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Ágrip 
Í þessari ritgerð er fjallað almennt um heimanám og viðhorf grunnskóla-
kennara til þess. Tekin voru rýnihópaviðtöl við 18 kennara á mismunandi 
stigum grunnskólans í janúar og febrúar 2014, þar sem áhersla var lögð á að 
kynnast viðhorfum þeirra til heimanáms og hvort og hvernig heimanámið 
skili sér sýnilega í árangri nemenda að þeirra mati.  

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er heimanám skilgreint og farið stuttlega yfir 
sögu þess. Skoðuð eru tengsl heimanáms við námsárangur og upplifun 
kennara, foreldra og nemenda af því. Einnig er skoðað hver ávinningur 
heimanáms er. Fjallað er um samstarf heimilis og skóla þegar kemur að 
heimanámi. Í seinni hlutanum er gerð grein fyrir rannsókn höfundar, henni 
lýst og niðurstöður kynntar.  

Meginniðurstöðurnar eru þær að kennararnir voru allir sammála um 
mikilvægi heimalesturs og að leggja ætti áherslu á heimanám dragist 
nemendur aftur úr í námi sínu, en þó verður heimanám að vera hóflegt. 
Jafnframt er samstarf heimilis og skóla um heimanám afar mikilvægt að mati 
kennaranna. Þeir voru þó meðvitaðir um að það geti haft í för með sér 
togstreitu heima fyrir og að foreldrar séu misvel í stakk búnir til að aðstoða 
börn sín við heimanámið. Athyglisvert er að sjá hversu ólíkar stefnur um 
heimanám eru í grunnskólum og hve ólíkar skoðanir kennarar hafa á því. 
Heimanám er umdeilanlegt og því þarf að huga vel að samstarfi við heimilin, 
gæta þess að það hæfi nemendum og skili árangri en myndi ekki óánægju hjá 
nemendum og foreldrum þeirra.  





 

 



 

Abstract 
This essay concentrates on the general discussion of homework and how 
primary school teachers see homework. Focus group interviews were taken 
with 18 teachers at different stages of primary school in January and 
February 2014 where the focus was on getting to know their attitudes towards 
homework and whether and how homework has a visible effect on the 
performance of students in their opinion. 

In the first part of the essay homework is defined and a brief history of it 
outlined. The connection between homework and success in school is 
examined, as well as the experience of teachers, parents and students of 
homework.  
This part also reviews the benefits of homework. Attention is drawn to the 
importance of cooperation between homes and school when it comes to 
homework. In the second section the study and its results are presented.  

The main findings are that the teachers all agreed on the importance of 
home reading and that the emphasis should be placed on homework if 
students fall behind in their studies; however it must always be in 
moderation. Furthermore, the relationship between homes and school 
regarding homework is extremely important to the teacher. Teachers were 
aware that homework can cause a conflict at home and parents are all not 
equally equipped to help their children with it. It is interesting to see the 
different homework policies in primary schools, as well as different views the 
teachers hold. Homework is a debatable practice and teachers should pay 
close attention to cooperation with the homes, how the homework suits each 
student, and not generating dissatisfaction with both students and parents.  
 



 

Formáli 
Ritgerð þessi er lögð fram til fullnustu M.Ed. prófs við kennaradeild á hug- 
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1. Inngangur 
Heimanám hefur fylgt skólastarfi hér á landi um langan tíma án mikillar 
umræðu um tilgang þess og gildi, en sú umræða hefur í seinni tíð farið 
vaxandi hérlendis sem og erlendis. Sumir telja heimanám vera mikilvægan 
þátt í skólastarfinu, það efli ábyrgð nemenda á námi sínu, stuðli að 
skipulögðum og sjálfstæðum námsvenjum en aðrir efast um það og benda á 
neikvæðar hliðar þess, eins og námsleiða og togstreitu milli skóla, barns og 
foreldris. Margir hafa rannsakað heimanám en Susan Voorhees (2011, bls. 
363) telur ekki síður skynsamlegt að spyrja hvernig hægt sé að haga 
heimanámi þannig að það hafi tilætluð áhrif á nám nemenda, en hvort það 
hafi bætt námsárangur. Þó að þessari spurningu yrði svarað myndi umræðan 
um heimanám og gildi þess eflaust lifa góðu lífi áfram.  

Árið 2010 skrifaði Unnur H. Jóhannsdóttir grein á Pressunni um 
heimanám þar sem hún fjallaði um að börnum leiddist það, það gæti dregið úr 
áhuga þeirra á námi og tæki frá þeim orku sem þau myndu annars nota í leik 
og tómstundir sem eru í sjálfu sér einnig nám. Hún segir að skólinn sé eins 
konar vinna, en of mikið vinnuálag geti valdið streitu. Fullorðið fólk er hvatt 
til að skilja skýrt á milli vinnu og einkalífs, og það sama ætti að gilda um 
börn. Hún vill afnema heimanám hjá yngri börnum en telur að setja eigi 
nemendum í 8.–10. bekk fyrir hóflegt heimanám, og þá sjálfsnám þar sem 
ekki er þörf á aðstoð foreldra eins og hjá yngri nemendum.  

Á síðasta ári birti Sigurð Hólm Gunnarsson (2013) grein um heimanám á 
vefsíðu um þjóðfélagsmál og skoðanir, en greinin vakti töluverða athygli 
bæði í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum. Í greininni kom fram hörð 
gagnrýni á heimanám og því var meðal annars haldið fram að það væri 
gagnslaust og jafnvel skaðlegt heilsu barna. Í staðinn fyrir að gera eitthvað 
skemmtilegt eftir átta til níu klukkutíma skóladag færu börnin heim til að 
vinna heimaverkefni með þreyttum foreldrum sem hefðu mismikla getu til að 
hjálpa þeim. Sigurður benti á að rannsóknir sýndu ekki með skýrum hætti að 
heimanám bætti námsárangur, og sérstaklega ekki í yngri bekkjum 
grunnskóla. Hann telur einnig að íþyngjandi heimanám búi til neikvæða 
tengingu við skóla og valdi því að mörg börn upplifi nám á neikvæðan hátt.  
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Í kennaranámi mínu hefur ekki mikið verið fjallað um heimanám nemenda 
en þar sem ég á sjálf börn hef ég reynslu af því. Misjafnt var hvernig 
heimanám mín börn fengu en heimalesturinn var á hverjum degi og skipti 
miklu máli að sinna honum vel. Áður en ég byrjaði að skrifa þessa ritgerð 
skoðaði ég viðhorf vina minna til heimanáms og fékk þau svör að 
heimanámið væri kvöð á heimilum þeirra. Mikill tími færi í það og börn 
hefðu varla tíma í tómstundir vegna þess. Margir af vinum mínum vildu ekki 
sjá heimanám, nema þá heimalestur, og því fékk ég þá hugmynd að skoða 
hvaða viðhorf kennarar sem fagmenn hefðu til heimanáms, hvort þeir væru 
meðvitaðir um að það væri upplifað sem kvöð á heimilunum og hvort þeir 
teldu heimanám skila sér í betri námsárangri nemenda. 

Rannsóknarspurning mín er tiltölulega opin: „hver eru viðhorf og sýn 
grunnskólakennara á heimanám“. Til þess að fá svar við henni tók ég 
rýnihópaviðtöl við 18 grunnskólakennara í fjórum grunnskólum. Skólarnir 
voru valdir af handahófi út frá hentugleika. Val á þátttakendum fór þannig 
fram að sendur var tölvupóstur til skólastjóra þessara skóla og þeir beðnir um 
að áframsenda á kennara með beiðni um þátttöku, en í hverju viðtali tóku þátt 
4–6 kennarar á öllum stigum grunnskólans.  

Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum eru fræðin skoðuð en í þeim 
seinni er gerð grein fyrir rannsókninni og niðurstöður hennar ræddar.  

Meginkaflar ritgerðarinnar eru átta auk formála, ágrips, efnisyfirlits, 
heimildaskrár og fylgiskjala. Inngangur er fyrsti kaflinn. Heimanám er annar 
kaflinn, en þar er heimanám skilgreint og stuttlega farið í sögu þess, tengsl 
þess við námsárangur skoðuð og upplifun kennara, foreldra og nemenda af 
heimanámi sömuleiðis. Þriðji kaflinn er um viðhorf kennara til heimanáms og 
hugsanlegan ávinning þess. Fjórði kaflinn er um samstarf heimilis og skóla. 
Gerð er grein fyrir því hvað felst í foreldrasamstarfi og þætti kennara þegar 
kemur að heimanámi og kaflinn endar svo á að skoða gildi heimalesturs. Í 
fimmta kafla er gerð grein fyrir rannsókninni, rannsóknaraðferð, 
þátttakendum, framkvæmd og réttmæti rannsóknarinnar. Sjötti kaflinn fjallar 
um niðurstöður rannsóknarinnar og sjöundi kaflinn er umræða um þær. Í 
áttunda kafla eru heildarniðurstöður rannsóknarinnar ræddar, í níunda kafla 
eru lokaorð og að lokum er heimildaskrá verksins. 
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2. Heimanám 
Í kaflanum hér á eftir verður heimanám skilgreint og farið lauslega yfir sögu 
þess. Einnig verður skoðað hver tengsl heimanáms eru við námsárangur og 
gerð grein fyrir upplifun nemenda af heimanámi. 

2.1 Hvað er heimanám 

Algengt er að skilgreina heimanám sem verkefni sem kennarar setja 
nemendum fyrir að vinna utan skipulagðra kennslustunda (Cooper, 2007, bls. 
4). Orðið vísar til þess að námið fari fram heima, en heimanámið getur allt 
eins farið fram í skólanum hafi nemandi aðstöðu til þess (Arends og Kilcher, 
2010, bls. 384). Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 
Ívarsdóttir (2003, bls. 104) telja þó að eðlilegt sé að lýsa heimanámi sem fer 
fram í skólanum sjálfum sem viðbótarnámi við fasta stundaskrá frekar en 
eiginlegu heimanámi.  

Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri (2003, bls. 104) segja tilgang heimanáms 
vera þjálfun nemenda og undirbúning fyrir kennslustundir, en jafnframt er 
það talið efla sjálfstæði nemenda, ábyrgð og samskipti við heimilin. Að mati 
Good og Brophy (2008 bls. 329) er mikilvægasti og raunhæfasti tilgangurinn 
með heimanáminu undirbúningur náms, æfing og persónuleg þróun hvers 
nemanda, auk samskipta og tengsla nemanda við foreldra meðan á 
heimanáminu stendur. Þeir telja ekki við hæfi að nota heimanám sem 
refsingu. Undir það taka Cohen, Manion og Morrison (2004, bls. 225), sem 
telja einnig að frekar ætti að nýta heimanámið sem möguleika fyrir frekara 
nám.  

Heimanámið getur verið liður í foreldrasamstarfi þar sem foreldrarnir geta 
tekið þátt í að leysa verkefnin sem send eru heim með börnunum, en 
verkefnin verða þá að vera þannig að allir geti tekið þátt í að leysa þau og 
mega ekki krefjast sérþekkingar af hálfu foreldranna. Með þessu móti geta 
foreldrar séð hvað börnunum er ætlað að tileinka sér í náminu og hvernig 
námið gengur hjá barninu (Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri, 2003, bls. 104). Í 
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almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla segir að foreldrar eigi að bera 
ábyrgð á að börn þeirra sinni því heimanámi sem skóli og foreldrar sérhvers 
barns hafa orðið ásátt um (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 
72). Í námskrám frá árunum 1999 og 2006 er ekki sambærilegt ákvæði, 
heldur er þar einungis vikið að samstarfi heimilis og skóla og stuðningi 
foreldra við heimanámið en ekki að skólinn geti einhliða ákveðið slíkt 
(Menntamálaráðuneyti, 1999, bls. 26 og 45; Menntamálaráðuneyti, 2006, bls. 
20).  

Í rannsókn Ingibjargar Auðunsdóttur (2006, bls. 72–73) voru foreldrar 
nemenda í 6. og 8.–10. bekk spurðir um af hvaða þætti samstarfs heimilis og 
skóla þeir hefðu mestar áhyggjur, og þar kom fram að það var heimanámið. 
Foreldrarnir nefndu hegðun barnanna; að þau væru óskipulögð, löt og sýndu 
heimanáminu lítinn áhuga. Einnig höfðu foreldrarnir áhyggjur af eigin 
kunnáttuleysi og að það gengi ekki nógu vel hjá þeim að hjálpa börnunum og 
að þá yrði skólinn að grípa inn í. Auk þess töluðu foreldrarnir um að sum 
börn þyrftu að fá meiri aðstoð og þeir nefndu að lítill tími væri til að vinna 
heimanámið og að allir væru illa upplagðir að kvöldi þegar þyrfti að vinna 
það. Að lokum töluðu þeir um að námsefnið væri ekki í samræmi við getu 
barnanna og að það drægi úr hugrekki þeirra. Reglum og skipulagi væri 
ábótavant og nauðsynlegt væri að foreldrar fengju betri upplýsingar. 

Heimanám getur bæði verið hefðbundið og óhefðbundið samkvæmt 
Nelsen, Duffy, Escobar, Ortolano og Owen–Sohocki (1996, bls. 195–198) en 
með hefðbundnu heimanámi fá nemendur tækifæri til að þjálfa þá færni 
heima sem þeir lærðu í skólanum. Það er þá yfirleitt vinnubókarvinna eða 
verkefni sem eru byggð á vinnubókunum. Talið er að þetta kenni nemendum 
sjálfsaga, að taka ábyrgð á eigin námi og að tileinka sér þrautseigju. 
Jafnframt býður það upp á samvinnu skóla og heimilis, en hún er talin 
mikilvæg svo að foreldrar eigi auðveldara með að aðstoða börn sín við vinnu 
heimanámsins. Með aðferðum hefðbundins heimanáms telja Nelsen og 
félagar að nemendur þjálfi það sem þeir lærðu í skólanum, klári óunnin 
verkefni og læri að taka ábyrgð á eigin námi. Með hefðbundnu námi næst 
frekar betri tenging foreldra við nám barna sinna.  

Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir í bók sinni Litrófi kennsluaðferðanna 
(1999, bls. 70) hefðbundið heimanám sem þulunám og þjálfunaraðferðir, en 
þar sé meginmarkmiðið að kanna þekkingu nemenda og festa hana í minni, 
sem og þjálfa leikni og efla færni á vissum sviðum.  



5 

Nelsen og félagar (1996, bls. 195–196) segja að óhefðbundið heimanám 
sé krefjandi og byggist á samskiptum nemenda og fjölskyldna þeirra. 
Verkefni gæti til dæmis verið að nemendum sé sett fyrir að skipuleggja 
samverustund með fjölskyldu sinni, en framkvæmd þess byggist á gagnrýnni 
hugsun og sjálfstæðum vinnubrögðum nemendanna. Í óhefðbundnu 
heimanámi er spurt spurninga, eins og þeirra sem Nelsen og félagar hafa sett 
fram, um nemendur af hverju þeir eigi að endurtaka heima hugtak sem þeir 
skilja, og þá jafnvel nokkrum sinnum. Auk þess er spurt hvernig hægt sé að 
ætlast til að börnin læri af heimanámi sem þau ráði ekki við að gera sjálf 
þannig að foreldrarnir fari að gera verkefnin fyrir þau. Það getur einnig 
dregið úr sjálfstrausti nemenda að fara heim með og eiga að vinna þar 
verkefni sem þeir skilja ekki. Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (1999, bls. 
109 og 124) flokkast kennsluaðferðir eins og þrautalausnir, þar sem 
nemendur eru þjálfaðir í rökhugsun og eiga að geta tekist á við ýmis 
úrlausnarefni, sem og leitaraðferðir, þar sem nemendur eiga að líkja eftir 
vinnubrögðum vísindamanna, undir óhefðbundið heimanám.  
 

2.2 Ágrip af sögu heimanáms  

Heimanám og allt sem því viðkemur hefur þróast afar mikið á undanförnum 
100 árum. Samtök með því og á móti hafa verið stofnuð og viðhorf til þess 
hafa sveiflast fram og til baka eins og pendúll. Söguleg rök með og á móti 
heimanámi eru afar lík þeim rökum sem rædd eru þessa dagana og 
efasemdaraddir eru farnar að heyrast um gildi heimanáms (Vatterott, 2009, 
bls. 3).  

