,,Það þarf að einstaklingsmiða
heimanámið“
Viðhorf grunnskólakennara til heimanáms

Bylgja Finnsdóttir

Kennaradeild
Hug- og félagsvísindasvið
Háskólinn á Akureyri
2014

XXdeild/svið

,,Það þarf að einstaklingsmiða
heimanámið“
Viðhorf grunnskólakennara til heimanáms

Bylgja Finnsdóttir
30 eininga lokaverkefni
sem er hluti af
Magister Educationis-prófi í menntunarfræði

Leiðsögukennari
Guðmundur Engilbertsson

Kennaradeild
Hug- og félagsvísindasvið
Háskólinn á Akureyri
Akureyri, júní 2014

Titill: ,,Það þarf að einstaklingsmiða heimanámið“: Viðhorf
grunnskólakennara til heimanáms.
Stuttur titill: Heimanám og einstaklingsmiðun
30 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Educationisprófi í menntunarfræði
Höfundarréttur © 2014 Bylgja Finnsdóttir
Öll réttindi áskilin

Kennaradeild
Hug- og félagsvísindasvið
Háskólinn á Akureyri
Sólborg, Norðurslóð 2
600 Akureyri
Sími: 460 8000

Skráningarupplýsingar:
Bylgja Finnsdóttir, 2014, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og
félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 61 bls.
Prentun: Stell
Akureyri, júní 2014

Ágrip
Heimanám hefur töluvert verið rætt og rannsakað í gegnum tíðina og hefur á
síðustu árum virst þróast í átt að einstaklingsmiðun. Þessari rannsókn er ætlað
að varpa ljósi á hvernig hugmyndir um einstaklingsmiðað nám endurspeglast
í viðhorfum grunnskólakennara til heimanáms. Aðferðin við rannsóknina
fólst í rýnihópaviðtölum sem tekin voru í mars 2014. Viðmælendur voru átján
kennarar á yngsta-, mið- og efstastigi í þremur grunnskólum en alls voru
rýnihópaviðtölin þrjú.
Tilgangur rannsóknarinnar var að vekja umræðu um hvað heimanám er,
hvert sé markmiðið með því, tilgangur þess og hvort að það sé
einstaklingsmiðað.
Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að flestir viðmælendurnir
töldu að einstaklingsmiðað nám færi fram í grunnskólum landsins. Þeir töldu
einnig að heimanám nemenda væri einstaklingsmiðað og voru allir sammála
um mikilvægi þess. Þeir sögðu það skila meiri árangri meðal nemenda, bæði
þeirra sem eru slakir í námi og þeirra sem eru sterkir. Viðmælendurnir voru
allir á því að það heimanám sem þeir settu fyrir væri einstaklingsmiðað fyrir
utan lestur sem nemendur á elsta stigi sinna heima en þeir lesa í
námsbókunum fyrir kennslustundir og þá eru allir nemendur með sama
viðfangsefni. Viðmælendur voru allir sammála því að setja ætti sem minnst
heimanám fyrir og bentu meðal annars á lengri skóladag og íþrótta- og
tómstundastarf nemenda eftir skóla sem ástæðu þess.
Viðmælendur voru þó allir á þeirri skoðun að heimanám væri mikilvægt
til að styrkja nemendur og þjálfa betur þá þætti sem þeir hafa unnið með í
skólanum. Auk þessa kom fram að í flestum tilfellum er lestur heima eina
heimanámið sem nemendur fá. Allir nemendur á yngsta stigi í
grunnskólunum þremur sem þátt tóku í rannsókninni lesa heima, helst á
hverjum degi og töldu viðmælendur það mjög mikilvægt. Það heimanám sem
þeir vildu alls ekki sjá á eftir var lesturinn og þá sérstaklega meðal yngsta
stigs.

Abstract
Homework has been researched extensively throughout the years and is
developing towards personalization. This qualitative research is conducted to
shed light on how ideas on personalizations are reflected in the teachers view
to homework. The research method was focus group interviews conducted in
March 2014. Participants were 18 elementary (1st – 10th grade) teachers in
three elementary schools but the focus groups interviews were three in total.
The purpose of this research is to spark conversations about what
homework is, its goal, purpose and if it is personalized.
The main findings of this research were that most participants thought that
personalized learning took place in Icelandic elementary schools. They also
considered homework to be personalized and all agreed on it’s value. They
believed it produced better results, both for struggling students and well off
ones. All participants believed that the homework they assigned to students
was personalized except for reading older students do at home, but they all
prepare for class by reading at home from the same textbooks. They all
agreed that homework should be kept to a minimum and pointed out that long
days of both school and extra curricular activities should be kept in mind.
The teachers in this study were unanimous about the fact that homework
is important to support students and implement better the learning doen from
school. Additionally, reading at home is in most cases the only homework
students get. All teachers in the first 4 grades in elementary school, who
participated in this study have their students read at home every day and
thought that was important. The homework they would not want to skip was
reading, especially among young children.
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1. Inngangur - Almennar upplýsingar
Heimanám er hægt að skilgreina sem viðfangsefni sem nemendur leysa
heima án aðstoðar kennara (Bembenutty, 2011, bls. 340). Kennari setur
nemendum fyrir viðfangsefni sem þeir eiga að vinna heima án hans aðstoðar
og fá nemendur að ráða sjálfir hvar og hvernig þeir leysa það. Heimanám er
rótgróin hefð sem verið hefur við lýði í grunnskólum í mörg ár og er orðið
svo fast í skólamenningunni að litlar efasemdir hafa verið um það fyrr en
núna síðustu ár (Cooper, 2007, bls. 1). Með breyttu þjóðfélagi, skólum og
fjölskyldum hefur heimanámið í mörgum tilfellum orðið vandamál nemenda,
foreldra og kennara (Cooper, 2007, bls. 1). Hraðinn í þjóðfélaginu, lenging
skóladags og aukin afþreying fyrir nemendur eftir skóla í íþróttum- og
tómstundastarfi hefur orðið til þess að efasemdir hafa vaknað varðandi
heimanám og gildi þess (Nanna K. Christiansen, 2011, bls. 125). Þær
kvartanir sem heyrst hafa í tengslum við heimanám nemenda eru að það sé
byrði á foreldrum og streituvaldandi fyrir nemendur, það valdi árekstrum
innan fjölskyldna, skerði tíma fyrir afþreyingu og minnki áhuga nemenda á
námi (Kohn, 2006, bls. 9–17). Nemendur eru lengur í skólanum á daginn nú
til dags en áður auk þess sem íþrótta- og tómstundastarf utan skóla hefur
aukist til muna. Í flestum tilfellum vinna báðir foreldrar úti og því er eini
tíminn sem gefst til þess að vinna heimanámið tími sem fjölskyldan á saman
og er oft komið framundir matartíma eða háttatíma þegar farið er að huga að
heimanáminu. Það leiðir oft af sér pirring og jafnvel reiði meðal nemenda,
foreldra og kennara (Kohn, 2006, bls. 4). Mikið hefur verið í umræðu síðustu
ár að draga eigi úr heimanámi nemenda vegna þess hve breytt samfélagið er
orðið. Efasemdir hafa vaknað um tilgang þess og hvort heimanám skili þeim
árangri sem stefnt er að. Á sama tíma hefur einstaklingsmiðað nám færst í
aukana og skólar hér á landi farnir að vinna í anda þess.
Í lögum sem sett voru árið 1974 kom fram að skólinn eigi að vera fyrir öll
börn (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 274). Síðan þá hefur einstaklingsmiðað
nám verið að þróast en það var ekki fyrr en árið 2001 sem farið var að nota
hugtakið einstaklingsmiðað nám. Unnið hefur verið að innleiðingu á því hér á
landi síðan (Ólafur P. Jónsson, 2011, bls. 113–117). Einstaklingsmiðað nám
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felur í sér að komið er til móts við námsþarfir hvers og eins einstaklings í
námi hans á hverjum tíma en ekki er litið á nemendur sem eina heild eða hóp
(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). Flestir skólar í Reykjavík hafa þróað
skólastarf sitt í átt að einstaklingsmiðuðu námi. Skólar vinna misjafnlega
hratt að innleiðingu þess en mikilvægt er að starfsmenn vinni saman að þeim
leiðum sem þeir hyggjast fara í náminu (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007).
Með breyttum tímum og áherslum í skólunum og samfélaginu almennt er
áhugavert að skoða þessa tvo þætti í samhengi. Skoða hvernig heimanámi er
háttað hvort það sé mikið, lítið eða algengt í skólum landsins og einnig hvort
heimanám sé einstaklingsmiðað en samkvæmt lögum hafa börn rétt á að fá
nám við hæfi óháð stöðu eða fötlun (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).
Þessir þættir hafa töluvert verið rannsakaðir í sitthvoru lagi en lítið er til
um rannsóknir þar sem þeir eru skoðaðir í samhengi. Rannsóknir sem gerðar
eru í tengslum við skólastarf eru mikilvægar fyrir skólaþróun og nýtast
stefnumótandi aðilum og starfandi kennurum. Í ljósi ólíkra viðhorfa sem
koma fram í umræðu um heimanám og ríkrar áherslu á einstaklingsmiðun í
námi er áhugavert að skoða það. Rannsóknin er þó fyrst og fremst unnin með
eigin hagsmuni að leiðarljósi þar sem nú styttist í að ég takist á við störf á
vettvangi.
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða heimanám grunnskólanemenda
og kanna viðhorf kennara til þess þar sem augum er sérstaklega beint að
einstaklingsmiðuðu námi og því hvort það endurspeglist í heimanámi
nemenda. Með þetta að leiðarljósi er lagt upp með rannsóknarspurninguna:
Hvernig endurspeglast hugmyndir um einstaklingsmiðað nám í viðhorfum
grunnskólakennara til heimanáms?
Ritgerðin skiptist í sex meginkafla auk ágrips, formála, efnisyfirlits,
heimildaskrár og fylgiskjala. Fyrsti kafli ritgerðarinnar er inngangur, í öðrum
kafla er fjallað um heimanám, hefðbundið og óhefðbundið heimanám,
jákvæð og neikvæð áhrif þess, tilgang heimanáms, heimanám eins og það
birtist í aðalnámskrá grunnskóla og í lögum um grunnskóla, lestur í
grunnskólum og að lokum einstaklingsmiðað nám. Þriðji kafli ritgerðarinnar
er helgaður rannsókninni, hverjir tóku þátt, hvaða rannsóknaraðferð var beitt
og hvernig framkvæmd og greining gagna fór fram. Í fjórða kafla er
niðurstöðum rannsóknarinnar lýst og þær þemaskiptar þar sem fjallað er um
heimanám almennt, tilgang þess, markmiðið með því, aðkomu foreldra og
nemenda að heimanámi, lestur sem heimanám, áhrif heimanáms og að lokum
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einstaklingsmiðað heimanám. Í fimmta kafla ritgerðarinnar fer fram umræða
og að lokum eru sjötta og síðasta kaflanum lokaorð þar sem
rannsóknarspurningu er svarað og rætt um frekari rannsóknir á þessu sviði.
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2. Fræðilegt sjónarhorn
Í þessum kafla verða fræðin skoðuð og rýnt í rannsóknir sem gerðar hafa
verið á heimanámi. Hugtakið verður skilgreint og fjallað um þá þróun sem
hefur átt sér stað síðustu ár. Fjallað verður um tilgang heimanáms og hvernig
það birtist í aðalnámskrá og lögum um grunnskóla. Þá verða hugmyndir
kennara um heimanám ræddar og áhrif þess á nám nemenda skoðuð.
Einstaklingsmiðað nám verður útskýrt og að lokum verður fjallað um
mikilvægi lesturs. Þessari umfjöllun er ætlað að vera sá grunnur sem
rannsóknin byggir á.

2.1 Heimanám - skilgreiningar
Undanfarin ár hefur heimanám verið áberandi í umræðu innan
skólasamfélagsins. Foreldrar og skólafólk hafa skiptar skoðanir um hvort og
hvernig því skuli háttað en mörgum þykir skóladagurinn orðinn svo langur að
nemendur eigi ekki að þurfa að læra þegar heim er komið. Sumir telja
heimanám mikilvægan þátt í námi og því nauðsynlegt að nemendur takist á
við eitthvað heimanám og enn aðrir eru þeirrar skoðunar að heimanám þurfi
að vera umtalsvert (Elín Thorarensen, 2005, bls. 18).
Heimanám hefur verið skilgreint á marga vegu en eins og orðið sjálft
gefur til kynna er um að ræða nám sem á sér stað heima. Í íslensku
orðabókinni er heimanám skilgreint á eftirfarandi hátt: ,,Það sem
skólanemendur gera heima hjá sér í sambandi við námið“ (Mörður Árnason,
2007, bls. 377). John MacBeath og Mary Turner (1990, bls. 1) segja
heimanám vera allt frá afmörkuðu verkefni með skýran tilgang og
afmarkaðan tímaramma yfir í viðfangsefni sem krefjast athafna utan skólans.
Þá sé viðfangsefnið endurtekið oft á ákveðnu tímabili og hvað og hvernig
nemendur læri sé á þeirra ábyrgð. Heimanám tengist skóla og viðfangsefnum
sem þar eru unnin og eru oft í beinu framhaldi af verkefnavinnu í skólanum.
Nemendur geta einnig þurft að takast á við heimanám ef þeir ná ekki
námsmarkmiðum eða hafa dregist aftur úr námsáætlun.
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Heimanám er í sífelldri þróun og hefur breyst mikið frá fyrri tíð. Árið 1989
skilgreindi Harris Cooper heimanám sem viðfangsefni sem nemendur leysa
utan skólatíma. Síðan þá hefur sú skilgreining notið töluverðs sammælis
meðal fræðimanna. Með hliðsjón af þróuninni sem orðið hefur varðandi
heimanám er Cooper þó ekki alls kostar ánægður með skilgreininguna. Í
viðtali árið 2011 segist hann frekar vilja skilgreina heimanám sem
viðfangsefni sem nemendur leysa án aðstoðar (Bembenutty, 2011, bls. 340).
Þá á hann við verkefni sem nemendur geta leyst hvort heldur í skólanum,
heima hjá sér, hjá vini eða annars staðar, en vinnan fer fram án hjálpar
kennara.
Heimanám var tekið upp í almenningsskólum fyrir mörgum árum, en á
þeim tíma snerist skólagangan að mestu um lestur, ritun og stærðfræði. Um
var að ræða einföld verkefni sem fólust í að skerpa á því sem nemendur áttu
að hafa lært og þjálfun ákveðinna viðfangsefna. Verkefnin voru auðveld svo
nemendur gætu unnið þau heima og menn höfðu trú á því að slíkar æfingar
myndu aga huga barnanna og styðja við nám þeirra. Síðan heimanám hófst
hafa ýmsar breytingar átt sér stað. Það hefur þróast frá stuttum æfingum sem
fólu í sér að þjálfa hugann, læra stærðfræðireglur utanbókar eða ritun
stafsetningaræfinga yfir í flóknari viðfangsefni (Vatterott, 2009, bls. 1).
Heimaverkefni sem nemendur fá geta verið mismunandi og haft fjölbreyttan
tilgang. Heimanám getur verið flokkað eftir magni, tilgangi, kunnáttu, vali
nemenda, skilafresti, hverjum það er ætlað og í félagslegu samhengi.
Tilgangur verkefnisins segir til um hvaða flokki það tilheyrir. Umfang
verkefna fer eftir lengd þeirra og hvort þau séu auðveld eða erfið. Tilgangur
heimanáms getur verið fjölbreyttur, hann getur til að mynda falist í gildi
æfingar, að kynna sér nýtt efni og búa sig þannig undir nám, verið
framlenging á námi í skóla eða jafnvel refsing fyrir að ljúka ekki námi í
skólanum. Heimanám getur verið skylda eða val nemenda. Það getur verið
skipulagt til langtíma- eða skemmri tíma og skilatími því bæði verið langur
eða skammur. Þá getur heimanám byggt á sjálfstæðri vinnu, samvinnu
nemenda eða aðstoð foreldra (Cooper, 2007, bls. 4–5). Heimanámið getur
verið á mismunandi formi og haft fjölbreyttan tilgang og mikilvægt er að
nemendur séu meðvitaðir um þann tilgang sem það hefur.
Margir telja heimanám gefa tækifæri til að virkja foreldra til að fylgjast með
námi barna sinna, námsframvindu og áhugasviði (Elín Thorarensen, 2005,
bls. 18). Foreldrar eru misvirkir þátttakendur í námi barna sinna. Sumir skipta

6

sér lítið af, spyrja barnið ekki hvort það þurfi að læra heima né fylgjast með
heimanámi á annan hátt og hvort að barnið hafi lokið því. Stundum hafa
foreldrar áhuga á þátttöku í námi barna sinna en hafa hvorki tíma né úthald til
að sinna því. Sumir foreldrar gefast upp við að aðstoða börn sín vegna
togstreitu og endalausrar baráttu við heimanámið. Á hinn bóginn eru líka
foreldrar sem liggja yfir heimanámi barna sinna og hika ekki við að vinna
það sjálfir ef þess gerist þörf. Foreldrar geta fundið til óöryggis varðandi
heimanám barna sinna og átt erfitt með að vita hve mikla aðstoð þeir eigi að
veita þeim við námið (Vatterott, 2009, bls. 34–35).

