–

4). 

Jane Nelsen og samstarfsfólk hennar hafa talið upp þau atriði sem þau telja 

undirstöðuatriði í hefðbundnu heimanámi og skýra hvað þau fela í sér að: 

1) nemendur þjálfi það sem þeir lærðu í skólanum. 

2) nemendur beri ábyrgð á námi sínu.  

3) nemendur ljúki við þau verkefni sem ekki tókst að ljúka í skólanum. 

4) nemendur ljúki ákveðnum verkefnum sem kennari býr leggur fyrir þá þó svo að annað 

áhugaverðra sé í boði, það er að segja að nemendur ali með sér þrautseigju og úthaldi til þess að 

ljúka þeim verkefnum sem þeir byrja á. 
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5) nemendur temji sér sjálfsaga og skipulagningu. 

6) tengja foreldra við nám barna sinna. 

7) heimavinna er einnig grundvöllur þess að nemendur skipuleggi sig betur þegar kemur að námi 

og einkalífi og hvernig eigi að ljúka verkefnum á ákveðnum tíma. 

(Nelsen, Roslyn, Escobar, Ortolano og Owen-Sohocki 1996:197-198).  

Hægt er að skipta heimanámi í tvo flokka: hefðbundið og óhefðbundið heimanám. 

Gott getur verið að nota báðar leiðir í heimavinnu, annars vegar hið hefðbundna 

heimanám og hins vegar heimanám sem flokkast sem óhefðbundið. Þannig má segja að 

hefðbundin heimaverkefni séu t.d. verkefni sem eru unnin í kennslustundum, þ.e. 

verkefni úr kennslubókum en óhefðbundin heimaverkefni reyna á frumkvæði 

nemandans og sjálfstæði eins og að nota náttúruna eða hið daglega líf í verkefnunum. 

Hin hefðbundna heimavinna, skilgreind sem áframhaldandi verkefni úr námsbókum og 

getur verið leiðinleg til lengdar, sérstaklega þegar nemendur hafa verið að vinna þessi 

verkefni í skólanum. Nemendur þurfa á tilbreytingu að halda því sífelld endurtekning 

getur verið leiðigjörn, jafnt fyrir nemendur og foreldra sem hjálpa við heimanámið og 

kennarar geta einnig fengið leið á endurtekningum verkefna. Í óhefðbundinni 

heimavinnu reynir á sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og gagnrýna hugsun. Þá má 

einnig nefna að óhefðbundin heimaverkefni byggja oft á tíðum á samstarfi nemenda og 

foreldra (Nelsen o.fl. 1996:195–196).  

Ingvar Sigurgeirsson segir að óhefðbundin heimavinna sé í raun kennsluaðferð sem 

kallast þrautalausnir þar sem nemendur þurfa að nota rökhugsun og takast á við úrlausn 

af ýmsu tagi, sem og að nota leitaraðferðir sem byggja á því að nemendur líki eftir 

vinnubrögðum vísindamanna (Ingvar Sigurgeirsson,1999b:109, 124).  

2.2. Markmið og árangur heimanáms 

Í tímaritinu Heimili og Skóli skrifaði Hrólfur Kjartansson grein um heimanám þar 

sem kemur fram að of mikið heimanám í yngri bekkjum virðist hafa neikvæð áhrif á 

námsárangur en í eldri bekkjum virðist heimanám hafa öfug áhrif, það auki líkur á betri 

námsárangri. Hann telur upp nokkrar tegundir heimanáms, til dæmis þjálfun, 

undirbúning og úrvinnslu. Þessar tegundir tengjast námsefninu sem unnið er með í 

kennslustundum á hverjum tíma. Hrólfur telur einnig upp fimm atriði sem rök fyrir 

hvers vegna áhersla er lögð á heimavinnu. Þar má fyrst nefna að heimavinna sé í raun 

áframhaldandi vinna að verkefnum sem kennarinn setur fyrir og sem á að vinna utan 
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kennslustofunnar. Í öðru lagi talar hann um að heimaverkefni lengi tímann sem 

nemendur læra því að ómögulegt sé að ná að fara yfir allt námsefnið í skólanum og að 

mikilvægt sé að börn læri að skipuleggja sig. Í þriðja lagi talar hann um að heimavinna 

efli sjálfstraust barna, með sjálfstæðum vinnubrögðum og frumkvæði, einnig sé verið að 

auka ábyrgð þeirra á náminu. Í fjórða lagi segir Hrólfur að með því að vinna 

heimaverkefni styrkist þekking nemandans á námsefninu sem lært er í skólanum. Og í 

fimmta lagi þá nefnir hann að foreldrar tengist skólanum í gegnum heimanám barna 

sinna, og þannig myndist sameiginleg ábyrgð foreldra og skóla.  

Hrólfur talar einnig um að skiptar skoðanir séu á árangri heimanáms. Hann segir að 

nokkrar rannsóknir hafi verið gerðar á heimanámi en að ‘árangur’ sé það víðtækt hugtak 

að ekki sé hægt að sýna alfarið hvort heimanám skili þeim árangri sem það ætti að gera. 

Hann nefnir að flestar erlendar rannsóknir sem hafa verið gerðar um árangur heimanáms 

hafi verið gerðar á námi fólks á framhaldsskólastigi og háskólastigi, og að yfirleitt séu 

slíkar rannsóknir tengdar stærðfræði. Sumar þessara rannsókna gefa til kynna að 

heimavinna bæti námsárangur nemenda en þó segir hann að aðrar rannsóknir sýni fram 

á það að heimavinna bæti ekki árangur nemendanna þótt ekki sé litið á heimavinnu 

neikvæðum augum. Einnig kemur fram í grein hans að hvort sem heimanám hafi verið 

skipulagt af kennara eða að nemandinn hafi sjálfur valið að læra heima hafi komið í ljós 

að fylgni var á milli tímans sem eytt var í heimanám og námsárangurs, þ.e. eftir því sem 

meiri tíma var eytt í heimanám varð námsárangurinn betri. Þegar svipuð rannsókn var 

gerð á yngri nemendum var útkoman allt önnur, þar kom fram að of mikið heimanám 

virtist leiða til lakari námsárangurs hjá börnum. Til þess að heimavinna skili sem 

bestum árangri, samkvæmt greininni, þarf kennarinn að gefa sér góðan tíma til þess að 

skipuleggja heimanámið, fara vel yfir það og skila nemendum athugasemdum sem 

gagnast þeim. Einnig skiptir miklu máli að skipuleggja heimavinnuna með hag og getu 

nemandans í huga. Einnig er mikilvægt að heimanámið sé áhugavert, það er einmitt stór 

hluti af góðu skipulagi heimanáms. Í grein Hrólfs kemur fram að gott samband milli 

kennara og foreldra geti bætt námsárangur nemenda og vellíðan í skóla og námi. Gera 

þarf foreldrum kleift að fylgjast með námi barna sinna jafnt með í tengslum við 

heimanámið sem góðu samstarfi við kennarann. Heimavinna verður að vera skipulögð 

að einhverju leyti með foreldrum, það þarf að fylgjast með getu þeirra til þess að 

aðstoða börn sín og gera þeim það kleift, því foreldrar eru misvel í stakk búnir til að 

geta hjálpað börnum sínum (Hrólfur Kjartansson, 1993:24–27). 
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2.3. Hvers vegna heimanám? 

Heimanám er hluti af hefð frá þeim tíma þegar nemendur eyddu mun styttri tíma í 

skólanum dag hvern en þeir gera í dag. Foreldrar þekkja þarfir barna sinna og kennarar 

vita hvar börnin eru stödd í námi sínu og því er samstarf milli foreldra og kennara 

mikilvægt. Með því móti yrði stuðlað betur að því að heimanám yrði sniðið betur að 

hverjum einstaklingi, eins og annað nám. Markmið með heimanámi ætti án ef að vera 

að auka námsgetu nemandans og þar af leiðandi ætti það að vera hagur nemandans að 

foreldrar og kennarar kæmu sér saman um hvernig heimanám henti hverju barni. Einnig 

þarf að skoða betur hvernig foreldrar geta hjálpað börnum sínum en oft eru foreldrar 

ekki í stakk búnir til þess (Nanna Kristín Christiansen, 2010:126–127). 

