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Formáli 

Ritgerð þessi er rannsóknarverkefni til fullnustu M.Ed. gráðu í faggreinakennslu á 

stærðfræðikjörsviði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands árið 2017 og er vægi 

verkefnisins 30 ECTS einingar. Leiðbeinendur eru Guðný Helga Gunnarsdóttir og Jónína 

Vala Kristinsdóttir.  

Ritgerðin fjallar um framkvæmd heimanáms í stærðfræði á miðstigi grunnskóla og 

tóku fimm skólar þátt í rannsókninni. Heimanám hefur lengi verið mér hugleikið bæði 

sem kennara og sem foreldri og langaði mig að varpa með rannsókninni ljósi á það 

hvernig heimanám í stærðfræði væri háttað enda er það sú námsgrein sem foreldrar 

eiga oft erfitt með að aðstoða börnin sín við.  

Ég vil þakka fjölskyldunni minni sérstaklega fyrir allan stuðninginn, ástina og 

þolinmæðina en mestar þakkir á litla stúlkan mín skilið fyrir það að hvetja mömmu sína 

áfram og spyrja reglulega hvernig gengur með „masterchefverkefnið“ en hún þekkir víst 

ekkert annað en að mamma sé í námi og getur ekki beðið eftir því að þetta sé búið. 

Einnig vil ég þakka samkennurum mínum og yfirmönnum fyrir allan stuðninginn og 

hjálpina í náminu og verkefnavinnunni en það skiptir mjög miklu námi að vera umvafinn 

jákvæðu fólki sem er tilbúið til þess að lyfta konu upp þegar hún verður svartsýn.  

Þátttakendur rannsóknarinnar fá sérstakar þakkir fyrir þeirra framlag við að varpa 

ljósi á viðfangsefnið. Kennurum við Menntavísindasvið er ég þakklát fyrir góða kennslu 

og innblástur sem nýst hefur mér í námi og starfi og þá sérstaklega kennurum við 

stærðfræðikjörsvið sem hafa gefið mér nýja sýn á uppáhalds-námsgreinina mína. Að 

lokum vil ég þakka Guðný Helgu og Jónínu Völu leiðbeinendum mínum og Höllu 

Jónsdóttur sérfræðingi fyrir veittan stuðning, gagnlegar ábendingar og aðstoð í 

verkefnavinnu sem virtist aldrei ætla að sjá fyrir endann á.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og 

fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls 

efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni.  
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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á stöðu heimanáms í stærðfræði á 

miðstigi grunnskóla, hvernig það er framkvæmt, viðhorfi kennara og foreldra til þess, 

foreldrasamstarf í tengslum við það og hvernig tekið er tillit til þarfa einstakra nemenda 

við heimanám í stærðfræði. 

Þátttakendur í rannsókninni voru kennarar sem kenndu stærðfræði á miðstigi í fimm 

skólum í sama sveitarfélagi og forráðamenn nemenda þeirra. Gagna var aflað með 

spurningalistum, með viðtölum við kennara og einnig var kannað hvaða upplýsingar um 

heimanám eru aðgengilegar á heimasíðum skólanna. Við greiningu gagna var stuðst við 

innlendar og erlendar rannsóknir um heimanám og stærðfræðinám og -kennslu til þess 

að varpa ljósi á niðurstöður rannsóknarinnar. Einnig var tekið mið af umfjöllun um 

heimanám í aðalnámskrá grunnskóla. Sumir rannsakendur telja það hafa jákvæð áhrif á 

nám nemenda að fá heimaverkefni í stærðfræði en aðrir telja það hafa neikvæð áhrif á 

viðhorf þeirra til stærðfræði og sjálfsmynd sem stærðfræðinemendur. 

Á heimasíðum grunnskólanna fimm sem þátt tóku í rannsókninni kemur fram að 

einungis þrír af þeim hafa mótað sér stefnu um heimanám. Niðurstöður 

spurningakönnunar leiddu í ljós að meirihluti kennara sem tóku þátt setur 

heimaverkefni fyrir í stærðfræði. Meirihluti foreldra og kennara er hlynntur heimanámi 

í stærðfræði en forsendur barna til náms og sá tími sem fer í heimanámið hefur áhrif á 

viðhorf foreldra. Einnig hefur það áhrif á viðhorf foreldra hvort þeir telja sig færa um að 

aðstoða börn sín við heimanámið. 

Fram kemur í niðurstöðum að við skipulag heimanáms taka kennarar að einhverju 

leyti tillit til ólíkra þarfa nemenda og forsenda þeirra til náms. Það virðist þó vera á 

ábyrgð kennara hvort nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð við heimanám fái hana. 

Foreldrasamtarf um heimanám var kannað og kemur fram, bæði í svörum kennara 

og foreldra, að samskiptin eru oftast að frumkvæði skóla. Mikill meirihluti foreldra telur 

sig ekki hafa nein áhrif á hvers konar heimanám er sett fyrir í stærðfræði. Niðurstaða 

rannsóknarinnar er að foreldrasamstarf um heimanám í stærðfræði byggist ekki á 

raunverulegu samráði á milli skóla og foreldra heldur er heimanám ákveðið af 

kennurum að mestu einhliða. Þetta samræmist ekki þeim viðmiðum sem sett eru fram í 

aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 þar sem fram kemur að foreldrar beri ábyrgð á að 

nemendur vinni þau heimverkefni sem skóli og foreldrar hvers barns hafi orðið ásátt 

um. 
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Abstract 

Homework in mathematics 

The main goal of the study was to shed light on the status of homework in mathematics 

in primary grades (5-7), how it is carried out, teachers and parents attitudes, teachers 

and parents collaboration about homework and how the needs of individual students 

are taken into account in mathematics homework. 

The participants in the study were teachers who teach mathematics in primary 

grades (5-7) at five schools in the same municipality and the parents of their students. 

Data was collected through a questionnaire, in interviews with teachers and 

information about homework accessible on the homepages of the schools was 

gathered. When analysing the data the researcher referred to former research on 

homework and mathematics teaching and learning to shed light on the conclusions of 

the study. Guidelines about homework in the Icelandic national curriculum were also 

taken into account. According to some researchers, homework in mathematics has a 

positive influence on students´ mathematics learning but other researchers claim that 

mathematics homework has a negative influence on their attitudes towards 

mathematics and their identity as mathematics students. 

The review of the schools’ homepages showed that only three of the schools have 

stated a policy on homework. The findings of the study were that majority of the 

teachers give their students homework in mathematics and most of the teachers and 

parents have positive attitudes towards it. Parents´ attitudes are influenced by their 

children’s aptitude in studying and how much time the homework takes. Parents´ 

ability to assist their children with homework can also affect their attitude. 

When organizing mathematics homework teachers try in some cases to take into 

account the needs of individual students and their aptitude in studying. It seems to be 

the sole responsibility of each individual teacher to offer support with homework if 

needed. 

The schools usually take initiative in collaborating with parents on homework in 

mathematics. The majority of parents did not think that they can affect their children’s 

homework. The study concludes that the teachers decide what homework their 

students get in mathematics without consulting with the parents even though the 

emphasis in the national curriculum from 2013 is on that parents are responsible for 

their children’s homework on which the school and the parents have agreed on. 
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1 Inngangur  

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er rannsókn á heimanámi í stærðfræði á miðstigi 

grunnskóla. Rannsóknin var gerð með því að leggja spurningar fyrir kennara og foreldra 

barna á miðstigi með það fyrir augum að kanna hvernig hvernig heimanámi væri háttað 

í stærðfræði. Niðurstöður rannsóknarinnar voru síðan bornar saman við fyrri rannsóknir 

á fræðasviðinu. 

1.1 Val á viðfangsefni  

Heimanám hefur ekki verið mikið rannsakað á Íslandi og enn minna hefur verið 

rannsakað með sjónarhorn á stærðfræði. Það er því full þörf á frekari rannsóknum á því 

sviði. Þau undanfarin fimm ár sem ég hef starfað sem grunnskólakennari hefur 

heimanám verið áberandi í umræðum foreldra grunnskólabarna og grunnskólakennara.  

Umræðan í skólasamfélaginu í dag snýst mjög oft um heimanám og er það mikið 

þrætuepli milli þeirra sem skoðun hafa. Utan skólasamfélagsins hafa komið fram 

umræður í kjölfar þess að foreldrar skrifa bæði á samfélagsmiðla og koma í viðtöl í 

fjölmiðlum um heimanám barna þeirra og er oftar en ekki viðhorf þeirra að hætta skuli 

heimanámi og fylgja gjarnan reynslusögur um skaðleg áhrif álagsins af heimanáminu á 

heimilið, sálarheill barnanna og jafnvel um mikið magn heimanáms sem tekur svo 

mikinn tíma að vökutími barnanna nægir ekki til þess að ljúka því. Í kjölfarið verður oft 

hávær umræða þar sem bæði er vísað í rannsóknir um gagnsemi heimanáms, 

rannsóknir sem styðja að ekkert gagn sé að heimanámi en jafnframt fær kennarastéttin 

oft á sig gagnrýni út frá þessari umræðu, bæði í blaðagreinum sem og í ummælakerfinu 

sem flestir vefmiðlar bjóða upp á í dag (Jóhann Skúli Björnsson, 2016; Valgeir 

Magnússon, 2016). 

Eftir að hafa starfað sem leiðbeinandi í grunnskóla, bæði á mið- og unglingastigi, hef 

ég kynnst bæði kostum og göllum heimanáms. Ég hef upplifað að sumir foreldrar og 

heimili eru að bugast undan heimanámi en á sama tíma hef ég kennt börnum og átt 

samstarf við foreldra þar sem heimanám er hluti af gæðastundum foreldra og barna og 

foreldrar jafnvel óskað eftir því að fá meira af því.  

Heimanám finnst mér sem foreldri stúlku á yngsta stigi mjög mikilvægur þáttur af 

námi hennar. Ég fæ tækifæri til að taka þátt í námi dóttur minnar, ég fæ góða 

tilfinningu fyrir stöðu og getu hennar og í heildina eru þetta yfirleitt gæðastundir okkar 

saman. Í stærðfræðinni gefur þetta mér möguleika á að vera ein með henni og aðstoða 

hana við námið þar sem hún fær tækifæri til þess að byggja upp góðan skilning út fyrir 
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námsefnið og síðast en ekki síst get ég ýtt undir jákvætt viðhorf til menntunar sem ég 

vil að hún alist upp við og tileinki sér til framtíðar. Þannig öðlast hún skilning á því í 

gegnum fyrirmynd móður sinnar að menntun sé mikilvæg og að nám eigi að vera í 

forgangi, eitthvað sem leggja eigi sig allan fram við. 

Í starfi mínu sem kennari og samræðum mínum við aðra kennara sem og foreldra 

barna í öðrum skólum en þeim sem ég kenni í hef ég uppgötvað að áherslur í 

heimanámi virðast vera ólíkar eftir skólum, jafnvel skólum sem eru í sama sveitafélagi. 

Hvort sem ég hef rætt við kennara, skólastjórnendur eða foreldra þá virðast skoðanir 

skiptar um hverjar þessar áherslur ættu að vera og vakti það áhuga minn á að kynna 

mér hve mikill munur væri á milli skóla og hvers vegna þessi munur er því allir skólar 

starfa eftir sömu aðalnámskrá grunnskóla. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á stöðu heimanáms í stærðfræði á miðstigi, 

hvernig það er framkvæmt, hvernig viðfangsefni kennarar setja nemendum sínum fyrir 

að vinna heima og viðhorf kennara og foreldra til heimanámsins. Einnig var lagt upp 

með að kanna hvernig foreldrasamskipti færu fram og hvernig komið væri til móts við 

þarfir einstakra nemenda og/eða heimila. Með rannsókninni er aukið við fræðasvið sem 

hefur lítið verið rannsakað í grunnskólum á Íslandi og verður vonandi til þess að auka 

umræðu um og bæta skilning á heimanámi í stærðfræði sem virðist vera meiri hefð fyrir 

en að það séu kennslufræðileg rök fyrir því. 