2. 1. 1 Tilgangur
Heimanám hefur lengi verið við lýði en síðustu ár hafa komið fram gagnrýnar
spurningar um tilgang þess. Umræður hafa skapast um ávinning og ástæður
sem liggja að baki því að nemendur taki vinnuna með sér heim.
Samfélagsþróun hefur leitt til margskonar breytinga og til dæmis virðist
heimanám skapa meiri vanda á heimilum en áður fyrr. Mikið hefur verið
skrifað um gagnlegar hugmyndir sem gætu auðveldað foreldrum að aðstoða
börn sín við heimanám og þá er oftast lögð mesta áherslan á mikilvægi
jákvæðra viðhorfa foreldra til námsins (Vatterott, 2009, bls. 1–2).
Margir velta fyrir sér af hverju heimanám eigi að vera til staðar. Eiga
foreldrar að hafa einhver áhrif á nám barna sinna, af hverju ekki að láta þá
sem eru menntaðir á þessu sviði sjá um að mennta börnin? Í lögum um
grunnskóla 2. gr. (nr. 91/2008) segir að hlutverk skólans, í samvinnu við
heimilin, sé að búa nemendur undir líf og starf. Túlka má lögin á þann hátt að
með heimanámi sé lagður grunnur að samvinnu heimilis og skóla.
Hér á árum áður var skóladagurinn stuttur, ekki nema 2–4 klukkustundir á
dag og lítið eða mun minna um frístundastarf. Nú eru dæmi um að börn
stundi skóla og frístundastarf í 7–8 klukkustundir á dag. Hraði samfélagsins
hefur aukist og margir foreldrar vinna fullan vinnudag. Oft gefst því
takmarkaður tími til að sinna heimanámi sem auk þess þarf að ljúka á þeim
stutta tíma sem fjölskyldan hefur til að gera eitthvað saman (Nanna Kristín
Christiansen, 2010, bls. 125). MacBeath og Turner (1990, bls. 11–15) veltu
fyrir sér tilgangi heimanáms og könnuðu álit kennara, nemenda og foreldra í
því sambandi. Svör kennaranna sýndu að þeir telja heimanám gefa aukna
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tengingu milli heimila og skóla, þjálfa nemendur í verkefnavinnu og virkja
foreldra til aukinnar þátttöku í námi barna sinna. Nemendur sögðu heimanám
hafa þann tilgang að þjálfa betur þætti sem unnið væri að hverju sinni, auka
námsframlag og árangur og til að nemendum tækist að ljúka verkefnum sem
þeir komust ekki yfir í skólanum. Viðhorf nemenda gefur til kynna að þeir
móti skoðanir sínar út frá því sem þeir telja vera tilgang kennarans með
heimanámi en ekki út frá því sem þeir sjálfir þurfi að gera eða geri í tengslum
við heimanámið. Foreldrar töldu líkt og nemendur að helsti tilgangur
heimanáms fælist í því að nemendur hefðu gott af því að þjálfa ákveðna þætti
og styrkja sig í þeim. Þeir sögðu tilganginn einnig vera að auka þjálfun á
slökum sviðum og á því sem nemendum þætti erfitt. Þá fannst foreldrum
heimanám styðja við hverskonar heimildavinnu og þjálfa færni nemenda í
notkun bóka og tilvitnana í tengslum við nám sitt.
Cooper (2007, bls. 1–2) segir að álit almennings gegnum árin hafi
sveiflast milli þess að styðja heimanám og vera andvígur því. Hann segir að
skoðun almennings fari í hringi og fólk kalli ýmist á meira eða minna
heimanám. Í upphafi tuttugustu aldar var trú almennings sú að heimavinna
væri mikilvæg til að aga huga nemenda og hjálpa þeim að festa í minni
viðfangsefni á hverjum tíma. Þá var því haldið fram að heimavinna væri
helsta tækifæri skólans til að þjálfa minni nemenda enda mætti auðveldlega
vinna að slíkri þjálfun heima. Í kringum 1940 breyttist þessi skoðun fólks til
heimanámsins en þá var heimanám talið skemma fyrir nemendum og draga
úr tækifærum þeirra til að njóta tímans heima að skóla loknum. Um 1950
studdi almenningur heimanám og sagði það tæki sem hraðaði þekkingaröflun
nemenda. Tíu árum síðar var heimanám talið valda of mikilli pressu á
nemendur og skilaði því ekki bættum árangri. Á þennan veg hefur
almenningsálitið og álit fræðimanna sveiflast allt til þessa dags.
Margir styðja enn gildi heimanáms og telja það nemendum í hag. Fjöldi
kennara og foreldra er þó farinn að efast um gildi æfingar og þjálfunar sem
heimanáminu er ætlað að skila. Þeir sem gagnrýna heimanám telja æfinguna
ekki skila sér, töskur nemenda verði of þungar og að heimanámið geti aukið
mun á námslegri getu nemenda því sumir sinni ekki heimanáminu og því sem
þeim er ætlað. Gagnrýnendur telja einnig að heimanám skili ekki tilætluðum
árangri því ekki sé rétt að því staðið (Vatterott, 2009, bls. 2).
Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að skólasamfélagið hugleiði
vandlega tilgang heimanáms. Ekki nægir að vísa í hefðir um heimanám sem

8

rökstuðning til að halda því inni í skipulagi. Skýr markmið verða að liggja að
baki svo heimanámið verði ekki marklaus barátta fyrir nemendur. Án
markvissrar stefnu um heimanám og tilgang þess er ólíklegt að það skili
tilætluðum árangri og efasemdir og óvissa geta leitt af sér vanda hjá
kennurum, nemendum og foreldrum (Stern, 1997, bls. 3).

2. 1. 2. Aðalnámskrá og lög
Grunnskólar byggja starf sitt á lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og er
aðalnámskrá grunnskóla unnin af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.
Þar eru að finna markmið, stefnur og fyrirkomulag sem skólastarf á að
endurspegla. Aðalnámskráin byggir á lögum um grunnskóla og er ákveðinn
rammi utan um skólastarfið. Hlutverk hennar er að upplýsa alla sem að
skólastarfinu koma, starfsfólk, nemendur og foreldra (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 9 og 11). Hver skóli útfærir eigin
skólanámskrá og byggir hana á grunnskólalögum og aðalnámskrá en aðlagar
reglur og skýrari sérstöðu sína og birtir í námskránni.
Orðið heimanám kemur einungis einu sinni fyrir í kaflanum Tengsl
heimila og skóla í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011. Þar stendur:
,,Foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni því heimanámi sem skólinn
og foreldrar hvers einstaks barns hafa orðið ásátt um og að frístundarstarf og
annað starf utan skóla komi ekki niður á námi barnanna“ (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 72). Samkvæmt aðalnámskrá eiga
foreldrar og skóli að komast að samkomulagi um heimanám og hvernig því
skuli háttað og það einstaklingsbundið. Megin áhersla á samstarf foreldra og
skóla samkvæmt aðalnámskránni, er þátttaka foreldra í námi barna sinna og
skólastarfinu. Hvergi kemur fram í aðalnámskrá hvort að heimanám eigi að
vera til staðar í skólum eða geti verið einhliða ákvörðun stefnumótenda í því
sambandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 71–72).
Hvergi er fjallað um heimanám í grunnskólalögunum en samkvæmt 18. gr.
þeirra ber foreldrum skylda til að styðja við skólagöngu barna sinna og
námsframvindu. Þar kemur einnig fram að foreldrar eigi að taka þátt í námi
barna sinna og í skólastarfinu almennt (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008).
Samkvæmt þessu er skólum ekki skylt að hafa heimanám, hvorki samkvæmt
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aðalnámskrá grunnskóla né grunnskólalögunum. Það er því undir hverjum og
einum skóla komið, í samráði við foreldra, hvort að heimanám sé eða ekki.

2. 1. 3. Aðferðir
Heimanámi er gjarnan skipt í tvennt, annarsvegar er talað um hefðbundið
heimanám og hinsvegar óhefðbundið heimanám. Hefðbundið heimanám er
bókamiðað en þá er átt við verkefni sem nemendur leysa til að mynda á
vinnublöðum eða í vinnubókum. Það eru yfirleitt verkefni sem tengjast
viðfangsefni sem nemendur hafa verið að fást við í kennslustundum og oft í
framhaldi af unnum verkefnum nemenda í skólanum. Ingvar Sigurgeirsson
(1999, bls. 70) segir að þulunám og þjálfunaræfingar endurspeglist í
hefðbundnu heimanámi því bækur og námsgögn eru í aðalhlutverki.
Nemendur leysa verkefni í vinnubókum eða vinna önnur skrifleg verkefni og
kennari bætir litlu við. Þar snýr viðfangsefnið aðallega að efni kennslubóka
og verkefnum í tengslum við það. Ingvar tekur fram að mörgum þyki þetta
form ofnotað í skólum og að endurtekningin og þjálfunin sem mörgum
kennurum finnst svo mikilvæg séu í raun ekki jafn mikilvæg og þeir telji.
Nelsen, Duffy, Escobar, Ortolano og Owen-Sohocki (1996, bls. 197–198)
gera greinarmun á hefðbundnu og óhefðbundnu heimanámi. Þau segja
heimanám hafa jákvæðan tilgang og mikilvægt sé að allir séu meðvitaðir um
hann. Í upphafi skólaárs getur verið gott fyrir kennara að útbúa lista með
nemendum sínum um tilgang heimanámsins. Þennan lista þurfa allir að sjá,
foreldrar, kennarar og nemendur. Þá geta allir áttað sig á tilgangi verkefnanna
og væntingum um hvaða árangri vinnan á skila. Nelsen og félagar segja að
tilgangur hefðbundins heimanáms geti til dæmis falist í að þjálfa nemendur í
því sem þeir hafa lært í skólanum, að fá nemendur til að bera ábyrgð á námi
sínu og að gefa nemendum tækifæri til að ljúka við verkefni sem þeir náðu
ekki að klára í skólanum. Með heimanámi er hægt að stuðla að aukinni
þrautseigju nemenda til að sitja yfir verkefni og klára það, kenna nemendum
að temja sér skipulag og sjálfstæðan aga og auka tengsl foreldra við nám
barna sinna. Mikilvægt er að skólar marki skýra stefnu um það heimanám
sem þeir hyggjast setja fyrir og hver tilgangur þess er. Í upphafi hvers
skólaárs ættu skólar því að velta fyrir sér tilgangi heimanáms og kynna vel,
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bæði fyrir foreldrum og nemendum hver tilgangurinn er svo að markmiðin
skili sér í námi nemendanna.
Óhefðbundið heimanám snýst ekki um úrlausn verkefna í námsbókum eða
vinnu við að fylla út verkefnablöð. Það snýr að því að skipuleggja
samverustund fyrir fjölskylduna í þeim tilgangi að nemendur átti sig á
mikilvægi þess að fjölskyldan gefi sér tíma til samveru og samskipta og njóti
þess. Heimanámið gæti einnig falist í að elda mat, taka til, ræða saman og
læra ýmislegt sem tengist ekki beint námsgreinum skólans (Nelsen o.fl.,
1996, 195–196). Ingvar Sigurgeirsson (1999, bls. 109 og 124) telur
þrautalausnir og leitaraðferðir falla undir það að vera óhefðbundið heimanám.
Með þeim er markmiðið að þjálfa nemendur í rökhugsun og leikni til að
takast á við ýmis úrlausnarefni í víðu samhengi og með því að nota ólíkar
leiðir. Slík viðfangsefni eru mikilvægur hluti í daglegu lífi og koma inn á
störf, vinnustaði, fjölskyldu og aðra þætti sem tengjast nemendunum á
einhvern hátt. Það virðist undir hverjum og einum kennara komið hvernig
hann skipuleggur heimanám. Hefðbundið og óhefðbundið heimanám getur
stutt við það sem nemendur gera í skólanum. Óhefðbundið heimanám getur
falist í skipulögðu verkefni fyrir alla fjölskylduna en getur einnig tengst efni
sem nemendur vinna í skólanum og samþættingu við lífsleikni.

2. 1. 4 jákvæð og neikvæð áhrif
Heimanám er umdeild aðferð í námi nemenda meðal annars vegna þess hve
erfitt er að fylgjast með því og meta það. Nemendur vinna yfirleitt að
heimanámi sínu heima þar sem aðstæður til náms eru mismunandi. Þess
vegna getur reynst erfitt að átta sig á hversu jákvæð eða neikvæð áhrif
heimanámsins eru (MacBeath og Turner, 1990, bls. 1). Heimanám getur
skilað sér í góðum árangri nemenda og um leið hærri einkunnum. Hinsvegar
getur það einnig leitt til togstreitu á milli kennara, foreldra og nemenda sem
getur jafnvel leitt til erfiðra samskipta innan fjölskyldna (Trautwin, Lüdtke,
Kastens og Köller, 2006, bls. 1094).
Jákvæðum áhrifum heimanáms er stundum skipt í fjóra flokka: heimanám
sem er gert strax og er ánægjulegt, heimanám sem hefur langtíma áhrif,
heimanám sem þarfnast engrar aðstoðar og heimanám með þátttöku foreldra í
náminu. Fyrsti flokkurinn er algengasta fyrirkomulagið í heimanámi
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nemenda en meginmarkmið þess er að stuðla að varðveislu þekkingar og
staðreynda ásamt betri skilningi á því sem nemendur takast á við. Heimanám
sem fellur undir annan flokk hefur að markmiði að auka gagnrýna hugsun
nemenda, hvetja þá til að læra innan tiltekins tíma og þjálfa hæfni sína og
færni til að leysa margbreytileg verkefni. Heimanám sem fellur undir þriðja
flokk hefur að markmiði að þjálfa nemendur í að stjórna tíma sínum og
tileinka sér sjálfstæð vinnubrögð. Heimanám þar sem gert er ráð fyrir
þátttöku foreldra hefur að markmiði að stuðningur þeirra stuðli að betri
árangri hjá börnunum (Cooper, 2007, bls. 8–10). Hoover-Dempsey og félagar
hafa rannsakað áhrif þátttöku foreldra á nám barna þeirra. Niðurstöður
rannsóknar þeirra sýndu að þátttaka foreldra er líkleg til að auka jákvæð
viðhorf nemenda til náms, skapa aukna þekkingu og stuðla að æskilegri
hegðun. Einnig sýndu niðurstöðurnar að endurgjöf foreldra við heimanámið
hefur jákvæð áhrif á nám barnanna. Afstaða foreldra til heimanámsins skiptir
líka máli því hún stýrir því hvort og hve fúsir þeir eru til að aðstoða börn sín.
Þegar foreldrar taka þátt í náminu skapast oft skemmtilegar og jákvæðar
stundir sem hafa góð áhrif á námið og engin þátttaka foreldra getur leitt til
neikvæðra áhrifa á nám nemenda (Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed,
DeJong og Jones, 2001, bls. 203–204).
Neikvæð áhrif heimanáms skarast oft við jákvæðu áhrifin. Sumir eru til
dæmis þeirrar skoðunar að heimanám hafi jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til
náms meðan aðrir telja það ekki vera. Í umfjöllun um neikvæð áhrif
heimanáms kemur fram að nemendum getur reynst of erfitt að þurfa að sinna
skólanum eftir að heim er komið. Þá getur heimanám haft neikvæð áhrif hafi
það áhrif á frítíma nemenda og þátttöku þeirra í félagsstarfi að skóla loknum.
Þátttaka foreldra getur líka leitt af sér neikvæð áhrif, til dæmis með of mikilli
áherslu á að nemendur klári verkefni sín. Foreldrar gera hlutina stundum of
flókna og erfiða því þeir skilja viðfangsefnið ekki vel eða nota aðrar aðferðir
en nemendum hefur verið kennt í skólanum. Neikvæð áhrif geta einnig orðið
ef nemendur ,,svindla“ við heimanámið því þá skilar það ekki þeim árangri
sem lagt er upp með. Sumir telja heimanám auka mun á námslegri stöðu
nemenda. Þeir sem eru mótfallnir heimanámi segja nemendur sem standa
betur í námi fái meiri aðstoð heima og jafnvel að nemendur vinni lítið í
verkefnunum sínum sjálfir (Cooper, 2007, bls. 11–12).
Heimanám getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á nám nemenda og
viðhorf þeirra til skólans og því verða kennarar og foreldrar að leggja áherslu