Gagnrýni á heimanám um þessar mundir felur meðal annars í sér að það 
dragi úr möguleikum barna til að njóta frístunda og geti jafnvel unnið gegn 
heilsu þeirra. Það að bera þungar skólatöskur í skóla og heim, sem og skortur 
á frístundum, hreyfingu og útiveru á meðan setið er inni við, er ofarlega á 
lista gagnrýnenda heimanáms. Vegna lengingar skóladags og samfélags- 
breytinga hafa aðstæður til heimanáms breyst verulega. Það hefur skapað 
vanda sem endurspeglast meðal annars í umræðu í fjölmiðlum og á 
samfélagsmiðlum og í útgáfu bóka og greina um hvernig foreldrar eigi að fá 
börnin sín til þess að vinna heimanámið sitt (Kralovec, 2007, bls. 9; Vatterott, 
2009, bls. 1–4).  
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Á árum áður þegar einungis var kennt að lesa og skrifa í skólum í 
Bandaríkjunum var byrjað að láta nemendur hafa heimavinnu sem auðvelt 
var fyrir þá að leysa. Talið var að það hefði góð áhrif á minnistækni þeirra. 
Heimanámið hefur gjarnan verið talið af hinu góða sem partur af 
námsskipulagi nemenda, en undanfarin ár hefur heimanám í Bandaríkjunum 
tekið breytingum og er orðið mun flóknara en það var (Vatterott, 2009, bls. 
1–3).  

Vegna efasemda um gildi heimanáms um aldamótin 1900 var mælt með 
því að losa nemendur undir 15 ára aldri við heimanám og takmarka 
heimanámstíma hjá eldri nemendum við eina klukkustund á dag. Stuttu síðar 
var ungmennum í Kaliforníu undir 15 ára bannað að vinna heimanám 
samkvæmt fylkislögum (Kralovec, 2007, bls. 8; Vatterott, 2009, bls. 4). 

Í kringum árið 1930 höfðu hreyfingar á móti heimanámi vaxið það mikið 
að stofnað var félag sem kallast „afnemum heimanám“, en það leiddi til þess 
að ákveðið var að afnema heimanám í mörgum skólum í Bandaríkjunum og 
sérstaklega í neðri bekkjum skólanna. Breyting varð hins vegar á þessu þegar 
Sovétríkin skutu á loft Spútnik 1 geimfarinu árið 1957. Bandaríkjamenn urðu 
gagnteknir af því að keppa við Rússana og höfðu áhyggjur af því að börn 
þeirra yrðu óundirbúin fyrir framtíðina. Skólayfirvöld, kennarar og foreldrar 
sáu að heimanámið myndi hafa jákvæð áhrif á árangur við öflun upplýsinga. 
Nokkrum árum seinna fór almenningur aftur að hallast að heimanámi og 
margir skólar breyttu síðan reglunum um bann við heimanámi sem var sett á 
1900–1940 (Vatterott, 2009, bls. 4–9). 

Árin 1950 til 1960 var heimanámið talið vera of mikið álag á nemendur, 
þar sem þeir áttu að standa sig í skólanum. Hollande Frakklandsforseti hefur 
barist fyrir því að framfylgja banni við heimanámi en Frakkar bönnuðu 
heimanám með lögum árið 1956. Síðan þá hafa franskir skólar hins vegar 
fikrað sig á veg heimanáms (Willisher, 2012).  

Um 1970 töluðu foreldrar um að börnin þeirra þyrftu meiri tíma í leik og 
hvíld á kvöldin en samt sem áður jókst heimanám barnanna. Um 1990 var 
svo talað um hvort mikið heimanám væri betra en minna, en þær raddir sem 
tóku undir það voru þó fáar.  
Þjóðfélagsbreytingar á níunda áratugnum, vaxandi þátttaka kvenna á 

vinnumarkaði og sú staðreynd að margir nemendur bjuggu hjá einstæðum 
foreldrum, leiddu til þess að yfirvöld menntamála fóru að huga að lengri og 
samfelldari skóladegi. Viðvera barnanna í skólanum var samt sem áður styttri 
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en vinnudagur foreldranna og því var árið 1986 farið að bjóða yngstu 
nemendunum upp á vistun gegn gjaldi sem foreldrar greiddu. Árið 1996 var 
farið að bjóða upp á svokallaða dægradvöl fyrir nemendur á aldrinum 6–9 ára 
og þar var einnig boðið upp á aðstoð við heimanámið með aðstoð kennara 
(Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008b, bls. 296).  

Á þessum tíma tóku flestar greinar og bækur um heimanám afstöðu með 
heimanámi. Árið 1989 lagði Cooper fram ítarlega samantekt rannsóknar um 
heimanám, sem virtist þó ekki hafa mikil áhrif á magn og gæði þess, en hún 
fékk litla sem enga athygli fjölmiðla. Árið 1999 varð svo vart við mikla 
aukningu heimanáms, eða um 50% hjá 6 til 8 ára nemendum, en það er þróun 
sem rekja má til áranna 1981–1997. Umræðan um heimanám fór þá að koma 
fram í vinsælum fjölmiðlum, enda þótti foreldrum þessi aukna yfirvinna 
nemenda og foreldra áhyggjuefni (Vatterott, 2009, bls. 4–9). 

Árið 2000 gáfu Etta Kralovec og John Buell út bók sem heitir The end of 
homework: How homework disrupt families, overburdens children, and limits 
learning. Hún fékk mikla athygli fjölmiðla og varð til þess að umræður 
hófust á milli fylgjenda heimanáms og þeirra sem voru á móti heimanámi. 
Árið 2006 komu síðan út tvær vinsælar bækur sem héldu umræðum um 
heimanámið opnum. Fyrri bókin er The homework myth: Why our kids get 
too much of a bad thing eftir Alfie Kohn þar sem hann segir sögur af 
foreldrum sem sættu sig ekki við heimanám barnanna sinna. Hann segir 
einnig frá skólum sem ekki eru með heimanám en sýna samt fram á góðan 
námsárangur og því hvernig hægt sé að endurskoða hvað gerist í skólanum og 
eftir hann til að forða því að togstreita myndist í fjölskyldunni og viðhalda 
námsáhuga barnanna. Hann gagnrýnir líka mjög stíft rannsóknir, ekki síst 
hvernig rannsakendur túlkuðu niðurstöður á jákvæðan hátt þegar þær gáfu 
ekki tilefni til þess. Jafnframt segir hann frá rannsóknum sem sýna litla eða 
enga fylgni á milli heimanáms og námsárangurs barna.  

Seinni bókin, eftir Sara Bennet og Nancy Kalish, ber titilinn The case 
against homework: How homework is hurting our children and what we can 
do about it. Umfjöllunarefni hennar er að of mikið heimanám hafi neikvæð 
áhrif á námsárangur og hún gerir grein fyrir hvernig við getum kallað fram 
breytingar á heimanáminu. Í bókinni er umfjöllun um rannsóknir, viðtöl við 
kennara, foreldra og nemendur, ásamt ráðleggingum til foreldra sem eru 
orðnir þreyttir á heimanámi barna sinna. 
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Frá árinu 2006 hafa umræðurnar verið svipaðar og 1930 og 1960, en það 
virðist vera að umræðan um heimanám hafi svipuð tilfinningaleg áhrif og 
umræður um stjórnmál og trúarbrögð. Málið kemur okkur öllum við en 
eðlilega virðist það hafa mest áhrif á kennara og nemendur ásamt 
skólastjórnendum (Vatterott, 2009, bls. 9). 

Á Íslandi var barnaskólinn nýgræðingur í uppeldisumhverfi á árunum 
1907–1945 og ekki var strax ljóst hvernig verk myndu skiptast á milli 
heimilis og skóla því foreldrar og kennarar höfðu ekki sömu skoðun á því til 
hvers var ætlast af heimilum. Fræðsluskyldan hvíldi meira á heimilum, ólíkt 
því sem foreldrar eiga nú að venjast. Tvær fylkingar voru á Íslandi árin 1880–
1907, heimafræðslusinnar og skólasinnar, en þær tókust á um hvaða stefnu 
Ísland ætti að tileinka sér í skólamálum. Tímabili þessu lauk árið 1907 þegar 
fyrstu almennu lögin um fræðslu voru sett, en þau byggðust á málamiðlun 
milli fylgjenda heimafræðslu annars vegar og skólafræðslu hins vegar. 
Fræðsluskylda var fyrst fyrir 10–13 ára, en skólaskylda var færð niður í sjö 
ára aldur árið 1936, þó það hefði lítil áhrif í sveitum landsins þar sem 
farkennsla var ríkjandi. Heimanámið var á ábyrgð foreldra en farkennslan 
reyndi mikið á samvinnu foreldra og kennara þar sem kennarinn setti 
nemendunum fyrir.  

Í upphafi 21. aldar eru skólamálin allt öðruvísi þar sem Ísland er nú komið 
í tölu ríkustu ríkja heims og stendur jafnfætis öðrum þjóðum þegar kemur að 
skólavæðingu. Í dag er skólaskylda hjá börnum 6–16 ára, flest 2ja–5 ára börn 
eru í leikskóla og meirihluti 16–19 ára ungmenna er skráður í skóla (Loftur 
Guttormsson, 2008a, bls. 284–285; 2008b, bls. 314–315).  

2.3 Tengsl heimanáms við námsárangur 

Rannsóknir hafa beinst að námi með ýmsum hætti, ekki síst tengslum ýmissa 
þátta við námsárangur nemenda. Í kanadískri skýrslu (Canadian Council on 
Learning, 2009, bls. 29) er meðal annars hægt að lesa um niðurstöður 
rannsóknar Trautwein á stærðfræði í 9. bekk, en þær sýna neikvætt samband 
milli þess tíma sem nemendur eyða í heimanám og námsárangurs, þ.e. þeir 
nemendur sem eyddu meiri tíma í heimanámið fengu lægri einkunnir en þeir 
sem eyddu minni tíma í það. Hins vegar er sambandið á milli heimanáms og 
námsárangurs einstaklinga ekki ennþá fullkomlega skilið og því er óljóst 
hvað það þýðir fyrir námsárangur nemenda að auka heimanám eða draga úr 



9 

því. Fáar rannsóknir hafa komist að þeirri niðurstöðu að það séu skýr tengsl 
milli heimanáms og námsárangurs nemenda (Trautwein og Köller, 2003, bls. 
134).  

Cohen, Manion og Morrison (2004, bls. 225) segja að of mikið heimanám 
geti haft þau áhrif að nemendur skili ekki þeirri vinnu sem ætlast var til af 
þeim, sem aftur getur leitt til þess að þeim fari að leiðast við heimavinnuna 
og sýni neikvæðni gagnvart náminu. Margar rannsóknir hafa sýnt framfarir 
hjá nemendum við heimanám, en einnig eru til rannsóknir sem sýna það 
gagnstæða. Því er afar mikilvægt að huga að því þegar verkefni eru send 
heim með nemendum að þau séu við hæfi þeirra, þar sem erfið verkefni geta 
dregið úr áhuga þeirra á náminu. Kennari verður að vera viss um að 
nemendur skilji og beiti réttum aðferðum því erfitt getur verið að leiðrétta þá 
ef hann hafa tileinkað sér rangar aðferðir. Betra væri að gera styttri og fleiri 
verkefni og vinna þau í skólanum þar sem kennarinn fylgist með, í stað 
foreldranna heima, því kennsla skiptir máli þegar kemur að því hvernig 
nemendur læra. Til að heimanám hafi námsgildi verður að fylgja því vel eftir 
(Hattie, 2009, bls. 235; Kilpatrick, Swafford og Findell, 2001, bls. 352–353).  

Niðurstöður fjölda rannsókna sýna að þátttaka og áhugi foreldra á 
skólastarfinu hafi áhrif á námsgengi barna þeirra en erfitt hefur þótt að stilla 
saman væntingar foreldra og áherslu skólanna, sem hefur stundum leitt af sér 
leiðindi og misskilning. Foreldrar eru margbreytilegur hópur og innan hans 
eru afar ólíkar skoðanir á skólastarfi. Foreldrar eiga mismunandi samskipti 
vegna barna sinna og hafa ólíkar þarfir, rétt eins og börnin (Hattie, 2012, bls. 
188; Rúnar Sigþórsson, 2005, bls. 60). 

Í Kanada var gerð rannsókn, byggð á átján virtum rannsóknum um áhrif 
heimanáms á námsárangur, sem leiddi í ljós að almennt hefði heimanám 
takmörkuð áhrif á námsárangur nemenda. Í vissum tilvikum gæti það aukið 
hann, einkum hjá nemendum í 8. bekk og upp úr og þeim nemendum sem 
eiga við námsörðugleika að stríða, svo framarlega að það sé ekki 
utanbókarlærdómur. Heimaverkefni verða að vera vel skilgreind, 
viðfangsefnið hvetjandi og markmiðin augljós. Sennilega er heimanám eins 
og við þekkjum það orðið einhvers konar hefð og augljóst er að fullorðna 
fólkið verður að fara að hugsa vel um og ígrunda hver ávinningurinn og 
tilgangurinn með því á að vera (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 46–47, 
127). 
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Fylgjendur heimanáms skoða sjaldan sjónarhorn nemenda, en í staðinn eru 
þeir látnir gera það sem þeim er sagt. Talað er um að þeir verði að æfa sig svo 
þeir verði betri. Alfie Kohn (2006b) segir að þetta sé virðingarleysi við þá og 
geti haft öfug áhrif. Hann segir að nemendur séu ekki vélar þar sem hægt sé 
að setja inn meira heimanám og þá læri þeir meira.  

Neikvæðar hliðar heimanáms hafa verið mikið í umræðunni undanfarið. 
Meðan skólinn var einungis 2–4 klukkustundir á dag var þörf á því að hluti 
námsins færi fram heima. Í dag er hins vegar dagur nemenda orðinn langur, 
jafnvel 7–8 klukkustundir með frístundastarfi. Flestir foreldrar vinna fullan 
vinnudag utan heimilisins og því þarf heimanámið að fara fram á þeim tíma 
sem fjölskyldan er saman, en hann getur verið afar takmarkaður. Oft muna 
fjölskyldumeðlimir ekki eftir heimanáminu fyrr en skemmtilegi þátturinn í 
sjónvarpinu er að byrja eða þegar verið er að bursta tennur fyrir háttinn og 
ekki er líklegt að heimanámið verði vettvangur ánægjulegra samskipta barna 
og foreldra þegar svo stendur á (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 125). 

Í bók sinni The Homework myth segir Kohn (2006a, bls. 38–39) að fjöldi 
rannsókna sýni í raun að engin jákvæð fylgni sé á milli heimanáms og 
námsárangurs. Munur á heimanámi og námsárangri í 3. og 6. bekk bendir til 
lítillar jákvæðrar fylgni heimanáms og einkunna í prófum í 6. bekk, en 
neikvæðrar fylgni í 3. bekk þar sem meira heimanám þýddi minni 
námsárangur. Nýleg rannsókn sem var gerð af miðstöð almennrar menntunar 
í Bandaríkjunum sýnir að lítil sem engin fylgni sé á milli heimanáms og 
námsárangurs yngri nemenda, en heimanám í eldri bekkjum sýni örlitla 
fylgni þegar skoðaðar eru niðurstöður prófa. Sömu niðurstöður koma fram 
hjá Bennett (2007, bls. 29) og einnig að með því að hafa minna heimanám 
virðist nemendur ekki tapa neinu en geti þá frekar fengið meiri tíma til að 
sofa, vera með vinum og sinna áhugamálum sínum. Þó ber að geta þess að 
einstaka þjóðernislegir minnihlutahópar innan Bandaríkjanna, til dæmis 
asískir nemendur, virðast græða meira á heimavinnunni en aðrir sambærilegir 
hópar. Nemendur frá fátækum heimilum græða minna á heimavinnu en þeir 
sem koma frá efnameiri heimilum. Heimanám gæti haft neikvæð áhrif á nám 
þegar kemur að tímastjórnun, venjum og ábyrgð nemenda, en þessar 
rannsóknir eru takmarkaðar og langt frá því að þeim sé lokið (Good og 
Brophy, 2008, bls. 328; Kralovec, 2007, bls. 4). 

Í niðurstöðum TIMSS (Trend in International Mathematics and Science 
Study) í stærðfræði og vísindum sést að þeir nemendur sem höfðu mikið 
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heimanám voru með lægri einkunnir en þeir sem höfðu lítið heimanám. 
Niðurstöðurnar sýna að mestu gæðin í stærðfræðinámi felist í markvissum 
kennslustundum, en það dregur úr þeim gæðum þegar kennarar verja tíma í 
yfirheyrslur og að setja fyrir og fara yfir heimaverkefni. Þar með dregur það 
úr árangri að nota hluta þess gæðatíma í annað en nám og kennslu og 
heimanámið vinnur ekki upp þann mun (Kralovec, 2007, bls. 5). Þetta er í 
samræmi við skýrslu PISA, en þar kemur fram að frá árunum 2003–2012 hafi 
heimanám minnkað (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 
Björnsson, 2012, bls. 75). 