2.4. Kennarar og heimanám 

Ingvar Sigurgeirsson telur að kennarar ættu að hafa í huga þrjú meginatriði þegar 

kemur að skipulagningu kennslu, það er upphaf, miðbik og niðurlag. Upphafið er 

mikilvægt því þar fangar kennarinn athygli nemandans og reynir að viðhalda áhuga 

hans á námsefninu. Þar er átt við að innlögnin um námsefnið þarf að vera skýr og 

skiljanleg fyrir alla nemendur. Í miðbikinu er mikilvægt að kennarinn setji fram skýr 

fyrirmæli um námsefnið og til hvers er ætlast af nemendum. Mikilvægt er að nemendur 

fái námsefni við sitt hæfi og tækifæri til að sýna getu sína. Nemendurnir þurfa að vita til 

hvers er ætlast af þeim og innan hvaða tímaramma. Í lok kennslustundar kemur að 

niðurlagi kennslunnar. Þá þarf að skoða vandlega hversu vel nemandinn þekkir 

námsefnið og hvers hann er megnugur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a: 59–62). Þegar 

þessu er lokið ætti nemandinn að vera í stakk búin til þess að vinna sjálfstætt að 

heimanáminu en með aðstoð foreldra, systkina eða annarra nemanda ef nauðsyn krefur. 

Í bókinni Looking in Classrooms kemur fram að kennari ætti að byggja 

heimaverkefni á sömu hugmyndum og verkefni í kennsluskrá. Kennarinn ætti að setja 

fyrir heimavinnu í samræmi við það sem á undan hefur verið kennt og heimavinnan ætti 

ekki að taka mikinn tíma, hún ætti einungis að vera upprifjun á kennslustundinni. 

Markmiðið með heimavinnunni ætti að vera að búa nemendur undir að vinna sjálfstætt 

og fylgjast þarf með framvindu heimavinnunnar og leggja mat á hana (Good og Brophy, 

1997:386). 
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2.5. Þátttaka foreldra í heimanámi barna sinna 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram hvernig foreldrar eiga að taka þátt í námi 

barna sinna og hver þeirra skylda er: 

Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er forsenda þess að 

foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og menntun barna 

sinna (Aðalnámskrá grunnskólanna, 2011. bls. 43). 

Í bókinni Working with Parents – A Practical Guide for Teachers and Therapists 

kemur fram að fjöldi rannsókna hafi leitt í ljós að samvinna foreldra og kennara auki 

líkurnar á góðum námsárangri barna, þau læri meira þegar þetta samstarf er gott og 

þeim líður vel (McConkey, 1985:19–32). 

Algengasta samskiptaleið foreldra og skóla er í gegnum heimanám nemendanna. 

Þannig geta foreldrar fylgst með námi barna sinna í skólanum. Kennarar geta séð 

hvernig staðan er hjá nemandanum þegar hann lítur á hversu vel nemandinn kemur 

undirbúinn í skólann, þó er ekki hægt að alhæfa þar því sumir nemendur vinna alla sína 

heimavinnu sjálfir, án aðstoðar foreldra, allan þann tíma sem þeir eru í grunnskóla.  

Sá tími sem börn nú á dögum verja daglega í grunnskólanum er oft á tíðum fimm 

til átta klukkutímar en ekki tveir til fjórir klukkutímar eins og var fyrir u.þ.b. tuttugu 

árum. Þegar skólatíminn var svona stuttur var nauðsynlegt að leggja fyrir heimanám en 

með lengri skólatíma varð mun skemmri tími til að sinna heimavinnu. Jafnframt er sá 

tími sem foreldrar hafa heima með börnum sínum nú mun styttri en áður því flestir 

foreldrar vinna úti allan daginn og eftir vinnu eiga foreldrar eftir að sinna 

heimilistörfum. Mörg börn stunda líka tómstundastarf samhliða náminu og hafa því 

minni tíma til að sinna heimanámi en ella. Sumir foreldrar gefa sér þó alltaf tíma til að 

sinna heimanámi með börnum sínum og er það bara hluti af daglegum venjum. Þegar 

heimanámið er krefjandi og erfitt beinist reiði barnanna oft að foreldrum og reiði 

foreldranna að kennaranum eða námsefni. Í þeim tilfellum er mikil hætta á að samstarfið 

milli heimilis og skóla raskist. Einnig hefur slík spenna eða neikvæðni gagnvart 

heimanámi þau áhrif að heimilislífið og samskipti barna við foreldrana verður ekki gott, 

sem í framhaldinu getur einnig haft áhrif á heimavinnu barnsins. Einnig má benda á að 

þrátt fyrir að það séu kennarar sem leggi heimaverkefni fyrir nemendur sína þá er það 

vegna kröfu foreldra en margir foreldrar telja hana mjög mikilvægan hluta af námi 

barna sinna (Nanna Kristín Christiansen, 2010:125).  
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Í rannsókn sem Epstein, Sanders og Tadros gerðu árið 1999 kemur fram að sterk 

fylgni er á milli menntunar foreldra og þátttöku þeirra í námi barna sinna, það er að 

menntaðir foreldrar eru mun líklegri til að taka þátt í námi barna sinna. Í þessari sömu 

rannsókn kemur einnig fram að foreldrar sem hafa litla menntun myndu taka meiri þátt í 

námi barna sinna ef skólarnir tækju upp á því að veita foreldrum meiri upplýsingar og 

ráðgjöf varðandi nám barnanna (Epstein o.fl. 1999:16,18). 

2.6. Heimanám í stærðfræði á unglingastigi 

Stærðfræði er þannig námsgrein að þjálfun er hluti af kennslu hennar. Fyrst þarf að 

skilja og meðtaka, síðan þarf að þjálfa skilning og auka við hann og smám saman þróast 

og þroskast einstaklingurinn til þess að takast á við flóknari verkefni í stærðfræði.  

Grein sem Reynir Kristjánsson skrifaði í Flatarmál fjallar um heimadæmi í 

stærðfræði. Hann talar um að hafa í byrjun sett fyrir fimm dæmi á viku til þess eins að 

geta farið vel og vandlega yfir úrlausnir nemendanna. En því fleiri nemendur sem 

kennarinn hefur þeim mun meiri tíma þarf til að skipuleggja heimanámið og að yfirfara 

úrlausnir. Þegar leið á kennsluna hjá Reyni ákvað hann að taka upp nýtt kerfi og jók við 

fjölda dæma sem hann lagði fyrir nemendur sína og fór svo lauslega yfir þau. Hann lét 

nemendur fá lausnirnar á blaði svo þeir gætu yfirfarið úrlausnir sínar sjálfir en hann gaf 

einkunn fyrir leyst dæmi, hvort sem þau voru rétt eða ekki. Þetta varð til þess að 

nemendur reyndu við dæmin þótt úrlausnin væri ekki rétt. Reynir taldi þetta góða leið til 

þess að koma til móts við mikinn fjölda nemenda og styrkti skoðun hans á því hve 

mikilvægt heimanám er fyrir nemendur til þess að þeir nái árangri. Reynir nefnir að 

þrennt hafi verið gagnrýnt við þessa aðferð hans. Það fyrsta var að gefa fulla einkunn 

fyrir dæmi nemenda sem ekki voru rétt leyst. Annað sem var gagnrýnt var að nemendur 

fengu ekki upplýsingar um hvað var rangt hjá þeim í dæmunum. Loks gagnrýndu 

margir að nemendur eigi að bera ábyrgð á sjálfum sér en með þessari aðferð sé verið að 

taka þá ábyrgð af þeim. Svör Reynis við þessari gagnrýni eru að í fyrsta lagi telur hann 

að mestu skipti að nemendur reyni að reikna dæmin, burtséð frá því hvort lausnin sé rétt 

eða ekki. Hann segir að nemendur séu í raun enn að æfa sig á dæmunum og þeir þurfi að 

uppgötva sjálfir út á hvað þau ganga. Reynir bendir á að hann gæfi ekki rétt fyrir röng 

svör á prófi því þegar þar er komið við sögu ættu nemendur að vera búnir að æfa sig á 

að reikna dæmin og vera búnir að ná tökum á þeim og öðlast skilning. Í öðru lagi telur 

Reynir að nemendur spreyti sig við að leysa úr flestum dæmum, hann segir að ef 

nemendur skilji ekki dæmin þá sleppa þeir í flestum tilfellum að reikna þau. Hann telur 
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að aukin æfing hjálpi þeim að skilja betur stærðfræðina. Í þriðja lagi telur Reynir að 

með þessari aðferð kenni hann nemendum sínum að bera sjálfir ábyrgð á námi sínu. Ef 

þeir reikna ekki heimadæmin þá falla þeir á prófinu þar sem að einkunn fyrir 

heimadæmin gildir til móts við prófið (Reynir Kristjánsson. 1994:14–15). 