12

á jákvæða þætti og reyna af fremsta megni að draga úr þeim neikvæðu
(Cooper, 2007, bls. 12). Stern (1997, bls. 2–3) segir mikilvægt að gleyma
ekki að heimanám geti haft neikvæð áhrif á nám nemenda. Kennari getur lagt
fyrir heimanám án eftirfylgni eða sýnilegs áhuga um hvort nemendur vinni
það eða ekki. Tilgangur heimanámsins verður að vera skýr í huga kennara og
nemenda svo það leiði til jákvæðra áhrifa á nám og viðhorf nemenda.
Heimanám getur verið strögl fyrir alla ef markmið eru ekki augljós og því
mikilvægt að velta markmiðunum fyrir sér svo heimanámið vinni ekki gegn
námsáhuga. Sumar rannsóknir gefa til kynna að heimanám tengist þróun
innra eftirlits og færni, það er góðum námsvenjum. Aðrar að heimanámið
skili sér með jákvæðum viðhorfum til náms eða námsárangri. Rannsóknir um
áhrif heimavinnu á nám nemenda eru þó misvísandi. Í sumum rannsóknum
kemur til dæmis fram að lítil tengsl eru á milli þess tíma sem varið er í
heimanámið og frammistöðu nemenda í náminu (Hoover-Dempsey, Battiato,
Walker, Reed, DeJong og Jones, 2001, bls. 204; Katz, Kaplan og Gueta,
2010, bls. 247; Trautwein Lüdtke, Kastens og Köller, 2006, bls. 373).
Einstaklingsbundnir þættir stýra að miklu leyti því hvort heimanám hefur
jákvæð eða neikvæð áhrif á viðkomandi. Áhrif heimanámsins byggir því á
einstaklingnum sjálfum, áhugasviði hans og námsforsendum. Hann þarf að
skilja tilgang heimanámsins svo það skili góðum árangri og leiði til jákvæðra
áhrifa á nám hans og viðhorf.

2.2 Einstaklingsmiðað nám
Árið 1974 voru sett lög um að grunnskólinn væri fyrir öll börn. Það er í fyrsta
skipti sem skóli fyrir alla var lögfestur (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 274).
Salamanca yfirlýsingin var undirrituð árið 1994 og á menntastefnan Skóli án
aðgreiningar upptök sín að rekja til hennar. Í undirrituninni fólst yfirlýsing
um hvað menntun og skólaganga á að snúast um og lokamarkmið samkvæmt
yfirlýsingunni er mannúðlegt samfélag. Stefnan á að snúast um
margbreytileika mannlífsins og leiðir til að halda uppi samfélagi með öllum
fjölbreytileikanum sem býr í fólki (Ólafur P. Jónsson, 2011, bls. 113–117).
Síðan þá hefur Skóli án aðgreiningar verið í stöðugri þróun og miklar
breytingar átt sér stað í skólasamfélaginu. Fræðslumiðstöð Reykjavíkur
kynnti hugtakið einstaklingsmiðað nám árið 2001 og hefur síðan markvisst
unnið að innleiðingu þess. Í starfsáætlun fræðslumiðstöðvar 1995–1997 sagði
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að meginleiðarljós í innra starfi grunnskóla væri að allir nemendur fengju
menntun sem miði að þeim og þeirra hæfni (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls.
25). Þar kom einnig fram að markmið í kennslu taki mið af hverjum og
einum nemanda í stað þess að líta á alla nemendur sem einn hóp (Anna
Kristín Sigurðardóttir, 2007).
Í gildandi lögum um grunnskóla kemur fram í 17. gr. að allir nemendur
eigi rétt á því að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum
grunnskóla án aðgreiningar, hvernig sem líkamleg eða andleg staða þeirra er
(Lög um grunnskóla, nr. 91/2008). Samkvæmt þessu eiga öll börn rétt á því
að sækja þann skóla sem staðsettur er í þeirra heimabyggð og fá kennslu inn í
bekk með samnemendum sínum óháð hindrunum vegna atgervi eða stöðu
nemenda. Einstaklingsmiðað nám hefur verið talsvert í umræðunni síðustu ár
og eru margir skólar á landinu farnir að starfa í anda þess til að koma til móts
við 17. gr. grunnskólalaga. Í aðalnámskrá grunnskóla heitir einn kafli Nám í
skóla án aðgreiningar. Þar kemur fram að allir einstaklingar eigi sama rétt til
náms án aðgreiningar. Í kaflanum kemur fram að bera eigi virðingu fyrir
fjölbreytileika og mismunandi þörfum einstaklinga (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 43). Jafnhliða skólaþróun undanfarinna
ára hafa ný orð og hugtök orðið til og nokkur þeirra hafa svipaða merkingu
og einstaklingsmiðað nám. Sem dæmi má nefna námsaðlögun,
námsaðgreining og skóli eða nám án aðgreiningar (Anna Kristín
Sigurðardóttir, 2007). Hafþór Guðjónsson (2005) telur orðið
einstaklingsmiðað nám illa nothæft vegna ólíkrar merkingar sem skólafólk
leggur í orðið og segir mikilvægt að vanda orðaval svo það rugli ekki fólk í
ríminu.
Carol Ann Tomlinson hefur mikla reynslu af kennslu auk þess sem hún
hefur starfað sem sérkennsluráðgjafi og beint vinnu sinni sérstaklega að
nemendum með námsörðugleika og að bráðgerum börnum. Tomlinson á sinn
þátt í þróun stefnu um einstaklingsmiðað nám því hún hefur sett fram
hugmyndir fyrir þá sem hyggjast færa sig nær einstaklingsmiðuðum
kennsluháttum (Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason, 2006, bls. 26).
Tomlinson (1995, bls. 3 og 7) segir einstaklingsmiðun gefa nemendum val
um hvernig þeir taki upplýsingum sem þeir fá í kennslustofunni og auki
möguleika þeirra til að skilja tilgang náms og tjá sig um það. Hún segir að vel
skipulögð kennslustofa bjóði nemendum upp á fjölbreyttar leiðir til náms og
þá geti kennari tekið tillit til ólíkra einstaklinga og mismunandi aðferða sem
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þeim henta. Kennari þarf að bregðast við nemendum á einstaklingsbundinn
hátt og gæta þess að líta ekki á alla nemendur sem eina heild og að allir geti
lært það sama á sama hátt. Hugmyndir Tomlinson um einstaklingsmiðað nám
eru í anda hugsmíðahyggjunnar og byggja á rannsóknum sem gerðar hafa
verið á heilastarfsemi og námsstíl nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls.
24). Þegar kennsluhættir eru einstaklingsmiðaðir er ábyrgðin að miklu leyti í
höndum nemandans og mikið lagt upp úr virkni hans í náminu. Til að hægt sé
að móta einstaklingsmiðaða kennsluhætti er mikilvægt að fjölbreyttur
starfsmannahópur sem starfar innan veggja skólanna sé vel nýttur. Starfið
þarf að vera í sífelldri þróun og leggja þarf áherslu á ígrundun og mikilvægt
að allir séu opnir fyrir nýjungum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna
Karlsdóttir, 2009, bls. 66). Einstaklingsmiðað nám getur breytt miklu í
skólastarfi því sérstök áhersla er lögð á einstaklinginn og það nám sem hentar
honum. Þá er einnig mikilvægt að nemendur fái heimanám við hæfi.
Eins og fram hefur komið er heimanám partur af því skólastarfi sem fram
fer í skólunum. Margir skólar eru farnir að vinna í anda einstaklingsmiðaðs
náms en stefnumörkun Reykjavíkurborgar um innleiðingu þess gefur til
kynna að svo sé (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 1). Samræmi þarf að vera í
því starfi sem fer fram í skólunum og því námi sem fer fram heima. Því er
mikilvægt að ef heimanám á að skila árangri meðal nemenda og jákvæðu
viðhorfi til námsins þá sé það sniðið að þörfum hvers nemanda (Cooper,
2007, bls. 12). Ef skólar landsins vinna í anda einstaklingsmiðaðs náms er
mikilvægt að heimanámið sé það einnig. Þeir þættir sem hafa áhrif á nám
nemenda eru einstaklingsbundnir og áhrif heimanáms fer eftir einstaklingnum
sjálfum og hvert hans áhugasvið er.
Í nýlegu viðtali við Harris Cooper lýsir hann ýmsum nýjum aðferðum í
heimanámi sem eiga að auka áhuga nemenda á námi. Cooper vísar meðal
annars í fyrrverandi nemanda sinn, Eriku Patall, en hún hefur rannsakað
valkvætt heimanám nemenda. Erika kannaði annarsvegar heimanám þar sem
nemendur höfðu val um efni heimanámsins og hinsvegar heimanám sem fólst
í heimaverkefni sem kennari útbjó. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til
kynna að nemendur sem hafa val um heimanámið takist á við verkefnin af
innri hvatningu og finni fyrir auknu sjálfsöryggi gagnvart því. Þeir lögðu sig
betur fram og fengu að meðaltali hærri einkunnir fyrir heimanám sitt en hinir
sem ekki höfðu val um heimanámsverkefni. Þeir fengu einnig hærri einkunnir
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á prófum. Valkvætt heimanám gæti því aukið innri áhugahvöt nemenda og
leitt af sér bætt afköst í heimanámi nemenda (Bembenutty, 2011, bls. 343).

2.3 Lestur
Lestur er undirstaða náms og því mikilvægur þáttur skólastarfsins og
mikilvægt er að börn lesi heima og foreldrar taki þátt í því með skólunum að
þjálfa lestrarfærni nemenda. Það getur verið flókið að læra að lesa og má
jafnvel segja að einskonar kraftaverkaferli eigi sér stað. Flest börn læra ekki
að lesa án stuðnings. Margir fullorðnir einstaklingar muna nákvæmlega
hvernig þeim tókst að ná tökum á lestri og miðla reynslu sinni áfram. Það er
þó flókið að skilja hvernig börn læra að lesa og ekki nægjanlegt að virða fyrir
sér lestrarkennslu kennarans því að þar sést aðeins brot af því ferli sem á sér
stað við kennsluna og ekkert af því sem gerist innra með lesandanum. Ef barn
les í hljóði getum við einungis giskað á það sem gerist í huga þess út frá
svörum sem barnið gefur á því augnabliki en ef færi gefst til að fylgjast með
barninu yfir lengri tíma fæst betri yfirsýn yfir stöðu þess í lestrarnáminu
(Cecil, 2007, bls. 11–12). Læsi hefur fengið víðari merkingu vegna örrar
þróunar á upplýsingatækni og samfélagsháttum og mikilvægi þess eykst
sífellt. Læsi á sér ekki einungis stað með lestri bókar heldur einnig með
túlkun á margskonar myndrænum skilaboðum og þörfnumst við færni í
margskonar læsi í okkar daglega lífi (Bergljót Jónsdóttir, 2010, bls. 17). Læsi
felur meðal annars í sér að nýta lestur við ritun og í daglegum athöfnum. Þá
nýtist læsi við ýmiskonar afþreyingu, samskipti, nám, upplýsingaleit og
skapandi hugsun. Lestur, ritun og mál eru mikilvægir þættir fyrir hvern
einstakling þegar hann tekur þátt í samfélaginu sem hann býr í (Halldóra
Haraldsdóttir, 2010, bls. 1). Lestur þróast frá unga aldri allt til fullorðinsára,
því má segja að lestur sé ævilangt ferli sem maðurinn fer í gegnum, en ferlið
litast af því hvaða menningu og samfélaginu sem einstaklingurinn býr við
(Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 186–187).
Rannsókn Browne (2009, bls. 229–230) á hlustun foreldra og kennara á
lestur nemenda sýndi að fullorðnir horfa ekki alltaf jákvæðum aukum til
athafnarinnar. Þegar nemendur lesa upphátt fá þeir oft neikvæða endurgjöf og
áminningu um það sem þarf að bæta. Tímanum virðist varið í textagreiningu í
stað þess að leggja áherslu á hvort lesandinn skilur innihald hans. Foreldrar
þurfa að vera meðvitaðir um að lesturinn á að vera áhugahvetjandi og þeir
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eiga því að leggja aukna áherslu á að verðlauna nemendur fyrir það sem þeir
kunna og draga athyglina frekar að orðum sem þeir kunna eða þekkja en
þeim sem voru röng. Einnig er afar mikilvægt að ræða lesinn texta við
nemendur. Sumir skólar senda heim leiðbeiningar um árangursríkar leiðir
fyrir foreldra gagnvart heimalestri (Browne, 2009, bls. 234).
Alfie Kohn (2006, bls. 175) telur mikilvægt að lestur sé þjálfaður með
heimanámi. Á haustin skipuleggja skólar oft samveru með foreldrum þar sem
mikilvægi lesturs er ræddur. Tilgangur samverunnar er að fræða foreldra um
aðferðir skólans við lestrarkennslu og til að veita foreldrum ráð um hvernig
lestraraðstoð er best varið heima fyrir. Þetta er líka góður vettvangur fyrir
foreldra og kennara til að kynnast hvert öðru. Með svona samveru er hægt að
leggja áherslu á mikilvægi lesturs og aðferðir við lestur en auk þessa gæti
samveran einnig snúist um að foreldrar og börn deili bókum sín á milli til að
vekja áhuga á bókum og auka líkur á lestri barnanna (Browne, 2009, bls.
236).
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3. Rannsóknin
Í þessum kafla verður rannsóknarsniði gerð skil. Rannsóknarspurning verður
kynnt og fjallað um aðferðafræði. Þá verður gerð grein fyrir vali á
þátttakendum og framkvæmd og greiningu gagna. Kaflinn endar á umfjöllun
um réttmæti og siðfræðileg álitamál.

3.1 Rannsóknarspurning
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf kennara til heimanáms
grunnskólanemenda og beina augum sérstaklega að einstaklingsmiðuðu námi
og hvort það endurspeglist í heimanáminu. Því var leitað til umsjónarkennara
í þremur grunnskólum til að varpa ljósi á hugmyndir þeirra um heimanám. Í
hverju það felst, hvaða viðfangsefni eru algengust, hvaða heimanámi má
sleppa og hvernig heimanám hefur áhrif á nám nemenda. Þá var einnig beint
sjónum að viðhorfum þeirra um hversu algengt einstaklingsmiðað heimanám
er og mikilvægi einstaklingsmiðunarinnar. Í þessu sambandi var eftirfarandi
rannsóknarspurningin höfð að leiðarljósi: Hvernig endurspeglast hugmynd
um einstaklingsmiðað nám í viðhorfum grunnskólakennara til heimanáms?