Rannsóknarspurningar sem ég mun leita svara við eru:  

Hvernig er heimanámi háttað í stærðfræði á miðstigi í þeim grunnskólum sem 

rannsóknin tók til? 

Hver eru viðhorf foreldra og kennara til heimanáms í stærðfræði í þeim grunnskólum 

sem rannsóknin tók til? 

Undirspurningar sem ég tek mið af til að varpa ljósi á hvernig fyrirkomulag er á 

heimanámi eru: 

• Hvernig heimanám eru nemendur að glíma við?  

• Hver er stefna skólans um heimanám? 

• Hvernig er samstarfi milli heimilis og skóla um heimanám í stærðfræði háttað, 

hve mikið tillit er tekið til þarfa einstakra nemenda og hvernig samræmist það 

áherslum aðalnámskrár grunnskóla?  
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• Hvernig meta foreldrar getu sína til að aðstoða börnin sín við heimanám í 

stærðfræði og er eitthvað gert í skólanum til þess að aðstoða nemendur sem 

geta ekki fengið aðstoð heima við stærðfræðinám? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla auk formála og ágripi. Í inngangi kynni ég uppbyggingu 

ritgerðarinnar og fer yfir rannsóknarspurningu, markmið og tilgang rannsóknarinnar. 

Þar fer ég einnig yfir ástæður þess að efnið vekur áhuga minn og hvers vegna ég tel 

viðfangsefnið eiga erindi við aðra kennara. Annar kafli fjallar almennt um heimanám, 

sögu þess og fyrri rannsóknir tengdar og skoðað er sérstaklega hvernig heimanám 

birtist í stefnu menntamálayfirvalda á Íslandi. Þar er einnig skoðað hvert viðhorf 

kennara og foreldra er til heimanáms samkvæmt fyrri rannsóknum á efninu, bæði 

hérlendis sem og erlendis.  

Þriðji kafli fjallar sérstaklega um heimanám í stærðfræði og fyrri rannsóknir tengdar 

því sviði. Þar er einnig rætt hvernig stærðfræðinám fer fram og heimanám í stærðfræði. 

Við lok þriðja kafla er farið yfir rannsóknir og kenningar fræðimanna um það hvernig 

heimanám í stærðfræði getur verið sett fram sem raunveruleg viðbót við 

stærðfræðinámið þar sem vettvangur heimilis og samskipti við foreldra eru nýtt til 

fullnustu á áhugaverðan og skilvirkan hátt. 

Fjórði kafli fjallar um framkvæmd rannsóknar og þær aðferðir sem notaðar voru við 

gagnaöflun. Þar eru kynntir þátttakendur rannsóknarinnar en gagna var aflað í fimm 

grunnskólum. Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og greindar út frá 

þeim þemum sem birtust í svörum þátttakenda. Umræður um niðurstöður eru í 

sjöttakafla, þær settar í fræðilegt samhengi og megin niðurstöður eru mátaðar við þær 

áherslur sem birtast í fyrri rannsóknum um efnið. Í sjöunda og þar með síðasta hluta 

ritgerðarinnar fjalla ég um niðurstöður rannsóknarinnar í stuttu máli, tengi við markmið 

rannsóknarinnar og fjalla um gildi hennar. Í lokin er listi yfir heimildir og viðaukar 

rannsóknarinnar. 

Í ritgerðinni er ekki lagður dómur á það hvort heimanám eigi rétt á sér en fjallað er 

um hvernig það er framkvæmt á miðstigi grunnskóla í dag í þeim skólum sem 

rannsóknin tók til. Þá er fjallað um rannsóknir á heimanámi sem gefa vísbendingar um 

heimanám sem sé gagnlegt fyrir stærðfræðinám barna í grunnskólum með von um að 

það muni gefa lesendum hugmyndir um áhugaverða nálgun við heimanám í 

stærðfræði. 



 

13 

2 Heimanám 

Uppbygging menntunar eins og við þekkjum hana í dag á sér langa sögu en þar til 

stofnun skóla hófst í kjölfar iðnbyltingarinnar má segja að menntun, bæði bókleg og 

verkleg, hafi að mestu leyti farið fram innan veggja heimilisins. Á Íslandi hófst 

uppbygging skólakerfis upp úr 1870 þar sem byggðir voru skólar og grunnur lagður að 

kennslu sem við njótum enn góðs af í dag (Loftur Guttormsson, 2008b). Í samantekt 

Desforges og Abouchaar á rannsóknum á áhrifum foreldra á nám barna sinna frá árinu 

2003 kemur fram að þrátt fyrir að í dag sé litið á menntastofnanir eins og grunnskóla 

sem grunnstoðir menntunar séu áhrif foreldra á menntun barna sinna í raun meiri en 

gæði þess skóla sem barnið gengur í.  

Heimanám hefur frá stofnun skólanna verið algengt og hefur það lítið breyst þrátt 

fyrir að skóladagurinn hafi lengst úr tveimur klukkustundum upp í allt að átta tíma á dag 

hjá börnum sem eru í frístundaskólum vegna þess að foreldrar þeirra eru útivinnandi. 

Nanna Kristín Christiansen hefur skrifað mikið um samstarf heimilis og skóla og segir 

hún að í dag sé heimanám hluti af menningu og hefð í skólakerfinu. Foreldrar sem ólust 

upp við heimanám sjálfir telji það mikilvægan hluta af námi barna þeirra og því sé 

heimanám enn stór hluti af skólastarfinu þrátt fyrir miklar breytingar á högum 

skólabarna (2011).  

2.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Á Íslandi er löng hefð fyrir heimanámi sem hluta af skólastarfi (Loftur Guttormsson, 

2008d) en heimanám er skilgreint sem verkefni sem kennari setur nemanda fyrir til 

lausnar utan skólatíma (Cooper, 1989; Marzano og Pickering, 2007). Cooper skilgreinir 

nánar í viðtali árið 2011 að með heimanámi sé átt við verkefni sem kennari setur fyrir 

og ekki er gert ráð fyrir að unnin séu í skipulögðum kennslustundum með kennara 

(Bembenutty, 2011). Margir skólar bjóða þó upp á tíma og aðstöðu þar sem nemendur 

geta unnið heimanám og jafnvel fengið aðstoð við það. 

Ingvar Sigurgeirsson (1999a) hefur skilgreint hefðbundið heimanám sem heimanám 

þar sem nemendur læra utanbókar. Hann flokkar það sem þulunám og þjálfunaræfingar 

þar sem meginmarkmið er að nemendur þjálfist í leikni og færni í einhverjum ákveðnum 

námsþætti eða festi aðferð við að leysa verkefni í minni. 

Cooper (2001) skilgreinir óhefðbundið heimanám sem heimanám þar sem 

nemendur fá frjálsar hendur um það hvernig, hvenær og jafnvel hvort þeir ljúka 

ákveðnum verkefnum. Ingvar Sigurgeirsson (1999b) nefnir kennsluaðferðir sem falla 
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undir óhefðbundið heimanám svo sem þrautalausnir og leitaraðferðir þar sem 

nemendur vinna verkefni sem reyna á rökhugsun og ólík vinnubrögð og oft eru fleiri en 

ein lausn á slíkum verkefnum. Dæmi um óhefðbundið heimanám getur verið að taka 

viðtöl, semja spurningar með aðstoð foreldra, undirbúa kynningar með foreldrum sem 

eru síðan kynntar í skólanum, þátttaka í heimilisstörfum og að gera tilraunir (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014).  

Einstaklingsmiðað nám (e. differentiated learning) felur í sér að verkefni og námið sé 

sniðið að þörfum ákveðins nemanda í stað heildarinnar (Tomlinson, 2000). Með 

hliðsjón af þessari skilgreiningu nota ég hugtakið einstaklingsmiðað heimanám sem 

heimanám sérsniðið að þörfum ákveðins nemanda en ekki verkefni sem sett er fyrir 

nemendahóp sem heild. Leiðir til þess að einstaklingsmiða heimanám eru til dæmis að 

nota misþungt námsefni og verkefni, bjóða nemendum að velja verkefni, gefa þeim 

tækifæri til að vinna á ólíkum hraða eða velja hvernig verkefni er lagt fyrir nemendur 

með tilliti til þess hvaða forsendur þeir hafa til að leysa þau (Ingvar Sigurgeirsson, 

Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

Hugtakið kennsluaðferð (e. teaching method, instructional method, teaching 

strategy, instructional strategy og teaching style) skilgreinir Ingvar Sigurgeirsson sem 

„það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, 

viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, bls. 9). 

Foreldrasamstarf er skilgreint sem samtal og samráð milli foreldra og skóla í 

einhverri mynd (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Algengasta samráðið 

sem fellur undir skilgreininguna er samstarf milli foreldra barna í skóla og 

umsjónarkennara en einnig á hugtakið foreldrasamstarf við um samstarf milli foreldra 

og ýmissa starfsmanna í skólanum svo sem sérkennara, skólahjúkrunarfræðinga, 

þroskaþjálfa og stjórnendur (Nanna Kristín Christianssen, 2011). 

2.2 Áhrif foreldra á nám barna sinna 

Reykjavíkurborg hefur gefið út 15 mikilvæg ráð til skólaforeldra á Foreldravefnum (e.d.) 

og þar má sjá tilvitnun í orð Charles Desforges sem er virtur fræðimaður sem hefur 

mikið rannsakað og skrifað um áhrif foreldra á nám barna sinna og hefur meðal annars 

haldið fyrirlestra hér á landi. Desforges og Abouchaar (2003) segja að enginn einn 

einstakur þáttur hafi eins mikil áhrif á námsárangur barna og líðan þeirra í skólanum 

eins og viðhorf og stuðningur foreldra. 
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Samkvæmt yfirlitsgrein Desforeges og Abouchaar (2003) á rannsóknum þar sem 

skoðuð voru tengsl á milli námsárangurs og þátttöku og stuðnings foreldra við nám 

barna sinna kom fram að stuðningurinn hefur mikil áhrif á námsárangur þeirra.  

Þátttaka foreldra í námi barna sinna er fjölbreytt en þar má telja að ala börnin vel 

upp heima fyrir, sjá þeim fyrir traustu og öruggu umhverfi, að örva börnin vitsmunalega 

og að sýna gott fordæmi í félagslegum og námslegum venjum. Samkvæmt rannsóknum 

sem Desforges og Abouchaar skoðuðu kom sterkt í ljós að gott uppeldi heima hafði 

meiri áhrif á námsárangur og vellíðan barna í skóla en gæði skólans. Auk þess að styðja 

barnið heima fyrir skiptir þátttaka foreldranna í viðburðum í skóla máli. Það að viðhalda 

góðu og reglulegu sambandi við skólann og jafnvel þátttaka í stjórnun skólans hefur 

áhrif á námsárangur barna þeirra. Þegar skoðaðir eru þeir þættir sem hafa áhrif á það 

hve virkir foreldrar eru í samstarfi við skólann hefur menntunarstig foreldra og námsleg 

geta barna þeirra mest áhrif og því betur sem barninu gengur í námi því meiri er 

þátttaka foreldra. Það sem einnig hefur áhrif er félagsleg staða foreldra, fjárhagsleg 

staða, heilsa og það hvort foreldrar upplifi það að afskipti þeirra af námi barna sinna sé 

æskileg eða ekki (Desforges og Abouchaar, 2003). Þetta eru áhugaverðar niðurstöður 

sem gott getur verið fyrir kennara að hafa í huga og velta fyrir sér hvað sé hægt að gera 

til þess að auka þátttöku foreldra í námi barna þeirra óháð menntunarstigi þeirra. 