2.7. Einstaklingsmiðað nám 

Í grein sem Hafþór Guðjónsson skrifaði í Netlu fjallar hann um hugtakið 

„einstaklingsmiðað nám“ á gagnrýnan hátt. Hann telur að orðið „einstaklingsmiðað 

nám“ sé ekki við hæfi því að margir virðast halda að nú snúi skólarnir aftur til þeirra 

tíma þar sem bekkir voru getuskiptir. Hann vill afnema orðið „einstaklingsmiðað“ og 

einbeita sér að orðinu „nám“ því að skólastarfið snýst um að aðstoða nemendur við að 

læra. Hann telur að kennarar ættu að einbeita sér að því að sjá hvernig nemendur læra 

og aðstoða þá með tilliti til hvernig þeir gera það. Að hans mati ættu kennarar að skapa 

gott námsumhverfi þar sem nemendum líði vel og þá sé hægt að leyfa nemendum að 

læra á eigin hraða. Hafþór álítur að of mikil áhersla sé lögð á texta í námsbókum en ekki 

það sem nemendur upplifa sjálfir í hinu daglega lífi. Segir hann að algengt sé að 

kennarar reyni að komast yfir sem mest af námsefninu og að ástæðan geti verið áhrif frá 

samræmdu prófunum, því að þau próf mæli helst það sem nemendur eiga að þekkja 

frekar en það sem þeir skilja. Hann spyr hvort kennarar hafi villst af leið með því að 

leggja svo mikla áherslu á yfirferð og hvort slík hugsun og vinnubrögð séu heppileg 

þegar kemur að vitsmunaþroska barna, þegar það eitt er haft í huga að læra texta úr 

bókum og yfirfæra hann á próf. Hafþór telur að athöfnin „að læra“ sé oft túlkað sem að 

„taka við“ og að þróun skóla hafi verið í þá átt að kenna til prófs. Í greininni kemur fram 

að nemendum sem býðst fjölbreytt námsumhverfi fá oftar en ekki tækifæri til þess að 

undrast, rannsaka og deila hugmyndum sínum með öðrum og við þess konar námi fái 

nemendur tækifæri til þess að endurskapa þekkingarheim sinn í athöfnum með öðrum, 

þannig nái nemandinn að skilja sjálfur en ekki endilega að leggja á minnið eitthvað sem 

er til prófs (Hafþór Guðjónsson, 2005). 

Við lestur á þessum fræðigreinum sé ég að fræðimenn hafa ólíkar skoðanir á 

kenningar um nám og er mesti munurinn þegar kemur að heimanámi. Leiðir þeirra að 

nálgun námsefnis eru fjölbreyttar og engin ein leið er hin eina rétta. Ég tel að vinna 

þurfi að miklu leyti með nemendunum sjálfum og að skapa rétt námsumhverfi fyrir þá 

til þess að finna út hvað hentar fjölbreyttum hópi nemenda, ekki bara að skoða markmið 

aðalnámskrár og hvers er vænst af nemendum þar. Ég mun nota þennan fræðilega grunn 
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til þess að túlka niðurstöður mínar úr rannsókninni og fá þar af leiðandi betri sýn á 

hvernig ég mun vilja vinna sem kennari, sérstaklega með það fyrir augum að 

skipuleggja heimanámið og kennsluna almennt. 
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3. Rannsóknaraðferðir og viðtöl 

Til þess að kynnast viðhorfum kennara til heimanáms í stærðfræði tók ég viðtöl við 

fimm stærðfræðikennara á unglingastigi. Síðan lagði ég fram stuttan spurningalista (sjá 

fylgiskjal 2) til að afla upplýsinga um aldur, kyn og starfsreynslu kennaranna. 

Ég hafði samband við skólastjórnendur í nokkrum grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og óskaði eftir viðtali við stærðfræðikennara á unglingastigi (sjá 

fylgiskjal 1). Af þeim fimm skólum sem haft var samband við bárust svör frá kennurum 

í fjórum skólum í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ og í Hafnafirði. Úr einum skólanna 

komu tveir kennarar í viðtal en úr hinum þremur skólunum kom einn kennari frá 

hverjum þeirra.  

Lengd viðtalanna var frá tuttugu mínútum upp í fjörtíu mínútur. Truflun frá 

nemendum kom í tveimur viðtölum en hún kom ekki að sök. Viðtölin fóru fram í 

kennslustofum kennaranna í öllum tilfellum nema í einu en þar var fundarherbergi 

notað. Í tölvupóstinum (sjá fylgiskjal 1) tók ég fram hver væri leiðbeinandinn minn í 

þessari rannsókn, hvers vegna ég væri að gera hana og hvernig væri hægt að ná í mig 

hefðu viðmælendur einhverjar spurningar. 

3.1. Markmið 

Heimanám er málefni sem mig hefur alltaf langað til þess að vita meira um, 

sérstaklega um þátt kennarans, þ.e. hver sýn hans er á heimanám, hvers vegna hann 

leggur heimaverkefni fyrir og í hvernig formi.  

Rannsókn mín fólst í því að fá upplýsingar kennara um heimanám nemenda á 

unglingastigi í stærðfræði. Ég spurði kennarana hvaða hátt þeir hafi á heimanámi 

nemenda og hvernig heimaverkefni þeir legðu fyrir. 

3.2. Þátttakendur  

Þátttakendur voru fimm stærðfræðikennarar á unglingastigi í fjórum grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þeir kenna allir stærðfræði á unglingastigi og eru einnig 

umsjónakennarar í einhverjum árgangi á unglingastiginu. Ég valdi kennara eftir skólum, 

þ.e. ég valdi einn skóla í Reykjavík, einn í Kópavogi, einn í Garðabæ og einn í 

Hafnafirði. Hvaða skóli var valinn úr hverju bæjarfélagi var handahófskennt. Ég breytti 

nöfnum, bæði á skólum og kennurum í þessari ritgerð. Ég nefni þá Eldskóla og 

kennarann þar Eld, Ísskóla og kennarinn er Ísold, Sólskóla þar sem Sóley kennir, og 
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Tunglskóla og þar kenna Dagný og Hanna. Fjórir kennaranna voru konur en einn þeirra 

var karl. Konurnar eru 29 ára, 40 ára, 52 ára og 58 ára, en karlmaðurinn er 63 ára. 

Meðalaldurinn er 48 ár. Menntun kennaranna var í öllum tilfellum B.Ed. gráða, en 

karlmaðurinn er einnig með aðra gráðu frá erlendum háskóla sem tengist ekki kennslu í 

stærðfræði á unglingastigi. Starfsaldur kennaranna er einnig fjölbreyttur. Ísold hefur 

einungis kennt í fjögur ár og hefur allan þann tíma kennt stærðfræði á unglingastigi, 

ásamt því að vera umsjónakennari á unglingastigi. Dagný er næstyngsti kennarinn og er 

hún með fimm ára starfsaldur og hefur kennt stærðfræði í fimm ár á fleiri stigum en 

unglingastigi, en hefur kennt stærðfræði á unglingastigi í fjögur ár. Hún er einnig 

umsjónakennari á unglingastigi. Sóley er með 19 ára starfsaldur sem kennari og hefur 

hún kennt stærðfræði á unglingastigi allan þann tíma en er einnig umsjónakennari á 

unglingastigi. Næstelsti kennarinn er Hanna og er hún með 37 ára starfsreynslu sem 

kennari en 20 ára starfsreynslu sem stærðfræðikennari á unglingastigi og er hún einnig 

umsjónakennari á unglingastigi. Elsti kennarinn, Eldur, er með samtals 16 ára 

starfsreynslu sem kennari, 11 ár sem stærðfræðikennari á öllum stigum en hefur 

einungis kennt stærðfræði á unglingastigi í fimm ár, ásamt því að vera umsjónakennari á 

unglingastigi.  