3.2 Aðferðafræði
Til þess að framkvæma rannsóknir eru notaðar ýmsar aðferðir, meðal annars
megindlegar og eigindlegar aðferðir. Í megindlegum aðferðum er notast við
mælingar en það er ekki gert með eigindlegum aðferðum. Með eigindlegum
aðferðum er leitast við að sýna trúverðugleika, yfirfærslugildi, traustleika og
möguleika á staðfestingu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229–230 og 236–
237). Aðferðirnar eru því ólíkar og fer einkum eftir eðli rannsóknar og
rannsóknarspurningu hvaða aðferð er notuð hverju sinni. Í rannsókninni var
stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð því hún hentar þegar rannsaka á
viðhorf og reynslu einstaklinga.
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Túlkandi rannsóknir eru algengasta rannsóknaraðferðin. Í túlkandi
rannsóknum er rannsakandinn sjálfur aðalverkfærið í vinnunni. Hann aflar
gagna sem hann notar til að lýsa viðfangsefninu þannig að hann skilji efni
rannsóknarinnar sem best. Í þessu tilfelli gætti rannsakandi þess að hlusta
með opnum huga á það sem viðmælendur höfðu að segja og halda eigin
skoðunum til hlés. Túlkandi rannsóknum er skipt í fjóra flokka, hefðbundnar
túlkandi rannsóknir með eigindlegu sniði, fyrirbærafræðilegar og
mannfræðilegar rannsóknir og grundaðar kenningar. Algengasta og
einfaldasta form eigindlegra rannsókna eru hefðbundnar túlkandi rannsóknir
en þær byggja upp skilning á einhverju og eru lýsandi (Locke, Silverman og
Spirduso, 2004, bls. 152–160). Rannsakandinn velur ákveðna grind eða
grunn og tæki sem hentar fyrir það viðfangsefni sem rannsóknin er byggð á.
Mikilvægt er fyrir rannsakandann að huga vel að spurningunum og
undirbúningi áður en hann aflar gagna fyrir rannsóknina. Rannsakandinn
ákveður hvaða hópur eða hópar henta við rannsóknina og ákveður hvernig
hann aflar gagna fyrir hana. Í þessari rannsókn var lagt upp með sama
spurningaramma í hvert rýnihópaviðtal en umræðurnar urðu þó ólíkar því
viðhorf voru mismunandi milli kennara. Spurningarnar voru mótaðar með
það í huga að fá fram sem víðtækust gögn um viðhorf kennara til heimanáms
og einstaklingsmiðunar í því. Þegar gagna hefur verið aflað eru þau greind á
kerfisbundinn hátt með það í huga að finna mynstur eða þemu og að lokum
eru settar fram niðurstöður sem útskýra svör sem fengust (Locke o.fl., 2004,
bls. 152).
Viðtöl eru mikilvæg gagnasöfnunaraðferð sem geta gefið rannsakanda
miklar og góðar upplýsingar. Þau fela í sér að afla gagna með orðaskiptum
(Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Til eru margar gerðir viðtala og er þeim
oft skipt í stöðluð og óstöðluð viðtöl (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 138).
Hópviðtöl er ein tegund viðtala þar sem tekið er viðtal við hóp fólks á sama
tíma. Hópviðtöl geta haft þann tilgang að afla upplýsinga um sameiginlega
reynslu og viðhorfa til þess sem rannsakað er, til að afmarka rannsóknarefni
eða þróa aðferðafræði. Kostir hópviðtala er að hægt er að fá fjölbreytt gögn á
skömmum tíma þar sem mismunandi sjónarhorn geta komið fram. Ókostir
hópviðtala eru að þau geta verið tímafrek, erfitt er að ræða viðkvæm málefni
og einstaklingar innan hópsins geta verið óvirkir (Helga Jónsdóttir, 2013, bls.
149–150).
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Gagna var aflað með rýnihópaviðtölum sem er algeng leið til að fá
yfirgripsmikil gögn. Með rýnihópaviðtölum hefur rannsakandinn tilgang
rannsóknarinnar að leiðarljósi og rannsóknarspurninguna sjálfa (Sóley S.
Bender, 2013, bls. 299). Með rýnihópaviðtölum er leitast við að skapa
umræður um það viðfangsefni sem verið er að rannsaka. Þau geta verið
skipulögð þar sem að rannsakandi er með spurningar eða spurningalista auk
þess sem þau geta verið óskipulögð þar sem afskipti rannsakanda eru í
lágmarki (Bell, 2005, bls. 162). Markmið aðferðarinnar eru fjölbreytt og
umræða í rýnihópaviðtali er liður í að fá innihaldsríka lýsingu á viðhorfum
þátttakenda til rannsóknarefnisins. Rannsakandinn verður því að vera
stjórnandi sem gætir þess að umræðan verði ekki einsleit og þvinguð. Til að
stuðla að því verður að velja þátttakendur sem eiga eitthvað sameiginlegt og
tengjast jafnvel innbyrðis (Sóley S. Bender, 2013, bls. 300–302). Hér voru
rýnihóparnir settir saman á þann hátt að kennarar af öllum skólastigum voru
fengnir til þátttöku. Það gaf tækifæri til að skoða hvort að um ólík viðhorf
kennara til heimanáms milli skólastiga væri að ræða. Til að viðmælendur
tengdust á einhvern hátt var ákveðið að taka rýnihópaviðtal í hverjum skóla í
stað þess að blanda saman skólunum því þá hefðu komið saman einstaklingar
sem ekki þekkjast innbyrðis. Með þessu fyrirkomulagi þekktust viðmælendur
og því jukust líkur á líflegri umræðum þar sem þátttakendur voru í eigin
umhverfi.

3.3 Val á þátttakendum
Viðmælendur voru fengnir með tilgangs- og hentugleikaúrtaki. Með
tilgangsúrtaki er átt við val einstaklinga sem best henta markmiði
rannsóknarinnar og hafa reynslu af því sem verið er að rannsaka. Með
hentugleikaúrtaki er átt við val þátttakenda sem þægilegt er fyrir rannsakanda
að nálgast (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130).
Haft var samband við fræðslustjóra í sveitarfélagi á landsbyggðinni (sjá
fylgiskjal 1) og leyfi fengið til að hafa samband við skólastjórnendur þriggja
skóla sem heyra undir hann. Þegar samþykki fékkst var haft samband við
skólastjórnendur skólanna og þeim gerð grein fyrir verkefninu og því sem
rannsakandi var að skoða (sjá fylgiskjal 2). Skólastjórnendur samþykktu allir
beiðni rannsakanda um þátttöku í rannsókninni og höfðu samband við
starfsmenn sína þar sem leitað var eftir 4–6 sjálfboðaliðum í hverjum skóla til
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að taka þátt í rannsókninni. Rannsakandi vildi fá tvo umsjónarkennara á
hverju námsstigi í skólunum þremur og taka rýnihópaviðtal við þá, sex
einstaklinga í hverjum skóla.

3.4 Framkvæmd og greining gagna
Eftir að samþykki hafði verið fengið hjá bæði fræðslustjóra og
skólastjórnendum var haft samband við kennara sem voru tilbúnir að taka
þátt í rannsókninni. Var það gert í gegnum tölvupóst og fundinn tími sem
hentaði þeim til að hittast og taka viðtölin. Í fyrsta skólanum var fundinn tími
sem hentaði öllum og aðstoðarskólastjóri tók frá fundarherbergi í skólanum
þar sem rannsakandinn og viðmælendur hittust og viðtalið fór fram. Fimm
einstaklingar tóku þátt í viðtalinu, þrír viðmælendanna eru umsjónarkennarar
á yngsta- mið- og efstastigi en tveir viðmælenda eru sérkennarar. Allir hafa
viðmælendurnir unnið lengi við skólann og verið umsjónarkennarar. Í öðrum
skólanum var haft samband við einn af þeim viðmælendum sem voru tilbúnir
að taka þátt og hann beðinn um að vera tengiliður við viðmælendur.
Tengiliðurinn hafði samband við samstarfsmenn sína og fann tíma sem
hentaði öllum. Viðtalið fór fram í skólanum sem viðmælendurnir starfa við
og voru sjö kennarar sem tóku þátt. Viðmælendur eru allir umsjónarkennarar
á öllum stigum skólans. Í þriðja skólanum var haft samband við kennarana
sem voru tilbúnir að taka þátt og fundinn tími sem hentaði öllum að hittast til
að taka viðtalið sem fór fram í skólanum þeirra. Viðmælendur voru sex
umsjónarkennarar á öllum stigum skólans, utan eins sem ekki var
umsjónarkennari í vetur en hefur verið það og starfað við skólann í langan
tíma.
Þess var gætt að fylgja lögum og reglum Persónuverndar um meðferð
persónuupplýsinga. Gögnin er ekki unnt að rekja til viðmælenda og var
rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal 3) (Lög um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000). Í upphafi
viðtalanna var viðmælendum gerð grein fyrir tilgangi rannsóknar, að hún
hefði verið tilkynnt til Persónuverndar auk þess sem þeir fengu upplýsingar
um hvar og hvernig rannsóknin yrði birt. Leyfi var fengið hjá viðmælendum
til að taka upp viðtölin og upplýst var að þeim yrði eytt þegar greiningu
gagna væri lokið. Rannsakandi var með spurningaramma sem hann hafði
útbúið til hliðsjónar og stuðnings í viðtölunum (sjá fylgiskjal 4).
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Við greiningu gagna voru viðtölin skrifuð orðrétt upp og nöfn viðmælenda
fjarlægð svo að ekki væri hægt að þekkja þá. Að því loknu var unnið úr
hverju viðtali fyrir sig þar sem gögnin voru greind niður í eftirfarandi þemu:
Heimanám almennt; til hvers er heimanám?; markmið með heimanámi;
aðkoma foreldra og nemenda að heimanámi; lestur sem heimanám; Áhrif
heimanáms á nám nemenda og að lokum einstaklingsmiðað heimanám.

3.5 Réttmæti og siðfræðileg álitamál
rannsóknarinnar
Það er mikilvægt að geta kafað ofan í margvísleg málefni en auðvelt að rýra
trúverðugleika rannsóknarskýrslna ef vinnubrögð eru ekki vönduð.
Rannsakandi þarf að vera heiðarlegur og hlutlaus. Lesendur og þátttakendur
verða að geta treyst því að siðareglum hafi verið fylgt (Creswell, 2012, bls.
24). Réttmæti og áreiðanleiki eru mælikvarði á gæði gagna sem unnið er með
í tengslum við rannsóknir. Réttmæti má greina í innra og ytra réttmæti. Ef
tilraunasniðið er gott og ef draga má trúverðugar ályktanir af niðurstöðum er
talað um gott innra réttmæti en ef hægt er að alhæfa um niðurstöður yfir á
þýði kallast það ytra réttmæti. Réttmæti og trúverðugleiki byggjast meðal
annars á því hversu vel er unnið með gögnin, hvernig greining fer fram og
hvernig niðurstöður eru settar fram (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína
Davíðsdóttir, 2013, bls. 211–212).
Í eigindlegum rannsóknum eru þátttakendur í lykilhlutverki þar sem að
sannleikurinn er bundinn við þá í stað þess að vera skilgreindur á grunni
rannsóknarinnar eins og oft er í megindlegum rannsóknum. Til að réttmæti og
áreiðanleiki eigi sér stað í rannsóknarvinnunni þarf rannsakandinn að vera
heiðarlegur og hafa næmni til að vinna vel úr þeim gögnum sem hann aflar
(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221).
Rannsakandi fylgdi þeirri ábyrgð sinni að fara eftir siðareglum gagnvart
viðmælendum sínum og gætti þess að gögnin væru ekki rekjanleg til þeirra á
nokkurn hátt. Það er mikilvægt fyrir rannsakanda að gera það þegar hann
vinnur með gögn sem hann aflar. Þá er mikilvægt að hann uppfylli allar þær
siðferðilegu kröfur sem því fylgja. Það er mikilvægt að virða skoðanir og
hagsmuni þeirra einstaklinga sem taka þátt í rannsókninni (Sigurður
Kristinsson, 2013, bls. 72). Rannsakandi lagði sig fram um að fara eftir
höfuðreglunum fjórum sem gilda um vísindarannsóknir. Þær eru
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sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy), skaðleysisreglan
(e. the principle of non-maleficence), velgjörðareglan (e. the principle of
beneficence) og réttlætisreglan (e. the principle of justice). Í
sjálfræðisreglunni er borin virðing fyrir manneskjunni og hún hefur óþvingað
val um það hvort hún tekur þátt í rannsókninni. Með skaðleysisreglunni er
því fylgt að rannsóknin beri ekki í sér áhættu fyrir þann sem tekur þátt í
henni. Rannsakandanum ber að láta gott af sér leiða í velgjörðareglunni og að
rannsóknin sé til hagsbóta. Að lokum er það réttlætisreglan þar sem hver og
einn á að fá það sem hann á skilið og að sanngirni sé í dreifingu gæða og
byrða (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73-74).
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4. Niðurstöður
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim
upplýsingum sem fengust frá viðmælendunum í tengslum við heimanám
nemenda í grunnskólunum þremur.

4.1 Heimanám almennt
Þegar spurt var: hvað er heimanám var svolítið erfitt fyrir kennarana að
skilgreina það en flestir sögðu það vera verkefni sem nemendur eru sendir
með heim úr skólanum sem þeir þurfa að vinna eða leysa heima án aðstoðar.
Sérkennari við einn skólann sagði að sér fyndist orðið gefa rangar
upplýsingar þar sem það gæfi til kynna að nemendur væru að læra nýtt efni
heima. Hann telur að áhersla í heimanámi eigi að vera á áframhaldandi
þjálfun á einhverju sem nemendur læra í skólanum.
Kennarinn setur nemendum fyrir verkefni sem þeir eiga að leysa heima og
er það því undir verkstjórn kennarans en án hans aðstoðar. Fyrir utan
skilgreininguna á hugtakinu heimanám kom fram að það er margt heimanám
sem nemendur tileinka sér heima án þess að vera skilgreint sem slíkt. Einn
viðmælandinn sagði að heimanám væri til að: ,,styrkja það sem þau eru búin
að vera að læra í skólanum, ýta undir og festa það betur í sessi og viðhalda
kunnáttunni áfram“. Þegar leitað var eftir því hvernig heimanám fer fram
kom í ljós að aðal heimanámið er að mestu lestur meðal yngsta stigs en þess
utan er lítið um heimanám, þrátt fyrir að það eigi sér stað er það ekki með
skipulegum hætti.
Talað er um annars vegar hefðbundið heimanám og hinsvegar
óhefðbundið heimanám. Þegar leitað var til kennaranna um hvort hægt væri
að skilgreina heimanám annars vegar sem hefðbundið og hinsvegar
óhefðbundið mátti greina óöryggi meðal þeirra. Þó kom fram að þeir teldu
hefðbundið heimanám vera það þegar nemendur eru sendir heim með bækur
til að vinna í eða verkefnablöð sem þeir eiga að leysa innan einhvers
ákveðins tíma sem væri þjálfun í því sem nemendur hefðu gert í skólanum.
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Einn viðmælendanna sagði: ,,Óhefðbundið heimanám er kannski þegar við
sendum heim í tölvupósti, við erum að fjalla um eitthvað viðfangsefni og þau
mega ræða heima kannski við foreldra sína um fjármál eða ríkisstjórnina eða
eitthvað sem tengist námsefninu en ekki beint verkefni“. Viðmælendur töldu
að óhefðbundið heimanám fælist í að nemendur fylgdust með einhverju
ákveðnu heima sem ætti að taka fyrir í skólanum, taka eftir einhverju í
sjónvarpinu eða auglýsingum, jafnvel að spila með fjölskyldunni, gera
tilraunir eða annað slíkt. Einnig voru kennararnir spurðir að því hvort þeir
teldu annars vegar hefðbundið og hins vegar óhefðbundið heimanám
vænlegra en hitt. Kennararnir töldu óhefðbundna heimanámið vera vanmetið
og góða aðferð, bæði til að brjóta upp skólastarfið og hefðbundna
heimanámið auk þess sem það gæti vakið áhuga nemenda á viðfangsefninu,
náminu og því að vinna heima almennt og um leið að foreldrarnir taki meiri
þátt í námi barna sinna. Viðmælandi sagði um óhefðbundið heimanám: ,,Mér
finnst það frábært þetta óhefðbundna, er svona lífið sjálft svolítið“.
Skoðun viðmælenda á heimanámi og mikilvægi þess var að miklu leyti
samhljóma. Flestir töldu þeir æskilegt að heimanám væri ekki mikið en þó
var enginn tilbúinn að sleppa því alveg. Þegar leitað var eftir ástæðu þess að
hafa lítið heimanám kom fram að skóladagurinn væri langur fyrir alla
nemendur skólans og nútíma þjóðfélag væri mikið breytt og hraðinn mun
meiri en hann var hér á árum áður. Einnig kom fram að mikilvægt væri að
passa að þeir nemendur sem eiga erfitt í skóla, fái ekki alltaf með sér
heimanám vegna þess að þeir hafi ekki náð að klára það sem lagt var upp
með. Auk þessa eru misjafnar aðstæður og aðstoð sem nemendur fá heima
fyrir mismikil. Viðhorf kennaranna til heimanáms var tvískipt. Annars vegar
töldu kennarar heimanám stuðla að notalegri samverustund þegar foreldrar
aðstoða börnin sín við námið. Hins vegar kom fram meðal kennaranna að
stundum væru þessar góðu stundir eyðilagðar með strögli við heimanámið.
Allir viðmælendur voru sammála um að heimanám væri mikilvægur
partur af skólastarfinu, sérstaklega með tilliti til lesturs á yngsta stigi og
þjálfun grunnaðferða í stærðfræði. Einn viðmælendanna sagði: ,,Já
sérstaklega í lestri, hvort sem það er lestur á yngstu stigum til þjálfunar eða
að það sé lestur í námsefni á eldri stigum þá held ég að það sé alveg klárlega
lágmark að lestur sé á öllum stigum“. Viðmælendurnir sögðu einnig að
þjálfun og utanbókalærdómur væri mikilvægur partur af náminu sem þyrfti
að fara fram heima þar sem að skólinn gæti ekki einn séð um þessa þjálfun
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með núverandi skipulagi. Auk þessa sagði einn viðmælandi: ,,Mér finnst líka
hlustunin skipta miklu máli að þau fái tækifæri til að hlusta á eitthvað sem
þau geta ekki lesið sjálf, sem sagt til að efla orðaforðann og svona aðeins að
víkka sjóndeildarhringinn“.