Olsen og Fuller (2008, bls. 118) segja að ekki geti allir foreldrar aðstoðað 
börn sín við heimanámið því heimilisaðstæður séu misjafnar. Foreldrar gefa 
sér misjafnan tíma í að aðstoða börn sín við námið af mismunandi aðstæðum, 
eins og slæm reynsla foreldra frá eigin grunnskólagöngu eða að þeir séu búnir 
að gleyma því sem þeir lærðu, og það getur komið fram kvíði gagnvart því að 
aðstoða börnin við heimanámið. 

Good og Brophy (2008, bls. 328) telja að heimanám geti stuðlað að 
stéttaskiptingu vegna þess að börn frá fátækari heimilum fái kannski ekki 
eins mikla hjálp frá foreldrum sínum og þau sem koma frá efnaðri heimilum 
og því þurfi þau að hafa meira fyrir því að læra og halda í við hina.  

Cooper og félagar (2006, bls. 7) telja að offylli (e. saturation) geti verið 
neikvæðasta afleiðing heimanáms, en þá er átt við að nemendur upplifi 
líkamlega og andlega þreytu og hverfandi áhuga á námi vegna álags. Cooper 
og félagar nefna einnig að neikvæð afskipti foreldra sem pressa á nemendur 
að ljúka verkefnum og gera það vel geti einnig valdið uppnámi og árekstrum. 
Þá telja þeir óheiðarleika, þar sem nemendur afrita verkefni annarra eða 
foreldrar leysa verkefni fyrir nemendur, geta haft neikvæð áhrif á nám. Þeir 
nefna, líkt og margir aðrir, að heimanám geti stuðlað að ójafnræði milli 
nemenda þar sem skilyrði þeirra til heimanáms séu ólík.  

Viðamesta rannsóknin á tengslum heimanáms og námsárangurs er 
rannsókn Hatties (2009, bls. 8) sem dregur saman þekktar yfirlitsrannsóknir 
(e. meta-analyses), meðal annars Coopers og félaga. Niðurstaðan í heild er sú 
að fylgni milli heimanáms og námsárangurs sé lítil og Hattie bendir á að 
aðeins sé um að ræða sjónarmun, eins og að horfa á tvo menn standa saman 
þar sem annar þeirra er tveimur sentímetrum hærri en hinn. Áhrif heimanáms 
á námsárangur teljast því lítil og heimanám er neðarlega á lista Hatties (88. 
sæti) yfir þætti sem hafa fylgni við námsárangur.  
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2.4 Upplifun nemenda af heimanámi 

Samkvæmt Coutts (2004, bls. 184) segja nemendur á yngri stigum 
grunnskólans að þeir stundi heimanámið einungis til að þóknast kennaranum 
eða foreldrunum, því þeir vilja standa sig. Aðspurðir um tilgang heimanáms 
segja þeir hann vera upprifjun þess sem þeir lærðu í skólanum. 

Í rannsókn sem var gerð á 3500 nemendum í barnaskólum í Minneapolis 
(Bandaríkin), Taipei (Kína) og Sendai (Japan) voru nemendur í 1. og 5. bekk 
beðnir um að gefa til kynna hversu vel þeim líkaði við heimanámið. Þeir 
höfðu fimm andlit sem þeir gátu valið úr, frá áberandi fýlusvip til andlits með 
breitt og mikið bros. Niðurstöðurnar voru þær að 61% bandarískra 5. 
bekkinga líkaði ekki heimanám en aðeins 16% líkaði það. Þessu var öfugt 
farið hjá kínverskum 5. bekkingum, en þar voru það 66% sem líkaði 
heimanám vel en 16% sem líkaði það ekki. 60% af japönsku nemendunum 
voru hlutlausir en 29% líkaði ekki við heimanám.  

Hins vegar komust rannsakendur að því að í þessum þremur borgum 
líkaði 5. bekkingum verr við heimanám en 1. bekkingum (Xu og Yuan, ártal, 
bls. 24–27).  

Önnur rannsókn var gerð meðal 331 nemenda í 6.–12. bekk í grunnskóla í 
Bandaríkjunum. Skoðaður var munur á aldri og kyni unglinganna, hvort þeir 
ynnu heimanámið heima hjá sér eða annars staðar, hvort þeir gerðu það einir 
eða með vini/vinkonu og hvaða áhrif heimanámið hafði meðan á því stóð. 
Niðurstöður rannsóknarinnar voru að nemendur á miðstigi vildu frekar gera 
heimavinnuna með öðrum og ekki heima hjá sér, en eldri nemendur vildu 
frekar sinna heimanáminu einir heima hjá sér. Þegar litið var til kynjamunar 
voru stúlkur á öllum aldri frekar kvíðnari að gera heimanámið einar en með 
vinkonu. Stúlkur í eldri bekkjum grunnskólans voru áhugalausari en drengir á 
miðstigi þegar þau voru ein að vinna heimanámið (Kackar, Shumow, 
Schmidt og Grzetich. 2011, bls. 70–72).  

 
Upplifun nemanda í 10. bekk í grunnskóla á Akureyri er:  

Ef nemendur eiga að fá heimanám með sér heim eftir langan skóladag 
finnst mér að kennarar ættu alla vega að taka eitthvað af vinnunni sinni 
með sér heim líka. Ég skil samt fullvel að kennarar skuli setja á okkur 
heimavinnu ef við erum ekki nógu dugleg í tímum hjá þeim. Á móti 
geri ég þá lágmarkskröfu að raunhæft sé að klára verkefnin sem lögð 
eru fyrir í kennslustund. Ef það næst ekki og heimavinna dæmist á 
nemendur verður þeim að standa til boða aðstoð heima fyrir. Annars 
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geta nemendur ekki unnið heimavinnuna og fá þá óunna heimavinnu í 
kladdann. Niðurstaða mín er því sú að það eigi að minnka heimanám 
eins mikið og hægt er. Þá geta unglingar einbeitt sér að öðrum hlutum 
líka á daginn en bara skólanum (Akureyri, 2012). 
 

Í rannsókn Patall, Cooper og Wynn (2010, bls. 897–910) um heimanám 
var lögð áhersla á að skoða áhrif vals í heimanámi á áhugahvöt, hæfni og 
virkni í námi til samanburðar við hið gagnstæða. Niðurstöðurnar sýndu að 
nemendurnir voru áhugasamari og fannst skemmtilegra að vinna heimanámið 
ef þeir fengu að velja það sjálfir. Auk þess var líklegra að þeir kláruðu það. 
Rannsókn þessi var framkvæmd af kennaranum sjálfum og hafði greinilega 
góð áhrif á nemendur, en hins vegar hefur þessi aðferð meiri vinnu í för með 
sér fyrir kennarann, þar sem hann þarf þá að undirbúa meira af heimanámi. 
Kennarar gætu aðstoðað hver annan og þróað með sér kerfi þar sem allir settu 
inn það efni sem þeir eru með og gætu þá gengið í heimaverkefnabankann og 
valið heimaverkefni.  
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3. Viðhorf kennara til heimanáms  
Í þessum kafla verður skoðað viðhorf kennara til heimanáms og hver 
ávinningur þess er talinn vera.  

3.1 Viðhorf kennara  

Í 2000 könnunum sem gerðar voru í Bandaríkjunum sögðu kennarar frá því 
að þegar þeir settu fyrir heimanám þá væri það til að ýta undir námið og að 
nemendur lærðu að stjórna tíma sínum. Kennarar á yngra stigi grunnskóla 
sögðu að gildi heimanáms væri að æfa nemendur og að þeir lærðu að nýta 
tíma sinn vel (Bempechat, 2004, bls. 191).  

Í bandarískri rannsókn frá 1997 er rýnt í tengsl milli afstöðu kennara til 
heimanáms og stefnu skólanna um það. Skoðað var hvort lagt væri fyrir 
meira heimanám í skólum með skýrari áherslu á heimanám en öðrum. Þá var 
skoðað hvort kennarar legðu fyrir meira heimanám ef þeir teldu það góða leið 
til að efla samstarf heimilis og skóla, þótt þeir sæju ekki annan tilgang með 
því. 117 kennarar í fjórum skólum tóku þátt í rannsókninni. Tveir skólanna 
höfðu ekki skýra stefnu um heimanám en tveir voru með heimanámsstefnu. 
Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að skólar með skýra stefnu um heimanám 
og kennara sem höfðu trú á að heimanám hefði tilgang voru líklegri til að 
veita nemendum endurgjöf vegna heimanámsins en hinir skólarnir tveir. 
Mikilvægt er, samkvæmt rannsakendum, að skilja hvernig heimanámið er 
uppbyggt til þess að það falli að kennslunni sem fer fram í skólastofunni. 
Þessi rannsókn lýsir því hvert viðhorf kennara er til heimanáms. Næst er að 
tengja viðhorfin og venjur við verkefni nemenda því hvernig má ná mestum 
árangri, hvernig verkefnin eru unnin og þeim áhrifum sem heimanám getur 
haft á árangur nemenda (Wiesenthal, Cooper, Greenblatt og Marcus, 1997).  

Í bókinni Uppeldi er ævintýri eftir Margréti Pálu Ólafsdóttur (2011, bls. 
176–178) líkir höfundur heimanámi barna við yfirvinnu fullorðinna. Hún 
segist efast um tilgang þess að setja yfirvinnu á börn þegar skóladagurinn, 
með þeim viðbótartíma sem fer í áhugamálin, er orðinn svona langur. 
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Margrét líkir heimanáminu við það að foreldrar kæmu heim eftir vinnu með 
ókláruð verkefni sem yrði að klára fyrir næsta dag. Ókostina við heimanámið 
telur Margrét vera að margir foreldrar sem ekki séu langskólagengnir geti 
ekki aðstoðað börn sín við það. Sérstaklega talar hún um foreldra sem ekki 
ráða vel við íslenskt mál og skilja þar af leiðandi ekki leiðbeiningarnar. 
Einnig bendir hún á aðstöðumun barnanna og að eitt af markmiðum skóla sé 
að koma í veg fyrir hann. Margrét ítrekar þá skoðun sína að samfélagið ætti 
að skoða betur heimanámsmálin og hvort það eigi að viðhalda þessum gamla 
uppeldisarfi sem veldur því að við þorum ekki að hætta heimanáminu. Síðan 
spyr hún hvort við getum ekki fundið aðrar leiðir til að kenna börnum okkar 
sjálfsaga til framtíðarverka í háskóla. 

3.2 Ávinningur heimanáms  

Talsmenn heimanáms telja það hafa gagnleg áhrif á unga nemendur. Auk 
þess telja þeir það árangursríkt því það geti hjálpað nemendum að þróa með 
sér vitund um að nám geti átt sér stað hvar og hvenær sem er, ekki einungis í 
skólanum. Þeir telja að heimanámið geti eflt með nemendum 
ábyrgðartilfinningu og að þeir læri betur að stjórna tíma sínum. Einnig telja 
þeir heimanám jákvætt vegna þess að foreldrar geti þá fylgst með hvar barnið 
er statt í náminu og frekar hrósað því fyrir árangurinn (Bembenutty, 2011, 
bls. 341). Einnig geti heimanámið stuðlað að samræðum á milli barns og 
foreldris um nám. Talsmenn heimanáms telja að það geti ýtt undir sjálfstæð 
vinnubrögð og þjálfi nemendur í rökhugsun. Með hrósi fyrir vel unna 
heimavinnu geti kennari ýtt undir jákvæða sjálfsmynd nemenda sinna. 
Heimanám geti verið áhugavert og þurfi ekki að vera leiðinlegt eða kvöð fyrir 
nemendur eins og sumir haldi fram (2009, bls. 7–13). 

Samkvæmt Cohen og félögum (2004, bls. 225) getur heimanámið bætt 
minni, skilning, námsvenjur og skipulagshæfni og stuðlað að jákvæðni 
nemenda gagnvart náminu auk þess að stuðla að sjálfstæði þeirra. Cooper og 
fleiri (2006, bls. 7) eru sammála þessu en bæta við þetta nokkrum atriðum 
sem eru talin hafa áhrif á heimanám, til dæmis varðveitist þekking betur, 
skilningur nemenda eykst, hugtakamyndun hjá þeim verður sterkari og 
úrvinnsla upplýsinga betri. Nemendur hafa jákvæðara viðhorf til skólans, 
námsvenjur verða betri og kunnátta meiri. Nemendur verða forvitnari og eru 
betur í stakk búnir að leysa úr vanda sem kann að koma upp hjá þeim. Hagur 
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fjölskyldunnar verður jákvæðara mat og skuldbinding gagnvart skólanum, 
meiri áhugi á námi barnanna og hvernig þeim gengur í skólanum og vitund 
barnanna um tengslin milli heimilis og skóla verður sterkari. Kohn (2006a, 
bls. 52–54) segir að engar rannsóknir styðji þetta og vísar meðal annars í 
rannsóknir Coopers þar sem 700 nemendur í grunnskóla á mismunandi aldri 
voru spurðir hvort þeir héldu að heimanámið hjálpaði þeim námslega séð. 
Nemendur í 5. bekk og yngri urðu frekar neikvæðir gagnvart náminu ef þeir 
fengu mikið heimanám en í efri bekkjunum var engin fylgni á milli þess 
hvort nemendur fengu mikið heimanám og hvað þeim fannst um það.  
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4. Samstarf heimilis og skóla  
Í þessum kafla verður foreldrasamstarfið skoðað og hvað felst í þátttöku 
foreldra í heimanámi barna sinna. Gerð verður grein fyrir þætti kennara þegar 
kemur að heimanámi og að lokum fjallað um gildi lesturs. 

4.1 Foreldrasamstarf  

Samfélagið, skólinn og heimilið bera siðferðis- og lagalega ábyrgð á að 
tryggja börnum og unglingum menntun og þroska (Kristinn Breiðfjörð 
Guðmundsson, 2003, bls. 138).  

Samkvæmt Bennett (2007, bls. 24–25) byrja nemendur á því þegar 
skólaganga þeirra hefst að hitta kennarann sinn og yfirleitt ræðir hann um 
mikilvægi foreldrasamstarfs og þátttöku foreldranna í menntun barna sinna, 
en einn algengasti samskiptavettvangur foreldra, nemenda og skóla er 
heimanámið. Hætta er á að þegar heimaverkefnin verða of krefjandi eða ef 
fyrirmæli eru óljós geti skapast spenna á heimilinu sem beinist þá að 
kennaranum eða námsefninu. Ef álagið verður of mikið gæti barnið skynjað 
gremju foreldranna í garð kennarans sem þeim finnst ráðskast með þann 
stutta tíma sem fjölskyldan hefur saman. Með því gæti viðhorf foreldra til 
skólans og námsins orðið neikvætt (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 
123–125).  
Þátttaka foreldra í námi barna getur verið af ýmsum toga, eins og að vera 

sjálfboðaliði í skólanum eða aðstoða við heimanám. Foreldrar eru sammála 
um að aðstoð þeirra við heimanám skili árangri til barna þeirra og nemendum 
finnst þeir ná betri árangri þegar foreldrarnir aðstoða þá. Hins vegar er þetta 
ekki alveg svona einfalt því það verður að skoða marga þætti, eins og hvaða 
aðferð foreldrarnir nota, á hvaða aldri barnið er og hver hæfni foreldranna er 
til þess að aðstoða það. Rannsókn sem gerð var sýnir að það eru bæði 
jákvæðar og neikvæðar hliðar á því að foreldrar aðstoði börn sín við 
heimanámið. Jákvæða hliðin er að þá gengur börnunum betur að skilja og eru 
jákvæðari gagnvart heimanáminu. Einnig hefur komið fram í rannsóknum að 
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hegðun nemenda við heimanámið verður betri ef þeir fá aðstoð frá foreldrum 
sínum. Jafnframt hefur stuðningur og hvatning foreldra jákvæð áhrif á nám, 
en þegar foreldrar veita beina hjálp við námið eða setja sig í stöðu kennarans 
hefur það ekki góð áhrif (Patall, Cooper og Robinson, 2008, bls. 1043). 

Bembenutty (2011, bls. 344) leggur foreldrum til ráð við að aðstoða börn 
sín við heimanámið. Hann telur mikilvægt fyrir börn að hafa góðan stað þar 
sem þau geti einbeitt sér og hafi allt sem til þarf til að vinna heimanámið vel. 
Foreldrar ættu að vera jákvæðir gagnvart heimanáminu því barnið lærir og 
tileinkar sér viðhorfið sem þeir sýna. Mikilvægt er, og þá sérstaklega fyrir 
unga nemendur, að foreldrarnir séu fyrirmynd. Ef barnið er að læra þá á 
foreldrið sem er að aðstoða ekki að sitja fyrir framan sjónvarpið. Fylgjast 
verður með barninu því ef athygli þess eða áhugi á heimanáminu dvínar getur 
foreldrið boðið því að taka sér hlé í smástund. Foreldrar verða einnig að virða 
það ef barnið kemur heim með verkefni sem það á að vinna án aðstoðar 
foreldris því annars missir markmiðið um að barnið þroski með sér sjálfstæði 
marks.  