3.3. Viðtölin 

Allir kennararnir tóku vel í að aðstoða mig í þessari rannsókn. Ég hitti þá alla í 

skólunum sem þeir starfa í og viðtölin tóku ekki langan tíma. Ég fann fyrir miklum 

metnaði þeirra gagnvart starfi sínu og tel ég að það hafi hjálpað mér í að komast að 

niðurstöðum. Ég var með upptökutæki og nokkra punkta á blaði sem ég hafði skrifað 

niður til þess að vera viss um að ég væri búin að fá svör við þeim spurningum sem ég 

hafði hugsað mér að vinna úr. Ég lagði fram spurningar sem leiddu af sér skemmtilegar 

umræður um allt mögulegt sem tengist því að vera stærðfræðikennari á unglingastigi. Í 

stað þess að vera með of fastar spurningar ákvað ég að leyfa kennurunum að tjá sig eins 

og þeir vildu til þess að fá sem mestar upplýsingar frá þeim um hvernig þeir vinna. Allir 

voru þeir opnir og jákvæðir gangvart rannsókn minni og ég fann að þeir höfðu mikla 

þörf fyrir að segja frá reynslu sinni og langaði til leiðbeina mér varðandi framtíðarstarf 

mitt sem stærðfræðikennari. Þar sem rannsókn mín beindist að heimanámi í stærðfræði 

á unglingastigi gerði ég mér grein fyrir því að svörin yrðu mismunandi en það er líka 

hluti af því sem mig langaði að fræðast um. Ég fékk sýnishorn af áætlunum þeirra og 

fékk að sjá stærðfræðistofurnar sem þeir kenna í. Þetta tel ég allt hafa gefið mér 
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fjölbreytta sýn á hvernig kennarar setja upp kennslustund. Í viðtölunum fékk ég ekki 

einungis svör við spurningum sem ég hafði velt fyrir mér heldur fékk ég innsýn inn í 

kennslu almennt, þ.e. kennsluáætlun, uppsetningu skólastofu, próf og kannanir og svona 

mætti lengi telja, því nám felst ekki bara í námsefninu, það skiptir líka miklu máli að 

nemendum líði vel og hafi gott námsumhverfi sem gerir það að verkum að þeir verða 

jákvæðari gagnvart námsefninu.  
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla fjalla ég um niðurstöðurnar úr viðtölunum sem ég tók við 

stærðfræðikennarana. Hér koma fram helstu málefnin sem rædd voru og tengdust 

rannsókn minni og hver skoðun kennaranna er á þeim.  

4.1. Hvaða námsefni er helst notað í kennslu í stærðfræði á 

unglingastigi? 

Almenn stærðfræði 1–3 er sænskur bókaflokkur sem er þýddur og hefur verið 

notaður í stærðfræðikennslu á unglingastigi í fjöldamörg ár, eru þetta þrjár bækur, ein 

bók fyrir hvert ár. Í Almenn stærðfræði eru mörg sýnidæmi, í bókunum eru 

upprifjunardæmi og sjálfspróf eftir hvern kafla (Björk, L. E. Björksten, C. Brolin, H. 

Ernestam, A. og Ljungström, L. F. 1987, bls. 1–3). Átta–tíu 1-6 er námsefni sem gefið 

hefur verið út til kennslu á unglingastigi í grunnskólum á Íslandi. Höfundar Átta–tíu eru 

íslenskir kennara. Það er ein bók fyrir hverja önn á unglingastigi og fjögur þemahefti. 

Hugsmíðahyggja var megin áherslan þegar þetta námsefni var samið og byggir það á 

því að nemandinn sé sjálfstæður í lausn þrauta án þess að fá gefnar upplýsingar eins og 

sýnidæmi (Guðbjörg Pálsdóttir og Guðný Helga Gunnarsdóttir, 2007). Þeir kennarar 

sem ég tók viðtöl við nota allir báðar bækurnar en þó í mismiklum mæli og leggja 

mismunandi áherslu í kennslu sinni.  

Ísold í Ísskóla og Dagný og Hanna í Tunglskóla sögðu að þær notuðu báðar 

bækurnar nokkuð jafnt í kennslunni en það færi þó eftir efni, stundum notuðu þær aðra 

bókina meira en hina eða öfugt því þær veldu þau dæmi sem hentaði úr hvorri bók fyrir 

sig. Allar sögðust þær einnig oft nota bókina Almenn stærðfræði til þess að byrja 

umræðu en færu svo dýpra í efnið með Átta–tíu bókunum. Í Sólskóla er þetta ekki alveg 

eins, þar nota kennararnir bókina Átta–tíu að mestu leyti og Almenn stærðfræði er notuð 

í sérkennslu fyrir lakari nemendur. Sóley í Sólskóla talar um að hún fylgi aðalnámsskrá 

grunnskóla þegar hún velur námsefni til að kenna en það er Átta–tíu nýjasta námsefnið 

sem gefið hefur verið út. Þegar ég talaði við Eld í Eldskóla tók hann allt annan pól í 

hæðina, hann notar yfirleitt bara Almenna stærðfræði í kennslu en grípur þó einstaka 

sinnum í Átta–tíu þegar honum finnst þurfa eitthvað meira en kennt er í Almennu 

stærðfræðinni. 
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4.2. Hvernig heimaverkefni leggja kennararnir fyrir nemendur? 

Flestir kennararnir setja heimaverkefni þannig fram að ef nemendur eru duglegir í 

kennslustundum ná þeir oft að klára heimavinnuna í skólanum og sleppa þar af leiðandi 

við að læra heima í stærðfræði. Einnig fara kennararnir í helstu atriðum eftir 

aðalnámsskrá grunnskólanna þegar þeir taka mið af því hvað leggja eigi áherslu á í 

kennslunni. Einstaklingsmiðað nám er í hávegum haft hjá þeim kennurum sem ég talaði 

við og reyna þeir eftir fremsta megni að koma til móts við nemendur sína eftir getu 

þeirra.  

Kennarar í Tunglskóla og Ísskóla notast við lotubundna stærðfræðikennslu sem 

felst í því að nemendur þurfa að klára lotu og taka lotupróf og ná ákveðinni einkunn úr 

þeim prófum til þess að halda áfram í námsefninu. Í Ísskóla fá nemendur áætlun um 

hverja lotu sem þeir eiga að fylgja og þeir vinna mikið sjálfstætt. Þeir setja sér einnig 

viðmiðunartölu sem þeir velja sjálfir; þannig setur góður námsmaður sér kannski töluna 

9, miðlungsnemandi töluna 7 og slakari nemendur töluna 5-6. Þeirri einkunn þurfa 

nemendur svo að ná á lotuprófi til þess að mega halda áfram í næstu lotu. Nemendur 

geta klárað allt efnið sem þeim er sett fyrir í kennslustundum ef þeir eru duglegir en þeir 

hafa þrjár vikur til þess að vinna hverja lotu. Nemendur sem eru duglegir að ná 

viðmiðunartölu sinni og eru duglegir að halda áfram í næstu lotu klára stundum 

námsefni sitt og fara yfir í námsefni fyrir bekkinn sem er aldurstigi fyrir ofan þá. Þetta 

er svipað í Tunglskóla hjá Dagnýju og Hönnu, þar er námið einnig lotubundið, 

nemendur taka tvær til þrjár vikur í hverja lotu, það fer í raun bara eftir því hvað þeir 

vinna hratt. Þar verða allir að ná 8 úr hverri lotu til þess að mega halda áfram í þá næstu. 

Flestir nemendur í Tunglskóla vinna það vel að þeir eru yfirleitt komnir í námsefnið 

fyrir bekkinn sem er ári á undan þeim. Tvisvar á vetri eru svo haldin stærri lotupróf sem 

eru í raun upprifjun úr námsefninu sem nemendur hafa tekið. Í Tunglskóla geta 

nemendur unnið megnið af námsefninu í kennslustundum en þó setja Dagný og Hanna 

alltaf fyrir 15 dæmi á viku sem nemendur eiga að vinna heima og það eru dæmi sem 

nemendur geta ekki unnið í skólanum. Dagný og Hanna leggja mikla áherslu á að 

nemendur læri að bjarga sér án leiðbeinenda eða kennara í skóla:  

Svo hvetjum við þau náttúrlega til að leita sér aðstoðar ef þau þurfa, þau koma aldrei 

til með að muna allt sem þau læra í stærðfræði en þau þurfa samt að vita að þau geti 

fundið það sem þau þurfa að vita, svona eins og ein sem ég var með, hún var að læra 

seint um kvöldið og mundi ekki hvernig átti að reikna flatarmál á þríhyrningi og allt 
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var komið í klessu og mamman gat ekki hjálpað henni, hún er reyndar aðeins yngri 

eða í 6. bekk, þá hringdi hún bara í 118, þau segjast vita allt þar, bara að bjarga sér 

(Hanna febrúar 2012).  

Sóley í Sólskóla talar um að heimaverkefni sé í raun ekki vinna sem þurfi að ljúka 

við heima en þess í stað skipuleggur hún vikuna og setur fyrir ákveðin verkefni á 

hverjum degi, annaðhvort fjölda blaðsíðna eða fjölda dæma sem nemendur þurfa að 

leysa og ef þeir eru duglegir í kennslustund geta þeir lokið við verkefnin í skólanum og 

þá sloppið við að reikna heima. Ef nemandinn nær ekki að ljúka við verkefnin í 

kennslustund þá þarf hann að ljúka við þau heima. Einnig nefnir Sóley að hún leggi 

stundum fyrir heimakannanir sem nemendur vinna heima, þá mega nemendur fá hjálp, 

t.d. frá foreldrum eða samnemendum, þetta eru u.þ.b. fimm kannanir á önn. Eldur í 

Eldskóla segist leggja fyrir heimaverkefni á hverjum degi. Verkefnin eru þó ekki 

tímafrek og ef nemandinn er duglegur í kennslustund getur hann náð að ljúka vinnunni 

þar en ef ekki lýkur hann við verkefnið heima. Eldur nefnir þó að nemendur í 10. bekk 

fái aukaheimaverkefni um helgar, þar fá þeir nokkur dæmi með sér heim sem eru 

upprifjun frá 8. og 9. bekk. Hann lætur einnig fylgja með eitt til tvö dæmi úr PISA 

könnun þar sem nemendur í 10. bekk munu taka þátt í PISA- rannsókn í vor. 

