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Ágrip 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að kanna viðhorf nemenda í tveimur 

árgöngum sjö grunnskóla hér á landi, auk foreldra þeirra, til heimanáms og 

notuð til þess megindleg aðferð. Spurningalistar á rafrænu formi voru lagðir 

fyrir foreldra/forráðamenn og nemendur fimmtu og níundu bekkja í 

þátttökuskólunum. Erlendar rannsóknir voru nýttar til að varpa ljósi á 

heimanám. Orðræðan hefur oft verið einsleit og þá gjarnan með heimanámi 

eða á móti. Skoðað var sérstaklega hvernig heimanám kemur við nemendur 

með sérþarfir og fjölskyldur þeirra. 

Rannsókn á heimanámi frá árinu 2003 var borin saman við þessa 

rannsókn. Sömu skólar og árgangar voru í þeirri rannsókn og þessari sem 

þessi ritgerð byggir á.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að foreldrar reyndust 

hlynntari heimanámi en nemendur og átti það bæði við um fimmta og níunda 

bekk. Nemendur í yngri árganginum voru hlynntir heimanámi en ekki hinir 

eldri. Nemendur í níunda bekk notuðu meiri tíma í heimanám en þeim og 

foreldrum þeirra þykir æskilegur. Þessi rannsókn sýndi einnig að tíminn, sem 

nemendur fimmta bekkjar áætla að fari í heimanám, sé helmingi styttri en 

jafnaldrar þeirra áætluðu í rannsókninni frá árinu 2003 eða 24 mínútur á móti 

50 mínútum í eldri rannsókn. Hjá nemendum níunda bekkjar hafði tíminn 

styst úr 62 mínútum í 45. Flestir nemendur, óháð árgöngum, unnu 

heimanámið eftir kvöldmat og nefndu flestir gleymsku sem skýringu á því að 

heimanámi var ekki lokið á tilsettum tíma. Óunnið heimanám veldur 

nemendum vanlíðan að mati nemenda og foreldra. Foreldrar telja að 

ávinningur heimanáms sé meiri fyrir nemendur í eldri árganginum en 

nemendur fimmta bekks töldu sinn ávinning meiri. Nemendur beggja 

árganga töldu sig bera ábyrgð á heimanámi sínu en foreldrar voru á öðru 

máli. Mæður aðstoðuðu nemendur í flestum tilvikum við heimanámið. 

Nemendur (43%) og foreldrar (53%) töldu að heimanám geti mismunað 

nemendum. Mikill meirihluti foreldra, eða 80%, er á þeirri skoðun að 

heimanámið valdi miklu álagi á heimilislífið en svör nemenda gáfu aðra 

niðurstöðu. Fleiri nemendur í fimmta bekk fengu sérkennslu en í níunda bekk 

og svarhlutfall, þegar spurt var um æskilegan tíma fyrir sérnám eða þörf fyrir 

sérkennslu, var hærra á meðal þeirra yngri.  
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Abstract 

Homework 

The main aim of the thesis was to explore attitudes toward homework in two 

age cohorts in seven schools and quantitative method was used. 

Questionnaires in electronic form were sent to parents/guardians and 

students in five and nine grade classes in seven elementary schools in 

Iceland. Foreign studies were used to shed light on homework. Discourse has 

often been homogeneous, often in favour of homework or against it. 

Researcher also examined homework for students with special needs. 

Research concerning homework conducted in 2003 was compared to this 

study. Same schools and age groups were in that study as in this research 

conducted in this thesis. 

The main findings of this study were that parents were strongly interested 

in homework both for the five and nine grade students. Students in five–

grade class were in favour of homework but not students in nine–grade class. 

Students in nine-grade class used more time for their homework than they 

and their parents thought desirable. Students in five–grade class estimate to 

how much time they worked on homework has gone frome 50 minutes to 24 

minutes when the results from this thesis is compared with the research from 

2003 and with the students in nine– grade class worked on homework for 45 

minutes now compared with 62 minutes in 2003. Most students, regardless 

of cohorts worked homework after dinner and the reason that most did not 

complete homework was the they forgot to finish their homework. 

Unfinished homework caused students distress. Parent’s attitudes 

concerning benefits of homework were that it had more benefits for students 

in nine-grade class than for the five-grade class but students in five grades 

class felt the benefits of homework greater. The students themselves 

thought they were responsible for their homework, but their parents did not 

agree. Mothers assisted students in most cases with homework. Students felt 

that homework (43%) could discriminate students and 53% of the parents. 

Parents believed that children’s homework caused great stress on family life, 

or 80% of them while students believed homework does not cause as much 

stress in the home. Students in five-grade class received more often-special 

needs education than students in nine-grade class and the response rate 

were higher with the pupils in fifth grade when asked about the need for 

special education. 
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1 Inngangur 

Íslenskt samfélag hefur breyst mikið undanfarin ár og áratugi í samræmi við 

alþjóðlegar breytingar. Þjóðfélagið er orðið fjölmenningarlegt samfélag þar 

sem taka þarf tillit til ólíkra hópa og þarfa þeirra varðandi nám og heimanám. 

Viðurkennt er að nemendur með sérþarfir þurfa stuðning til að fá að njóta 

sín í námi og skóla. Fáir skólar hérlendis virðast starfa eftir ákveðnu skipulagi 

heimanáms eða hafa skýr markmið um hlutverk þess. Umræða hefur þó verið 

í gangi, sem aðallega hefur einkennst af tveimur andstæðum sjónarmiðum. 

Annars vegar sjónarmið þeirra sem eru hlynntir heimanámi í núverandi mynd 

eða með einhverjum áherslubreytingum og hins vegar þeirra sem vilja að 

heimanámið flytjist alfarið inn í skólakerfið. „Í ljósi breyttra aðstæðna sem 

einkennast af löngum vinnudegi nemenda og foreldra þeirra er full ástæða til 

að ígrunda markmið og gildi heimanáms.“ (Nanna Kristín Christiansen, 2011, 

bls. 128).  

Þeir sem eru þeirrar skoðunar að heimanám sé nauðsynlegur þáttur 

skólastarfsins segja gjarnan að það sé hluti af samstarfi heimilis og skóla. 

Margir aðhyllast það að halda fast í þennan samstarfsvettvang. Þeir telja að 

með heimanámi séu nemendur bæði að læra sjálfstæð vinnubrögð og að 

bera ábyrgð á eigin námi. Þeir nefna einnig að nemendur læri betur að 

skipuleggja nám sitt með heimanámi. Rök þeirra sem aðhyllast afnám 

heimanáms eru meðal annars þau að heimanám getur valdið streitu á 

heimilum og misjafnt sé hvaða aðstoð nemendur fá heima fyrir og getur það 

ýtt undir misrétti meðal nemenda. Að þeirra mati næst jafnrétti til náms ekki 

með heimanámi og það sé ekki heldur til þess fallið að bæta námsárangur. 

Fræðimenn hafa einnig bent á mismunandi aðstöðu foreldra og 

forráðamanna til að aðstoða börn sín við heimanám. Þar er átt við aðstöðu á 

heimilinu, hvort þeir hafi tíma til að aðstoða þau og einnig getu til þess (Good 

og Brophy, 2003, bls. 393; Vatterott, 2009, bls. 1 – 2). 

Deslandes segir að heimanámi hafi fylgt töluverð umræða bæði meðal 

sérfræðinga og í fréttaflutningi almennt. Hann telur einnig að margskonar og 

mismunandi vangaveltur um heimanám hafi verið ofarlega á baugi. 

Orðræðan hafi þó oftast verið einsleit og þá gjarnan á þann veg að vera með 

eða á móti heimanámi. Annað sjónarmiðið hafi þá haft yfirhöndina, þ.e. 

þeirra sem aðhyllast heimanám en aðrir telja að það skuli lagt af (Deslandes 

2009a, bls. 1). 
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Sterk hefð er fyrir heimanámi og gildir hún í mjög mörgum löndum 

(Deslandes, 2009a, bls. 2). Margir álíta að það auki námsárangur. Fræðimenn 

hafa ekki getað sýnt fram á að samband sé á milli heimanáms og 

námsárangurs (Kohn, 2006, bls. 3; Kralovec og Buell, 2000, bls. 11). 

Ég, sem foreldri, hef upplifað tímaleysið sem foreldrar og forráðamenn 

nefna gjarnan í sambandi við heimanám. Þegar vinnudegi 

foreldra/forráðamanna og nemenda lýkur er algengt að við taki frístundatími 

hjá þeim og oft er erfitt að setjast niður við heimanámið fyrr en eftir 

kvöldmat. Það má því leiða að því líkum að einhverjir séu ekki mjög 

áhugasamir um að fara að sinna heimanámi eftir kvöldmat og gildir hér það 

sama um foreldra og nemendur.  

1.1 Markmið og tilgangur rannsóknarinnar 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að skoða heimanám í ljósi fræðilegrar 

umfjöllunar. Til að nálgast það markmið ákvað ég að framkvæma rannsókn á 

heimanámi grunnskólabarna í fimmtu og níundu bekkjum í sjö grunnskólum. 

Með rannsókninni var viðhorf nemenda, forelda/forráðamanna og kennara 

til heimanáms kannað auk þess sem varpað var ljósi á tilgang þess og 

framkvæmd. 

Markmið ritgerðarinnar er einnig að bera saman niðurstöður úr rannsókn 

höfundar við niðurstöður sambærilegrar rannsóknar á heimanámi sem 

framkvæmd var árið 2003. Höfundur tók þátt í þeirri rannsókn, sem var 

lokaverkefni hans, þegar hann lauk diplómaprófi í sérkennslufræðum frá KHÍ. 

Lokaverkefnið var rannsókn á heimanámi, sem var samstarfsverkefni 

höfundar og fleiri nemenda, og eftir því sem best var vitað þá var þetta fyrsta 

rannsóknin á heimanámi á Íslandi. 

Með rannsókninni var markmið höfundar að kanna stöðu heimanáms í 

sömu skólum og í áðurnefndri rannsókn og athuga hvort viðhorfsbreyting 

hafi átt sér stað hjá þátttökuhópunum frá árinu 2003 til heimanáms. 

Rannsóknin var megindleg og notaði höfundur þá rannsóknaraðferð að leggja 

spurningalista í rafrænu formi fyrir foreldra/forráðamenn, nemendur og 

kennara og byggðu þeir að nokkru leyti á spurningalistum frá rannsókninni 

2003. 

Tilefni þessarar rannsóknar er löngun mín til að vita hver sé staða 

heimanáms í grunnskólum. Til að kanna það nánar er í þessari ritgerð leitað 

svara við einni megin rannsóknarspurningu sem er: Hver er staða heimanáms 

í sjö grunnskólum? Einnig verður þremur undirspurningum svarað sem eru: 

Hver er tilgangur heimanáms og hvernig er framkvæmd þess í dag? Hver eru 
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viðhorf foreldra, nemenda og kennara til heimanáms og hafa þau breyst frá 

rannsókninni 2003 til dagsins í dag? 

1.2 Rök fyrir vali verkefnis og bakgrunnur rannsakanda 

Alveg síðan höfundur lauk diplómaprófi í sérkennslufræðum hefur hann velt 

hugtakinu heimanám fyrir sér. Þar kemur fyrst og fremst til sú vinna sem hann 

hefur gegnt undanfarin ár, sem sérkennari á unglingastigi frá árinu 2000. Í 

starfi sínu hefur hann upplifað hvað nemendur með sérstakar þarfir eiga 

erfitt með að standa undir sömu heimanámsmarkmiðum og aðrir nemendur 

sem og almennum námsmarkmiðum. Til að standast sömu markmið eru þeir 

nemendur gjarnan lengur að ljúka sínu heimanámi, eins og kom í ljós í 

rannsókninni árið 2003. Það vakti furðu okkar í rannsókninni árið 2003 hve 

lítið var um skilgreiningar á hugtakinu og auk þess að tilgangur og markmið 

með heimanámi væri ekki alltaf ljós. Höfundi þykir því áhugavert að skoða 

m.a. hvort þessir þættir hafi breyst frá árinu 2003 til dagsins í dag. 

Þegar höfundi bauðst að fara í námsleyfi skólaárið 2013 – 2014 kom ekkert 

annað til greina en að gera aðra sambærilega rannsókn á heimanámi. Það er 

von höfundar að með rannsókn þessari verði hægt að fá fram skýra mynd af 

viðhorfum foreldra/forráðamanna, nemenda og kennara og verði hún þannig 

innlegg í umræðu á meðal skólafólks á Íslandi um stöðu heimanáms, tilgang 

þess og markmið. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin byggir á fjórum aðalköflum. Í fræðilega kaflanum verður farið yfir 

skilgreiningu á heimanámi, hver tilgangur þess er og framkvæmd. Fjallað 

verður um mismunandi sjónarmið varðandi heimanám og það skoðað í 

sögulegu samhengi. Íslensku rannsókninni, sem getið hefur verið um, verða 

gerð skil og einnig verður fjallað um erlendar rannsóknir á heimanámi. 

Heimanám hérlendis verður skoðað með tilliti til laga, reglugerða og 

aðalnámskrár grunnskóla og að lokum verður umræða um heimanám 

nemenda með sérþarfir og nemenda af erlendum uppruna. Í þriðja kafla er 

farið yfir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða til umfjöllunar í fjórða kaflanum. Í umræðukaflanum 

verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og skoðaðar með tilliti til 

rannsóknarspurninganna, ásamt umfjöllun um samanburð við rannsóknina 

um heimanám sem framkvæmd var árið 2003. Þá er fjallað er um styrkleika 

og veikleika rannsóknarinnar og hvernig heimanám kemur við nemendur 

með sérþarfir. 
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2 Heimanám 

Heimanám í grunnskólum er hluti af núverandi skólakerfi en það hefur lítið 

verið rannsakað hér á landi. Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningar á 

heimanámi, farið verður yfir sögulega þróun heimanáms, fræðileg umfjöllun 

og rannsóknir fræðimanna verða skoðaðar og fjallað verður um sérþarfir 

nemenda varðandi heimanám. Í lögum um grunnskóla og aðalnámskrá 

grunnskóla er lítið fjallað um heimanám og hverjum skóla falið að útfæra 

stefnu sína varðandi heimanám nemenda sinna.  

Hefðin fyrir heimanámi er mikil og hugmyndir um að draga úr eða hætta 

heimanámi mætir mikilli andstöðu jafnt hjá foreldrum sem og kennurum 

(Vatterott, 2009, bls. 1 – 2). Það vekur upp spurninguna um það hvaða 

viðhorf nemendur hafa til heimanáms utan skólatíma. Heimanám í nútíma 

þjóðfélagi hlýtur að auka álag á börn og unglinga þar sem frístundastarf og 

áhugamál þeirra krefjast stundum mikils tíma sem ekki átti endilega við fyrr 

á árum. Nemendur álíta að heimanám eigi að gegna sama tilgangi og 

hlutverki og skólanámið það er að efla kunnáttu þeirra og námsgetu. 

Cushman (2010) telur að nemendur vilji að farið sé yfir heimanám þeirra og 

að það þurfi að hafa augljósan tilgang. Nemendur vilja einnig að verkefnin 

séu það skiljanleg að þeir geri sér grein fyrir því til hvers er ætlast af þeim og 

að þeir geti leyst þau innan ákveðins tíma (Cushman, 2010, bls. 117 – 118). 

2.1 Skilgreiningar á heimanámi 

Cooper (2007) skilgreinir heimanám á þann hátt að það séu verkefni sem lögð 

eru fyrir af kennurum og ætlast er til að séu unnin utan skólatíma. Hann segir 

ennfremur að orðið „ætlast til“ sé notað vegna þess að nemendur geta lokið 

heimanámsverkefnum í heimanámstímum, á bókasafninu, með leyfi 

kennaranna eða annars staðar en í heimahúsi. Mörk heimanáms og 

kennslustundar virðast ekki vera mjög skýr (Cooper, 2007, bls. 4). Samkvæmt 

þessari skilgreiningu þarf nemandi ekki endilega að vinna heimanámið heima 

hjá sér eins og orðið bendir til. Skilgreining á heimanámi í „Íslensku 

orðabókinni“ er hins vegar ólík því hvernig Cooper skilgreinir það en þar er 

það skilgreint á þennan hátt: „Það sem skólanemendur gera heima hjá sér í 

sambandi við námið“ (Mörður Árnason, 2007).  

Grunnskólar á Íslandi hafi sumir skilgreint heimanám og má í því sambandi 

nefna að Lundarskóli á Akureyri fjallar um heimanám á heimasíðu sinni undir 
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bekkja– og skólanámskrá. Heimanám er þar skilgreint þannig: „Hugtakið 

heimanám nær yfir allt nám utan hefðbundinnar kennslu og getur að hluta 

farið fram í skólanum“ (Lundarskóli e.d.). Þar kemur ennfremur fram að 

heimanámið sé skipulagt af kennara annars vegar eða að um samvinnu 

kennara og nemanda/foreldra sé að ræða en foreldrar og nemendur séu 

ábyrgir fyrir því að því sé sinnt (Lundarskóli e.d.). 

Þarna er nokkuð einföld skilgreining sem kveður á um hvar heimanám er 

unnið en nær ekki yfir hvað heimanám felur í sér. Samkvæmt þessari 

skilgreiningu kemur einnig fram að ábyrgðin á því að heimanám sé unnið nái 

bæði til foreldra og nemenda sem í raun stangast á við aðalnámskrá 

grunnskóla þar sem fram kemur að ábyrgðin á heimanámi sé hjá foreldrum 

en ekki nemendum.  

Setbergsskóli í Hafnarfirði hefur ekki beint skilgreint hugtakið en hefur þó 

sett það fram með skýrum hætti:.  

Heimanám er einn þáttur í daglegu lífi skólabarna þar sem 

foreldrar/forráðamenn fá tækifæri til að fylgjast með námi 

barna sinna (samskiptatæki) og styðja við bakið á þeim 

(stuðningur, skipulag, hvatning, námstækni, ábyrgð). Þar sem 

vel hefur tekist til með heimanám hafa rannsóknir sýnt að það 

getur haft jákvæð áhrif á persónuþroska og námsárangur og því 

er mikilvægt að góð samvinna ríki á milli heimilis og skóla 

(Setbergsskóli, e.d.). 

Samkvæmt þessu er heimanám talið vera jákvæður þáttur skólastarfsins 

og að heimavinnuna á að vinna heima hérlendis með aðstoð og stuðningi 

foreldra nemenda. Í Auðarskóla í Dölum er einnig nokkuð jákvætt viðhorf til 

heimanáms þó ekki sé um skilgreiningu að ræða og skýrt tekið fram hvert sé 

hlutverk foreldra í því samvinnuverkefni sem það er sagt vera. „Þar sem vel 

hefur tekist til með heimanám hafa rannsóknir sýnt að það getur haft jákvæð 

áhrif á persónuþroska og námsárangur“ (Auðarskóli, e.d). 

Þá er skýrt tekið fram á heimasíðunni hver helstu markmið með 

heimanámi séu: 

 að nemendur þjálfi og rifji upp það sem kennt hefur verið í 

skólanum, 

 að nemendur verði sjálfstæðir í vinnubrögðum, 

 að nemendur öðlist aukna færni í að undirbúa sig fyrir skólann, 

 að veita foreldrum/forráðamönnum tækifæri til að taka þátt og 

fylgjast með námi barna sinna (Auðarskóli, e.d). 
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Hilmar Sigurjónsson skólastjóri Eskifjarðarskóla fjallar um heimanám á 

heimasíðu skólans. Hann telur að flestir fræðimenn séu sammála um 

skilgreiningar á heimanámi. „Skilgreining þeirra er sú að það sé í öllum 

tilfellum kennari sem felur nemendum að vinna ákveðin verkefni utan 

kennslustunda“ (Hilmar Sigurjónsson, 2014). Hilmar fjallar einnig um tilgang 

heimanáms og hlutverk foreldra í heimavinnu. „Þessir sömu fræðimenn hafa 

skilgreint tilgang heimavinnu í nokkrum liðum. Meðal þeirra má nefna að líta 

skuli á heimavinnu sem samskiptatæki sem foreldrar geti nýtt til að styrkja 

samband sitt við barnið“ (Hilmar Sigurjónsson, 2014). Skipulag 

heimavinnunnar þarf að vera þannig að tekið sé tillit til heimilisins og 

nemandans. Mikilvægt að tekið sé tillit til vinnuhraða nemandans og ekki 

ætlast til að óunnin vinna í skólanum verði að heimavinnu. „Vinnutími 

nemenda er orðinn æði langur, sérstaklega þegar við teljum með íþróttir og 

annað félagsstarf nemenda. Því er ljóst að samræmi og sátt þarf að vera milli 

krafna kennarans og foreldranna til heimavinnunnar“ (Hilmar Sigurjónsson, 

2014). 

2.2 Heimanám í sögulegu ljósi 

Til að reyna að varpa ljósi á umræðuna um heimanám verður hér fjallað um 

það hvernig saga heimanáms þróaðist í þremur löndum: Íslandi, Danmörku 

og Bandaríkjunum. Í Bandaríkjunum hefur verið mikið skrifað um heimanám 

og því mikilvægt að draga fram hvernig heimanám hefur þróast þar. Söguleg 

tengsl okkar og samanburður við Danmörku er ekki nýr af nálinni. Það er því 

mat höfundar að með því að draga fram sögu heimanáms í þessum þremur 

löndum sé hægt að varpa ljósi á umræðuna um heimanám. Til að skilja 

umræðuna um heimanám í dag verður fyrst að skoða hvernig viðhorf til 

heimanáms hefur þróast og skilja hvaða menningarlegu öfl það voru sem 

mótuðu það undanfarin 100 ár (Vatterott, 2009, bls. 9). 

2.2.1 Heimanám á Íslandi 

Upphaf heimanáms á Íslandi er erfitt að tímasetja en segja má að það hafi 

byrjað með uppfræðslu presta fyrr á öldum. Í ljósi þess að prestar önnuðust 

barnakennslu er hægt að áætla að upphafið gæti hafa verið fljótlega eftir að 

kristni var lögtekin á Íslandi árið 1000. Prestar sáu um uppfræðsluna í 

samstarfi við heimilin og því má gera ráð fyrir að heimanám sé jafngamalt 

þeirri fræðslu. Heimanám í einhverju formi hefur alltaf fylgt uppfræðslunni 

og má þar nefna að læra kverið fyrir fermingu. 

Uppfræðslan lagðist smátt og smátt af þegar almenningsmenntun varð að 

veruleika með fræðslulögunum 1907. Það má því segja þá hafi hin eiginlega 
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saga menntunar á Íslandi hafist. Þessi lög tryggðu öllum börnum landsins á 

aldrinum 10 – 14 ára ókeypis skólagöngu. Löggjafinn gekk út frá því í lögunum 

1907 að kennslutíminn yrði ekki minni en tveir mánuðir og skólaskylda væri 

frá 10 – 14 ára. Ekki var kveðið á um lágmarks kennslutíma á ári hverju en 

fastir skólar voru með sex mánuði í kennslu (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 

80 – 82). Fram til 1926 áttu foreldrar að sjá til þess að 10 ára börn kæmu læs 

og skrifandi í skólann og gilti þetta ákvæði til ársins 1936 þegar skólaskylda 

var færð niður í sjö ára aldur um leið og fræðsluskyldan var aflögð (Loftur 

Guttormsson, 2008, bls. 284).  

Í hinum dreifðu byggðum landsins höfðu ákvæðin um skólaskyldu lítil áhrif 

því samstarf kennara og foreldra var náið í farkennslunni. Þann helming 

skólatímans sem börnin voru ekki í skóla áttu þau að vinna verkefni sem 

kennarinn hafði lagt fyrir og foreldrar sáu um tilsögn (Loftur Guttormsson, 

2008, bls. 285). Farkennslan var því nokkuð skýr hvað varðaði heimanám því 

foreldrar voru bæði ábyrgir og sáu um tilsögn á milli lota hjá kennaranum. 

Eftir seinni heimsstyrjöldina tóku ný fræðslulög gildi og í reynd varð lenging 

skólaársins virk fyrir yngstu börnin sjö til níu ára. Skólaárið varð níu mánuðir 

fyrir yngri börnin en 10 ára og eldri voru gjarnan átta mánuði í skóla. Á 

sjöunda áratugnum lengdist skólagangan hjá 10 – 12 ára börnum í Reykjavík 

í níu mánuði. Farskólar lögðust af og við tóku heimavistarskólar í hinum 

dreifðari byggðum (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 44 – 48). Það var síðan 

með grunnskólalögunum árið 1974 að tryggja átti öllum nám við hæfi, skóli 

fyrir alla óháð stétt eða námsgetu. Þetta var í raun sama sjónarmið er varðaði 

einstaklingsmiðað nám í lögunum frá 1946 en nú átti að gera betur (Jón Torfi 

Jónasson, 2008, bls. 109). Grunnskólinn færðist frá ríki til sveitarfélaga með 

lögum um grunnskóla árið 1995 (Lög um grunnskóla, nr. 66/1995) en þá 

fjölgaði kennslustundum á hvern árgang og enn lengdist skóladagurinn hjá 

börnunum með grunnskólalögunum 2008. „Heimanám hafði lengi fylgt 

íslenskum skólum og umtalsverður hluti af samstarfi skóla og heimila snúist 

um það. Almennt virtust fleiri og lengri skóladagar nemenda ekki verða tilefni 

til að draga úr heimanámi” (Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008, 

bls. 310). 

Í dag er skólaskylda íslenskra nemenda tíu ár og telur hún 180 

nemendadaga á ári sem er veruleg breyting frá tímum uppfræðslu prestanna 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Heimanám er í dag nánast órjúfanlegur 

þáttur af skólastarfi flestra skóla en það er aldalöng hefð sem skapaðist við 

samvinnu heimilis og presta en sú samvinna er í dag orðin að skyldu fyrir 

heimilin. Þannig eru foreldrar gerðir ábyrgir fyrir því að það heimanám sem 

sett er fyrir sé unnið. Þetta sést ágætlega í athugasemdum við 18. grein 

lagafrumvarps um grunnskóla nr. 91/2008 en þar er gert ráð fyrir því að 
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foreldrum sé skylt að sjá til þess að börnin sinni því heimanámi sem skólinn 

ákveður og að frístundastarf og annað starf utan skóla komi ekki niður á námi 

nemenda (Þingskjal nr. 319/2007–2008). Í nýrri aðalnámskrá frá 2011, 

almenna hlutanum, er á sama hátt sagt að foreldrar séu ábyrgir fyrir því að 

heimanám barna þeirra sé unnið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 72). 