2.3 Umfjöllun um heimanám í aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er ætlað að 

setja fram þá stefnu sem skólar eiga að starfa eftir.  

Þar segir: 

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

þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á farsælu uppeldi og 

menntun barna sinna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:45). 

Þrátt fyrir þessi orð úr aðalnámskrá er þar ekki mörkuð stefna um heimanám en orðið 

heimanám kemur einungis fyrir einu sinni í kaflanum um tengsl heimila og skóla.  

Þar segir: 

Foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni því 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. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013:72) 
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Orðið heimanám kemur einungis einu sinni í viðbót fram í námskránni er talað um 

heimanám en það er í kaflanum um kennsluhætti og námsmat í stærðfræði en þar 

kemur fram að meta skuli bæði verkefni sem unnin eru heima og í skóla og að í 

heimaverkefnum sé æskilegt að nýta þá möguleika sem liggja heima fyrir til þess að 

leysa ýmis verkefni, í samráði við heimilin. Það á til dæmis við um verkefni tengd 

fjármálum og neyslu heimilis (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Á heimasíðu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins kemur fram að hluti af því að 

stuðla að sjálfstæði skólanna sé að setja ekki fram ákvæði um heimanám í aðalnámskrá 

heldur sé talið æskilegt að skólar hafi möguleika á að hafa sínar eigin áherslur í 

samræmi við kennsluhætti sína. Þar kemur einnig fram að æskilegt sé að upplýsingar 

um heimanám séu aðgengilegar í skólanámskrá og sýnilegar á vef skólans. Séu foreldrar 

á einhvern hátt ósáttir við stefnu skólans eigi þeir að ræða við umsjónarkennara eða 

aðra stjórnendur innan skólans eða sveitafélags (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

e.d.). 

2.4 Saga heimanáms 

Hvenær heimanám hófst á Íslandi er erfitt að tímasetja en fyrr á öldum sáu prestar um 

uppfræðslu barna og má hugsanlega rekja það allt til ársins 1000 þegar kristnihald 

komst á hér á landi. Hér voru ritaðar bækur löngu fyrir tíma skólahalds og skólaskyldu, 

bæði íslenskar skáldsögur sem og erlendar bækur sem voru þýddar til þess að íslenskur 

almenningur gæti lesið og lært af þeim. Gera má ráð fyrir að heimanám hafi því í raun 

alltaf verið fylgifiskur hvers kyns náms hér á landi þar sem menntun var 

samvinnuverkefni presta og heimila og má þar sem dæmi nefna það að læra kverið fyrir 

fermingu (Loftur Guttormsson, 2008a). 

Heimanám í stærðfræði á sér langa sögu á Íslandi en fyrstu fyrirmæli um fræðslu 

barna í reikningi voru sett með lögum árið 1880 og var fræðslan þá á ábyrgð heimila 

undir umsjón sóknarpresta (Kristín Bjarnadóttir, 2009). Fyrstu lög um fræðslu barna á 

Íslandi voru sett árið 1907 þar sem skólaskyldu var komið á í landinu í fyrsta sinn en þar 

var gert ráð fyrir fjögurra ára skólaskyldu barna, frá 10 til 14 ára aldurs (Kristín 

Bjarnadóttir, 2009; Menntamálaráðuneytið, 2002).  

Á þessum fyrstu áratugum skólaskyldu lá ábyrgðin að mestu á heimilum, gert var 

ráð fyrir að þegar börn kæmu í skóla við 10 ára aldur ættu þau að vera orðin sæmilega 

læs (Loftur Guttormsson, 2008b) og að sama leyti má sjá á reikningsbókum þess tíma 

að gert var ráð fyrir að heimilin kenndu grunninn að stærðfræði fyrir 10 ára aldur 

(Kristín Bjarnadóttir, 2009). Þeirri ábyrgð var ekki að fullu aflétt af heimilum fyrr en árið 
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1936 en þá var skólaskyldan færð niður að sjö ára aldri. Þó var lestrarkennsla enn að 

mestu á herðum foreldra og þegar barn sýndi ófullnægjandi lestrarkunnáttu kvörtuðu 

kennarar og prófdómarar oftast yfir hirðuleysi foreldra. Í sveitum var á þessum tíma 

litið svo á að sveitin væri hollari börnum en þorpið og ákvæðin um skólaskyldu barna 

höfðu lítið að segja þar. Farkennarar sáu um menntun barnanna í nánu samstarfi við 

foreldra enda framfylgdu foreldrarnir því heimanámi sem kennararnir settu fyrir þann 

helming námstímans sem börnin sóttu ekki skóla (Loftur Guttormsson, 2008b). 

Í Bandaríkjunum hefur heimanám einnig verið samofið menningu lengur en elstu 

menn muna og er til dæmis hægt að sjá það á enskri tungu en þar er hefðbundið að tala 

um að vera búinn að vinna heimavinnuna sína (e. do your homework) þegar rætt er um 

að undirbúa sig til dæmis undir ferðalag eða nokkurn veginn hvað sem þörf er á að 

undirbúa sig fyrir. Viðhorf til heimanáms hefur verið að það þjálfi hugann og almennt 

hefur verið litið á það með jákvæðu hugafari (Vatterott, 2009). 

Finna má fyrstu merki um andstöðu gegn heimanámi, sérstaklega hjá börnum í 4. – 

8. bekk, í Bandaríkjunum við byrjun 19. aldar þar sem samtök mæðra mótmæltu 

endalausum utanbókar lærdómi og töldu hann vera ógn við andlegt og líkamlegt 

heilbrigði barna (Gil og Schlossman, 2004). Á þessum tíma var að aukast að læknar 

sérhæfðu sig sem barnalæknar og þeir töldu að of mikil yfirseta ógnaði heilbrigði barna 

enda tíðkaðist ekki á þessum tíma að greina börn með ofvirkni eða athyglisbrest heldur 

skrifuðu læknar bara upp á að barnið þyrfti meiri útiveru (Vatterott, 2009). 

Þessi andstaða gegn heimanámi jókst og náði hápunkti sínum á árunum 1920 til 

1940 þar sem mikið var skrifað og rannsakað tengt heimanámi en á þessum tíma dró 

mikið úr heimanámi í skólum, sérstaklega hjá yngri nemendum og alveg upp að 

unglingastigi. En heimanám hvarf ekki alveg af sjónarsviðinu vegna þess að þrátt fyrir að 

sumir foreldrar tækju undir með fræðimönnum og því sem fram kom í þeim greinum 

sem birtar voru á þessum tíma þá var meginþorri foreldra enn hlynntur heimanámi og 

héldu kennarar því áfram að leggja það fyrir (Gill og Schlossman, 2004). 

Á sama tíma var á Íslandi ekki komin skólaskylda nema fyrir 10 – 14 ára gömul börn 

en árið 1926 voru sett lög um að bæjarfélögum væri heimilt að lækka 

fræðsluskyldualdurinn sem náði samt ekki til sveita fyrr en árið 1936 þegar sett voru lög 

um fræðslu barna þar sem skólaskylda barna var færð niður í sjö ára aldurinn, nema í 

farskólahverfum (Loftur Guttormsson, 2008d). 

Samkvæmt Vatterott (2009) hefur heimanám breyst mikið í áranna rás. Áður fyrr 

fóru nemendur heim með skrift, lestur eða einföld stærðfræðiverkefni og markmiðið 

var að þjálfa eða leggja á minnið. Í dag keppast margir kennarar við að undirbúa 
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nemendur fyrir stöðluð próf og senda heim flóknari og flóknari verkefni í von um að 

lengja með því námstíma þeirra. Tilgangurinn er að nemendur nái þeim markmiðum 

sem sett eru fram í námskrám sem hafa orðið sífellt flóknari með árunum. Á sama tíma 

verða kennarar fyrir vonbrigðum með að þeir nemendur sem mest þurfa á auka 

tímanum að halda eru þeir sem ekki sinna heimanáminu. Vatterott telur að í dag hafi 

viðhorf til heimanáms breyst mikið og nefnir sem dæmi að í mörgum Bandarískum 

bókabúðum sé að finna ýmsar bækur um það hvernig foreldrar geti aðstoða börnin sín 

við heimanámið og lögð áhersla á að foreldrar séu jákvæðir gagnvart heimanámi með 

það að markmiði að fá börnin sín til þess að vinna heima. Á sama tíma er efast um gildi 

heimanáms en kennarar þora margir hverjir ekki að hætta að leggja það fyrir og eru 

hræddir við að ef þeir hætti því verði námið of auðvelt eða foreldrar verði ósáttir við að 

ekki séu gerðar nægar kröfur til barna þeirra.  

2.5 Gildi heimanáms 

Erlendar rannsóknir á heimanámi eru margar og sýna ólík viðhorf til heimanáms eftir 

því hvenær rannsóknir hafa verið framkvæmdar og þeim áherslum sem hafa verið 

ríkjandi í kennslu á þeim tíma. Þannig er heimanám ýmist talið jákvætt og stuðla að 

góðum námsárangri eða óþarft, talið hægja á félagsþroska og draga úr námsárangri 

barna, allt eftir því hverjar eru áherslur í menntamálum eru hverju sinni (Cooper, H., 

1989). 

Hill og Tyson (2009) tóku saman 50 rannsóknir á heimanámi og í niðurstöðum þeirra 

kemur fram að aðstoð foreldra við heimanám barna sinna á miðstigi bæti ekki 

námsárangur þeirra heldur sé líklegra að nemandi sem fái aðstoð heima við nám sitt 

sýni slakari námsárangur en nemandi sem fær ekki aðstoð heima fyrir. Hill og Tyson 

velta upp þeirri spurningu hvort ástæðan fyrir því að rannsóknir sýni að aðstoð foreldra 

við heimanám geti haft neikvæð áhrif á námsárangur geti verið sú að þeir nemendur 

sem standa höllum fæti námslega séu líklegri til að fá heimanám og þurfi meiri aðstoð 

við heimanámið en nemendur sem gengur vel í námi.  

Í rannsókn Carr (2013) leggur hún áherslu á að til þess að nemendur vilji vinna 

heimaverkefni þá þurfi þau að hafa þýðingu fyrir þá, nemendur verði að sjá skýran 

tilgang með því að vinna þau en ekki sé bara verið að setja fyrir heimanám til að auka 

vinnuálagið, að þyngd verkefna verði að vera hæfileg og mikilvægt sé að nemendur fái 

fljótt endurgjöf frá kennara um heimanámið. Carr leggur einnig til að nemendur fái 

tækifæri til þess að hafa bein áhrif á val heimaverkefna út frá áhugasviði sínu. 

Niðurstöður rannsóknar Landers styðja þetta en þær leiddu í ljós að þeir nemendur sem 
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sjá tilgang með heimanámi til dæmis vegna þess að það tryggi þeim háar einkunnir eða 

auðveldi þeim að komast inn í framhaldsnám séu líklegri til þess að sinna heimanámi en 

aðrir (2013). 