Helgardæmin eiga nemendur að ljúka við fyrir næstkomandi mánudag og þá fer Eldur 

yfir þau með nemendunum. Með helgardæmunum eru nemendur í raun að rifja upp 

aðalatriðin úr námsefni í stærðfræði á grunnskólastigi fyrir nemendur í 10. bekk og 

þannig markvisst að þjálfa sig fyrir lokaprófin í lok skólaársins. PISA-rannsóknin er 

alþjóðleg rannsókn sem lögð er fyrir 15 ára nemendur í nokkrum námsgreinum, þar á 

meðal stærðfræði til þess að meta hvernig nemendur sem eru að ljúka skyldunámi 

standa sig og hvort þeir hafi þekkingu og hæfni til þess að takast á við verkefni í 

nútímasamfélagi. Rannsóknin er gerð í 32 löndum og taka um 265.000 nemendur þátt í 

henni. Hún var fyrst lögð fyrir árið 2000 og er gerð á þriggja ára fresti 

(Menntamálaráðaneyti, 2001). 

4.3. Krækjur og annað aukaefni 

Þegar ég leitaði eftir svörum um hvort kennarar noti eða bendi nemendum og 

foreldrum á krækjur á netinu eða aukaefni sem gæti orðið þeim til hjálpar við að leysa 

verkefni voru svörin á tvo vegu. Eldur í Eldskóla bendir nemendum eða foreldrum ekki 

á krækjur á netinu en hann tekur annað aukaefni fyrir og lætur nemendur í 10. bekk til 

dæmis reikna PISA-dæmi, að öðru leyti notar hann einungis námsbækurnar. Í Ísskóla 
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notar Ísold að litlu leyti vefinn rasmus.is og töflureiknirit sem og einhverjar þrautir sem 

hún finnur á netinu, annars notar hún bara námsbækurnar. Sóley í Sólskóla segist 

stundum kíkja á netið með nemendum sínum og hún hefur einstaka sinnum notað 

þrautir þaðan en annars segir hún að Átta–tíu fullnægi alveg öllu sem þarf í kennslu í 

stærðfræði á unglingastigi. Dagný og Hanna í Tunglskóla eru þær einu sem nota 

krækjur á netinu eða aukaefni í einhverjum mæli. Þær tala um að þær noti vefinn 

rasmus.is, vef námsgagnastofnunar og vef Heiðarskóla þar sem þær segja að hægt sé að 

finna góð próf. Þær leggja mikla áherslu á að kenna nemendum sínum hvar þeir geti 

leitað sér aðstoðar við námið þegar þeir þurfa. 

4.4. Regluleg föst heimavinna  

Ég spurði kennarana hvort þeir væru reglulega með fasta heimavinnu og svörin 

komu mér verulega á óvart. Í einungis tveimur skólunum af fjórum var um fasta 

heimavinnu að ræða. Í Tunglskóla er heimavinnan sett upp þannig að nemendur fá 

verkefni í lotum og ef þeir eru duglegir að vinna þau í kennslustund sleppa þeir við að 

vinna þau heima og að auki fá þeir alltaf 15 dæmi á viku sem þeir þurfa að reikna heima 

en geta þá fengið aðstoð frá foreldrum eða samnemendum. Þetta eru dæmi sem 

nemendur mega bara vinna utan skóla, sem sagt föst heimavinna. Í Eldskóla fá 

nemendur alltaf vikuskipulag í senn og ef þeir eru duglegir að vinna í kennslustund og 

ná að ljúka við verkefnin sleppa þeir við að vinna þau verkefni heima. Að auki er Eldur 

með helgardæmi fyrir 10. bekk sem nemendur fá á föstudögum og eiga að skila á 

mánudögum. Þetta eru nokkur dæmi sem Eldur tekur úr námsefni 8. og 9. bekkjar, sem 

og einstaka PISA-dæmi. Með þessu nær Eldur að hjálpa nemendum í 10. bekk að rifja 

upp megnið af námsefni unglingastigs. Í Ísskóla og Sólskóla er heimanámið ekki fast og 

reglulegt heldur fá nemendur verkefni fyrir ákveðið tímabil sem þeir geta unnið í 

kennslustund og lokið við þar ef þeir eru duglegir og sleppa þá alveg við að læra heima í 

stærðfræði. Bæði Ísold og Sóley telja að það sé fullnægjanlegt fyrir nemendur og 

misjafnt er hvort nemendur nái að ljúka við verkefnin í kennslustund, það fer yfirleitt 

eftir efninu sem þeir eru með hverju sinni.  

4.5. Þátttaka foreldra í heimanámi barna sinna 

Allir kennararnir úr skólunum sem ég talaði við sögðu að allur gangur væri á 

þátttöku foreldra í heimanámi barnanna og að flestir foreldrar væru allir af vilja gerðir 

til að aðstoða börn sín í náminu. Ísold í Ísskóla sagði að Ísskóli legði ríka áherslu á góð 
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samskipti við foreldra, kennarar senda foreldrum tölvupóst vikulega með upplýsingum 

um gang mála í skólanum. Í öllum viðtölum sem ég átti við kennarana í skólunum 

fjórum kom fram samræmi í frásögn kennaranna sem fólst í því að flestir foreldrar vildu 

aðstoða börn sín og gerðu það. Sumir foreldrar skilja námsefnið og geta aðstoðað heima 

en svo eru aðrir foreldrar sem viðurkenna að þeir skilji ekki námsefnið og geti ekki 

aðstoðað heima. Sérstaklega á þetta við um foreldra á unglingastigi og sérstaklega þegar 

verkefnin komu úr Átta–tíu bókunum þar sem engin sýnidæmi væru í henni til þess að 

leiðbeina foreldrum eða nemendum. Jafnframt sögðu allir kennararnir að sumir 

foreldrar, sem betur fer fáir, hjálpuðu ekkert til við heimanám barna sinna og vissu þeir 

ekki ástæðuna fyrir því. En allir kennararnir sögðu að ef foreldrar gátu ekki aðstoðað 

börnin með heimanámið höfðu þeir samband og létu kennarana vita. Í þeim tilfellum 

fengju nemendur aðstoð í skólanum og kennararnir tækju fullt tillit til þess. Einnig töldu 

kennararnir að foreldrar ættu að einhverju leyti erfiðara með að aðstoða börnin með 

heimanám í stærðfræði vegna þekkingarleysis á námsefninu sökum þess að um nýtt 

námsefni væri að ræða eða að foreldrar þekktu ekki eða myndu ekki eftir námsefninu frá 

námsárum sínum. 

4.6. Áhersluþættir í stærðfræði og aðalnámsskrá grunnskóla 

Kennararnir voru spurðir út í áhersluþætti í stærðfræði og þá aðallega út frá 

aðalnámskránni, það er hvaða efni þeir legðu helst áherslu á í stærðfræði á 

unglingastigi. Algebra, var það svar sem alltaf kom, allir kennararnir sögðu að algebran 

væri stærsti hlutinn af stærðfræði á unglingastigi, því næst almenn brot og þar á eftir 

prósentur. Kennarar úr Tunglskóla, Ísskóla og Sólskóla sögðust miða við aðalnámsskrá 

grunnskóla og uppsetningu skólabókanna þegar þeir væru að skoða áherslur í hverjum 

bekk fyrir sig en Eldur í Eldskóla sagðist einungis nota skólabækurnar þegar hann væri 

að skoða áherslurnar því að hann telur að í aðalnámsskrá grunnskóla sé ekki sundurliðað 

hvað leggja eigi áherslu á í hverjum bekk fyrir sig á unglingastigi grunnskóla. Hann 

sagði að aðalnámsskráin væri einungis með áfangamarkmið fyrir lok grunnskóla, það er 

hvað nemendur ættu að kunna í lok 10. bekkjar. Eldur komst skemmtilega að orði um 

þetta málefni:  

Það er bjánaskapur að taka þriggja ára tímabil sem eitt tímabil og að kennarar hafi 

sjálfdæmi um hvað þeir kenni á því tímabili, og svo er prófað á miðju tímabilinu 

sem þeir giska á að flestir kennarar séu búnir að kenna, þetta er mjög sérstakt.  
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4.7. Eru nemendur almennt jákvæðir gagnvart námsefninu? 

