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Útdráttur 

 Í verkefninu  er leitast við að varpa ljósi á heimanám yngstu nemenda grunnskólans og einnig 

að fá álit kennara á heimanámi nemenda sinna. Í fyrri hluta verkefnisins er fjallað um 

heimanám á fræðilegan hátt. Fjallað um hvað felst í heimanámi nemenda, hver sé tilgangurinn 

með heimanámi og hver séu helstu markmið heimanáms. Mikilvægi foreldrasamstarfs er 

skoðað og einnig gerð grein fyrir kostum heimanáms sem og göllum þess. Í náminu í 

grunnskólakennarafræðum hefur mikilvægi lestrarnáms grunnskólanemenda verið ítrekað. 

Heimalestur nemenda er talinn mikilvægur og þykir nánast sjálfsagt að nemendur lesi heima á 

hverjum degi. Það var því einkum önnur heimavinna en lesturinn sem skoðuð var í þessari 

ritgerð, þó örlítið sé komið inn á lestur. 

Í síðari hluta verkefnisins er gerð grein fyrir niðurstöðum úr viðtölum sem tekin voru 

við sex kennara sem kenna nemendum í yngstu bekkjum grunnskólans. Lagt var upp með að 

skoða heimanám yngstu barnanna, kanna hversu mikið heimanámið væri og hvað það væri 

helst sem nemendur væru að læra heima, þ.e. hvort einhverjar greinar væru látnar ganga fyrir í 

heimanáminu, fremur en aðrar. Kennararnir voru spurðir út í viðhorf foreldra til 

heimanámsins og hvort foreldrar lendi í vandræðum með heimanám barna sinna. 

Helstu niðurstöður úr viðtölum eru að þeir kennarar sem rætt var við voru almennt 

ánægðir með heimanám nemenda sinna og þeim finnst að þeir sjái marktækan mun á 

námsgetu nemendanna vegna heimanámsverkefna. Margir kennarar nefndu að kostir 

heimanámsins væru tvímælalaust jákvæð samskipti milli heimila og skóla, ásamt aukinni 

skipulagshæfni nemenda sem fylgi þeim áfram út í lífið. Gallar heimanáms séu þó þeir að 

ekki hafi allir nemendur jöfn tækifæri til heimanáms á heimilum sínum, t.d. nemendur sem 

eru með annað móðurmál en íslensku, þar sem foreldrar þeirra geta ekki aðstoðað þá við 

heimaverkefni sökum þess að þeir skilji ekki íslensku. 
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1 Inngangur 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði fyrir nokkrum mánuðum þegar ég fór að velta fyrir 

mér efni í lokaritgerð. Sjálf hef ég ekki persónulega reynslu af heimanámi öðru en því sem ég 

vann í grunnskóla, en það gefur líklega enga mynd af því hvernig heimanámi er háttað í 

gunnskólum í dag. Í kennaranáminu var ekki mikið fjallað um heimanám nemenda svo það 

eina sem ég vissi um heimanám var það sem ég hafði kynnst í vettvangsnámi mínu. Þar bar 

hæst heimalestur sem nemendur sinntu á hverjum degi og einnig heimaverkefni sem 

nemendur fóru með heim á þriðjudegi og áttu að klára fyrir næsta mánudag og höfðu þeir því 

það sem eftir var af vikunni og helgina til að klára verkefnin. 

 Hjá vinum og ættingjum sem eiga börn í yngstu bekkjum grunnskólans hafði ég örlítið 

hlerað hvernig þeim þætti heimanám barna sinna. Skoðanirnar voru ýmsar og jafn misjafnar 

og þær voru margar. Sumum fannst sá tími sem fór í heimanámið vera dýrmætur þó það færi 

oft langur tími í það. Á öðrum heimilum var heimanámið nánast kvöð og þar sem börnin voru 

svo önnum kafin í tómstundum að lítill tími gafst í heimanámið þegar heim var komið. Hjá 

nokkrum var ekkert heimanám nema lestur og fannst þeim foreldrum það gefast vel og eyddu 

þeir því jafnvel meiri tíma í lesturinn fyrir vikið. Ég varpaði því fram 

rannsóknarspurningunni: Skiptir heimanám máli fyrir yngstu nemendur grunnskólans? 

Miðað við þær mismunandi skoðanir sem ég hafði heyrt af heimanámi fannst mér 

tilvalið að kanna viðhorf foreldra til heimanáms barna sinna. Í samráði við Gunnhildi 

Óskarsdóttur leiðbeinanda minn ákváðum við hins vegar að ég myndi eingöngu ræða við 

kennara nemenda í yngstu bekkjum grunnskólans. Það að ræða við foreldra hefði orðið of 

umfangsmikið. Við vorum sammála um að kennararnir eru þeir sem eru einna fróðastir um 

heimanám nemenda sinna. Geta rætt um kosti og galla, tilgang og markmið heimanámsins. 

Kennararnir hafa einnig góða yfirsýn yfir það hvort heimanámið skili markvissum árangri hjá 

nemendunum, foreldrar nemendanna væru jafnvel of tengdir þeim til að svara og hafa einnig 

ekki sömu yfirsýn og kennararnir. Kennararnir hafa einnig einhverjar hugmyndir um viðhorf 

foreldra nemenda sinna til heimanáms í bekknum. Engu að síður væri mjög fróðlegt að kanna 

viðhorf foreldra til heimanáms, en það er efni í aðra og stærri rannsókn. 

 Í fyrri hluta verkefnisins er fjallað um heimanám á fræðilegan hátt. Í síðari hluta 

verkefnisins eru niðurstöður úr viðtölum við sex kennara sem kenna nemendum í yngstu 

bekkjum grunnskólans. 
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2 Heimanám  

Hér á eftir verður fjallað almennt um heimanám á fræðilegan hátt. Gerð verður grein fyrir 

tilgangi og markmiðum heimanáms ásamt því sem kostum þess og göllum verður velt upp. 

Stuðst verður við ýmsar kenningar fræðimanna í umfjölluninni. 

 

2.1 Hvað er heimanám 

Heimanám er samkvæmt nafninu, nám sem á sér stað á heimili nemandans. Heimanám er 

unnið eftir skóla og utan veggja skólans og í flestum tilvikum undir leiðsögn foreldris eða 

forráðamanns. Heimanám eru verkefni sem kennari úthlutar nemendum og þeim er gert að 

vinna eftir að hefðbundinni kennslu lýkur, á heimili nemendanna, á bókasafninu, í gæslu eftir 

skóla eða hvar sem nemendur kjósa en innan ákveðins tímaramma (Cooper, 2001:3). 

 Heimanám er góð leið fyrir foreldra til að fylgjast með námi barna sinna. Að mörgu er 

þó að hyggja og finna sumir foreldrar fyrir óöryggi vegna heimanáms barna sinna og þá 

jafnvel hversu mikið þeir eigi að aðstoða börnin við heimanámið (Vaughn, Bos og Schumm, 

2011:83). Kennarar kannast við dæmi þar sem foreldrar vinna jafnvel heimavinnuna fyrir 

barnið og þarf þá ekki að spyrja um tilgang heimanámsins fyrir barnið, foreldrarnir gera 

heimanámið jafnvel í von um að barninu gangi betur eða foreldrið er jafnvel hrætt um að 

barninu gangi illa eða er að forða því frá því að gera mistök (Vatterott, 2009:34-35). 

Heimanám þarf að hafa tilgang fyrir nemendur svo verkefnin skili tilætluðum árangri. 

 Misjafnt er milli skóla hvort ætlast er til heimanáms af nemendum og einnig er 

misjafnt milli skóla, þar sem heimanám tíðkast, hversu mikið heimanám er sett fyrir 

nemendur. Algengt er að nemendur fái heimanámið með sér heim á miðvikudögum eða 

fimmtudögum og eigi að skila því á næsta þriðjudegi. Nemendum er með því gefið tækifæri 

til að skipuleggja heimanámið, þ.e. hvenær þeir vilja vinna það, smátt og smátt, allt á fyrsta 

degi eða jafnvel klára það yfir helgina. 

Heimanám þótti nauðsynlegt á árum áður þegar skóladagurinn var styttri, en nú mætti 

hugsanlega segja að heimanám sé barn síns tíma og að foreldrar ættu frekar að nota þann 

stutta tíma sem þeir fá með börnunum sínum eftir vinnu í annað en heimanám. Þjóðfélagið í 

dag einkennist oft af miklum hraða. Það er af sem áður var þegar skólinn var einungis 2 - 4 

klukkustundir á dag og mæður jafnvel heimavinnandi og gátu sinnt heimavinnu barnanna 

sinna með þeim í friði og ró og frístundastarf var ekki í þeim mikla mæli sem við þekkjum í 

dag (Nanna Kristín Christiansen, 2011:125). 
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 Heimanám getur verið bæði bókleg verkefni sem og ýmsar aðrar æfingar. Nám 

nemenda á sér stað allt frá fyrstu tíð á heimilum þeirra og er mikilvægt að foreldrar geri sér 

grein fyrir að þeirra þáttur er mikilvægur í námi barnanna. Foreldrar eru fyrirmyndir barna 

sinna í öllu sem þeir gera og geta sýnt börnum sínum mikilvægi þess að læra að lesa og skrifa 

þar sem sú færni fléttast inn í daglegt líf foreldranna, t.d. með dagblaða- og bókalestri, með 

því að skrifa á afmæliskort eða skrifa minnismiða til annarra fjölskyldumeðlima. 

Heimilisstörfin eru ekki síður mikilvæg, börn fylgjast með því sem foreldrarnir gera og 

heilmikill heimalærdómur á sér stað (Browne, 2010:231). 

 

2.2 Tilgangur heimanáms 

Heimanámsverkefni nemenda þurfa að hafa tilgang og bjóða nemendum upp á tækifæri til að 

æfa og styrkja það sem áður hefur verið kennt í skólanum. Kennarar þurfa einnig að gefa skýr 

fyrirmæli um hvenær eigi að skila heimavinnunni. Kennarinn þarf að leggja sitt af mörkum 

með því að gefa nemendum endurgjöf á heimaverkefnin og kanna ástæður þess sé 

heimaverkefnum ekki skilað á réttum tíma (Vaughn o.fl., 2011:456). 

 Good og Brophy vitna í rannsókn Epstein frá árinu 2001, varðandi 10 ástæður þess að 

nemendum eru gefin heimanámsverkefni. Ástæðurnar eru eftirfarandi: 

  

 Æfing – til að auka hraða, leikni og að viðhalda hæfni. 

 Undirbúningur – til að undirbúa sig fyrir næstu kennslustund, eða ljúka 

verkefnum sem byrjað var á í skólanum. 

 Þátttaka – að auka þátttöku nemenda og ánægju þeirra af námsefninu. 

 Persónuleg þróun – til að auka ábyrgð nemenda, þrautseigju, skipulagshæfileika 

og sjálfstraust. Einnig að uppgötva og þekkja kosti nemenda og aðra færni sem ekki 

er kennd í kennslustundum. 

 Samvinna – að nemendur séu hvattir til að vinna saman að úrlausn verkefna og 

læra þannig einnig af hver öðrum. 

 Samskipti foreldra og barns – til að koma á samskiptum milli foreldra og barns 

um mikilvægi náms og hvernig hægt sé að nýta nám í daglegu lífi. Einnig svo 

foreldrar fái vitneskju um nám barna sinna og geti veitt þeim stuðning í náminu. 

 Samskipti foreldra og kennara - gerir kennurum kleift að upplýsa foreldra um 

skólastarfið og þau verkefni sem barnið glímir við hverju sinni og hvernig barninu 

gengur í náminu. 
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 Tengsl við samfélagið – til að sýna samfélaginu að í skólanum vinni nemendur, 

auk þess sem þeir vinni heimavinnu eftir skóla. Hægt sé að tengja nám nemenda við 

raunverulegt líf í samfélaginu. 