2.2.2 Heimanám í Danmörku 

Í Danmörku er ekki og hefur aldrei verið stefna varðandi heimanám né heldur 

einhverjar leiðbeiningar um ákveðinn tíma sem á að fara í það. Þetta skýrist 

meðal annars af því að í Danmörku var lögð áhersla á einstaklinginn og 

námsframvindu hans sem þýðir að eðlilegra var að láta hvern og einn fá 

verkefni við hæfi (Kryger og Ravn, 2009, bls. 8). Í Danmörku hefur þó verið 

hefð fyrir þátttöku foreldra í menntun og skólagöngu barna sinna. Í byrjun 

19. aldar voru skólar í Danmörku undir stjórn kirkjunnar en prestar sáu 

gjarnan um fræðsluna en einhver áhrif höfðu heimamenn á hverjum stað. 

Togstreita myndaðist á milli borgarbúa og íbúa dreifðu byggðanna 1814 

þegar löggjafinn gaf borgarbúum réttindi til að mennta börn sín eins og þeim 

sýndist. Árið 1855 fengu svo foreldrar í dreifðum byggðum Danmerkur sömu 

réttindi þegar lög um þau mál voru samþykkt. Það var ekki fyrr en 1933 að 

lög um réttindi foreldra til að hafa áhrif á skólanefndir voru samþykkt. 

Tilgangurinn með þessum lögum var að fá foreldra með í aga og stjórnunarleg 

mál. Árin þar á eftir og fram að seinni heimsstyrjöldinni einkenndust af því að 

kennarar og skólayfirvöld unnu hörðum höndum að því að leiðrétta það sem 

hægt var að telja sem kunnáttuleysi foreldra til að kenna börnum sínum. 

Náms- og vitsmunalegir þættir voru á þessum tíma miðlægir og 

kennsluaðferðir tóku mið af iðnaðarsamfélaginu og greinileg skil voru á milli 

foreldra og kennara. Eftir seinni heimsstyrjöldina tók við lýðræðisbarátta á 

öllum stigum menntunar i Danmörku. Félagslegt jafnrétti og menntun til 

lýðræðis urðu lykilorðin í menntastefnunni. Þetta kristallast í hugmyndum 

um samstarf heimilis og skóla upp úr 1970. Á þessum tíma urðu til 

skólanefndir í hverjum skóla og var þannig gerð tilraun til að gera íbúana virka 

í skólastarfi. Ný grunnskólalög tóku gildi árið 1974 í Danmörku sem kveða á 

um samstarf foreldra og skóla. Foreldrar áttu þá ekki einungis að hjálpa 

börnunum að verða hlýðnir og gegnir þjóðfélagsþegnar heldur líka að styðja 

við skóla og kennara (Kryger og Ravn, 2009, bls. 11 – 12). Þegar á heildina er 

litið þá eru ekki til nein lög sem kveða á um hvort börn skuli sinna heimanámi 

eða ekki. Það er í valdi hvers skólastjóra að velja hvort þess sé krafist eða 

hvernig það skuli framkvæmt. Nú eru blikur á lofti varðandi heimanám í 

Danmörku tengdar hægri stjórn sem komst til valda 2001. Sú stjórn hefur 

styrkt miðlæga stjórn menntamála og lagt áherslu á að bæta árangur í 
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alþjóðlegum könnunum með hugsunina „aftur í grundvallaratriðin“ að 

leiðarljósi. Stjórnvöld hafa þó leyft ákveðið svigrúm fyrir mismunandi héruð 

og þá með aukna samkeppni í huga (Kryger og Ravn, 2009, bls. 17). Tvær 

stefnur takast á í Danmörku. Annars vegar er nýfrjálshyggjustefnan sem 

leggur áherslu á að fara aftur í grunn hugsun prófa. Hin stefnan er 

endurbyggð uppeldismiðuð nálgun með einstaklinginn í forgrunni. Umræðan 

um heimanám tengist síðan umræðunni um nám og menntun almennt 

(Kryger og Ravn, 2009, bls. 21 ). 

2.2.3 Heimanám í Bandaríkjunum 

Í byrjun nítjándu aldar höfðu skólamenn í Bandaríkjunum ekki mikla vitneskju 

um heimanám. Sagnfræðingar hafa hvorki getað varpað ljósi á hve miklum 

tíma börnin eyddu í heimanám á þeim tíma né hvert var innihald 

heimanámsins eða hlutverk foreldra í því. Þeir hafa aftur á móti getað bent á 

hve skólaárið var stutt og hve stopult þetta nám var. Í hinum dreifðu 

byggðum á þessum tíma voru kennarar að kenna allt í litlu húsnæði með of 

marga nemendur á aldrinum sex ára til tvítugs (Kralovec og Buell, 2000, bls. 

40). Einungis lítill hluti þessa hóps hélt áfram á braut menntunar að loknu 

þessu grunnnámi sem taldi fimm ár. Þar kemur til sú staðreynd að börn þurftu 

að sinna ýmsum heimilisstörfum þannig að fjölskyldan hefði í sig og á. Seinni 

hluta nítjándu aldar var meirihluti Bandaríkjamanna farinn frá dreifðu 

byggðunum í borgirnar. Þörfin fyrir aðstoð við nemendur minnkaði ekki við 

þessar breytingar. Foreldar á þessum tíma trúðu því að börnin þeirra yrðu 

veik af heimanámi vegna þess að það kæmi í veg fyrir að þau gætu leikið sér 

í fersku lofti og sólskini en það þótti vera lykilatriði fyrir góðri heilsu. 

Reglulega var rekinn áróður fyrir takmörkun á heimanámi og í sumum skólum 

var heimanám lagt af einmitt af heilsufarsforsendum. Í lok 19. aldar voru 

sjónarmið þeirra sem vildu ekki heimanám mjög sterk í stefnumótun. Tvö 

sjónarmið réðu þar miklu en það var annars vegar spurningin um gildi 

heimanáms og hins vegar að heimanám væri beinlínis hættulegt andlegri 

heilsu nemendur. Sjónarmið þeirra sem vildu ekki heimanám urðu síðan 

megin uppistaðan í uppeldismenntastefnu (Progressive education) 20. 

aldarinnar í Bandaríkjunum (Kralovec og Buell, 2000, bls. 41 – 42). Fyrri hluti 

þeirrar aldar einkenndist af þessari hugsun að ferskt loft skipti miklu máli. 

Tilraun var gerð í New York með opinn skóla í byrjun aldarinnar en þar var 

hægt að færa til veggi og húsgögn auk þess sem að leiksvæði varð gjarnan að 

kennslustofu. Þessi tilraun lagðist af árið 1928. Á þessum árum voru einnig 

miklar vangaveltur í Bandaríkjunum um starfsemi mannsheilans. Í kjölfarið 

tóku við ýmsar þrautalausnir í stað minnisatriða sem læra átti utanbókar 

(Kralovec og Buell, 2000, bls. 45 – 46). Þegar Rússar skutu síðan Sputnik á loft 
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árið 1957 var Bandaríkjamönnum brugðið. Við tók mikil keppni við Rússa og 

áhrifin sáust strax ári síðar þegar Bandaríkjamenn settu í gang átak til að auka 

getu landsmanna í stærðfræði og vísindum (National Defense Education Act). 

Á áratugnum á eftir var heimanám síðan orðið lykillinn að framförum í námi 

sem þýddi að umræða um heimanám fór aftur af stað er varðaði áhyggjur 

sem komu fram í upphafi aldarinnar, það að heimanám ógnaði heilsu 

nemenda. Röksemdirnar voru þær að nemendur ynnu fullan vinnudag eins 

og aðrir og ættu að eiga frítíma til að sinna sínum áhugamálum (Kralovec og 

Buell, 2000, bls. 47 – 48; Cooper, 2007, bls. 2). Það voru síðan bandarísku 

kennarasamtökin sem tóku sig til og gáfu út yfirlýsingu um heimanám árið 

1966. Í þeirri yfirlýsingu lögðu samtökin til hvenær og hve lengi nemendur á 

ákveðnu aldursskeiði skyldu sinna heimanámi. Þessar tillögur voru hunsaðar 

af skólayfirvöldum og skólastjórum (Kralovec og Buell, 2000, bls. 49). Það er 

svo aftur á níunda áratugnum að kallað er eftir menntunarátaki á meðal 

bandarísku þjóðarinnar. Þarna var það ekki herógn sem kallaði eftir aukinni 

menntun heldur efnahagsleg ógn. Aftur var það krafa um að auka heimanám 

og auk þess var lagt til að lengja skólaárið. Bandarískir kennarar og foreldrar 

eru farnir að efast um gildi þess að auka sífellt við heimanám og á 21. öldinni 

spyrja þeir sömu spurninganna og voru uppi á þriðja áratug síðustu aldar. 

Þurfa börnin ekki ferskt loft og frítíma (Kralovec og Buell, 2000, bls. 50 – 54)? 

Þannig virðist umræðan í Bandaríkjunum um heimanám hafa farið í hringi. 

2.3 Heimanám eða ekki heimanám? 

Fylgjendur heimanáms tala meðal annars um aukið samstarf heimilis og 

skóla, því þá séu nemendur að læra vinnubrögð, aga og skipulag (Cooper, 

2007, bls. ix, 37, 59; Good og Brophy, 2003, bls. 393; Kralovec og Buell, 2000, 

bls. 28 og 31). Gagnrýni á heimanám hefur meðal annars beinst að því að það 

geti valdi spennu á heimilum, aukið stéttarmun og taki of mikið af frítíma 

nemenda (Cooper, 2007, bls. ix, 37, 59; Good og Brophy, 2003, bls. 393; 

Kralovec og Buell, 2000, bls. 28 og 31). 

2.3.1 Fylgjendur heimanáms 

Flestum foreldrum og kennurum finnst það sjálfsagt að allir eigi að sinna 

heimanámi og líkir Vatterott (2009) þessu viðhorfi við trúarbrögð (Vatterott, 

2009, bls. 9). Vatterott telur að þeir sem eru hvað mest fylgjandi heimanámi 

sýni því það mikla lotningu að margir skólamenn veigri sér við að afnema 

heimanámið algjörlega (Vatterott, 2009, bls. 9). Þegar best lætur getur 

heimanám í hæfilegu magni stutt við og bætt nám og þannig gert nemendum 
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kleift að víkka þekkingu sína og hæfileika þegar þeir ljúka 

heimanámsverkefnum (Vatterott, 2009, bls. 158).  

Cooper (2007) flokkar jákvæðu atriðin sem að hans mati fylgja heimanámi 

í fernt en þau eru meðal annars að námsárangur kemur strax fram, sem 

meðal annars hefur áhrif á skilning, gagnrýna hugsun og að skilningur á 

hugtökum eykst. Námsárangur til langs tíma er hægt að sjá meðal annars í 

jákvæðu viðhorfi til skólans, betri námstækni og því að nýta tímann til náms 

í frítíma. Jákvæð áhrif sem eru ekki tengd námslegum þáttum er meðal 

annars hægt að sjá í meiri sjálfsaga, betri tímastjórnun, sjálfstæði í 

þrautalausnum og almennri forvitni um nám. Áhrif af þátttöku foreldra sem 

jákvæðan þátt í heimanámi nemenda má sjá á því að foreldrar verði virkari í 

skólastarfinu (Cooper, 2007, bls. 8 – 9). 

2.3.2 Andstæðingar heimanáms 

Kralovec og Buell (2000) eru ekki hrifnir af heimanámi og velta upp nokkrum 

spurningum á mjög áleitinn hátt: Hvernig vitum við hvort heimanám hjálpar 

nemendum? Þeir velta líka upp spurningum eins og hækkar það einkunnir 

eða gerir það börnin okkar að betri manneskjum eða borgurum? Ýtir það 

undir sköpunargáfu þeirra og þróar það ævilanga þrá hjá börnum til þess að 

læra? Þá er rætt um þau neikvæðu áhrif sem heimanám getur haft ef það 

kemur í veg fyrir að nemandinn geti leikið sér, heimsótt vini sína, farið í 

ferðalag og átt sína dagdrauma. Trúin á heimanám er svo sterk að flestar 

fjölskyldur taka því þegjandi þrátt fyrir daglegt stríð við börnin og langar 

vökur á kvöldin (Kralovec og Buell, 2000, bls. 10). 

Cooper heldur því einnig fram að heimanám geti haft neikvæðar hliðar 

eins og þær að nemandinn missi áhuga á námi, að sálræn og tilfinningaleg 

þreyta geri vart við sig, að viðkomandi geti ekki tekið þátt í félagslífinu og 

einnig getið nemendur farið að svindla, til dæmis með því að skrifa upp eftir 

öðrum. Hann nefnir líka að neikvæð afskipti foreldra geti átt sér stað þegar 

til dæmis mikill þrýstingur er á nemandann að ljúka við og vinna 

heimaverkefni vel. Það er einnig hætta á bilið á milli slakra og góðra 

námsmanna breikki (Cooper, 2007, bls. 9). Þegar verst lætur getur heimanám 

skapað hættu á að mismunun eigi sér stað. Það getur dregið úr námsáhuga 

og kallað fram örvæntingu og þá tilfinningu nemandans að hann sé 

mislukkaður. Þá getur það valdið ójafnvægi á milli náms og frítíma 

nemandans (Vatterott, 2009, bls. 158 – 159). 

Til að flokka umkvartanir varðandi heimanám er hægt að skipta þeim í 

fimm flokka samkvæmt Kohn (2006). Í fyrsta lagi veldur heimanám álagi á 

nemendur og dæmi eru um að hjá eldri nemendum megi sjá taugaveiklun, 
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þunglyndi og reiði tengda auknu tímamagni til heimanáms. Í öðru lagi er að 

nefna að heimanám hvílir þungt á foreldrum. Bæði er um að ræða tímaleysi 

foreldra sem vinna langan vinnudag og stundum eru foreldrar í vandræðum 

með að leysa verkefnin með nemendum. Í þriðja lagi veldur heimanám 

togstreitu á heimilum. Þetta er mest áberandi hjá fjölskyldum nemenda sem 

eiga erfitt með nám. Í fjórða lagi er minni tími aflögu fyrir áhugamálin. Í 

fimmta lagi getur heimanám gert nemendur fráhverfa námi almennt séð. 

Nemendur eru yfirleitt ekki hrifnir af heimanámi (Kohn, 2006, bls. 10 – 17). 

Það eru skiljanlega margir andvígir slíkum hugmyndum vegna þess að búið 

er að setja þannig ljóma á heimanámið að það birtist sem hinn eini 

raunverulegur sannleikur. Vatterott nefnir stefnu, sem hún gefur nafnið 

„jafnvægishreyfingin“, sem liggi á milli þeirra sem vilja afnema heimanám og 

þeirra sem vilja heimanám. Þeir, sem telja sig til þeirrar hreyfingar, eru að 

velta fyrir sér langtímaáhrifum heimanáms á nemendur. Þeir nefna að þeir 

séu að missa af því að vera börn, þeir þurfi frítíma og tíma með fjölskyldunni. 

Þeir benda einnig á að hvíld fyrir heilann sé mikilvæg fyrir árangur í námi. Þá 

nefnir Vatterott streitu og kvíða sem fylgir heimanámi og áhyggjum 

hreyfingarinnar af almennu heilsufari sem og andlegu heilsufari nemendanna 

(Vatterott, 2009, bls. 9 – 10; 21 – 23).  

Velta má upp þeirri spurningu hvort einhverjar leiðir séu til að sætta eða 

brúa bilið milli þeirra sem vilja heimanám og þeirra sem vilja afnema það. 

Orðræðan varðandi heimanám er að miklu leyti andstæður. Annað hvort eru 

menn fylgjandi heimanámi eða á móti því. Það þarf að skoða hvort finnist 

einhver málamiðlun á milli þessara tveggja andstæðu sjónarmiða. 

2.4 Tilgangur og framkvæmd heimanáms 

Nemendur ættu að geta gengið að því sem vísu að hæfilegt efni sé ætlað til 

heimanáms og að það sé hægt að vinna það að mestu leyti án aðstoðar innan 

ákveðins tímaramma. Tilgangur þess ætti líka að vera skýr og heimanámi ætti 

að vera gerð góð skil í kennsluáætlunum. 

Cooper (2007) fjallar um tilgang með heimanámi og segir hann vera 

tvíþættan, annars vegar án leiðbeininga og hins vegar með leiðbeiningum. Þá 

nefnir hann að verkefnin geti verið mismunandi bæði hvað varðar magn og 

hversu erfið þau séu. Hve mikinn tíma nemendur þurfi til að sinna heimanámi 

sé þar af leiðandi einnig mismunandi. Sjaldan séu heimavinnuverkefnin 

einsleit og oftar en ekki þurfa nemendur að beita margvíslegum aðferðum 

við lausn þeirra (Cooper, 2007, bls. 6 – 7).  

Vatterott (2009) telur að mikilvægt sé að skilja hvernig heimanám sé 

hugsað og veltir upp nokkrum hugmyndum sem að hennar mati eru 
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ranghugmyndir um tilgang heimanáms. Meðal þess sem hún nefnir er sú trú 

að heimanám kenni nemendum að bera ábyrgð á námi sínu þrátt fyrir að 

nýlegar kannanir sýni annað. Þá heldur hún því fram að án þess að það sé 

sannað sé því haldið fram að heimanám auki námsáhuga nemenda. Þá virðist 

það vera í hlutverki kennarans að stjórna frítíma nemenda og þar með er 

gefið til kynna að foreldrum sé ekki treystandi. Mikið heimanám merkir í huga 

margra góður skóli og að það séu góðir kennarar sem leggja fyrir mikið 

heimanám fyrir góða nemendur. Svo sýni þeir nemendur sem ljúka 

heimanámi hlýðni og dugnað á meðan þeir sem ekki ljúka því sýna óhlýðni og 

leti (Vatterott, 2009, bls. 10 – 13).  

Í hinum vestræna heimi hefur áherslan verið sú, allt frá níunda 

áratugnum, að menntun verði aukin með auknu heimanámi. Það að setja 

meiri kröfur á skólana hefur orðið til þess að heimanám hefur stóraukist og 

það svo mikið að ástralskir foreldrar hafa tekið sig til og mótmælt. Þeir halda 

því fram að engin sönnunargögn sýni að auknu heimanámi fylgi betri 

námsárangur. Heimanám hafi ruðst inn í heimilislífið með neikvæðum 

áhrifum. Þá hafa japanskir foreldrar litið á menntun barna sinna sem 

mikilvægan þátt í lífi þeirra og lykilinn að góðum skólum sé að finna í 

heimanámi. Þetta hefur verið á kostnað andlegrar heilsu nemenda að mati 

stjórnvalda sem hafa gripið til þess ráðs að taka upp aðferðir sem draga úr 

streitu og kvíða nemenda. Meðal þeirra ráða var að hætta að hafa skóla á 

laugardögum (Hallam, 2009, bls. 47 – 48). Undanfarin ár hefur umræðan 

verið á þá leið að bandarískir nemendur fái of lítið heimanám. Svipaðar 

hugmyndir virðast vera upp á borði í Japan og eru það einkum fylgjendur 

svokallaðrar „aftur í grunninn“ stefnu sem tala fyrir þessu. Það að leggja 

minni áherslu á heimanám en annar staðar er gert þarf ekki að vera slæmt. 

Grundvallarspurningar eru einkum tvær sem eru kannski sín hvor hliðin á 

sama peningi? Hver er ávinningurinn af heimanámi eða hvers vegna er ekki 

ávinningur af heimanámi (Kohn, 2006, bls. 9)? 

Vatterott (2009) telur að nauðsynlegt sé að taka lítil skref í þá átt að 

endurskoða áherslur í heimanámi. Í þessari endurskoðun séu nokkur skref 

heppileg. Meðal þeirra sé að lækka viðmið um heimanám sem Cooper setti 

fram, sem eru 10 mínútur á árgang (þýðir að nemandi í 2. bekk vinnur 

heimanám í 2 x 10 mínútur daglega) og takmarka fjölda verkefna á dag. Þá 

telur hún að minnka þurfi þyngd skólatöskunnar. Setja tímamörk annað hvort 

við hvern dag eða hverja viku og banna heimanám um helgar. Þá þurfi að 

setja upp dagatal til að koma í veg fyrir að kannanir/próf séu sett á sömu 

daga. Þá þarf að takmarka fjölda valfaga sem hafa með framhaldsnám að gera 

(Vatterott, 2009, bls. 157). 
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Þessi endurskoðun á heimanámi er eitthvað sem vert er að skoða til að 

bæta nám nemenda. Jafnvel geti þessi endurskoðun aukið áhuga þeirra á 

námi og að þeir fái jákvæða upplifun af námi. Aðal ávinningurinn er þó aukin 

meðvitund um að velferð nemandans sé í forgrunni og að brotist sé út úr 

þeirri hefð sem heimanám er í dag. Vatterott nefnir nokkrar leiðir hvernig 

bæta megi heimanám. Hún nefnir að fyrst þurfi að viðurkenna innbyggt 

viðhorf til þess. Skoða þarf heimanám með gagnrýnum augum og treysta því 

sem við vitum um nemendur okkar. Þá þarf að viðurkenna að hlutverk skóla 

og heimilis hafi tekið breytingum auk þess að uppeldið hafi breyst. Það þarf 

að viðurkenna að foreldrar ráða yfir frítíma barna sinna en ekki skólinn 

(Vatterott, 2009, bls. 157 – 159).  

Samkvæmt Vatterott (2009) hafa gæði kennslu ekki verið tekin með sem 

rannsóknarefni á heimanámi. Almenn skynsemi segir okkur þó að 

bekkjarkennslan hafi áhrif á heimanám. Hvað ef við hættum að einblína á 

heimanámshegðun nemenda og skoðum hegðun kennarans varðandi 

heimanám? Hvað með spurningu eins og þá hvort kennarinn setji hæfilegt 

magn af heimanámi fyrir, hvort nemendum finnist það sem sett er fyrir vera 

þess virði að vinna heima og hvort þeir hafi einhverja ánægju af því 

(Vatterott, 2009, bls. 72). Hún telur ennfremur að stærsti hluti rannsókna á 

heimanámi einblíni á nokkra þætti meðal annars þann tíma sem fer í 

heimanám, hann sé mikilvægari en verkefnið sjálft. Gengið er út frá því að 

þeim mun meiri tími sem varið er í verkefnið þeim mun betri verði 

námsárangur. Í öðru lagi sé unnið með hóp nemenda í stað einstaklinga sem 

þýðir að ekki er horft á mismunandi einstaklinga. Í þriðja lagi sé einungis litið 

til vinnubragða nemenda en ekki kennslu kennara. Með heimanáminu flytji 

kennari ábyrgðina á náminu yfir á nemandann og þar með sökina á að klára 

það ekki, þegar þannig stendur á (Vatterott, 2009, bls. 58).  

Þær miklu breytingar, sem hafa átt sér stað á þjóðfélaginu undanfarna 

áratugi, hefðu átt að breyta námi barna og unglinga en sú varð ekki raunin. 

Edelstein varar þeim hugmyndum framfarasinna um að aukið fjármagn sé allt 

sem þurfi til (Edelstein, 2008, bls. 21). Hann segir ennfremur að skólinn verði 

að sinna börnum eins og þau eru auk þess að tryggja þeim nám við hæfi. Til 

þess að svo megi vera þurfi kennarar að hafa fagvitund og starfsþekkingu. Þá 

spyr Edelstein að því hvort það markmið að gera skólakerfið réttlátara og taka 

mið af hverjum og einum og allir hafi jöfn tækifæri til náms hafi verið til 

einskis (Edelstein, 2008, bls. 23 – 25). „Fagleg færni kennarans, fimi hans til 

starfa, staða hans og menntun hlýtur að verða næsti kafli í umbótaskrá 

íslenska skólakerfisins” (Edelstein, 2008, bls. 31). 
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2.5 Erlendar rannsóknir á heimanámi 

Til að varpa ljósi á heimanám eru hér kynntar nokkrar erlendar rannsóknir. Í 

rannsókn á samstarfi heimilis og skóla í grísk – kýpverska menntakerfinu sem 

birt var árið 2009 kom fram sú skoðun foreldra að heimanám yki 

ábyrgðartilfinningu nemenda. Þá var heimanám álitið vera sú tenging sem 

væri hvað virkust í samstarfi heimilis og skóla. Sú skoðun, að stuðningur 

foreldra við heimanám skipti miklu máli til að standast væntingar skólans til 

nemenda, kom sterkt fram. Þá leiddi rannsóknin það í ljós að mæður 

aðstoðuðu börn frekar við heimanám og var það samhljóma við niðurstöður 

annars staðar frá. Ein af megin niðurstöðum rannsóknarinnar var hve 

mismunandi viðhorf foreldrar, sem rætt var við, höfðu til heimanáms og 

upplifun þeirra var ólík. Nemendur sem tilheyrðu lágstétt og fjölskyldur sem 

voru minna menntaðar, sérstaklega í dreifðum byggðum, þurftu meiri 

stuðning og meiri tíma til að sinna heimanámi en nemendur sem komu frá 

fjölskyldum sem voru vel menntaðar eða tilheyrðu þeim efnameiri. Þá var 

félagsleg og fjárhagsleg staða fjölskyldunnar áberandi varðandi aðbúnað og 

viðhorf til heimanáms (Symeou, 2009, bls. 87 – 88). Þannig veldur heimanám 

mismunun þar sem öll börn fá ekki sama stuðning og sömu aðstoð. Að mati 

Symeou er ekki verið að segja að heimanám í yngri bekkjum sé ónauðsynlegt 

heldur þurfi að skoða mörkin á milli heimilislífs og skólastarfs. Mörkin þar á 

milli séu óljós og það þurfi að skoða hlutverk heimanáms með samstarf 

heimilis og skóla í huga. Þá nefnir rannsakandi að gefa þurfi fjölskyldum 

tækifæri til að koma að skipulagi heimanáms og að hlusta þurfi á tillögur 

foreldra. Meðal tillagna foreldra um nýtt skipulag heimanáms var nefnt að 

heimanám fari fram í skólanum undir leiðsögn kennara. Foreldrar nefndu 

einnig að tengja þyrfti heimanám við athafnir utan skólans og að heimanámið 

eigi að vera einstaklingsmiðað (Symeou, 2009, bls. 89 – 90).  

Vegna þess hve flókið heimanám er sem fyrirbæri eru niðurstöður 

rannsókna ýmist á þá leið að það geri gagn, geri ekki gagn eða hafi ekki áhrif. 