Heimanám getur gefið foreldrum möguleika á því að sjá hvað barnið 
þeirra er að gera í skólanum (Bembenutty, 2011, bls. 341). Kilpatrick og fleiri 
(2001, bls. 353) taka undir þetta en bæta við að heimanámið sé leið til að eiga 
samskipti við foreldra um mikilvægi námsins. Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri 
(2005, bls. 104) telja að þegar foreldrarnir aðstoði barn sitt fái þeir tækifæri 
til að dýpka þekkingu barna sinna með umræðum um heimanámið. Hins 
vegar gagnrýnir Kohn (2006a, bls. 50) þau viðhorf að það þurfi heimanám til 
þess að foreldrar sjái hvað sé gert í skólanum. Hann telur að nemendur geti 
tekið með sér verkefni sem búið er að gera í skólanum og sýnt foreldrunum. 
Hann spyr einnig hvers vegna kennarar geti ekki sent bréf heim af og til þar 
sem þeir greini frá því hvernig barninu gangi í náminu, eða boðið foreldrum 
að koma og sjá sjálfir hvað er að gerast í kennslustofunni. Einstaka símtal 
gæti einnig verið leið kennarans til að miðla stöðunni hjá barninu og gæti þá 
komið í veg fyrir togstreituna sem stundum myndast við heimanámið. 

Grunnskólar þurfa stuðning og jákvæð viðhorf frá foreldrum nemenda svo 
vel megi takast til því verkefnin geta verið erfið og flókin. Samvinna foreldra 
og kennara verður að vera stöðug og upplýsingagjöf að fara fram í báðar áttir. 
Mikilvægt er að gagnkvæm virðing ríki á milli beggja aðila sem og traust, 
virðing og heiðarleiki fyrir viðfangsefnum hvors um sig (Margrét Pála 
Ólafsdóttir, 2011, bls. 28).  



21 

4.2 Þátttaka foreldra í heimanámi barna sinna  

Þátttaka foreldra í heimanámi barna sinna er talin mikilvæg samkvæmt 
Skólastjórafélagi Íslands og eru nokkur atriði talin upp, til dæmis þörf barna 
fyrir að vita til þess að það sé fylgst með þeim og að samræmi á milli heimilis 
og skóla sé sem mest um það sem sagt er og gert, auk þess að hvetja börnin 
til afhafna sem hæfa þroska þeirra (Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri, 2005, bls. 
104). Halldóra Haraldsdóttir (2009, bls. 31) telur að foreldrar séu nánustu 
samstarfsaðilar kennara og samkvæmt skilgreiningu skólans er nám ungra 
barna á ábyrgð bæði foreldra og kennara.  

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið erlendis kemur í ljós að þátttaka 
foreldra í skólastarfi getur haft jákvæð áhrif á námsárangur nemenda og 
kemur það einna best í ljós þegar foreldrarnir sýna námi barns síns áhuga og 
veita barninu þann stuðning sem það þarfnast. Íslensk rannsókn sem gerð var 
um foreldrasamstarf sýndi að foreldrum þótti mikilvægt að börnum þeirra 
þættu þau örugg í skólanum og liði vel þar. Auk þess fannst þeim 
heimanámið mikilvægt þar sem það dýpkaði skilning á námsefninu, kæmi í 
veg fyrir námsleiða og örvaði nemendur. Jafnframt fannst foreldrunum 
mikilvægt að þeir gætu aðstoðað börnin sín (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, 
bls. 108, 116–117). Ekki samræmist þetta skoðun Patall, Cooper og Robinson 
(2008, bls. 1094) en þau telja að aðstoð foreldranna hafi neikvæð áhrif á 
nemendur, nema þá sem eru á yngri stigum grunnskólans en þar gegna 
foreldrarnir lykilhlutverki sem fyrirmyndir barna sinna (Harris, Andrew-
Power og Goodall, 2009, bls. 3). 

Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 46–47) segir að mikilvægt sé fyrir 
foreldra að vera góð fyrirmynd, auk þess að hafa miklar væntingar til barna 
sinna, sýna þeim áhuga, tala við þau, styðja við starf skólans, leita aðstoðar ef 
þess þarf og hafa skýrar reglur og fylgja þeim eftir. 

Barnyak og McNelly gerðu megindlega rannsókn (2009, bls. 34–54) á 
viðhorfum kennara og skólastjórnenda til foreldrasamstarfs þar sem löggjöf 
var nýlega sett á grunnskóla og framhaldsskóla. Lögin kveða á um að skólar 
sem séu fjármagnaðir af almannafé séu lögum samkvæmt skyldugir til að 
benda foreldrum á leiðir til að vera virkari í skólastarfinu. Rannsóknin var 
gerð í Pennsylvaníu og kennararnir sem tóku þátt voru 92 en skólastjórnendur 
sjö. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að bæði kennarar og 
skólastjórnendur sögðu að mikilvægt væri að foreldrar tækju þátt í menntun 
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barna sinna og að kennarar yrðu að hafa skýra stefnu, sem kæmi frá 
skólastjórnendum, um hvernig best væri að haga foreldrasamstarfinu. Án 
þess væri ekki víst að það næðist árangursríkt samstarf milli heimilis og 
skóla.  

Bailey, Silvern, Brabham og Ross (2004, bls. 177) gerðu 
samanburðarrannsókn á gagnvirku heimanámi þar sem rannsakað var hver 
áhrifin væru á samvinnu foreldra og barna, en gagnvirkt heimanám er 
samkvæmt Bailey (2006, bls. 155) samvinna á milli foreldra og barns þar sem 
þeir hjálpast að við námið. Niðurstöðurnar benda til þess að almennt séu 
foreldrar með börnum sínum í 44 mínútur við heimanám á hverjum degi en 
þeir foreldrar sem fengu gagnvirkt heimanám með börnum sínum voru tvöfalt 
lengur, eða 88 mínútur. Rannsóknin sýnir að ef börnin fá aðstoð foreldra 
sinna bæta þau árangur sinn.  

Sumir foreldrar hafa unnið heimavinnuna fyrir barn sitt, í von um betri 
einkunnir eða til að vernda barnið fyrir því að gera mistök (Vatterott, 2009, 
bls. 34–35), en þá er tilgangur heimanámsins orðinn lítill fyrir barnið. Margir 
nemendur hafa komið inn á það að heimanámið sé helsta uppspretta kvíða í 
lífi þeirra (Cooper og fleiri, 2006, bls. 3). 

Margir foreldrar dæma skólana eftir því hversu mikið heimanámið er, þótt 
þeir ætlist til þess að það sé ekki verið að blanda þeim í það nema bara til að 
útvega góðan stað fyrir börnin sín til þess að læra (Hattie, 2009, bls. 234). 
Foreldrar hafa það á orði að verkefnin sem koma heim með börnunum séu of 
löng eða of stutt, of erfið eða of auðveld, eða of tvíræð. Kennarar kvarta hins 
vegar yfir því að stuðningur foreldra sé ekki fyrir hendi (Cooper og fleiri, 
2006, bls. 3).  

4.3 Þáttur kennara í heimanámi  

Að mati Epstein geta verið nokkrar ástæður fyrir því að kennarar leggi fyrir 
heimanám. Það getur verið æfing til þess að nemendur nái hraða og leikni og 
viðhaldi hæfni. Einnig er það mögulega undirbúningur fyrir næstu 
kennslustund, vinna við ókláruð verkefni eða ætlað til að auka ábyrgð, 
sjálfstraust og skipulagshæfni nemenda. Góð samskipti foreldra, barna og 
kennara eru mikilvæg, sem og upplýsingaöflun frá öllum aðilum er að 
skólastarfinu koma. Mikilvægt er að skólinn móti stefnu til þess að fylgja 
eftir heimanámi og ekki ætti að hafa heimanám sem refsingu fyrir þá 
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nemendur sem vinna ekki vel í kennslustund eða fyrir hegðunarbrot (Good og 
Brophy, 2008, bls. 329). 

Mikilvægt er fyrir kennara að skoða vel þau verkefni sem hann ætlar að 
senda heim með nemendum því þau gætu haft þau áhrif að þeir fari að forðast 
heimanámið, foreldrar gætu farið að kaupa barnið til þess að læra eða farið að 
beita barnið valdi. Því verður heimavinnan að vera eitthvað sem nemendur 
ráða vel við og gæti lagt frekari áherslu á tímann sem ætti að eyða í verkefnið 
heldur en á sjálft verkefnið (Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri, 2003, bls. 104). 

Væntingar til heimanámsins eru ekki aðeins kennaranna heldur líta sumir 
foreldrar á heimanám sem afar mikilvægan þátt í skólastarfinu. Einnig hafa 
einhverjir kennarar mætt harðri andstöðu foreldra og ákveðið í framhaldi af 
því að draga úr heimanáminu (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 125). 

Lengi hafa kennarar verið ráðþrota yfir þeim nemendum sem ítrekað skila 
ekki heimavinnunni sem sett var fyrir og þeir hafa jafnvel þá ákveðið að þeir 
nemendur séu ábyrgðar- og áhugalausir. Reynsla Susan Voorhees (2011, bls. 
363–364) sem kennara sýnir henni að nemendur geri þetta ekki viljandi, 
heldur sé þetta er samtvinnað hjá öllum aðilum. Ef kennari sendi heim 
verkefni með nemendum sem þeir skilji ekki sé ekki líklegt að hann fái það 
fullgert til baka. Meiri líkur séu þá á að nemendur verði ósáttir og gefist upp á 
að vinna það. Stern (2009, bls. 4) telur að nemendur treysti því ekki að 
kennarinn setji fyrir heimanám til að auka námsárangur, heldur að þeim 
finnist þeir skyldugir til þess. 

Ástæðan gæti verið að stundum finnist kennurum námskráin 
yfirþyrmandi, þar sem mikið er í henni sem kennarinn þarf að láta nemendur 
sína komast yfir. Kennarar eru undir miklu álagi þar sem nemendur þeirra 
verða að standast prófin sem lögð eru fyrir þá, og stunda heimanámið þar sem 
þeir eiga að auka námsárangur sinn. Á sama tíma eru kennarar ekki sáttir við 
að þeir nemendur sem þurfa meira aðhald eru þeir sem líklegastir eru til að 
sinna ekki heimanáminu. Kennarar virðast vera hræddir við að setja ekki fyrir 
heimanám vegna þess að þá fái þeir á sig þann neikvæða stimpil að vera ekki 
nógu góðir eða kröfuharðir kennarar (Vatterott, 2009, bls. 2). 

Halldóra Haraldsdóttir (2009, bls. 31) segir að hlutverk kennara sé að 
greina hver staða barns sé í námi og segja foreldrum frá því, en auk þess að 
benda þeim á leiðir til að örva barnið til frekara náms. Við þetta bætir 
Voorhees (2011, bls. 363–364) því að jafnframt verði kennarar að vita hver 
staða nemenda sinna sé þegar kemur að lestri. Heimanám ætti helst að vera 
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einstaklingsbundið, því ýmsar ástæður geta legið að baki því að nemendur 
eigi erfitt með að vinna heimanámið sitt. Sumir hafa ekki félagslegan 
stuðning og sumir þurfa einfaldlega meiri svefn en aðrir og hafa þar af 
leiðandi minni tíma fyrir heimanámið (Vatterott, 2009, bls. 80). 

Beiðni um frest til að skila heimanámi getur verið algeng hjá kennara, 
oftast þegar foreldrar sjá ekki fram á að nemandinn geti klárað heimanámið 
sitt. Einnig eru dæmi þess að nemandi vinni ekki heima það sem sett er fyrir, 
en það getur verið af ýmsum ástæðum. Verkefnin kunna að vera of erfið eða 
of löng og tímafrek; vantað getur upp á skipulagshæfni og ábyrgð nemandans 
þannig að það reynist erfitt fyrir hann að fara með verkefni heim, vinna það 
og skila því svo til kennara; skortur getur hvatningu frá foreldrum; eða 
nemandi getur verið ósáttur og leiður á heimanáminu (Vatterott, 2009, bls. 
126). Kennarar verða að fylgjast vel með vandamálum nemenda og grípa 
strax inn í ef einhver vandræði verða.  

Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri (2003, bls. 104) telja mikilvægt að kennarar 
leggi áherslu á það við foreldra að hafa strax samband við kennara ef 
einhverjir erfiðleikar koma upp við námsvinnu barnanna. Cooper og fleiri 
(2006, bls. 3) telja að oftar en ekki sé heimanámið ástæðan fyrir ágreiningi 
milli heimilis og skóla. Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008, 2. gr.) segir að 
grunnskólinn eigi að beita sér fyrir góðu samstarfi heimilis og skóla með það 
markmið að leiðarljósi að skólastarf sé farsælt og öryggi nemenda sé tryggt, 
sem og almenn velferð.  

Heimaverkefni í lestri verða að vera einföld að mati Guðrúnar Eddu 
Bentsdóttur (2009, bls. 30–31) og eiga helst ekki að taka lengri tíma en 10–
15 mínútur. Hægt er að auka árangur nemenda í heimanáminu með því að 
leiðbeina foreldrum um aðferðir til að nýta við lesturinn og einnig verða 
kennarar að hafa leiðir fyrir foreldrana til að skrá heimalesturinn. Í rannsókn 
sem Guðrún gerði á átta farsælum kennurum í grunnskólum Reykjavíkur kom 
í ljós að kennarar í 2. bekk leggja mikla áherslu á að foreldrar hlusti á börn 
sín lesa og kvitti fyrir það. Til að auka fjölbreytni og hvatningu geta foreldrar 
lesið af og til fyrir börnin og þau kvittað fyrir lestur foreldranna. 

4.4 Gildi lesturs  

Að lesa er ekki meðfædd hæfni, segja þær Rannveig Hafberg og Sigrún E. 
Ólafsdóttir (2004, bls. 19). Að verða læs er þróunarferli sem byrjar við 
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fæðingu og heldur áfram út lífið. Um leið og börn fæðast byrja þau að 
tileinka sér upplýsingar um læsi. Á fyrstu árunum halda þau áfram að byggja 
ofan á þekkingu sína á töluðu máli, ritun og lestri og halda því svo áfram út 
ævina. Samskipti barna og fullorðinna skipta mestu máli fyrir fjölbreytta 
málnotkun og góðan árangur í lestri. Umhverfið, heimilið og viðhorf foreldra 
til lesturs hafa áhrif á lestrarþróun hjá börnum. Mikilvægt er fyrir kennara að 
gera sér grein fyrir því á hvaða stigi barnið er þegar það byrjar í skóla til að 
geta komið til móts við þarfir þess og getu, til að geta aðstoðað það áfram og 
meta hvaða framfarir verða (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 186).  

Áhugi barna á bókum kviknar oftast heima og hafa bæði heimilisaðstæður 
og foreldrar mótandi áhrif á lestrarvenjur barna. Líklegt er að börn sem alast 
upp við að lesið sé fyrir þau eða lesið sé í kringum þau verði lestrarhestar 
samkvæmt Brynhildi Þórarinsdóttur (2012, bls. 2–9). Hún segir einnig að 
góður lesskilningur sé forsenda velgengni í mörgum námsgreinum og að 
foreldrar geti stuðlað að bættum námsárangri með því að hvetja börn sín til 
yndislestrar. Mikill meirihluti kennara í grunnskóla telur foreldra bera mikla 
ábyrgð á því að hvetja börn sín til lestrar, en á sama tíma metur skólakerfið 
frammistöðu í mörgum námsgreinum sem krefjast lesskilnings sem 
einstaklingsbundinn árangur nemenda. Börn í Evrópu sem áttu bæði móður 
og föður með háskólapróf reyndust tvöfalt líklegri til þess að lesa bækur 
daglega en hér á landi var því öfugt farið þar sem góð efnahagsleg staða 
tengdist minni áhuga á bóklestri. Lestrarvenjur barna og unglinga hafa 
greinilega breyst mikið á síðustu áratugum. 

Krashen (2004, bls. 2) gerði rannsókn á yndislestri nemenda og tóku 
nemendur í hefðbundnu námi þátt. Þeim var skipt í tvo hópa sem báðir lásu í 
15 mínútur á dag, annar hópurinn það sem sett var fyrir en í hinum hópnum 
völdu nemendurnir sjálfir hvað þeir lásu. Niðurstöður sýndu að þeir 
nemendur sem völdu sjálfir lesefni juku námsárangur sinn í orðaforða, 
lesskilningi og stafsetningu og að auki fannst þeim skemmtilegra að lesa það. 
Cooper (2007, bls. 92) sagði að nóg væri að lesa í 15 mínútur á dag því eftir 
þann tíma væru meiri líkur á því að nemendur yrðu neikvæðir gagnvart 
lestrinum. 