 Stefna – að fylgja eftir heimanámsstefnu skólans um fyrirfram ákveðið magn af 

heimavinnu, daglega eða vikulega. 

 Refsing – að refsa nemendum fyrir hegðunarbrot eða að vinna ekki nægilega vel í 

kennslustund. 

Að mati þeirra Good og Brophy er þó raunhæfasti og mikilvægasti tilgangur heimanáms fyrir 

nemendur; æfingin, undirbúningurinn, persónuleg þróun hvers nemanda sem og samskipti og 

tengsl foreldra og barns við vinnslu heimanámsins. Að þeirra mati er jafnframt ekki vel til 

fallið að nota heimanám sem refsingu (Good og Brophy, 2008:329). 

  

2.3 Samstarf heimila og skóla / Foreldrasamstarf 

Mikilvægi samstarfs heimila og skóla er ótvírætt. Í upphafi skólagöngu nemenda er mikilvægt 

að foreldrum eða forráðamönnum sé gerð grein fyrir þeirri ábyrgð sem hvílir á þeim varðandi 

samstarf við skólann og að kennarinn útskýri hvernig best sé að haga samstarfinu. Í lögum um 

grunnskóla kemur fram að foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna og það sama á einnig við 

um heimanám. Foreldrum ber einnig skylda til að fylgjast með námsframvindu barnanna í 

samvinnu við börnin sjálf og kennarann (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008:4). Í aðalnámskrá 

grunnskóla kemur fram að foreldrar beri ábyrgð á heimanámi barna sinna sem skólinn og 

foreldrarnir hafa samþykkt. Einnig er þar tekið fram að frístundastarf eigi ekki að bitna á námi 

barnanna (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:36). 

 Grunnskólar þurfa á jákvæðri hvatningu að halda frá foreldrum nemenda sem og 

samfélaginu þar sem verkefni grunnskólanna eru oft á tíðum erfið. Upplýsingagjöf milli 

foreldra og kennara þarf að vera stöðug í báðar áttir. Milli aðilanna þarf að ríkja samvinna, 

traust og heiðarleiki sem og gagnkvæm virðing fyrir viðfangsefnum hvors aðila (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 2011:28). 

 Mikilvægt er að foreldrar styðji börn sín í námi á réttan hátt. Sigrún Aðalbjarnardóttir 

og Árný Elíasdóttir fjalla um kenningu dr. Diana Baumrind í handbókinni Samvera. Ræðum 

málin: heima. Baumrind flokkar uppeldisaðferðir foreldra í eftirfarandi flokka: leiðandi, 

eftirlátir, skipandi og afskiptalausir foreldrar. Rannsóknir Baumrind hafa sýnt að börn leiðandi 

foreldra þróa með sér sjálfsaga, sjálfstæði og góða félagsfærni. Börn leiðandi foreldra eru 

einnig talin dugleg, vingjarnleg, búa yfir góðri aðlögunarhæfni og eru einnig góðir 
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námsmenn. Leiðandi foreldrar gera þannig kröfur til jafns við þroska barnsins. Leiðandi 

foreldrar eru strangir við börnin en einnig ástríkir. Það sem einkennir leiðandi foreldra er að 

þeir styðja börn sín, eru hvetjandi og samskipti við börnin einkennast af hlýleika. Leiðandi 

foreldrar hlusta á hugmyndir barnanna sinna og gera einnig kröfur um þroskaða hegðun. Þeir 

setja barninu skýr mörk um til hvers sé ætlast af þeim með því að setja þeim reglur. 

Foreldrarnir skýra vel fyrir börnunum afleiðingar gjörða þeirra og hvetja þá til að fylgja 

settum reglum. 

 Af þessu sést vel hversu mikilvægt það er að foreldrar styðji börn sín og standi við 

gefnar reglur í uppeldi. Einkenni foreldra í flokkum eftirlátra foreldra, skipandi foreldra og 

afskiptalausra foreldra eru þessi samkvæmt Baumrind: 

 Eftirlátir foreldrar sýna börnum hlýju og leyfa nokkra sjálfsstjórn, þeir setja hins 

vegar ekki skýr mörk og eru undanlátssamir til að forðast árekstra. 

 Skipandi foreldrar stjórna börnum sínum og refsa þeim fyrir mistök. Þeir setja reglur 

án útskýringa, nota ekki röksemdir og sýna börnum sínum litla hlýju. 

 Afskiptalausir foreldrar setja börnum sínum ekki mörk og setja ekki fram kröfur til 

þeirra. Þeir veita börnum sínum ekki stuðning né bregðast við hugmyndum þeirra 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2009:9). 

 

Foreldrar fæðast ekki með þann hæfileika að vera skólaforeldrar. Ekki er til nein 

forskrift að slíkum foreldrum, heldur lærist það hlutverk með tímanum eins og svo margt 

annað í uppeldi barna. Foreldrar eru mannlegir, þeir verða óöruggir í hlutverkinu og finnst 

sem þeir séu að gera mistök, þeir hafa misjafna reynslu, viðhorf og væntingar. Foreldrar eiga 

það þó allir sameiginlegt að hafa velferð barna sinna í höndum sér. Kennarar koma ekki í stað 

góðra foreldra, hvað varðar gott uppeldi og menntun, en mikilvægt er að foreldrar fái stuðning 

frá skólanum (Nanna Kristín Christiansen, 2011:47). Foreldrar grunnskólabarna hafa yfirleitt 

allir reynslu af skólagöngu og heimanámi. Ekki eru allir svo lánsamir að eiga góðar 

endurminningar frá skólagöngunni eða heimanáminu og geta margar ástæður búið þar að baki. 

Foreldrar grunnskólabarna sem glíma við þann vanda verða að hafa það hugfast að sýna ekki 

neikvæðni sína í garð skólans, heimanámsins né starfsfólks skólans í viðurvist 

grunnskólabarnsins svo neikvæðnin smitist ekki áfram til barnsins. Foreldrarnir verða því að 

leggja sig fram við að kynnast grunnskólanum með jákvæðum og opnum hug (Nanna Kristín 

Christiansen, 2011:115). 

Af því sem hefur komið hér fram þykir ljóst að þátttaka foreldra skiptir máli í 

skólastarfinu og eru áhrif foreldra á líðan barna og námsárangur þeirra mikil. Mikilvægt er að 
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foreldrar hjálpi barni sínu við heimanámið, eigi samskipti við kennarann, mæti á viðburði í 

skólanum og taki þátt í skólastarfinu. Erfitt hefur verið að festa fingur á hvað það er 

nákvæmlega í foreldrasamstarfinu sem hefur þessi góðu áhrif þar sem margir þættir koma 

þarna að. 

Fræðimennirnir Desforges og Abouchaar frá Bretlandi hafa skoðað fjölmargar breskar 

og bandarískar rannsóknir með það að markmiði að meta áhrif af samstarfi foreldra og skóla. 

Skoðað var hvort menntun foreldra og félagsleg staða skipti máli fyrir námsárangur barnanna 

(Desforges og Abouchaar, 2003:12-15). Einnig var kannað hvort það hafi áhrif á námsárangur 

að foreldrar aðstoði börn við heimanámið, sýni þeim stuðning, eigi samskipti við kennara og 

taki þátt í viðburðum í skólanum (Desforges og Abouchaar, 2003:18). Niðurstöðurnar sýndu 

að því betri sem félagsleg staða foreldra var, þeim mun meiri voru tengsl þeirra við 

skólastarfið. Einnig voru tengsl á milli hæfni nemenda í stærðfræði og móðurmáli og 

félagslegrar stöðu foreldranna. Það sem vekur þó mikla athygli er að þrátt fyrir þessa þætti 

sem nefndir hafa verið hér að framan sýndu niðurstöður þeirra Desforges og Abouchaar að 

það sem skiptir mestu máli er hvernig foreldrar gegna foreldrahlutverkinu á heimilinu. Það 

skilar börnum bestum árangri út í skólakerfið og í auknum námsárangri, það að foreldrarnir 

styðji börnin á jákvæðan hátt skiptir mun meira máli en félagsleg staða foreldranna. 

Samræðan á heimilinu skiptir máli, sem og að foreldrar hvetji barnið, veiti því stuðning og 

geri væntingar til barnsins (Desforges og Abouchaar, 2003:21). 

 

2.4 Heimanám fyrir alla? 

Heimanám felst almennt í verkefnum í íslensku og stærðfræði, auk lestrar og skriftar. 

Nemendur sem standa höllum fæti í íslensku og stærðfræði gætu ef til vill kviðið 

heimanáminu þar sem þeir ráða illa við verkefnin og þurfa mikla aðstoð frá foreldrum sínum. 

Bandaríski prófessorinn Howard Gardner kom fram með Fjölgreindakenninguna árið 1983. 

Gardner taldi að greind hefði áður verið skilgreind of þröngt, en í kenningunni felst að 

maðurinn búi yfir að minnsta kosti sjö grunngreindum en síðar bætti hann þeirri áttundu við 

og velti upp tillögum um níundu greindina. Maðurinn býr því yfir að minnsta kosti átta 

greindum og koma þær missterkt fram hjá hverjum einstaklingi. Þeir sem eru færir í íslensku 

og stærðfræði eru samkvæmt fjölgreindakenningunni með sterka málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind og einnig rýmisgreind. Þeir sem búa ekki yfir góði færni í íslensku eða 

stærðfræði eru aftur á móti líklega sterkari á öðrum sviðum, t.d. með sterka tónlistargreind, 

samskiptagreind eða umhverfisgreind (Armstrong, 2001:13-15). Það mætti því ætla að 
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heimanám eins og það er í svo mörgum skólum í dag, þ.e. eingöngu íslensku- og 

stærðfræðiverkefni henti sumum nemendum ekki vel þar sem nemendur eru eins misjafnir og 

þeir eru margir og sérsvið þeirra misjöfn. Þeir nemendur sem standa sig ekki nógu vel í 

bóklegu heimanámi gætu því ef til vill blómstrað í verklegum verkefnum. 

 Gunnhildur Óskarsdóttir gekkst fyrir rannsókn á gildi heimaverkefna í náttúrufræði 

árið 1999. Verkefnið SHIPS (School Home Investigation in Primary Science) var þýtt yfir á 

íslensku en verkefnið hafði áður verið prófað og þróað bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum. 

Tveir grunnskólar í Reykjavík voru valdir og verkefnið prófað þar, auk skóla á Vestfjörðum. 

SHIPS-verkefnið kom út í Bretlandi árið 1991 og er eftir Joan Solomon og Janine Lee. 

Meginmarkmið verkefnisins er að styrkja tengsl heimila og skóla með náttúrufræðinámi 

nemenda. Heimavinna nemenda byggist á að leysa ýmis náttúrufræðiverkefni sem þeir vinna 

með foreldrum sínum á heimilinu en ekki er gert ráð fyrir að foreldrar hafi aukna þekkingu á 

náttúrufræðigreinum (Gunnhildur Óskarsdóttir, 2003:105-107). Nemendur unnu verkefnin í 

samvinnu við foreldra sína og mátu foreldrarnir verkefnin að þeim loknum á sérstakt 

matsblað. Foreldrarnir voru almennt mjög jákvæðir og ánægðir með verkefnin. Kennarar 

nemendanna svöruðu einnig spurningalista og voru þeir einnig ánægðir með verkefnin. Tekin 

voru viðtöl við nokkra kennara og þar kom fram að SHIPS-verkefnin hafi haft hvetjandi áhrif 

á þá nemendur sem gengi illa í bóklega náminu, þar sem þeir fengu tækifæri til að vinna 

verkefnin á sínum hraða, á eigin forsendum og einnig væri úrvinnsla verkefnanna miðuð við 

getu hvers og eins. Hjá öðrum kennara kom fram að foreldrar sem væru af erlendu bergi 

brotnir hefðu verið ánægðir með SHIPS-verkefnin þar sem þau gæfu þeim kost á því að eiga 

samvinnu við skólann og það sem barnið þeirra væri að læra þar (Gunnhildur Óskarsdóttir, 

2003:109-110). Það er umhugsunarefni hvort hægt væri að hafa meiri fjölbreytni í 

heimanámsverkefnum nemenda til að koma til móts við sem flesta nemendur og foreldra. 