Jákvæð áhrif er þó hægt að sjá en þau eru tengd aldri. Með hækkandi aldri 

nemenda eru tengsl heimanáms greinileg við námsárangur. Þessu heldur 

Voorhis fram um áhrif heimanáms meðal annars varðandi stærðfræðinám í 

fjórum skólum í Bandaríkjunum á skólaárunum 2004 – 2006. Um var að ræða 

nemendur í þriðja bekk og fjórða bekk en þar komu fram sterk tengsl á milli 

þátttöku foreldra í heimanámi barna sinna og árangurs í stærðfræði. Hún 

leggur til, í niðurstöðum sínum, að kennarar skoði með hvaða hætti 

heimanám sé skipulagt og að samráð þurfi bæði við foreldra og nemendur 

um heimanámið (Voorhis, 2009, bls. 143; 153 – 154). 
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Í bandarískri rannsókn á heimanámi voru niðurstöður meðal annars þær 

að kyn skipti ekki máli þegar viðhorf til heimanáms var kannað. Þessi 

rannsókn var sú fyrsta til að tengja saman námsárangur nemenda og 

heimanámsskipulag að sögn höfundar. Höfundur tekur tillit til þess að um 

sjálfsmatsrannsókn var að ræða en styrkur hennar fólst í stóru og fjölbreyttu 

úrtaki (Xu, 2009, bls. 121 – 122). Í kanadískri rannsókn árið 2008, sem 465 

foreldrar og 440 nemendur í fyrsta til fjórða bekk tóku þátt í, kom fram hjá 

miklum meirihluta nemenda og foreldra þeirra að heimanámi væri sinnt 

fjögur kvöld í viku hverri. Nálægt helmingur grunnskólanemenda sagðist nota 

15 – 30 mínútur á dag til að sinna heimanámi og 17% notaði 30 – 60 mínútur 

(Deslandes, 2009b, bls. 129).  

Cooper leggur til átta atriði sem kennarar ættu að hafa í huga þegar 

heimanám er skipulagt:  

1. Að tíminn sem notaður er fyrir heimalærdóm sé afmarkaður. 

2. Að betra sé að nemendur fái mörg stutt verkefni frekar en eitt langt.  

3. Að verkefni séu fjölbreytt.  

4. Að verkefnin séu misþung þó þau fjalli um sama námsefnið. Hann 
bendir á að rannsóknir sem hann hafi skoðað styðji þetta. Þannig verði 
nemendur virkir og áhugasamir um heimanámið.  

5. Að nemendur hafi valkosti varðandi verkefni og skil á þeim.  

6. Að það sé staðreynd að aðstæður nemenda heima fyrir séu 
mismunandi hvort sem varðar aðstöðu eða aðstoð.  

7. Að hjálpa þurfi nemendum við námstækni og tímastjórn.  

8. Að ekki sé alltaf gefin einkunn eða gerðar athugasemdir við 
heimaverkefnin (Cooper, 2007, bls. 102).  

Samantekt á jákvæðum áhrifum heimanáms úr rannsóknum sem Cooper 

skoðaði leiddi í ljós að heimanám í sex af fimmtíu rannsóknum sem hann 

skoðaði hafði heimanám jákvæð áhrif. Telur hann að haldgóð sönnunargögn 

úr rannsóknum liggi fyrir um að heimanám hafi jákvæð áhrif á árangur í 

kaflaprófum. Það ber að taka þessum niðurstöðum um jákvæð áhrif 

heimanáms með fyrirvara þar sem sönnunargögnin benda einungis til 

jákvæðra áhrifa á námsárangur sem metinn er með kaflaprófum. Aðrar 

rannsóknir sýna að vísu jákvæð tengsl á milli heimanáms og samræmdra 

prófa og bekkjarprófa. Annað námsefni hefur lítið verið skoðað út frá 

tengslum við heimanám. Sterkasta fylgnin er í eldri árgöngum en er veik eða 

engin hjá yngri aldurshópum. Fylgnin var sterkari þegar nemendur skráðu 

tíma en þegar foreldrar gerðu það. Jákvæð tengsl mældust bæði í lestri og 
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stærðfræði en þó ekki mjög sterk (Cooper, 2007, bls. 38 – 39). Vatterott 

(2009) heldur því fram að fyrir hverja rannsókn á heimanámi sem sýni 

ákveðna hluti sé hægt að finna aðra sem sýni andstæðu þeirra. Bæði 

stuðningsmenn heimanáms og andstæðingar þess geta því stutt sinn málstað 

með rannsóknum. Hún nefnir að rannsóknir sýni að það sé jákvæð fylgni á 

milli þess tíma sem varið er í heimanám og námsárangurs. Ef bornir eru 

saman hópar nemenda sem annars vegar þurftu að læra heima og hins vegar 

þeirra sem ekki þurftu þess, þá reyndist fyrrnefndi hópurinn sýna betri 

námsárangur. Þó eru til kannanir sem sýna gagnstæða niðurstöðu. 

Heimanám virðist vera hentugra fyrir eldri nemendur en yngri ef litið er til 

námsárangurs. Tengsl á milli heimanáms og árangurs verða minni ef fleiri 

breytur eru notaðar og að hverju aldursstigi fylgir hámarkstími til heimanáms  

(Vatterott, 2009, bls. 59 – 61).  

Samkvæmt Vatterott (2009) eru engar sannanir sem sýna fram á að 

heimanám auki námsárangur í fyrstu bekkjum grunnskóla. Það þýðir þó ekki 

að gildi heimanáms á þessum aldri sé ekkert. Tiltekur hún meðal annars að 

yngri börn hafi ekki eins þroskaða námshæfileika og einbeitingu og þau eldri. 

Þau yngri eru líka ósjálfstæðari í vinnubrögðum. Í stuttu máli telur hún það 

gilda um heimanám, að lítið magn gerir gagn en mikið magn gerir ógagn. 

Þessar niðurstöður telur hún að takmarkist af tvennu, sem er að niðurstöður 

rannsókna voru teknar fullgildar og ekki var horft til mismunandi nemenda 

(Vatterott, 2009, bls. 61 – 62). 

2.6 Íslenskar rannsóknir á heimanámi 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á heimanámi hérlendis hafa aðallega 

verið framkvæmdar í diplóma- og meistaraprófsritgerðum. Þar sem hluti af 

þessari ritgerð er samanburður á niðurstöðum eldri rannsóknar, sem var gerð 

fyrir ellefu árum, ákvað höfundur að fjalla um hana í stuttu máli hér. 

Rannsóknin bar sama heiti og sú sem höfundur átti hlut að áður og var 

fyrsta rannsóknin á heimanámi hér á Íslandi. Sjö nemendur stóðu að þeirri 

rannsókn, sem var lokaritgerð í diplómanámi við KHÍ. Rannsóknarspurningar 

voru tvær: Hvert er skipulag og framkvæmd heimanáms hér á landi? og hvert 

er viðhorf foreldra, nemenda og kennara til heimanáms? Rannsóknin náði til 

nemenda, foreldra/forráðamanna og kennara í fimmtu og níundu bekkjum í 

sjö grunnskólum. Fjöldi þátttakenda var 225 nemendur, 225 foreldrar og 71 

kennarar (Áslaug Þorsteinsdóttir, Garðar Páll Vignisson, Gyða 

Arnmundsdóttir, Hanna Guðbjörg Birgisdóttir, Kristín Þ. Magnúsdóttir, 

Margrét Tryggvadóttir og Margrét Þorvaldsdóttir, 2003). 
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Niðurstöður sýndu fram á að skipulag heimanáms var bundið áralangri 

hefð og stjórnaði hver kennari sínu skipulagi. Í rannsókninni var lagt til að 

heimanámið yrði gert einstaklingsmiðað til að koma til móts við hvern og einn 

nemanda því annars væri hætta á mismunun. Meðal annarra niðurstaðna í 

rannsókninni var að foreldrar og kennarar voru jákvæðari í garð heimanáms 

en nemendur. Greinilegt var af niðurstöðum að skólastefnu skorti um 

heimanám og skipulag þess. Nemendur sögðust nánast einir bera ábyrgð á 

heimanáminu á meðan kennarar og foreldrar litu svo á að ábyrgðin væri bæði 

foreldra og nemenda. Upplýsingar um stefnu viðkomandi skóla varðandi 

heimanám höfðu einungis 21% kennara og 33% forelda fengið. Viðhorf 

nemenda og foreldra til þess hver bæri megin ábyrgð á heimanáminu var 

ólíkt, þar sem 87% nemenda töldu sig bera megin ábyrgð á heimanámi sínu 

og 49% foreldra voru á þeirri skoðun. Tíminn sem fór í heimanám töldu bæði 

nemendur fimmta– og níunda bekkjar vera of langan og yngri nemendurnir 

töldu heimanámið vera um 11 mínútum lengra en æskilegt væri og þeir eldri 

voru á þeirri skoðun að stytta mætti heimanámið um 14 mínútur. Nemendur 

í fimmta bekk vörðu að meðaltali um 50 mínútum í heimanám en töldu 

æskilegan tíma vera 39 mínútur og nemendur í níunda bekk vörðu um 62 

mínútum að meðaltali í heimanám en töldu æskilegan heimanámstíma vera 

48 mínútur. Foreldrar nemenda í báðum árgöngum töldu heimanámstímann 

vera í takt við æskilegan tíma við vinnu heimanáms. Þegar spurt var um það 

á hvaða tíma dags nemendur ynnu heimavinnu sína kom í ljós að flestir 

nemendur eða 40% þeirra sögðust vinna heimanámið strax eftir skóla og 33% 

fyrir kvöldmat. Foreldrar þeirra töldu hinsvegar að 60% þeirra ynnu það fyrir 

kvöldmat. Flestir nemendur í fimmta bekk fengu aðstoð við heimanámið hjá 

móður sinni eða 64% þeirra og 18% bæði hjá móður og föður. Í níunda bekk 

fengu flestir nemendur einnig aðstoð hjá móður sinni eða 60% þeirra og 14% 

hjá móður og föður. Nemendur voru spurðir að því hvaða ástæður væru fyrir 

því ef þeir luku ekki heimanáminu og nemendur í fimmta bekk svöruðu flestir 

að þeir hefðu ekki getað lokið því (42%) eða hefðu gleymt að vinna 

heimanámið (30%). Nemendur í níunda bekk sögðu ástæðuna vera þá að þeir 

hefðu ekki getað það (33%), að þeir hefðu gleymt því (26%) og að þeir hefðu 

ekki nennt að vinna heimanámið (25%) (Áslaug Þorsteinsdóttir o.fl., 2003).  

2.7 Heimanám í aðalnámskrá grunnskóla og 
grunnskólalögunum 

Það vekur athygli að í grunnskólalögunum og nýrri aðalnámskrá er lítið sem 

ekkert fjallað um heimanám. Í almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla frá 

2011 stendur: „Foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni því 
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heimanámi sem skólinn og foreldrar hvers einstaks barns hafa orðið ásátt um 

og að frístundastarf og annað starf utan skóla komi ekki niður á námi 

barnanna“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 72). 

Þrátt fyrir að nær engin ákvæði séu um heimanám í lögum og 

reglugerðum um heimanám er það samt nánast órjúfanlegur þáttur af 

skólastarfi flestra skóla í gegnum hefðir sem byrjuðu sem samvinna heimilis 

og presta. Í athugasemdum við lagafrumvarp um grunnskóla nr. 91/2008 er 

gert ráð fyrir því að foreldrum sé gert að sjá til þess börnin sinni því 

heimanámi sem skólinn ákveður og að frístundastarf og annað starf utan 

skóla komi ekki niður á námi nemendanna (Þingskjal nr. 319/2007–2008). 

Það eru ekki allir sáttir við þessa túlkun á heimanámi og ábyrgð foreldra á 

því. Nanna Kristín Christiansen (2011) telur að þarna sé verið að gefa 

kennurum vald til að ráðstafa að einhverju leyti tíma fjölskyldunnar „Ég leyfi 

mér að vera ósammála þessari túlkun og tel hana ekki vera í samræmi við 

samtímann eða standa undir þeim væntingum sem gerðar eru til ávinnings af 

heimanámi“ (Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 126). 

2.8 Þátttökuskólar og heimanám 

Höfundur skoðaði heimasíður þátttökuskóla rannsóknarinnar sérstaklega 

með það í huga að kanna hvort stefna skólanna birtist á því svæði. 

Grundaskóli á Akranesi hefur farið þá leið að hafa ekki hefðbundið heimanám 

í 1. til 7. bekk skólans en sú ákvörðun var tekin vorið 2011. Undantekning frá 

því er sú að heimalestur telst enn vera heimanám. Í reynd er heimanámið á 

unglingastiginu einnig óhefðbundið. Þessi ákvörðun er tilkomin vegna 

þróunarvinnu í námsmatsverkefni veturinn 2010 – 2011, sem bar heitið 

Spegillinn (Grundaskóli, Akranesi, 2011). Á heimsíðu skólans er greinin, 

„Hugleiðingar um heimanám“, sem skrifuð er af aðstoðarskólastjóra 

Grundaskóla, Sigurði Arnari Sigurðssyni. Þar er fjallað um heimanám á 

skilmerkilegan hátt og segir þar meðal annars:  

Heimanám er stór þáttur í námi allra barna. Nánast á hverjum 

degi reyna nemendur og foreldrar að mæta kröfum um 

heimanám. Almennt virðast kennarar og foreldrar vera sammála 

um mikilvægi þessa verkefnis og að slík vinna hafi mikið gildi fyrir 

námsárangur. Sú tiltrú byggir ekki á menntarannsóknum eða 

tilteknum sannindum heldur nær eingöngu til tilfinningar um að 

þetta skipti máli (Sigurður Arnar Sigurðsson, 2011).  
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Þar segir ennfremur að mikilvægt sé að heimanám sé sem fjölbreyttast og 

taki tillit til getu hvers og eins. Greinarhöfundur segir einnig að sumir 

foreldrar séu ekki færir um að aðstoða við heimanám nemenda vegna 

tungumáls, menntunar, atvinnu eða heilsu. 

Við í Grundaskóla vinnum nú með hugmyndir um heimanám í 

nýju ljósi í samstarfi við nemendur og foreldra. Í þeirri 

endurskoðun eru sanngirni og tiltrú lykilhugtök. Við verðum að 

hafa áhuga á nemendum og trúa á að þeir hafi hæfileika sem eru 

ómetanlegir (Sigurður Arnar Sigurðsson, 2011).  

Það er nokkuð skýrt að þarna er verið að efast um gildi heimanáms fyrir 

námsárangur án þess að segja að leggja eigi það af. Umræðan sem Spegillinn 

kom af stað varð til þess að Grundaskóli ákvað að taka upp þá stefnu að leggja 

ekki fyrir heimanám í fyrsta– til sjöunda bekk að undanskildum lestri. Þarna 

kemur jafnframt fram að foreldrar og kennarar eru sammála um mikilvægi 

heimanáms. 

Í Klébergsskóla er í nokkrum orðum fjallað um heimanám á heimasíðu 

skólans og segir þar að heimanám sé á ábyrgð nemenda og 

foreldra/forráðamanna þeirra. Sé því ekki sinnt komi það niður á námsárangri 

(Klébergsskóli, e.d.).  

Í Réttarholtsskóla er afdráttarlaus afstaða með heimanámi en á heimasíðu 

skólans stendur. „Heimanám hefur margvíslegan tilgang og er mikilvægur 

þáttur í skólagöngu og námsárangri nemenda.“ (Réttarholtsskóli, e.d.). 

Heimanám er meðal annars til þess fallið: 

 Að veita nemendum tækifæri til að rifja upp og æfa það sem þeir 

hafa lært í skólanum. 

 Að búa nemendur undir námið í skólanum. 

 Að þjálfa nemendur í að afla sér þekkingar á eigin spýtur t. d. á 

bókasöfnum, netinu eða annars staðar. 

 Að gefa nemendum tækifæri til að „kafa dýpra“ í einstök 

viðfangsefni en tækifæri er til í skólanum. 

 Að þjálfa nemendur í að nýta tímann vel og skipuleggja vinnu sína á 

eigin spýtur. 

 Að leiðrétta það sem miður kann að hafa farið í skólanum þann 

daginn. 

 Að styrkja tengsl heimila og skóla (Réttarholtsskóli e.d.). 

Réttarholtsskóli virðist hafa nokkuð skýra stefnu hvað varðar heimanám 

og stefna skólans er að heimanám eigi að vera í grunnskólum. Hluti af þeirri 
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skýringu gæti verið að þarna er um unglingaskóla að ræða þar sem nemendur 

eru í áttunda– til tíunda bekk. 

Í Vesturbæjarskóla var ekki formlegt heimanám en þó er heimalestur enn 

heimanám í Vesturbæjarskóla.  

Ekki er ætlast til að nemendur séu með skriflegt heimanám í 

yngstu bekkjunum nema foreldrar óski sérstaklega eftir því. 

Hinsvegar er mikil áhersla lögð á heimalestur þegar nemendur 

eru farnir af stað í lestri. Nemendur fá með sér heim sérstök 

eyðublöð þar sem foreldrar eru beðnir um að skrá 

heimalesturinn. 

Allir foreldrar eru hvattir til að vinna heima með barni sínu í 

verkefni sem kallast "Allir í sama liði". Það felur í sér að foreldrar 

aðstoði barn sitt að undirbúa kynningu á tilteknu verkefni t.d. 

áhugamáli fjölskyldunnar og aðstoða síðan við kynningu í 

bekknum (Vesturbæjarskóli, 2009). 

Í Grunnskóla Grindavíkur og Grunnskólanum í Borgarnesi var ekki fjallað 

um stefnu skólanna varðandi heimanám á heimasíðum þeirra (Grunnskóli 

Grindavíkur, e.d.; Grunnskólinn í Borgarnesi, e.d.). Í báðum skólunum er þó 

unnið heimanám þó það komi ekki fram á heimasíðu skólanna hvernig því er 

háttað né hvernig skipulag eða tilgangur þess sé. 

Njarðvíkurskóli hefur tekið afstöðu til heimanáms og birtist stefna hans á 

heimasíðu Njarðvíkurskóla. Þar segir að það sé stefna skólans að vera með 

heimanám og þar er hlutverk foreldra, nemenda og kennara skilgreint. 

Hlutverk kennara, nemenda og foreldra varðandi heimavinnu er: 

Kennarar:  

 Setja fyrir og hafa eftirlit með að heimavinna sé unnin 

 Fara yfir heimavinnu og gefa nemendum endurgjöf 

 Sjá til þess að heimavinna sé við hæfi nemenda 

Nemendur: 

 Fylgjast með fyrirlögn heimavinnu frá kennara 

 Ljúka við heimavinnu á tilsettum tíma 

 Leggja sig jafn vel fram við heimavinnu og aðra skólavinnu hvað 

varðar frágang og viðleitni 
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Foreldrar: 

 Fylgjast með og hjálpa barni sínu við að ljúka við heimavinnu á 

réttum tíma 

 Styðja við bakið á barni sínu og hvetja það áfram við skólanámið 

 Láta kennarann vita ef heimavinna er ekki við hæfi nemenda 

(Njarðvíkurskóli e.d). 

Í Njarðvíkurskóla eru stjórnendur og kennarar greinilega búnir að velta 

skipulagi heimanáms fyrir sér og gerð er tilraun til að skilgreina hlutverk 

þeirra sem að heimanámi koma. Heimanámið er þar skipulagt sem 

samvinnuverkefni.  

2.9 Nemendur með sérþarfir og heimanám 

Höfundur veltir því fyrir sér hvort heimanám eigi rétt á sér í grunnskólum og 

með hvaða hætti það eigi þá að vera. Hvaða hindranir eru helstar varðandi 

heimanám nemenda með sérþarfir? Sé heimanám hluti af skipulagi 

kennslunnar á þá að vera sama heimanám fyrir alla eða á að útbúa 

einstaklingsmiðað heimanám fyrir nemendur? Það að standast ekki þær 

kröfur sem gerðar eru til einstaklings varðandi nám getur valdið niðurbroti 

hjá viðkomandi og er mikilvægt að sníða kröfur og væntingar að hverjum og 

einum.  

Í 13. grein laga um grunnskóla frá 2008 segir m.a. um rétt nemenda, að 

allir nemendur eigi rétt á kennslu við hæfi í viðeigandi húsnæði. Þar segir 

einnig: „Nemendur eiga rétt á því að njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum 

skólans. Þess skal gætt að vinnuálag í skóla sé hæfilegt“ (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að við val á kennsluaðferðum og skipulagi 

sé það skylda grunnskólans að sjá nemendum fyrir kennslu sem taki mið af 

þörfum þeirra og efli áhuga. „Kennsluhættir skulu taka mið af jafnrétti og 

jafnræði og mega ekki mismuna nemendum, t.d. eftir kynferði, búsetu, 

uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum, kynhneigð eða félagslegri stöðu“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 48 – 49).  

Í Salamancayfirlýsingunni frá árinu 1994, sem Menntamálaráðuneytið gaf 

út árið 1995 í íslenskri þýðingu og fjallar um grundvöll, stefnu og framkvæmd 

í málefnum nemenda með sérþarfir, segir meðal annars í 2. grein: 

 menntun sé frumréttur hvers barns og skylt sé að gefa því kost á að 

ná og viðhalda viðunandi stigi menntunar; 

 börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika og 

námsþarfir; 
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 í skipulagi menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af miklum 

mun á einstaklingum og þörfum þeirra;  

 einstaklingar með sérþarfir á sviði menntunar skuli hafa aðgang að 

almennum skólum og þar beri að mæta þörfum þeirra með 

kennsluaðferðum í þeim anda að mið sé tekið af barninu; (Mennta– 

og menningarmálaráðuneytið, 1995).  

Mikilvægt er að átta sig á fjölbreytileika þess hóps sem telst til „nemenda 

með sérþarfir“. Stór hluti þessa nemendahóps vinnur samkvæmt 

einstaklingsáætlun og því ætti ekki að halla á þá hvað varðar heimanám. 

Nemendur með sértæka námsörðugleika vinna ekki alltaf samkvæmt 

einstaklingsáætlun frekar en nemendur með leshömlun. Flestir þessara 

nemenda eru lengur að vinna heimavinnu sína en aðrir nemendur. Þá er sú 

aðstoð og aðstaða sem býðst heima ekki alltaf eins og þarfirnar segja til um. 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir er hugtakið „nemendur með 

sérþarfir“ skýrt á eftirfarandi hátt. 

Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám 

sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða 

félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni 

fatlaðra nr. 59/1992, nemendur með leshömlun, langveikir 

nemendur, nemendur með þroskaröskun, geðraskanir og aðrir 

nemendur með heilsutengdar sérþarfir (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010).  

Í 17. grein laga um grunnskóla stendur:  

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika 

og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur 

með leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í 

samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Þegar öll þessi lög, reglugerðir og aðalnámskrá eru höfð í huga væri hægt 

að álykta sem svo að þörfum nemenda með sérþarfir ætti að vera vel sinnt. 

Vaughn, Bos og Schumm (2011) tilgreina nokkrar viðmiðanir varðandi 

heimanám hjá börnum með ADHD. Þessar viðmiðanir má vel sjá fyrir sér í 

víðara samhengi og í raun má sjá þessa sex punkta hjá öllum nemendum ekki 

bara þá sem eru með ADHD.  
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 Verkefni sem nemendur ná ekki að ljúka í skólanum mega ekki verða 

að heimanámsverkefnum. Það hjálpar nemendum að aðskilja 

heimavinnu og skólaverkefni. Ef ekki er passað upp á þetta er hætta 

á að bæði heimanám og verkefni sem er ólokið í skólanum verði 

nemendum ofviða og hætta er á uppgjöf hjá nemendum.  

 Heimanám þarf að vera þannig skipulagt að nemendur viti að hverju 

þeir ganga varðandi verkefnið, einkunnargjöf og skil. 

 Heimanám á að vera eitthvað sem nemandinn hefur nú þegar lært, 

ekki kynning á nýju efni.  

 Skilgreina þarf lágmarksskil, það skiptir meira máli að skilja verkefnið 

en að ljúka því. 

 Það að hafa tímaramma sem nemendur geta nýtt sér í 

langtímaverkefnum eykur líkurnar á skilum. Það er hentugt að láta 

nemendur vinna saman að lausn sem pör þar sem það er líklegra til 

árangurs í langtímaverkefnum. Þá er upplagt að vera með minni 

verkefni tengd stóra verkefninu, sem einskonar vörður í 

tímarammanum. 

 Fá fjölskyldur til að vera þátttakendur í verkefninu (Vaughn, Bos og 

Schumm, 2011, bls. 170). 

Það er ljóst af þessari upptalningu að hér er verið er að koma til móts við 

ákveðinn hóp nemenda og er það nauðsynlegt. Höfundur veltir því fyrir sér 

hvort ekki eigi að skoða þessa punkta, eins og áður sagði, út frá öllum 

nemendum. Það ætti að vera eðlileg krafa nemenda sem vinna heimanám að 

ekki sé bætt við ólokinni vinnu sem sinna átti í kennslustund. Þá þarf skipulag, 

tímarammar og skil heimanáms að taka meira mið af einstaklingnum. 

Möguleikar þeir sem nefndir eru í sambandi við skil verkefna, s.s. paravinna 

gæti verið áhugaverð en vanda þarf þegar pörin eru valin saman þannig að 

allir séu virkir í verkefninu. Þá eru möguleikar nemenda á að skila í 

mismunandi formum mjög margir. Má þar nefna að verkefnið sé tekið upp 

og því skilað inn sem myndbandi eða hljóðbandi eða í formi leikrits. 

Það eru ekki allir sem ráða við heimavinnuverkefni frekar en námið í 

kennslustofunni. Ástæður eru af ýmsum toga og nægir þar að nefna 

mismunandi fjölskyldur, mismunandi nemendur og misgott námsefni. 

Brooker (2002) telur að þættir eins og tungumál og menning foreldra sé  

meðal þeirra þátta sem hafi áhrif á stuðning foreldra við heimanám barna 

sinna (Brooker, 2002, bls. 9). Slee (2011) fjallar um ríkjandi hefðir og hvernig 

þær hafi áhrif á einstakling í námi. Skólar, yfirvöld eða kennarar séu ekki 

vísvitandi að gera líf sumra nemenda erfiðara. Þetta séu frekar áhrif af 

flókinni samfélagsgerð og gildum, stefnu í menntamálum, námskrá, útþynntri 
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nálgun á kennslu og mati. Þá er ósveigjanleiki í uppbyggingu skóla og hvernig 

fjármagni er úthlutað einnig áhrifaþættir (Slee, 2011, bls. 87). Nussbaum 

(2006) bætir um betur þegar hún ræðir um samfélagslega stöðu með fjárhag 

sem viðmið og segir fjárhagsstöðu ekki neinn mælikvarða á samfélagslega 

stöðu. Hún segir að það sé sama hve mikinn pening við gefum manneskju í 

hjólastól, viðkomandi muni ekki hafa fullnægjandi aðgengi að opinberum 

svæðum nema þá ef opinber svæði verði endurhönnuð (Nussbaum, 2006, 

bls. 167 – 168). Ef þessir punktar frá Nussbaum og Slee eru skoðaðir með 

heimanám í huga er hægt að segja sem svo að ekki hafi allir nemendur 

möguleika á að ljúka sínu heimanámi vegna hindrana af ýmsum toga.  