Kohn (2006a, bls. 175–178), sem dregur stórlega í efa gildi heimanáms að 
undanskildum lestri, er sammála Krashen og telur að nemendur græði meira á 
yndislestri en hefðbundnum lestri þar sem kennarinn velur bókina. Hann telur 
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einnig jákvætt og mikilvægt að nemendur ræði það sem þeir lesi við 
bekkjarfélaga sína, en það eykur lesskilning nemenda. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla–almennum hluta (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 99) er sagt að undirstaða ævináms sé 
góð lestrarfærni svo einstaklingurinn geti aflað sér upplýsinga og tekið virkan 
þátt í menningu þjóðarinnar. Einnig er fjallað um mikilvægi lestrarkennslu, 
þar sem hún leiði til sjálfstæðis nemanda og að hann geri sér grein fyrir 
mikilvægi og nauðsyn náms. 

Menntamálaráðuneytið lét vinna skýrslu um stöðu lestrarkennslu í 
íslenskum skólum. Þar segir að foreldrar á Íslandi séu frekar óvirkir 
þátttakendur í lestrarnámi barna sinna og telur Guðmundur Kristmundsson 
(2009, bls. 150) að það geti verið rétt, en foreldrar séu taldir vera vanmetinn 
fjársjóður þar sem ætlast sé til þess að þeir hlusti á börn sín lesa og kvitti fyrir 
lesturinn. Hann segir að þetta mætti rannsaka betur svo athuga megi hvort 
foreldrafræðsla um lestur geti nýst nemendum í að efla lesskilning. 
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5. Rannsókn 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðum rannsóknarinnar og 
markmiði, sagt frá því hver rannsóknarspurningin er og gerð grein fyrir því 
hvernig val þátttakenda fór fram og hvernig gagnanna var aflað. Einnig 
verður sagt frá því hvernig greining fór fram og endað verður á því að segja 
frá atriðum siðferðis og réttmætis.  

Í vísindalegum rannsóknum er mikilvægt að notaðar séu viðurkenndar 
aðferðir. Það sem skiptir mestu máli við val á rannsóknaraðferð er að 
viðfangsefnið ákvarði aðferðina og að rannsóknarspurningin ákvarði 
upplýsingaöflunina. Mikilvægt er að rannsakendur sýni frumleika og geti 
hugsað á gagnrýninn hátt um eigin rannsókn til að geta sýnt hæfni sína í verki 
og hliðrað til ef rannsóknin krefst þess (Guðrún Kristinsdóttir og Rúnar 
Sigþórsson, 2005). Ýmsar ástæður geta legið að baki vali á rannsóknarefni. 
Einn gæti valið það út frá bakgrunni eða eigin reynslu á meðan annar hefur 
löngun til að kalla fram breytingar. Einnig getur forvitni rannsakanda orðið 
þess valdandi að rannsóknarefni verði fyrir valinu. Rannsóknarefni verður að 
vera rannsakanlegt, vel skilgreint og skýrt. Sé ekki svo er hætt við að 
umfjöllun um efnið nái ekki þeirri dýpt sem henni er ætlað að gera. Einnig 
verður rannsakandi að gera sér grein fyrir því að áherslur í rannsókn geta 
breyst eftir því sem á hana líður með tilkomu nýrra gagna (Silverman, 2010, 
bls. 79–82, 86 og 96–97). 

5.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarspurningarinnar er að skoða hvaða viðhorf 
grunnskólakennarar hafa til heimanáms og hvort og hvernig heimanámið skili 
sér í árangri nemenda að þeirra mati. Rannsóknarspurningin var: 
„Hver eru viðhorf og sýn grunnskólakennara á heimanám“.  
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5.2 Rannsóknaraðferð 

Talað er um eigindlega rannsóknaraðferð þegar gerð er rannsókn á þekkingu, 
reynslu og upplifun sem einstaklingar búa yfir. Eigindlegar rannsóknir eru 
gerðar í fyrirfram skipulögðu umhverfi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 
227). 

Við eigindlegar rannsóknir þarf að hafa í huga að rannsakandinn sjálfur er 
rannsóknartækið. Reynsla hans, skoðanir og bakgrunnur hafa áhrif á hvaða 
efni verður fyrir valinu, hvaða sjónarhorni er beitt á það og hvaða atriði eru 
tekin nánar fyrir í rannsókninni (Creswell, 2012, bls. 14). Eigindlegar 
rannsóknaraðferðir eru algengar þar sem notast er við opin viðtöl og 
þátttökuathuganir (Creswell, 2012, bls. 237). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru vel til þess fallnar að dýpka þekkingu 
á þeirri merkingu og þeim skilningi sem einstaklingar gæða lífi sínu og 
reynslu. Þannig reynir rannsakandi að setja sig í spor viðmælenda og sjá 
hlutina frá sjónarhorni þeirra. Eigindlegar aðferðir geta því komið að 
sérstaklega góðum notum þegar skoða á upplifanir fólks, tilfinningar, 
hugmyndir, markmið eða reynslu sem er erfitt að kanna á annan hátt 
(Creswell, 2012, bls. 13).  

Til að fá betri skilning á reynslu og viðhorfum tiltekins hóps þegar kemur 
að vissu viðfangsefni er notast við eigindlega rannsóknaraðferð sem kallast 
rýnihópaviðtöl. Tilgangurinn með rýnihópum er að skoða mismunandi 
reynslu og viðhorf og þetta er góð leið til þess að hlusta á fólk tala saman og 
læra af því. Rýnihópar eru oftast myndaðir með 4–12 einstaklingum sem eiga 
eitthvað sameiginlegt (Sóley S. Bender, 2003, bls. 85) og í þessu tilviki voru 
það grunnskólakennarar. Kostir rýnihópaviðtala eru þeir að hægt er að afla 
gagna frá mörgum í einu á frekar skjótan hátt, auk þess að fá umræðu innan 
rýnihópsins um efnið. Rýnihópaviðtal er ein af fáum aðferðum sem byggir á 
samskiptum fólks og hópstarfi. Gallar á rýnihópaviðtölum geta falist í því að 
rannsakandi verður að stjórna umræðum svo að það verði ekki einn sem leiði 
hana og aðrir komi ekki sjónarmiðum sínum á framfæri (Creswell, 2012, bls. 
384; Sóley Bender, 2003, bls. 95).  

Rýnihópaviðtöl voru tekin við 18 grunnskólakennara í fjórum 
grunnskólum þar sem leitast var við að greina viðhorf og sýn 
grunnskólakennara á heimanám. Auk þess var aflað gagna með rýni á 
skólastefnu sveitarfélags grunnskólanna, námskrár skólanna og efni til 
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upplýsingar um skólastarfið, svo sem vefsíður skólanna, og að lokum leitað 
staðfestingar hjá skólastjórnendum skólanna um að allar upplýsingar um 
skólana væru réttar.  

5.3 Val á þátttakendum 

Val einstaklinga í rýnihóp verður að samræmast tilgangi rannsóknarinnar og 
þeir þurfa að hafa einhver sameiginleg grundvallaratriði (Sóley Bender, 2003, 
bls. 88).  

Við val á þátttakendum hafði rannsakandi í huga hentugleikaúrtak, þar 
sem valdir voru fjórir grunnskólar í nálægð við rannsakanda. Slík skilyrði 
uppfylltu átta grunnskólar og var handahófskennt valið úr þeim hópi skóla. 
Skólarnir fjórir leggja misjafna áherslu á heimanám, allt frá frekar óljósri en 
hófsamri stefnu til fremur ríkrar áherslu á heimanám með vísan til rannsókna 
um gildi þess.  

Rannsakandi sendi tilkynningu til Persónuverndar (fylgiskjal 2) og beiðni 
um leyfi fræðsluyfirvalda í sveitarfélaginu (fylgiskjal 1) til að leggja nokkrar 
spurningar fyrir grunnskólakennara. Þegar leyfin voru fengin sendi 
rannsakandi skólastjórnendum tölvupóst (fylgiskjal 3) um hvort hann mætti 
koma í skólana og taka viðtal við fjóra til sex kennara á misjöfnum stigum. 
Einnig bað rannsakandi stjórnendur um að áframsenda tölvupóstinn á 
kennarana (fylgiskjal 4) þannig að þeir gætu haft samband við rannsakanda. 
Mislangan tíma tók að finna viðmælendur, en þeir sem tóku þátt gerðu það 
með jákvæðni og opnum huga. Í rannsókninni tóku 18 grunnskólakennarar 
þátt, bæði umsjónarkennarar og sérkennarar. Í ritgerðinni verða skólarnir 
nefndir A, B, C og D og þess gætt sem best að ekki sé hægt að greina hvaða 
skólar eiga í hlut.  

5.4 Framkvæmd og greining gagna 

Rannsakandi fékk leyfi hjá skólastjórnendum til að taka viðtölin í 
grunnskólunum þar sem kennararnir unnu. Tekin voru fjögur viðtöl og öll 
voru þau hljóðrituð, en einnig var rannsakandi með minnisblað þar sem hann 
punktaði niður það sem honum fannst að gæti komið sér vel fyrir 
rannsóknina. Áður en viðtölin hófust lét rannsakandi viðmælendur vita 
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hvernig unnið yrði úr gögnunum og að nöfnum grunnskólanna yrði breytt til 
að ekki væri hægt að rekja það sem kom fram til þeirra. Hvert viðtal tók um 
það bil 30 til 40 mínútur. Rannsakandi vélritaði öll viðtölin orð fyrir orð og 
hljóðupptökum var eytt þegar búið var að vinna úr gögnunum. Rannsakandi 
las spurningarnar sem hann var búinn að útbúa fyrir viðtölin upp fyrir 
kennarana og hafði ávallt markmið og rannsóknarspurningu í huga þegar 
unnið var að því að ná fram niðurstöðum. 

Rannsakandi byrjaði öll viðtölin á því að þakka viðmælendum fyrir tíma 
þeirra og segja frá tilgangi rannsóknarinnar, sem var að heyra hver viðhorf 
þeirra væru til heimanáms. Samið var við viðmælendur eftir viðtölin um að 
hægt væri að hafa samband við þá aftur ef þörf væri á frekari upplýsingum 
frá þeim.  

Við greiningu viðtalanna var byrjað á því að afrita viðtölin af diktafóni 
yfir á tölvu. Rannsakandi las þá viðtölin nokkrum sinnum yfir með það að 
markmiði að draga fram meginniðurstöður og ekki síst greina hvort eitthvað 
óvænt eða nýtt kæmi fram sem skipti máli fyrir niðurstöðurnar. Rannsakandi 
flokkaði niðurstöður í lykilefnisþemu og dró saman þau atriði sem féllu undir 
hvert efnissvið. Rannsakandi dró svo efnisþættina saman í fjögur þemu sem 
eru: kennarar og heimanámið, stefna skólanna, heimalestur og samstarf 
heimilis og skóla.  

Á þessum tímapunkti er komið að enda rannsóknarferlisins, þar sem 
mikilvægt er að skoða hvaða vitneskju rannsakandinn fékk um viðfangsefnið 
og leggja mat á það og varpa fram spurningum. Nokkuð skýr mynd ætti að 
vera komin af vitneskjunni um rannsóknarefnið. Við mat á niðurstöðum eru 
gögnin sem rannsakandi aflaði sér skoðuð og þau borin saman við fyrri 
þekkingu um rannsóknarefnið. Einnig er mat lagt á hvaða þekkingu skortir 
enn um viðfangsefnið (Creswell, 2012, bls. 10, 11 og 266; Hermann 
Óskarsson, 2000, bls. 56–57). 

Við úrvinnslu gagna er mikilvægt að fara varlega með þær upplýsingar 
sem fengust úr viðtalinu og gæta þess að aðrir hafi ekki óheftan aðgang að 
þeim en það getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir viðmælanda og jafnvel sett 
hann í erfiða stöðu, sérstaklega ef ekki er gætt nafnleyndar (Matthews og 
Ross, 2010, bls. 226; Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 172–173). 
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5.5 Réttmæti og siðferðileg álitamál  

Huga ber að siðferðilegum hagsmunum gagnvart fólki þegar rannsóknir eru 
gerðar og er nauðsynlegt að taka tillit til þeirra atriða er varða tilfinningar, 
hugarfar, athafnir og fleira. Siðfræði snýst um siðferði í eiginlegum skilningi 
og er bæði vitsmuna- og tilfinningaleg, hvað varðar hugarfar og hegðun fólks 
(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161).  

Rannsakandi þarf að skýra fyrir þátttakendum tilgang viðtals og að þeir 
þurfi ekki að svara spurningum frekar en þeir vilja. Hann þarf að gera 
þátttakendum grein fyrir að það sem komi fram í viðtalinu verði ekki rakið til 
þeirra og að gögnum (hljóðupptökum) verði eytt þegar unnið hefur verið úr 
þeim (Sóley Bender, 2003, bls. 93).  

Heiðarleiki verður að vera til staðar þegar kemur að skrifum um 
þátttakendur rannsóknar því ekki má búa til nýjar upplýsingar eða mistúlka 
það sem sagt er. Varkárni og heilindi eru lykilorð rannsakanda þar sem hann 
verður að standa við þau loforð sem hann gefur. Hann verður að vanda sig 
varðandi persónuleg gögn um þátttakendur og láta þá finna að þeir séu 
mikilvægir fyrir rannsóknina sem verið er að vinna að. Nauðsynlegt er að 
fara vel yfir niðurstöður áður en þær eru birtar opinberlega (Resnik, 2011). 
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6. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum 
verður skipt niður í fjögur þemu sem eru; kennarar og heimanámið, stefna 
skólanna, heimalestur og samstarf heimilis og skóla. Einnig er rýnt í 
skólastefnur grunnskólanna. Þar kemur fram að skóli A er með skýra stefnu 
þegar kemur að heimanámi, þar sem að rannsóknir hafi sýnt að vel skipulagt 
heimanám og viss tími á hverjum degi til að sinna því auki námsárangur, 
einkum í efri bekkjum grunnskólans. Stefnuyfirlýsing skólans er sú að 
heimanám sé óaðskiljanlegur hluti starfsins sem fer fram í skólanum og 
mikilvægt sé að taka mið af hverjum einstaklingi, áhuga hans, þroska og 
aðstæðum. Tilgangurinn er margvíslegur en með heimanámi fá foreldrar 
tækifæri til að fylgjast með starfinu sem börn þeirra vinna í skólanum og 
nemendur læra að taka meiri ábyrgð á náminu og að skipuleggja tíma sinn. 
Hlutverk kennara er að skipuleggja heimanámið og að finna leiðir til að 
tengja heimanámið við daglegt líf nemenda.  

Skoðuð var heimasíða hjá skóla B, en þar sem þeirra stefna er að hafa sem 
minnst heimanám var ekki hægt að finna neitt um heimanámsstefnu.  

Heimanámsstefna skóla C segir að heimanámið eigi að vera mjög hóflegt 
og í samráði við forráðamenn nemenda. Áhersla er lögð á að markmið verði 
að vera skýr og að heimanámið eigi að styðja við þau, en ekki að vera bara 
heimanámsins vegna. Einnig á að gefa foreldrum tækifæri að fylgjast með 
námi barnanna sinna og taka þátt. Lestur á alltaf að vera hluti af heimanámi 
nemenda og er það afar mikilvægt á meðan þau eru að ná tökum á honum.  

Skóli D var ekki með sýnilega stefnu um heimanám en haft var samband 
við skólastjóra og spurst fyrir um hana. Hann svaraði um hæl að talsvert hefði 
verið rætt um heimanám út frá skrifum Alfie Kohn um að ekki hafi tekist að 
sýna fram á gagnsemi þess í rannsóknum. Ekki hefði verið tekið það skref að 
hætta heimanáminu en þær hugmyndir hefðu þó komið fram. Ein af 
tilgátunum sem komu fram vegna góðs gengis í samræmdu prófunum 2013 
var að ástæðan gæti verið minna heimanám en almennt tíðkast. Í 
skólanámskránni er gert ráð fyrir að lestrarfærni sé þjálfuð heima daglega 
eins lengi og þarf. Mikilvægt er að foreldrar styðji við nám og vinnu barna 
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sinna. Hugað er að fjölbreyttu heimanámi en stefnt er að því að stilla því í 
hóf.  

6.1 Kennarar og heimanámið (jákvæðir og 
neikvæðir fletir heimanáms) 

Skiptar skoðanir voru hjá kennurum þegar þeir voru beðnir um að segja frá 
viðhorfi sínu til heimanáms. Allir voru þó hlynntir því að hafa eitthvað 
heimanám og sammála um að mikilvægasti þáttur þess væri heimalesturinn. 
Einn kennarinn lýsti afstöðu sinni svo:  

 
...mér finnst gott að fá heimanám og hérna alls ekki of mikið en nóg til 
þess að sjá og fylgjast með barninu læra heima, ég veit ekki hvort 
maður smitast af því að vera kennari eða eitthvað en mér finnst þetta 
nauðsynlegt.  
 