Hill og Tyson (2009) segja að nemendur á miðstigi og byrjun unglingastigs þurfi ekki 

mikla aðstoð við heimanámið frá foreldrum sínum. Til þess að styðja börnin sín í námi 

þeirra séu aðrir hlutir sem að foreldrar geti gert sem séu mikilvægari en 

heimanámsaðstoðin. Þær nefna sem dæmi að foreldrar geti eflt samskipti á milli 

heimilis og skóla og byggt upp námsumhverfi sem er lærdómshvetjandi heima fyrir 

nemendur. Það geti foreldrar gert með því að stýra frítíma nemenda að einhverju leyti 

og búa þannig til rými fyrir heimanám innan frítíma barna sinna sem og að fara með 

börnin sín á söfn, bjóða börnunum upp á lærdómsríkt lesefni innan veggja heimilisins 

og fleira. 

Viðhorf samfélagsins til heimanáms hefur til skiptis verið jákvætt eða neikvætt 

síðustu áratugina og á hverjum tíma hefur verið hægt að finna rannsóknir sem bæði 

styðja og hafna notagildi heimanáms (Cooper, 1989; Cooper, 2007). Þrátt fyrir að 

heimanám sem kennsluaðferð sé mikið rannsökuð hefur rannsakendum ekki enn tekist 

að tengja saman námsárangur og heimanám og hafa sumar rannsóknir sýnt fram á 

neikvæða fylgni milli magns heimanáms og viðhorfs nemenda til heimanáms (Marzano 

og Pickering, 2007; Rudman, 2014). Þar sem þessi tenging hefur ekki enn komið 

óyggjandi fram í rannsóknum má helst telja að heimanám líkt og við þekkjum það sé 

hluti af hefð (Nanna Kristín Christiansen, 2011). 

Rannsóknir, umræður og viðhorf til heimanáms er líkt og áður hefur komið fram 

bæði neikvætt og jákvætt og er mikilvægt að horfa á hvert tilvik fyrir sig og í leiðinni 

hvern nemanda fyrir sig. Líkt og Cooper segir þá getur heimanám fyrir einn nemanda 

þýtt minni gæðastundir með foreldrum eða minni tími fyrir íþróttir og annað 

tómstundastarf en fyrir annan nemanda meiri tími sem fer í nám í stað tölvuleikja eða 

sjónvarpsáhorfs og jafnvel auknar gæðastundir með foreldrum. Vegna þessa er 

mikilvægt að horfa á aðstæður hvers og eins nemenda (Bembenutty, 2011).  

Þrátt fyrir að rannsóknir á heimanámi séu margar og fjölbreyttar á erlendri grundu 

þá hafa rannsóknir á Íslandi verið mun færri en nýleg starfsháttarannsókn sem unnin 

var af fræðimönnum og starfsmönnum á ýmsum sviðum menntamála á Íslandi varpar 

ljósi á ýmsa þætti skólastarfsins og þar á meðal heimanám. Einnig hafa undanfarin ár 

verið framkvæmdar nokkrar rannsóknir af mastersnemum tengdar heimanámi og eru 

þær óútgefnar en aðgengilegar í Skemmunni. Íslenskar rannsóknir á heimanámi í 

stærðfræði eru svo til engar.  
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2.6 Viðhorf til heimanáms 

Þegar bæði erlendar og innlendar rannsóknir eru skoðaðar má sjá að viðhorf kennara 

og foreldra til heimanáms er almennt jákvætt. Kennarar sjá ýmsa kosti við heimanám 

eins og til dæmis aukinn tíma til náms og upplýsingagjöf til foreldra um nám barna 

þeirra. Foreldrar telja flestir að heimanám eigi rétt á sér en neikvætt viðhorf kemur 

fram hjá foreldrum barna sem eiga við námsörðugleika að stríða þar sem heimanámi 

fylgi aukið álag á heimilið og samskipti foreldris og barns. 

2.6.1 Viðhorf kennara til heimanáms 

Í umfangsmikilli rannsókn á starfsháttum grunnskóla á Íslandi, hér eftir nefnd 

Starfsháttarannsóknin, var skólastarf rannsakað frá ýmsum sjónarhornum. Þar var 

meðal annars kannað hvert viðhorf kennara, foreldra og nemenda væri til ákveðinna 

hluta skólastarfsins eins og til dæmis heimanáms. Rannsóknin var gerð í 20 

grunnskólum á landinu og stóðu að henni hátt í 50 rannsakendur, 20 frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands og frá kennaradeild Háskólans á Akureyri, 8 

meistaraprófsnemendur en einnig komu að rannsókninni starfsmenn Menntasviðs 

Reykjavíkurborgar, skóladeild Akureyrar og frá fleiri bæjarfélögum (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014).  

Í Starfsháttarannsókninni svöruðu kennarar ýmsum spurningum tengdum 

heimanámi og taldi meirihluti það vera frekar eða mjög mikilvægt eða 77% kennara en 

6% kennara töldu það vera frekar eða mjög léttvægt. Í sömu rannsókn var kannað hvers 

kyns heimanám kennarar leggðu mesta áherslu á og svöruðu 62% kennara að þeir 

leggðu mikla áherslu á þjálfun í stærðfræði en það var einungis lestrarþjálfun sem 

kennarar töldu mikilvægari en stærðfræðiþjálfun (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Í 

rannsókninni komu einnig fram þau viðhorf kennara að einn tilgangur heimanáms væri 

að upplýsa foreldra um stöðu barna þeirra í skólanum og með heimanámi fengju 

foreldrar tækifæri til þess að fylgjast með námi barna sinna og tengjast skólanum. Þetta 

sama viðhorf kom fram í rannsókn Cooper, Robinson og Patall (2006) þar sem bent var 

á að heimanám væri góð leið til að auka samskipti foreldra og barna um námið og 

upplýsa foreldra um stöðu barns í námi. 

Samkvæmt Vatterott (2009) er ein ástæða þess að kennarar setja heimanám fyrir sú 

að það vanti aukatíma til náms (e. extended learning time) enda séu síauknar kröfur 

gerðar til kennara með nýjum námskrám, fjölbreyttu námi og stöðluðum prófum. Sá 

tími sem er til umráða í skólum til kennslu er því ekki nægilega langur til að hægt sé að 

sinna öllu því námi sem ætlast er til að fram fari í skólastofunni. 
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Rannsókn Saam og Jeong (2013) er meðal annars ætlað að varpa ljósi á viðhorf 

kennara til heimanáms og komu fimm þættir ítrekað fram hjá þeim: 

• Heimanám er nauðsynlegt. Kennarar telja heimanám nauðsynlegan hluta af 

menntun barna. Heimanám ýti undir mikilvæga þætti hjá nemendum eins og 

sjálfsaga, tímastjórnun og ábyrgðarkennd. 

• Það er mikilvægt að gefa nemendum tíma í kennslustundum til að vinna að 

heimanámi. Með þessu fá nemendur tækifæri til að biðja kennara um aðstoð ef 

þeir lenda í vandræðum í byrjun verkefnis. 

• Samvinna milli kennara er nauðsynleg. Það er mikilvægt að vita hvað hinir 

kennarar nemendanna eru að gera varðandi heimanám barnanna. 

• Kennarar verða að hafa tilfinningu fyrir þeim tíma sem heimanámið tekur og 

gera sitt besta til þess að mæta þörfum einstakra nemenda með viðeigandi 

magni af heimanámi. 

• Heimanám er ætlað til endurgjafar bæði fyrir nemendur og kennara. 

Heimanámið á ekki að taka langan tíma heldur vera einfalt og taka stuttan tíma 

að vinna það í þeim tilgangi að nemendur geti náð enn betri tökum á þeirri 

færni og hæfni sem ætlast er til þess að þeir nái tökum á (Saam og Jeong, 2013). 

2.6.2 Viðhorf foreldra til heimanáms 

Það sem hefur mest áhrif á viðhorf foreldra til heimanáms er námsgeta og líðan barna 

þeirra þegar heimanámið er unnið (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016). 

Þátttaka foreldra í námi barna sinna er góð leið til þess að bæta námsárangur þeirra og 

skiptir þá meira máli að foreldrar taki þátt í námi barnanna heima fyrir en að 

foreldrarnir hafi áhrif á námið í skólanum (Harris og Goodall, 2007). Öll samræða 

foreldra við börnin sín á jákvæðan hátt um skólann og heimanámið hefur jákvæð áhrif á 

námsárangur barna þeirra (McNeal, 2014). 

Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir rannsökuðu foreldrasamstarf eins og það 

kom fram í gögnum í Starfsháttarannsókninni sýndu niðurstöður að 99% foreldra 

grunnskólabarna og starfsmanna grunnskóla töldu þátttöku foreldra í námi barna sinna 

bæta námsárangur þeirra. Í sömu grein má einnig sjá að þegar nemendur voru spurðir 

þá taldi meirihluti nemenda á unglingastigi að foreldrar þeirra ættu að taka þátt í 

skipulagi náms þeirra og námsmati (2014). 

Svör foreldra í Starfsháttarannsókninni voru á ýmsan veg en einungis 3,4% foreldra 

töldu heimanám of mikið. Foreldrar bráðgerra barna voru líklegri til að vilja meira 

heimanám en foreldrar barna með námsörðugleika hefðu viljað minna heimanám og 



22 

sögðu jafnvel að þeim féllust hendur þegar kæmi að heimanámi barna sinna (Ingvar 

Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016).  

Í rannsókn Saam og Jeong (2013) kom fram að foreldrar töldu tíma barna sinna eftir 

skóla betur varið í nám eða athafnir að eigin vali heldur en vinna að heimanámi sem 

kennararnir þeirra setja þeim fyrir. Það að leyfa nemendum að velja sjálfir það sem 

frítími þeirra færi í gæfi þeim tækifæri á sjálfstæði í námi og til að efla hæfileika utan 

hefðbundins bóknáms (2013). Athugasemdir foreldra sem tóku þátt í 

Starfsháttarannsókninni bentu einnig flestar til þess að æskilegt væri að 

einstaklingsmiða heimanám og að mikilvægt væri að draga úr því að heimanám væri 

notað til þess að ljúka verkefnum sem nemendur náðu ekki að klára á skólatíma (Ingvar 

Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016). 

Foreldrar telja sig eiga að fá að hafa áhrif á það hvað tími barna þeirra fari í eftir 

skóla og það sé ekki í verkahring kennara að skipuleggja þennan tíma. Margir foreldra 

hafa líka ákveðið að vera ekki að skipta sér að heimanámi barna sinna, ýmist vegna þess 

að þeir telja það ekki vera í sínum verkahring eða eru orðnir þreyttir á baráttunni um 

heimanámið (Vatterott, 2009). 