Þegar nemendur eiga að sinna heimanámi þá fá þeir stundum aðstoð 

foreldra, systkina eða annarra til að leysa verkefnið. Augljóslega hafa ekki allir 

nemendur sömu aðstöðu eða hafa ekki tækifæri til að fá aðstoð. Þetta tengist 

menntun heimilisfólksins, menningu þess og hvernig húsnæði það býr í. Því 

er heimanám hindrun í því að allir fái sömu menntun. Nú á tímum halda 

margir fræðimenn og kennarar því fram að heimanám sé að verða einn af 

þeim þáttum sem snúa að misrétti til náms. Þegar heim er komið þurfa 

nemendur að glíma við heimanámið. Þetta er enn meira vandamál hjá 

nemendum sem eiga erfitt með nám. Þeir þurfa jafnvel að sinna námi heima 

sem þeir gátu ekki sinnt í skólanum auk heimanáms sem allir þurfa að vinna 

heima (Glasman, 2009, bls. 42; Good og Brophy, 2003, bls. 394). Hvað varðar 

þá nemendur sem eiga undir högg að sækja þá virðast þeir hætta að sinna 

heimanámi snemma á skólagöngunni. Bæði þykir þeim heimanámið of erfitt 

og/eða þeir eru orðnir leiðir á námstengdum verkefnum (Glasman, 2009, bls. 

42).  

Því lengri tíma sem nemendur verja í heimanám þeim mun minni árangri 

ná þeir. Þau litlu jákvæðu áhrif, sem heimanám hefur, eru of lítil miðað við 

þann tíma sem nemendur og kennarar eyða í verkið. Kohn (2006) heldur því 

fram að engar sannanir séu um að heimanám bæti námsárangur 

grunnskólanema (Kohn, 2006, bls. 37 – 39). Þetta eru heldur afdráttarlausari 

niðurstaða en sú sem Cooper (2007) komst að, þótt meginlærdómurinn sé sá 

sami (Cooper, 2007, bls. 38 – 39). 

Vaughn, Boss og Schumm (2011) segja að þau viðmið um heimanám hjá 

Cooper, um árgang margfaldaðan með 10 mínútum, henti ekki nemendum 

með sérþarfir og því þurfi að aðlaga þessa hugmynd að þeim. Markmiðið með 

því að hjálpa nemendum með heimanám er að styðja þannig við þá að þeir 

geti unnið sjálfstætt. Til þess að svo verði þurfa kennarar og foreldrar að 

vinna saman (Vaughn, Boss og Schumm, 2011, bls. 82).  



 

39 

2.10 Nemendur af erlendum uppruna og heimanám 

Á Íslandi er fjöldi nemenda með annað móðurmál en íslensku og viðkomandi 

nemendur hafa líka ólíkan menningarlegan bakgrunn. Mörg börn af 

erlendum uppruna hafa átt í erfiðleikum með nám sitt og hafa íslenskar 

rannsóknir á námsárangri þeirra sýnt fram á það (Börkur Hansen og Hanna 

Ragnarsdóttir, 2010, bls. 19). 

Það er ekki erfitt fyrir börn að skilja heimamenningu sína en það getur 

verið erfiðara fyrir sama einstakling að skilja skólamenningu (Brooker, 2002, 

bls. 1 – 2). Það getur því verið að nemendur skilji ekki verkefnin eins og til er 

ætlast hvort sem það eru verkefni í tímum eða heimavinna. Það að vera 

staddur annars staðar en í heimalandi sínu getur verið erfitt þegar beita þarf 

tungumáli þess lands eins og til dæmis í grunnskólum. Moore (2000) fjallar 

um að í skólum séu nemendur sem passa vel inn í menntakerfið, menning 

þeirra sé „rétt“ og svo séu aðrir sem hafa ekki „réttu“ menninguna, þeir passi 

illa inn í skólana og séu oft ekki metnir út frá verðleikum menningar sem 

kennarar þekkja lítið sem ekkert til (Moore, 2000, bls. 98). Hér er komið inn 

á jafnrétti og fjallar Edelstein (2008) um efnið og spyr hvað valdi því að 

tungutakið skilji stéttir meira að en tekjur? Ef það er í raun svo þá er það 

tungan sem skiptir í stéttir en ekki fjármagnið. Lýðræði og jafnrétti milli 

manna er því háð öðrum þáttum en áður hefur verið haldið fram svo 

framarlega sem tungutakið er jafn mikilvægt og hér er haldið fram (Edelstein, 

2008, bls. 51). Það að vera nemandi í þeirri stöðu að þurfa að fá stuðning og 

aðstoð við heimanám er krefjandi fyrir nemandann og fyrir heimilið. Það 

hlýtur að halla verulega á jafnrétti til náms ef þeir sem eiga að veita aðstoð 

við heimanámið eru ekki íslenskir og skilja illa eða alls ekki hvað eigi að gera 

í heimanámi. 

Ólafur Páll Jónsson (2011) nálgast hugsanlegt misrétti í menntakerfinu á 

eftirfarandi hátt: „Ef menntakerfið mismunar einstaklingum, t.d. vegna 

uppruna, kynferðis, kynþáttar eða félagslegs bakgrunns, þá er eins víst að það 

festi í sessi rangláta útdeilingu gæða frekar en að stuðla að réttlátri 

útdeilingu“ (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 77). Tungumálið er ekki eina 

hindrunin í skólastarfi því nemendur sem þurfa stuðning, og einnig þeir 

nemendur sem eru hægir, gætu verið í vandræðum með að sinna heimanámi 

sem gert er ráð fyrir að allir sinni. 

Það hlýtur að vekja upp ýmsar spurningar er snúa að jafnrétti til náms hve 

langt er oft á milli laga og reglugerða sem segja til um jafnrétti til náms í 

tengslum við það hvernig framkvæmd þess í rauninni er. Það þekkja það 

flestir sem vinna við menntun að ekki fylgja fárveitingar öllum lögum og 

reglugerðum. Þannig að erfitt getur verið fyrir þá sem stýra stofnunum sem 
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vinna með nemendur meðal annars af erlendum uppruna að koma 

fullkomlega til móts við þarfir þeirra einstaklinga. 

2.11 Samantekt 

Sá fræðimaður sem er mest áberandi í skrifum um heimanám er Harris 

Cooper. Hann skilgreinir heimanám á þann hátt að það séu þau verkefni sem 

kennari leggur fyrir og ætlast sé til að unnin séu heima. Heimanám á Íslandi 

hefur þróast frá því að vera samvinnuverkefni í það að vera skylduverkefni 

sem foreldrar eru ábyrgir fyrir að sé unnið. Í Danmörku hefur verið lögð 

áhersla á einstaklingsmiðað nám í menntakerfinu og engin opinber stefna er 

um heimanám hvorki varðandi umfang né tímafjölda (Kryger og Ravn, 2009, 

bls. 8). Hvað varðar heimanám í Bandaríkjunum hafa sjónarmiðin sveiflast frá 

því að hafa heimanám til þess að hafa það ekki. Þar hafa fræðimenn velt fyrir 

sér tilgangi þess og markmiðum með því án þess að fram hafi komið hjá þeim 

einhver ein lausn. Tilgangur þess og framkvæmd virðist í besta falli óljós og 

benda erlendar rannsóknir til þess að svo sé, sem og rannsóknin frá árinu 

2003. Skólastjórnendur hér á landi setja sumir fram, á heimasíður stofnanna 

sinna, skilgreiningar á heimanámi en virðast ekki skilgreina um leið tilgang 

þess og framkvæmd. 

Orðræðan hefur sveiflast frá því að vera með heimanámi til þess að vera 

á móti því bæði hérlendis sem erlendis. Grunnskólar á Íslandi hafa flestir verið 

með óljósa stefnu varðandi heimanám en fleiri virðast vera því fylgjandi en 

ekki. Rannsóknir, bæði erlendar sem og innlendar, hafa dregið fram misréttið 

sem felst í heimanámi er snýr að nemendum með sérþarfir og þeirra sem eiga 

annað móðurmál en íslensku. Þetta er veruleikinn þrátt fyrir að lögin fjalli um 

að ekki megi mismuna nemendum á neinn hátt. Getur verið að hluti 

vandamálsins sé sá að ekki skuli vera fjallað um heimanám í íslenskum lögum 

og reglugerðum? Í raun eru nokkur orð í aðalnámskránni frá 2011 þau einu 

sem fjalla um heimanám en þar segir að foreldrar beri ábyrgð á heimanámi 

barna sinna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 72). Það er á engan hátt 

gerð tilraun í lögum og reglugerðum til að skilgreina tilgang eða framkvæmd 

heimanáms sem hlýtur að hafa áhrif á námsframvindu hjá nemendum með 

sérþarfir og nemenda sem eru tvítyngdir. 

 

 

 

 



 

41 

3 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf nemenda í fimmtu og níundu 

bekkjum þátttökuskólanna til heimanáms og viðhorf foreldra/forráðamanna 

þeirra til þess, ásamt því að kanna stöðu, tilgang og framkvæmd heimanáms 

nemendanna. Rannsókninni var einnig ætlað að bera niðurstöður 

rannsóknarinnar saman við sambærilega rannsókn sem framkvæmd var árið 

2003. Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notuð var, 

þátttakendur, framkvæmd, gagnaöflun og gagnagreiningu, úrvinnslu gagna, 

siðferðileg álitamál, áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar. 

Rannsóknarspurningar, sem settar voru fram í upphafi ritgerðarinnar verða 

einnig til umfjöllunar.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn er notast við megindlega rannsóknaraðferð (e. 

quantitative research methods). Megindleg rannsóknaraðferð byggir á 

tölfræðilegri greiningu þar sem hægt er að mæla marktækan mun á milli 

hópa sem verið er að rannsaka. Í megindlegum rannsóknum er stuðst við 

töluleg gögn sem eru lýsandi fyrir úrtakið (Creswell, 2012, bls. 12 – 16). Í 

rannsókninni eru töluleg gögn unnin úr spurningalistum sem lagðir voru fyrir 

þátttakendur en spurningalistar eru mælitæki sem hægt er að nota í 

megindlegum rannsóknum. „Það sem skilgreinir spurningakönnun sem 

sérstaka rannsóknaraðferð er sú leið sem valin er við öflun gagna – að spyrja 

spurninga“ (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 331). Þorlákur Karlsson (2003) telur 

það vera styrk spurningakannana að hægt er að safna fjölbreyttum gögnum 

á skömmum tíma. 

Til þess að fá svör við rannsóknarspurningum var að mati rannsakanda 

heppilegast að nota spurningalistakönnun sem rannsóknaraðferð. 

Spurningalistar voru lagðir fyrir nemendur, foreldra/forráðamenn og kennara 

í sjö grunnskólum, á rafrænan hátt, um viðhorf þeirra til heimanáms.  

3.2 Rannsóknarspurningarnar 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í upphafi voru eftirfarandi og 

rannsókninni er ætlað að svara þeim.  

Hver er staða heimanáms í sjö grunnskólum?  

Hver er tilgangur heimanáms og hvernig er framkvæmd þess í dag? 
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Hver eru viðhorf foreldra, nemenda og kennara til heimanáms og hafa þau 

breyst frá rannsókninni 2003 til dagsins í dag?  

Síðustu rannsóknarspurningunni, varðandi breytingar á heimanámi frá 

árinu 2003 verður svarað í umræðukaflanum.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru, eins og áður sagði, nemendur, foreldrar/forráðamenn og 

kennarar í fimmta og níunda bekk í sjö grunnskólum. Þó það rýri að einhverju 

leyti niðurstöður rannsóknarinnar að hafa ekki slembiúrtak, þá verður að 

hafa í huga að rannsakandi ákvað að óska eftir þátttöku þeirra skóla sem tóku 

þátt í rannsókninni frá árinu 2003 og því var um hentugleikaúrtak (e. 

convenience sampling) að ræða. Hentugleikaúrtak gefur möguleika á 

samanburði við rannsóknina frá árinu 2003. Skólarnir sem um ræðir voru 

Vesturbæjarskóli, Grunnskólinn í Borgarnesi, Grundaskóli á Akranesi, 

Grunnskóli Grindavíkur, Njarðvíkurskóli, Réttarholtsskóli og Klébergsskóli á 

Kjalarnesi. Þátttökuskólarnir í eldri rannsókn voru þeir skólar sem 

rannsakendur störfuðu við sem kennarar að undanskildum Réttarholtsskóla.  

3.3.1 Nemendur 

Þátttakendur voru 320 og þar af 139 nemendur úr fimmta bekk og 181 

nemendur úr níunda bekk og allir nemendur tóku þátt með leyfi foreldra. 

Heildarsvarhlutfall nemenda var 95% eins og sjá má í töflu 1 og þar kemur 

einnig fram mismunandi svarhlutfall nemenda eftir skólum. Í 

Réttarholtsskóla ákvað skólastjóri að einn af þremur nemendahópum úr 

níunda bekk tæki þátt í rannsókninni og samþykkti rannsakandi það. Í 

skólanum var enginn fimmti bekkjur þar sem skólinn er með nemendur frá 

áttunda bekk upp í tíunda bekk. Skólastjóri Grundaskóli á Akranesi taldi ekki 

ástæðu til að nemendur í fimmta bekk tækju þátt í rannsókninni þar sem 

eiginlegt heimanám er ekki lengur þar á yngsta og miðstigi skólans. Í 

Vesturbæjarskóla tóku 51 nemandi úr fimmtu bekkjum þátt í rannsókninni 

en skólinn er einungis með fyrstu til sjöundu bekkjar árganga. Úrtak nemenda 

voru þeir nemendur sem komu í tölvuver hvers skóla til að taka könnunina 

en ekki fjöldi nemenda eftir árgöngunum. Það stóð ekki öllum nemendum í 

þessum árgöngum til boða að taka þátt í rannsókninni, eins og fram hefur 

komið. 
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Tafla 1. Fjöldi þátttakenda og þátttökuprósenta árið 2014 

Skóli Fjöldi nemenda 

(Þátttökuprósenta) 

Fjöldi 

foreldra/forráðamanna 

(Þátttökuprósenta)  

Fjöldi 

kennara 

Grunnskóli 

Grindavíkur 

71 (97%) 28 (39%) 7 

Njarðvíkurskóli 61 (95%) 21 (33%) 4 

Klébergsskóli 21 (95%) 8 (36%) 4 

Réttarholts– 

skóli1 

18 (100%) 14 (78%) 7 

Grundaskóli 

Akranesi2 

49 (100%) 21 (43%) 0 

Grunnskólinn í 

Borgarnesi 

49 (91%) 28 (52%) 3 

Vesturbæjar– 

Skóli3 

51 (89%) 24 (42%) 0 

Heildarfjöldi 320 (95%) 144 (46%) 25 

 

3.3.2 Foreldrar/forráðamenn 

144 foreldrar/forráðamenn tóku þátt í rannsókninni og var heildarsvarhlutfall 

þeirra 46% sem rannsakandi þarf að hafa í huga við túlkun niðurstaðna þar 

sem það er hæpið að alhæfa út frá heildarsvarhlutfallinu. Hvað varðar 

útreikninga á þátttökuprósentu foreldra var gengið út frá þeim 

nemendafjölda sem kom í tölvuver hvers skóla. Það skal þó tekið fram að 

fjöldi foreldra sem fékk rafpóst um könnunina voru fleiri en nemendafjöldinn 

segir til um. Tölvupóstur til foreldra/forráðamanna sem sendur var í gegnum 

Mentor var sendur á alla sem eru á póstlista hvers nemenda og geta það verið 

allt að 4 tölvupóstar til foreldra vegna eins nemenda. Í kynningarbréfi með 

könnuninni kom skýrt fram að einungis einn aðili skyldi svara fyrir hvern 

nemanda. Ítrekun var send til foreldra í gegnum Mentor samskiptakerfi 

                                                           
1 Þriðjungur árgangs tók þátt í rannsókninni. 

2 Níundi bekkur tók þátt. 

3 Fimmti bekkur tók þátt. 
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skólanna. Svarhlutfall foreldra var hæst í Réttarholtsskóla og í 

Grunnskólanum í Borgarnesi eins sjá má í töflu 1.  

3.3.3 Kennarar 

Samtals fengu 56 kennarar tölvupóst um þátttöku í könnuninni og var fjöldi 

þeirra mismunandi eftir skólum. Rannsakandi gerði ráð fyrir að þeir kennarar 

sem kæmu að kennslu þeirra bekkja sem tækju þátt í könnuninni fengju 

tölvupóst en í sumum skólum fengu einungis umsjónarkennarar tölvupóst 

um þátttöku. Skólastjórar réðu því hvaða kennarar fengu boð um að taka þátt 

í rannsókninni en rannsakandi óskaði eftir því að allir kennarar sem komu að 

kennslu fimmtu og níundu bekkja tækju þátt í rannsókninni. Kennarar fengu 

sendan ítrekunarpóst um að taka þátt í rannsókninni nokkrum dögum eftir 

fyrsta netpóstinn. Í Grunnskóla Grindavíkur svöruðu 7 kennarar könnuninni, 

4 í Njarðvíkurskóla, 4 í Klébergsskóla, 7 í Réttarholtsskóla og í Borgarnesi 

svöruðu 3 kennarar eins og sjá má í töflu 1. Enginn kennari svaraði í 

Grundaskóla á Akranesi né í Vesturbæjarskóla. Þátttaka kennara í 

rannsókninni var of lítil til að hægt sé að nota niðurstöður svara þeirra og 

ákvað rannsakandi að halda þeim fyrir utan. 

3.4 Mælitækið 

Mælitækið er spurningalistarnir sem sendir voru til þátttakenda og byggðu 

þeir að hluta til á spurningunum sem notaðar voru í rannsókninni 2003, eins 

og fram hefur komið. Spurningalistarnir sem lagðar voru fyrir vörðuðu 

framkvæmd heimanáms, tímalengd, staðsetningu þess, stefnumörkun 

skólanna varðandi það og viðhorf þátttakenda til heimanáms. 

Spurningalistarnir voru allir í rafrænu formi.  

Listarnir voru forprófaðir til þess að athuga hvort einhverjir gallar væru á 

þeim og voru forprófanir einnig framkvæmdar á rafrænu formi. 

Nemendaspurningarnar voru forprófaðar með aðstoð nemenda í 8. bekk 

Grunnskóla Grindavíkur og rannsakandi lagði þær fyrir nemendur á 

skólatíma. Vinir og kunningjar rannsakanda forprófuðu foreldra– og 

kennaraspurningarnar.  

Spurningalistakannanir sem sendar voru út teljast ekki einsleitir hvað 

varðar spurningar eða svarmöguleika. Hóparnir þrír fengu ekki allir sömu 

spurningar og svarmöguleikar voru ekki alltaf jafnmargir. Sumar 

spurningarnar voru eins hjá öllum þremur hópunum. Spurningarnar voru 

tvenns konar; annars vegar var um að ræða lokaðar spurningar og hins vegar 

opnar spurningar. Flestar voru þó lokaðar með svarmöguleikum allt frá 

þremur og upp í ellefu gildi. Bæði var boðið upp á svarmöguleika án miðju og 
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einnig á Likertskvarða með miðju. Hlekkur á rannsóknina var sendur á 

þátttakendur og taldist viðkomandi hafa gefið upplýst samþykki með því að 

svara könnuninni.  

Þorlákur Karlsson, Fanney Þórsdóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir 

(2006) segja að sumir þeirra, sem geri spurningalistakannanir, vilji hafa 

miðjusvar fyrir þá svarendur sem ekki hafi skoðun á málefninu sem spurt er 

um. Þá eru svarendur ekki að gera sér upp skoðun á meðan aðrir sem gera 

spurningalistakannanir eru þeirrar skoðunar að með því að bjóða upp á miðju 

þá séu alltaf einhverjir sem velja miðju umhugsunarlaust í stað þess að gefa 

upp sína skoðun (Þorlákur Karlsson, Fanney Þórsdóttir og Guðbjörg Andrea 

Jónsdóttir, 2006, bls. 611).  

Nemendur fengu spurningalista með 29 spurningum sem, allar nema ein, 

voru í formi lokaðra spurninga. Foreldrar/forráðamenn fengu spurningalista 

með 34 spurningum sem allar voru lokaðar spurningar nema ein. Kennarar 

fengu spurningalista með 39 spurningum sem allar voru lokaðar spurningar 

nema ein. 

3.5 Gagnaöflun og framkvæmd 

Áður en gagnaöflun með spurningalistunum hófst var óskað eftir leyfi 

skólaskrifstofa allra skólanna til þess að leggja fyrir stutta könnun með 

rafrænum hætti. Þegar leyfi skólaskrifstofu hvers skóla var fengið voru send 

út kynningarbréf til þátttökuskólanna vegna rannsóknarinnar. Bréfunum var 

fylgt eftir með símtali eða heimsókn af hálfu rannsakanda. Samþykki fékkst 

frá stjórnendum þátttökuskólanna fyrir rannsókninni. Þegar leyfi skólastjóra 

hvers skóla lá fyrir var fundinn dagur til að leggja spurningalistakannanirnar 

fyrir. Hvað varðar undirbúning vegna heimsókna í skólana sendi rannsakandi 

ýmist bréf með hugsanlegu skipulagi eða heimsótti skólana. Að meðaltali liðu 

tvær vikur frá því að rannsakandi náði samband við skólastjóra viðkomandi 

skóla og þar til könnunin var lögð fyrir þátttakendur. Leyfi foreldra, kennara 

og skólastjórnenda var aflað áður en könnunin var lögð fyrir.  

Öflun gagna hófst 20. mars 2014 og lauk 9. apríl 2014. Rannsakandi útbjó 

spurningalista sem sendir voru rafrænt til nemenda (viðauki F), kennara 

(viðauki E) og foreldra (viðauki D) með mismunandi hætti. Kennarar fengu 

sendan tölvupóst með netslóð þar sem þeim var boðin þátttaka. 

Foreldrar/forráðamenn fengu netslóð senda í gegnum Mentor. Til þess að ná 

til nemenda þurfti rannsakandi að búa til netpóstfang fyrir hvern og einn 

nemenda sem tóku þátt í rannsókninni og rannsakandi sendi á þau netfang 

slóð til þess að nemandi gæti tekið þátt í könnuninni.  
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Foreldrar/forráðamenn fengu sent kynningarbréf (viðauki A) í gegnum 

Mentor viku áður en kannanirnar voru sendar út og gafst þeim tækifæri til að 

segja sig frá rannsókninni sem og fyrir hönd barna sinna. Skólastjóri á 

hverjum stað sá um að rafbréfin væru send til þeirra (viðauki B). Kennurum 

var einnig sent kynningarbréf (viðauki C) áður og gátu sagt sig frá 

rannsókninni. Mjög jákvæð viðbrögð fengust frá skólayfirvöldum og öllum 

skólastjórum. Rannsakandi sendi ítrekunarbréf um þátttöku til foreldra og 

kennara. Það var gert í gegnum Mentorkerfið og netpóst á hvern skóla fyrir 

sig. Rannsakandi miðaði við að senda þessa ítrekun eigi síðar en viku eftir að 

þátttökupósturinn með rannsókninni var sendur út.  

Nemendur voru boðaðir í tölvuver hvers skóla þar sem rannsakandi var 

búinn að opna könnunina fyrir hvern og einn. Svörun nemenda var fengin 

með fyrirlögn á rafrænu formi spurningalistakönnunar á skólatíma. Það tók 

nemendur 10 – 15 mínútur að svara könnuninni. Nemendur í fimmta bekk 

voru lengur en nemendur í níunda bekk að svara. Einhverjir nemendur 

skiluðu ekki niðurstöðum sínum inn á réttan hátt, annað hvort með því að 

gleyma að ljúka könnuninni eða með því að fara út úr henni ólokinni með því 

að loka vafranum. Þátttaka og samstarfsvilji allra nemendanna var til 

fyrirmyndar. Kennarar fengu lengri og ítarlegri spurningalista í rafrænu formi 

sem þeir svöruðu einnig á skólatíma og voru um 15 mínútur að svara. 

Foreldrar/forráðamenn fengu sérstakan rafrænan spurningalista sem sendur 

var heim til þeirra í gegnum Mentor. Rannsakandi gat ekki fylgst með hve 

lengi foreldrar/forráðamenn voru að ljúka spurningalistanum en áætla má að 

svartími þeirra hafi verið nálægt 15 mínútum ef miðað er við fjölda spurninga 

og þann tíma sem forprófun á þessum spurningalista tók. Gagnasöfnun fór í 

gegnum vefsíðuna Survey Monkey en þátttakan var mjög góð hjá nemendum 

en hjá foreldrum var svörunin minni. Svörunin hjá kennurum var mjög 

misjöfn eftir skólum. 

Miklu máli skiptir að fá sem flesta þátttakendur til að svara öllum 

spurningunum og að allir skilji spurningarnar á sama hátt. Þar skipta vönduð 

vinnubrögð og uppsetning spurninga miklu máli sem og samspil þeirra og 

svarkosta. Orðfærið þarf að vera einfalt og skýrt til að allir svarendur skilji 

spurningarnar og svarkosti (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 332).  

Hvað varðar nemendaspurningarnar var rannsakanda ljóst, áður en 

spurningalistakönnunin var lögð fyrir, að sumir nemendur fimmtu bekkja 

myndu lenda í vandræðum með orðalag spurninganna og einstök hugtök. 

Þetta stangast á við orð Þorláks Karlssonar (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 332) 

hér fyrir ofan að einhverju leyti, en hér er rannsakandi að vísa til mismunandi 

lestrarkunnáttu nemenda í fimmta bekk. Áberandi var einnig að nemendum 
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af erlendum uppruna í fimmtu bekkjum reyndist erfitt að skilja orðalag sumra 

spurninga í þessari könnun þrátt fyrir útskýringar bekkjarkennara og 

rannsakanda á einstaka orðum. 

3.6 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagna hófst 9. apríl 2014 en þann dag var lokað fyrir svörun 

spurningakannananna. Þegar könnununum var lokað í Survey Monkey tók 

rannsakandi þá ákvörðun að notast við Excel við nánari úrvinnslu gagnanna. 

Um lýsandi tölfræði var að ræða við úrvinnslu gagna. Gögnin sem söfnuðust 

gefa þó tilefni til frekari skoðunar með krosstöflum en rannsakandi mat það 

svo að ekki væri svigrúm í þessari ritgerð til að skoða gögnin frekar hvað sem 

síðar kann að verða. 