 Með tilkomu skóla án aðgreiningar eru nemendur með sérþarfir í blönduðum bekkjum 

með öðrum nemendum. Það er umhugsunarefni hvernig nemendum með sérþarfir gangi að 

vinna heimanám sitt. Óhjákvæmilega getur það gerst að nemendur með sérþarfir sem og 

námsörðugleika verði eftir á í heimanáminu í samanburði við samnemendur. Í þeim tilvikum 

er betra að nemendurnir fái aðstoð frá sérkennara við heimaverkefni (Vaughn o.fl., 2011:83). 

Kennari nemandans og foreldrar þurfa í sameiningu að finna hæfilegt magn heimanáms fyrir 

nemandann, eða jafnvel minnka heimanámið töluvert. 

Harris Cooper leggur til að heimanám nemenda sem glíma við námsörðugleika sé stutt 

og markmið heimanámsins sé að styrkja færni þeirra sem og styrkja það sem nemendurnir 

hafa lært í skólanum. Cooper nefnir einnig að nemendur með námsörðugleika eigi það á hættu 
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að dragast aftur úr, séu þeim sett fyrir sömu heimaverkefni og þeim nemendum sem ekki eiga 

við námsörðugleika að etja (Cooper, 2001:20-21). 

Algengt er að foreldrar nemenda fái frest hjá kennaranum til að skila heimanáminu, 

það er yfirleitt í þeim tilfellum þegar eitthvað er um að vera t.d. hjá fjölskyldu nemandans og 

foreldrið sér ekki fram á að barnið geti klárað heimavinnuna á tilsettum tíma. Einnig eru dæmi 

um að nemendur vinni ekki heimavinnuna sem þeim er sett fyrir. Margar ástæður geta legið 

þar að baki, t.d. að heimaverkefnin séu of erfið fyrir nemandann eða of löng og tímafrek. 

Nemandann getur skort skipulagshæfni og ábyrgð, þ.e. nemandanum getur reynst of erfitt að 

fara með verkefni heim, vinna það heima og skila því aftur. Nemandann getur skort hvatningu 

eða verið leiður og ósáttur við heimanámið. Heimilisaðstæður geta gert það að verkum að 

nemandanum tekst ekki að vinna heimavinnuna, of mikil læti, engin aðstoð frá foreldrum eða 

einfaldlega of mikið að gera hjá nemandanum eftir skóla. Alvarlegri vandamál líkt og kvíði, 

þunglyndi eða vandræði hjá fjölskyldu nemandans geta einnig átt þátt í vandanum (Vatterott, 

2009:126). Það er því ljóst að kennarar þurfa að vera vel vakandi yfir vandamálum nemenda 

og komast að rót vandans fljótt ef nemandi tekur upp á því að vinna ekki heimavinnuna sína. 

Eins og áður sagði geta ýmsar ástæður legið að baki þess að nemendur eigi í 

erfiðleikum með að vinna heimavinnu. Heimanám ætti því helst að vera sérsniðið að hverjum 

nemanda til að mæta þörfum fjölbreyttra nemendahópa. Auk sérþarfa og námsörðugleika geta 

ýmsir aðrir þættir átt hlut að máli, sumir nemendur þurfa jafnvel meiri svefn en aðrir og hafa 

því minni tíma til að vinna heimavinnuna og sinna öðrum hlutum eftir skóla (Vatterott, 

2009:80). 

 

2.5 Kostir heimanáms 

Sagt er að þeir þrír hópar sem myndi skólasamfélagið í hverjum skóla séu skólinn, nemendur 

og foreldrar. Afar mikilvægt er að þessir hópar vinni vel saman. Menntun og velferð nemenda 

er því sameiginlegt verkefni skóla og heimila og er því mikilvægt að samstarfið byggist á 

virðingu, trausti, sameiginlegum ákvörðunum og samábyrgð (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2011:71). Heimanám nemenda stuðlar að samvinnu milli heimila og skóla, 

þar sem foreldrum gefst kostur á að fylgjast með námi barna sinna með því að aðstoða barn 

sitt við heimavinnuna. Með heimanáminu gefst foreldrum einnig kostur á að vera í nánum 

samskiptum við kennara barnsins síns. Kennarinn sendir foreldrum leiðbeiningar með 

heimanáminu og einnig geta foreldrar komið með fyrirspurnir vegna heimanámsins til 

kennarans. Heimanámið stuðlar því að, í flestum tilvikum, góðum samskiptum milli foreldra 
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og skóla. Séu einhver vandamál hjá nemanda vegna heimanámsins leitast allir aðilar, 

nemandinn, kennarinn og foreldrar við að komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig 

hægt sé að leysa vandamálið, svo reynsla af heimanáminu verði jákvæð. 

Alfie Kohn hefur gefið út fjölda bóka sem fjalla um menntamál, mannlega hegðun og 

uppeldismál, en hann er mótfallinn heimanámi grunnskólabarna. Í bók sinni, The homework 

myth, segir hann þó að gerðar hafi verið fjölmargar rannsóknir á heimanámi grunnskólabarna 

en fáar þeirra hafi sýnt fram á að heimanám skaði nemendur (Kohn, 2007:82-83). Cooper 

segir kosti heimanáms fyrir nemendur vera aukin þekking og skilningur á námsefninu, aukin 

rökhugsun, aukinn sjálfsagi, einbeitning og skipulagshæfni. Að auki segir hann kosti 

heimanáms vera að heimanám efli jákvætt viðhorf nemenda til skólans og að heimanám hjálpi 

nemendum að þróa með sér góðar námsvenjur (Cooper, 2001:7). Nanna Kristín nefnir að 

kostir heimanáms séu að þjálfa öguð vinnubrögð, bæta námstækni nemenda og að foreldrum 

gefist tækifæri til að fylgjast með námi barna sinna (Nanna Kristín Christiansen, 2011:128). 

 Lev Vygotsky (f.1896-d.1934) var rússneskur kennari og sálfræðingur. Kenning hans 

„Zone of proximal development“, (þroskasvæði) hefur verið mikið notuð til að skilgreina 

hvernig nám barna fer fram. Á þroskasvæði barns er allt það sem er rétt utan þess sem barnið 

ræður við og það sem barnið getur lært með stuðningi frá þroskaðri einstaklingi, en myndi 

annars ekki ráða við. Í þroska barnsins eru samskipti við þroskaðri einstakling og stuðningur 

hans talinn skipta höfuðmáli (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2005:35). Kostir heimanáms með tilliti 

til kenningar Vygotsky um þroskasvæðið eru því margir, nemandi getur unnið 

heimanámsverkefni í samvinnu við foreldri sitt eða einhvern reynslumeiri með góðum 

árangri, en án aðstoðar gæti nemandinn strandað á einhverjum þáttum verkefnisins. 

 

2.6 Gallar heimanáms 

Mikið hefur verið rætt um galla við heimanám grunnskólanemenda undanfarin ár. Skóladagur 

grunnskólanema í dag er um sex klukkustundir, eða frá kl: 8:00 – 14:00. Eftir þann tíma fara 

börn á yngsta stigi grunnskólans gjarnan í gæslu í tvær klukkustundir á frístundaheimili innan 

skólans. Samanlögð viðvera þeirra í skólanum er því oft um sjö til átta klukkustundir á 

hverjum degi. Dagar barnanna eru því mjög langir og þurfa börnin einnig að sinna heimanámi 

þegar heim er komið. Tíminn frá því börn ljúka skólanum á daginn og fram að kvöldmat er sá 

tími sem hentugastur er til heimanáms. Þetta er einnig sá tími sem foreldrar eru að koma frá 

vinnu, þurfa að huga að heimilinu, sinna innkaupum, elda kvöldmat og ef til vill sinna 

systkinum grunnskólanemans. Nokkuð er einnig um það að börn æfi íþróttir eða læri á 
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hljóðfæri og fara þær æfingar alla jafna fram á tímanum frá því skóla lýkur og fram að 

kvöldmat. Í slíkum tilvikum gefst ekki mikill gæðatími hjá foreldrum og nemendum til að 

sinna heimanáminu og gæti ef til vill frekar skapast spenna og gremja vegna þess (Nanna 

Kristín Christiansen, 2011:127). 

Einn af göllum heimanáms er sá að ekki eru allir foreldrar jafn vel í stakk búnir til að 

aðstoða börnin sín við heimanámið. Heimilisaðstæður eru misjafnar og því miður eru ekki 

allir foreldrar sem gefa sér tíma í heimanámið eða geta veitt börnum sínum stuðning vegna 

heimanámsins. Aðstæður geta verið mismunandi og margt sem spilar þar saman. Í sumum 

tilfellum hafa foreldrarnir slæma reynslu úr grunnskóla, hafa jafnvel sjálfir ekki fengið aðstoð 

við heimanámið eða hefur þótt heimanámið erfitt og kvíða því að aðstoða sín eigin börn við 

það. Sumum foreldrum finnst þeir jafnvel ekki hafa næga kunnáttu til að aðstoða börn sín við 

heimanámið eða þeim finnst þeir hafi gleymt því sem kennt er í grunnskólanum sökum þess 

hversu langt er síðan þeir sjálfir voru nemendur á sama aldri og börnin þeirra eru nú (Olsen og 

Fuller, 2008:118). Mikilvægt er að foreldrar hafi samband við kennara barnsins síns og leiti 

eftir aðstoð og einnig að foreldrar geri sér grein fyrir að heimanámið er á þeirra ábyrgð og 

líklegt er að barninu gangi illa með heimanámið ef foreldrar sýna ekki af sér gott og jákvætt 

viðmót í garð heimanámsins. 

Algengt er að erlendir foreldrar sem ekki tala íslensku geti ekki aðstoðað börn sín við 

heimanámið. Þar eru það sérstaklega íslenskuverkefnin og ýmis fyrirmæli á íslensku sem 

vefjast fyrir þeim. Í bókinni Looking in classrooms er er fjallað um rök talsmanna heimanáms 

og einnig rök þeirra sem eru á móti því. Andstæðingar heimanáms nefna þann galla á 

heimanámi að þrátt fyrir ýmsa kosti heimanáms sé það ekki þess virði ef tekið er tillit til 

hversu mikilli spennu og stressi það getur valdið á heimilum milli foreldra og nemenda. 

Einnig nefna þeir að heimanám auki stéttaskiptingu þar sem börn af lægri stéttum fái ef til vill 

ekki eins góða hjálp að heiman, þau dragist aftur úr sem geri það að verkum að þau þurfa að 

hafa meira fyrir því að ná hinum nemendunum (Good og Brophy, 2008:328). Í sömu bók eru 

einnig taldar upp fjölmargar aðrar rannsóknir þar sem niðurstöðurnar benda til þess að lítil 

fylgni sé milli heimanáms og námsgetu nemenda í yngstu bekkjum grunnskólans og aðeins sé 

lítil jákvæð fylgni milli heimanáms og námsgetu í efri bekkjum grunnskólans (Good og 

Brophy, 2008:328). 