Kennarar í skóla D töluðu um mikilvægi heimanáms vegna tengingar á 
milli skóla og heimilis, en að þeirra mati er sú tenging afar mikilvæg. Einnig 
töldu þeir að með heimanámi fengju nemendur frekar viðeigandi undirbúning 
fyrir áframhaldandi nám í framhaldsskóla, en þegar þangað væri komið væri 
mikið heimanám. Kennararnir voru sammála um að það væru engar 
neikvæðar hliðar á heimanáminu. Einn kennarinn hafði á orði: „ég sé enga 
galla við heimanám og hérna ef það er þannig að nemendur hafi ekki tíma til 
að sinna því þá verða bara foreldrarnir að finna öðruvísi lífsmynstur, það er 
ekkert val að sleppa heimanámi“. Sami kennari sagði að margir unglingar 
eyddu mörgum klukkutímum á dag í tölvum og þeir gætu stytt þann tíma til 
að koma heimanáminu fyrir í dagskránni. Hann bætti síðan við að foreldrar 
nemenda væru ekki neikvæðir í garð heimanámsins, heldur óskuðu jafnvel 
eftir meira heimanámi, en hann sagðist reyndar stundum heyra í foreldrum 
sem þætti það vera of mikið.  

Í skóla B er lítið heimanám og töldu kennarar aðalástæðuna fyrir því vera 
mikið álag á nemendur utan skóla, t.d. í tómstundastarfi. Kennararnir töldu að 
nemendur væru komnir með nóg eftir átta tíma skóla- og vinnudag og ef þeir 
ættu þá eftir að vinna heimanámið væru líkur á því að skólinn og kennarinn 
fengju neikvæð ummæli frá nemendum og foreldrum þeirra. Hins vegar hafði 
einn af kennurunum á orði ef að heimanámið væri hóflegt þá væri það í lagi, 
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en ef það yrði kvöð fyrir nemendur og foreldra þeirra þá teldi hann það vera 
slæmt, heimanámið yrði að vera við hæfi hvers og eins. 

Á unglingastigi í skóla B fá nemendur heimanám sem inniheldur áætlanir 
sem segja þeim hvað eigi að vera búið að gera fyrir vikulok og telja kennarar 
það vera jákvætt fyrir nemendur. Auk þess eru nemendur beðnir um að fara 
heim með verkefni ef þeir ná ekki að klára þau í skólanum.  

Aðspurðir hvort þeir myndu taka tillit til þeirra foreldra sem ekki gætu 
aðstoðað börn sín við heimanámið sögðust allir kennararnir gera það og þá 
yrði fundin önnur leið fyrir þær fjölskyldur. Dæmi um það er nemandi í skóla 
A sem er ekki með hefðbundið heimanám heldur vinnur í staðinn verk á 
heimilinu.  

Kennari í skóla A sagðist vera búinn að „fara í nokkra hringi með 
heimanámið“, hvort það ætti að vera eða ekki. Hann segir þó að eftir að hann 
fór að kenna meira sjálfur þá finnist honum að ef ekki er heimanám þá vanti 
agann sem nemendur eiga að temja sér með því, sem og tengingu foreldranna 
við skólann. Einnig nefnir hann að með heimanáminu læri nemendur að þeim 
beri að gera eitthvað.  

Kennari í skóla C segir að honum finnist heimanámið afar mikilvægt því 
með því er búið að tryggja að það eigi sér stað eitthvað nám þann daginn, en í 
skólanum þar sem hann kennir er stefnan að hafa ekkert heimanám. Í þeim 
skóla eru það frekar nemendur sem biðja um heimaverkefni, en kennarar gera 
reyndar ráð fyrir því að það komi frá foreldrum.  
Þegar spurt var hver það væri sem ákvæði heimanámið sögðu flestir 

kennararnir að þeir hefðu nokkuð frjálsar hendur með það, en stundum væri 
það þrýstingur frá foreldrum. Í skóla A eru það kennarar sem sjá um að 
ákveða hvernig heimanám fer frá þeim til nemenda og þar er skýr stefna um 
heimanám, en það finnst kennurunum mikilvægt. Einn þeirra segir: „mér 
finnst mikilvægt að skólinn marki sér stefnu um hvort hann ætli að hafa 
heimanám eða ekki og einhver ákveðin viðmið, vegna þess ef þetta er 
valfrjálst með kennara þá myndi þetta vera vinsældagreining og alls konar 
neikvæðar umræður“. 

Í skóla B segjast kennarar ekki finna fyrir þrýstingi frá neinum og heldur 
ráða heimanáminu mikið sjálfir. Jafnframt segir einn þeirra: „ég geri 
foreldrum grein fyrir því að það verður að vera á forsendum barnsins að lesa 
þetta heima en ekki foreldranna“. Annar bætti því við að það sé mikilvægt 
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„að foreldrarnir sitji ekki og geri verkefnin“ og enn einn bætir við þetta: „eða 
pína barnið að gera eitthvað sem hann ræður ekki við“. 

 Kennarar í skóla B sögðu að það væri lítill tilgangur í að hafa heimanám 
bara til þess að hafa heimanám. Þeir töluðu um það að sumir kennarar væru 
alveg fastir í því þó það væri ekki í takt við það sem verið væri að leggja inn 
og eða hvar barnið væri statt námslega séð. Einn þeirra talaði um að hann 
hefði aldrei hitt kennara sem væri ekki með rök á bak við það heimanám sem 
hann setti fyrir.  

Kennari sem kennir stærðfræði á unglingastigi í skóla B sendir verkefni til 
nemenda sem þeir leysa svo í tölvunni heima hjá sér. Hann segist vera með 
mismunandi þyngdarstig í verkefnunum og staðsetja nemendur eftir getu, 
sem nemendur séu alveg sáttir við. Einnig séu þeir sem ekki skiluðu 
heimadæmum áður farnir að gera það núna. Foreldrar eru afar sáttir við þetta 
fyrirkomulag því barnið sest bara niður við tölvuna og finnur að það getur 
þetta. Kennari við sama skóla bætir við að það sé rosalega erfitt fyrir 
nemendur að setjast niður við heimanámið og finnast þeir ekki ráða við neitt 
og þurfa hjálp við allt. Þegar þeir sjái hins vegar fram á að geta klárað 
heimadæmin þá sé þetta sjálfstyrkjandi og þeir verði svo stoltir af sér að geta 
gert þetta án hjálpar. Í 9. og 10. bekk eru nemendur komnir í svo flókna 
algebru í stærðfræði að erfitt er fyrir þá að fá hjálp heima við, því foreldrar 
þeirra sem voru í sömu sporum fyrir 20–30 árum eru búnir að gleyma hvernig 
á að leysa dæmin. Nemandinn kvartar þá frekar yfir því að enginn geti 
aðstoðað hann.  

Í skóla D segja kennararnir að það að hætta að leggja fyrir heimanám yrði 
að koma frá skólanum, en þeir sögðu einnig að heimanámið væri mikill 
kostur því það hjálpaði kennurum að fylgja námskránni. Einn þeirra segir:  

 
Þar stendur reyndar ekkert um heimanám, ég sé svo sem ekkert þar, en 
okkur er skylt að gefa foreldrum stöðugt kost á því að fylgjast með 
námi barnanna og þá getur þetta verið liður í því... rannsóknir sýna það 
að heimanám og þátttaka foreldra í því skilar sér mjög mjög vel og 
eiginlega meira en aukin athygli í skóla. 

 
Sumir kennararnir töldu vera margar neikvæðar hliðar á heimanáminu, 

aðallega þær að sumir foreldrarnir hafi ekki getu eða vilja til að aðstoða börn 
sín og eru einnig búnir að fá nóg af heimanáminu vegna togstreitunnar sem 
það veldur á heimilum. Þá segir einn kennaranna að:  
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Ef við erum með nemendur og foreldra sem treysta sér ekki í 
heimanám og þá er horft í gegnum fingur sér með það þá er ekki verið 
að senda heim á þau heimili sem en vissulega eru svo sumir sem eru 
alveg komin með upp í kok því börnin þeirra eru með einhverja 
námsörðugleika, lestrarerfiðleika og annað þá vil ég alltaf meina og 
mér finnst að skólinn eigi að bjóða upp á heimanámsval fyrir þessi 
börn að það sé möguleiki fyrir þá sem vilja nýta sér það. 
 

Auk þess nefna þeir hraðferð þjóðfélagsins og kennari í skóla C segir:  
 
Þjóðfélagið er á bullandi hraðferð, fólk í vinnu og börn að æfa margar 
íþróttir og tíminn er naumur og börnin orðin þreytt á kvöldin, maður 
hefur lesið í rannsóknum að það er hægt að rekja ónæðisstund til 
heimanáms að mörgu leyti. 
 

Annar kennari úr sama skóla bætir við að það sé afar lítill tími aflögu fyrir 
marga, en hann telur samt að heimanám geti verið af hinu góða þar sem 
sumir nemendur nái þar fram gæðastund, sem sé stundum erfitt í skólanum.  

Kennarar í skóla A segja nemendur tala um að þeir þoli ekki heimanámið 
og vilji helst sleppa því. Þeir telja það vera vera umræðunni í þjóðfélaginu að 
kenna því nemendur heyri af því neikvæða og ákveði þá að þetta sé leiðinlegt 
af því að aðrir segja það. 

Í skóla A sögðust kennarar ekki vera fylgjandi því að senda 
heimanámspakka yfir helgar, þar sem mikið sé að gera hjá foreldrunum virka 
daga og því sé eini tíminn fyrir heimanámið á laugardögum en börnunum 
finnist ósanngjarnt að þurfa að vinna heimanámið þegar allir aðrir séu í fríi.  

Í skóla C sagðist kennari vera á móti heimanámspökkunum sem væru 
sendir með nemendum vikulega. Foreldri sæti þá sveitt með barninu í kannski 
klukkutíma á dag að vinna heimavinnuna og síðan þyrfti kennari nokkra 
klukkutíma á viku til að fara yfir alla heimavinnuna. Þessum kennara finnst 
að nemendur læri að taka ábyrgð á námi sínu með því að lesa daglega heima í 
1.–4. bekk, og taka bækurnar með sér bækurnar heim ef þeir dragast aftur úr 
þegar þeir eru orðnir eldri.  

Varðandi frítíma nemenda sagði kennari í skóla C að þeir vildu virða 
frítíma allra og sagðist enn fremur vita vel að hann þyrfti sinn frítíma eins og 
nemendur:  

 
Þegar maður er búinn í vinnunni á sama tíma af því við viljum ekki 
taka vinnuna með okkur heim og við erum þá að senda vinnu með 
nemendum heim þá held ég að þau rök versus það ef að við erum ekki 
að vinna vinnuna okkar í vinnunni þá er skiljanlegt að við þurfum að 
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taka hana með okkur heim, mér finnst skilaboðin sem við erum að 
senda krökkunum að þau geti komist ansi langt með að ekki gera neitt í 
skólanum og heldur ekki í tímanum vera góð ef það væri öfugt að það 
væri alltaf heimanám og standir þú þig rosalega vel eins og þú stendur 
þig í vinnunni þá þarftu ekki að taka vinnuna með þér heim. 

 
Að lokum voru kennararnir spurðir hvort heimanámið skilaði tilætluðum 

árangri að þeirra mati og svöruðu því allir játandi. Í skóla B var það talið vera 
vegna þess að heimanámið væri hóflegt og hinn gullni meðalvegur væri það 
sem virkaði. Í skóla D sögðu kennarar að ef foreldrar sinntu börnum sínum, 
vönduðu til verka og aðstoðuðu þau við heimanámið þá myndi það skila 
árangri, en það þyrfti líka að vera rétt skipulagt. Kennari í skóla B hafði á 
orði að heimanám eitt og sér væri engin töfralausn, en ef hægt væri að auka 
virknina hjá nemendum í skólanum þá myndi það skila meiru en að þeir 
reiknuðu einir heima. Sjálfsaginn sem fylgdi því væri farinn hjá nemendum í 
dag og þeir gætu ekki setið kyrrir í kannski 2 klukkutíma og lært. Hins vegar 
væri heimalesturinn afar mikilvægur hjá yngri nemendum.  

Í skóla C fannst kennurum það skila tilætluðum árangri hjá sumum 
nemendum og þá aðallega þegar heimilin svöruðu kallinu um að nú þyrfti 
nemandinn að vinna aðeins heima.  

6.2 Stefna skólanna  

Kennararnir voru spurðir hvort skólinn sem þeir ynnu í væri með stefnu í 
heimanámi. Í skóla A sögðu þeir að væri skýr stefna um heimanám sem 
innihéldi viðmið um lengd við heimanám á dag. Nemendur í 1. bekk verja 10 
mínútum á dag í að læra heima, nemendur í 2. bekk 20 mínútum á dag og 
síðan koll af kolli þar til í 10. bekk þegar nemendur læra heima í 100 mínútur 
á dag. Auk þess skoða kennarar í skólanum með nemendum hvert hlutverk 
kennara og nemenda er, og einnig nefnir einn kennaranna að hann ræði við þá 
um stefnu skólans. Ástæðuna segir hann vera þá að þegar kemur að 
heimanámi geti nemendur ekki verið að ergja sig við foreldra né kennara, 
heldur sé þetta stefna skólans. Í skóla C er stefna um að vera ekki með neitt 
heimanám, nema heimalestur í 1.–3. bekk sem fylgt er eftir með skráningu 
foreldranna þar sem þeir kvitta fyrir lestur barna sinna í bók sem kennari 
ákveður. Kennurunum finnst þó óþægilegt að hafa slíka stefnu, því ef þeir 
vilja flýta fyrir námsefninu og senda það heim með nemendum þá gengur það 
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ekki upp þegar nemendur eru orðnir vanir því að það sé ekkert heimanám. Í 
skóla B er óskrifuð stefna um að hafa sem minnst af heimanámi, en þó er 
heimalestur á hverjum degi hjá nemendum í yngri bekkjunum sem 
kennurunum finnst afar mikilvægur. Annars eru þeir sáttir við að hafa sem 
minnst af heimanámi, þó þeir vilji hins vegar geta sent verkefni heim með 
nemendum á eldra stigi ef þeir klára þau ekki í skólanum. Í skóla D er einnig 
óskrifuð stefna um heimanám, sem kennararnir sögðu að væri mikið rætt í 
skólanum, en hún er að hafa heimanám aðallega á yngsta stigi, minnka það á 
miðstigi og hafa það næstum því ekkert á elsta stigi. Kennurum finnst gott að 
hafa stefnu sem þeir geta fylgt eftir, en í skóla A þar sem viðmiðið að hafa 
vissan tíma til heimanáms eftir bekkjum töluðu kennararnir um að það þyrfti 
að endurskoða stefnuna vegna þess að rannsóknir gagnsemi heimanáms væru 
ekki allar einhljóða.  

6.3 Mikilvægi heimalesturs  

Viðmælendur voru allir sammála um hversu mikilvægt það væri að æfa 
heimalestur, fimm sinnum í viku eða oftar. Í skóla B er ekki gerð krafa um 
heimanám á yngsta stigi utan heimalestursins. Kennarinn sem kennir á yngsta 
stigi segist vera stífur á að lestrinum sé sinnt. „Ég er rosalega stíf á 
heimalesturinn að honum sé sinnt og foreldrarnir fá alveg að heyra það því 
þetta er algjörlega þeirra að því sé sinnt“. Hann talaði einnig um að það 
heyrðist greinilega að hausti ef lestrinum hefði ekki verið sinnt um sumarið. 
Auk þess telur hann að nemendur verði að lesa að minnsta kosti fimm sinnum 
í viku, en hann setji þó engin tímamörk á heimalesturinn því 10 mínútna 
lestur geti verið heilmikið fyrir barn sem sem varla les. Hann segir Andrésar 
blöð og fréttagreinar geta verið lestrarefni fyrir nemendur. Kennararnir 
sögðust sjá mun á nemendum sem lesa heima og þeim sem gera það ekki og 
þeir nefndu að lesturinn væri gríðarlega mikilvægur því hann væri grunnurinn 
að öllu námi. 