3.7 Siðferðileg álitamál rannsóknarinnar 

Sigurður Kristinsson fjallar um fjórar höfuðreglur er varða siðferðilegt gildi 

rannsókna. Sjálfræðisregluna sem segir að bera eigi virðingu fyrir 

manneskjunni, skaðleysisregluna sem kveður á um að valda ekki öðrum 

skaða, velgjörðarregluna sem snýst um að láta gott af sér leiða og loks 

réttlætisregluna þ.e. að þeir hópar sem teljast veikir fyrir séu verndaðir fyrir 

áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73 – 74).  

Það er mat höfundar að allt hafi verið gert til að fylgja þessum fjórum 

höfuðreglum. Með því að senda þátttakendum í rannsókninni rafbréf þar sem 

þeir gátu sagt sig frá henni var komið til móts við sjálfræðisregluna. Í bréfum 

til foreldra/forráðamanna kom fram að þeir gátu sagt börn sín frá könnuninni 

með því að hafa samband við umsjónarkennara. Það bréf barst foreldrum 

nokkrum dögum fyrir þann dag sem könnun nemenda fór fram. Rannsakandi 

þurfti ekki að tilkynna né fá leyfi Persónunefndar þar sem um 

ópersónugreinanlegar upplýsingar er að ræða (Lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga, 2000). Í fyrirlögn spurningalistanna hjá 

nemendum var það ítrekað af hálfu rannsakanda að um ópersónugreinanleg 

gögn væri að ræða. Með ópersónugreinanlegum gögnum var tryggt að 

þátttakendur verða ekki fyrir skaða (skaðleysisreglan) né voru þeir í hættu 

sem teljast veikari (réttlætisreglan). Þá er von höfundar að rannsóknin hafi 

þau áhrif að stjórnendur þátttökuskólanna setji fram stefnu í heimanámi auk 

þess að tilgreina tilgang og með hvaða hætti framkvæmd eigi að vera ef 

heimanám á að vera í viðkomandi skóla og verði þannig til góðs 

(velgjörðarreglan).  
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3.8 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Réttmæti og áreiðanleiki tengjast vali á úrtaksaðferð, gagnasöfnun og 

gagnagreiningu en rannsakanda er ætlað að leita allra leiða til að auka gæði 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013, bls. 66).  

Réttmæti (e. validity) er skilgreint sem mælikvarði á sannleika eða 

nákvæmni fullyrðingar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 27). Silverman 

(2005) skilgreinir réttmæti sem sannleika (Silverman, 2005, bls. 210). 

Réttmæti er skipt í tvennt, annars vegar er um innra réttmæti að ræða sem 

vísar til gæða tilraunasniðsins og trúverðugleika þeirra ályktana sem dregnar 

eru. Ytra réttmæti vísar til þess hvort hægt sé að yfirfæra niðurstöðurnar úr 

rannsókninni yfir á þýði (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 211).  

Krafan um hlutlægni og nákvæmni við rannsóknaráætlun, segir 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir (2013), að sé sú umgjörð sem skapast við að 

tryggja áreiðanleika og ályktunargildi niðurstaðna í rannsókninni. Allt sem 

ógnar innra réttmæti hefur áhrif á ytra réttmæti, þ.e. hvort hægt sé að álykta 

yfir á þýði út frá niðurstöðum (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 378). 

Það er ekki hægt að yfirfæra úrtak kennara í þessari rannsókn yfir á þýði 

kennara. Til þess voru þátttakendur of fáir og var því ákveðið að nota ekki 

svör kennara eins og fram hefur komið. Hvað varðar úrtak foreldra er 

svarhlutfallið frekar lágt þannig að ekki er hægt að yfirfæra svör þeirra á þýði 

foreldra nemenda í þessum árgöngum, en gefur þó ákveðnar vísbendingar. 

Stærð úrtaks nemenda og svarhlutfall þeirra gefur tilefni til að yfirfæra 

niðurstöður yfir á þýðið nemendur í þessum árgöngum. Samkvæmt Þórólfi 

Þórlindssyni og Þorláki Karlssyni skiptir stærð úrtaks miklu máli en erfiðara er 

að segja til um hver sú stærð eigi að vera. Veltur sú stærð meðal annars á 

stærð þýðisins sem úrtakið er tekið úr (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2013, bls. 115).  

Vatterott (2009) talar um bjögun (e. bias) rannsakanda og að ályktanir 

rannsakanda séu alltaf hluti af honum. Það sé auðvelt að túlka alveg eins gögn 

á hvaða veg sem er og því beri að taka niðurstöður hverrar rannsóknar með 

varúð (Vatterott, 2009, bls. 68). Hvað áreiðanleika varðar þá þarf að ganga úr 

skugga um áreiðanleika tölfræðilegra mælinga. Þetta er gert til að mynda 

með því að endurtaka prófið. Þegar það er gert er áreiðanleikastuðullinn 

fundinn með því að athuga fylgni á milli fyrra og seinna prófsins. Áreiðanleiki 

segir til um stöðugleika mælinga frá einni mælingu til annarrar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 212). Rannsóknin var ekki 
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endurtekin. Því liggur áreiðanleikastuðull ekki fyrir. Rannsakandi telur að 

með fyrirlögn spurningalistanna í gegnum netið og það hve vandaðir 

spurningalistarnir voru hafi hann tryggt ákveðið réttmæti og áreiðanleika. 
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4 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í þessum kafla varðandi viðhorf 

nemenda og foreldra/forráðamanna til heimanáms, stöðu þess, tilgang og 

framkvæmd í fimmtu og níundu bekkjum grunnskóla. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru, eins og fram hefur komið, nemendur, 

foreldrar/forráðamenn og kennarar og spurningalistarnir sem lagðir voru 

fyrir þá voru mismunandi. Nemendur voru með hátt svarhlutfall eða 95% og 

svöruðu 320 nemendur í sjö skólum spurningalistanum og þar af 139 sem 

voru úr fimmtu bekkjum og 181 sem voru í níundu bekkjum grunnskólanna. 

Svarhlutfall foreldra var 46% en 144 foreldrar/forráðamenn svörðu 

spurningalistanum. Þar sem svarhlutfall kennara var mjög lágt og eingöngu 

25 kennarar svöruðu spurningalistanum verða niðurstöður kennara ekki 

notaðar í þessari rannsókn, eins og fram hefur komið. Þegar niðurstöður 

foreldra/forráðamanna verða skoðaðar verður talað um foreldra. 

4.1 Viðhorf til heimanáms 

 

Mynd 1. Hvort ert þú sammála eða ósammála að í grunnskólum eigi að vera   
heimanám? 

Niðurstöður sýndu 56% foreldra voru hlynntir því að heimanám væri hluti 

af námi nemenda en 33% þeirra fannst það ekki eiga að vera hluti af náminu, 

eins og sjá má á mynd 1. Svarhlutfallið hjá nemendum skiptist hins vegar 

nokkuð jafnt þar sem 36% nemenda fannst heimanám eiga að vera hluti af 
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námi þeirra, 37% þeirra fannst heimanám ekki eiga að vera hluti af skipulagi 

náms þeirra og 27% þeirra tóku ekki afstöðu til þess.  

4.1.1 Viðhorf nemenda í fimmtu og níundu bekkjum til 
heimanáms 

Nemendur í fimmta bekk voru hlynntari heimanámi en nemendur í níunda 

bekk, eins og sjá má í töflu 2. Rúmlega fjórðungur nemenda í fimmta bekk og 

í níunda bekk taka ekki afstöðu til spurningarinnar. 

 

Tafla 2. Afstaða nemenda í fimmtu og níundu bekkjum til þess hvort að í 
grunnskólum eigi að vera heimanám 

Svarmöguleikar Nemendur fimmta 

bekkjar 

Nemendur níunda 

bekkjar 

Mjög sammála 16,5% 5,0% 

Sammála 32,2% 21,5% 

Hvorki sammála /  

né ósammála 

26,0% 28,3% 

Ósammála 13,4% 18,8% 

Mjög ósammála 11,8% 26,5% 

 

Niðurstöður sýndu að flestir nemendur í fimmta bekk voru mjög sammála 

eða sammála því að vinna heimanám eða 48,7% þeirra en einungis 26,5% 

nemenda níunda bekkjar. Sá svarmöguleiki sem flestir nemendur í níunda 

bekk völdu var að taka ekki afstöðu eða 28,3% þeirra. Flestir sem tóku 

afstöðu í níunda bekk voru ekki hlynntir heimanámi það er svöruðu 

ósammála eða mjög ósammála því að vinna heimanám eða 45,3% nemenda.  

4.1.2 Viðhorf foreldra nemenda í fimmtu og níundu bekkjum til 
heimanáms 

Foreldrar/forráðamenn nemenda sem voru í níunda bekk voru flestir mjög 
hlynntir eða hlynntir heimanámi eða 63,7% þeirra, eins og sjá má í töflu 3. 
Viðhorf foreldra/forráðamanna barna sem voru í fimmta bekk endurspegla 
frekar að aðeins færri voru hlynntir eða mjög hlynntir heimanámi barna sinna 
eða 47,9% þeirra en þeir sem eru ósammála eða mjög ósammála því að 
börnin vinni heimanám með náminu voru tæplega 41%.  
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Tafla 3. Viðhorf foreldra/forráðamanna nemenda í fimmtu og níundu bekkjum 
varðandi heimanám nemenda  

Svarmöguleikar Foreldrar nemenda í  

fimmta bekk 

Foreldrar nemenda í 

níunda bekk  

Mjög sammála 21,1% 26,0% 

Sammála 26,8% 37,7% 

Hvorki sammála /  

né ósammála 

11,3% 13,0% 

Ósammála 31,0% 11,7% 

Mjög ósammála 9,9% 11,7% 

 

Hlutfallslega flestir foreldrar barna í fimmta bekk svöruðu á þá leið að 31% 

þeirra voru ósammála því að heimanám væri hluti af skólanámi barnanna. 

Viðhorf foreldra/forráðamanna og nemendanna sjálfra eru ólík þar sem 

meirihluti nemenda í níunda bekk var ekki hlynntur heimanámi eða tók ekki 

afstöðu til þess og nemendur í fimmta bekk voru hlynntari heimanámi sínu 

en foreldrarnir.  

4.2 Hvar vinna nemendur heimanámið? 

Þegar niðurstöður eru skoðaðar varðandi það hvar nemendur vinna 

heimanám sitt má merkja breytingu úr fimmta bekk yfir í níunda bekk á þann 

hátt að fleiri yngri nemendur vinna heimanámið heima hjá sér en eldri 

nemendur sinna heimanáminu í auknum mæli í skólanum einnig, eins og sjá 

má í töflu 4. 

 

Tafla 4. Mat nemenda á því hvar fer heimanámið fram? 

Svarmöguleikar Nemendur fimmta 

bekkjar 

Nemendur níunda 

bekkjar 

Í skólanum 9,6% 26,7% 

Heima 88,5% 72,2% 

Hjá vinum 0,0% 0,6% 

Annars staðar 1,9% 0,6% 
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Tafla 5. Mat foreldra/forráðamanna á því hvar nemendur vinna heimanámið 

Svarmöguleikar Foreldrar nemenda í  

fimmta bekk 

Foreldrar nemenda í 

níunda bekk 

Í skólanum 10,3% 22,1% 

Heima 88,2% 77,8% 

Hjá vinum 0,0% 0,0% 

Annars staðar 1,5% 0,0% 

 

Heimanámi eldri nemendanna var þó enn mest sinnt heima hjá þeim. 

Þegar svör nemenda í báðum árgöngunum eru borin saman við svör foreldra 

um það hvar þeir telja nemendur sinna heimanámi sínu er ljóst að flest allir 

foreldrarnir vita hvar börnin þeirra sinna heimanámi sínu, eins og sjá má á 

töflu 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Hvar fer heimanámið fram? 

Þegar spurt var hvar nemendur ynnu heimanámið sitt sögðu 78% 

nemenda og 83% foreldra að það væri gert heima, eins og sjá má á mynd 2. 

21% nemenda sögðust vinna það í skólanum og 17% foreldra töldu að 

nemendur gerðu það í skólanum. Foreldrar og nemendur voru nokkuð 

sammála um hvar heimanámið er unnið. 
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4.3 Tíma varið í heimanám og hæfilegur tími heimanáms 

Foreldrar töldu að nemendur noti um 25 mínútur í heimanám í fimmta bekk 

en foreldrar nemenda í níunda bekk töldu að það tæki 32 mínútur að 

meðaltali, eins og sjá má á mynd 3. 

Mynd 3. Hve mikill tími fer í heimanám á dag að mati nemenda og foreldra? 

Nemendur í fimmta bekk sögðust að jafnaði nota 24 mínútur á dag til 

heimanáms á meðan nemendur í níunda bekk sögðust verja 45 mínútum til 

þess daglega. Foreldrar og nemendur í fimmta bekk eru nokkuð sammála um 

það hve mikill tími fer í heimanám á dag. 
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Mynd 4. Hve mikill tími er hæfilegur til heimanáms að mati nemenda og foreldra? 

Nemendur í fimmta bekk telja hæfilegan tíma til heimanáms vera 25 

mínútur. Foreldrar þess hóps töldu 21 mínútu vera hæfilegan tíma, eins og 

sjá má á mynd 4. Nemendur í níunda bekk töldu 35 mínútur hæfilegar til að 

sinna heimanámi en foreldrum þessa hóps finnst hæfilegur tími vera 35 

mínútur. 

4.4 Hvenær sinna nemendur heimanámi sínu? 

Í fimmta bekk reyndust 25% nemenda læra strax eftir skóla, 29% lærðu fyrir 

kvöldmat og 46% lærðu eftir kvöldmat, eins og sjá má á mynd 5. Þegar 

foreldrar voru spurðir töldu 10% þeirra að börn þeirra sinntu heimanáminu 

strax eftir skóla, 51% fyrir kvöldmat og 39% eftir kvöldmat. 
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Mynd 5. Á hvaða tíma dags sinnir nemandi heimanámi sínu að sögn nemanda og 
að mati foreldra/forráðamanna 

Nemendur í níunda bekk lærðu flestir eftir kvöldmat eða 42% þeirra, 34% 

lærðu fyrir kvöldmat og 24% lærðu strax eftir skóla. Þegar foreldrar voru 

spurðir töldu 24% þeirra að þeir sinntu heimanáminu strax eftir skóla, 34% 

fyrir kvöldmat og 42% eftir kvöldmat. 

4.5 Ástæður fyrir óloknu heimanámi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Hvaða ástæður eru fyrir því að nemendur ljúka ekki heimanámi? 
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Nemendur voru spurðir af því hver væri ástæðan ef þeir lykju ekki við 

heimanám sitt. Í fimmta bekk sögðust flestir hafa gleymt því eða 36% þeirra, 

29% sögðust ekki hafa getað það og 16% sögðu tómstundir hafa komið í veg 

fyrir að þeir lykju heimanáminu, eins og sjá má á mynd 6. Nemendur í níunda 

bekk svöruðu flestir, eins og nemendur í fimmta bekk, að þeir hefðu gleymt 

því eða 36% þeirra, 23% þeirra gátu það ekki og 21% sögðu það vera vegna 

tómstunda sem þeir hefðu ekki getað sinnt heimanáminu. Nemendur í 

fimmta bekk sem svöruðu því að þeir hefðu ekki nennt að sinna heimanáminu 

reyndust vera 9% þeirra og 14% svarenda í níunda bekk. 

4.6 Fylgir heimanáminu vanlíðan hjá nemendum? 

Þegar spurt var hvort óunnið heimanám ylli vanlíðan hjá nemendum, þá voru 

90% foreldra sammála eða mjög sammála því. Hins vegar voru einungis 51% 

nemenda á því að svo væri og 30% nemenda svöruðu hvorki/né.  

 

Mynd 7. Getur óunnið heimanám valdið vanlíðan? 

Þegar þessar niðurstöður voru skoðaðar eftir árgöngum kom í ljós, eins og 

sjá má á mynd 7, að nemendur í fimmta bekk fundu fyrir vanlíðan (mjög 

sammála/sammála) í 42% tilvika og 41% þeirra hafði ekki skoðun á því. 

Nemendur í níunda bekk fundu frekar fyrir vanlíðan en yngri árgangurinn eða 

56% þeirra (mjög sammála/sammála) og 24% höfðu ekki skoðun á því. Þegar 

viðhorf foreldra/forráðamanna nemenda í fimmtu og níundu bekkjum voru 

skoðuð kom í ljós að þeirra upplifun er ekki í samræmi við viðhorf nemenda í 

fimmtu og níundu bekkjum þar sem foreldrar nemenda í fimmta bekk töldu 

að óunnu heimanámi fylgi vanlíðan (mjög sammála/sammála) í 91% tilvika og 
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87% foreldra nemenda í níunda bekk. Munurinn á þessum svörum foreldra 

er hinsvegar sá að 56% foreldra barna í fimmta bekk voru mjög sammála 

þessu en 53% foreldra nemenda í níunda bekk voru sammála þessu.  

4.7 Á að nota heimanám notað til að hraða yfirferð? 

Þegar spurt var um hvort heimanám sé notað til að hraða yfirferð voru 52% 

nemanda sammála því eða mjög sammála, eins og sjá má á mynd 8. En 43% 

voru því ósammála eða höfðu ekki skoðun á því. Þrír af hverjum tíu foreldrum 

er þeirrar skoðunar nota eigi heimanám til að hraða yfirferð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Hvort ertu sammála eða ósammála því að nota heimanám til að komast 
yfir meira námsefni? 

Nemendur í fimmta bekk svöruðu að þeir væru mjög sammála eða 

sammála í 65,5% tilvika að þeir telji að heimanám eigi að nota til að hraða 

yfirferð námsefnis og 34,4% nemenda í níunda bekk. Viðhorf foreldra eftir 

árgöngum var á þann hátt að foreldrar/forráðamenn nemenda í fimmta bekk 

voru ósammála/mjög ósammála því í 41,4% tilvika og 26% höfðu ekki myndað 

sér skoðun varðandi það. Svör foreldrar/forráðamenn nemenda í níunda 

bekk voru hins vegar þannig að 24,7% þeirra voru sammála því, 20,8% höfðu 

ekki skoðun á því, 27,3% voru ósammála að heimanámið ætti að nýta til að 

hraða yfirferð. 
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4.8 Mat og viðhorf á ávinningi heimanáms fyrir nemendur 

Í rannsókninni voru þátttakendur beðnir um að gefa nokkrum þáttum 

einkunn á einkunnaskalanum 0 – 10, sem tengjast ávinningi heimanáms fyrir 

nemendur, og má sjá niðurstöður í töflu 6. Í töflunni eru niðurstöðurnar 

sundurliðaðar eftir nemendum og foreldrum og einnig mismunandi 

árgöngum.  

 

Tafla 6. Mat á ávinningi heimanáms fyrir nemendur 

Matsþættir Nemendur 
fimmta 
bekkjar 

Nemendur 
níunda 
bekkjar 

Foreldrar 
nemenda í 

fimmta 
bekk 

Foreldrar 
nemenda í 

níunda bekk 

Eykur færni 7,3 5,5 6 7 

Eykur 
þekkingu 

7,3 6 5,7 7 

Eykur 
skilning 

7,3 5,7 5,9 7,1 

Eykur 
sjálfstæði 

6,9 6 6,2 7,5 

Bætir 
vinnubrögð 

7,4 5,8 5,8 6,8 

Bætir 
námstækni 

7,2 5,8 5,3 6,9 

Eflir 
námsáhuga 

6,5 4,6 4,2 5,4 

Vinna upp 
skólavinnu 

7,1 6,9 6 6,6 

Eykur 
ábyrgð á 
eigin námi 

7,3 6,9 5,9 7,7 

Meðaltal 7,1 5,9 5,7 6,8 

 

Nemendur úr fimmta bekk gáfu þáttunum hærri einkunn en nemendur 

sem voru í níunda bekk. Það sama á ekki við um foreldra sem tóku þátt í 

rannsókninni, einkunnir þeirra voru hærri fyrir matsþættina hjá nemendum 

níunda bekkjar en meðal nemenda í fimmta bekk. Nemendur í fimmta bekk 

gáfu hæstu einkunn fyrir þáttinn bætir vinnubrögð eða einkunnina 7,4 og 7,3 

fengu þættirnir eykur færni, eykur þekkingu, eykur skilning og eykur ábyrgð 
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á eigin námi. Foreldrar nemenda í fimmta bekk gáfu þættinum eykur 

sjálfstæði hæstu einkunnina eða 6,2 og foreldrar nemenda í níunda bekk gáfu 

þáttunum eykur ábyrgð á eigin námi hæstu einkunnina eða 7,7 og 7,5 fyrir 

eykur sjálfstæði. Nemendur í níunda bekk mátu þessa þætti lægra en 

nemendur í fimmta bekk og hæstu einkunn hjá þeim fengu þættirnir að það 

auki ábyrgð á eigin námi og þeir geti unnið upp skólanámið en báðir þessir 

þættir fengu hjá þeim einkunnina 6,9. Lægst gildið hjá nemendum og 

foreldrum í báðum árgöngum var þátturinn eflir námsáhuga. 

4.9 Hver ber ábyrgð á heimanáminu? 

Í svari við spurningunni um það hver beri ábyrgð á heimanámi eru nemendur 

þeirrar skoðunar að þeir beri mesta ábyrgð á heimanámi sínu. Foreldrar 

nemenda í fimmta bekk virðast samkvæmt þessum niðurstöðum telja sig 

bera meiri ábyrgð á heimanámi nemenda en þeir sjálfir.  

 

Tafla 7. Hver ber ábyrgð á heimanáminu að mati nemenda? 

Svarmöguleikar Nemendur fimmta 

bekkjar 

Nemendur níunda 

bekkjar 

Nemandi 76,0% 95,0% 

Foreldri 18,0% 2,8% 

Kennari 6,0% 2,2% 

 

Tafla 8. Hver ber ábyrgð á heimanáminu að mati foreldra? 

Svarmöguleikar Foreldrar nemenda í  

fimmta bekk 

Foreldrar nemenda í 

níunda bekk 

Nemandi 24,3% 62,3% 

Foreldri 75,7% 36,4% 

Kennari 0% 1,3% 

 

76% nemenda í fimmta bekk telja sig bera ábyrgð á námi sínu en að mati 

foreldra þeirra bera um 76% foreldra ábyrgð á námi barnanna, eins og sjá má 

í töflu 7 og 8. Í níunda bekk telja 95% nemenda sig bera ábyrgð á námi sínu 

en að mati foreldra þeirra bera um 62% nemenda sjálfir ábyrgð á námi sínu. 
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4.10 Hver aðstoðar nemendur við heimanámið? 

Þegar spurt var um það hver aðstoðaði við heimanámið svöruðu flestir 

foreldrar að það væru mæður sem aðstoðuðu börnin við það, eins og sjá má 

í töflu 9. Mæður aðstoðuðu nemendur í fimmta bekk í 88,2% tilvika og 84,2% 

tilvika nemendur í níunda bekk. Fleiri nemendur í níunda bekk fengu aðstoð 

frá föður eða rúmlega 13% en nemendur í fimmta bekk í tæplega 9% tilvika. 

 

Tafla 9. Mat foreldra á hver aðstoðar nemanda oftast við heimanámið 

Svarmöguleikar Foreldrar nemenda í 

fimmta bekk 

Foreldrar nemenda í 

níunda bekk 

Faðir 8,8% 13,2% 

Móðir 88,2% 84,2% 

Systkini 1,5% 1,3% 

Amma 0,0% 0,0% 

Afi 1,5% 0,0% 

Aðrir 0,0% 1,3% 

 

 

Tafla 10. Mat nemanda á hver aðstoðar oftast við heimanámið 

Svarmöguleikar Foreldrar nemenda í 

fimmta bekk 

Foreldrar nemenda í 

níunda bekk 

Faðir 21,8% 26,3% 

Móðir 71,9% 48,0% 

Systkini 2,0% 6,4% 

Amma 2,0% 1,2% 

Afi 3,0% 0,6% 

Aðrir 0,0% 17,5% 

 

Þegar svörun nemenda var skoðuð voru svörin ólík svörum foreldra. 

Nemendur í fimmta bekk sögðu að mæður aðstoðuðu í 71,3% tilvika og feður 

í 21,8% tilvika, eins og sjá má í töflu 10. Nemendur í níunda bekk sögðu 

mæður aðstoða í 48% tilvika, feður í 26,3% tilvika og aðra í 17,5% tilvika.  
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4.10.1 Mismunar heimanám nemendum? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Hvort ertu sammála eða ósammála því að heimanám geti mismunað 
nemendum? 

Þegar spurt var hvort heimanám geti mismunað nemendum voru 53% 
foreldra þeirar skoðunar á meðan 43% nemenda er þeirrar skoðunar. 19% 
foreldra er þeirrar skoðunar að heimanám mismuni ekki nemendum á 
meðan 14% nemenda er þeirrar skoðunar. 43% nemenda taka ekki afstöðu 
til spurningarinnar. 
 
Tafla 11. Hvort ertu sammála eða ósammála því að heimanám geti mismunað 

nemendum? 

Svarmöguleikar Nemendur fimmta 

bekkjar 

Nemendur níunda 

bekkjar 

Mjög sammála 11,2% 14,1% 

Sammála 29,3% 30,5% 

Hvorki sammála /  

né ósammála 

39,7% 45,8% 

Ósammála 12,1% 6,8% 

Mjög ósammála 7,8% 2,8% 

 

Svipaðar skoðanir voru meðal nemenda í fimmta bekk og níunda bekk um 

það hvort heimanám geti mismunað nemendum þar sem 44,6% nemenda 
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níunda bekkjar voru mjög sammála/sammála því að heimanám geti 

mismunað nemendum og 40,5% nemenda í fimmta bekk, en skoðanir þeirra 

er hægt að sjá nánar í töflu 11. 

4.10.2 Fá foreldrar leiðbeiningar frá kennara um heimanámið? 

Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir hefðu fengið leiðbeiningar frá kennara 

barnsins síns varðandi heimanám var svarhlutfall nokkuð jafn á milli þeirra 

sem töldu sig hafa fengið leiðbeiningar og þeirra sem töldu sig ekki hafa 

fengið leiðbeiningar, eins og sjá má á mynd 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Hvort ertu sammála eða ósammála því að þú hafir fengið leiðbeiningar 
frá kennara um heimanám barnsins þíns? 