Kohn fjallar um sömu þætti og Good og Brophy og nefnir í bók sinni, The homework 

myth, að þrátt fyrir rannsóknir í áratugi á heimanámi grunnskólabarna hafi enn ekki tekist að 

sýna fram á jákvæða fylgni milli heimanáms og námsgetu grunnskólabarna (Kohn, 2007:38). 
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Forvitni vekur því hvers vegna lítil fylgni sé á milli heimanáms og námsgetu 

grunnskólabarna líkt og fjölmargar rannsóknir hafa sýnt. Talið er að ástæður þessa megi rekja 

til þess að grunnskólanemendur hafi takmarkaða athygli og takmarkaða getu til að útiloka það 

áreiti sem er til staðar á heimilum þeirra. Ástæðuna megi einnig rekja til þess að yngstu 

nemendurnir hafi ekki náð að tileinka sér færni í að skipuleggja lærdóm sinn (Cooper, 

2001:20). Einnig er mikilvægt að átta sig á að í mati á námsgetu nemenda er afar erfitt að átta 

sig á áhrifum þess sem nemendur læra í skólanum og því sem nemendur læra í heimanámi. 

Þessi staðreynd er helsta vandamálið þegar kemur að rannsóknum á heimanámi, þar sem 

rannsakandi reynir að rannsaka heimanám sem á sér jafnan stað utan ásjónu rannsakandans 

(Vatterott, 2009:57). 

Kohn nefnir einnig í fyrrgreindri bók að gallar heimanáms séu m.a. álag og stress fyrir 

nemendur, að heimanám leiði oft til neikvæðra samskipta og rifrildis milli foreldra og barna, 

auk þess nefnir Kohn að neikvæðni barna í garð heimanáms geti leitt til neikvæðni gagnvart 

grunnskólanum (Kohn, 2007:10,12 og 17). 

 Margrét Pála Ólafsdóttir stofnandi og höfundur Hjallastefnunnar, segir að líkja megi 

heimavinnu nemenda við yfirvinnu fullorðinna og segist hafa efasemdir um tilgang þess að 

setja yfirvinnu á nemendur eftir þeirra langa vinnudag eftir skóla og tómstundir. Heimanámi 

nemenda líkir hún við það að foreldrar komi heim með ókláruð verkefni sem þurfi að ljúka á 

hvíldartíma fyrir næsta morgun. Margrét Pála telur ókosti heimanáms vera þá að margir 

foreldrar búi ekki yfir færni til að aðstoða börn sín við heimanámið og nefnir þar sérstaklega 

þá foreldra sem ekki ráða vel við íslenskt mál. Þá bendir hún einnig á að heimanám auki 

aðstöðumun barna, en það hafi verið eitt af markmiðum skóla að vinna gegn aðstöðumun 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011:176-177). 

 

3 Rannsókn á heimanámi nemenda á yngsta stigi 

Í ljósi þess sem hér hefur verið fjallað um þá eru skiptar skoðanir um gildi heimanáms, 

mikilvægi þess og tilgang. Þó virðist sem gallar heimanáms séu fleiri en kostirnir sé eitthvað 

að marka þær heimildir sem hér hefur verið vísað í. Til að skoða hvernig heimanámi yngstu 

nemenda grunnskólans getur verið háttað og til að fá álit kennara á heimanámi nemenda sinna 

var gerð lítil rannsókn á viðhorfum kennara á yngsta stigi til heimanáms auk þess sem 

heimanámsskrá skólans þar sem kennararnir kenna var skoðuð. 
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3.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið með rannsóknarspurningunni er að varpa ljósi á heimanám yngstu nemenda 

grunnskólans og leitast við að svara spurningunni: Skiptir heimanám máli fyrir yngstu 

nemendur grunnskólans? 

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Notuð voru viðtöl en þau teljast til eigindlegra rannsóknaraðferða (Creswell, 2008:46). 

Eigindlegar aðferðir eru fyrst og fremst túlkandi og er áherslan á trúverðugleika fremur en 

áreiðanleika (Bogdan og Biklen, 2007:5). Gallar eigindlegrar rannsóknaraðferðar eru að ekki 

er hægt að nota niðurstöður slíkra rannsókna til þess að alhæfa þó geta niðurstöður gefið 

mikilvægar vísbendingar sem vert er að horfa til (Bogdan og Biklen, 2007:36). Notuð voru 

viðtöl, þar sem tekið var viðtal við einn kennara í einu. Einn kostur viðtala í eigindlegum 

rannsóknum er m.a. að með viðtali fær rannsakandinn mikilvægar upplýsingar um 

rannsóknarefnið, þegar rannsakandinn getur ekki fylgst nánar með, eins og þegar heimanám 

er rannsakað. Galli viðtala er þó að í mörgum tilfellum fást aðeins fram þær upplýsingar sem 

rannsakandinn spyr um og einnig getur rannsakandinn haft áhrif á hvernig viðmælandinn 

svarar, t.d. með leiðandi spurningum (Creswell, 2008:226). 

 

3.3 Þátttakendur 

Sex kennarar sem allir kenna á yngsta stigi í sama grunnskóla í Reykjavík voru valdir til að 

taka þátt í rannsókninni. Skólinn sem þeir kenna í er sá heimaskóli sem ég hef haft í 

vettvangsnámi mínu í kennaranáminu, valið á skólanum ákvarðaðist því eingöngu út frá 

kynnum mínum af skólanum og ekki síst vegna þess að skólastjórnendur þekkja mig og 

treysta mér. Skólinn hefði þó allt eins getað verið hvaða skóli sem er á höfuðborgarsvæðinu. 

Þátttakendur voru valdir af aðstoðarskólastjóra skólans með hentugleikaúrtaki, þ.e. þeir 

kennarar sem buðust til að taka þátt og sáu fram á að eiga lausa stund í viðtal þegar þeim 

hentaði best. Rannsóknaraðilinn hafði því ekki áhrif á það hvaða kennarar voru valdir í 

viðtölin. Ákveðið var að nafngreina ekki skólann né þá kennara sem rætt var við. Kennararnir 

kenna allir á yngsta stigi grunnskólans og eiga það sameiginlegt að búa yfir mikilli 

starfsreynslu sem kennarar, hafa starfað í fjölmörg ár við skólann og í ljós kom að þeir hafa 

allir starfað við skólann frá útskrift úr Kennaraháskólanum. Ákveðið var að ræða við kennara 

sem kenna yngstu nemendum grunnskólans og kanna hvernig heimanáminu væri háttað. Rætt 

var við kennara sem kenna 1. og 2. bekk og síðan var einnig rætt við kennara sem kenna 4. 
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bekk til að kanna hvort mikil aukning væri á heimanámi nemenda frá 2. bekk yfir í 4. bekk, 

eða hvort heimanámið væri með öðru sniði. 

Ákveðið var að ræða eingöngu við kennara nemenda á yngsta stigi en ekki foreldrana 

þar sem kennararnir geta einna helst sagt til um hvort heimanámið skili nemendum þeirra 

tilætluðum árangri. Kennarar eru einnig í nánum samskiptum við foreldra allra nemenda sinna 

og geta því sagt til um almennt álit foreldranna á heimanáminu. 

 

3.4 Framkvæmd 

Í upphafi var skólastjóra og aðstoðarskóla grunnskólans sendur tölvupóstur (sjá fylgiskjal 1) 

þar sem verkefnið var útskýrt, ásamt tilgangi og áætlun og óskað eftir að fá að ræða við sex 

kennara sem kenna yngstu nemendum grunnskólans. Óskað var eftir að kennarar yrðu valdir 

eftir hentugleikaúrtaki, þ.e. hvaða kennarar sem er sem gætu séð af lausri stund þegar þeim 

hentaði best. Vel var tekið í þessa ósk og var síðar rætt símleiðis við aðstoðarskólastjórann þar 

sem hann benti á kennara sem höfðu samþykkt að taka þátt í viðtölum vegna verkefnisins. 

Síðar var haft samband við þá kennara með tölvupósti þar sem nánari tímasetning viðtalanna 

var ákveðin. Tekin voru viðtöl við sex kennara á yngsta stigi (1., 2. og 4. bekk). Þar af kenndu 

tveir kennaranna fyrsta bekk, tveir í öðrum bekk og tveir í fjórða bekk. Öll viðtölin fóru fram í 

gunnskólanum, ýmist í hádegishléi eða eftir að kennslu lauk. Að fengnu samþykki kennaranna 

voru viðtölin tekin upp til að nýta tímann með þeim sem best, til að tryggja virka hlustun og 

til að auðvelda eftirvinnslu. Síðar var hlustað aftur á viðtölin og unnið úr þeim. Saminn var 

spurningarlisti fyrir viðtölin, (sjá fylgiskjal 2). Spurningarnar voru opnar og buðu upp á að 

hægt væri að spyrja kennarana ýmissa annarra spurninga út frá svörum þeirra, eins og raunin 

varð. 

 Tekið var viðtal við einn kennara í einu og fóru viðtölin öll fram í grunnskólanum þar 

sem kennararnir starfa. Nánar tiltekið inni í skólastofunum þar sem kennararnir kenna 

bekknum sínum. Engin truflun varð í viðtölunum og tóku þau að meðaltali 15 mínútur hvert. 

Heimanámsstefna skólans var skoðuð áður en viðtölin við kennarana fóru fram til að 

rannsakandi hefði upplýsingar um skráðar áherslur skólans hvað heimanám varðar og gæti 

vísað til þeirra. 

 

3.5 Heimanámsstefna grunnskólans  

Flestir grunnskólar gefa út sína eigin heimanámsstefnu með vísan í aðalnámskrá grunnskóla, 

þar sem m.a. mikilvægi foreldrasamstarfs er áréttað. Í mörgum skólum er heimanámsstefnan 
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aðgengileg á vef skólans og það átti við um viðkomandi skóla. Heimanámsskrá skólans var 

skoðuð áður en viðtölin við kennarana fóru fram. Í heimanámsskrá skólans kemur fram að 

heimanám sé mikilvægur þáttur í námi nemenda og með heimanámi sé foreldrum og 

forráðamönnum gefið tækifæri til að fylgjast með þeim viðfangsefnum sem fjallað er um í 

skólanum hverju sinni. Einnig er þar nefnt að í gegnum heimanám fái foreldrar tækifæri til að 

fylgjast með hvernig börnunum gengur að takast á við námið. Tekið er fram að heimanám 

stuðli að betri námsárangri og það sé mikilvægt að nemendur skilji tilgang heimanáms, 

mikilvægi skipulagningar og góðrar vinnu. Fjallað er um mikilvægi foreldrasamstarfs í 

heimanámi og foreldrar hvattir til að sýna heimanámi barna sinna áhuga. Á vef skólans koma 

markmið heimanáms fram með skýrum hætti: 

 

,,Markmið heimanáms í grunnskólanum eru að: 

 Æfa lestur. 

 Nemendur þjálfi enn frekar og rifji upp það sem kennt hefur verið í skólanum. 

 Lesa og kynna sér námsefni til undirbúnings. 

 Nemendur læri að taka ábyrgð á verkum.  

 Auka og dýpka skilning á námsefninu. 

 Venja nemendur við ákveðin vinnubrögð og ögun í námi. 

 Vinna upp það sem ekki náðist að klára í kennslustundum.  

 Nemendur öðlist smátt og smátt færni í að undirbúa sig fyrir skólann.  

 Veita foreldrum/forráðamönnum tækifæri til að taka þátt og fylgjast með námi 

barna sinna“. (Sjá fylgiskjal 3). 

 

Í heimanámsstefnunni kemur einnig fram að allir nemendur fái vikulega áætlun vegna 

heimanámsins inn á Mentor sem er vefkerfi sem gerir foreldrum kleift að nálgast upplýsingar 

frá grunnskólanum, t.d. um heimanám, tilkynningar, fjarvistir og annað. Markmið 

vikuáætlunarinnar er að nemendur og foreldrar geti skipulagt heimanámið. Einnig er tekið 

fram í stefnu skólans að mikilvægt sé að foreldrar skapi gott námsumhverfi á heimilinu, 

aðstoði við skipulagningu og hvetji börnin í náminu.  