Allir kennararnir töldu að flestir nemendur væru nokkuð jákvæðir gagnvart 

námsefninu og allir kennararnir sögðu að nemendurnir væru jákvæðari gagnvart 

Almennri stærðfræði heldur en Átta–tíu. Þeir töldu að Almenn stærðfræði höfðaði betur 

til nemenda með sýnidæmum og svörum, að hún væri auðveldari í kennslu og að 

nemendur hefðu meiri sjálfsöryggi í því námsefni. Í Sólskóla er einungis kennd Átta–tíu 

og sagði Sóley að nemendur hefðu verið mjög neikvæðir fyrst þegar þetta námsefni var 

tekið upp í skólanum en svo hefðu þeir vanist því og þá hefðu flestir nemendur orðið 

jákvæðari.  

4.8. Kennslan einstaklingsmiðuð 

Allir kennararnir sem ég talaði við sögðu að markmið þeirra væri að hafa námið 

einstaklingsmiðað, þ.e. að huga að getu hvers nemanda og vinna út frá hvar þeir eru 

staddir í námi sínu. Þeir lögðu námsefnið þannig upp að nemendur geta unnið á eigin 

hraða í náminu og að nemendur gætu fengið þá aðstoð sem þeir þyrftu, til dæmis í 

sérkennslu. Þeir sögðu að nemendur væru staddir á misjöfnum stöðum í námsefninu og 

að þeir ynnu á misjöfnum hraða. Sumir nemendur væru eftir á, aðrir væru með námsefni 

ætlað þeirra bekk, enn aðrir væru með námsefni eldri bekkjar og svo væru sumir 

nemendur með námsefni á framhaldsskólastigi, þetta færi eftir getu hvers og eins. Allir 

kennararnir sögðu að þeir reyndu að vera hvetjandi og að þeir bæru hag nemandans fyrir 

brjósti í kennslunni, að þeir tækju tillit ef eitthvað sérstakt væri að hjá nemendum, t.d. 

veikindi eða aukið álag í öðrum fögum í skólanum. Einnig komst Sóley í Sólskóla vel 

að orði þegar hún talaði um að kennsla væri ekki bara námsefni heldur að halda aga í 

kennslustofunni:  

Kennsla er náttúrlega annað og meira en bara námsefni, hún er líka að sinna 

börnunum, þú ert ekki alltaf að fókusera bara á námsefnið, þú ert að fókusera á aga 

og ýmislegt annað í kennslunni, þetta er ekkert alltaf bara einhver leikur að 

námsefninu.  
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5. Umræður og ályktanir 

Af niðurstöðum viðtalanna má ráða að vinnubrögð kennaranna eru ólík. 

Áherslurnar eru flestar þær sömu eða svipaðar en leiðirnar til að nálgast kennsluna 

mismunandi. Þegar litið er á námsefnið sem kennt er, kennsluaðferðirnar og áherslu á 

heimanám hjá kennurunum, má gera ráð fyrir að allt leiði þetta til þess að nemendur 

ljúki skyldunámi sínu með þá þekkingu og hæfni sem ætlast er til af þeim.  

Það sem kom mér mest á óvart þegar spurt var um námsefni er hversu misjafnar 

skoðanir kennarar hafa á námsefninu sem í boði er. Þrátt fyrir að kennarar í tveimur 

skólum sem ég talaði við noti bæði Átta–tíu og Almenna stærðfræði í kennslu þá nota 

kennarar í tveimur öðrum skólum nánast eingöngu aðra bókina. Þetta eru svo ólíkar 

bækur að öllu leyti að ég velti því fyrir mér hvernig nemendur geti náð sama árangri þar 

sem sitt hvor bókin er notuð í kennslu. Allir kennararnir töldu að þeirra leið væri sú 

besta og þeir hafi þarfir nemenda í huga og að þeir væru að vinna eftir 

áfangamarkmiðum aðalnámsskrár grunnskóla þegar þeir skipulegðu kennsluna. Allir 

kennararnir sögðu að námsefnið Átta–tíu væru mun erfiðara en námsefnið Almenn 

stærðfræði. Þeir sögðu að það væri ekkert líkt með þessum tveimur bókum og er þá átt 

við mismunandi áherslur, dæmi og annað. Þeir töluðu um að Átta–tíu bækurnar væru 

þyngri, engin sýnidæmi væru í þeim og mikið um orðadæmi sem væru oft erfið, til 

dæmis fyrir nemendur með lesblindu. Þeir sögðu allir að Almenna stærðfræðin væri án 

efa auðveldari fyrir nemendur því þar væri mikið um sýnidæmi, svör væru við 

spurningum og að miklar endurtekningar væru á dæmum. Einn kennarinn orðaði það 

þannig að Almenn stærðfræði hentaði til þjálfunar en að Átta–tíu færi svo dýpra í efnið.  

Eins og kom fram í niðurstöðunum þá er heimavinna ekki mikil hjá nemendum 

þeirra kennara sem ég tók viðtöl við. Ef nemendur ná að ljúka við vikuskammtinn sinn 

af verkefnum í kennslustund þá sleppa þeir við að vinna þau heima. Þetta voru svör 

flestra kennaranna en þó sögðust tveir kennarar vera með heimavinnu þótt í mjög litlum 

mæli væri. Kennarar í tveimur skólum eru með kennsluna lotubundna og eru loturnar 

hjá þeim þrjár vikur í senn. Í þessum lotum fá nemendur áætlun með dæmum sem þeir 

eiga að leysa. Í báðum skólunum sögðu kennararnir að flestir nemendur ynnu það vel að 

þeir næðu að klára alla áætlunina í kennslustund og slyppu þar af leiðandi við að vinna 

heima. Í lok lotunnar tækju nemendur próf þar sem þeir þurfa að ná ákveðinni einkunn 

til þess að geta haldið áfram í næstu lotu. Kennararnir sem eru með fasta heimavinnu í 
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hverri viku leggja fyrir 15 dæmi sem nemendur eiga að vinna heima og geta þeir þá 

fengið aðstoð frá foreldrum eða samnemendum. Þetta gera þeir til þess að nemendur 

þjálfist í því að læra heima, án leiðbeinenda, t.d. kennara, og til þess að kenna þeim að 

leita eftir utanaðkomandi aðstoð og að sýna sjálfstæð vinnubrögð. MacBeath og fleiri 

(1990) hafa sett fram sams konar hugmyndir í skrifum sínum, þ.e. að heimavinnu ætti 

að vinna utan skóla án kennara í kennslustund en ekki í kennslustundinni sjálfri. Í einum 

skólanum er bara fast heimanám í 10. bekk, þar lætur kennarinn nemendur fá 

heimavinnu um helgar þar sem hann setur fyrir upprifjunarverkefni úr 8. og 9. bekk. 

Þetta segir hann að hafi reynst vel í kennslunni og að nemendur séu almennt ánægðir 

með þetta fyrirkomulag sem þjálfi þá fyrir lokaprófið í stærðfræði úr grunnskóla.  

Þegar hér er komið fer ég að ígrunda af hverju kennarar leggi mismikla áherslu á 

heimanám. Hvernig mun ég setja fram heimavinnu þegar ég hef störf sem kennari? 

Einnig velti ég þeim möguleika fyrir mér hvort ekki væri gott fyrir kennaranema að fá 

kennslu í að leggja fram og skipuleggja heimavinnu en það er þáttur í kennslu sem mér 

finnst ég ekki vita mikið um en tel án nokkurs efa að ég þurfi að vita mikið um, eins og 

annað sem lýtur að því að verða góður kennari. Í grein Hrólfs Kjartanssonar (1993) 

kemur fram að heimavinna í eldri bekkjum grunnskóla virðast auka líkurnar á góðum 

námsárangri, þannig fá nemendur þjálfun, læra að undirbúa sig og vinna sjálfstætt úr 

verkefnum. Ég tel að allir kennarar ættu að hafa það að markmiði að fá nemendur til 

þess að dýpka skilning sinn á námsefninu og geta nýtt sér það í samfélaginu hvort sem 

um áframhaldandi nám verður að ræða eða ekki.  

Kennararnir lögðu ekki mikið upp úr því að nota krækjur og annað aukaefni í 

kennslu. Flestir notuðu í litlum mæli einstaka síður sem aukaefni fyrir nemendur. 