Þegar svarhlutfallið var skoðað hjá fimmta bekk kom í ljós að rúmlega 45% 

foreldra voru mjög sammála/sammála því að hafa fengið leiðbeiningar frá 

kennara varðandi heimanám barnsins og rúmlega 35% þeirra var 

ósammála/mjög ósammála því. Fyrir níunda bekkjar nemendur var 

svarhlutfallið á þá leið að tæplega 45% foreldra voru ósammála/mjög 

ósammála því að hafa fengið leiðbeiningar frá kennara varðandi heimanámið 

og rúmlega 40% var sammála/mjög sammála því. 

4.11 Sérkennsla 

Rúmlega sjö af hverjum tíu nemendum sögðust aldrei hafa verið í sérkennslu, 

eins og sjá má á mynd 11. Svipaðar tölur koma fram hjá foreldrum þegar þeir 
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voru spurðir um hve oft barnið þeirra sé í sérkennslu. Í fimmta bekk höfðu 

rúmlega 69% nemenda aldrei fengið sérkennslu og um 10% fengu sérkennslu 

daglega og í níunda bekk höfðu 77% nemenda aldrei fengið sérkennslu og 

4,5% fengu sérkennslu daglega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Hversu oft fer nemandi í sérkennslu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Hversu oft er æskilegt að nemandi sé í sérkennslu? 
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Spurt var að hversu oft væri æskilegt að nemandinn væri í sérkennslu og 

töldu 64% nemenda að þau þyrftu þess aldrei en 55% foreldra töldu að þau 

þyrftu aldrei á sérkennslu að halda eins og sjá má á mynd 12. Sjö prósent 

nemenda telja sig þurfa sérkennslu daglega og 8% foreldra telja að nemendur 

þurfi sérkennslu daglega. Rúmlega sjö af hverjum tíu nemendum segjast 

aldrei vera í sérkennslu. Í fimmta bekk töldu 10,8% nemenda sig þurfa 

sérkennslu og tæplega 65% að þau hefðu ekki þörf fyrir hana og í níunda bekk 

töldu um 5% nemenda sig þurfa sérkennslu en tæplega 63% að þau hefðu 

aldrei þörf fyrir hana. 

4.12 Veldur heimanám álagi á heimilinu? 

Nemendur og foreldrar voru spurðir um það hvort heimanám valdi álagi á 

heimilinu. Flestir foreldrarnir eða 80% þeirra sögðu að heimanám barna í 

fimmta bekk ylli álagi á heimilinu og 61,8% foreldrar nemenda í níunda bekk 

voru sammála eða mjög sammála því. Álagið á heimilinu samkvæmt þessum 

svörum fer minnandi eftir því sem börnin hafa verið lengur í grunnskólanum 

en samt er svarhlutfallið tæplega 62% töluverð há mæling á að heimanám 

valdi álagi á heimilinu.  

 

Tafla 12. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám geti valdið álagi á 
heimilinu? 

Svarmöguleikar Nemendur fimmta 

bekkjar 

Nemendur níunda 

bekkjar 

Mjög sammála 12,0% 18,3% 

Sammála 23,1% 33,3% 

Hvorki sammála /  

né ósammála 

41,0% 26,7% 

Ósammála 18,8% 16,1% 

Mjög ósammála 5,1% 5,6% 

 

Niðurstöður nemenda varðandi þessa spurningu voru hins vegar á þá leið 

að flestir nemendur í fimmta bekk tóku ekki afstöðu eða 41% þeirra og 35,1% 

var því sammála/mjög sammála að heimanámið valdi álagi á heimilinu, sem 

sýnir að mat þeirra er ekki í samræmi við mat foreldra. Nemendur í níunda 

bekk voru flestir sammála því eða 33,3% þeirra og 51,6% þeirra ef svörin 

sammála og mjög sammála eru reiknuð saman. 
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Tafla 13. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám geti valdið álagi á 
heimilinu? 

Svarmöguleikar Foreldrar nemenda í  

fimmta bekk 

Foreldrar nemenda í  

níunda bekk 

Mjög sammála 48,6% 26,3% 

Sammála 31,4% 35,5% 

Hvorki sammála /  

né ósammála 

11,4% 17,1% 

Ósammála 8,6% 13,2% 

Mjög ósammála 0,0% 7,9% 

 

Mat nemenda í níunda bekk er í meira samræmi við mat foreldra á því að 

heimanámið valdi álagi á heimilinu þó að foreldarnir meti álagið meira en 

nemendur níunda bekkjar gera. 

4.13 Eykur heimanám samvinnu heimilis og skóla? 

Hvað varðar spurninguna hvort heimanám auki samvinnu heimilis og skóla 

töldu 49% foreldra svo vera, eins og sjá má á mynd 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Eykur heimanám samvinnu heimilis og skóla? 
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Þrír af hverjum tíu foreldrum telja heimanám ekki auka samvinnu heimilis 

og skóla en hins vegar telja 35% nemenda að hún aukist með heimanámi og 

sama hlutfall nemenda svarar hvorki/né. Ekki var athugað nánar í hverju slík 

samvinna væri fólgin. 

4.14 Stefna skóla varðandi heimanám 

Þegar spurt var hvort skólinn væri með stefnu varðandi heimanám töldu 59% 

foreldra að svo væri, eins og sjá má á mynd 14. Foreldrar voru í 18% tilvika 

ósammála eða mjög ósammála því að skólinn væri með stefnu varðandi 

heimanám. 

 

 

Mynd 14. Er skólinn með stefnu varðandi heimanám? 

40% nemenda er þeirrar skoðunar að skóli þeirra sé með stefnu varðandi 

heimanám. 43% þeirra er að velja hvorki sammála né ósammála en 17% 

þeirra er þeirrar skoðunar að skólinn sé ekki með stefnu um heimanám. 

4.15 Samantekt 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að meirihluti 

foreldra/forráðamanna voru hlynntir heimanámi í grunnskólum en þó má 

merkja mun á foreldrum barna í fimmta og níunda bekk. 64% foreldra barna 

í níunda bekk voru hlynnt eða mjög hlynnt heimanámi á meðan aðeins 

tæplega 48% foreldra barna í fimmta bekk voru hlynntir því. Flestir nemendur 

bæði í fimmta bekk og í níunda bekk tóku ekki afstöðu varðandi heimanámið 

en munur var á viðhorfum fimmta og níunda bekkja nemenda hjá þeim sem 
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tóku afstöðu til heimanámsins þar sem tæplega 49% nemenda í fimmta bekk 

voru hlynntir heimanámi en rúmlega 45% nemenda í níunda bekk voru ekki 

hlynnt heimanámi.  

Samræmi var á milli svara nemenda og foreldra um það hvar nemendur 

vinna heimanám sitt en meirihluti nemenda vann heimanámið heima hjá sér 

en fleiri nemendur níunda bekkjar unnu heimanámið í skólanum en 

nemendur í fimmta bekk. Foreldrar virðast vera meðvitaðri um það hversu 

mikill tími fer í heimanám hjá nemendum í fimmta bekk en nemendum í 

níunda bekk þar sem nemendur í þeim bekk sögðust nota um 45 mínútur á 

dag í heimanám en foreldrar mátu það sem 32 mínútur. Mat nemenda á 

hæfilegum tíma í heimanám var 35 mínútur. Meirihluti nemenda, bæði í 

fimmta og níunda bekk, lærir eftir kvöldmat og voru foreldrar nemenda í 

níunda bekk meðvitaðir um það en töldu hins vegar að flestir nemendur í 

fimmta bekk sinntu heimanáminu fyrir kvöldmat. Helsta ástæðan fyrir því að 

nemendur, bæði í fimmta og níunda bekk, luku ekki heimanámi sínu var að 

þeirra sögn vegna þess að þeir höfðu gleymt því. Viðhorf foreldra og 

nemenda, bæði í fimmta og níunda bekk, voru nokkuð lík við mat á því hvort 

að óunnið heimanám ylli nemendum vanlíðan. Meirihluti nemenda fann fyrir 

vanlíðan vegna óunninnar heimavinnu en mat foreldra var reyndar að 

hlutfallið væri hærra.  

52% nemenda voru sammála/mjög sammála því að nota eigi heimanám 

til að hraða yfirferð námsefnis og 31% foreldra. Mat varðandi ávinning 

heimanáms var mismunandi eftir því hvort nemendur voru í fimmta– eða 

níunda bekk, þar sem nemendur í fimmta bekk gáfu þáttunum hærri einkunn 

en nemendur níunda bekkjar. Foreldrar nemenda í níunda bekk gáfu hins 

vegar hærri einkunn en foreldrar nemenda í fimmta bekk. Hæstu einkunn 

gáfu foreldrar fyrir þættina eykur sjálfstæði, ábyrgð á eigin námi og eykur 

skilning. Nemendur í níunda bekk töldu heimanámið einkum nýtast til að þeir 

bæru ábyrgð á eigin námi og gætu unnið upp skólavinnu og nemendur í 

fimmta bekk töldu helsta ávinninginn vera að auka færni, þekkingu og 

skilning auk þess að þeir bæru meiri ábyrgð á eigin námi með heimanáminu.  

Rúmlega 97% nemenda í níunda bekk og um 81% nemenda í fimmta bekk 

töldu sig bera ábyrgð á heimanámi sínu en svör foreldra voru ekki í samræmi 

við þetta mat nemenda þar sem þeir mátu ábyrgð sína á heimanáminu mun 

hærra. Mæður aðstoðuðu nemendur oftast við heimanámið og voru bæði 

nemendur og foreldrar á þeirri skoðun að heimanámið mismuni nemendum. 

Svipað hlutfall foreldra sögðust hafa fengið leiðbeiningar frá kennara 

varðandi heimanámið og hjá þeim sem sögðust ekki hafa fengið leiðbeiningar 
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varðandi það. Niðurstöðurnar eru þær að heimanám veldur álagi á heimili 

nemenda og átti það bæði við um nemendur í fimmta og níunda bekk.  

Fáir nemendur höfðu fengið sérkennslu en þó fleiri í fimmta bekk en í 

níunda bekk og í fimmta bekk álitu tæplega 11% sig þurfa sérkennslu og um 

5% nemenda í níunda bekk. 59% foreldra taldi skólann hafa stefnu varðandi 

heimanám og 49% þeirra taldi heimanám auka samvinnu heimilis og skóla. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður þeim rannsóknarspurningum, sem settar voru fram í 

upphafi, svarað. Fjallað verður um stöðu heimanáms í grunnskólum 

hérlendis, tilgang þess og framkvæmd í dag auk viðhorfa nemenda og 

foreldra til þess. Rannsakandi mun einnig fjalla um niðurstöður sem tengjast 

nemendum með sérþarfir. Rannsóknarniðurstöður rannsakanda verða einnig 

bornar saman við sumar af rannsóknarniðurstöðum rannsóknar sem 

framkvæmd var árið 2003. Þannig verður meðal annars kannað hvort viðhorf 

foreldra og nemenda til heimanáms hafi breyst. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 320 nemendur og 144 foreldrar. Svarhlutfall meðal 

nemenda var 95% en 46% meðal foreldra.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að foreldrar voru hlynntari 

það er völdu svarmöguleikana „mjög sammála/sammála“ heimanámi en 

nemendur í fimmtu og níundu bekkjum grunnskólanna. Nemendur í fimmta 

bekk voru hlynntari heimanámi en nemendur í níunda bekk. Nemendur í 

níunda bekk notuðu meiri tíma í heimanám en nemendur í fimmta bekk. 

Viðhorf forelda var að börn þeirra vörðu meiri tíma í heimalærdóm en það 

sem þeir töldu hæfilegt. Algengast var að nemendur, óháð árgöngum, lærðu 

heima eftir kvöldmat og flestir nefndu gleymsku sem skýringu á því að þeir 

hefðu ekki lokið við heimalærdóminn. Óunnið heimanám veldur nemendum 

vanlíðan, bæði að mati nemenda og foreldra. Foreldrar töldu að ávinningur 

heimanáms sé meiri fyrir nemendur í níunda bekk en í fimmta bekk en fleiri 

nemendur í fimmta bekk töldu ávinning sinn af heimalærdómi vera meiri en 

nemendur níunda bekkjar. Nemendur telja sig bera ábyrgð á sínu heimanámi 

en foreldrar þeirra voru á þeirri skoðun að ábyrgðin lægi hjá sér. Mæður 

aðstoðuðu börn sín í flestum tilvikum við heimanámið. 43% nemenda töldu 

að heimanám mismuni nemendum en 53% foreldra voru á þeirri skoðun. 

Mikill meirihluti hinna síðarnefndu svaraði því til að heimanám barna þeirra 

valdi miklu álagi á heimilislífið eða 80%. Nemendur sem tóku þátt í 

könnuninni voru almennt ekki á því. Hlutfallslega fleiri nemendur í fimmta 

bekk fengu sérkennslu en í níunda bekk og flestir voru á því að fleiri þyrftu á 

sérkennslu að halda en njóta hennar í dag.  

5.1 Staða heimanáms í grunnskólum 

Meirihluti foreldra var hlynntur heimanámi eða 56% en viðhorf nemenda var 

mismunandi eftir árgöngum. Eldri nemendur voru síður hlynntir heimanámi 

eða 45% þeirra en meirihluti nemenda í fimmta bekk var hlynntur því. 

Foreldrar barna í níunda bekk reyndust hlynntari heimanámi en foreldrar 
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barna í fimmta bekk eða 64% á móti 48%. Kralovec og Buell (2000) segja að 

tiltrú fólks á heimanámi sé það sterk að það sé hluti af lífinu og margir telja 

að það bæti námsárangur en það hafi ekki verið sýnt nægilega vel fram á þau 

tengsl (Kralovec og Buell, 2000, bls. 11). Vatterott talar um að breyta þurfi 

áherslum og skipulagi heimanáms, þar sem horft sé til námsárangurs allra 

nemenda. Hún mælir með því að í heimanámi séu verkefni sem séu 

sérútbúin, að nemendur fái endurgjöf í staðinn fyrir einkunn, að lögð sé 

áhersla á að nemendur ljúki verkefnum og að komið sé á fót 

heimanámsaðstoð. Vatterott heldur því fram að hæfilegt heimanám sé af 

hinu góða en það geti einnig haft neikvæðar hliðar eins og þær að draga úr 

námsáhuga, að stuðla að mismunun milli nemenda og að valda nemendum 

örvæntingu ráði þeir ekki við heimanámið. Það hafi einnig áhrif á 

nauðsynlegan frítíma sem börn þurfa á að halda (Vatterott, 2009, bls. 95).  

Nemendur í fimmta bekk sögðu heimanámið taka að meðaltali um 25 

mínútur á dag á meðan nemendur í níunda bekk töldu að það tæki 45 mínútur 

daglega. Samkvæmt viðmiðum Coopers (2007) um heimanám ættu 

nemendur í fimmta bekk að verja 50 mínútum í heimanám og níundi bekkur 

90 mínútum Foreldrar nemenda í fimmta bekk voru meðvitaðir um tíma 

heimanáms barna sinna og svöruðu þessari spurningu á svipaðan hátt og þau 

eða að það tæki 24 mínútur á dag. Foreldrar nemenda í níunda bekk voru 

ekki eins meðvitaðir um tímalengd heimanáms sinna barna og töldu að það 

tæki 32 mínútur á dag. Vatterott talar um að hámarkstími heimanáms eftir 

námsstigum bæti námsárangur barna en það má ekki taka lengri tíma en eina 

til tvær klukkustundir hjá nemendum í níunda bekk. Hins vegar hafi ekki verið 

sýnt fram á að heimanám hafi gildi til að bæta námsárangur hjá yngri 

aldurshópum. Reglan í þessu samkvæmt Vatterott (2009) er sú að lítið 

heimanám gerir gagn en of mikið gerir ógagn. Þarna þarf því að finna 

meðalveg, sem skilar bættum árangri í námi og taka þá einnig mið af 

mismunandi þörfum hvers nemanda fyrir sig (Vatterott, 2009, bls. 59 – 62).  

Nemendur og foreldrar voru nokkuð sammála um hvar heimanámið er 

unnið. Um tveir af hverjum tíu nefna í skólanum en átta af hverjum tíu nefna 

heimili. Flestir nemendur í báðum árgöngunum sögðust sinna heimanáminu 

eftir kvöldmat en foreldrar töldu að yngri börnin sinntu því fyrir kvöldmat. 

Foreldrar vilja að nemendur ljúki heimanáminu áður en þeir fara að leika sér. 

Kralovec og Buell (2000) benda á mikilvægi þess að börn leiki sér því að það 

sé hluti af því að móta og styrkja sjálfsmynd þeirra og að þau hafi einnig þörf 

fyrir að umgangast jafnaldra sína (Kralovec og Buell, 2000, bls. 61).  

Þegar nemendur voru spurðir um ástæður þess að þeir hefðu ekki sinnt 

heimanámi sínu svöruðu flestir í fimmta bekk að þeir hefðu gleymt því eða 
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36% þeirra, 29% sögðust ekki hafa getað það, 16% sögðu að tómstundanám 

hefði verið ástæðan fyrir því og 9% sögðust ekki hafa nennt að læra heima. 

Þegar nemendur í níunda bekk voru spurðir að því sama sögðust 36% þeirra 

hafa gleymt því. Rétt rúmlega fimmtungur eða 21% sagðist ekki hafa getað 

það. 21% sagði tómstundastarf hafa hamlað því og 14% sögðust ekki hafa 

nennt því. Vatterott (2009) telur að það að gefa 0 í einkunn fyrir óunnið 

heimanám geti haft þau áhrif á heildareinkunn að viðkomandi nái ekki 

lágmarkseinkunnum fyrir önnina. Þá telur hún að æskilegt sé að efla 

sjálfstæði nemenda en þegar þeir ljúka ekki heimanámi er hætta á að þeir 

missi af tilfinningunni sem fylgir því að ljúka við verk af sjálfsdáðum. Slíkt 

getur leitt til minni hvatningar og sjálfstrausts. Það þarf því að þróa með 

nemendunum þá tilfinningu að þeir séu að standa sig. Þegar þeir sinna ekki 

heimanámi er hætta á að þeir dragist aftur úr jafnöldrum sínum og fái lægri 

einkunnir sem minnkar sjálfstraust þeirra til náms (Vatterott, 2009, bls. 95). 

Sumar rannsóknir sýna að meiri tími í heimanám þýði lakari námsárangur. Að 

nota hvers konar próf til að mæla námsárangur er líka ákveðið vandamál. 

Hlutir eins og gott minni, verkefnaskil á réttum tíma, að settum reglum sé 

fylgt og fleira hafa áhrif á einkunnir. Það að góðir námsmenn vinni meiri 

heimavinnu þýðir ekki að meira heimanám leiði af sér betri námsmenn 

(Vatterott, 2009, bls. 67).  

Samkvæmt rannsókninni nutu börn frekar aðstoðar mæðra sinna en feðra 

við heimanámið, en einhver munur var samt á svörum nemenda og foreldra. 

Nemendur nefndu feður oftar en foreldrar. Tæplega 20% nemenda sögðu 

feður þeirra aðstoða við heimanámið. Fjölskyldumynstrið hefur breyst mikið 

á síðustu tveimur áratugum. Hér áður fyrr var móðirin oftast heimavinnandi 

á meðan faðirinn vann úti en í dag er þetta verulega breytt meðal annars 

vegna tíðra skilnaða. Nú í dag eru flestar mæður útivinnandi og sumar hverjar 

sjá einar um börn sín (Kralovec og Buell, 2000, bls. 6). Eins og Vatterott hefur 

bent á er þátttaka foreldra í heimanámi fjölbreytt, allt frá engri aðstoð til 

þeirrar að leysa heimaverkefnin að fullu fyrir börn sín. Það geta síðan verið 

margar og misjafnar ástæður fyrir því að foreldrar geti ekki sinnt heimanámi 

með börnum sínum svo sem tíma– eða orkuleysi þeirra eða þá að ekkert 

tækifæri gefst til þess. Vatterott (2009) bendir á að einnig megi finna foreldra, 

sem vaka yfir öllu námi barna sinna og hverju einasta atriði í kennslu 

kennarans. Þetta eru þeir foreldrar sem hika ekki við að vinna heimanámið 

fyrir börnin til að tryggja góðar einkunnir þeirra (Vatterott, 2009, bls. 34 – 

35). Brooker (2002) heldur því fram að þrír þættir í menningu foreldra hafi 

áhrif á stuðning þeirra við heimanám barnanna. Í fyrsta lagi sé það tungumála 

og bókmenntanotkun, í öðru lagi menning og barnauppeldi og í þriðja lagi 

áhugi foreldra á námi barna sinna (Brooker, 2002, bls. 9).  
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Kohn (2006) talar um að heimanám geti valdið álagi á foreldra vegna 

tímaleysis þeirra eftir langan vinnudag og stundum eru þeir ekki í stakk búnir 

til að aðstoða börn sín við heimaverkefnin. Hann talar einnig um að 

heimanámið valdi togstreitu á heimilinu, sérstaklega á heimilum þar sem 

nemendur eiga við einhvers konar námsörðugleika að stríða. Kohn talar líka 

um að heimanámið valdi álagi hjá nemendum og að það megi stundum sjá 

hjá þeim taugveiklun, þunglyndi og reiði vegna þess sem veldur því að þeir 

verði jafnvel fráhverfir námi (Kohn, 2006, bls. 10 – 17). Álag heimanáms á 

heimilislífið var að mati 80% foreldra barna í fimmta bekk mjög mikið. Það fór 

þó minnkandi eftir því sem lengra leið á grunnskólanámið og er það í takt við 

það að foreldrar telja nemendur beri meiri ábyrgð á eigin námi því eldri sem 

þeir eru. 62% foreldra nemenda í níunda bekk telja að það valdi álagi á 

heimilið. Tæplega 52% nemenda í níunda bekk töldu að það valdi slíku álagi. 

Foreldrar vilja börnum sínum það besta og halda í þá skoðun, sem hefðin 

hefur skapað, að heimanám grunnskólabarna bæti námsárangur þeirra. Þá 

virðist tímalengd heimanámsins ekki samræmast vinnu– og frístundum 

nemenda og foreldra. Heimanám getur því valdið álagi á heimili þar sem 

foreldrarnir vilja aðstoða börn sín við heimanámið og gera það ef þeir geta, 

en oft kemur tímaleysi þeirra eða vanþekking í veg fyrir að þeir séu færir um 

það. Sú regla sem Vatterott nefndi um að lítið heimanám gerir gagn en of 

mikið heimanám gerir ógagn, virðist passa vel inn í hið flókna samfélag 

nútímans. Því þarf að finna meðalveginn til að nemendur og foreldrar séu 

sáttir við heimanámið.  

5.2 Tilgangur heimanáms í grunnskólum 

Nemendur og foreldrar voru beðnir um að meta ávinning heimanáms á 

einkunnarskalanum 0 – 10. Niðurstöður leiddu í ljós að nemendur fimmta 

bekkjar töldu ávinninginn meiri en nemendur níunda bekkjar. Nemendur í 

fimmta bekk gáfu hæstu einkunn fyrir þáttinn bætir vinnubrögð og foreldrar 

þeirra gáfu hæstu einnkunn fyrir þáttinn auki sjálfstæði. Nemendur í níunda 

bekk gáfu þættinum að það auki ábyrgð á eigin námi hæstu einkunn. 

Foreldrar þeirra voru á sömu skoðun. Þátturinn eflir námsáhuga fær lægstu 

einkunn hjá nemendum og foreldrum. 

Því lengri tíma sem nemendur verja til heimanám, þeim mun minni 

námsárangur. Jákvæð áhrif heimanáms eru of lítil miðað við þann tíma sem 

nemendur og kennarar eyða í verkið. Þá eru engar sannanir fyrir því að 

heimanám bæti námsárangur grunnskólanema (Kohn, 2006, bls. 37 – 39). 

Heimanám ætti að vera nátengt þeirri vinnu sem fram fer í kennslustund 

og tilgangur þess sé að styðja við kennsluna. Þegar kennslustundir og 
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heimanám eru skipulögð saman falla þau vel hvort að öðru eins og púsl í 

púsluspili (Vatterott, 2009, bls. 124). 

Fæstir kennarar hafa fengið þjálfun í heimanámsverkefnum og halda sig 

við hefðbundnar leiðir eins og þær að láta alla fá sömu verkefnin ásamt því 

að gefa einkunnina 0 fyrir óunnið heimanám. Nýjar aðferðir miða að því að 

leggja fyrir sérhönnuð einstaklingsmiðuð heimaverkefni, þar sem nemendum 

er boðinn stuðningur við að leysa þau (Vatterott, 2009, bls. 124). 

Rannsókn þessi sýnir að nemendur, sem tóku þátt í henni, virðast ekki 

skynja heimanám þannig að það auki þekkingu, færni, skilning, námstækni 

eða sjálfstæði, eins og því er ætlað. Eins og Cusman (2010) benti á vilja 

nemendur að heimanámið þjóni sama hlutverki og námið í skólanum, það er 

að efla kunnáttu og námsgetu. Þessar niðurstöður benda til þess að kominn 

sé tími á nýja stefnumótun, endurskoðun og nálganir varðandi heimanámið 

til að koma til móts við þarfir nemenda.  

5.3 Framkvæmd heimanáms í grunnskólum 

Þegar foreldrar eru spurðir hvort þeir hafi fengið leiðbeiningar frá kennurum 

varðandi heimanám skiptast þeir í tvo hópa, nokkuð svipaða af stærð. Um 

59% þeirra töldu skólann vera með stefnu varðandi heimanám en 18% þeirra 

töldu svo ekki vera. Um 49% töldu heimanám auka samvinnu á milli skóla og 

heimila en flestir nemendur tóku ekki afstöðu þegar spurt var um þetta. 

Þegar rannsakandi skoðaði heimasíður þátttökuskólanna kom í ljós að í 

Grundarskóla á Akranesi þurftu nemendur í fyrsta til sjöunda bekk ekki að 

vinna heimavinnu. Í Vesturbæjarskóla eru engar upplýsingar um heimanám 

á heimasíðu skólans en þó kom fram í samtölum við stjórnendur, kennara og 

nemendur, að það sé yfirlýst stefna skólans að ekki sé hefðbundið heimanám 

þar. Á heimasíðum Njarðvíkurskóla, Klébergsskóla og Réttarholtsskóla eru 

tilgreindar stefnur skólanna um heimanám og með hvaða hætti það sé. 

Ekkert var að finna um heimanám á heimasíðum Grunnskóla Borgarness né 

Grunnskóla Grindavíkur. 

Þegar spurt er um fullyrðinguna að heimanám sé mismikið eftir kennurum 

gefa 42% foreldra þau svör að þeir séu mjög sammála eða sammála henni. 