 Hlutverk nemenda í heimanáminu er að skipuleggja heimavinnuna ásamt foreldrum 

sínum, gefa heimavinnunni tíma og gæta að því að skila heimavinnunni á tilsettum tíma. Í 

heimanámsstefnunni er nefnt að áætlanagerðin við heimanámið kenni nemendum að 

skipuleggja sig.  



21 

 Hlutverk kennarans í heimanáminu er einnig nefnt en það er að gefa nemendum 

upplýsingar um heimanámið og passa að nemendur viti til hvers sé ætlast af þeim við úrlausn 

verkefnanna. Kennarinn á að gera kröfur til nemenda sinna um vönduð vinnubrögð og að 

heimanámi sé skilað á réttum tíma. Það er einnig hlutverk kennarans að fara yfir heimanámið. 

 Í skólanum er einnig sérstök læsisstefna. Samkvæmt læsisstefnu skólans er gert ráð fyrir 

að nemendur lesi heima í 10-15 mínútur fimm sinnum í viku undir stjórn foreldra. 

Heimalesturinn kemur til viðbótar við vikulegt heimanám. Læsisstefnunni verða ekki gerð 

frekari skil hér. 

 

4 Niðurstöður viðtala við kennara 

Hér verður fjallað um niðurstöður viðtalanna sem tekin voru við sex kennara. Niðurstöðunum 

er skipt upp í undirkafla eftir því hvaða bekk kennararnir kenna. Eins og áður hefur komið 

fram var tekið viðtal við einn kennara í einu en niðurstöðurnar úr viðtölum þeirra tveggja 

kennara sem kenna sama aldri eru teknar saman hér á eftir í hverjum kafla fyrir sig. 

 

4.1 Kennarar í fyrsta bekk 

Annar kennarinn í fyrsta bekk sem rætt var við hefur starfað sem kennari í 16 ár. Hinn 

kennarinn sem rætt var við vann fyrst á leikskóla sem leikskólakennari í 10 ár, vann síðan við 

skólann sem stuðningsfulltrúi í 5 ár en fór svo í Kennaraháskólann og útskrifaðist árið 2008 

sem grunnskólakennari og hefur starfað síðan sem kennari eða í 5 ár. Kennararnir hafa báðir 

starfað hjá sama skólanum frá útskrift úr Kennaraháskólanum. Kennararnir sögðust ýmist 

kenna fyrsta eða öðrum bekk, byrja að kenna nemendunum í fyrsta bekk og kenna sömu 

nemendum í tvö ár, þar til nemendurnir fari í þriðja bekk. Um heimanámið í fyrsta bekk sögðu 

kennararnir að það fælist fyrst og fremst í heimalestri, nemendur ættu að lesa heima einu sinni 

á dag u.þ.b. 2 blaðsíður í bók eða í 5 – 10 mínútur. Auk þess ættu nemendur að skrifa í bók 

orð sem foreldrarnir lesa upp, það verkefni að skrifa orð í bók er nýtt hjá nemendunum þar 

sem á haustönninni hafi þau eingöngu átt að lesa heima, auk hins hefðbundna heimanáms sem 

felist almennt í íslenskuverkefnum og stærðfræði. 

 Kennararnir sögðu að heimanám nemendanna fari heim með þeim á fimmtudögum og 

nemendur eigi að skila því á næsta þriðjudegi. Magnið á heimanáminu fannst kennurunum 

vera hæfilegt og sögðu báðir að það mætti ekki vera meira, það væri heilmikið fyrir nemendur 

og nemendur væru misjafnlega lengi að vinna heimanámið, sumir mjög fljótir en aðrir mjög 

lengi. Yfirleitt ná allir að klára heimanámið en í einstaka tilvikum fá nemendur að skila 



22 

seinna, t.d. vegna veikinda. Annar kennarinn nefndi að í sínum bekk væru tveir nemendur sem 

fáist ekki til að vinna heimavinnuna heima og að foreldrar þeirra leyfi þeim að ráða því, þ.e. 

láti undan óskum þeirra. Kennarinn sagðist hafa rætt þetta við foreldrana og örlítil breyting 

hafi orðið en þó sagðist kennarinn frekar kjósa að láta þessa nemendur vinna heimanámið í 

skólanum. Kennararnir sögðu að flestir þeirra nemendur væru með sama heimanámið, en 

annar kennarinn nefndi að í sínum bekk væri mikið af nemendum sem eru af erlendu bergi 

brotnir og þyrftu þeir að fá örlítið öðruvísi heimanám en hinir. Þeir fái meira af verkefnum 

sem hjálpa þeim í lestrarþjálfun, þar sem þeir nemendur séu ekki komnir nógu vel af stað með 

lesturinn. 

 Aðspurðir um viðhorf foreldranna til heimanámsins sögðu kennararnir að það væri 

almennt gott og þeir sögðust ekki hafa fengið margar kvartanir en þó nefndi annar kennarinn 

að hann hafi fengið tvær kvartanir nýlega yfir því að magn heimanámsins væri of mikið. 

Einnig sögðust kennararnir fá beiðnir frá foreldrum um auka heimanám og sögðust 

kennararnir auðvitað taka vel í slíkar fyrirspurnir. Kennararnir sögðust senda skýringar á 

heimanáminu inn á Mentor, þar sem foreldrarnir geta skoðað leiðbeiningar og útskýringar 

með heimanáminu. Bæði sé mánaðaráætlun sem tilgreinir hvað sé í heimanámi þann 

mánuðinn og einnig sé sendur póstur heim á sama tíma og heimanámið fari heim þ.e. á 

fimmtudögum. Kennararnir sögðu að yfirleitt dygði þetta til en oft þyrfti að útskýra 

heimanámið aðeins betur fyrir erlendum foreldrum. 

 Kennararnir sögðust báðir þekkja dæmi um það að foreldrar gætu ekki aðstoðað börn 

sín við heimanámið, sumir væru einfaldlega ekki tilbúnir til þess, þ.e. gæfu sé ekki tíma í það, 

en oftast væri það þó vegna tungumálaörðuleika. Kennararnir nefndu að í boði væri 

heimanámsaðstoð í skólanum fyrir nemendur og að það væru nokkrir nemendur frá þeim sem 

nýttu sér það. Aðspurðir um hvort þeim fyndist vera samfella í heimanáminu sögðu 

kennararnir að heimanámið væri nokkuð svipað í fyrsta og öðrum bekk en síðan væri ögn 

meira heimanám í þriðja bekk og í efri bekkjum skólans. Aðspurðir um hvort heimanámið 

hafi áhrif á námsgetu nemendanna sögðu kennararnir að lesturinn skipti þar höfuðmáli. En í 

sambandi við annað heimanám væri kannski erfitt að meta hvort það hefði áhrif á námsgetu 

nemendanna, það væri líklegast einkum gott fyrir foreldrana að geta fylgst með börnum sínum 

námslega í gegnum heimanámið. 

 Aðspurðir um kosti og galla heimanáms sögðu kennararnir að kostirnir væru helst þeir 

að heimanámið væri góð þjálfun fyrir nemendur, t.d. gott fyrir nemendur að rifja upp það sem 

þeim hefur verið kennt í skólanum til að festa þá þekkingu í sessi. Einnig sögðu þeir að það 

væri gott að foreldrum væri gefinn kostur á að fylgjast náið með námi barna sinna og að 
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lestarþjálfunin skipti höfuðmáli fyrir nemendur. Gallarnir fannst kennurunum helst vera þeir 

að oft hefðu foreldar ekki tíma til að sinna heimanáminu með börnunum sínum, það væru 

flestir svo uppteknir nú til dags. Þeir nefndu einnig sem galla að heimanámið væri oft á tíðum 

pressa á sumum nemendum og nefndi annar kennarinn að sumir nemendur væru neikvæðir í 

garð heimanámsins og því myndaðist oft stríð á milli foreldra og nemenda um heimanámið. 

Sagðist kennarinn hafa heyrt af nokkrum slíkum dæmum í sínum bekk. Einnig væri galli 

heimanámsins fyrir erlendu börnin að þau skilja það ekki og ekki foreldrarnir heldur svo 

nemendurnir fá ekki aðstoð við heimanámið frá foreldrum sínum eins og börn 

íslenskumælandi foreldra, en á móti væri það þó kostur að nemendunum bjóðist 

heimanámsaðstoð í skólanum. Kennararnir nefndu að dæmi væru um að erlendir foreldrar hafi 

reynt að aðstoða börnin sín við lestur og heimanám og hafi kennt þeim vitlaust og það hafi 

skapað vandamál hjá nemendunum. 

 Aðspurðir um þeirra persónulegu skoðun á heimanámi nefndu kennararnir báðir að þeir 

væru hlynntir heimanámi svo framarlega sem það væri ekki of mikið. Þeir sögðust telja að 

hæfilegt magn af heimanámi væri af hinu góða fyrir nemendur. 

 

4.2 Kennarar í öðrum bekk 

Þeir tveir kennarar í öðrum bekk sem rætt var við hafa starfað við skólann að meðaltali í níu 

ár eða frá útskrift úr Kennaraháskólanum. Kennararnir sögðust ýmist kenna fyrsta eða öðrum 

bekk, byrja með fyrsta bekk og kenna sama bekknum í tvö ár, þar til nemendurnir fari í þriðja 

bekk og hafi því öðlast allnokkra reynslu af heimanáminu í þessum tveimur bekkjum, þó 

viðtalið hafi eingöngu miðast við þann aldur nemenda sem kennararnir kenna nú, þ.e. við 

annan bekk. 

 Um heimanámið sögðu kennararnir báðir að það fælist aðallega í íslensku og stærðfræði 

og að heimaverkefnin í þessum tveimur greinum ættu að vera nokkuð jöfn en það væri þó 

þannig að það væru örlítið fleiri íslenskuverkefni í heimanáminu en stærðfræði. Nemendur fá 

heimanám á miðvikudögum sem þeir eiga síðan að skila á næsta mánudegi. Nemendum er því 

gefinn kostur á því að skipuleggja heimanámið sitt, t.d. með því að vinna það strax fyrir 

helgina eða um helgina, eftir því hvað hentar hverjum nemanda. Kennararnir sögðu að yfirleitt 

næðu allir nemendurnir að skila heimanáminu á mánudegi, en stundum fengju nemendur frest 

til að skila á þriðjudegi, t.d. ef eitthvað hefur verið um að vera hjá nemendum, íþróttamót eða 

aðrir viðburðir. 
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 Varðandi magnið sögðu kennararnir að yfirleitt væru verkefnin tvö, t.d. eitt ljóð eða 

saga og svo t.d. tvær blaðsíður í vinnubók í stærðfræði. Þar að auki eiga nemendurnir í öðrum 

bekk að lesa heima fimm sinnum í viku í um 10 – 15 mínútur í hvert skipti og skrifa orð í bók 

sem þau hafa með sér, orðin eru upp úr textanum sem þau lesa, en foreldrarnir lesa upp orðin 

og nemendur skrifa niður. 

 Kennararnir voru sammála um að viðhorf foreldranna til heimanámsins væri mjög gott 

og að það hafi yfirleitt verið gott. Aðspurðir um hvort það komi fyrir að foreldrarnir kvarti 

yfir heimanáminu sögðu þeir að eitt árið þegar þeir kenndu öðrum bekk, hafi foreldrarnir 

kvartað yfir því að heimanámið væri of mikið og verkefnin of tímafrek. Kennararnir sögðust 

þá hafa ákveðið að minnka það og foreldrarnir hefðu verið ánægðir með það. Kennararnir 

sögðust því með reynslu síðustu ára hafa áttað sig á hversu mikið magn heimanáms væri 

hæfilegt. Þeir sögðu einhver dæmi um að foreldrar óskuðu eftir meira heimanámi og að það 

væru yfirleitt foreldrar nemenda sem gangi vel í skólanum sem vilji fá meira heimanám. Þó 

sögðu þeir að dæmi væru um að foreldrar þeirra nemenda sem eru eftir á óski eftir auknu 

heimanámi til að bæta námsgetu. Aðspurðir um hvort allir nemendurnir fái sama heimanámið 

sögðu þeir að yfirleitt væri heimanámið það sama fyrir alla, en þó væru nokkrir nemendur 

með annars konar heimanám og fleiri verkefni. Einnig væri heimanámið einfaldað fyrir suma 

nemendur, þ.e. þeir gera hluta af því sem hinir gera. Annar kennarinn nefndi að í sínum bekk 

væri nemandi af erlendu bergi brotinn sem væri hæglæs og væri með heimanám sem miðast 

við fyrsta bekk því heimanám annars bekkjar væri einfaldlega of þungt fyrir hann. 