2.7 Samstarf heimilis og skóla 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla bera skólar og umsjónarkennarar ábyrgð á því að 

samstarf milli foreldra og skóla sé um nám barnanna. Þar kemur fram að virk þátttaka 

foreldra í námi barna sinna er forsenda þess að þeir geti axlað ábyrgð á uppeldi og 

menntun þeirra (2013). Heimanám er öflugt tæki til þess að byggja upp og efla þessa 

tengingu milli heimilis og skóla enda fá foreldrar þar innsýn inn í nám barna sinna og 

hefur það verið viðhorf kennara til heimanáms að með því myndist tenging milli skóla 

og heimilis en einnig sé heimanám mikilvægur viðbótartími fyrir nemendur við 

skólatímann (Saam og Jeong, 2013). Þó er ekki nægilegt að senda heimaverkefni með 

nemendum til þess að hægt sé að tala um samstarf milli heimilis og skóla. Það þarf að 

vera meira en bara samtal í aðra áttina frá skóla til heimilis og samráð í einhverri mynd 

þarf um nám barnsins (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014). Til þess að auka 

þátttöku foreldra og vekja áhuga þeirra á námi barna sinna þarf að byggja upp jákvæð 

samskipti milli foreldra og skóla (Shirvani, 2007). Nemendum gengur best í námi þegar 

gagnkvæmur skilningur ríkir á milli foreldra og kennara, væntingar sem kennarar hafa til 

foreldra og foreldrar til kennara eru skírar og regluleg samskipti eru um það sem 

viðkemur nemandanum (Redding, 2000).  
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Talið er að með heimanámi fái foreldrar tækifæri til þess að fylgjast með námi barna 

sinna og taka þá ábyrgð sem þeir bera á námsframvindu þeirra. Nanna Kristín 

Christiansen (2011) segir að ef það sé tilgangurinn með heimanáminu ætti að vera 

sjálfsagt að heimanám sé ákveðið í samráði milli foreldra og kennara og skipulagt út frá 

þörfum barnsins í námi og aðstæðum fjölskyldu. 

Þátttaka foreldra í heimanámi virðist ekki hafa mikil áhrif á námsárangur nemenda 

þegar þeir eru komnir á miðstig grunnskóla en annars konar þátttaka foreldra í 

skólastarfinu eins og til dæmis heimsóknir í skóla, þátttaka í viðburðum á vegum 

skólans eða þátttaka foreldra í félagslífi barna sinna getur haft jákvæð áhrif á 

námsárangur þeirra (Hill og Tyson, 2009). Það eina sem rannsóknir sýna að hefur 

jákvæðari áhrif á námsárangur nemenda er sambandið og samræðan um skólann og 

námið á milli foreldri og barns og því ættu skólar ekki einungis að vinna að því að byggja 

upp gott samstarf milli skóla og heimilis heldur einnig gera það sem þeir geta til að auka 

samskipti milli foreldris og barns á jákvæðan hátt um skólann og námið (McNeal, 2014). 

2.8 Samantekt 

Í meirihluta rannsókna sem fjallað er um hér að ofan kemur fram bæði jákvætt viðhorf 

kennara og foreldra til heimanáms sem og að áhrif foreldra á nám barna sinna eru 

almennt jákvæð svo framarlega sem heimanám sé ekki of íþyngjandi. Áhersla kennara 

þarf ætíð að vera á það sem er nemandanum fyrir bestu og því er mikilvægt að allt 

nám, að heimanámi meðtöldu sé miðað að þörfum nemandans en ekki heildarinnar. 

Kennari þarf þess vegna að meta það vel hvort heimanám bæti við námsupplifun, 

skilning og getu nemandans á jákvæðan hátt eða ekki. Það er líklega aldrei hægt að 

leggja of mikla áherslu á mikilvægi góðs samstarfs við heimili um málefni nemandans og 

því er mikilvægt að um raunverulegt samstarf um heimanám sé að ræða þar sem 

foreldrar og kennari ákveða saman það sem er best fyrir nemandann og heimili hans. 
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3 Stærðfræði og heimanám 

Stærðfræði er í mínum huga áhugaverð námsgrein þar sem fengist er við vítt svið á 

fjölbreyttan hátt en oft reynist hún nemendum erfiðari en aðrar námsgreinar. Saga 

hennar er löng og nær aftur til tíma Egypta sem notuðu jöfnur til að finna meðal annars 

út flatarmál hrings og Pýþagórasar sem Pýþagórasarreglan er kennd við þrátt fyrir að 

reglan hafi verið þekkt mun fyrr en hann uppgötvaði hana eða frá því um 2000 fyrir krist 

(Tayeh og Pokay, 1999).  

Þegar læra þarf um ólíka inntaksþætti er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að 

vinna á fjölbreyttan hátt og þurfa kennarar því að horfa til þess að nota ólíkar 

kennsluaðferðir. Við undirbúning og skipulag er mikilvægt að leita frjórra og skapandi 

leiða við kennslu vegna þess að annars er líklegt að það náist ekki að vekja áhuga allra 

nemenda. Eitt af aðalmarkmiðum stærðfræðikennslu hlýtur alltaf að vera það að 

nemendur skilji og geti beitt stærðfræði fyrir utan kennslustofuna. Í kafla um 

stærðfræði í aðalnámskrá grunnskóla er einmitt lögð áhersla á tengingu við daglegt líf 

og að nemendur öðlist hæfni í að beita stærðfræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Skipulag kennslu í grunnskólum á Íslandi þarf að taka mið af því að 

nemendahópurinn sem þar lærir er mjög fjölbreyttur og í stærðfræðikennslu á að nýta 

það sem uppsprettu tækifæra þar sem tungumálið og samræðan, bæði á milli 

samnemenda sem og á milli kennara og barna, er nýtt til að gera stærðfræðina 

áhugaverða og auka skilning nemenda á henni.  

Margar rannsóknir styðja að heimanám, sérstaklega í stærðfræði, geti stuðlað að 

bættum námsárangri og þarf að taka mið af því við skipulag og framkvæmd kennslu. 

Hér á eftir er rýnt í rannsóknir á heimanámi í stærðfræði. 

3.1 Rannsóknir tengdar heimanámi í stærðfræði  

Á Íslandi hefur tíðkast að nemendur vinni verkefni í stærðfræði heima frá því á 19. öld 

(Kristín Bjarnadóttir, 2009). Í Starfsháttarannsókninni kom fram að kennarar telja enn 

mjög mikilvægt að nemendur sinni heimanámi og þar kom fram að í dag sé algengasta 

heimavinna nemenda í grunnskólum lestur og stærðfræði (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 

2014). 

Rannsókn Landers á viðhorfum nemenda á miðstigi til heimanáms í stærðfræði 

sýndi að þeir nemendur sem telja sig ólíklega til þess að fara í framhaldsnám eftir 

grunnskóla eru ekki líklegir til þess að sinna heimavinnu sem sett er fyrir í stærðfræði. 
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Samkvæmt niðurstöðum hennar hefur þó viðhorf nemenda til námsgreinarinnar einnig 

áhrif en þeir nemendur sem svara því játandi að hata stærðfræði munu að öllum 

líkindum ekki vinna heimavinnuna sína þrátt fyrir að þeir hyggi á framhaldsnám (2013). 

PISA (The Programme for International Student Assessment) er umfangsmikil, 

alþjóðleg samanburðarrannsókn sem metur hæfni og getu 15 ára nemenda. Hæfni 

nemenda í lestri, stærðfræði og náttúrufræði er metin en árið 2015 tók yfir hálf milljón 

nemenda frá 72 löndum þátt (OECD, e.d.; Menntamálastofnun, e.d.). Samkvæmt PISA 

rannsókn árið 2012 voru þeir nemendur sem vörðu meiri tíma í heimavinnu með hærri 

einkunnir í stærðfræði en þeir nemendur sem minni tíma vörðu í hana (OECD, 2014, bls. 

4). Sama niðurstaða kom fram í rannsókn Mau og Lynn (2000) þar sem nemendur sem 

að eigin sögn sinntu heimanámi í stærðfræði vel fengu hærri einkunnir á prófum en 

nemendur sem sögðust ekki hafa sinnt stærðfræðiheimanámi vel. Samkvæmt rannsókn 

Desforges og Abouchaar má rekja námsárangur í stærðfræði að miklu leyti til 

félagslegar stöðu fjölskyldu nemandans en það sem sérstaklega hefur áhrif á árangurinn 

er það hvort foreldrar og börn ræða reglulega saman um námið (2003). 

Lange og Meaney fjalla um áhrif heimanáms í stærðfræði á nemendur og sýna 

niðurstöður rannsóknar þeirra að heimanám sem snýst um síendurtekna þjálfun og 

færni í reikniaðgerðum geti haft langvarandi tilfinningaleg áhrif á nemendur sem eiga 

erfitt með stærðfræði og geta því ekki lokið við heimaverkefnin. Þegar nemendur ráða 

ekki við heimanámið þurfi foreldrar að fara í hlutverk kennara en það leiði til álags á 

samband foreldris og barns (Lange og Meaney, 2011). 

Það hefur það góð áhrif á nám barna þegar heimanám í stærðfræði er reglulegt 

samvinnuverkefni foreldra og barna og viðhorf foreldra er jákvætt. Þau verða 

örugguggir námsmenn í stærðfræði, ná góðum tökum á stærðfræðináminu og tengsl 

við fagið (Kliman, 1999). 

3.2 Viðhorf til heimanáms í stærðfræði 

Fram kemur í erlendum og innlendum rannsóknum að heimanám í stærðfræði sé eitt 

algengasta heimanámið sem grunnskólabörnum er sett fyrir og áherslan sé í flestum 

tilvikum á reikniaðgerðir og þjálfun nemenda í framkvæmd þeirra. Þessi áhersla á 

þjálfunaræfingar er ekki það sem allir rannsakendur mæla með heldur leggja þeir 

áherslu á nauðsyn þess að tengja heimanám við daglegt líf nemenda. Eðli þess 

heimanáms sem lagt er fyrir í stærðfræði getur haft áhrif á viðhorf foreldra. 
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3.2.1 Viðhorf kennara til heimanáms í stærðfræði 

Í niðurstöðum íslensku Starfsháttarannsóknarinnar kom fram að 62% kennara segjast 

leggja mjög mikla eða mikla áherslu á þjálfun í stærðfræði sem heimanám (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014). Í bandarískum rannsóknum hefur aftur á móti komið fram að í 

heimanámi er þjálfun í stærðfræði í fyrsta sæti og stafsetning í öðru sæti. Tilgangurinn 

með heimanáminu er að efla færni í stærðfræði og lestri og að nemendur læri 

vinnusemi (Brock, Lapp, Flood, Fisher og Tao Han, 2007). 

Grootenboer ráðleggur öðrum stærðfræðikennurum að leggja fyrir heimanám í 

stærðfræði en að þeir skuli leggja áherslu á að það heimanám sem lagt sé fyrir sé 

hannað á þann veg að gert sé ráð fyrir samvinnu barns og foreldris og hafa tengingu við 

daglegt líf barnsins eða jafnvel fjölskyldunnar. Hann telur heimanám í stærðfræði vera 

kjörinn vettvang fyrir nemandann að prófa sig áfram sem rannsakanda í heimi utan 

kennslustofunnar og að ef kennarar nái því að virkja foreldrana með í þeim rannsóknum 

þá gefi það verkefnunum aukið gildi og sú vinna sem fer í það af kennarans hendi sé vel 

þess virði (2009). 

Jo Boaler leggur áherslu á að ef kennarar ætla að setja nemendum sínum fyrir 

heimanám í stærðfræði eigi sú heimavinna að samanstanda af áhugaverðum 

verkefnum sem bjóða upp á námsupplifun sem er þess virði að nýta tíma sinn utan 

skóla (2016). 

3.2.2 Viðhorf foreldra til heimanáms í stærðfræði 

Í rannsókn Brez og Allen kemur fram að foreldrar telji stærðfræðinám mjög mikilvægt 

og að þeir telji sig bera ábyrgð á stærðfræðinámi barna sinna utan skólans. Þar kemur 

einnig fram að hluti forelda telur bæði að heimanám ætti að vera meira sem og að börn 

ættu að hefja stærðfræðinám fyrir grunnskóla (2016). Sama viðhorf foreldra til 

stærðfræðináms kemur fram í Starfsháttarannsókninni en þar telja foreldrar að 

íslenska, stærðfræði og enska séu mikilvægustu námsgreinar grunnskólans (Gerður G. 