Þegar foreldrar voru spurðir hvort heimanám ætti að nota til að hraða 

yfirferð yfir námsefni þá svaraði tæplega helmingur þeirra að svo ætti ekki að 

vera. Sú skoðun nemenda, að það sé í lagi að hraða yfirferð með heimanámi, 

vekur athygli. Samkvæmt Kralovec og Buell (2000) finnst mörgum að mikið 

magn heimanáms einkenni góðan kennara og það auki ábyrgð foreldra 

(Kralovec og Buell, 2000, bls. 14). Samkvæmt Kralovec og Buell (2000) halda 

margir að heimanám efli áhuga á lærdómi, bæti námstækni, leiði til 
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jákvæðara viðhorfs til skólans og auki sjálfsaga. Einnig séu þeir kennarar betri 

sem setja meira fyrir og skýr stefna varðandi heimanám sé einkenni góðs 

skóla. Þá halda sumir því fram að heimanám styrki samstarf heimilis og skóla 

(Kralovec og Buell, 2000, bls. 9). Kralovec og Buell (2000) telja að skýr stefna 

um heimanám einkenni góðan skóla og þeir kennarar séu betri sem setja fyrir 

meira heimanám. Þetta eru sjónarmið sem ætla mætti að einhverjir íslenskir 

foreldrar og nemendur hafi svipaða sýn á. 

Þessar niðurstöður sýna að foreldrar hafa misjafnar skoðanir á því sem 

tengist framkvæmd heimanáms. Um helmingur foreldra hafði fengið 

leiðbeiningar varðandi heimanám og um helmingur þeirra taldi heimanámið 

auka samstarf heimila og skóla. Um 60% þeirra töldu skólann hafa stefnu um 

heimanám. Þessar niðurstöður benda til þess að stór hluti foreldra telur 

framkvæmd heimanáms vera ábótavant varðandi leiðbeiningar, samvinnu og 

stefnu. Þessa þætti þarf að endurskoða til að koma til móts við foreldra, 

sérstaklega með samvinnu heimilis og skóla í huga. 

5.4 Viðhorf nemenda og foreldra til heimanáms 

Þátttakendur voru beðnir að gefa nokkrum þáttum einkunn á skalanum 0 – 

10, sem tengjast ávinningi heimanáms fyrir nemendur. Fram kom að 

nemendur í fimmta bekk gáfu þáttunum hærri einkunn en nemendur í níunda 

bekk. Það sama á ekki við um foreldra sem tóku þátt í rannsókninni, einkunnir 

þeirra voru hærri fyrir matsþættina hjá nemendum í níunda bekk en í fimmta 

bekk. Nemendur í fimmta bekk töldu æskilegan tíma til heimanáms vera 25 

mínútur á dag, en það er sá tími sem þeir nota daglega. Foreldrar þeirra 

nefndu lægri tölu eða 21 mínútur á dag. Nemendur í níunda bekk og foreldrar 

þeirra voru sammála um að æskilegur tími í heimanám væri 35 mínútur á dag.  

95% nemenda í níunda bekk töldu sig bera ábyrgð á sínu heimanámi en 

62% foreldra þeirra voru á þeirri skoðun. 24% foreldra barna í fimmta bekk 

töldu nemendur bera ábyrgð á eigin námi á meðan 76% nemenda telur að 

svo sé.  

Þegar kannað var hvort það valdi nemendum vanlíðan að hafa ekki unnið 

heimavinnu sem sett var fyrir kom í ljós að hlutfallslega fleiri foreldrar en 

nemendur telja svo vera. 91% foreldra barna í fimmta bekk eru mjög 

sammála eða sammála því að óunnið heimanám valdi börnum þeirra 

vanlíðan. 87% foreldra nemenda í níunda bekk voru á sama máli. Nemendur 

svöruðu einnig þessari spurningu og kom í ljós að 56% nemenda í níunda bekk 

sögðu að óunnið heimanám valdi vanlíðan á meðan 42% nemenda í fimmta 

bekk töldu svo vera. 
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Cooper (2007) talaði um neikvæðar hliðar heimanáms, sem birtast í því að 

nemandi geti misst áhuga á náminu, að fram komi sálræn og tilfinningaleg 

þreyta og að heimanámið bitni á því félagslífi, sem nemendur vilja taka þátt 

í. Heimanámið getur aukið bilið milli nemanda og skapað mismunun. Áhugi 

nemanda á náminu minnkar og þeir geta orðið örvæntingafullir og telja sig 

mislukkaða. Þá getur óunnið heimanám kallað fram vanlíðan og bitnað á 

námsárangri.  

Skoðun foreldra var sú að heimanámstími nemenda í báðum árgöngunum 

væri lengri en æskilegt er. Nemendur í fimmta bekk nefndu hinsvegar að 

æskilegur heimanámstími væri sá sami og þeir nota og nemendur í níunda 

bekk töldu of mikinn tíma fara í heimanámið. Fræðimenn hafa bent á að of 

mikið heimanám getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér og bæti ekki 

endilega námsárangur grunnskólabarna, eins og fram hefur komið. Skoðanir 

foreldra og nemenda á því hver ber ábyrgð á heimanáminu voru ólíkar. Flestir 

nemendur töldu sig ábyrga fyrir því en mun lægra hlutfall foreldra var á því. 

Foreldrar og nemendur voru sammála um að óunnið heimanám ylli 

nemendum vanlíðan eins og áður sagði. Hærra hlutfall foreldra en nemenda 

var á þeirri skoðun en þó taldi meirihluti í báðum hópum svo vera. Hvað 

veldur því að nemendur sinna ekki heimanáminu er spurning sem vert er að 

velta fyrir sér. Eins og fram hefur komið hafa fræðimenn bent á að foreldrar 

hafa misgóðrar forsendur og aðstæður til að aðstoða börn sín við 

heimalærdóm. Þar koma inn þættir eins og tímaleysi og vankunnátta. Þá 

hefur einnig komið fram að of mikill heimalærdómur getur haft þau áhrif að 

nemendur verða fráhverfir því að læra heima og þeir finni fyrir vanmætti, 

þunglyndi og reiði yfir heimanáminu. Bæði foreldrar og nemendur töldu 

heimanám mismuna nemendum. Þetta kallar á að endurskoðun og 

endurskipulagningu þess tíma sem þeir verja í heimalærdóm.  

5.5 Nemendur með sérþarfir og heimanám 

Þegar spurningakannanir eru lagðar fyrir grunnskólanemendur kemur vel í 

ljós hve læsi þeirra er mikilvægt, ekki bara tæknilega heldur lesskilningur líka. 

Rannsakandi tók sérstaklega eftir því hve erfitt það reyndist nemendum með 

sérþarfir og af erlendum uppruna að svara sumum spurningum og þá einkum 

þeir sem voru í fimmta bekk.  

Rúmlega 69% nemenda í fimmta bekk höfðu aldrei fengið sérkennslu og 

77% nemenda í níunda bekk. Niðurstöður rannsóknarinnar á því hverjir væru 

í sérkennslu sýndu að í fimmta bekk fengu 10% þeirra sérkennslu daglega og 

4,5% í níunda bekk. Þegar þörf fyrir sérkennslu er skoðuð nánar kemur í ljós 

að nemendur, sem tóku þátt í rannsókninni, svöruðu að 7% fengju sérkennslu 
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daglega, 3% oft í viku, 6% í hverri viku og 6% sjaldnar en mánaðarlega. Í 

heildina fengu 22% nemenda einhverja sérkennslu og svör foreldra við 

spurningunni sýndu svipaðar niðurstöður.  

Þegar nemendur voru spurðir hversu æskilegt væri að þeir væru í 

sérkennslu, voru tölurnar aðeins hærri en tölur þeirra sem voru í sérkennslu. 

7% nemenda svöruðu að æskilegt væri að fá sérkennslu daglega, 6% oft í viku, 

6% í hverri viku, 4% í hverjum mánuði og 13% sjaldnar en í hverjum mánuði 

og til samans telja 36% nemenda sérkennslu vera æskilega þeim til stuðnings. 

Fleiri nemendur telja því sérkennslu æskilega en þeir sem njóta hennar. Mat 

foreldra á því hversu æskileg sérkennsla væri dreifðist á svipaðan hátt og hjá 

nemendum og 45% þeirra töldu sérkennslu æskilega. Þannig má álykta að 

það sé skoðun bæði foreldra og nemenda að fleiri þarfnist sérkennslu en fá 

hana. 

Vatterott (2009) bendir á að nemendur hafi mismunandi vinnuhraða, 

sumir eru lengur að læra hugtök en aðrir eða ljúka verkefnum síðar, en samt 

ætlist kennarar til þess að nemendur sem eru lengur að vinna leysi sömu 

heimaverkefni og aðrir. Heimanám er yfirleitt verkefnatengt til dæmis 

ákveðin blaðsíða, sama hve lengi viðkomandi er að ljúka við hana. Þrátt fyrir 

að skóla ljúki seint að degi er ætlast til þess að verkefnum sem sett eru fyrir 

sé skilað næsta dag. Hér er hvorki tekið tillit til dagskrár einstaklings né 

fjölskyldu utan skólatíma (Vatterott, 2009, bls. 88).  

Þegar spurt var hvort heimanám geti mismunað nemendum voru 43% 

nemenda sammála eða mjög sammála því en jafnmargir svöruðu því 

„hvorki/né“ eða 43%. 53% foreldra voru sammála eða mjög sammála því að 

heimanám geti mismunað nemendum á meðan 28% voru hlutlausir. Það eru 

því nær helmingur nemenda og foreldra sem eru þeirrar skoðunar að 

heimanám geti mismunað nemendum. 

Vatterott (2009) telur að einkunnagjöf fyrir heimavinnu geti haft neikvæð 

áhrif, til að mynda þegar illa unnin heimaverkefni hafi áhrif til lækkunar á 

heildareinkunn. Cooper (2007) fjallar um neikvæð áhrif heimanáms á þá sem 

teljast slakir námsmenn. Hann segir að andstæðingar þess haldi því fram að 

bilið á milli slakra námsmanna og góðra námsmanna aukist með heimanámi. 

Fjárhagsleg staða nemenda hafi mikil áhrif og oftast veitist betri og réttari 

stuðningur við heimalærdóm á þeim heimilum sem eru innstillt á að leysa 

heimanámsverkefnin (Cooper, 2007, bls. 12). Hann segir að engin ástæða sé 

til þess að ætla annað en að heimanám nýtist nemendum með 

námsörðugleika á sama hátt og öðrum. Hins vegar þurfi að aðlaga verkefnin 

að hverjum og einum. Þá nefnir hann að vandræði nemenda með 

námsörðugleika við að ljúka verkefnum séu til staðar. Einkum eru það atriði 
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eins og athyglisbrestur, slakt skammtímaminni og skipulagsleysi sem séu 

fylgifiskar. Því þurfi heimanámsverkefni þessa hóps þurfa því að vera stutt og 

skilmerkileg. Þó er hægt að finna einhverja nemendur sem ekkert hagnast af 

heimanámi. Árvekni kennarans skiptir miklu máli og það hjálpar til dæmis 

nemendum að geta byrjað að leysa heimaverkefni í kennslustundinni. 

Kennarar þurfa að vera í góðu samstarfi við foreldra og rifja stöðugt upp með 

nemendum hvað eigi að gera heima í hvert sinn. Kennarar þurfa að veita 

nemendum viðurkenningar þegar þeir ljúka heimaverkefnum og 

viðurkenningar fyrir að ljúka ákveðnum verkþætti, virka jafnvel hvetjandi. 

Jákvæð áhrif heimanáms hjá nemendum með námsörðugleika byggjast fyrst 

og fremst á undirbúningi og skipulagi kennarans. Verkefnin þurfa að vera við 

hæfi er varðar umfang og tíma sem fer í að leysa þau. Þá er þátttaka foreldra 

í heimanámi barna sinna einn af stærri þáttum sem hafa áhrif á námsárangur 

(Cooper, 2007, bls. 36 – 37).  

Félagsleg staða nemenda skiptir líka miklu máli og er oft veruleg hindrun 

í því að sinna heimanámi. Á meðan vel efnaðir foreldrar geta keypt aðstoð 

fyrir börnin sín sem eru með námsörðugleika þurfa efnaminni foreldrar að fá 

aðstoð barna sinna til að hjálpa til við heimilishaldið. Að mati Vatterott þá 

skiptir menntun foreldra einnig máli fyrir börn þeirra ef þau eiga við 

námsörðugleika að stríða (Vatterott, 2009, bls. 37 – 39). Einhverjir gætu 

haldið að það, að kaupa aðstoð í námi, eigi bara við í öðrum löndum en 

Íslandi. Höfundur hefur bæði séð auglýst og verið beðinn um aðstoð fyrir 

nemendur í eldri bekkjum gegn greiðslu sem gefur til kynna að fjárhagur geti 

verið áhrifaþáttur.  

5.6 Samanburður rannsóknanna 2003 og 2014 

Þátttakendur í rannsókninni árið 2003 voru 225 nemendur, 225 foreldrar og 

71 kennari. Í þessari rannsókn voru nemendur 320, foreldrar 144 og 25 

kennarar. Athygli vekur slök þátttaka hjá foreldrum í síðari rannsókninni auk 

þess sem færri svör bárust frá kennurum. Til að bera saman viðhorf þessara 

tveggja hópa úr rannsókninni árin 2003 og 2014 voru nokkrar spurningar 

skoðaðar.  

Þegar foreldrar voru spurðir hvort viðkomandi skóli hefði ákveðna stefnu 

um heimanám svöruðu tæplega sex af hverjum tíu foreldrum að svo væri. Því 

má síðan velta fyrir sér af hverju svo lágt hlutfall foreldra svara þeirri 

spurningu játandi. Nær helmingi fleiri foreldrar kannast þó við að skólinn 

þeirra sé með stefnu um heimanám núna heldur en í rannsókninni árið 2003 

þar sem einungis þriðjungur foreldra taldi svo vera.  
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Í rannsókninni frá 2003 var það misjafnt eftir árgöngum hvað nemendur 

vörðu löngum tíma í heimavinnu annars vegar og hvað þeir töldu æskilegt að 

færi langur tími í hana hins vegar. Nemendur í fimmta bekk sögðu að 50 

mínútur færu í heimanámið daglega en hæfilegur tími til heimanáms ætti að 

vera 39 mínútur. Nemendur í níunda bekk sögðust læra heima í 62 mínútur á 

hverjum degi en þeim þótti hæfilegt að verja til þess 48 mínútum. Ef 

niðurstöður eru bornar saman kemur í ljós að nemendur virðast eyða minni 

tíma í heimanám í dag en þeir gerðu árið 2003.  

Þegar nemendur voru spurðir að því í fyrri rannsókn hvað ylli því að þeir 

lykju ekki við heimanám sitt gaf tæplega helmingur fimmtu bekkinga upp þá 

ástæðu að þeir gætu það ekki, en hlutfallið í dag er komið niður í 29%. Hlutfall 

nemenda í níunda bekk, sem gleymir að ljúka heimanámi sínu, hefur hækkað 

frá árinu 2003 þegar 26% sögðust hafa gleymt því, í 36% árið 2014. Hlutfall 

nemenda sem lýkur ekki heimanámi vegna tómstunda er mest hjá níunda 

bekk núna eða 21%. Nemendur nefna tímaleysi sem ástæðuna fyrir því að 

þeir ljúka ekki við heimavinnuna sína, því þeir þurftu að sinna félagslífinu 

(Kralovec og Buell, 2000, bls. 56). Samt virðist áhugi níundu bekkinga á 

náminu hafa aukist því árið 2003 svöruðu 25% því til að þeir nenntu ekki að 

vinna heimanámið en í dag er hlutfallið komið niður í 14%.  

Áhrifin á heimanám tengjast fjölbreytileika í gildum fjölskyldna og í raun 

er ein útgáfa heimanáms því miður ekki það sem hentar öllum. Sumir 

foreldrar vilja að börn þeirra fái meira heimanám og aðrir minna. Sumum 

nemendum hentar best að hafa þétta dagskrá á meðan aðrir þola illa álag. 

Kennarar þurfa því að vera sveigjanlegir hvað varðar heimavinnu og hafa 

margir farið þá leið að gera vikuáætlun (Vatterott, 2009, bls. 32 – 33).  

Í svari við spurningunni um hver ber ábyrgð á heimanámi er ekki að sjá 

miklar breytingar á svörun milli áranna 2003 og 2014. Nemendur eru þeirrar 

skoðunar að þeir beri mesta ábyrgð á heimanámi sínu eða níu af hverjum tíu. 

Afgerandi afstaða nemenda á þennan veg kemur ekki á óvart þegar haft er í 

huga að þeim er innnrætt það að nám þeirra sé á þeirra ábyrgð. Foreldrar 

virðast samkvæmt þessu telja sig bera meiri ábyrgð á heimanámi barna sinna 

en börnin sjálf álíta. Í rannsókninni frá árinu 2003 var hlutfall foreldra sem 

taldi ábyrgðina liggja hjá börnunum örlítið hærra en í síðari rannsókn. 

Meirihlutinn taldi eftir sem áður að foreldrar bæru þessa ábyrgð frekar. 

Mikill munur er á milli rannsókna á því hvort foreldra fimmtu bekkinga 

það er sem aðstoðar börnin sín frekar við heimanám. Árið 2003 voru það 62% 

nemenda sem nefndu móður og 31% nefndu föður. Í dag er munurinn orðinn 

enn meiri en 71% mæðra og aðeins 22% feðra aðstoða við heimanámið. 

Þegar foreldrar voru spurðir árið 2003 hver aðstoðaði við heimanámið þá 
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svöruðu 73% því til að það væri móðir og 25% nefndu föður. Í dag er 

munurinn enn meiri eða 88% mæðra segjast aðstoða og aðeins 9% feðra. Árið 

2003 sögðu nemendur í níunda bekk að móðir þeirra hjálpaði þeim í 49% 

tilfella en faðir í 40% tilfella. Jafnframt kom fram að í 11% tilfella voru það 

aðrir sem aðstoðuðu við heimanám. Í dag eru það mæður sem aðstoða í 48% 

tilfella en feður og aðrir í 26% tilfella. Þegar foreldrar voru spurðir árið 2003 

hver aðstoðaði við heimanámið þá svöruðu 67% því til að móðirin gerði það 

en 29% nefndu föður. Í dag má sjá þar enn meiri mun eða 84% mæðra á móti 

aðeins 13% feðra. Það er því greinilegt að hlutur mæðra í því að aðstoða börn 

við heimalærd´m hefur vaxið til muna. Erlendar rannsóknir benda til hins 

sama að mæður eru sá aðili sem sinnti nemendum varðandi heimanám og er 

það samhljóma við niðurstöður annars staðar frá (Symeou, 2009, bls. 87). 

Önnur birtingarmynd þess að mæður sjái um skólamál barnanna er sú að 84% 

þeirra sem svöruðu könnunni fyrir foreldra eða forráðamenn voru mæður.  

Rúmlega fjórir af hverjum tíu nemendum í níunda bekk og foreldrar þeirra 

segja að heimanámið sé unnið eftir kvöldmat og það er lítil breyting á milli 

rannsóknana tveggja. Meiri breyting kemur hins vegar fram í svörum 

nemenda í fimmta bekk við spurningunni um það hvenær dagsins þeir læri 

heima og virðist sú vinna vera að færast fram yfir kvöldmat, frekar en að hún 

sé unnin strax eftir skóla. Álykta má út frá þessum niðurstöðum að heimanám 

beggja árganga sé í meira mæli unnið eftir kvöldmat og að tengsl séu milli 

þess og frístundavals, bæði nemenda og foreldra.  

5.7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Rannsóknin gaf ákveðnar vísbendingar um viðhorf hvers hóps fyrir sig. Stærð 

nemendaúrtaksins var nokkuð gott og skólarnir fjölbreytilegir að stærð og 

gerð. Ætlunin er að senda hverjum þátttökuskóla grunngögn þeirra úr 

rannsókninni er varðar svör nemenda og foreldra sem gefur stjórnendum og 

starfsfólki hvers skóla færi á að skoða betur sína stofnun. Hér gæti því verið 

gott tækifæri fyrir starfsmenn þátttökuskólanna að ræða heimanám og setja 

fram stefnu um það hafi það ekki verið gert áður.  

Veikleikar rannsóknarinnar voru þeir hve lágt svarhlutfall var bæði hjá 

foreldrum og kennurum. Það verður því að fara varlega í að draga ályktanir 

út frá þeim svörum sem komu fram hjá foreldrum. Þær gefa aftur á móti 

vísbendingar um viðhorf þeirra sem svöruðu. Þrátt fyrir það að gagnvirkar 

kannanir skili hraðari úrvinnslu þá tapast aðeins yfirsýn. Þá rýrir það 

rannsóknina að geta ekki sýnt fram á sjónarmið kennara þegar kemur að því 

að skoða framkvæmd heimanáms og stefnu skólanna. Í könnuninni árið 2003 

var hver nemandi sendur heim með lokað umslag með spurningum fyrir 
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foreldra. Því var svo skilað daginn eftir til rannsakenda og lá það skýrt fyrir 

hverjir skiluðu lokuðu umslagi. Sú yfirsýn hverfur alveg þegar rafrænar 

kannanir eru sendar út og skýrir það að einhverju leyti lágt svarhlutfall 

foreldra og kennara. Ein áminning var send til foreldra og kennara um að 

svara rannsókninni en betra hefði verið að senda fleiri til að fá betra 

svarhlutfall hjá þessum hópum. Veikleiki rannsóknarinnar birtist einnig í því 

að misgóður lesskilningur nemenda gat gert það að verkum að útskýra þurfti 

fyrir sumum þeirra spurningar eða einstök orð.  
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6 Lokaorð 

Stjórnendur hvers skóla bera faglega ábyrgð á því starfi sem fram fer í skólum 

þeirra og er það því í þeirra hendi að setja fram stefnu um heimanám. Í ljósi 

niðurstaðna þessarar rannsóknar tel ég mikilvægt að skólastjórnendur á 

Íslandi móti stefnu varðandi heimanám um leið og þeir skilgreini tilgang þess 

og framkvæmd. Þetta þarf að gera í góðu samstarfi við kennara, foreldra og 

ekki síst nemendur. Stjórnendur íslenskra grunnskóla hafa sumir sett fram 

stefnu um heimanám en margir eiga eftir að ljúka þeirri vinnu. Það getur bæði 

verið letjandi og hvetjandi fyrir stjórnendur grunnskóla að engin stefna hefur 

verið mótuð um heimanám hjá mennta– og menningarmálaráðuneytinu. 

Hvetjandi að því leyti að þeir hafa frjálsar hendur til að móta sína stefnu. Það 

getur hins vegar latt þá til þeirrar vinnu ef enginn ýtir á eftir stefnumótun um 

heimanám. Þá kveða grunnskólalög ekki á um að fjallað sé um stefnu eða 

skilgreiningu heimanáms. Það er undarlegt að ekki skuli vera búið að setja 

fram stefnu í öllum skólum landsins um heimanam miðað við þau viðhorf sem 

ríkja til þess. Verulega vantar upp á að stjórnendur skóla séu búnir að setja 

fram hver sé tilgangur og hver skuli vera framkvæmdin á heimanámi. Þau 

verkefni, sem nemendum er ætlað að leysa heima, teljast sjaldan vera 

sérstakt námsefni. Miðað við óbreytt fyrirkomulag við heimanám er ekki úr 

vegi að kennarar leggðu fyrir sérstakt heimanámsefni. Best væri að 

heimanám yrði einstaklingsmiðað þannig væri jöfnuð staða þeirra sem hallar 

á í námi. Einstaklingsmiðað heimanám er í raun réttlætismál í ljósi ákvæða 

gildandi laga um jafnrétti til náms. 

Flestir þátttakendur í rannsókninni segja að óunnið heimanám valdi 

nemendum vanlíðan og ljóst er að oftar enn ekki eiga þeir við námsörðugleika 

að stríða sem ekki ná að ljúka heimanámi sínu. Flestir, sem tóku þátt í 

rannsókninni, telja að mismunun geti falist í heimanámi. Þetta er fróðlegt að 

skoða í ljósi þess foreldrar grunnskólabarna eru almennt fylgjandi heimanámi 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Nemendur eru þeirrar skoðunar 

að þeir beri ábyrgð á sínu námi en foreldrar eru ekki alveg jafn vissir um að 

svo sé. Niðurstöður rannsóknarinnar nú gefa til kynna að hlutur mæðra við 

námsaðstoð heima fyrir hafi aukist frá árinu 2003. Fleiri þátttakendur í 

rannsókn höfundar frá árinu 2014 kannast við að skólinn sé með stefnu um 

heimanám en fyrri rannsókn leiddi í ljós. Það er greinilegt af niðurstöðum 

þessarar rannsóknar að færri nú en árið 2003 telja að heimanám efli skilning, 

auki sjálfstæði og bæti vinnubrögð. 
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Í niðurstöðum kemur fram að nemendur í fimmta bekk voru hlynntari 

heimanámi en nemendur í níunda bekk. Foreldrar þeirra eldri voru hlynntari 

því en hinna yngri. Aðspurðir svöruðu 56% foreldra, sem tóku þátt í 

rannsókninni, að þeir væru fylgjandi því að heimanám væri í grunnskólum. 

Afstaða nemenda var ekki jafn afdráttarlaus en 36% þeirra voru fylgjandi 

heimanámi en 37% á móti. Þessi rannsókn sýnir einnig að nemendur verja 

skemmri tíma í heimalærdóm sé miðað við niðurstöðurnar frá árinu 2003.  

Fyrirkomulag heimanáms í íslenskum grunnskólum getur ýtt undir 

mismunun. Lög kveða á um jafnrétti til náms og því ætti öll skólatengd vinna 

nemenda að fara fram í skólanum. Það hlýtur því að vera stefna skólayfirvalda 

að láta fagmenn sjá um alla kennslu í stað þess að vísa hluta námsefnisins 

heim í formi heimanáms. Heimanám getur líka valdið álagi á foreldra, einkum 

þá sem vinna langan vinnudag og hafa þar af leiðandi ekki tíma til að aðstoða 

börn sín við heimalærdóm, auk þess sem þeir eru stundum ekki í stakk búnir 

til að aðstoða nemendur við heimaverkefnin. Heimanámið getur líka valdið 

togstreitu á heimilinu, sérstaklega á heimilum þar sem nemendur eiga við 

einhvers konar námsörðugleika að stríða. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda og til þess að foreldrar telja stefnu skorta um framkvæmd heimanáms. 

Þá sakna þeir leiðbeininga frá skólunum og samvinnu við þá. Þessa þætti þarf 

að endurskoða til að koma til móts við foreldra. 
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Viðaukar 

Viðauki A, leyfi foreldra/forráðamanna fyrir fyrirlögn spurningalista. 