 Kennararnir sögðu báðir að samstarf foreldranna og skólans um heimanámið væri gott. 

Þeir sögðust ekki hafa reynslu af því að foreldrarnir skilji ekki heimanámið þar sem þeir 

sögðust alltaf setja heimanám vikunnar inn á Mentor, þar sem foreldrarnir geta skoðað 

heimanámið og leiðbeiningar með því. Þeir sögðu að einnig væri fréttabréf sent heim með 

nemendum mánaðarlega þar sem heimanámið væri einnig útskýrt, en oft væri einnig sent 

skýringarbréf heim með heimanáminu í hverri viku. Hvað varðar stærðfræðina þá væru alltaf 

skýringar með í stærðfræðibókinni. 

 Aðspurðir um hvort þeir vissu til þess að einhverjir foreldrar gætu ekki aðstoðað við 

heimanámið nefndu báðir kennararnir að nemendur sem eiga annað móðurmál en íslensku 

fengju oft ekki nægilega góða aðstoð heima með heimanámið, einnig sögðu þeir að í nokkrum 

tilvikum væru heimilisaðstæður þannig að nemendurnir fengju litla aðstoð og utanumhald 

með heimanámið, en vel væri fylgst með þessum nemendum og að þeir fengju aðstoð í 

skólanum með heimanámið. Annar kennarinn nefndi að í sínum bekk væru nokkrir nemendur 

sem ættu annað móðurmál en íslensku, þar af einn sem byggi með móður sinni sem hvorki tali 
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íslensku né ensku. Kennarinn sagði að umræddur nemandi færi í heimanámsaðstoð á 

miðvikudögum, þar sem hann fær aðstoð við heimanámið, byrjar á verkefnunum og klárar 

þau stundum þar. Ef hann á eitthvað eftir fær hann leiðbeiningar um hvernig hann eigi að 

vinna verkefnin og getur þá útskýrt það fyrir móður sinni sem reynir þá eftir fremsta megni að 

aðstoða hann. Kennarinn sagðist notast við aðstoð túlks í samskiptum við móðurina sem og 

vefslóðina http://translate.google.com þar sem hann gæti þýtt styttri setningar yfir á móðurmál 

móðurinnar og sent henni í tölvupósti, bæði varðandi heimanámið sem og annað skólastarf. 

Kennarinn sagði þó að nemandinn sjálfur væri mjög duglegur að bjarga sér með aðstoð 

heimanámsaðstoðarinnar í skólanum. 

 Aðspurðir um hversu mikilvægt þeim þætti heimanámið vera, voru kennararnir 

sammála um mikilvægi þess. Annar þeirra nefndi að sér þætti mikilvægt að foreldrarnir fengju 

að taka þátt í því hvernig vinnan væri í skólanum og einnig að það væri mikilvægt fyrir 

nemendur að þurfa að setjast niður heima og skipuleggja heimanámið og að átta sig á því að 

skólanum fylgir vinna. Kennarinn sagðist því vera hlynntur hæfilegu magni af heimanámi. 

Aðspurðir um hvort heimanámið í skólanum aukist eftir aldri nemenda frá t.d. fyrsta bekk upp 

í fjórða bekk sögðu kennararnir að nokkur samfella væri í heimanáminu milli árganga í 

skólanum en þó ekki nægilega mikil. Sem dæmi væri í sumum eldri bekkjunum minna 

heimanám en í öðrum bekk, þó að stundum væri það meira. Einnig væri magn heimanámsins 

oft misjafnt milli vikna og einnig misjafnt milli kennara sem kenna sama aldri, heimanámið 

væri því ekki samræmt eins og það ætti í raun að vera og það gengi erfiðlega að samræma 

það, en þó væru kennararnir að reyna að vinna í því. Kennararnir nefndu að sniðugt væri að 

miða við ákveðinn mínútufjölda af heimanámi í fyrsta bekk sem myndi aukast með aldri 

nemenda, þetta væri þó nokkuð erfitt í framkvæmd þar sem nemendur eru misjafnir og 

vinnuhraðinn einnig mis mikill. 

 Kennurunum fannst báðum að heimanámið efldi námsgetu nemenda þeirra og styrkti 

nemendur í þeirri þekkingu sem þeir væru að læra hverju sinni. Heimanámið sem sent er heim 

er annað hvort upprifjun á því sem nemendur hafa verið að gera í skólanum eða byggir áfram 

á því sem þeir hafa verið að læra þá vikuna og er því alltaf tenging við það námsefni sem 

nemendur þekkja úr skólanum. Þeir sögðu að nemendur væru aldrei að læra eitthvað nýtt í 

heimanáminu sem foreldrarnir þyrftu að kenna þeim heldur væru verkefnin til að gulltryggja 

að nemendur væru búnir að ná þeim þáttum sem kenndir hafa verið. 

 Kennararnir voru spurðir um kosti og galla heimanáms og sögðu þeir að kostir 

heimanáms væru t.d. að oft væri gott að fá aðstoð frá foreldrum við sum verkefni, eins og 

þegar nemendur vinna verkefni um fjölskylduna sína. Þeir nefndu einnig að gott væri fyrir 

http://translate.google.com/
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foreldrana að geta fylgst með í gegnum heimanámið hvað nemendurnir væru að læra hverju 

sinni. Annar kennarinn sagði að nokkrir foreldrar hafi talað um það að heimanámið setti 

rútínu á fjölskylduna, þar sem heimanámið væri alltaf gert á sama tíma og að börnunum líkaði 

það vel. Þeir nefndu einnig að kostir heimanáms væru einnig æfing í skipulagshæfni 

nemenda, að læra að skipuleggja heimanámið sitt frá fyrstu tíð, þar sem það heldur áfram í því 

námi sem nemendur taka sér fyrir hendur í framtíðinni. 

 Helstu gallar á heimanámi sögðu kennararnir fyrst og fremst vera að ekki hefðu allir 

nemendur jöfn tækifæri heima til aðstoðar við heimanámið og að heimilisaðstæður væru 

mismunandi. Kennararnir sögðust taka tillit til þess og vera vel vakandi og veita þeim 

nemendum heimanámsaðstoð eins og kom fram hér að framan. 

 Að lokum voru kennararnir spurðir um þeirra persónulegu skoðun á heimanámi óháð 

stefnu skólans. Kennararnir nefndu báðir að þeirra persónulega skoðun væri sú sama og stefna 

skólans, þ.e. að heimanámið ætti að vera hæfilegt svo nemendur myndu læra bæði 

skipulagningu og að skólanum fylgi auka vinna heima fyrir þrátt fyrir allar íþróttir og 

tómstundir sem nemendur eru í. Þeir nefndu einnig að mikilvægt væri að nemendur vendust 

því allt frá fyrsta bekk að það væri heimanám sem fylgdi skólanum, en ekki að heimanám 

myndi byrja í efri bekkjum grunnskólans. 

 

4.3 Kennarar í fjórða bekk 

Þeir tveir kennarar í fjórða bekk sem rætt var við hafa starfað við skólann að meðaltali í 15 ár 

og hafa báðir starfað hjá skólanum frá útskrift úr Kennaraháskólanum. Kennararnir sögðust 

ýmist kenna þriðja eða fjórða bekk, viðtalið miðaðist þó eingöngu við þann aldur nemenda 

sem kennararnir kenna nú, þ.e. fjórða bekk.  

 Kennararnir sögðu að heimanámið í bekkjunum þeirra fælist aðallega í íslensku og 

stærðfræði. Þó væri nokkur samþætting námsgreina vegna byrjendalæsis bókarinnar Komdu 

og skoðaðu sögu mannkyns, sem nemendur væru nú með, og því væri eitthvað um 

samfélagsfræðiverkefni í heimanáminu. Annar kennarinn nefndi að hann hefði fengið góðar 

umsagnir frá foreldrum um heimanámið í samfélagsfræði þar sem það væri nýtt og spennandi. 

Um það verkefni sagði kennarinn einnig að það væri akkur í því fyrir nemendur að gera það 

vel þar sem hluti af heimaverkefnunum hafi verið hengdur upp á vegg. Kennarinn sagðist 

ánægður með slíkt heimanám þar sem nemendur sjá virkilegan tilgang með verkefninu. 

Einnig hafi ýmis heimaverkefni verið notuð í annars konar verkefni í skólanum og því hafi 
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nemendur séð að mikilvægt sé að vanda vel til verka. Kennarinn sagðist hafa fundið fyrir 

auknum metnaði hjá nemendunum vegna þessar heimaverkefna, sem og ánægju. 

 Kennararnir sögðu að heimaverkefnin í íslensku væru nokkuð fjölbreytt, sögur, ljóð og 

málfræði. Heimanámið í hverri viku samanstendur af bæði íslenskuverkefnum og 

stærðfræðiverkefnum og sögðu kennararnir að heimanámið væri ávallt í samræmi við þau 

verkefni sem nemendur væru að vinna í skólanum hverju sinni. Auk heimanáms í íslensku og 

stærðfræði eiga nemendur að lesa heima á hverjum degi, þar af tvisvar upphátt fyrir fullorðna. 

Annar kennarinn nefndi að lestarþjálfun væri nú nánast komin yfir á ábyrgð heimilanna þar 

sem einungis væri kannað tvisvar í viku hvort nemendur hafi lesið upphátt fyrir fullorðinn 

heima. 

 Aðspurðir um magnið á heimanáminu sögðust kennararnir vera ánægðir með það og 

finnast það hæfilegt. Þeir hafi þó heyrt eitt dæmi um að meira heimanám sé í fjórða bekk í 

nærliggjandi skóla. Foreldrarnir séu þó sáttir við magn heimanámsins. Annar kennarinn 

nefndi að hann hafi sagt nokkrum foreldrum að í boði væri að fá meira heimanám, en þeir hafi 

þó ekki óskað eftir því. 

 Kennararnir sögðu að nemendur fengju heimanámið á föstudögum og að þeir ættu að 

skila því á miðvikudögum. Yfirleitt væru það sömu einstaklingarnir sem næðu ekki að skila 

heimanáminu á réttum tíma og sögðu kennararnir að ýmsar ástæður lægju að baki því. 

Kennararnir sögðu að nokkuð væri um að heimanámið væri einstaklingsmiðað, þó fái flestir 

nemendurnir sama heimanámið í grunninn, nokkrir nemendur fá fleiri stærðfræðiverkefni en 

aðrir léttari verkefni, einnig eru dæmi um annars konar íslenskuverkefni og að sumir 

nemendur fái að vinna heimanámið í tölvu. Annar kennarinn sagði að heimaverkefnin í 

íslensku og stærðfræði ættu að vera nokkuð jöfn en það væri þó þannig að örlítið fleiri 

íslenskuverkefni væru í heimanáminu en stærðfræðiverkefni. 