Kennarar sögðust ekki leggja mikið upp úr því að leiðbeina nemendum um hvar þeir 

gætu leitað sér aðstoðar á netinu. Í einum skóla sögðust kennararnir leggja mikið upp úr 

því að sýna nemendum hvar hægt væri að finna aukaefni og hjálparsíður í stærðfræði. 

Þetta gerðu þeir til þess að auðvelda nemendum að læra heima og læra að bjarga sér 

þegar þeir strönduðu við einhver dæmi. Þessir kennarar telja að nemendur verði 

sjálfsöruggari þegar þeir hafa þessa vitneskju og að nemendur næðu frekar að klára 

heimavinnuna ef þeir vissu hvar væri hægt að leita aðstoðar. Að leita sér aðstoðar á 

öðrum stöðum en í kennslustund í skólanum er hluti af náminu. Þessir kennarar telja að 

það ætti að kenna öllum nemendum að leita sér aðstoðar á netinu.  
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Þegar ég spurði út í reglulega, fasta heimavinnu bjóst ég ekki við þeim svörum sem 

ég fékk hjá kennurunum. Þeir leggja ekki mikið upp úr því að hafa fasta og reglulega 

heimavinnu heldur er skipulagið þannig að ef börnin ná að vinna vel í skólanum geta 

þau klárað það sem lagt er fyrir þau í kennslustund og sleppt því að læra heima. Aðeins 

einn kennari svaraði á þá leið að í hans skóla væri alltaf um fasta heimavinnu ræða, í 

hverri viku fyrir alla nemendur. Í öðrum skóla er einungis um fasta heimavinnu að ræða 

um helgar fyrir nemendur í 10. bekk en í hinum skólunum er ekki föst og regluleg 

heimavinna heldur eiga nemendur að ljúka við ákveðna áætlun í viku hverri og flestir ná 

að ljúka þeirri áætlun í kennslustundum. Þetta kom mér á óvart þar sem ég er sjálf vön 

fastri heimavinnu frá mínum grunnskólaárum. Þeir kennarar sem leggja ekki reglulega 

fyrir heimaverkefni sögðu að þeim fyndist nóg að leggja fyrir vel valin verkefni og gefa 

nemendum tækifæri til að ljúka þeim í kennslustund, þannig bæru nemendur sjálfir 

ábyrgð á hvernig þeir vildu hátta námi sínu. Aftur á móti sögðu kennararnir sem leggja 

fyrir fasta heimavinnu í hverri viku að með því móti þjálfist nemendur í því að taka 

ábyrgð á náminu og að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum. Einnig töldu þeir kennarar að 

með því móti lærðu nemendur að bjarga sér sjálfir og að leita sér aðstoðar. Kennarinn 

sem er einungis með fasta heimavinnu fyrir 10. bekk sagðist vera með hana til þess að 

nemendur gætu rifjað upp það helsta úr námsefni 8. og 9. bekkja.  

Þessar niðurstöður eru í líkingu við þau undirstöðuatriði sem Nelsen o.fl. (1996) 

nefna, að nemendur þjálfi það sem þeir læra í kennslustund, að þeir læri að skipuleggja 

sig og taka ábyrgð á námi sínu og tileinki sér þann sjálfsaga og þrautseigju sem þarf til 

þess að ljúka þeim verkefnum sem þeir byrja á, hvort sem þeir ná því í skólanum eða 

þurfa að ljúka þeim heima. 

Eins og við var að búast sögðu allir kennararnir að þátttaka foreldra væri mismikil. 

Kennararnir töluðu um að sumir foreldrar aðstoðuðu börn sín mikið á meðan aðrir 

foreldrar skiptu sér ekkert eða ekki mikið af námi barna sinna. Kennararnir töluðu 

einnig um að sumir foreldrar viðurkenndu að þeir gætu ekki aðstoðað börn sín þó svo að 

þeir vildu því að þeir hefðu ekki þekkingu á námsefninu og skildu það ekki. Þetta átti í 

flestum tilfellum við þegar námsefni nemendanna var úr bókunum Átta–tíu. Töluðu þá 

foreldrarnir um að þeir skildu ekki námsefnið og vissu ekki hvernig ættu að aðstoða 

börnin. Helsta ástæðan var að engin sýnidæmi eru í bókinni og ekkert sem getur rifjað 

upp fyrir foreldrunum hvernig dæmin eru leyst. Allir kennararnir voru sammála um að 

Almenn stærðfræði væri auðveldari í heimanámi. Þarna sé ég möguleika á því að vera 
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með kennslu eða kynningu fyrir foreldra um námsefnið sem kennt er í stærðfræði á 

unglingastigi í grunnskóla. Einnig væri gagnlegt að vera með kynningu á krækjum þar 

sem hægt er að leita sér aðstoðar með námsefnið. Ég tel það nokkuð víst að foreldrar 

viti ekki að hægt sé að finna á netinu hjálparsíðu með Átta–tíu námsefninu.  

Að mínu mati ætti að efla þennan hluta námsins. Þær rannsóknir sem ég skoðaði og 

tala um í fræðilega hlutanum eins og til dæmis rannsóknir úr bókinni Working with 

Parents – A Practical Guide for Teachers and Therapists og rannsókn Nönnu Kristínar 

Christiansen eru allar á þá leið að þátttaka foreldra í námi barna sinna auki líkurnar á 

betri námsárangri og ætti það eitt að efla okkur í að stuðla að auknu samstarfi milli 

skóla og foreldra, ekki síst með fyrir þá nemendur í huga sem þurfa aukna aðstoð.  

Það kom mér alls ekki á óvart þegar ég spurði spurningar um helstu áherslur í 

stærðfræði á unglingastigi, flestir kennararnir sögðu að áherslan væri á algebru, einnig 

að þar á eftir væru almenn brot og prósentur. Allir kennararnir sögðust styðjast við 

markmið aðalnámskrár grunnskóla þegar þeir skipulögðu kennsluna en þó var einn 

kennari sem sagðist ekki vera sáttur við aðalnámskrá vegna þess að áfangamarkmiðin 

miðast við það sem nemendur eiga að vera búnir að læra við lok 10. bekkjar en ekki við 

lok hvers bekkjar fyrir sig. Hann taldi að þetta væri stór galli á námskránni og að hann 

hefði margoft kvartað yfir því. 

Gaman þótti mér að heyra þegar rætt var um jákvæðni nemenda gagnvart 

námsefninu að allir kennararnir töldu flesta nemendur sína almennt vera jákvæða 

gagnvart námsefninu og uppsetningu kennslunnar í stærðfræði þar sem oft er talað um 

stærðfræði á neikvæðan hátt í samfélaginu. Kennararnir sögðu þó að meiri neikvæðni 

væri gagnvart Átta–tíu námsefninu heldur en námsefninu í Almennri stærðfræði. 

Kennarar í einum skólanum sögðu aftur á móti að með því að þeir sjálfir væru jákvæðir 

og með því að skapa jákvæða umræðu um stærðfræði næðu þeir að smita því viðhorfi út 

frá sér. Þeir sögðu að þeirra sýn og þeirra jákvæðni skipti jafnmiklu máli og sjálft 

námsefnið. Það þekkja flestir af eigin raun, að skilja námsefnið auðveldar og hjálpar við 

áframhaldandi nám. Í grein Reynis Kristjánssonar (1994) bendir hann á að oft eru 

bekkir fjölmennir og þá er erfitt að halda utan um öll verkefni sem nemendur vinna. 

Hann jók fjölda verkefna sem nemendur fá og gaf rétt svar við öllum dæmum sem þeir 

leystu, hvort sem þau voru rétt leyst eða ekki. Með því móti fær hann nemendur til þess 
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að reyna við dæmi og að gefast ekki upp þegar á móti blæs. Hann talar einnig um að 

reikningur sé bæði skilningur og þjálfun og að meta ætti allt sem nemendur reyna við. 

Umræðan í skólasamfélaginu um þessar mundir snýst mikið um að nám verði að 

vera einstaklingsmiðað og að aukin áhersla skuli lögð á skóla án aðgreiningar. Allir 

kennararnir sem ég talaði við sögðust leggja áherslu á einstaklingsmið nám og að 

markmið þeirra væri að nemendur fengju námsefni við hæfi. Þetta átti sérstaklega við þá 

kennara sem notuðu lotubundna kennslu í stærðfræði en þar vinna nemendur algjörlega 

eftir eigin getu. Í hinum skólunum voru flestir nemendur samstíga í náminu en þó eru 

alltaf einhverjir nemendur í öllum skólunum sem annaðhvort eru á eftir eða á undan 

sínum árgangi. Í viðtölunum fékk ég að sjá skólastofurnar og þá aðstöðu sem nemendur 

hafa í skólanum til þess að læra. Tel ég að það sem ég sá geri það að verkum að 

nemendur fái það námsumhverfi sem þau þurfa til þess að auka á vellíðan í skólanum. 