Óskarsdóttir o.fl., 2014). 

Grootenboer (2009) skrifar einnig um heimanám í stærðfræði út frá sjónarhóli 

foreldris en sem foreldri talar hann um álag á dóttur sína þegar hún kom heim með 120 

stærðfræðidæmi sem klára átti samdægurs og hafði þessi heimavinna mjög neikvæð 

áhrif á viðhorf hennar til stærðfræði á þeim tíma. Hann tekur þetta sem dæmi um það 

hvernig heimanám getur haft neikvæð áhrif á áhuga nemenda til stærðfræði og veltir 

hann upp þeirri spurningu hvort heimanám í stærðfræði sé í raun nauðsynlegt 

nemendum, sérstaklega þegar nemendur koma heim með nær óyfirstíganlega viðbót 
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við skóladaginn þrátt fyrir að hafa þegar unnið samviskusamlega í skólanum. Jo Boaler 

tekur undir með Grootenboer og segir að sem foreldri hafi hún kynnst því að heimanám 

í stærðfræði sem samanstendur einungis af löngum lista af dæmum hafi neikvæð áhrif 

á áhuga dætra hennar á stærðfræði og því eigi ekki að setja fyrir þess konar heimavinnu 

(2016). 

Foreldrar sem eru lítið eða jafnvel ekkert menntaðir utan grunnskólamenntunar 

eiga oftar erfitt með að aðstoða börnin sín og styðja þau við heimanám í stærðfræði 

(Ruff og Boes, 2014). Það getur haft slæm áhrif á tilfinningasamband milli foreldri og 

barns þegar foreldrar reyna að aðstoða börn sín við stærðfræðiheimanám og eru ekki 

færir um það eða barnið skilur ekki það sem það þarf að gera (Lange og Meaney, 2011). 

3.3 Stærðfræðinám 

Á Íslandi er skólaskylda í tíu ár og hefja nemendur grunnskólanám árið sem þeir eru sex 

ára en fyrir það hefur meiri hluti þeirra verið nemendur á leikskóla í allt að fjögur til 

fimm ár. Nám barna hefst aftur á móti áður en í leik- eða grunnskóla kemur sem kallast 

formleg skólaganga. Allt frá fæðingu barns er það námsmaður og námið fer fram á 

heimili með foreldrum og öðrum fjölskyldumeðlimum þar sem barnið er í raun að læra 

um stærðfræði og eðlisfræði í tengslum við athafnir daglegs lífs, eins og að hlutir detta 

og að læra að telja (Meyvant Þórólfsson, 2003).  

3.3.1 Umfjöllun um stærðfræðinám í aðalnámskrá grunnskóla 

Árið 2002 skilaði starfshópur í Danmörku skýrslu til danska menntamálaráðuneytisins 

um stærðfræðinám og kennslu þar í landi (Kompetancer og matematiklæring: Ideer og 

inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark, 2002) en hún er jafnan 

kölluð KOM-skýrslan. Kristín Bjarnadóttir fjallar árið 2003 um þessa skýrslu og hvað hún 

þýði fyrir stærðfræðinám og kennslu ásamt því hvað væri hægt að læra af henni sem 

gæti gagnast fyrir stærðfræðimenntun á Íslandi, enda sé margt líkt með menntun 

stærðfræðikennara á Íslandi og í Danmörku. Fram kemur í KOM-skýrslunni sama 

áhersla á hæfni í stærðfræði og birtist í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 en 

höfundar skýrslunnar skipta stærðfræðilegri hæfni niður í átta hæfniflokka sem saman 

mynda hæfni til stærðfræðináms. Hæfni í stærðfræði skilgreinir Kristín Bjarnadóttir sem 

færni nemenda til að takast á við stærðfræðileg viðfangsefni á markvissan og 

viðurkenndan hátt. Líkt og áður sagði telja höfundar skýrslunnar að stærðfræðileg 

hæfni byggi á færni í átta hæfnisflokkum sem þeir flokka í tvo yfirflokka, að geta spurt 

og svarað með stærðfræði og að kunna að fara með tungumál stærðfræðinnar: 
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Að geta spurt og svarað með stærðfræði 

• Hæfni til stærðfræðilegrar hugsunar 

• Hæfni til að leita lausna 

• Hæfni til að setja fram stærðfræðileg líkön 

• Hæfni til stærðfræðilegrar röksemdarfærslu 

Að kunna að fara með tungumál stærðfræðinnar 

• Hæfni til að geta sett stærðfræðileg viðfangsefni fram á fjölbreyttan hátt 

• Hæfni til að fara með táknmál stærðfræðinnar og setja hana fram á formlegan 

hátt 

• Hæfni til samskipta – að geta tjáð sig með stærðfræði 

• Hæfni til að nýta hjálpartæki til stærðfræðilegra verkefna (Kristín Bjarnadóttir, 

2003). 

Samkvæmt aðalnámskrá frá árinu 2013 er einn megintilgangur stærðfræðimenntunar 

að nemendur öðlist alhliða hæfni til þess að nota stærðfræði sem verkfæri við ólíkar 

aðstæður og í ýmiss konar tilgangi. Nemendur eiga að læra stærðfræði til að geta nýtt 

sér hana í daglegu lífi, fá innsýn inn í nýsköpun, læra að lesa úr og túlka gögn í tengslum 

við ýmis kerfi sem gagnlegt er að þekkja til eins og kosningarkerfi og veðurspá. Einnig 

þurfa þeir að læra rökfærslu og beita rökhugsun til að geta tekið ákvarðanir í lífinu og 

fleira. Allt sem hér er upptalið og margt annað í stærðfræðihluta aðalnámskrár snýr að 

því að undirbúa nemendur undir lífið með því að öðlast stærðfræðilega hæfni (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). Hæfniviðmið eru sett fram í sjö flokkum fyrir 

hvert aldursstig. Einnig eru sett fram matsviðmið um þá stærðfræðilegu hæfni sem 

nemendur eiga að hafa náð tökum á við lok 10. bekkjar. Þeir sem hafa náð þeim 

hæfniviðmiðum sem sett eru fram við lok 10. bekkjar fá umsögn í samræmi við það. Sú 

umsögn er táknuð með bókstafnum B. Þeir nemendur sem sýna afburða hæfni fá 

umsögn sem segir til um árangur þeirra og er hún táknuð með bókstafnum A. Þeir 

nemendur sem hafa ekki náð öllum hæfniviðmiðum sem stefnt er að við lok 10. bekkjar 

en náð sæmilegum tökum á þeim flestum fá umsögn sem lýsir hæfni þeirra og táknuð 

er með C. Þeir nemendur sem ekki hafa náð þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að fá 

umsögn sem lýsir stöðu þeirra, táknuð með bókstafnum D (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

3.3.2 Kennsluhættir í stærðfræði 

Stærðfræði er kjarnanámsgrein í flestum löndum ásamt móðurmáli og er mikilvægt að 

ná góðum tökum á henni til að geta nýtt sér þau tækifæri sem bjóðast ungu fólki til 

menntunar. Cooper og Dunne (1989) halda því fram að áður fyrr hafi 
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stærðfræðikennsla og stærðfræðinám byggt á utanbókarlærdómi og þeim hafi gengið 

vel sem áttu auðvelt með að læra utan bókar staðreyndir og leggja aðferðir við reikning 

á minnið. Þau telja að í dag sé lögð meiri áhersla á að nemendur læri stærðfræði með 

skilningi, þátttöku í tilraunum og rannsóknum og að námið tengist daglegu lífi sem mest 

(Cooper og Dunne, 1989). 

Í stærðfræðikafla nýrrar námskrár fyrir grunnskóla birtast svipaðar áherslur, en þar 

segir: 

Hlutverk stærðfræðikennarans er að stuðla að því að nemendur öðlist hæfni 

í stærðfræði og skapa þeim aðstæður til merkingarbærs stærðfræðináms, 

þar sem nemendur eru virkir þátttakendur í að rannsaka, setja fram og 

sannreyna tilgátur. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 218) 

Samkvæmt þessum áherslum í aðalsnámskrá ber kennurum að skapa aðstæður fyrir 

merkingarbært stærðfræðinám fyrir nemendur. Þessar áherslur má sjá í grein Friðriks 

Diego og Kristínar Höllu Jónsdóttur (2012) þar sem þau telja aðalhlutverk kennarans sé 

ekki að yfirfæra sína eigin stærðfræðiþekkingu yfir á stærðfræðinemandann með því að 

segja frá eða útskýra heldur að skapa aðstæður, fylgjast með og styðja nemandann í að 

byggja upp sína eigin stærðfræðiþekkingu. Fræðimenn sem aðhyllast kenningar um 

hugsmíði hafa haft mikil áhrif á hugmyndir um stærðfræðikennslu og stærðfræðinám 

allt frá sjöunda áratug síðustu aldar og hafa rannsóknir og fræðileg skrif Ernst von 

Glasersfeld verið stór þáttur í því að hugsmíðihyggja hefur haft áhrif á nám og kennslu í 

stærðfræði (Steffe og Kieren, 1994).  

Þegar nemendur læra stærðfræði þurfa þeir að læra meira en bara aðferðir við 

reikning og það tungumál sem notað er í tengslum við hann. Þeir þurfa að skilja eðli 

reikniaðgerða og þau lögmál sem um þær gilda. Að læra stærðfræði er að tileinka sér 

ákveðna hugsun, að öðlast skilning á hugtökum og tölum og að læra að rökstyðja og 

útskýra fyrir öðrum bæði með táknum og orðum (Carpenter, Franke og Levi, 2003).  

Hugtakaskilningur er talinn undirstöðuþáttur í stærðfræðinámi og grunnur undir 

stærðfræðilega hæfni (Friðrik Diego og Kristín Halla Jónsdóttir, 2012). Von Glasersfeld 

telur að hugtakaskilningur í stærðfræði lúti lögmálum tungumálanáms. Hann segir að 

þegar fólk læri tungumál þá læri nemandinn ekki það sem kennarinn kann heldur þarf 

hann að byggja upp sína eigin þekkingu og skilning út frá fyrri reynslu sinni og eigin 

skilningi (1989). 
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Von Glasersfeld (1990) fjallar einnig um hugsmíði út frá kenningum Piaget. Hann 

setti fram meginreglur um nám sem byggja á því að nám geti ekki farið fram án 

þátttöku þess sem nemur og umhverfi og aðstæður hafa áhrif á allt nám. Hann taldi að 

nemandi öðlist þekkingu sem byggir á því umhverfi eða þeim raunveruleika sem hann 

er þátttakandi í. Samkvæmt kenningum Piaget þá byggja nemendur nýja þekkingu á 

grunni fyrri þekkingar og því er mikilvægt að kennarar viti hver fyrri þekking nemenda 

þeirra er til þess að veita þeim tækifæri til að bæta við hana. Ef kennari leggur verkefni 

fyrir nemanda sem reynir á þekkingu sem er of fjarri þeirra fyrri þekkingu eru líkur á að 

nemandinn nái ekki árangri og er því mikilvægt að miða námið að einstaklingnum en 

ekki heildinni (Hyde, Friedlander, Heck og Pittner, 2009). 

Hafþór Guðjónsson (2012) telur ekki nóg að hugsa um nám út frá hugsmíðihyggju 

þar sem hugsmíðihyggja er að hans mati mörkuð af einstaklingshyggju og að innan 

hennar falli umhverfi nemandans í skuggans heldur telur hann þurfa að horfa einnig á 

nám út frá þeim aðstæðum sem námið fer fram í. 