 Varðandi viðhorf foreldranna sögðu kennararnir að það væri almennt gott og að í 

foreldraviðtölum nú í haust hafi allir verið sáttir með heimanámið sjálft sem og magnið og 

sögðust kennararnir ekki hafa fengið kvartanir yfir heimanáminu. Þeir sögðust báðir skýra 

heimanámið út fyrir foreldrum vikulega með því að setja inn heimanámsáætlun á Mentor og 

hafi ekki lent í því að þurfa að skýra heimanámið frekar út fyrir foreldrum. Aðspurðir um 

hvort þeir hafi reynslu af því að foreldrar geti ekki aðstoðað við heimanám nefndu báðir 

kennararnir að það væru helst erlendir foreldrar sem tali ekki íslensku og þá jafnvel ekki 

ensku heldur. Annar kennarinn sagði að þetta væri helst vandamál varðandi íslenskuverkefnin, 

að nemendurnir fái ekki aðstoð við þau á heimilunum þar sem málskilninginn vanti. Sem 

dæmi nefndi kennarinn að um daginn hafi veri sent heim verkefni þar sem nemendur áttu að 
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finna samheiti nokkurra orða. Viðkomandi nemandi hafi ekki getað leyst verkefnið þar sem 

hann hafi ekki getað fengið aðstoð við það á heimilinu. Kennarinn sagðist í þessum tilfellum 

taka nemendur til sín þegar laus tími gæfist til að vinna slík verkefni og sagði einnig að 

nemendur í hans bekk hafi ekki farið í heimanámsaðstoð sem sé í boði í skólanum á 

miðvikudögum. 

 Varðandi aukningu á heimanámi frá fyrsta bekk, öðrum bekk og yfir í fjórða bekk sögðu 

kennararnir að heimanámið væri nokkuð svipað í þriðja og fjórða bekk, þó auðvitað aðeins 

þyngra í fjórða bekk, en að nokkur munur væri frá öðrum bekk yfir í fjórða bekk. Aðspurðir 

um mikilvægi heimanámsins sagði annar kennarinn að honum þætti heimanámið mjög 

mikilvægt á meðan hinum kennaranum fannst það nokkuð mikilvægt en sagði að heimanámið 

mætti ekki vera of mikið þar sem nemendur væru einnig í svo mörgu öðru utan skóla. 

Kennararnir sögðu að á teymisfundum hafi oft verið tekin umræða um mikilvægi 

heimanámsins og einnig hvort ætti að halda í það eða ekki, niðurstaðan hafi þó alltaf verið að 

halda því áfram. Annar kennarinn sagði að sér þætti afar mikilvægt að foreldrar nemenda hans 

gætu fylgst með heimanámi hjá börnum sínum og gætu þannig fylgst með því sem væri í 

gangi í skólanum hverju sinni. Kennararnir voru sammála um að þeir finni fyrir því að 

heimanámið dýpki skilning nemenda á námsefninu. Eins og t.d. í stærðfræði vanti stundum 

herslumuninn upp á að nemendur nái skilningi sem síðar hefur náðst með heimanámi, þar sem 

nemendur hafa fengið aðstoð frá foreldrum í ró og næði. 

 Aðspurðir um kosti heimanáms sögðu kennararnir vera þá helsta að foreldrar geti fylgst 

með námi barna sinna og hvaða viðfangsefni séu kennd hverju sinni og þannig tekið þátt í 

skólastarfinu með þeim. Helstu gallar heimanáms fannst þeim vera tíminn sem fer í 

heimanámið, þeir sögðust vita til þess að nemendur væru önnum kafnir í tómstundum og 

íþróttum eftir skóla og hefðu oft ekki tíma til að sinna heimanáminu og stundum væri það 

orðið að kvöð fyrir nemendur. Einnig nefndu þeir sem galla heimanáms að ekki njóti allir 

nemendur sömu aðstoðar á heimilum sínum frá foreldrum, vegna heimilisaðstæðna eða 

tungumálaörðugleika. 

 Aðspurðir um þeirra persónulegu skoðun á heimanáminu nefndi annar kennarinn að sér 

þætti mikilvægt að hafa heimanám, en það mætti þó ekki vera of mikið. Kennararnir sögðust 

oft hafa hugsað um það í tengslum við nemendur sína hvort heimanámið skili árangri og hvort 

það sé þess virði að eyða tíma og vinnu í það, en sögðust hafa komist að þeirri niðurstöðu að 

heimanám væri góð leið til að stuðla að aukinni samvinnu milli skólans og heimilanna. Það 

væri einnig gott fyrir nemendur að læra inn á þessar vinnureglur sem ættu eftir að fylgja þeim 

í áframhaldandi námi í t.d. menntaskóla og háskóla. 
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5 Umræður og ályktanir 

Kennararnir sem rætt var við voru sammála um að heimanámið skipti nemendur þeirra miklu 

máli og ekki síður foreldrana. Kennararnir nefndu að þeim þætti heimanámið gott tækifæri 

fyrir foreldrana til að fylgjast með námsgetu síns barns og hvaða námsefni börnin eru að eiga 

við hverju sinni. Gott samstarf heimila og skóla skiptir miklu máli fyrir skólastarfið sem og 

alla nemendur, eins og segir í aðalnámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 

2011:71). Þegar kennararnir voru spurðir um hvort heimanámið skili nemendum aukinni 

námsgetu urðu margir þeirra hikandi í fyrstu. Kennurum í öðrum og fjórða bekk fannst 

heimanámið skila sér í aukinni námsgetu nemenda en kennararnir í fyrsta bekk sögðu að erfitt 

væri að meta hvort heimanámið hefði áhrif á námsgetu nemendanna. Það kemur heim og 

saman við skrif Vatterott um helsta vandamál við rannsóknir á heimanámi að í mati á 

námsgetu nemenda er erfitt að átta sig á áhrifum þess sem nemendur læra í skólanum og því 

sem þeir læra í heimanámi (Vatterott, 2009:57). 

 Athygli vekur að allir kennararnir sögðu að helsti galli heimanáms sé sá að ekki sitji 

allir nemendur við sama borð hvað varðar aðstoð við heimanámið. Kennararnir töluðu þar 

helst um nemendur sem eru með annað móðurmál en íslensku og sögðu þá ekki njóta aðstoðar 

við heimanámið í sama mæli og börn íslenskumælandi foreldra. Heimanámsaðstoðin sem er í 

boði fyrir þá nemendur í skólanum er góð og mikilvæg, en jafnast þó ekki á við það að fá 

sömu aðstoð á heimilinu, í ró og næði og með óskiptri athygli foreldris eða forráðamanns. 

Kennararnir nefndu einnig að heimilisaðstæður á sumum heimilum væru þannig að enga 

aðstoð væri að fá frá foreldrum við heimanámið og samstarfið því einnig lítið við skólann. 

Þeir foreldrar sem ekki hafa getu til eða skortir tungumálakunnáttu til að aðstoða börn sín við 

heimanámið fara því á mis við dýrmætt foreldrasamstarf sem er öllum foreldrum mikilvægt. 

Nanna Kristín fjallar um þessa þætti og segir að þrátt fyrir misjafna reynslu foreldra verði þeir 

að leggja sig fram við að kynnast skólanum með jákvæðum og opnum hug (Nanna Kristín 

Christiansen, 2011:115). 

 Með þetta fyrir augum er rétt að velta fyrir sér hvort heimanámið sé sanngjarnt gagnvart 

nemendum sem eiga foreldra sem ekki tala íslensku? Kennararnir voru sammála um að 

lestrarþjálfun sé afar mikilvæg öllum nemendum og geta nemendur erlendra foreldra lesið 

upphátt fyrir foreldra sína daglega en þó vandast málið þurfi þau t.d. á aðstoð við lestur 

erfiðra orða eða að fá útskýringu á nýjum orðum og öðlast því ef til vill ekki nægilegan 

lesskilning við lesturinn. 



30 

 Foreldrum nemenda sem eru lengi að vinna heimanámið gæti þótt það of mikið fyrir sitt 

barn á meðan önnur börn eru mun fljótari að vinna sama magn af heimanámi. Börn eru 

misjafnlega langt á veg kominn í skilningi á ýmsum þáttum námsefnisins og getur þar t.d. 

skipt máli hvort nemendur séu fæddir snemma á árinu eða seint og einnig fer það eftir áhuga 

og fyrri reynslu. Fimm af sex kennurum nefndu að sumir foreldrar óskuðu sérstaklega eftir 

auknu heimanámi og eru það helst nemendur sem eru fljótir að vinna heimavinnuna. 

 Við vinnu við verkefnið og í viðtölunum við kennarana sex vakti það athygli að 

kennararnir voru allir hlynntir heimanámi og fannst það skipta máli fyrir nemendur sína. Ef 

tekið er mið af heimildaleit sést að mun fleiri heimildir fundust þar sem sýnt er fram á galla 

heimanáms. Í heimildum sem fjallað var um kosti heimanáms, var m.a. nefnt að með 

heimanámi öðlist nemendur aukna rökhugsun, sjálfsaga og einbeitningu ásamt því að 

heimanám efli jákvætt viðhorf nemenda til skólans (sjá t.d. Cooper, 2001:7). 

Í upphafi var rannsóknarspurningunni varpað fram: Skiptir heimanám máli fyrir 

yngstu nemendur grunnskólans? Svar við þeirri spurningu byggir á heimildum sem aflað var 

ásamt viðtölum við kennara yngstu nemendanna. Heimanám yngstu nemendan grunnskólans 

skiptir þá máli. Heimanám er liður í því að undirbúa nemendur frá fyrstu tíð undir sjálfstæða 

og skipulagða vinnu. Í skólastarfi er mikilvægt að eftirfylgni sé með því sem kennt er í 

skólanum og að nemendur tileinki sér kennda færni og geti notað til að auka gæði síns daglegs 

lífs. 

Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar og heimildaöflunar eru settar fram tillögur að því 

hvernig rannsakandi telur að best væri að haga heimanámi yngstu nemenda grunnskólans. Í 

heimanámi 1.- 4.bekkjar, skiptir lestur mestu máli og ætti ætíð að vera í forgrunni til að efla 

lesskilning og lestrarfærni. Heimanámi ætti að halda í lámarki og ætti það að vera 

fjölbreytilegt. Í viðtölum við kennarana kom fram að fjórir af sex kennurum lögðu áherslu á 

að heimanámið mætti ekki vera of mikið. Nemendur ættu auk bóklegs heimanáms að fá 

tækifæri til heimanáms sem felst í framkvæmd tilrauna eða rannsókna á umhverfi sínu. 

Einstaklingsmiðað heimanám væri þannig til staðar að nemendur velji hvort þeir skrifi um 

framkvæmdina, tjái sig munnlega við kennarann, eða skrifi á tölvu. Með slíkum verkefnum 

sjá nemendur að það sem þeir læra í skólanum á sér rökræna framvindu og er sett í samhengi 

við lífið. 

Í viðtölum við kennarana sex kom fram að nokkur munur var á heimanámi frá öðrum 

bekk yfir í fjórða bekk. Heimaverkefni í fyrsta og öðrum bekk felast aðallega í íslensku og 

stærðfræði en í fjórða bekk hafa bæst við verkefni í samfélagsfræði. Kennarar í fjórða bekk 

fundu fyrir ánægju hjá nemendum og foreldrum með samfélagsfræðiverkefnin, þau væru ný 
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og spennandi og nemendur sýndu mikinn metnað þar sem þeir sæju tilgang með 

verkefnunum. Umsögn kennaranna í fjórða bekk kemur heim og saman við umsagnir kennara 

og foreldra sem tóku þátt í rannsókn Gunnhildar Óskarsdóttur á gildi heimaverkefna í 

náttúrufræði, SHIPS-verkefnið. Almenn ánægja var hjá nemendum og foreldrum með 

verkefnin sem voru einnig hvetjandi fyrir nemendur. Verkefnin voru einstaklingsmiðuð þar 

sem nemendur gátu unnið heima á sínum hraða. Í niðurstöðum Gunnhildar kom einnig fram 

að foreldrar sem ættu annað móðurmál en íslensku hafi verið ánægðir með verkefnin vegna 

aukinnar samvinnu við skólann (Gunnhildur Óskarsdóttir, 2003:109-110). Einnig var munur á 

lestri nemenda sem í fjórða bekk er meira á ábyrgð heimilisins, nemendur eiga að enn að lesa 

á hverjum degi en aðeins tvisvar fyrir fullorðinn en fimm sinnum í fyrsta og öðrum bekk. 