4.2 Til hvers er heimanám?
Mikið hefur verið rætt um tilgang heimanáms og hvort það sé áþreifanlegur
tilgangur með því. Viðmælendur voru spurðir að því hvort þeir teldu
heimanám stuðla að betri árangri eða líðan nemenda. Þeir töldu það
einstaklingsbundið en sögðu það auk þess ekki eiga að vera eina markmiðið
með heimanámi. Það stuðlaði að betri líðan og sterkari sjálfsmynd meðal
nemanda sem sinnir heimanáminu og gerir það sem ætlast er til af honum og
væri þar af leiðandi að standa sig vel. Að sama skapi myndi það ekki skapa
vellíðan meðal barns sem væri í endalausu strögli, ætti erfitt með að halda
einbeitingu og ætti við námserfiðleika að stríða. Einnig kom fram að
sveigjanleikinn væri mikilvægur og að meta þyrfti aðstæður hverju sinni með
tilliti til nemandans. Meðal viðmælenda kom fram að tilgangur með
heimanámi væri líka sá að geta farið eftir reglum skólans um það sem
nemendur eiga að læra heima og þjálfa sig í að vera ábyrgir þegnar og gera
skyldu sína.
Viðmælendur töldu að heimanám gæti verið tæki til að tengja saman
heimili og skóla. Með heimanámi vissu foreldrar meira hvað börnin þeirra
væru að gera í skólanum og gætu betur fylgst með því. ,,Það fara kannski
ekki allir nemendur heim með sögu úr skólanum eða hvað þeir eru að gera“.
Því getur heimanámið verið sú tenging sem foreldrarnir þurfa til að fylgjast
með því sem börnin þeirra gera. Fram kom að foreldrar taka fram að þá vanti
tengingu við nám barna sinna og margir kennarar grípa til þess ráðs að senda
bækurnar heim með börnunum yfir helgi. Einn viðmælandinn sagðist velta
því fyrir sér hvers vegna foreldrar setjist ekki niður með börnunum og reikni
nokkur dæmi eða lesi saman til þess að þeir átti sig á stöðu barnanna í
náminu, án þess að þurfa að fá námsbækurnar heim til að sjá hvað það hefur
verið að gera, þar sem að það segir ekki endilega til um hvað barnið kann í
raun og veru.
Samdóma álit kennara var að heimanám stuðli að þjálfun nemenda í
einhverju tilteknu námi. Allir voru sammála því að í heimanámi fælist fyrst
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og fremst þjálfun í því sem nemendur hafa verið að læra í skólanum og væri
til að viðhalda þekkingunni á því sem þeir hefðu lært og festa það betur í
sessi. Sérstaklega var minnst á lestur, grunnaðgerðir í stærðfræði og
margföldunartöfluna. Kennararnir voru sammála því að lesturinn þyrfti sífellt
að þjálfa og mikilvægt væri að það væri einnig gert heima. Einnig kom fram
að þjálfunin fælist einnig í því að takast á við heimanám og að gera nemendur
ábyrga fyrir námi sínu ekki síst til að búa þá undir unglingastig eða
framhaldsskóla þar sem þeir þyrftu að taka meiri ábyrgð á námi sínu.
Viðmælendur sögðu að nemendur fengju misjafnlega mikla þjálfun heima og
að bilið á milli þeirra sem standa vel og þeirra sem eru slakir væri þar af
leiðandi sífellt að aukast. Fram kom hugmynd um hvernig auka mætti þjálfun
í skólanum meðal yngsta stigs. Hugmyndin var sú að á yngsta stigi væri fyrst
og fremst lögð áhersla á að nemendur næðu góðum tökum á lestri og skrift.
Einn viðmælenda velti fyrir sér af hverju væri verið að vinna með
náttúrufræði, samfélagsfræði og fleiri slíkar greinar á yngstu stigunum. Í stað
þess ætti að leggja áherslu á að gera nemendur læsa og skrifandi svo að þeir
séu tilbúnari og móttækilegri fyrir því að læra náttúrufræði og samfélagsfræði
þegar á efri stig er komið. Viðmælandinn sagði að til að þetta yrði hægt þá
þyrfti að:
Hugsa þetta meira sem svona læsisheild að þá værum við kannski að
ná þessari þjálfun sem fer fram heima inn í skólann af því að það er
líka svo hættulegt að þegar krakkar sem að þurfa að fá þjálfunina
heima, fá hana ekki og við erum ekki að veita hana í skólanum að þá
breikkar alltaf bilið á milli þess sem er góður og þess sem er slakur.

4.3 Markmið með heimanámi
Viðmælendur töldu allir mjög mikilvægt að hafa skýr markmið með
heimanámi. Til að heimanám skili árangri þurfa markmiðin að vera skýr svo
að nemendur viti hvers ætlast er til af þeim og hvers vegna.
Afstaða viðmælenda til þess hvort heimanám væri hluti af markmiðum
kennaranna og skipulagi þeirra í kennslu var tvíþætt. Kennararnir á yngsta
stigi í skólunum þremur sögðu heimanám vera hluta af markmiðum þeirra í
kennslu en einungis í lestri. Kennararnir á miðstigi og efstastigi áttu erfiðara
með að svara til um hvort að heimanám væri hluti af markmiðum þeirra og
skipulagi í kennslu. Allir voru þó sammála því að þeir létu nemendur sína
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lesa heima í náttúru- og samfélagsfræðigreinum en þeir töldu lykilatriði að
nemendur væru búnir að lesa fyrir tímana. Því má segja að heimalestur í
námsgreinum sé hluti af markmiðum þeirra og skipulagi í kennslu en þess
utan er ekkert skipulagt heimanám sem hluti af markmiðum kennaranna.
Það er undir kennurum komið hvort og hversu mikið heimanám þeir
leggja fyrir, þar sem skólinn eða skólastjórnendur hafa ekkert um það að
segja. Í skólanámskrá skólanna kemur fram hjá einum skólanum að
heimanám sé mikilvægur partur af námi barnanna og að lesturinn byggi að
miklu leyti á reglulegri þjálfun sem fari fram heima. Einnig kemur fram að
mikilvægt sé að hafa góð samskipti á milli heimilis og skóla og að foreldrar
hafi samband ef þeir vilji ræða heimanám barna sinna. Í öðrum skóla kemur
fram í skólanámskrá að heimanám sé á ábyrgð hvers kennara en tekið fram
að mikilvægt sé að foreldrar styðji við nám barna sinna og að lestrarfærni sé
þjálfuð heima á hverjum degi. Einnig kemur þar fram að heimanám sé hluti
af námi nemenda. Í einum skólanna hafði verið tekin ákvörðun um að hafa
ekkert heimanám fyrir utan lesturinn. Það var gert formlega þar sem það kom
fram í skólanámskrá skólans á þeim tíma en sú ákvörðun er ekki í gildi í dag.
Í öðrum skóla var það óskráð stefna skólans að hafa heimanám í lágmarki.
Þegar spurt var hvort leitað væri samkomulags hjá foreldrum um
heimanám kom fram að það væri rætt í foreldraviðtölum en þess utan væri
lítil samskipti við foreldra í tengslum við heimanám nemenda. Það væri þá
ekki nema ef það væri eitthvað sérstakt, ef barn hefði ítrekað ekki lesið heima
eða ef barn væri í einhverskonar erfiðleikum með námsefnið. Þá sé unnið í
því með foreldrum og oft er myndað teymi með umsjónarkennara, foreldrum
og jafnvel sérkennara til að bregðast við því. Einn viðmælendanna sagði:
Maður er stundum með einstaklinga sem þurfa að lesa en það er ekki
skrifað á lesmiðann þeirra í viku, hálfan mánuð þá náttúrulega sendir
maður póst eða hringir og segir að þetta sé ekki nógu gott og það ætli
allir að bæta sig en það gengur bara misjafnlega. En ég meina meira
getum við ekki gert, ef að þetta er ekki gert heima þá geta foreldrar
ekki ætlast til þess að við gerum barnið þeirra læst, það er bara þannig.

Á yngstu stigum er foreldrum gerð grein fyrir tilgangi heimanámsins en þar
er lestur yfirleitt eina heimanámið. Á miðstigi og efstastigi er sjaldan búið að
ákveða tiltekið heimanám en um leið og farið er að vinna að einhverju og
kennarar átta sig á að mikilvægt sé að nemendur þjálfi ákveðna þætti heima
er haft samband við foreldra og þeim gerð grein fyrir því og heimanámi sem
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því fylgi. Fyrir utan það eru kennararnir í litlu samstarfi við foreldra í
tengslum við heimanám nemenda.

4.4 Aðkoma foreldra og nemenda að heimanámi
Viðmælendur voru allir sammála því að aðkoma foreldra að heimanámi barna
sinna væri mjög misjöfn. Foreldrar hafa í flestum tilfellum væntingar um að
heimanámið sé sem minnst vegna þess að börnin eru í tómstundastarfi,
íþróttum og öðru eftir skóla. Auk þess vinna foreldrarnir langan vinnudag og
því getur verið niðurdrepandi og haft neikvæð áhrif, að eiga eftir að sinna
heimanáminu þegar komið er fram að háttatíma. Foreldrum finnst þeir oft
missa tengsl við skólann og hvar börnin þeirra standa í náminu þegar
heimanámið minnkar. Viðmælendurnir töldu að meirihluti foreldra væru
hlutlausir gagnvart heimanámi barna sinna. Þeir sögðu að oft væri það þannig
að ef nemendur fá heimanám, þá myndu foreldrarnir láta þá gera það sem
þeim er sett fyrir. Ef það væri ekki heimanám þá myndu foreldrar ekkert
segja við því. ,,Mér finnst foreldrar alltaf bara yfir höfuð alltof passívir og
skólinn er alltaf opinn og ég sendi oft í vikuáætlun að það sé velkomið að
koma og kíkja inn í kennslustundir ef þeir hafa áhuga en aldrei hefur neinn
sýnt sig“. Einnig kom fram að það væru örfáir foreldrar sem annars vegar
vilja ekkert heimanám og hinsvegar sem hafa mikinn metnað fyrir námi
barna sinna og vilja meira heimanám. Auk þessa kom fram að oft væru það
nemendur sem þyrftu á þjálfun heima að halda sem fengju hana ekki en að
margar ástæður gætu legið þar að baki, hugsanlega ættu foreldrarnir sjálfir
erfitt með námið eða hefðu slæma reynslu af því.
Foreldrar taka lítinn þátt í að móta stefnu um heimanám en þó eru þeir
spurðir í foreldraviðtölum og þar er rætt um heimanámið. Kennararnir segjast
reyna að mæta óskum foreldra, fara einhvern meðalveg í því. Nemendur geta
einnig komið sínum skoðunum í tengslum við heimanám á framfæri í
foreldraviðtölum ef þeir taka þátt í þeim. Flestir nemendur vilja sem minnst
heimanám og helst ekkert en þó hafa einstaka nemendur áhuga á að læra
heima og vilja fá meiri heimavinnu og sögðu kennararnir að þeir yrðu við
þeirri ósk.
Það er bara persónubundið finnst mér, ég hef oft verið með nemendur í
stærðfræði sem vilja bara reikna og það er ekkert að því, þau hafa bara
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spurt mann um hvernig þetta er gert svo þau geti haldið áfram fram í
tímann og ég vil ekki halda aftur af neinum sem hefur áhuga á því.

4.5 Lestur sem heimanám
Lestur er mjög algengt heimanám og þá sérstaklega meðal yngsta stigs og
jafnvel eina heimanámið sem er á því stigi. Viðmælendur voru spurðir að því
hvort að foreldrar fengju einhverja fræðslu um mikilvægi lesturs og kom
fram að á hausti fyrsta árs skólagöngu fengju foreldrar mjög mikla fræðslu og
nefndi einn viðmælandinn að þeir fengju nánast námskeið. Einn viðmælenda
sagði að þar sem skólasamfélag þeirra er lítið, er þess gætt að foreldrar fái
ekki sömu fræðsluna oft, ef þeir eiga börn sem þegar hafa hafið skólagöngu
sína í skólanum. Þeir foreldrar sem ekki hafa átt barn í skólanum áður fá
fræðslu á mikilvægi lesturs og þeim gerð grein fyrir að það sé sameiginlegt
verkefni foreldra og skóla að barnið verði læst. Allir viðmælendur voru
sammála því að foreldrar og kennarar séu vel meðvitaðir um mikilvægi
lesturs og að aldrei hefði komið upp vandamál af hálfu foreldra í tengslum
við lestur sem heimanám barna sinna.
Viðmælendur töldu lestur vera mikilvægan þátt í námi nemenda.
Nemendur á yngsta stigi merkja hjá sér hvað þeir lesa á tiltekin lestrarblöð
svo auðveldara sé að fylgjast með lestrinum, hvað þeir eru að lesa og hvort
lestrinum sé sinnt heima. Í ljós kom að það er mjög misjafnt hvort nemendur
á miðstigi lesi heima. Í flestum tilfellum er ætlast til þess en þó er misjafnt
hversu vel því er fylgt eftir en yfirleitt eru nemendur á miðstigi einnig með
lestrarblöð sem þeir skrá hjá sér það sem þeir lesa heima. Á efstastigi er
hinsvegar ekkert heimanám í lestri nema að nemendur lesi heima í
námsgreinum. Heimalestur er því ekki til staðar á efstu stigum grunnskólans
þar sem nemendur lesa áhugaverða bók eða eitthvað annað sér til
skemmtunar. Hinsvegar er unnið með yndislestur í skólunum þar sem
nemendur 1. til 10. bekkjar lesa sér til skemmtunar og ánægju. Það á sér stað
í skólunum og hvetur til aukins lesturs en því er ekki fylgt sérstaklega eftir
með heimalestri. Einn af viðmælendunum sagði: ,,það er svolítið
umhugsunarvert þetta gap sem verður þarna á milli í sjöunda og áttunda bekk
í lestri, þá meina ég heimalestri, af hverju er því hætt þá“. Í kjölfar umræðna
um hvers vegna heimanám væri ekki haldið áfram í áttunda bekk sagði annar
viðmælandi:
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Ég held að þetta sé gamalt, vegna gömlu hraðaprófanna sem gerðu
grein, eða ráð fyrir því að börn væru búin að ná svona og svona
miklum lestrarhraða við 12 ára aldur að ég held að þetta nái alveg aftur
til þess þegar fólk fékk fullnaðarpróf við 12 ára aldur, þetta sé bara
gömul hefð.