Einnig gerir gott námsumhverfi það að verkum að kennslan og námið sé miðað að 

þörfum nemenda eins og Hafþór Guðjónsson (2005) talar um í grein sinni á Netlu. Þar 

talar hann um að skapa þurfi námsumhverfi þar sem að nemendur líði vel í, þá gangi 

þeim betur að læra, það sé stór hluti af því að einstaklingsmiða námið fyrir nemendur. 

Í heildina litið komu svörin í þessari rannsókn mér ekki á óvart. Ég hefði viljað sjá 

meira af reglulegu heimanámi hjá nemendum, vegna þess að á framhaldsskólastiginu er 

gert ráð fyrir heimanámi, og þar bera nemendur meiri ábyrgð sjálfir á náminu. Þá þurfa 

þeir að hafa tileinkað sér þann sjálfsaga að læra heima og kunna að leita sér að 

hjálparefni. Það er athyglisvert að skoða aldur og kyn kennaranna með tilliti til hvernig 

þeir skipuleggja kennsluna, þar á ég við hvernig kennslan er sett upp og hvort aldur og 

kyn kennaranna hafi einhver áhrif á kennsluskipulagið. Ég tók strax eftir því að eini 

karlkynskennarinn í hópnum, og einnig sá elsti, skipuleggur kennslu sína á þann hátt 

sem ég flokka sem einfaldan hátt og er ekkert að flækja hlutina eins og með kennslu þar 

sem að nemendur eru á misjöfnum stöðum í námsefninu. Hann myndi flokkast sem 

kennari af gamla skólanum að mínu mati, það er að segja með námsefnið Almenn 

stærðfræði í kennslu, sem kennarar telja auðveldara og meiri um endurtekningar, einnig 

notar hann ekki krækjur eða aukaefni í sinni kennslu. Þegar ég tala um kennari af gamla 

skólanum þá á ég við að námsefnið sem hann notar er einfaldara í kennslu og þar fá 

nemendur sýnidæmi og mikið er um endurtekningu verkefna, það er að hann notar 

mikið af þjálfunardæmum en ekki mikið af orðadæmum sem þarfnast þess að 

nemandinn þurfi að skoða dæmin og lausnirnar út frá fyrri þekkingu en án sýnidæma í 
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bókum. Einn kennarinn í hópnum notar einungis Átta–tíu bækurnar í kennslu vegna þess 

að það er nýjasta námsefnið sem hefur verið gefið út og þeim kennara finnst að kennarar 

ættu almennt að hafa það í huga að nýjasta námsefnið er án efa það sem ætlast er til að 

kennarar noti við kennslu. Sá kennari sem er ekki með fast heimanám og telur ekki að 

námsefnið sé það eina sem notast þurfi við í kennslu er þeirrar skoðunar að huga ætti að 

því að halda góðum aga í bekknum. Þeir kennarar sem skipulögðu kennsluna í lotum 

nota fjölbreyttustu kennsluaðferðirnar. Taka þeir mið af ólíkum einstaklingum og þeim 

finnst að kenna ætti stærðfræðina á sem fjölbreyttastan hátt, þ.e. að kenna jafnt báðar 

námsbækurnar sem í boði eru og að nota krækjur og annað aukaefni sem hægt er að 

finna.  
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6. Lokaorð 

Allir þurfa að ganga í grunnskóla og heimanám er stór hluti af 

grunnskólagöngunni. Kennarar, foreldrar og nemendur hafa ólíkar skoðanir á 

heimanámi og hugmyndir um það. Flestir geta þó verið sammála um að heimanám sem 

sett er fram með réttum áherslum samkvæmt aðalnámsskrá grunnskólanna og í 

samvinnu heimila og skóla auki ánægju nemenda og er af hinu góða og leiðir til góðs 

námsárangurs.  

Þegar kennarar skipuleggja heimanám þurfa þeir að spyrja sig hvað sé mikilvægt 

að nemendur læri heima, Þetta er grundvallaratriði við skipulagningu heimanáms því að 

tilgangur með heimanámi er að nemendur dýpki skilning sinn og þekkingu. Heimanám 

er yfirleitt áframhaldandi vinna nemandans við námsefnið eftir að heim er komið, 

þannig þurfa nemendur að læra að taka ábyrgð á námi sínu sjálfir og auka þannig 

sjálfstæði sitt.  

Tilgangur þessarar ritgerðar var að fá betri innsýn inn í hugarheim kennarans þegar 

hann skipuleggur heimavinnu, hvers vegna hann leggur fyrir heimaverkefni og hvernig 

hann leggur þau fyrir. Þetta er hluti af skólastarfinu sem ég hef viljað kynnast betur. Ég 

lærði mikið af þessari rannsókn, sérstaklega um áherslur í heimanámi og hvernig það er 

skipulagt af kennurum. Það sem ég hef lært af þessari rannsókn er að mestu um hvernig 

skipulag kennarar nota, það er hvernig þeir setja upp kennsluna fyrir skólaárið sem er 

t.d. með lotubundinni kennslu. Lotubundna kennslan heillaði mig um leið og þeir 

kennarar sem nota hana útskýrðu út á hvað hún gengur og hvað þeir fá frá nemendum 

sínum þegar þeir fá tækifæri til að vinna lotuna á eigin hraða og eftir eigin getu. Við 

framkvæmd lotubundinnar kennslu fá nemendur tækifæri til þess að vinna þann 

námsþátt í ákveðin tíma sem kennarinn skipuleggur og taka svo könnun eða próf í lok 

lotunnar. Þurfa þeir að ná ákveðinni viðmiðunartölu á þessum prófum til þess að mega 

halda áfram í næstu lotu. Með þessu fyrirkomulagi öðlast nemendur djúpa þekkingu á 

námsþættinum hverju sinni. Ég álít einnig að nemendur þurfi alltaf að fá einhver 

heimaverkefni með sér heim, með því læra þeir að leita sér aðstoðar ef þeir þurfa hjá 

öðrum en kennaranum, t.d. á netinu. Þetta getur hjálpað þeim í framtíðinni við að leysa 

hinar ýmsu þrautir sem fylgja því að vera virkur þegn í því samfélagi sem við búum í. 

Þegar ég lít yfir skoðanir kennaranna á námsefninu sem í boði er finnst mér nauðsynlegt 

að kenna bæði Átta/tíu og Almenna stærðfræði því að þær bjóða upp á mismunandi 
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áherslur og nálgun á námsefninu. Á heildina litið náði ég að upplifa það sem var efst á 

baugi hjá mér, að kynnast starfinu sem kennari út frá sýn þeirra kennara sem ég ræddi 

við, fá mismunandi skoðanir og mismunandi kennsluaðferðir sem þeir vinna eftir. Er ég 

mjög þakklát fyrir þessa reynslu og mun ég nýta mér hana í framtíðinni. 
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Fylgiskjal 1 

Sæl/sæll 

Ég heiti Guðrún Ása Jóhannsdóttir og er nemi við Háskóla Íslands, á 

menntavísindasviði og er núna í vor að klára lokaritgerðina mína í grunnámi í 

kennaradeild með stærðfræði á unglingastigi sem kjörsvið. Mig langaði að athuga hvort 

möguleiki væri að ég fengi að ræða við stærðfræðikennara hjá ykkur á unglingastigi og 

leggja fyrir hann nokkrar spurningar. Rannsókn mín beinist að heimanámi í stærðfræði á 

unglingastigi og viðhorfi kennara til heimanáms í stærðfræði. Eru þetta spurningar sem 

ég legg fyrir í viðtali. Þessi viðtöl ættu ekki að taka langan tíma. Leiðbeinandinn minn 

heitir Jónína Vala Kristinsdóttir, lektor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, og er 

hægt að ná í hana til að fá frekari upplýsingar í s: 525-5511 eða með tölvupósti: 

joninav@hi.is . 

Með kærri kveðju,  

Guðrún Ása Jóhannsdóttir 

gaj6@hi.is  

s: 895-7382 
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Fylgiskjal 2 

1) Nafn:__________________________________________________________ 

2) Aldur:_________________________________________________________ 

3) Kyn:__________________________________________________________ 

4) Menntun:_______________________________________________________ 

5) Starfsaldur:_____________________________________________________ 

a) Sem kennari:________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

b) Sem stærðfræðikennari:________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

c) Sem stærðfræðikennari á unglingastigi:____________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 