 Sem rök fyrir því að halda ætti heimanámi í lágmarki má nefna þá staðreynd sem 

kemur fram hjá Kohn, að rannsóknir hafa ekki sýnt fram á fylgni milli heimanáms og 

námsárangurs yngstu nemenda grunnskólans (Kohn, 2007:38). Good og Brophy fjalla einnig 

um að lítil fylgni sé milli heimanáms og námsgetu nemenda í yngstu bekkjum grunnskólans 

(Good og Brophy, 2008:328). Auk þess eru nemendur oft önnum kafnir í íþróttum og öðru 

frístundastarfi eftir skóla og því mikilvægt að heimanám sé í lágmarki. Nanna Kristín fjallar 

um frístundastarf nemenda og segir það meira nú en á árum áður og nefnir að sökum 

frístundastarfs gefist foreldrum og nemendum oft ekki nægur tími til að sinna heimavinnu 

(Nanna Kristín Christiansen, 2011:125,127). Frístundastarf er félagslegur vettvangur sem 

kennir börnum að rækta með sér mannleg samskipti, sjálfsstjórn og samvinnu, sem eru engu 

síðri en menntagildi.  

Einn helsti kostur heimanáms yngstu nemendanna er að heimanámið stuðlar að 

samvinnu milli heimila og skóla, auk þess sem foreldrum gefst kostur á að fylgjast náið með 

námi barna sinna. Foreldrar geta lagt grunn að því að upplifun barnsins af náminu verði sem 

jákvæðust. Foreldrar styðja og hvetja barnið og kenna því að það er mikilvægt að læra. 

Foreldrar geta einnig lagt mat á ástundun barns síns og það er gott fyrir barn að finna að 

foreldrarnir eru stoltir af því. Barnið getur einnig fundið fyrir stolti vegna eigin frammistöðu 

og fær þannig gullið tækifæri til að vaxa af verkum sínum. 
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6 Lokaorð 

Heimanám er og mun ávallt verða umdeilt meðal foreldra, kennara og annarra sem koma að 

skólamálum. Kennararnir sem rætt var við sögðust flestir ekki sjá það fyrir sér að heimanám 

yrði lagt af í náinni framtíð. Á Íslandi er mjög mismunandi eftir skólum hvort heimanám er 

fyrir hendi eða ekki. Í skólum Hjallastefnunnar er til að mynda ekki heimanám í formi 

íslensku- og stærðfræðiverkefna heldur aðeins lestur. Það verður að teljast nokkuð nýtilkomið 

að heimanám sé tekið af í skólum og eingöngu gerð krafa um heimalestur nemenda og verður 

fróðlegt að fylgjast með þróun heimanáms í skólum landsins í náinni framtíð. Kostir 

heimanáms eru þó margir en helsti gallinn er að ekki búa allir nemendur yfir sömu tækifærum 

til að fá aðstoð á heimilunum við heimanámið. 

 Samfélagið í dag einkennist af miklum hraða og er því ekki gott ef heimanámið er það 

mikið að vöxtum að það sé orðin kvöð á nemendum og foreldrum þeirra. Heimanámið þarf að 

hafa tilgang fyrir nemendur og vera þannig að allir foreldrar geti tekið þátt í því með börnum 

sínum. Fróðlegt væri að sjá hvort hægt væri að breyta heimanámi þannig að það felist meira í 

verklegum þáttum t.d. að bræða snjóbolta og sjá hvað gerist, að gróðursetja fræ í potti heima 

og í sameiningu myndu nemendur og foreldrar fylgjast með framgangi mála. Einföld verkefni 

sem allir foreldrar geta aðstoðað við. Mikilvægt er að heimanám sé unnið í samvinnu við 

foreldra, það sé fjölbreytt og við hæfi hvers og eins. Þannig geta nemendur á sem bestan hátt 

tileinkað sér góð vinnubrögð sem nýtast þeim um ókomna tíð. Auk góðra vinnubragða öðlast 

nemendur fjölbreytta þekkingu og færni í skólastarfi sem nýtist nemendum vel í 

áframhaldandi námi og starfi. 
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Fylgiskjal 1 

 

Tölvupóstur til skólastjórnenda:  

 

Góðan daginn 

 

Ég heiti Helga Margrét og hef verið kennaranemi hjá ykkur í undanfarin 3 og hálft ár.  

Ég er nú að ljúka B.Ed. námi mínu í vor og er að vinna að lokaverkefninu. Í lokaverkefninu 

fjalla ég um heimanám yngstu nemendanna og langaði til að taka viðtal við nokkra kennara á 

yngsta stigi til að heyra þeirra skoðun á heimanámi, kosti og galla og spjalla almennt um 

hvernig heimanámið er í þeirra bekk sem dæmi. 

 Ég þyrfti að fá að ræða við tvo kennara úr fyrsta bekk, tvo kennara úr öðrum bekk 

og svo einnig tvo kennara úr fjórða bekk og ætti hvert viðtal ekki að taka lengri tíma en um 20 

mínútur. Allir viðmælendur yrðu nafnlausir í ritgerðinni sem og nafn skólans. Ritgerðin 

verður ekki birt annars staðar en mögulega inni á Skemmu. 

 Gunnhildur Óskarsdóttir er leiðbeinandinn minn (gunn@hi.is) og í samráði við hana 

fannst okkur réttast að ég myndi snúa mér til míns heimaskóla varðandi aðstoð við verkefnið 

og ég vona að þið getið aðstoðað mig við að benda mér á kennara, eftir hentugleika, þ.e. 

hvaða kennarar sem er sem geta séð af lausri stund og geta hugsað sér að leyfa mér að taka 

viðtal við þá. 

 Ég myndi koma í skólann þegar kennararnir óska og taka viðtölin, hvort sem er í 

eyðum hjá þeim, hádegi eða eftir skóla. 

 

Með von um góðar móttökur. 

Kær kveðja, Helga Margrét 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmail.hi.is/sqmail/src/compose.php?send_to=gunn%40hi.is


36 

Fylgiskjal 2 

 

Spurningar fyrir viðtöl: 

 

 

 Hver er starfsaldur þinn? Hversu lengi hefur þú kennt við skólann? 

 Í hverju felst heimanámið í þínum bekk? (Er einhver námsgrein ofar öðrum þegar 

kemur að heimanáminu?) 

 Hvað finnst þér um magn heimanámsins? Mætti vera meira eða minna?  

 Hversu langan tíma fá nemendur til að klára heimanámið?  

 Ná nemendur alltaf að klára heimanámið á tilsettum tíma? 

 Hvernig er lestrarþjálfun háttað, hvað varðar samvinnu við heimilin? (Eiga nemendur 

að lesa heima á hverjum degi?) 

 Eru allir nemendurnir með sama heimanámið?  

 

 Hvernig finnst þér viðhorf foreldranna vera til heimanámsins? 

 Finnst þér þú þurfa að skýra heimanámið sérstaklega fyrir foreldrum?  

 Hefur þú reynslu af í því að foreldrar geti ekki aðstoðað nemendur með verkefnin, 

skilji þau einfaldlega ekki? Hvað var það þá helst sem þeir áttu í erfiðleikum með? 

 Kvarta foreldrar yfir heimanáminu? Ef svo er þá yfir hverju helst? 

 

 Hversu mikilvægt finnst þér heimanám nemenda þinna vera?  

 Hvaða áhrif ef einhver hefur heimanám á námsgetu nemendanna?  

 Hverjir finnst þér vera kostir heimanáms? 

 En gallar? 

 Hver er þín persónulega skoðun á heimanámi, óháð stefnu skólans? 
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Fylgiskjal 3 

Heimanámsstefna skólans:  

 

Heimanámi er ætlað að gefa forráðamönnum tækifæri til að fylgjast með hvernig börnum 

þeirra gengur að takast á við nám og gefa foreldrum tækifæri til að fylgjast með því hvaða 

viðfangsefni verið er að fjalla um í skólanum. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að 

foreldrar og forráðamenn beri frumábyrgð á uppeldi barna sinn en jafnframt stendur þar að 

þeir hópar sem mynda skólasamfélagið vinni vel saman. Einn þáttur þessarar samvinnu er 

heimanám. 

Markmið heimanáms í skólanum er að: 

 æfa lestur 

 nemendur þjálfi enn frekar og rifji upp það sem kennt hefur verið í skólanum 

 lesa og kynna sér námsefni til undirbúnings 

 nemendur læri að taka ábyrgð á verkum. 

 auka og dýpka skilning á námsefninu 

 venja nemendur við ákveðin vinnubrögð og ögun í námi. 

 vinna upp það sem ekki náðist að klára í kennslustundum 

 nemendur öðlist smátt og smátt færni í að undirbúa sig fyrir skólann 

 veita foreldrum/forráðamönnum tækifæri til að taka þátt og fylgjast með námi barna 

sinna 

Vikuáætlanir 

Í skólanum fá allir nemendur vikuáætlun í heimanámi. Vikuáætlanir eru settar inn á Mentor. 

Þar kemur fram áætluð heimavinna nemenda, ýmsar upplýsingar og tilkynningar. Þetta er gert 

til að nemendur og foreldrar þeirra geti skipulagt heimanámið. 

Hlutverk foreldrar í heimanámi 

Mikilvægasta hlutverk forráðamanna er að skapa námsumhverfi heima. Þeir þurfa því að 

aðstoða börn sín við skipulagning og sýna inntaki námsins áhuga. Því er afar mikilvægt að 

foreldrar leiðbeini, örvi og hvetji börnin, allt eftir því hvað við á í hverju tilfelli. 

Hlutverk nemenda í heimanámi 

Nemendur skipuleggja heimavinnuna með foreldrum, gefa því forgang og skila því á réttum 

tíma. Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir að þeir hafa samþykkt að taka að sér verk og 

þurfa að sýna ábyrgð gagnvart því. Vinnuramminn er ein vika nema samið sé um annað. 

Áætlunargerðin er mjög mikilvæg og kennir barninu að skipuleggja sig. Allar áætlanir geta 

breyst og það er eins með heimavinnuáætlunina. 

Hutverk kennara gagnvart heimanámi 

 Gefur greinargóðar upplýsingar um heimanámið í vikuáætlun 

 Sér til þess að nemendur viti hvernig á að leysa verkefnin og þekki markmiðin. 

 Gerir kröfur um vönduð vinnubrögð. 
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 Fer yfir heimanámið. 

 Hefur samband við foreldra/forráðamenn ef þörf er á. 

Heimanám er mikilvægur hluti af námi nemenda. Það stuðlar að betri námsárangri og því er 

nauðsynlegt að nemendur skilji mikilvægi þess að vinna vel og skipulega. Gott samstarf milli 

heimilis og skóla er mikilvægt og getur skipt sköpum um árangur í námi. Áhugi, aðstoð og 

hvatning frá foreldrum ber alltaf árangur. 

Yngri nemendur fá heimanámsáætlanir hjá kennara og ber foreldrum að fylgjast með þeim. 

Nauðsynleg áhöld og námsgögn eiga alltaf að vera í skólatöskunni. Nemendur þurfa gott næði 

og góðar aðstæður til að geta sinnt heimanáminu vel. Vel skipulagður fastur tími, helst fyrir 

kvöldmat, hentar flestum nemendum best til að vinna heimanámið. Þannig má koma í veg 

fyrir að vinnunni sé frestað fram á síðustu stundu. Foreldrar þurfa að fylgjast vel með því að 

heimanámið sé unnið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