Í skóla C segja kennarar að það sé heimalestur á yngsta stiginu og eru allir 
sammála, eins og í hinum skólunum, um að hann sé afar mikilvægur á meðan 
verið er að ná góðri lestrarfærni. Eftirfylgni með heimalestrinum er bók sem 
foreldrarnir eiga að kvitta í, en kennararnir segja að það séu ekki allir 
foreldrar sem sinna þessu vel. Einn kennarinn í skóla D minntist á að hann 
vildi sjá heimalestur á öllum stigum grunnskólans. Í sama skóla segir annar 
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kennari: „Lesturinn finnst mér ekki vera inn í heimanámi, lesturinn er svona 
sjálfsagður pakki þar fyrir utan“. Honum finnst nauðsynlegt að nemendur lesi 
í 15 mínútur á dag. Kennari í sama skóla hefur áhyggjur af því þegar 
nemendur lesi heima þá vanti stundum ráðgjöf frá kennara því börnin geti 
verið föst í viðjum vana sem þarf að leiðrétta sem fyrst svo þau þjálfi ekki 
bara vitleysuna. Einnig telur hann að kannski þurfi aðeins að leiðbeina fólki 
ef lesturinn á að skila árangri. Hann segir auk þess að þetta sé eitthvað sem 
kennarar gætu gert betur til þess að heimalesturinn nýtist sem best. Kennarar 
í skóla A nefna dæmi um nemanda sem er orðinn vel læs þannig að foreldrum 
þyki óþarfi að hlusta lengur á hann. Þegar nemandinn fer síðan í 
atkvæðaprófun, og hefur þá kannski ekki lesið upphátt lengi, þá er alveg eins 
víst að honum gangi ekki vel. Þess vegna er mikilvægt að nemendur lesi 
upphátt, og kennararnir verða að koma því til foreldra að þeir ræði við börnin 
um hvað þau eru að lesa.  

6.4 Samstarf heimilis og skóla 

Viðmælendur voru flest allir ánægðir með það hvernig heimilin og 
foreldrarnir koma til móts við skólann þegar kemur að heimanáminu. Flestir 
töluðu um að börnin fengju þann stuðning sem þau þyrftu á að halda þegar 
verið væri að vinna heimanámið, en auðvitað væru undantekningar á því. Í 
eldri bekkjunum væri orðið erfiðara fyrir foreldrana að aðstoða börn sín, til 
dæmis í stærðfræði. Í skóla C sagði einn kennarinn að „ef foreldrar hefðu 
ekki forsendur til að hjálpa nemendum að leysa verkefnin eða bara tíma eða 
áhuga þá reynir maður að aðlaga það að hverjum og einum“. 

Annar kennari talaði um að hann hefði haft tilfelli sem byrjaði með 
árekstrum á milli heimilis og skóla og hann hefði því ákveðið að draga úr 
heimanáminu sem lausn fyrir þetta barn.  

Kennari í skóla B talaði um það að hann sæi engan tilgang með 
heimanámi barns sem væri varla farið að skrifa. „Það er enginn tilgangur með 
þessu heimanámi nema kvöð og pína. Þarna ertu að kenna barninu að 
heimanám verði kvöð og pína“. Honum fannst að heimanám barna mætti 
aldrei verða kvöð og það mætti ekki verða togstreita á milli barns og 
foreldris, t.d. þegar ætti að láta barn sem kynni ekki stafina skrifa sögu.  

Með þátttöku foreldranna er hægt að fara betur yfir námsefnið að mati 
kennara í skóla A, en hann bætir því við að hann viti vel að heimanámið geti 
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valdið togstreitu, leiðindum og erfiðleikum en þá sé málið að aðlaga 
námsefnið betur að einstaklingnum. Einnig segir hann nemendur í 5. bekk 
farna að þroskast svo mikið að það sé hægt að finna vikumun hjá þeim hvað 
varðar viðhorf til heimanáms. Þegar börn eru komin á þetta stig talar 
kennarinn um að auka ábyrgð þeirra á heimavinnunni og meðvitund þeirra 
um að það þýði ekkert að ergja sig yfir henni, hún sé bara þeirra hlutverk. 
Foreldrar hafa nefnt að það sé svo mikið vesen að fá börnin til að læra því 
þau þurfi að gera svo margt annað, það sé mikið að gera í íþróttum og meira 
spennandi að fara í tölvuna, en hann finnur að þetta er að breytast og börnin 
eru farin að axla aukna ábyrgð á heimanáminu. 

Hins vegar sagði einn kennarinn að það væri varhugavert að kenna 
börnunum að taka á sig alla ábyrgð þegar kæmi að námi þeirra og vera eins 
konar verkstjórar yfir sjálfum sér. Foreldrar yrðu fyrst og fremst að sjá um 
þetta, en það eru því miður margir foreldrar sem fría sig algjörlega frá 
heimanáminu og þegar barnið þeirra er svo komið í 6. bekk og kann ekki að 
lesa þá fær kennarinn yfir sig gusu um hvers vegna hann sé ekki búinn að 
kenna barninu að lesa. Vegna þessa er afar mikilvægt að það sé samstarf og 
samvinna á milli heimilis og skóla.  

Einnig var rætt um að það væri betra að börnin myndu leita til foreldranna 
eftir aðstoð frekar en að fá verkefni frá félögum sínum. Að mati kennaranna 
getur orðið minni tenging á milli foreldra og kennara, sem er ekki gott.  

Nokkrir kennarar í skóla C töluðu um að ef ekki væri skýr 
heimanámsstefna í skólanum þá fengjust foreldrar ekki til þess að aðstoða 
börn sín við heimanámið. Sumir foreldrar eru ekki sáttir við að hafa ekkert 
heimanám þar sem þá geti þau ekki fylgst með því sem er að gerast í 
skólanum og í námi barnanna þeirra. Einn kennarinn hafði á orði að:  

„Mér finnst það ekki bestu rökin því þú getur fylgst með námi barna þinna 
á margan annan hátt. Við bjóðum upp á matsmöppur og sýnimöppur og 
ýmislegt sem býður fólki að fylgjast með“.  

Kennarar töluðu einnig um að samvinnan á milli heimilis og skóla yrði 
minni þegar ekkert heimanám væri. Heimilin færu þá að fría sig frá þessu og 
segja að þetta væri hlutverk skólans. Einn af kennurunum í skóla C sagði að 
það væri frábært að geta sent heim verkefni, en helmingur nemendanna byggi 
við þannig heimilisaðstæður að hann myndi ekki fá hjálp og það væri rosalegt 
álag á nemendur að fara með eitthvað heim vitandi það að þau fengju ekki 
aðstoð við það. Kennarinn nefnir einnig að hann vilji ekki vera sá sem veldur 
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barninu vanlíðan. Foreldrarnir eru komnir á þann stað að gera ráð fyrir því að 
það sé ekkert heimanám og þá er erfiðara að fá aðstoð. Hins vegar segja 
kennarar í skóla C að ef foreldrar kalli eftir heimanám vegna þess að barnið 
þeirra sé að dragast aftur úr í náminu þá bregðist þeir að sjálfsögðu við því. 
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7. Umræða 
Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hver sýn grunnskólakennara væri á 
heimanám nemenda þeirra og vekja upp umræður um hvort heimanám sé eins 
mikilvægt og margir halda. Rannsóknarspurningin var:  

„Hver eru viðhorf og sýn grunnskólakennara á heimanám?“  
Kaflanum er skipt niður í fimm þemu sem eru; meginniðurstöður, 

heimanám og kennarar, heimalestur, stefna skólanna og samstarf heimilis og 
skóla.  

7.1 Meginniðurstöður 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að viðmælendur voru flestir 
sammála um að það yrði að vera heimanám að einhverju leyti og var það þá 
aðallega heimalesturinn sem var talað um að væri afar mikilvægur. 
Kennararnir sögðust flestir gera sér grein fyrir því hversu misjafnar 
heimilisaðstæður nemenda væru og töluðu einnig um að þeir reyndu að vera 
liðlegir ef upp kæmu árekstrar á milli skóla og heimilis. 

Áhugavert var að heyra að kennarar hefðu ákvörðunarvaldið um hvort og 
hvernig heimanám þeir settu fyrir nemendur sína, burtséð frá því hvort það 
væri skýr stefna um heimanám á þeirra vinnustað. Hvað varðar þessa miklu 
ábyrgð sem hvílir á kennurum er vert að skoða hvort þeir fái þá þjálfun sem 
getur gagnast öllum nemendum.  

Sé námsskipulag á vefsíðu Háskólans á Akureyri skoðað er hvergi hægt 
að sjá áfanga þar sem tilvonandi kennurum er kennt um heimanám og það 
sem að því kemur. Hins vegar kemur fram í lýsingu á námskeiði um 
samskipti og foreldrasamstarf að hluti námskeiðs sé um heimanám 
(Háskólinn á Akureyri, 2014). 

Nokkrir kennaranna höfðu áhyggjur af því hvað myndi gerast með þá 
nemendur sem ekki hefðu neitt heimanám og hvort þeim myndi ganga vel í 
framhaldsskóla þar sem nemendur fengju meira heimanám en gengur og 
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gerist í grunnskóla. Kennararnir voru með afar misjafnar skoðanir á 
heimanáminu og einnig voru heimanámsstefnur grunnskólanna afar ólíkar.  

7.2 Heimanám og kennarar (jákvæðir og 
neikvæðir fletir heimanáms) 

Viðmælendur voru sammála því að heimanámið væri mikilvægt þar sem 
tenging milli heimilis og skóla væri svo nauðsynleg, og því eru Harris og 
félagar (2010, bls. 3) sammála. Þau segja að þátttaka foreldranna skipti afar 
miklu máli, og þá sérstaklega hjá yngri börnunum. Samkvæmt Áslaugu 
Brynjólfsdóttur (2007, bls. 108) hefur þátttaka foreldranna í skólastarfi áhrif á 
námsárangur nemenda. Það samræmist þó ekki skoðun Patall, Cooper og 
Robinson (2008, bls. 1094), en þau telja að aðstoð foreldranna hafi neikvæð 
áhrif á aðra nemendur en þá sem eru á yngri stigum grunnskólans, en þar 
gegni foreldrarnir lykilhlutverki þar sem þeir séu fyrirmynd barna sinna 
(Harris, Andrew-Power og Goodall, 2009, bls. 3). 

Frítíma vilja að sjálfsögðu allir hafa samkvæmt því sem kennararnir 
nefndu, og því er Margrét Pála Ólafsdóttir (2011, bls. 176–178) sammála. 
Hún segir að heimanámi megi líkja við yfirvinnu fullorðinna og að þeir komi 
heim eftir vinnu með ókláruð verkefni. Það tónar við það sem einn af 
kennurunum hafði á orði, að ef við klárum það sem á að gera í vinnunni þá 
tökum við hana ekki með okkur heim. Í þessu tilfelli vísar hann til þess að 
nemendur sem ekki klára verkefni sín í skólanum þurfa þar af leiðandi að 
taka þau með sér heim og klára þau þar.  

Margrét Pála Ólafsdóttir (2011, bls. 176–178) segist efast um tilganginn 
með að setja yfirvinnu á börn þegar skóladagurinn, að viðbættum þeim tíma 
sem fer í áhugamál nemendanna, er orðinn svona langur. Kennararnir bæta 
því við að heimanámið geti valdið togstreitu á heimilum því tíminn sem 
börnin hafi með foreldrum sínum sé kannski bara 1–3 klukkutímar seinni 
partinn og þá geti þetta valdið neikvæðum samskiptum milli barns og 
foreldris og líklegra sé þá að foreldrar og nemendur hafi neikvæð viðhorf til 
skólans. Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 125) segir að meðan skólinn 
hafi aðeins verið 2–4 klukkustundir á dag sé líklegt að nauðsynlegt hafi verið 
að hluti náms færi fram heima, en í dag séu breyttir tímar þar sem dagur 
nemenda í skólanum sé orðinn langur, jafnvel 7–8 klukkustundir með 
frístundastarfinu. Margir foreldrar vinna fullan vinnudag utan heimilisins og 
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því þarf heimanámið að fara fram á þeim tíma sem fjölskyldan er saman, sem 
getur verið afar takmarkaður. Fjölskyldumeðlimir muna kannski ekki eftir 
heimanáminu fyrr en skemmtilegi þátturinn í sjónvarpinu er að byrja eða 
þegar verið er að tannbursta börnin. Ekki er líklegt að heimanámið verði 
vettvangur ánægjulegra samskipta á milli barnsins og foreldranna ef svo 
stendur á, og einnig getur spennan á heimilinu þá beinst að kennaranum eða 
námsefninu. Auk þess getur barnið þá skynjað gremju foreldranna í garð 
kennarans sem er að ráðskast með þennan stutta tíma sem fjölskyldan hefur 
saman (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls.123–125).  

Sumir kennarar höfðu áhyggjur af því að það vantaði ráðgjöf frá kennara 
þegar verið væri að lesa heima, þannig að nemandinn þjálfaði sig ekki bara í 
því að gera vitleysu, en það samræmist því sem Kilpatrick og fleiri, (2001, 
bls. 352–353) og Hattie (2009, bls. 235) segja; verkefnin sem send eru heim 
með nemendum verða að vera við hæfi þeirra og kennari verður jafnframt að 
vera viss um að þeir skilji verkefnin og noti réttar aðferðir, því erfitt getur 
verið að leiðrétta nemanda sem hefur lengi beitt rangri aðferð. Auk þess segja 
þau að til þess að heimanám hafi námsgildi verði að fylgja því vel eftir. 
Guðrún Edda Bentsdóttir (2009, bls. 30–31) bendir á að hægt sé að auka 
árangur nemenda með því að leiðbeina foreldrum um aðferðir til að nýta 
heimalesturinn betur.  

7.3 Stefna skólanna 

Kennarar í hverjum skóla fyrir sig voru spurðir hvort skólinn hefði einhverja 
stefnu í heimanámi. Í skóla A voru þeir allir meðvitaðir um gildandi stefnu, 
sem er ákveðin lengd heimanáms fyrir hvern dag (fimm daga vikunnar á 
unglingastigi og fjóra fyrir miðstig og yngsta stig). 1. bekkur á að læra heima 
í 10 mínútur á dag og 10 bekkur í 100 mínútur. Í skólastefnunni kemur fram 
að heimanám sé óaðskiljanlegur hluti af því starfi sem fer fram í skólanum. 
Kennararnir segja einnig að mikilvægt sé að taka mið af hverjum og einum 
einstaklingi og ef heimanámið sé orðið of mikið og farið að valda togstreitu 
og leiðindum þá verði að breyta því. Í skólastefnu sveitarfélagsins kemur 
fram að markmiðið sé að skólar skipuleggi starf sitt með hagsmuni og 
þátttöku nemenda og foreldra í huga og að námið sé lagað að getu og þörfum 
hvers og eins nemenda, auk þess að skólar hafi mótaða stefnu um heimanám. 
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Í skóla D sögðu kennararnir að mikið væri rætt um heimanám hjá þeim, en 
þar væri óskrifuð stefna um að hafa heimanámið aðallega á yngsta stigi og 
minnka það á miðstigi, niður í næstum ekkert á elsta stigi. Kohn (2006a, bls. 
38–39) myndi sennilega ekki taka undir þessa stefnu, því hann segir að í 
rannsóknum komi fram að engin jákvæð fylgni sé á milli heimanáms og 
námsgetu nemenda í yngri bekkjum en örlítil fylgni sjáist hins vegar hjá eldri 
nemendum.  

Kennarar í skóla C þar sem stefnan er að hafa ekkert heimanám segja að 
nemendur séu ekki tilbúnir að taka nám með sér heim ef þess þarf. Það finnst 
kennurunum óþægilegt því ef þeir vilja auka hraðann á náminu er lítið hægt 
að gera. Í stefnunni segir að heimanám eigi ekki að vera bara heimanámsins 
vegna og það eigi einnig að vera mjög hóflegt en ef ekki næst að klára 
verkefni í skólanum geti kennarar sent það heim með nemendum, en verði þó 
að hafa samband við foreldrana áður en það er gert.  

Í skóla B þar sem stefnan er lítið heimanám, nema lestur hjá yngri 
nemendum, segja kennararnir ef að nemendur klári ekki verkefnin sem verið 
er að gera í skólanum verði þeir að taka þau með sér heim og klára þar. 
Margrét Pála (2011, bls. 176–178) kemur inn á það að heimanámi megi líkja 
við yfirvinnu fullorðinna, að þeir taki með sér heim ókláruð verkefni úr 
vinnunni sem verði að klára fyrir næsta dag. Hún efast um tilganginn með 
þessu þegar skóladagurinn er orðinn svona langur hjá nemendum.  