 

Grindavík 17.mars 2014  

  

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

Í næstu viku gefst ykkur tækifæri til að segja ykkar álit á heimanámi. Til 

stendur að kanna viðhorf til heimanáms meðal nemenda í fimmta bekk og 

níunda bekk, foreldra/forráðamenn þeirra og kennara. Könnunin er hluti af 

meistaraverkefni undirritaðs sem er rannsókn á heimanámi og verður 

framkvæmd í alls sjö skólum. Skólarnir sem um ræðir eru Vesturbæjarskóli, 

Grunnskólinn Borgarnesi, Grundaskóli á Akranesi, Grunnskóli Grindavíkur, 

Njarðvíkurskóli, Réttarholtsskóli og Klébergsskóli á Kjalarnesi. Kannað er 

almennt viðhorf til heimanáms og hvernig staðið er að heimanámi. Könnunin 

er rafræn, nafnlaus og órekjanleg. Niðurstöður verða kynntar í viðkomandi 

skólum og gætu nýst í skólastarfinu. 

Ekki þarf að tilkynna né fá leyfi Persónunefndar þar sem um 

ópersónugreinanlegar upplýsingar eru að ræða. Þessi rannsókn fellur undir 

33. grein laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

(Vinnsla er hvorki tilkynningarskyld né leyfisskyld). Foreldrar fá senda netslóð 

til að fara inn á könnunina en nemendur taka hana í skólanum. Áætlaður 

svartími er 10 - 15 mínútur og gert er ráð fyrir því að einn aðili svari fyrir hvert 

barn. Ef þú sem foreldri/forráðamaður ert mótfallin þátttöku barnsins þá 

vinsamlegast hafðu samband við umsjónarkennara þess.  

Ef þú af einhverjum ástæðum vilt hætta við þátttöku er þér frjálst að gera 

svo hvenær sem er. Berist ekki athugasemd við þessari beiðni verður litið á 

það sem samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. 

 

Með kæru þakklæti og von um jákvæðar undirtektir, 

Garðar Páll Vignisson, meistaranemi við uppeldis– og 

menntunarfræðideild Háskóla Íslands. 
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Viðauki B, leyfi skólastjóra fyrir fyrirlögn spurningalista. 

 

Grindavík 17. mars 2014    Ágæti skólastjóri! 

 

Með bréfi þessu er verið að fara fram á leyfi til þess að leggja fyrir könnun 

á viðhorfum til heimanáms. Könnunin er hluti af rannsókn sem er ætlað að fá 

fram viðhorf til heimanáms og er notuð til þess megindleg aðferð. Í því felst 

að lagðir verða spurningalistar á rafrænu formi fyrir foreldra, nemendur og 

kennara í fimmta bekk og níunda bekk í sjö skólum. Fyrir 11 árum tóku þessir 

sömu skólar þátt í fyrstu rannsókninni á heimanámi hér á landi. Það gefst því 

tækifæri til að bera saman viðhorf þá og nú til heimanáms. Í þessari rannsókn 

verður lagt upp með eina rannsóknarspurningu og tvær undirspurningar. 

Rannsóknarspurningin er: Hver er staða heimanáms í grunnskólum?  

Undirspurningar eru:  

–  Hver er tilgangur heimanáms og hvernig er framkvæmd þess í dag? 

– Hver eru viðhorf foreldra, nemenda og kennara til heimanáms og hafa  þau 

breyst frá rannsókninni 2003 til dagsins í dag?  

Ekki þarf að tilkynna né fá leyfi Persónunefndar þar sem algjörlega 

ópersónugreinanlegar upplýsingar er að ræða. Fellur þessi rannsókn undir 

33. grein laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

(Vinnsla hvorki tilkynningarskyld né leyfisskyld).Skólaskrifstofan hefur gefið 

leyfi fyrir því að leggja könnunina fyrir á skólatíma. Allt skipulag og 

framkvæmd könnunarinnar verður í samráði við skólastjórnendur en 

undirritaður mun sjálfur sjá um fyrirlögn fyrir nemendur.Leyfi kennara verður 

aflað áður en könnunin verður lögð fyrir þá en þeir fá sent kynningarbréf. Þá 

verður kynningarbréf sent til foreldra /forráðamanna í gegnum Mentor í 

samráði við skólastjórnendur. 

Hér koma drög af fyrirhuguðu bréfi til foreldra/forráðamanna: 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

Í næstu viku gefst ykkur tækifæri til að segja ykkar álit á heimanámi. Til 

stendur að kanna viðhorf til heimanáms meðal nemenda í fimmta bekk og 

níunda bekk, foreldra/forráðamenn þeirra og kennara. Könnunin er hluti af 

meistaraverkefni undirritaðs sem er rannsókn á heimanámi og verður 

framkvæmd í alls sjö skólum. Skólarnir sem um ræðir eru Vesturbæjarskóli, 

Grunnskólinn Borgarnesi, Grundaskóli á Akranesi, Grunnskóli Grindavíkur, 

Njarðvíkurskóli, Réttarholtsskóli og Klébergsskóli á Kjalarnesi. 
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Kannað er almennt viðhorf til heimanáms og hvernig staðið er að 

heimanámi. Könnunin er rafræn, nafnlaus og órekjanleg. Niðurstöður verða 

kynntar í viðkomandi skólum og gætu nýst í skólastarfinu. 

Ekki þarf að tilkynna né fá leyfi Persónunefndar þar sem um 

ópersónugreinanlegar upplýsingar eru að ræða. Þessi rannsókn fellur undir 

33. grein laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

(Vinnsla er hvorki tilkynningarskyld né leyfisskyld). Foreldrar fá senda netslóð 

til að fara inn á könnunina en nemendur taka hana í skólanum. Áætlaður 

svartími er 10 - 15 mínútur og gert er ráð fyrir því að einn aðili svari fyrir hvert 

barn. Ef þú sem foreldri/forráðamaður ert mótfallin þátttöku barnsins þá 

vinsamlegast hafðu samband við umsjónarkennara þess.  

Ef þú af einhverjum ástæðum vilt hætta við þátttöku er þér frjálst að gera 

svo hvenær sem er.  

Berist ekki athugasemd við þessari beiðni verður litið á það sem samþykki 

fyrir þátttöku í rannsókninni. 

 

Með kæru þakklæti og von um jákvæðar undirtektir, 

Garðar Páll Vignisson, meistaranemi við uppeldis – og 

menntunarfræðideild Háskóla Íslands. 
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Viðauki C, leyfi kennara fyrir þátttöku í rannsókninni. 

 

Ágæti kennari. 

 

Með bréfi þessu er verið að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn. Þessari 

rannsókn er ætlað að fá fram viðhorf til heimanáms úr tveimur árgöngum og 

er notuð til þess megindleg aðferð. Í því felst að lagðir verða spurningalistar 

á rafrænu formi fyrir foreldra, nemendur og kennara í fimmta bekk og níunda 

bekk í sjö skólum. Fyrir 11 árum tóku þessir sömu skólar þátt í fyrstu 

rannsókninni á heimanámi hér á landi. Það gefst því tækifæri til að bera 

saman viðhorf þá og nú til heimanáms. 

Í rannsókninni er unnið út frá einni rannsóknarspurningu og tveimur 

undirspurningum. Rannsóknarspurningin er: Hver er staða heimanáms í 

grunnskólum? 

Undirspurningar eru:  

– Hver er tilgangur heimanáms og hvernig er framkvæmd þess í dag? 

– Hver eru viðhorf foreldra, nemenda og kennara til heimanáms og hafa 

þau breyst frá rannsókninni 2003 til dagsins í dag?  

Til að varpa ljósi á viðhorf til heimanáms er þess farið á leit við þig að þú 

svarir stuttri könnun með rafrænum hætti. Ekki þarf að tilkynna né fá leyfi 

Persónunefndar þar sem um algjörlega ópersónugreinanlegar upplýsingar 

eru að ræða. Fellur þessi rannsókn undir 33. grein laga nr. 77/2000 um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (Vinnsla hvorki 

tilkynningarskyld né leyfisskyld). Hér fyrir neðan er netslóð til að fara inn á 

könnunina en leyfi skólastjóra liggur nú fyrir um að þú megir taka þessa 

könnun á vinnutíma. Áætlaður svartími er 10 -15 mínútur. Ef slóðin virkar ekki 

þá getur verið nauðsynlegt að afrita hana í valglugga netvafrans þíns. 

Ef þú af einhverjum ástæðum vilt hætta við þátttöku er þér frjálst að gera 

það hvenær sem er.  

 

Með kæru þakklæti og von um jákvæðar undirtektir, 

Garðar Páll Vignisson, meistaranemi við uppeldis – og 

menntunarfræðideild Háskóla Íslands. 
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Viðauki D, spurningakönnun foreldra vegna rannsóknar. 

 

Spurningar til foreldra vegna viðhorfskönnunar til heimanáms. 

Merktu við einn svarmöguleika nema annað sé tekið fram. 

1. Hvort ert þú sammála eða ósammála að í grunnskólum eigi að 

vera heimanám ? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

2. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að skóli barnsins 

þíns sé með stefnu um heimanám? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

3. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám 

nemenda sé mismikið eftir kennurum í skóla barnsins þíns? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

  

4. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám 

nemenda sé mismikið eftir námsgreinum í skóla barnsins 

þíns? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 
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• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

5. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að þú hafir fengið  

 leiðbeiningar frá kennarar varðandi heimanám barnsins 

þíns? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

6. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám sé 

nýtt til að hraða yfirferð á námsefni? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

7. Hvort ert þú sammála eða ósammála um að heimanám auki 

samvinnu heimils og skóla? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

8. Hvort ert þú sammála eða ósammála um að heimanám geti 

mismunað nemendum? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 
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• Mjög ósammála 

 

9. Hvort ert þú sammála eða ósammála um að heimanám geti 

valdið álagi á heimilinu? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

10. Hvort ert þú sammála eða ósammála um að heimanám auki 

áhuga nemenda á námsefninu? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

11. Hvort ert þú sammála eða ósammála um að óunnið 

heimanám geti valdið vanlíðan? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

12. Eru leiðbeiningar sendar heim með barni þínu varðandi 

heimanám? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 
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13. Hver ber helst ábyrgð á heimanámi barnsins þíns? 

• Barnið sjálft 

• Foreldrar  

• Kennarar 

 

14. Hve mikinn tíma telur þú að barnið þitt noti daglega til 

heimanáms? 

• 0 – 20 mínútur 

• 21 – 40 mínútur 

• 41 – 60 mínútur 

• Meira en eina klukkustund– eina og hálf klukkustund 

• Meira en eina og hálf klukkustund– tvær klukkustundir 

• Meira en tvær klukkustundir 

 

15. Hve mikinn tíma finnst þér að barnið þitt ætti að nota 

daglega til heimanáms? 

• 0 – 20 mínútur 

• 21 – 40 mínútur 

• 41 – 60 mínútur 

• Meira en eina klukkustund– eina og hálf klukkustund 

• Meira en ein og hálf klukkustund– tvær klukkustundir 

• Meira en tvær klukkustundir 

 

16. Ef unnið er eftir heimanámsáætlun, hver skipuleggur hana? 

• Nemandi 

• Kennari 

• Foreldri/forráðamaður 

• Samstarf nemenda og kennara 

• Annað  

 

17. Hversu algengt er að barnið þitt vinni heimanámið 

sjálfstætt? 

• Alltaf 

• Oft 
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• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

18. Hversu algengt telur þú að kennarar fari yfir heimanám 

nemenda? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

19. Hve oft hefur barnið þitt fengið sérstaka námsaðstoð 

(sérkennslu) í vetur? 

• Daglega 

• Oft í viku 

• Í hverri viku 

• Í hverjum mánuði 

• Sjaldnar en í hverjum mánuði 

• Aldrei 

 

20. Hve oft telur þú að barnið þitt þurfi sérstaka námsaðstoð 

(sérkennslu)? 

• Daglega 

• Oft í viku 

• Í hverri viku 

• Í hverjum mánuði 

• Sjaldnar en í hverjum mánuði 

• Aldrei 

 

21. Hver aðstoðar barnið þitt oftast við heimanámið? 

• Faðir  

• Móðir  

• Systkini  
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• Amma  

• Afi  

• Aðrir 

 

22. Hve oft hefur barninu þínu verið boðið upp á 

heimanámsaðstoð í skólanum? 

• Daglega 

• Í hverri viku 

• Í hverjum mánuði 

• Á hverju skólaári 

• Aldrei 

 

23. Hve oft hefur kennari haft samband ef heimanámi barnsins 

þíns er ábótavant? 

• Daglega 

• Í hverri viku 

• Í hverjum mánuði 

• Á hverju skólaári 

• Aldrei 

  

24. Hvar vinnur barnið þitt heimanámið? 

• Í skólanum 

• Heima 

• Hjá vinum 

• Annars staðar 

 

25. Hversu oft hefur þú haft samband við kennarann vegna 

heimanámsins? 

• Daglega 

• Í hverri viku 

• Í hverjum mánuði 

• Á hverju skólaári 

• Aldrei 
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26. Á hvaða tíma dags sinnirbarnið þitt heimanámi? 

• Strax eftir skóla 

• Fyrir kvöldmat 

• Eftir kvöldmat 

 

27. Hvaða daga sinnir barnið þitt heimanámi? Merkja má við 

fleiri en einn dag. 

• Mánudag 

• Þriðjudag 

• Miðvikudag  

• Fimmtudag 

• Föstudag 

• Yfir helgi 

  

28. Ýmsar ástæður hafa verið nefndar fyrir mikilvægi 

heimanáms. Gefið eftirfarandi staðhæfingum einkunn á 

bilinu 0 – 10 eftir mikilvæg. Fleiri en eitt atriði geta fengið 

sömu einkunn, 10 er mikilvægast og 0 lítilvægast. 

• Eykur færni 

• Eykur þekkingu 

• Eflir skilning 

• Eykur sjálfstæði 

• Bætir vinnubrögð  

• Bætir námstækni 

• Eflir námsáhuga 

• Vinnur upp það sem ekki náðist í skóla 

• Eykur ábyrgð á eigin námi 

 

29. Í hvaða bekk er barnið þitt? 

• Fimmta bekk 

• Níunda bekk 

 

30. Hver er aldur þinn? 

• 21 – 30 ára 
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• 31 – 40 ára 

• 41 – 50 ára 

• 51 – 60 ára 

• 61 – 70 ára 

 

31. Hvaða menntun hefur þú lokið? 

• Hef lokið grunnskólaprófi 

• Hef lokið iðnmenntun 

• Hef lokið stúdentsprófi 

• Hef lokið háskólaprófi 

• Annað 

  

32. Hvert er kyn þitt? 

• Karl 

• Kona 

 

33. Í hvaða skóla er barnið þitt? 

• Grunnskóla Grindavíkur 

• Njarðvíkurskóla  

• Vesturbæjarskóla 

• Grunnskólanum í Borgarnesi 

• Grundaskóla á Akranesi 

• Réttarholtsskóla 

• Klébergsskóla á Kjalarnesi 

 

34. Vinsamlegast skrifaðu hér fyrir neðan ef þú hefur 

einhverjar athugasemdir við framkvæmd könnunarinnar 

eða langar að koma athugasemdum um heimanám á 

framfæri.  

 

______________________________________________________ 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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Viðauki E, spurningakönnun kennara vegna rannsóknar. 

 

Spurningar til kennara vegna viðhorfskönnunar til heimanáms. 

Merktu við einn svarmöguleika nema annað sé tekið fram. 

1. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að í grunnskólum 

eigi að vera heimanám?  

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

2. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að skólinn þinnsé 

með stefnu um heimanám? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

3. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að að heimanám sé 

nýtt til að hraða yfirferð á námsefninu? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

4. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að þú útskýrir 

heimanámsverkefnin fyrir nemendum? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 
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• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

5. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám 

nemenda sé mismikið eftir kennurum í þínum skóla? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

6. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám 

nemenda sé mismikið eftir námsgreinum í þínum skóla? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

7. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að í þínum skóla sé 

boðið upp á heimanámsaðstoð? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála  

 

8. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að allir nemendur 

innan hvers bekkjar fái jafnmikið heimanám? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála? 
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9. Er heimanám hluti af kennsluskipulagi þínu? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

10. Leiðbeinir þú foreldrum varðandi heimanám nemendur 

þeirra? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

11. Sendir þú leiðbeiningar varðandi heimanám heim með 

nemendum? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

12. Hve mikinn tíma telur þú að nemendur noti daglega til 

heimanáms? 

• 0 – 20 mínútur 

• 21 – 40 mínútur 

• 41 – 60 mínútur 

• Meira en eina klukkustund– eina og hálf klukkustund 

• Meira en eina og hálf klukkustund– tvær klukkustundir 

• Meira en tvær klukkustundir 
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13. Hve mikinn tíma telur þú hæfilegan fyrir nemendur að nota 

daglega til heimanáms? 

• 0 – 20 mínútur 

• 21 – 40 mínútur 

• 41 – 60 mínútur 

• Meira en eina klukkustund– eina og hálf klukkustund 

• Meira en eina og hálf klukkustund– tvær klukkustundir 

• Meira en tvær klukkustundir 

 

14. Hver ber helst ábyrgð á heimanámi nemenda þinna? 

• Nemandinn 

• Foreldrar 

• Kennarar 

 

15. Er heimanám nemenda þinna beint framhald af námi hvers 

dags? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

16. Er heimanám hluti af daglegu námi nemendanna? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei  

 

17. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám auki 

samvinnu heimilis og skóla? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 
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• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

 

18. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám geti 

mismunað nemendum? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

19. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að of mikið 

heimanám geti valdið hegðunarerfiðleikum? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

20. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að óunnið 

heimanám geti valdið vanlíðan? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

21. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám auki 

áhuga nemenda á námsefninu? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 
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• Mjög ósammála 

 

22. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám 

nemenda hafi áhrif á einkunnargjöf þína? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

23. Vinna nemendur þínir eftir heimanámsáætlun? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

24. Gerir þú ráð fyrir samvinnu nemenda við heimanám? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

  

25. Ætlast þú til þess að nemendur geti unnið heimanámið 

sjálfstætt? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

26. Ég fer yfir heimanám nemenda minna. 

• Alltaf 
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• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

27. Ég hef samband við heimilið/foreldra ef heimanámi 

nemenda er ábótavant. 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

28. Finnur þú viðbótar heimaverkefni fyrir 

afburðarnemendur? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei  

 

29. Fyrir hvaða daga setur þú heimanám? Merkja má við fleiri 

en einn dag. 

• Mánudag 

• Þriðjudag 

• Miðvikudag  

• Fimmtudag 

• Föstudag 

• Yfir helgi 

 

30. Ýmsar ástæður hafa verið nefndar fyrir mikilvægi 

heimanáms. Gefið eftirfarandi staðhæfingum einkunn á 

bilinu 0 – 10 eftir mikilvægi. Fleiri en eitt atriði geta fengið 

sömu einkunn, 10 er mikilvægast og 0 lítilvægast. 
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• Eykur færni 

• Eykur þekkingu 

• Eflir skilning 

• Eykur sjálfstæði 

• Bætir vinnubrögð  

• Bætir námstækni 

• Eflir námsáhuga 

• Vinnur upp það sem ekki náðist í skóla 

• Eykur ábyrgð á eigin námi 

 

31. Í hvaða námsgrein kennir þú flestar stundir vikulega? 

• Íslenska 

• Stærðfræði 

• Erlend tungumál 

• Náttúrufræði 

• Samfélagsgreinar 

• Annað  

 

32. Á hvaða aldri ertu? 

• 21 – 30 ára  

• 31 – 40 ára 

• 41 – 50 ára 

• 51 – 60 ára 

• 61 – 70 ára 

 

33. Fjöldi kennslustunda sem þú kennir í viku hverri? 

• 10 – 20 stundir 

• 21 – 30 stundir 

• Yfir 30 stundir 

 

34. Af hvað kyni ertu? 

• Karl 

• Kona 
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35. Hver er menntun þín? 

• Kennarapróf frá Kennaraháskóla Íslands 

• Íþróttakennarapróf 

• B. Ed. próf 

• Háskólapróf og próf til kennsluréttinda 

• Önnur háskólamenntun 

• Önnur menntun 

 

36. Í hvaða skóla vinnur þú? 

• Grunnskóla Grindavíkur 

• Njarðvíkurskóla  

• Vesturbæjarskóla 

• Grunnskólanum í Borgarnesi 

• Grundaskóla á Akranesi 

• Réttarholtsskóla 

• Klébergsskóla á Kjalarnesi 

 

37. Á hvaða skólastigi vinnurðu mest? 

• Yngsta stig 1. – 4. bekkur 

• Miðstig 5. – 7. bekkur 

• Efsta stig 8. – 10. bekkur 

 

38. Hver er kennslureynsla þín? 

• Fyrsta ár í kennslu – 5 starfsár 

• 6 – 10 starfsár 

• 11 – 15 starfsár 

• 16 starfsár eða meira 

 

39. Vinsamlegast skrifaðu hér fyrir neðan ef þú hefur 

einhverjar athugasemdir við framkvæmd könnunarinnar 

eða langar að koma athugasemdum um heimanám á 

framfæri.  
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___________________________________________________ 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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Viðauki F, spurningakönnun nemenda vegna rannsóknar. 

 

Spurningar til nemenda vegna viðhorfskönnunar til heimanáms. 

Merktu við einn svarmöguleika nema annað sé tekið fram. 

1. Í hvaða skóla ertu? 

• Grunnskóla Grindavíkur 

• Njarðvíkurskóla  

• Vesturbæjarskóla 

• Grunnskólanum í Borgarnesi 

• Grundaskóla á Akranesi 

• Réttarholtsskóla 

• Klébergsskóla á Kjalarnesi 

 

2. Hvert er kyn þitt? 

• Strákur 

• Stelpa 

 

3. Í hvaða bekk ertu? 

• Fimmta bekk 

• Níunda bekk 

 

4. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám 

nemenda sé mismikið eftir kennurum í þínum skóla? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

  

5. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám 

nemenda sé mismikið eftir námsgreinum í þínum skóla? 

• Mjög sammála 

• Sammála 
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• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

6. Hver ber helst ábyrgð á heimanámi þínu? 

• Ég sjálf/sjálfur 

• Foreldrar 

• Kennarar 

 

7. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að í grunnskólum 

eigi að vera heimanám? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

8. Ef þú lýkur ekki við heimanámið, hver er þá oftast ástæðan? 

• Get það ekki 

• Nenni því ekki 

• Gleymi því 

• Vegna tómstunda 

• Vegna vinnu 

• Vegna heimilisstarfa 

  

9. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að þú hafir fengið 

útskýringar frá kennara varðandi heimanámsverkefni þín? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 
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10. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að skólinn þinnsé 

með stefnu um heimanám? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

11. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að að nota 

heimanám til að komast yfir meira af námsefninu? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

12. Hvar sinnir þú þínu heimanámi? 

• Í skólanum 

• Heima 

• Hjá vinum 

• Annars staðar 

  

13. Hversu algengt er að þú sinnir heimanámi sjálfstætt? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

14. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám auki 

samvinnu heimilis og skóla? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 
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• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

15.  Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám geti 

mismunað nemendum? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

16. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám geti 

valdið álagi á heimilinu? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

  

17. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að heimanám auki 

áhuga á námsefninu? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 

 

18. Hvort ert þú sammála eða ósammála því að óunnið 

heimanám geti valdið vanlíðan? 

• Mjög sammála 

• Sammála 

• Hvorki sammála né ósammála 

• Ósammála 

• Mjög ósammála 
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19. Hve mikinn tíma telur þú að fari daglega til heimanáms? 

• 0 – 20 mínútur 

• 21 – 40 mínútur 

• 41 – 60 mínútur 

• Meira en eina klukkustund– eina og hálf klukkustund 

• Meira en eina og hálf klukkustund– tvær klukkustundir 

• Meira en tvær klukkustundir 

  

20. Hve mikinn tíma finnst þér að þú ættir að nota daglega til 

heimanáms? 

• 0 – 20 mínútur 

• 21 – 40 mínútur 

• 41 – 60 mínútur 

• Meira en eina klukkustund– eina og hálf klukkustund 

• Meira en eina og hálf klukkustund– tvær klukkustundir 

• Meira en tvær klukkustundir 

 

21. Hversu algengt telur þú að kennarar fari yfir heimanám 

þitt? 

• Alltaf 

• Oft 

• Stundum 

• Sjaldan 

• Aldrei 

 

22. Hver aðstoðar þig oftast við heimanámið? 

• Faðir  

• Móðir  

• Systkini  

• Amma  

• Afi  

• Aðrir 
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23. Hve oft hefur þú fengið sérstaka námsaðstoð (sérkennslu)í 

vetur? 

• Daglega 

• Oft í viku 

• Í hverri viku 

• Í hverjum mánuði 

• Sjaldnar en í hverjum mánuði 

• Aldrei 

 

24. Á hvaða tíma dags vinnur þú þitt heimanám? 

• Strax eftir skóla 

• Fyrir kvöldmat 

• Eftir kvöldmat 

 

25. Hve oft telur þú að þú þurfir sérstaka námsaðstoð 

(sérkennslu)? 

• Daglega 

• Oft í viku 

• Í hverri viku 

• Í hverjum mánuði 

• Sjaldnar en í hverjum mánuði 

• Aldrei 

 

26. Hve oft hefur þér verið boðið upp á heimanámsaðstoð í 

skólanum? 

• Daglega 

• Í hverri viku 

• Í hverjum mánuði 

• Á hverju skólaári 

• Aldrei 

 

27. Hvaða daga sinnir þú heimanámi? (Merkja má við fleiri en 

einn dag.) 

• Mánudag 
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• Þriðjudag 

• Miðvikudag 

• Fimmtudag 

• Föstudag 

• Yfir helgi 

  

28. Ýmsar ástæður hafa verið nefndar fyrir mikilvægi 

heimanáms. Gefið eftirfarandi staðhæfingum einkunn á 

bilinu 0 – 10 eftir mikilvægi, fleiri en eitt atriði geta fengið 

sömu einkunn, 10 er mikilvægast og 0 lítilvægast. 

• Eykur færni 

• Eykur þekkingu 

• Eflir skilning 

• Eykur sjálfstæði 

• Bætir vinnubrögð  

• Bætir námstækni 

• Eflir námsáhuga 

• Vinnur upp það sem ekki náðist í skóla 

• Eykur ábyrgð á eigin námi 

 

29. Vinsamlegast skrifaðu hér fyrir neðan ef þú hefur 

einhverjar athugasemdir við framkvæmd könnunarinnar 

eða langar að koma athugasemdum um heimanám á 

framfæri.  

_____________________________________________ 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

 

 

 

 

 

 

 

 