Mikið hefur verið í umræðunni að draga úr heimanámi og stundum hafa
skólar sett sér þá stefnu að hafa ekkert heimanám. Í ljósi þess voru
viðmælendur spurðir að því hvort takmarka ætti lestur í heimanámi. Allir
viðmælendur voru sammála því að ekki mætti takmarka lestur sem
heimanám. Til þess væri hann of mikilvægur og skólinn stæði ekki undir því
einn að sinna þeim lestri sem mikilvægt væri að hvert barn fái. ,,Hvert barn
þarf að lesa í kortér, tuttugu mínútur minnst á dag“. Fram kom að lesturinn
væri undirstaða náms og ef það ætti að takmarka hann heima væri mikilvægt
að hann yrði aukinn í skólanum á móti, annars mætti alls ekki minnka
lesturinn heima. Einn viðmælandi hafði orð á því að hann hefði áhuga á að
breyta því hvernig heimalestri væri háttað.
Ég sé samt alveg fyrir mér að ég myndi vilja breyta heimalestrinum
þannig að það væru foreldrarnir sem ættu að lesa fyrir börnin og kvitta
fyrir það en lestrarþjálfun barnanna færi fram í skólanum, því að ég
held líka að ef það er þannig að þá erum við sko að fá margt fram sem
ég held að sé í rauninni vanmetið og líka það að þegar krakkarnir fara
að læra að lesa að þá að sjálfsögðu langar þau til að lesa fyrir mömmu
og pabba.

Viðmælandinn sagði að þetta myndi ganga jafnt í stórum sem smáum skólum
ef á yngsta stigi væru markmiðin að gera nemendur læsa og skrifandi og ekki
væri verið að blanda inn í það náttúrufræði, samfélagsfræði eða öðrum
greinum.

4.6 Áhrif heimanáms á nám nemenda
Viðmælendur voru sammála því að heimanám geti haft neikvæð áhrif fyrir þá
nemendur sem þurfa að berjast við námið, það væri erfitt og jafnvel of mikið
fyrir þá. Einnig gæti það haft neikvæð áhrif ef aðstaðan heima við væri ekki
nægilega góð eða að börnin fengju ekki þá aðstoð sem þau þarfnast heima.
Neikvæð umræða við eldhúsborðið í garð skólans eða slæm upplifun foreldra
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af eigin skólagöngu geta einnig haft neikvæð áhrif í för með sér. Jákvæð áhrif
heimanáms felast að mati viðmælenda í aukinni færni nemenda og þjálfun í
að leysa ýmis viðfangsefni. Samvera barna og foreldra sem skapast í
tengslum við vinnu á heimanámi nemenda getur skapað jákvæð áhrif og
margir eiga minningar um notalegar stundir þar sem þeir sátu með foreldrum
sínum og unnu að heimavinnunni. Slíkt getur einnig haft neikvæð áhrif ef að
foreldrar eru ekki í stakk búnir til að aðstoða nemendur eða togstreita
myndast á milli foreldra og barna þeirra og getur það verið endalaust stríð og
strögl að vinna í því. Hvort að heimanám hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á
nám nemenda getur verið einstaklingsbundið og mjög misjafnt milli heimila.
Til að heimanám gangi vel og hafi jákvæð áhrif á nám nemenda töldu
viðmælendurnir að góð samskipti milli heimila og skóla væru mikilvæg.
Nauðsynlegt væri að foreldrar hefðu samband ef illa gengi, ef þeir hefðu ekki
tök á að aðstoða börnin eða ef heimanámið væri of mikið. ,,Þannig er
heimanámið langfarsælast og mikilvægt að halda því þannig”.

4.7 Einstaklingsmiðað heimanám
Þegar viðmælendur voru spurðir hvort að einstaklingsmiða þyrfti heimanám
kom fram að það væri gert í flestum tilfellum. Flestir voru sammála því að
einstaklingsmiðað nám væri algengt í skólum landsins í dag en þó töldu
nokkrir viðmælendur svo ekki vera þrátt fyrir mikilvægi þess. Nemendur eru
misjafnir eins og þeir eru margir og því væri mikilvægt að þeir fengju nám
við sitt hæfi og það ætti eins við um heimanámið. Það sem einn nemandi
vinnur á tíu mínútum getur tekið annan nemanda hálftíma að vinna og því
skiptir miklu máli að miða námið út frá hverjum og einum einstaklingi svo
nemandinn sem vinnur hægar lendi ekki alltaf í því að fá með sér verkefni
heim á meðan aðrir þurfa þess ekki. Einn viðmælandinn sagði þegar hann var
spurður út í einstaklingsmiðað heimanám:
Það er kannski tuttugu mínútna vinna fyrir barn sem á tiltölulega
auðvelt með þetta og foreldrar sem eru skipulagðir og allt það, það
getur orðið tveggja tíma vinna með grátur og gnístran tanna hjá hinum
og það er náttúrulega ekki að skila neinu góðu og það á ekki að eiga
sér stað.
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Einnig kom fram í máli hans að einungis sé hægt að leggja sama heimanám
fyrir um 20% nemenda. Viðmælendur voru einnig sammála um að það væri
árangursríkt að einstaklingsmiða heimanám nemenda. Það heimanám sem
viðmælendur setja fyrir telja þeir vera einstaklingsmiðað fyrir utan lestur í
náttúru- og samfélagsfræðigreinum á efsta stigi. Nemendur á yngstu
stigunum eru í flestum tilfellum einungis með lestur sem heimanám og þar er
enginn með sömu lestrarbókina og nemendur fara því áfram hver á sínum
hraða. Nemendur á miðstigi fá stærðfræði sem heimanám þar sem það er
hluti af markmiðum kennara og fær hver nemandi heimanám sem er
samsvarandi vinnu hans í skólanum og því er það heimanám einnig
einstaklingsmiðað. Á eldri stigum er mjög lítið heimanám og þá er það
aðallega lestur í náttúru- eða samfélagsfræðigreinum en þar lesa allir það
sama og því er ekki hægt að telja það heimanám einstaklingsmiðað. Þar fyrir
utan er heimanám í flestum tilfellum einstaklingsmiðað en eins og
viðmælendurnir sögðu, kemur fyrir að nemendur eru allir látnir gera það
sama þegar verið er að vinna í tengslum við eitthvað sérstakt verkefni eða
annað slíkt. Einstaklingsmiðaða heimanámið er ekki unnið í meiri
samskiptum við foreldra en venja er nema það sé eitthvað sérstakt sem þurfi
að vinna með.
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5. Umræða
Hér verða niðurstöður ræddar og tengdar fræðilegu samhengi. Kaflanum er
skipt niður í átta þemu: Meginniðurstöður; almenna umfjöllun um til hvers
heimanám er; markmið með heimanámi; aðkoma foreldra og nemenda að
heimanámi; lestur sem heimanám; áhrif heimanáms og að lokum
einstaklingsmiðað heimanám.

5.1 Meginniðurstöður
Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að grunnskólakennarar telja að
einstaklingsmiða þurfi heimanám eins og það nám sem fram fer í skólunum.
Þeir telja það vera gert í skólum sem vinna í anda einstaklingsmiðaðs náms.
Flestir töldu einstaklingsmiðað nám vera algengt í skólunum hér á landi og að
heimanámið væri einstaklingsmiðað sem og starfið sem fer fram innan veggja
skólans. Viðmælendur töldu sig einstaklingsmiða það heimanám sem þeir
hafa á þann hátt að þeir nemendur sem eru slakir og standa höllum fæti í
námi fá minna magn heimanáms og auðveldari viðfangsefni. Allir töldu þeir
að það væri árangursríkt að einstaklingsmiða heimanám nemenda. Það skilaði
sér í betri vinnu og meiri árangri í því sem nemendur takast á við.
Viðmælendurnir sögðu að það mætti sjá framfarir hjá nemendum þegar
heimanámið væri einstaklingsmiðað, það mætti greina mun bæði meðal
þeirra sem eru slakir og þeirra sem eru sterkir.
Viðmælendur voru allir á þeirri skoðun að heimanám væri mikilvægt í
námi nemenda ef tilgangur þess væri að þjálfa þætti eða styrkja nemendur í
því sem þeir hafa verið að vinna í skólunum. Nemendur ættu ekki að fá heim
viðfangsefni sem þeir hafa aldrei tekist á við og jafnvel aldrei séð. Það skilar
ekki góðum árangri né jákvæðum viðhorfum nemenda til náms. Algengasta
og í mörgum tilfellum eina heimanám nemenda sögðu viðmælendurnir vera
lestur. Allir voru þeir sammála því að gríðarlega mikilvægt væri að lestur
nemenda færi fram heima ekki síður en í skólanum. Ekki væri nægur tími í
skólunum fyrir kennara að sinna þeim lestri sem nemendur þurfa á hverjum
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degi. Viðmælendur telja að lestur nemenda á
yngsta stigi sé
einstaklingsmiðaður, hver nemandi fái lestrarbók við hæfi. Lítið er um
heimanám í eldri bekkjum skólanna fyrir utan að nemendur eru í flestum
tilfellum látnir lesa heima í námsbókum skólans.

5.2 Heimanám almennt
Erfitt var fyrir viðmælendur að skilgreina heimanám og sagði einn
viðmælandi það vera merkingahlaðið orð sem erfitt væri að skilgreina á einn
ákveðinn hátt. Það er til samræmis við MacBeath og Turner (1990, bls. 1)
sem segja að heimanám sé hlaðið merkingu sem nær yfir svo margt. Í
þrengsta skilningi orðsins getur það átt við sérstök verkefni sem nemendur
ljúka heima á ákveðnum tíma og að það hafi skýr markmið. Í víðasta
skilningi er skilgreiningin sú að heimanám sé nám sem fari fram heima utan
skólans og er til að meta nemandann og það sem hann kann. Heimanám
byggir á gamalli hefð. Fólk var lítið að velta fyrir sér tilgangi þess eða hvort
það skilaði árangri, það þótti hreint augljóst. Heimanám er rótgróið
skólamenningu síðustu alda (Vatterott, 2009, bls.1). Allir viðmælendur voru
sammála því að heimanám væri viðfangsefni sem nemendur fá með sér heim
og eiga að leysa án aðstoðar kennara en undir hans stjórn. Þeir telja að
verkefnin þurfi að fela í sér þjálfun í því sem nemendur takist á við í
skólanum. Ekki mætti senda þá heim með verkefni sem þeir hafa aldrei leyst
áður eða séð. Harris Cooper er þessu sammála en hann segir að algengasti
tilgangur heimanámsins sé þjálfun í því sem nemendur hafa verið að takast á
við í skólanum og það sé til að aðstoða nemendur við að ná tökum á efninu
og festa það í minni (Cooper, 2007, bls. 6). Viðmælendur sögðu að skipta
mætti heimanámi annars vegar í hefðbundið og hins vegar óhefðbundið. Þeir
voru allir sammála því að óhefðbundið heimanám væri vanmetið og gera
mætti meira af því að nota það í skólum landsins. Þeir töldu óhefðbundið
heimanám brjóta upp skóladaginn og það sem nemendur væru að takast á við
í skólanum. Nelsen og félagar (1996, bls. 197) eru þessu sammála og segja að
óhefðbundið heimanám geti aukið áhuga nemenda á að verja tíma með
fjölskyldunni og fyrirbyggt námsleiða. Samkvæmt því ætti að leggja meiri
áherslu á óhefðbundið heimanám og þar er kominn grundvöllur fyrir
samvinnu heimilis og skóla. Nýta mætti óhefðbundið heimanám til að efla
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tengsl milli foreldra, kennara og nemenda. Það gæti skapað jákvætt viðhorf
allra sem að því koma.
Mikilvægasta heimanámið, sem enginn viðmælendanna vildi sjá á eftir, er
heimalestur nemenda. Þeir voru allir sammála því að það mætti aldrei skera
heimanám svo mikið niður að ekki væri unnt að láta nemendur lesa heima.
Viðmælendurnir töldu skólann ekki hafa tök á að sinna allri þeirri vinnu sem
þyrfti að fara fram í lestri meðal nemenda á hverjum degi. Rannsóknir sem
Browne (2009, bls. 229–230) hefur gert síðustu ár á þátttöku foreldra í
lestrarnámi barna sinna sýna að það er mikilvægur þáttur sem ekki megi
sleppa. Mikilvægt er þó að námið sem á sér stað heima sé í samfellu við
skólastarfið, annað gæti haft neikvæð áhrif á nám nemandans.
Niðurstöður þessar benda til þess að heimanám muni áfram vera við lýði í
einhverri mynd en flestir eru sammála því að laga þurfi það að breyttum
aðstæðum samfélagsins.

5.3 Til hvers er heimanám
Vangaveltur hafa verið uppi það hver tilgangur heimanáms sé, hvort að það
sé til að tengja saman heimili og skóla á einhvern hátt eða hvort það sé fyrir
foreldra til að fylgjast með námi barna sinna. Hraðinn í þjófélaginu er orðinn
meiri en áður var. Því velta menn fyrir sér hversvegna nemendur þurfi að taka
vinnuna með sér heim, þegar aðrir þurfa þess ekki, eftir að vinnudegi þeirra
lýkur. Viðmælendur töldu heimanám vera góða leið til að styrkja nemendur í
því sem þeir eru að vinna að. Þeir töldu heimanám einnig skapa tengingu
milli skóla og heimila og væri oft eina tengingin sem foreldrar hefðu við nám
barna sinna og skólann. Undir þetta taka MacBeath og Turner (1990, bls. 11)
sem gerðu rannsókn á viðhorfi kennara til heimanáms. Í rannsókninni áttu
kennarar að svara því hvern þeir teldu vera mikilvægasta tilganginn með
heimanámi nemenda. Flestir kennarar töldu heimanám skapa mikilvæga
tengingu milli heimila og skóla og gefa nemendum kost á góðri æfingu í
námi. Samkvæmt lögum um grunnskóla ber skólanum í samstarfi við foreldra
að stuðla að þroska nemenda og þátttöku í þjóðfélagi sem er í sífelldri þróun
(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Velta má því fyrir sér hvort heimanámið
þurfi að vera sú tenging milli heimila og skóla eða hvort finna megi aðrar
leiðir til að tengja foreldra við nám barna sinna.
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Viðmælendur voru sammála því að nútímasamfélag væri mikið breytt frá því
sem áður var þegar annað foreldrið var heima og tók á móti börnunum eftir
skóladaginn og hafði tök á að aðstoða þau við heimanámið. Í dag er hraðinn
orðinn svo mikill og börnin í tómstunda- og íþróttastarfi fram eftir degi.
Báðir foreldrar vinna í flestum tilfellum úti og því er eini tíminn sem gefst til
að sinna heimanáminu sá tími sem fjölskyldan hefur til að gera eitthvað
saman. Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 125) segir að með lengingu
skóladagsins séu nú breyttir tímar. Börnin eru oft samfellt í skóla og
frístundastarfi í 7–8 klukkustundir á dag sem áður var um 2–4 klukkustundir.
Hún segir að eini tíminn sem fjölskyldan hafi til að sinna heimanáminu sé sá
tími sem þau hafi til samveru og að það veki ekki mikla kátínu, geti jafnvel
leitt til erfiðra samskipta. Það er álitamál hvort heimanám skili tilsettum
árangri þegar viðvera barna er orðin jafn löng og raun ber vitni. Aðstæður
barna eftir að skóladegi lýkur eru misjafnar, mörg þeirra stunda íþróttir og
annað tómstundastarf og önnur búa við þær aðstæður að þurfa jafnvel að
ferðast langa leið til og frá skóla. Út frá því má álykta að í mörgum tilfellum
sé ekki mikill tími sem nemendum gefst til að sinna heimanáminu.
Fyrst og fremst voru viðmælendur á því að heimanám væri til að styrkja
nemendur í því sem þeir væru að takast á við í skólanum og til að festa það
betur í minni þeirra. Þeir sögðu mikilvægt að nemendur fengju ekki
viðfangsefni heim sem þeir hefðu aldrei séð eða tekist á við áður en þeir töldu
gott að nýta heimanámið til að styrkja og þjálfa nemendur betur í námi. Þeir
foreldrar og nemendur sem MacBeath og Turner (1990, bls. 11–15)
rannsökuðu höfðu þá trú að heimanámið væri til að styrkja þá og þjálfa í
einhverju tilteknu. Af þessu má ljóst vera að heimanám er drifið áfram af trú
á mikilvægi þess að þjálfa og styrkja nemendur í því sem þeir takast á við í
skólanum. Mikilvægt er þó að gæta þess að heimanám nemenda verði ekki of
mikið eða íþyngjandi því það getur stuðlað að neikvæðum áhrifum á líf og
nám nemenda.