7.4 Mikilvægi heimalesturs  

Viðmælendur voru allir sammála því að heimalestur væri mikilvægur og það 
væri alfarið foreldranna að sinna honum með börnunum, en því samsinna 
Rannveig Hafberg og Sigrún E. Ólafsdóttir og einnig Þóra Kristinsdóttir 
(2004, bls. 19; 2000, bls. 186). Þær segja að samskipti foreldra við börn sín 
skipti afar miklu máli fyrir góðan árangur í lestri. Einn af kennurunum 
sagðist heyra það eftir sumarfrí að hausti ef nemendur hefðu ekki sinnt 
lestrinum. Mikilvægt er að kennari geri sér grein fyrir getu barns þegar það 
byrjar í skólanum, svo hægt sé að koma á móts við þarfir þess og halda áfram 
að aðstoða það við lesturinn. Sumir kennaranna telja mikilvægt að nemendur 
lesi í a.m.k. 15 mínútur á dag, en einn þeirra telur þó að 10 mínútur geti verið 
heilmikið fyrir barn sem kann varla að lesa. Þetta fellur undir það sem 
Cooper (2007, bls. 92) segir, en hann telur 15 mínútur nóg til heimalesturinn 



47 

verði ekki neikvæður í huga barnanna. Við þetta bætir Guðrún Edda 
Bentsdóttir (2009, bls. 30– 31), en hún telur að heimaverkefnin í lestrinum 
verði að vera einföld og eigi helst ekki að taka lengri tíma en 10–15 mínútur. 
Hún bendir einnig á að kennarar verði að hafa einhverja leið fyrir foreldrana 
til að skrá heimalesturinn, og í flestum skólum kvitta foreldrarnir í sérstaka 
bók þegar þeir hafa hlustað á barnið sitt lesa. Kennararnir sögðu að lesturinn 
væri mikilvægur því hann væri grunnurinn að öllu námi, en samkvæmt 
Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti-greinasvið (2013, bls. 97) er 
lesturinn öflugt tæki nemenda til að sækja sér þekkingu.  

7.5 Samstarf heimilis og skóla  

Viðmælendur sögðu að það verði að vera á forsendum barns að vinna 
heimanám svo foreldrarnir sjái ekki um það fyrir börn sín. Þetta fellur undir 
það sem Vatterott (2009, bls. 34–35) segir um að kennarar kannist við það að 
foreldrar vinni heimavinnuna fyrir barn sitt, en þá sé tilgangurinn með 
heimanáminu orðinn afar lítill. Hins vegar geta ekki allir foreldrar aðstoðað 
börn sín við heimanámið samkvæmt Olsen og Fuller (2008, bls. 118), en 
mismunandi ástæður geta legið þar á bak við; eins og slæm reynsla af 
skólagöngu eða að foreldrar séu búnir að gleyma því sem þeir lærðu. Þetta 
kemur heim og saman við það sem kennarar segja, að sumir foreldrar hafi 
ekki getu eða vilja til að aðstoða. Þetta sé sérstaklega áberandi þegar komi að 
stærðfræðinni, því þegar nemendur séu komnir í 9. og 10. bekk þá geti fáir 
foreldranna aðstoðað þá, og meira segja menntafólk sem var í þessu fyrir 20 
til 30 árum síðan sé búið að gleyma þessu. 

Kennararnir töluðu um að flest heimili kæmu til móts við heimanám 
barnanna en til væru undantekningar, eins og nefndar voru hér á undan. 
Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 123–125) segir að ef heimaverkefnin 
verði of krefjandi geti skapast spenna á heimilinu og komið upp gremja í garð 
kennarans sem ráðskist með þennan stutta tíma sem fjölskyldan hafi saman. 
Einn af kennurunum sagðist hafa dregið úr heimanámi eins nemanda eftir að 
árekstrar byrjuðu á milli skóla og heimilis. Hann taldi það bestu lausnina fyrir 
þetta barn.  

Heimanám getur gefið foreldrum möguleika á því að sjá hvað barnið 
þeirra er að gera í skólanum samkvæmt Bembenutty (2011, bls. 341), en 
kennararnir sögðu einmitt að sumir foreldrar væru ekki sáttir þegar ekkert 
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heimanám væri því þá gætu þeir ekki fylgst með því sem barnið væri að gera 
í skólanum. Annar kennari hafði þá á orði að það væru ekki bestu rökin að 
foreldrar notuðu heimanámið til að fylgjast með námi barnanna því hægt væri 
að gera það á annan hátt. Margrét Pála Ólafsdóttir (2011, bls. 178) telur að 
samfélagið ætti að skoða betur heimanámsmálin og hvort það eigi að 
viðhalda þessum gamla uppeldisarfi sem veldur því að skólar þora ekki að 
hætta heimanáminu. Hún spyr svo, og við ættum að spyrja okkur að því 
sama, hvort við getum ekki fundið aðrar leiðir til að kenna börnum okkar 
sjálfsaga til verka í framtíðinni.  
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8. Heildarniðurstöður  
Megintilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvaða sýn og viðhorf 
grunnskólakennarar hefðu á heimanám. Jafnframt átti vekja umræðu um 
heimanám, og fá kennara og foreldra til að hugsa um hvort heimanám bæti 
námsárangur eða sé, eins og Margrét Pála (2011, bls. 178) segir í bók sinni 
Uppeldi er ævintýri aðeins gamall uppeldisarfur sem við þorum ekki að 
afskrifa. Spurning er hvort samfélagið sé sammála henni en treysti sér ekki til 
að sýna það í verki.  

Í niðurstöðum ritgerðarinnar kemur það fram að kennarar telji heimanám 
vera nauðsynlegt að einhverju leyti, en þær rannsóknir sem voru skoðaðar 
voru þó fleiri á því að heimanám myndi ekki bæta námsárangur nema að litlu 
leyti og þá í efri bekkjum grunnskólans. Rannsakandi er sammála kennurum 
um að heimalestur verði alltaf nauðsynlegur sem heimanám því að lesturinn 
er öflugt tæki til að sækja sér þekkingu sem er nauðsynlegt til að geta tjáð sig 
í riti og ræðu (Menningar- og menntamálaráðuneyti, 2013, bls. 97). 

Kennarar verða að vinna sem fagmenn og því verða þeir að skoða það vel 
þegar heimili nemenda geta ekki aðstoðað þá við heimanámið, og gera þá 
viðeigandi ráðstafanir gagnvart því. Ekki geta allir foreldrar aðstoðað börnin 
sín. Einn af kennurunum kom inn á það að í 9. og 10. bekk sé stærðfræðin t.d. 
orðin svo erfið og flókin að það sé ekki á allra færi að skilja hana. Hann sagði 
að m.a.s. menntafólk sem hefði lært hana á sínum tíma, kannski fyrir 
einhverjum tugum ára, myndi hana ekki lengur og því væri ekki mikil hjálp í 
því. Vegna þessa er mikilvægt að það sé samvinna milli heimilis og skóla. Í 
skólanum þar sem stefnan er að hafa ekkert heimanám er ekki komin nein 
reynsla varðandi námsárangur nemendanna, en kennararnir sögðust geta 
svarað því eftir nokkur ár hvort þetta væri til heilla fyrir nemendur. Þeir 
höfðu hins vegar áhyggjur af því hvað myndi gerast þegar nemendur úr 
þessum grunnsskóla kæmu í framhaldsskóla, þar sem þar væri mikið 
heimanám. Rannsakandi myndi vilja sjá rannsókn á hvaða áhrif það hafi á 
nemendur og foreldra að hafa ekkert heimanám og hvort það hafi áhrif á 
nemendur þegar þeir eru komnir í framhaldsskóla að þeir hafi ekki unnið 
heimanám í grunnskólanum.  
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Í skólanum þar sem heimanámið er aðallega á yngsta stigi, minnkar á 
miðstigi og er næstum ekkert á elsta stigi er unnið þvert á niðurstöður 
rannsókna sem benda til að heimanám skili sér ekki hjá yngri nemendum 
heldur aðeins þeim eldri, og því meira sem nemendur eru eldri. Nýleg 
rannsókn sýnir að lítil sem engin fylgni sé á milli heimanáms og 
námsárangurs yngri nemenda, en heimanám í eldri bekkjum sýni örlitla 
fylgni þegar skoðaðar eru niðurstöður prófa. Sömu niðurstöður koma fram 
hjá Bennett (2007, bls. 29). 

Í einum grunnskólanna kom fram að ef nemendur drægjust aftur úr í 
verkefnavinnu þá færu þeir heim með bækurnar og kláruðu verkefnin þar. En 
þá er það spurning hvort þar verði ekki ákveðin tilhneiging til að skólar segi 
að stefnan sé sett á lítið eða ekkert heimanám en setji svo stíft fyrir í 
skólanum og geri kröfur um skil sem kalla á að nemendurnir verði að vinna 
heima? 

Meira ætti að vera um að nemendur hafi möguleika á heimanámsvali, þar 
sem þörfin virðist vera til staðar. Ef foreldrar geta ekki aðstoðað börn sín, er 
það þá ekki orðinn mikilvægur vettvangur fyrir nemendur til að fá þá hjálp 
sem þeir þurfa?  

Í einum af skólunum talar kennari um að þátttaka foreldra í heimanámi 
barna sinna skili sér mjög vel, og betur en að þeir fái meiri athygli kennara í 
skólanum. Þetta samræmist þó ekki skoðun Patall, Cooper og Robinson 
(2008, bls. 1094) sem telja að aðstoð foreldranna hafi neikvæð áhrif á 
nemendur, nema þá sem eru á yngri stigum grunnskólans þar sem foreldrarnir 
gegna lykilhlutverki sem fyrirmyndir barna sinna (Harris, Andrew-Power og 
Goodall, 2009, bls. 3). Spurning er hvað „þátttaka foreldra“ þýði í huga 
kennaranna.  

Svarið við rannsóknarspurningunni „hver eru viðhorf og sýn 
grunnskólakennara á heimanám“ er að viðmælendur eru flestir sammála því 
að eitthvert heimanám verði að vera, en heimalesturinn sé það sem skiptir 
mestu máli því hann sé undirstaða alls náms. Mikilvægt er samkvæmt öllum 
kennurum að taka tillit til misjafnra heimilisaðstæðna og einstaklingsmiða 
heimanámið fyrir þá sem þess þurfa. Einhverjir kennarar höfðu áhyggjur af 
því hvað myndi gerast hjá þeim nemendum sem væru ekki með neitt 
heimanám þegar þeir kæmu í framhaldsskóla. Áhugavert væri að sjá 
niðurstöður á því eftir nokkur ár þegar komin er reynsla á þessa þróun í 
heimanáminu. 
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Úrtakið í rannsókninni var hentugleikaúrtak og endurspeglar ekki endilega 
þýðið og það er ekki rétt að alhæfa um niðurstöðurnar. Viðhorf sem þekkjast 
í fræðiheiminum speglast hins vegar og það eykur á trúverðugleika 
niðurstaðnanna.  

Rannsakandi spyr sjálfan sig hvort hentugast væri að hafa samræmda 
stefnu í grunnskólum innan sama bæjarfélags. Þetta gæti verið hugmynd að 
rannsóknarverkefni síðar. 

Tilvalið er að enda þessa ritgerð á gullkorni frá einum kennaranna: „þegar 
kemur að heimanámi þá er það bara hinn gullni meðalvegur sem gildir“. 
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9. Lokaorð 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda í þá átt að skoðanir kennara á heimanámi 
séu ólíkar, ein ástæðan gæti verið hversu ólíkar heimanámsstefnur skólanna 
eru. Niðurstöður sýndu einnig fram á að kennarar eru að einhverju leyti 
hlynntir heimanámi en ef marka má niðurstöður erlendra rannsókna bætir 
heimanám ekki námsárangur og þá sérstaklega ekki hjá yngri nemendum.  

Heimanám þarf stöðugt að endurskoða og taka mið af þeim breytingum 
sem eiga sér stað í þjóðfélaginu hverju sinni, gerist það ekki er hætta á að 
heimanám verði að vana innan skólastarfsins og ákveðin stöðnun eigi sér 
stað. Þá virðist sem kennarar ákveði sjálfir hvernig heimanámi er háttað og 
að hjá sumum sé heimanám lagt fyrir af gömlum vana þrátt fyrir að vera ekki 
endilega í takt við þau markmið sem verið er vinna með.  

Rannsóknin vekur upp þá spurningu hvort ekki væri gagnlegt að 
kennaranemar fái fræðslu um hvernig best sé að skipuleggja og framkvæma 
heimanám en kennslu um heimanám virðist vera ábótavant eins og staðan er í 
dag.  
Þrátt fyrir að heimanám sé og verði líklega alltaf hluti af skólastarfi þá 

virðast markmiðin með því ekki alltaf vera ljós. Til þess að svo megi verða er 
nauðsynlegt að skólasamfélagið ræði um tilgang og markmið með heimanámi 
og myndi sameiginlega sýn og stefnu sem skólinn getur haft til hliðsjónar. 
Auk þess er áríðandi að opna umræðu um orðið „heimanám“ í samfélaginu 
öllu, gagnlegt væri að skoða fyrir hvað heimanám stendur, gæti það verið 
áframhaldandi verkefni. Til að fá dýpri þekkingu og skilning á 
viðfangsefninu er frekari rannsókna þörf.  
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf til fræðsluyfirvalda sveitarfélags 
 
Kynningarbréf til fræðsluyfirvalda sveitarfélags þátttakenda 
 
S æll xxx                                           
Rannsóknin sem ég ætla að gera verður um heimanám. Ætlun mín er að 
fá að hitta 24 kennara úr fjórum grunnskólum á xxx (sex úr hverjum 
skóla). Ég mun vera með fyrirframgerðan spurningalista sem ég mun 
leggja fyrir kennarana en áður en ég legg hann fram skoðar leiðbeinandi 
minn hann. Ég verð með upptökutæki sem verður í gangi allan tímann og 
þegar ég er búin að vinna úr upplýsingunum verður þessum upptökum 
eytt.  
Ég verð einnig með eyðublað sem ég verð búin að gera þar sem kemur 
fram að það muni ekki koma fram neinar upplýsingar sem hægt verði að 
rekja til kennarana né til skólanna. Fullum trúnaði verður heitið gagnvart 
svörum kennarana.  
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Fylgiskjal 2 Staðfesting á tilkynningu rannsóknar til Persónuverndar 
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Fylgiskjal 3 Bréf til skólastjórnenda  
Góðan daginn  
 
Mig langar að athuga hvort þú gætir sent viðhengið sem ég sendi með 
þessum pósti á kennarana.  
Ég er að gera meistaraprófsritgerð um heimanám og vantar 4 til 6 áhugasama 
kennara til þess að hitta mig og svara nokkrum spurningum tengt því. 
Ég er búin að fá leyfi hjá xxx fyrir þessum viðtölum og tilkynna 
Persónuvernd rannsóknina 
Ef þú vilt fá frekari upplýsingar þá er síminn hjá mér 8471305. 
Kveðja Svanhildur Ingvarsdóttir 
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Fylgiskjal 4 Bréf til kennara 
Góðan daginn  
 
Ég heiti Svanhildur og er nemandi í Háskólanum á Akureyri, ég er á fimmta 
ári í grunnskólakennaranámi. Ég er á þessu síðasta misseri að skrifa 
meistaraprófsritgerð um heimanám. Mig vantar fjóra til sex áhugasama 
kennara til þess að hitta mig og ræða um heimanámið. Ég verð með 
fyrirframgerðan spurningalista, viðtalið verður tekið upp á diktafón og ætti 
ekki að vera lengra en 30–40 mínútur. Vert er að taka fram að ekkert mun 
koma fram í niðurstöðum rannsóknarinnar sem hægt er að rekja til skóla eða 
kennara. Leiðbeinandi minn í ritgerðinni er Guðmundur Engilbertsson, lektor 
við kennaradeild.  
 
Ef áhugi er fyrir því að hitta mig er hægt að hafa samband við mig í síma 
8471305 og einnig í gegnum netfangið mitt en það er ha090580@unak.is  
 
Með fyrirfram þökk  
Svanhildur M. Ingvarsdóttir 
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Fylgiskjal 5 Spurningar fyrir kennara 
 

1. Hefur skólinn ykkar stefnu um heimanám nemenda eða sérstakar venjur í 
þeim efnum? En hvað með ykkur – hver er ykkar sýn á heimanám og ykkar 
venjur í þeim efnum?  
2. Leggið þið fyrir heimanám? Ef svo er hvers eðlis er það? Er það eins hjá 
öllum eða mismunandi eftir því hvaða nemandi á í hlut og þá hvers vegna? 
Teljið þið vera neikvæðar hliðar á heimanámi – bæði almennt og hvað ykkar 
starf varðar. Ef svo er hverjar eru þær? 
3. Hver ákveður að hafa heimanám er það kennarinn eða þrýstingur frá 
öðrum eins og skólinn, samkennarar, foreldar eða nemendur?  
4. Hvernig reynist heimanámið nemendum og foreldrum, er ánægja eða 
óánægja með heimanámið, veldur það árekstrum milli nemenda og foreldra 
eða kennara og foreldra. Teljið þið nemandann fá nægilegan stuðning frá 
foreldrum í heimanáminu ef ekki hvers vegna?  
5. Hvert er viðhorf ykkar hversu mikilvægt heimanám er fyrir nám og 
kennslu og samskipti heimilis og skóla? 
6. Samkvæmt þinni reynslu er heimanámið að skila tilætluðum árangri?  
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