Þegar nám í stærðfræði er skoðað, með hliðsjón af hugsmíðihyggju þar sem 

nemandinn er smiður sinnar eigin þekkingarmyndunar og út frá aðstæðum líkt og 

Hafþór og von Glasersfeld nefna þar sem aðstæður og umhverfi hafa áhrif á þá 

þekkingu sem nemandinn myndar með sér, er hægt að líta á námið út frá kenningum 

Vygotsky um félagslega hugasmíðihyggju (e. social constructivism). Meyvant Þórólfsson 

fjallar um félagslega hugsmíðihyggju út frá stærðfræðinámi í grein sinni Tími, rúm og 

orsakasamband. Þar segir hann að samkvæmt Vygotsky séu félagslegar aðstæður 

vitsmunaþroska sem og beiting tungumálsins lykillinn að námi. Samskipti kennara og 

nemanda (hinn lærði og hinn ólærði) séu forsenda árangursríks náms. Meyvant telur 

þetta einnig eiga við um samskipti milli jafnaldra á ólíku þroskastigi og á milli fullorðinna 

og barna (2003). 

Í stærðfræðikafla aðalnámskrár grunnskóla kemur meðal annars fram að leggja eigi 

upp með að skapa öflugt lærdómssamfélag sem ýti undir gagnkvæma virðingu á milli 

kennara og nemenda sem og á milli samnemenda. Í lærdómssamfélaginu eiga allar 

raddir að heyrast óháð námslegum styrkleika, leggja skuli áherslu á að bera virðingu 

fyrir svörum allra nemenda og að mistök skapi tækifæri til að læra af þeim. Nemendur 

eigi að fá tækifæri til að ígrunda svör sín, ræða þau við samnemendur og kennara og 

mikilvægt sé að kennari stuðli að því að efla nemendur í vinnubrögðum 

stærðfræðinnar, röksemdarfærslu og hugtakanotkun. Námið skuli vera fjölbreytt þar 

sem nemendur fá að kynnast verkfærum stærðfræðinnar á áþreifanlegan hátt sem og 

að vinna með stærðfræðitexta. Kennsluhættir skuli miða að því að stærðfræði sé 
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skapandi námsgrein sem sé öflugt tæki í röksemdarfærslu og efli gagnrýna hugsun 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Það er því ljóst að í aðalnámskrá er lögð áhersla á að kennarar skapi 

lærdómssamfélag þar sem borin er virðing fyrir öllum nemendum, ýtt undir sköpun, 

röksemdafærslu og samskipti milli nemenda. Í lærdómssamfélagi sem uppfyllir þessar 

kröfur fá nemendur að að prófa sig áfram og gera mistök á leið sinni við að efla 

gagnrýna hugsun og öðlast hæfni í stærðfræði. Þegar kaflinn um kennsluhætti í 

stærðfræði er skoðaður í aðalnámskrá má að þar er byggt á kenningum um hugsmíði og 

félagslega hugsmíði og að lagt er upp úr því hvernig það námsumhverfi sem námið fer 

fram í sé skipulagt. 

3.3.3 Tilfinningar til stærðfræði 

Í greininni Math is like a scary movie eða Stærðfræði er eins og hryllingsmynd eins og 

titill greinarinnar myndi útleggjast á íslensku fjallar Margaret Kulkin (2016) um starf sitt 

sem stærðfræðikennari en titilinn hefur hún orðrétt eftir nemanda sínum. Hún vinnur 

með börnum sem eiga við lestrarörðuleika eða tungumálaörðuleika að stríða og leggur 

mikið upp úr því að nemendur öðlist merkingarbær tengsl við stærðfræði. Sjálf átti hún 

við ýmsa erfiðleika að stríða í stærðfræðinámi sínu í grunnskóla og kynntist 

stærðfræðinni ekki almennilega fyrr en á fullorðinsárum í framhaldsnámi. Buckley og 

Ribordy skilgreindu stærðfræðikvíða (e. math anxiety) sem óhugsandi ótta við 

stærðfræði sem getur truflað vinnu með tölur og lausnir á stærðfræðidæmum úr 

daglegu lífi sem og úr skólaaðstæðum (Kulkin, 2016). 

Ástæður fyrir stærðfræðikvíða geta verið félagslegar, vitrænar og fræðilegar og 

getur nemandi sem þjáist af kvíða gagnvart stærðfræði þurft að fá sérfræðiaðstoð til 

þess að takast á við hann. Félagslegar aðstæður sem geta orsakað stærðfræðikvíða hjá 

börnum geta til dæmis tengst forhugmyndum nemenda um getu sína í stærðfræði. Það 

sem mótar forhugmyndir getur verið afstaða út frá kyni en lengi hefur stærðfræði verið 

álitin námsgrein drengja og stúlkur ekki taldar geta náð jafn góðum tökum á henni og 

þeir en einnig getur félagsleg staða foreldra haft áhrif. Foreldrar sem hafa litla menntun 

hafa jafnvel sjálfir farið í gegnum skólakerfið með stærðfræðikvíða og yfirfærist hann þá 

yfir á börn þeirra. Hætt er líka við því að þeir foreldrar hvetji börn sín ekki nóg til að ná 

árangri í námi. Vitrænar aðstæður nemenda geta verið mismunandi og geta 

stærðfræðiörðugleikar orsakað kvíða gagnvart stærðfræði hjá nemendum. Þeir 

nemendur sem eiga við stærðfræðierfiðleika að etja hafa oft lágt sjálfsmat og litla trú á 

eigin getu í stærðfræðinámi og verða fljótt pirraðir og neikvæðir þegar ekki gengur vel. 
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Nemendur sem sýna mikla námsgetu í stærðfræði geta þó einnig sýnt stærðfræðikvíða 

sem kemur sérstaklega fram á prófum þar sem streita og álag orsakar minnisvandamál 

hjá þeim (Kulkin, 2016). 

Ruff og Boes (2014) telja orsakir stærðfræðikvíða tengjast félagslegum, 

þekkingarlegum og námslegum þáttum. Félagslegir þættir geti tengst áhugleysi foreldra 

og félagslegri stöðu og stærðfræðiörðugleikar og lélegt vinnsluminni geti haft áhrif á 

þekkingu á stærðfræði. Námslegir þættir sem orsaka stærðfræðikvíða geti tengst því að 

mikil áhersla sé lögð á próf og utanbókarlærdóm í stærðfræði. Það að þurfa að taka 

mikið af prófum þar sem gefinn er ákveðinn tími til að leysa þau geti ýtt undir 

neikvæðar tilfinningar nemenda og kvíða þeirra. Tilfinningar kennara geta líka haft áhrif 

á nemendur þeirra og eru meiri líkur á að nemendur sem hafi kennara sem sýni 

einkenni stærðfræðikvíða oftar kvíða fyrir stærðfræði og verri námsárangur en 

nemendur kennara sem hefur ekki stærðfræðikvíða. Orsakirnar geti bæði verið þær að 

neikvæðar tilfinningar kennarans gagnvart stærðfræðinni yfirfærist á nemendur sem og 

að kennari sem hefur ekki trú á eigin getu í stærðfræði sé ekki góður 

stærðfræðikennari. Hann eyði minni tíma í stærðfræðikennsluna og treysti meira á 

kennslubókina og lausnir hennar en kennari sem hefur jákvæðar tilfinningar til 

stærðfræði (Ruff og Boes, 2014). 

3.4 Stærðfræðinám í skóla án aðgreiningar 

Í kjölfar laga um grunnskóla 1974 þar sem lagt var upp með tíu ára grunnskólanám með 

jöfn tækifæri fyrir alla til náms, Salamanca yfirlýsingarinnar og lögum um grunnskóla frá 

árinu 2008 hefur fest sig í sessi hér á landi skólastefnan skóli án aðgreiningar. 

Árið 1994 var Salamanca-yfirlýsingin samþykkt af fulltrúm 92 ríkja og 25 

alþjóðasamtaka sem ætlað var að ræða um og móta skólastefnu fyrir alla og gaf 

Menntamálaráðuneytið hana út í íslenskri þýðingu árið 1995. Þar er fjallað um 

grundvöll, stefnu og framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir en þar segir í 2. 

grein:  

Við lýsum því yfir að: 

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

viðhalda viðunandi stigi menntun; 

• börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika og námsþarfir; 

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

mun á einstaklingum og þörfum þeirra; 
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• 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; 

• Almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismunar, 

móta umhverfið sem tekur fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án 

aðgreiningar og koma á menntun öllum til handa; enn fremur megni þeir 

að veita þorra barna góða menntun og stuðli að skilvirku menntakerfi í 

heild og bæti, þegar til lengdar lætur, nýtingu fjármuna. 

(Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 8) 

 

Þær breytingar sem hafa orðið á íslensku skólakerfi eru þær að sérskólum hefur 

fækkað og í staðinn eru sérdeildir starfræktar innan veggja grunnskólanna, sérkennsla í 

almennum grunnskólum hefur aukist sem og greiningar á námsörðuleikum íslenskra 

skólabarna. Mismunandi er eftir skólum hve mikið nemendur sem áður voru í 

sérskólum eru í raun í bekk með jafnöldrum sínum en viðhorf kennara eru þau að bjóða 

eigi alla nemendur velkomna og sýna rannsóknir að kennarar leggja sig fram við að 

sinna þörfum ólíkra nemenda innan námshóps (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Í aðalnámskrá grunnskóla koma fram að réttindi allra nemenda séu þau sömu óháð 

námsgetu og er hlutverk kennara þar stórt líkt og Hermína kemur inn á.  

Nemendahópur í grunnskóla er fjölbreyttur og þarfir þeirra mismunandi. … 

Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða 

fötlunar, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með 

þroskaröskun, geðraskanir og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir. 

Bráðgerir nemendur og nemendur, sem búa yfir sérhæfileikum á vissum 

sviðum, eiga rétt á að fá námstækifæri við sitt hæfi. Þeir eiga að fá tækifæri 

til að þroska sérhæfileika sína og nýta tímann til hins ýtrasta með því að 

glíma við fleiri og flóknari markmið og krefjandi nám á eigin forsendum sem 

er þeim merkingarbært. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

43) 

Í kjölfar grunnskólalaga 2008 eru nemendur í sínum heimaskólum, óháð námsgetu 

og hefur orðið mikil fjölgun á greiningum á námsörðugleikum. Sigrún Harðardóttir og 

Guðrún Kristinsdóttir (2016) rannsökuðu hvernig nemendum með greinda 

námsörðugleika reiddi af í íslenska menntakerfinu. Í rannsókn þeirra kemur fram að 

sérkennsla og stuðningur er nýttur til þess að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda 
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innan skóla án aðgreiningar. Niðurstöður þeirra sýna að stuðningur foreldra og heimilis 

skipti þá nemendur sem höfðu náð tökum á námi sínu og lokið framhaldsskóla sköpum. 

Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2010) fjalla um skóla án aðgreiningar í 

grein sinni „Hvernig látum við þúsund blóm blómstra?“. Í greininni vísa þær í 

skilgreiningu UNESCO (2008) um skóla án aðgreiningar en þar segir að stefnan um skóla 

án aðgreiningar byggi á jafnrétti allra til náms í sínum heimaskóla. Jóhanna og Hafdís 

(2010) hafa rannsakað hvernig stefnunni hefur verið framfylgt í grunnskólum 

Reykjavíkur. Í greininni nefna þær ýmis dæmi um það hvernig unnið hefur verið að 

jafnrétti nemenda og nefna til dæmis fjölbreytta nálgun í námsefni, sérkennslu 

nemenda í bekk og í sérdeildum, stuðning við nemendur inni í bekk, hópvinnu og margt 

fleira.  