5.4 Markmið með heimanámi
Vatterott (2009, bls. 57) segir að erfitt sé að gera greinarmun á því hvort
nemendur nái betri árangri í náminu ef þeir hafa heimanám og sinni því. Hún
segir of mikið sé horft til þess hversu mikið nemendur nái að klára heima í
stað þess að einblína á gæði, til dæmis hvaða markmiðum þeir ná með
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heimanáminu. Hún segir flókið að meta það vegna þess hve erfitt er að
fylgjast með heimanáminu, hvað nemendur gera og hvernig þeir leysa
viðfangsefni sín. Viðmælendur töldu mikilvægt að hafa skýr markmið með
heimanámi og að það væri lykilatriði þegar kennarar leggi það fyrir. Þeir
sögðu að ekki eigi að setja heimanám til þess eins að hafa heimanám.
Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 126) segir mikilvægt að foreldrar
og nemendur séu meðvitaðir um markmið heimanáms og að foreldrar hafi tök
á að fá leiðbeiningar við að aðstoða nemendur við það. Stern (1997, bls. 3)
tekur í sama streng og segir að kennarar og skólinn þurfi að hugsa vel um
tilgang heimanáms og hvers vegna það er sett fyrir. Ef markmiðin eru ekki
skýr er líklegt að nemendur skynji ekki tilgang námsins og að heimanámið
skili ekki þeim árangri sem lagt var upp með. Hann segir að ef það hafi ekki
skýr markmið geti það leitt til vanda fyrir kennara, nemendur og foreldra. Því
má álykta að skýr markmið séu nauðsynleg með heimanáminu og að öllum sé
gerð grein fyrir þeim. Á yngsta stigi er lestur heima í flestum tilfellum eina
heimanámið sem skýr markmið eru um og voru allir viðmælendur sammála
um mikilvægi þess að lesturinn færi fram heima.
Viðmælendur sögðu það vera á valdi hvers kennara að skipuleggja og
ákveða hvort heimanám væri og þá hversu mikið. Þeir sögðu að skólinn tæki
lítinn þátt í því og sumir töldu það vanta. Misjafnt er hvort að skólinn taki
fram í skólanámskrá sinni hvort það sé heimanám eða með hvaða hætti það
er. Viðmælendur sögðu heimanámsstefnu skóla vanta en tóku jafnframt fram
að hún mætti ekki vera stíf, hún yrði að vera sveigjanleg og til samræmis við
faglega skoðun kennara. Sumir viðmælendanna töldu sig ekki vera nægilega
meðvitaðir um það hvort þeir væru með passlegt, of mikið eða of lítið
heimanám. Þeim fannst einnig vanta að samræmi væri á milli kennara á
hverju stigi svo að nemendur væru ekki einn vetur með mikið heimanám og
næsta vetur lítið sem ekkert. Að heimanámið færi frekar stigvaxandi eftir því
sem líður á skólagönguna. Í aðalnámskrá grunnskóla og lögum um
grunnskóla er hvergi getið ábyrgðar skóla gagnvart heimanámi. Þar er
einungis fjallað um foreldra og ábyrgð þeirra á því að nemendur sinni
heimanámi sínu. Samkvæmt aðalnámskrá og lögum um grunnskóla hafa
skólastjórnendur val um það hvort þeir hafi heimanám og einnig hvort það
komi fram í skólanámskrá þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2013, bls. 71–72; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Athyglisvert er að skólar
skuli ekki leggja áherslu á að skýra tilgang og markmið heimanáms þar sem
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það hefur alla jafna verið stór hluti skólastarfs. Telja má mikilvægt að
samræmi sé á milli kennara innan hvers skólastigs með það heimanám sem
þeir leggja fyrir nemendur sína. Leiða má að því líkum að með samræmingu
kennara verði meira jafnvægi í heimanámi nemenda. Þá þarf einnig að huga
að samvinnu skóla og foreldra um heimanám nemenda.

5.5 Aðkoma foreldra og nemenda að heimanámi
Heimanám tengist skólunum, nemendunum og foreldrum. Aðkoma þessara
aðila að heimanáminu getur verið misjöfn og eins hversu mikinn þátt þeir
taka í mótun heimanáms. Í sumum tilfellum er mótun heimanáms eingöngu á
herðum kennara en það hefur þó tekið breytingum, nemendur og foreldrar eru
farnir að taka meiri þátt í mótun þess. Viðmælendur sögðu að nemendur
hefðu lítið að segja um heimanám og kæmu lítið að mótun þess. Þeir hafa þó
tök á að koma sínum skoðunum á framfæri í foreldraviðtölum og könnunum
sem gerðar eru á meðal þeirra. Viðmælendurnir sögðu að í flestum tilfellum
væri reynt að koma til móts við skoðanir þeirra. Eins sögðu þeir að ef
nemendur vildu fá meira heimanám þá yrðu þeir nær alltaf við þeirri ósk, því
ekki vildu þeir stoppa þá sem hefðu áhuga á því. Foreldrar geta einnig lýst
væntingum sínum og óskum í foreldraviðtölum og sögðu viðmælendur að
þeir reyndu að taka tillit til þess og finna meðalveg í því. Inn í þá umræðu
mætti varpa fram þeirri spurningu hvort nemendur ættu ekki að hafa meira
um heimanám sitt að segja og að þeir geti á einhvern hátt átt meiri aðkomu að
því?
Meðal viðmælenda kom fram að þeir teldu foreldra vera allt of
afskiptalausa gagnvart heimanámi barna sinna. Þeir sögðu flesta foreldra
fljóta með og sinna því heimanámi sem nemendur fá án þess að velta fyrir sér
tilgangi þess eða ástæðu. Þeir sögðu þó að það væru örfáir foreldrar sem
vildu meira heimanám og eins væru nokkrir foreldrar sem vildu helst ekkert
heimanám. Viðmælendurnir sögðu flesta foreldra hafa væntingar um sem
minnst heimanám vegna þess að þeir ættu erfitt með að sinna því þar sem að
börnin fylgdu stöðugri dagskrá allan daginn og þeim þætti erfitt að koma því
fyrir. Undir slíkt tekur Vatterott (2009, bls. 26–27) sem veltir fyrir sér hvort
upphaflegur tilgangur heimanáms geti átt við nútíma fjölskylduna í dag. Hún
segir að samfélagsgerðin sé töluvert flóknari en áður var, fjölskyldumynstrið
hefur breyst – tímarnir séu aðrir. Því veltir hún fyrir sér hvort að heimanámið
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þurfi að vera eins og það var hér á árum áður. Nanna Kristín Christiansen
(2010, bls. 162–163) telur að með breyttu þjóðfélagi sé mikilvægt að
endurskoða hugmyndir um heimanám. Skóladagurinn hjá nemendum hefur
lengst og foreldrar vinna í flestum tilfellum báðir úti langt fram eftir degi.
Hún telur ekki rétt að nemendur og foreldrar eigi að þurfa að setjast yfir
heimanám þegar heim er komið eftir langan vinnudag og allir aðilar eru
þreyttir. Viðmælendur töldu mikilvægt að foreldrar tækju þátt í heimanámi
barna sinna en samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla bera foreldrar ábyrgð á
því að börnin þeirra sinni því heimanámi sem lagt er upp með (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 72). Í lögum um grunnskóla kemur
einnig fram að foreldrar skuli taka þátt í námi barna sinna og skólastarfinu
almennt (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Erfitt er að álykta hvað sé best
varðandi aðkomu foreldra að heimanámi barna. Aðstæður eru ólíkar, bæði
varðandi þann tíma sem foreldrar hafa til að sinna heimanámi barna sinna og
svo eru misjafnar kröfur sem foreldrar gera varðandi heimanámið. Sumir
foreldrar gera óraunhæfar kröfur miðað við getu barna sinna, aðrir foreldrar
eru afskiptalausir og enn aðrir eru hlutlausir. Mikilvægt er að kennarar meti
allar hliðar í tengslum við heimanámið, bæði aðkomu foreldra og nemenda.

5.6

Lestur sem heimanám

Algengasta heimanámið að mati viðmælenda er lestur barna á yngsta stigi.
Allir viðmælendur voru sammála því að ekki mætti draga úr lestrinum.
Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að lestur heima hafi áhrif á námsárangur
nemenda. Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 126) tekur undir það að
nemendur lesi heima því það skili sér með jákvæðum áhrifum á nám
nemenda. Viðmælendur á yngsta stigi eru í flestum tilfellum einungis með
lestur sem heimanám og telja mjög mikilvægt að hann fari fram heima. Alfie
Kohn (2006, bls. 175) segir að þrátt fyrir að rannsóknir sýni ekki almennt
fram á tengsl heimanáms og námsárangurs sýni rannsóknir gildi lesturs fyrir
nám. Meðal viðmælenda kom fram að foreldrar fái í flestum tilfellum fræðslu
um mikilvægi lesturs og það sé samvinnuverkefni skóla og heimila að gera
börnin læs. Browne (2009, bls. 236) telur mikilvægt að foreldrar fái kynningu
á því sem skólinn er að gera svo samræmi sé á milli skóla og heimila við að
aðstoða nemendur við lesturinn. Hún segir að skólarnir eigi að gefa foreldrum
ráð um hvernig sé best að aðstoða nemendur auk þess sem samverustundirnar
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séu góður vettvangur fyrir foreldra og kennara til að kynnast. Niðurstöður
þessarar rannsóknar og annarra sýna að mikilvægt er að lestur fari fram
heima. Því má telja nauðsynlegt að mikil og góð samvinna sé á milli foreldra
og kennara um þennan þátt heimanáms. Upplýsa þarf foreldra um þær
aðferðir sem eru notaðar við lestrarkennslu barna í skólunum og að þeir fái,
ef þörf er á, stuðning við að tileinka sér þær. Rannsakandi telur að mikilvægt
sé að foreldrar sinni þessum þætti eins vel og kostur er. Foreldrar geta skapað
margar gæðastundir með börnum sínum og eflt áhuga þeirra á lestri með því
að lesa fyrir þau og hlusta á þau lesa.

5.7 Áhrif heimanáms á nám nemenda
Viðmælendur sögðu það vera einstaklingsbundið hvaða þættir hefðu áhrif á
hvort heimanámið væri jákvætt eða neikvætt en töldu að það gæti verið bæði.
Fyrst og fremst töldu þeir mikilvægt að hafa skýr markmið með heimanámi
og að passa þyrfti upp á að það væru ekki alltaf sömu nemendurnir sem
fengju heimanám eða þyrftu að klára verkefni sín heima á meðan aðrir þyrftu
þess ekki og næðu að klára í skólanum. Þeir sögðu að allt of mörg dæmi væru
um það að heimanám yrði að stríði milli foreldra og barna og leiddi til erfiðra
samskipta milli þeirra. Undir þetta taka MacBeath og Turner (1990, bls. 1)
sem segja að heimavinnan sem nemendur fái geti reynst erfið, bæði fyrir
foreldra og nemendur og það stuðli að því að erfitt sé að greina hvort að
heimanámið leiði til jákvæðra eða neikvæðra áhrifa á nám nemenda.
Trautwin og félagar taka undir orð MacBeath og Turner og segja að
heimanám geti skilað sér með jákvæðum árangri og hærri einkunnum en
segja það einnig geta orðið stríð milli kennara, foreldra og nemenda sem leiði
oft til erfiðleika í samskiptum innan fjölskyldna (Trautwin, Lüdtke, Kastens
og Köller, 2006, bls. 1094).
Viðmælendurnir sögðu að ef heimanámið væri of mikið eða erfitt, ef
nemendur fengju ekki viðeigandi aðstoð heima við námið og hlýði jafnvel á
neikvæða umræðu um skólann við eldhúsborðið og fleira í þeim dúr stuðli
það að neikvæðum áhrifum. Auk þessa sögðu viðmælendur að oft væru það
þeir nemendur sem þyrftu á heimanámi að halda sem að fengju ekki
viðeigandi aðstoð og að bilið á milli þeirra sem væru góðir og þeirra sem
væru slakir væri alltaf að breikka. Cooper (2007, bls. 11–12) fjallar um
neikvæð áhrif heimanáms og segir að ef heimanám verði of mikið geti það
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haft neikvæð áhrif auk þess sem það hafi áhrif á frítíma og frístundastarf
nemenda. Foreldrar geta einnig beitt nemendur miklum þrýstingi sem leiðir
til neikvæðra áhrifa auk þess sem munurinn á þeim sem ná góðum tökum á
námi og þeim sem eru slakari geti orðið mikill og haft neikvæð áhrif. Nokkuð
víst má telja að nemandi sem stendur höllum fæti í námi og fær ekki
viðeigandi aðstoð með heimanám sitt fái neikvæða upplifun á náminu. Velta
má fyrir sér hvernig koma megi til móts við þá nemendur sem fá ekki
viðeigandi aðstoð heima en þurfa á henni að halda.
Jákvæðu áhrifin sem viðmælendur töldu heimanám hafa er samvera
nemenda og foreldra ásamt aukinni þekkingu og færni þeirra á
viðfangsefninu. Cooper (2007, bls. 8–10) tekur undir þetta en hann skiptir
jákvæðum áhrifum heimanáms í fjóra flokka. Fyrsti flokkurinn er það
heimanám sem leiðir af sér betri varðveislu og þekkingu og síðasti flokkurinn
er samvera foreldra og nemenda. Eitt af mikilvægustu markmiðum
heimanáms nemenda ætti að vera að það hafi jákvæð áhrif á nám nemenda.

5.8 Einstaklingsmiðað heimanám
Flestir viðmælendur sögðu heimanám vera einstaklingsmiðað og að skólar
landsins ynnu flestir í anda einstaklingsmiðaðs náms. Það kom þó fram meðal
nokkurra viðmælenda að þeir teldu einstaklingsmiðað heimanám ekki vera
algengt í skólum landsins í dag. Viðmælendur voru þó allir sammála um
mikilvægi einstaklingsmiðaðs heimanáms og sögðu það skila árangri líkt og
einstaklingsmiðað nám í skólanum. Vatterott (2009, bls. 56) segir að
kennarar séu meðvitaðir um að nemendur séu misjafnir og að mikilvægt sé að
einstaklingsmiða nám þeirra. Einnig segir hún að munur sé á því hvernig
nemendur vinni í skólanum og heima. Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008)
kemur fram að allir nemendur hafi rétt á að komið sé til móts við námsþarfir
þeirra óháð stöðu einstaklingsins. Tomlinson (1995, bls. 7) segir að
nauðsynlegt sé að kennarinn bregðist einstaklingsbundið við því sem
nemendur þurfa í stað þess að líta á alla nemendur sem eina heild.
Viðmælendurnir voru sammála því sem Tomlinson segir og telja mikilvægt
að það sé gert. Áður fyrr hafi nemendur allir verið að lesa sömu bókina, allir
átt að læra jafn mikið og klára sömu blaðsíður. Þeir telja það nánast
algjörlega vera úr sögunni og að nemendur vinni í flestum tilfellum hver á
sínum hraða í því námsefni sem hentar hverjum og einum einstaklingi. Þeir
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töldu einnig að það heimanám sem þeir væru með væri einstaklingsmiðað.
Þeir sögðu lestur nemenda á yngsta stigi vera einstaklingsmiðaðan, nemendur
velja þær bækur sem þeir lesa og að hver og einn nemandi færi áfram á sínum
hraða. Einnig kom fram að stærðfræði í heimanámi væri einstaklingsmiðað
fyrir hvern og einn nemanda. Hins vegar kom fram að heimanám á mið- og
efstastigi væri síður einstaklingsmiðað en þar lesa nemendur heima í náttúruog samfélagsfræðigreinum og þar eru allir með sama viðfangsefni.
Af niðurstöðum úr rýnihópaviðtölunum má ráða að almennt séu kennarar
að þróa sig áfram í því að einstaklingsmiða heimanám nemenda og telja það
eðlilegt í framhaldi af kröfum um einstaklingsmiðað nám í skólunum. Í
mörgum tilfellum er unnin teymisvinna í kringum nemendur sem standa
höllum fæti námslega séð og í þeirri vinnu taka foreldrar, kennarar og
sérkennarar þátt. Af þessu má draga þá ályktun að skólarnir séu að þróa sig í
þá átt að framfylgja þeim lögum sem sett voru og kveða á um að allir hafi
sama rétt til náms óháð stöðu. Telja má líklegt að þessi vinna muni halda
áfram að þróast og muni skila jákvæðari upplifun nemenda gagnvart námi
sínu. Ef foreldrar eru að vinna með sömu markmið í huga þá kemur þetta til
með að skila betri árangri og farsælli skólagöngu nemenda.
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6. Lokaorð
Rannsóknarspurning mín var: Hvernig endurspeglast hugmyndir um
einstaklingsmiðað nám í viðhorfum grunnskólakennara til heimanáms?
Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að viðhorf kennara til
einstaklingsmiðunar í heimanámi eru jákvæð og það heimanám sem þeir
leggja fyrir telja þeir vera einstaklingsmiðað.
Markmið rannsóknarinnar var eins og áður hefur komið fram að skoða
viðhorf grunnskólakennara til heimanáms þar sem augum var sérstaklega
beint að einstaklingsmiðuðu námi og hvort það endurspeglist í heimanáminu.
Í þessari rannsókn var notast við hentugleikaúrtak og tilgangsúrtak við val
á þátttakendum. Afstaða kennara var fjölbreytt og að nokkru leyti breytileg
milli skóla og er því ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar, þó eru skoðanir
kennaranna gildar. Mitt mat er að niðurstöður rannsóknarinnar gefi að
einhverju leyti mynd af því hvaða viðhorf kennarar hafa til heimanáms og
einstaklingsmiðunar í því. Þeir telja einstaklingsmiðað heimanám vera
árangursríkt og að það styrki nemendur og auki sjálfstraust og jákvæðni
gagnvart skólanum og náminu þeirra. Aðaláherslan í heimanáminu er á lestur
og telja þeir hann vera miðaðan við getu og þarfir hvers nemanda. Þar sem
rannsókn þessi byggist á gögnum frá frekar litlum hóp og líta verður einnig
til þess að ekki er mikið um heimanám hjá þeim viðmælendum sem rætt var
við má telja að rannsókn þessi gefi ekki nógu skýra mynd af því sem lagt var
upp með í rannsóknarspurningunni. Til að fá skýrari mynd af því hvort
hugmyndir um einstaklingsmiðun náms endurspeglist í viðhorfum kennara
væri vænlegra að notast við stærra úrtak. Einnig má telja víst að helsti gallinn
við rannsóknina sé að til að fá skýrari mynd af því hvaða skilgreiningu
kennarar leggja í einstaklingsmiðað nám hefði þurft að leggja fyrir þá fleiri
og betri spurningar um það hvað einstaklingsmiðað nám er, nánari
skilgreiningu á því og um framkvæmdina. Hvernig kennarar nota
einstaklingsmiðunina. Rannsóknarspurningin vísar til viðhorfa en ekki
framkvæmdar og því var ekki ljóst að huga hefði mátt betur að þessum þætti.
Þó má telja víst miðað við þessar niðurstöður að áfram verði unnið með
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einstaklingsmiðað heimanám, það þróað innan skólanna og að reynt verði að
koma til móts við alla nemendur á þeirra forsendum.
Ljóst er að einstaklingsmiðað heimanám eykur jákvæð áhrif á nám
nemenda og getur takmarkað neikvæð áhrif þess. Mikilvægt er að hver
einstaklingur fái nám við hæfi og að heimanám hans sé einnig miðað að
þörfum hans og getu. Til að hámarka gæði einstaklingsmiðunar þurfa
kennarar, nemendur og foreldrar að vinna saman að því markmiði.
Heimanám nemenda veltur á samstarfi þessara aðila og mikilvægt er að skapa
samræðu sem á sér stað milli heimilis og skóla. Eins og kemur fram í
aðalnámskrá grunnskóla eiga foreldrar og skóli að vinna sameiginlega að
heimanámi nemenda sem leiðir af sér betri árangur meðal þeirra.
Með einstaklingsmiðuðu heimanámi felast tækifæri til að auka gæði
kennslu og mikilvægt má telja að heimanám nemenda sé einstaklingsmiðað
líkt og það starf sem fram fer innan skólanna. Ef heimanám er ekki unnið
með skýran tilgang í huga, og einstaklingsmiðun er ekki líklegt að það skili
sér með betri árangri né jákvæðu viðhorfi nemenda til námsins. Þá er einnig
mikilvægt að ef foreldrar eða forráðamenn hafi ekki tök eða aðstöðu til að
aðstoða börn sín með heimanámið að þá verði skólarnir í samstarfi við
heimilin að reyna að finna lausn á því. Mitt mat er að ekki megi fella niður
heimanám en mikilvægt er að laga það að breyttum samfélagsaðstæðum, til
dæmis tómstunda- og íþróttastarfi og aukinni afþreyingu fyrir börn utan
skólatíma, að það verði gert í samstarfi heimilis og skóla. Lestur barna sem
heimanám tel ég mikilvægt á öllum stigum skólans og að ekki megi draga úr
því.
Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á heimanámi kemur í ljós að
lestur er mikilvægur sem hluti af heimanámi nemenda. Því væri áhugavert að
skoða hvernig einstaklingsmiðað nám endurspeglast í lestri nemenda heima.
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina til fræðslustjóra
Sauðárkróki 18. febrúar 2014
XXX Nafn fræðslustjóra
Sviðsstjóri fjölskyldusviðs og fræðslustjóri
XXX nafn sveitarfélags
Sæl XXX
Ég heiti Bylgja Finnsdóttir og stunda nám við kennaradeild Háskólans á
Akureyri á Hug- og félagsvísindasviði. Ég er að ljúka meistaranámi í
menntunarfræðum, M.Ed- próf til kennsluréttinda. Núna er ég að vinna að
lokaverkefninu í meistaranáminu sem er 30 eininga (ECTS) ritgerð.
Leiðbeinandi minn er Guðmundur Engilbertsson (ge@unak.is), lektor á Hugog félagsvísindasviði við Háskólann á Akureyri. Í verkefninu fjalla ég um
heimanám nemenda í grunnskólum og kanna hvers eðlis heimanámið er.
Í tengslum við ritgerðina óska ég eftir fá að taka rýnihópaviðtöl við
kennara á yngsta- mið- og efstastigi í grunnskólunum þremur í XXX, 6
kennara í hverjum skóla. Allir viðmælendur sem og skólarnir verða
nafnlausir í ritgerðinni auk þess sem hún verður tilkynnt til persónuverndar
og verður einungis birt inn á Skemmunni. Ég fer því þess á leit við þig að fá
leyfi til að hafa samband við skólastjórnendur grunnskólanna í XXX vegna
þessa. Ég stefni á að reyna að taka viðtölin núna í lok febrúar.
Með fyrirfram þökk og von um skjót svör.
Bylgja Finnsdóttir
ha090603@unak.is
Gsm: 865-0814
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina til skólastjórnenda
Sauðárkróki 18. febrúar 2014
Bréf til skólastjórnenda
XXX nafn skólastjóra
Sæll XXX
Ég heiti Bylgja Finnsdóttir og stunda nám við kennaradeild Háskólans á
Akureyri á Hug- og félagsvísindasviði. Ég er að ljúka meistaranámi í
menntunarfræðum, M.Ed- próf til kennsluréttinda. Núna er ég að vinna að
lokaverkefninu í meistaranáminu sem er 30 eininga (ECTS) ritgerð.
Leiðbeinandi minn er Guðmundur Engilbertsson (ge@unak.is), lektor á Hugog félagsvísindasviði við Háskólann á Akureyri. Í verkefninu fjalla ég um
heimanám nemenda í grunnskólum og kanna hvers eðlis heimanám er.
Í tengslum við ritgerðina óska ég eftir að taka rýnihópaviðtöl við kennara
á yngsta- mið- og efstastigi í grunnskólunum þremur í XXX, 6 kennara í
hverjum skóla. Allir viðmælendur sem og skólarnir verða nafnlausir í
ritgerðinni auk þess sem hún verður tilkynnt til Persónuverndar og verður
einungis birt inn á Skemmunni.
Ég hef nú þegar haft samband við fræðslustjórann, XXX, sem hefur gefið
mér leyfi til að hafa samband við þig. Ég fer því þess á leit við þig að fá leyfi
til að taka rýnihópaviðtöl við kennara í skólanum þínum. Ég vona að þú getir
aðstoðað mig við að benda mér á kennara sem ég gæti leitað til vegna þessa
verkefnis og gæti orðið tengiliður minn við kennara í skólanum þínum. Ég
stefni á að taka viðtölin í lok febrúar eða byrjun mars og vonast því eftir
svörum sem fyrst.
Bestu kveðjur
Bylgja Finnsdóttir
ha090603@unak.is
Gsm: 865-0814
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Fylgiskjal 3 Staðfesting á tilkynningu rannsóknar til Persónuverndar
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Fylgiskjal 4 Spurningarammi fyrir rýnihópaviðtöl

* Almennt um heimanám, hefðbundið og óhefðbundið heimanám og
mikilvægi þess að hafa heimanám
* Jákvæð og neikvæð áhrif heimanáms
* Einstaklingsmiðað heimanám
* Heimanám samkvæmt lögum og reglum (skólanámskrá)
	
  
Segið mér, hvað er heimanám? Hvernig skilgreinið þið það?

Viljið þið lýsa fyrir mér heimanámi, hvernig er það, hvernig fer það fram?
Mynduð þið segja að heimanám sé eitthvað sem mætti lýsa í stuttu máli,
eitthvað hefðbundið? Er kannski bæði til hefðbundið og óhefðbundið
heimanám? Hvernig lýsið þið því?

Finnst ykkur heimanám sem er annar vegar hefðbundið og hins vegar
óhefðbundið, að einhverju leyti vænlegra en hitt? T.d. árangursríkara, eða
meira við hæfi ef við höfum nám og kennslu í huga?

Segið mér hver er ykkar skoðun á heimanámi, hefðbundnu eða
óhefðbundnu? Er það t.d. mikilvægt, æskilegt eða óæskilegt? Fer það kannski
eftir aðstæðum hverju sinni, s.s. aldri nemenda eða námsgreinum?

-

Stuðlar heimanám almennt að betri árangri eða líðan nemenda?

-

Er það að ykkar mati tæki til að tengja saman heimili og skóla á
einhvern hátt? Gerir það foreldrum t.d. kleift að fylgjast með
skólastarfinu eða námi barna sinna? Eða hafa áhrif á það?

-

Teljið þið það vera til að þjálfa nemendur betur í einhverju tilteknu?
Gerir það það?
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-

Teljið þið heimanám vera mikilvægan part af skólastarfinu? Hvað ef
það væri ekki?

-

Getið þið sagt mér, hvaða heimanám teljið þið mikilvægast? Að þið
vilduð ekki sjá á eftir?

Hvað teljið þið að eigi að vera markmiðið með heimanámi?
• Teljið þið mikilvægt að hafa skýr markmið um heimanám?
-

Það er mjög misafnt eftir skólum hvort að heimanám komi fram í
skólanámskránni. Hvað finnst ykkur um það? Teljið þið að skólarnir
eigi að hafa ákveðna stefnu eða ætti það að vera undir hverjum og
einum kennara komið, hvort hann hafi heimanám, hvers vegna og þá
hvernig?

Ef þið veltið fyrir ykkur aðkomu foreldra að heimanámi barna sinna, hver
er hún (aðkoma foreldranna)?
- Taka þeir þátt í að móta stefnu um heimanám, hafa þeir
væntingar um heimanám? Finnst þeim það æskilegt eða óæskilegt?
En nemendur, hver er aðkoma þeirra að heimanámi sínu?

Nú er mikil áhersla lögð á að mæta mismunandi námsþörfum og forsendum í skólum, þ.e. að einstaklingsmiða nám.Teljið þið að það þurfi að
sama skapi að einstaklingsmiða heimanám?
-

Teljið þið einstaklingsmiðað heimanám vera algengt í skólum
landsins?

-

Haldið þið að það sé árangursríkt að einstaklingsmiða heimanám?

-

Ef heimanám væri einstaklingsmiðað myndi það að einhverju leyti
breyta afstöðu ykkar til heimanáms?
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•
Getið þið sagt mér, er heimanám hluti af markmiðum ykkar og skipulagi í
kennslu?
-

er það eingöngu undir ykkur komið hvort þið hafið það og hversu
mikið? (gerir skólinn tilteknar kröfur, er leitað samkomulags hjá
foreldrum um heimanám, er það umsemjanlegt (sumir fá heimanám
aðrir ekki?)

-

Í upphafi skólaárs gerið þið foreldrum og nemendum grein fyrir
tilgangi heimanámsins og hvernig það muni vera? Er ákvörðun um
heimanám einhliða ykkar eða skólans?

-

Eruð þið í miklu samstarfi við foreldra í tengslum við heimanám
nemenda.

Það heimanám sem þið eruð með er það einstaklingsmiðað?
-

Skipuleggið þið það í samstarfi við nemendur eða foreldra eða er það
alfarið á ykkar valdi hvernig það er?

Getið þið sagt mér, getur heimanám haft jákvæð eða neikvæð áhrif?
-

Hvað teljið þið geta haft jákvæð áhrif? Og hvað neikvæð áhrif?

-

Fer það eftir námsefninu? Er það þá ekki einstaklingsbundið meðal
nemenda hvað hefur jákvæð áhrif og hvað hefur neikvæð áhrif?

	
  
Lestur er mjög algengt heimanám, sérstaklega meðal yngsta stigs, eru
kennarar og foreldrar meðvitaðir um mikilvægi lesturs? Fá foreldrar einhverja
kynningu/fræðslu á því hversu mikilvægur lesturinn er?

Hvernig er heimalestri háttað á miðstigi og efsta stigi? Er heimalestur á
þeim stigum?
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Er hann með einhverju skipulagi eða ákveðið form á því? Hvert er gildi
heimalesturs á þessum stigum?

Mikið hefur verið í umræðunni að minnka heimanám vegna þess hve
mikinn tíma það taki og þá sérstaklega frá öðru sem nemendur sinna utan
skóla, ef takmarka á heimanám hver er ykkar skoðun á því með tilliti til
lestursins? Á að takmarka lestur sem heimanám?
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