Jo Boaler fjallar einnig um jafnrétti í stærðfræðinámi og segir hún að oftar en ekki sé 

þessi fallega námsgrein kennd á þann hátt að hún ýti undir ójöfnuð og stéttaskiptingu. 

Þegar stærðfræði sé kennd á þann hátt flokki hún oftar en ekki nemendur í tvo flokka: 

þá sem geta lært stærðfræði og þá sem geta ekki lært stærðfræði eða í gáfað fólk og 

ekki gáfað fólk. Sú skipting byggi upp stéttarskiptingu sem orsaki það að þeir nemendur 

sem eru ekki taldir geta lært stærðfræði fái ekki jöfn tækifæri og hinir. Boaler telur að 

þetta sé eitthvað sem þurfi að breyta og að það gerist með breyttri nálgun í 

stærðfræðinámi, með aukinni áherslu á fjölbreytta kennsluhætti og breyttu viðhorfi til 

stærðfræðinemenda (2016). 

Heimanám í stærðfræði á að vera merkingarbært fyrir nemendur (Grootenboer, 

2009). Það er oftar en ekki tímafrekt og flókið verkefni að gera heimanám að 

merkingarbærum, markvissum og mikilvægum þætti í námi nemenda og þurfa kennarar 

að huga að mörgum þáttum við undirbúning þess (Carr, 2013). Foreldrar barna með 

námsörðugleika lýsa heimanámi sem krefjandi verkefni og í Starfsháttarannsókninni 

lýsa sumir foreldrar því sem baráttu og tala jafnvel um stríðsástand á heimili (Ingvar 

Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016). Aukið álag á heimili vegna heimanáms 

getur haft neikvæð áhrif á samstarf heimilis og skóla og telur Carr (2013) að hægt sé að 

koma í veg fyrir það með því að einstaklingsmiða heimanám barna. Hún telur þörf á því 

að einstaklingsmiða heimanám nemenda hvort sem að um sé að ræða nemendur sem 

eigi við námsörðugleika að etja eða nemendur sem þurfi meira krefjandi efni. 

Heimanám í stærðfræði sem er áhrifaríkt til þess að bæta námsárangur nemenda er 

vel undirbúið, vel valið og vel útskýrt og mikilvægt er að það sé sniðið að þörfum hvers 

og eins. Ef heimanámið er of auðvelt þá mun skilningur og námsárangur nemenda ekki 

eflast og ef það er of erfitt þá getur það orðið óyfirstíganlegt verkefni fyrir nemandann 
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að klára það. Of erfið heimaverkefni draga úr sjálftrausti nemandans og áhuga og geta 

þannig haft neikvæð áhrif á getu hans í stærðfræði (Dettmers, Trautwein, Lüdtke, 

Kunter, og Baumert, 2010). 

3.4.1 Á að vera sama heimanám í stærðfræði fyrir alla? 

Hér á eftir verður rætt um þrjá hópa sem kennarar þurfa sérstaklega að vera meðvitaðir 

um varðandi heimanám í stærðfræði en það eru nemendur sem hafa greindir með 

hegðunarörðugleika sem geta haft mikil áhrif á námsafköst í skóla og heima, nemendur 

með íslensku sem annað tungumál og nemendur sem eiga í sértækum 

námsörðugleikum í stærðfræði.  

Algengt er að á miðstigi grunnskóla komi flest hegðunarvandkvæði nemenda fram. Í 

rannsókn sem framkvæmd var í 25 grunnskólum Reykjavíkurborgar kom í ljós að um 

það bil sjöundi hver nemandi á yngsta stigi og það bil tíundi hver nemandi á miðstigi 

hafði verið greindir með einhvers konar hegðunarröskun og enn fleiri sýndu 

hegðunarvandkvæði í skóla (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 

Athyglisbrestur og/eða ofvirkni (ADHD) getur haft mikil áhrif á námsgetu nemenda. 

Talið er að 5–10% barna og unglinga glími við ADHD (Embætti landlæknis, 2012). Þeir 

eiga erfiðara með að vinna úr og muna upplýsingar í tengslum við stærðfræðidæmi og 

eru líklegri til að eiga í vandræðum með orðadæmi en nemendur sem ekki glíma við 

athyglisbrest og ofvirkni (Passolunghi, Marzocchi og Fiorillo, 2005). Eftir langan 

skóladag sem er oft streituvaldur fyrir nemendur eiga þeir erfitt með heimanám og 

reynir það því oft um of á samband þeirra við foreldra. Því er mikilvægt að gefa þessum 

nemendum tækifæri til að klára nám sitt á skólatíma (Kristinn R. Sigurbergsson, 2002). 

Hópur nemenda með íslensku sem annað tungumál fer ört vaxandi en árið 2000 

voru þeir nemendur 2,38% af nemendum grunnskóla, árið 2005 3,6% nemenda, árið 

2010 5,42% nemenda og árið 2016 voru þeir orðnir 9,3% af nemendum grunnskóla á 

Íslandi (Hagstofan, e.d.-a; Hagstofan, e.d.-b). Þessir nemendur hafa ekki sömu 

möguleika á að vinna heimanám með stuðningi foreldra og önnur börn og skapar það 

ójöfnuð varðandi menntun þeirra (Boaler, 2016). Til að tryggja jafnrétti nemenda sem 

tilheyra minnihlutahópum til náms þarf kennslan að miða að því að tengja námið sem 

mest við raunveruleikann sem nemendur búa við. Nemendur með annað móðurmál en 

það sem talað er í skólanum geta lent í vanda með stærðfræðinám ef einungis er unnið 

með efni í kennslubókum. Orðaforði þeirra og bakgrunnur er ekki sá sami og þeirra 

nemenda sem námsefnið er samið fyrir (Kalchman og Marentette, 2012). 
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Á íslensku er algengast að nota hugtakið talnablinda (e. dyscalculia) um sértæka 

stærðfræðiörðugleika. Talnablinda lýsir sér þannig að nemendur eiga erfitt með að 

skilja tölur og talnakerfi og getur það komið fram í því að eiga erfitt með að telja, skilja 

peninga, röð atburða og þá skortir skilning á tíma. Börn sem glíma við talnablindu geta 

átt mjög erfitt við að ná þeim markmiðum sem jafnaldrar þeirra ná í stærðfræði. Einnig 

getur hugtakaskilningur verið þeim erfiður þar sem eitt hugtak getur átt við fleiri en 

eina aðgerð og mörg hugtök geta átt við um sama hlutinn í stærðfræði (Vaidya, 2004). 

Ekki eru til tölur um hlutfall nemenda sem glíma við námsörðugleika á Íslandi, hvorki 

almenna námsörðugleika, lestrarörðugleika né sértæka stærðfræðiörðugleika (e. 

dyscalculia). Rannsóknir á sértækum stærðfræðiörðugleikum eða talnablindu eru 

komnar mjög stutt á veg en talið er tíðni talnablindu hjá börnum sé um það bil jafn mikil 

og lesblinda eða í kringum 10% en af þeim hópi glími á milli 20 til 60 prósent við bæði 

les- og talnablindu (Raja og Kumar, 2012). Ein af ástæðum þess að ekki er meira vitað 

um eðli talnablindu eða annarra stærðfræðiörðugleika er talin vera sú að það er minna 

um rannsóknir á ástæðum þess að nemendur eiga erfitt með að læra stærðfræði en til 

að mynda lestur þar sem talið er eðlilegra að eiga erfitt með nám í stærðfræði en í lestri 

(Vaidya, 2004).  

3.4.2 Viðhorf til námsörðugleika 

Litið hefur verið á námsörðugleika út frá tveimur ólíkum sjónarhornum, annars vegar út 

frá læknisfræðilegu sjónarhorni þar sem sagt er að nemendur séu „með 

námsörðugleika“ og er þá litið á námsörðugleikana sem vandamál nemandans en hins 

vegar er horft á þá út frá félagslegu sjónarmiði sem orsök samfélagsins eða þeirra 

aðstæðna sem að nám nemandans fer fram í og er þá sagt að nemandinn „eigi við 

námsörðugleika að etja“. Sjónarhorn læknisfræðinnar hefur lengi verið ríkjandi en 

undanfarin ár hefur félagslega sjónarhornið verið að ryðja sér rúms. Með því að horfa á 

námsörðuleika sem félagslegt vandamál þá þarf að horfa á þá sem vandamál skólans og 

að með breytingum í skólakerfi sé hægt að koma til móts við þarfir einstaklingsins 

(Hafdís Einarsdóttir, 2015). 

Mikilvægt er að nám sé sniðið að þörfum nemandans þegar sértækir 

stærðfræðiörðugleikar eru til staðar og þurfa bæði kennarar og foreldrar að gera sér 

grein fyrir því að nemandinn þarf mikinn stuðning til þess að geta náð tökum á 

stærðfræðináminu (Raja og Kumar, 2012). Nemendur sem eiga erfitt með 

stærðfræðinám þurfa oftar en ekki að fá aukinn stuðning heima fyrir til þess að ná 

tökum á námsefninu, auka skilning sinn og getu. Kennarar geta auðveldað nemendum 
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sínum námið með því að skipuleggja einstaklingsmiðað heimanám í stærðfræði í 

samráði við foreldra sem miðar að því að barnið þjálfist í þáttum sem það þarf að ná 

tökum á (Jónína Vala Kristinsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2015).  

3.5 Samstarf við heimili um heimanám í stærðfræði 

Til að byggja upp gott samstarf við foreldra um heimanám í stærðfræði er nauðsynlegt 

að kennarar kynni fyrir foreldrum hve mikilvægu hlutverki þeir gegna í námi barna 

sinna. Jónína Vala Kristinsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2015) nefna að ein leið til að 

stuðla að þátttöku foreldra í stærðfræðinámi barna þeirra sé að sýna þeim og kenna 

leiðir til þess að vinna með stærðfræði heima fyrir. Sem dæmi nefna þær að gefa 

foreldrum hugmyndir að spilum og leikjum sem geti stutt börnin til að fá áhuga á 

stærðfræði og eflast sem námsmenn í stærðfræði. 

Kliman (1999) ráðleggur kennurum að hefja samstarf um heimanám í stærðfræði 

strax í byrjun skólaárs og nefnir dæmi um að gott geti verið að senda foreldrum strax 

hugmyndir í tölvupósti um það hvernig hægt sé að nýta stærðfræði í daglegu lífi á 

heimilinu. Með því að byrja skólaárið á þessu er foreldrum gefinn góður tími til þess að 

prófa sig áfram, deila reynslu sinni og nýjum hugmyndum með öðrum foreldrum og 

ígrunda stærðfræðinám barnsins í skóla og heima. Hún nefnir einnig að þegar líða tekur 

á skólaárið sé tilvalið að senda af og til heim hugmyndir um það hvernig foreldrar geti 

unnið út frá því námsefni sem er unnið að í skólanum þá stundina til þess að tengja 

betur saman skólann og heimilið í tengslum við stærðfræðinám nemenda. 

Mikilvægt er að foreldrar viti til hvers er ætlast af þeim varðandi heimanám og segir 

Grootenboer að skipulagðir fundir eða stærðfræðikvöld geti hjálpað til við það. Mikið 

hefur breyst í áherslum í kennslu frá því að foreldrarnir voru í skóla og því er mögulegt 

að reynsla þeirra af stærðfræðinámi sé á skjön við þau verkefni sem börnin eru að vinna 

að og getur það skapað togstreitu á milli foreldris og barns. Sem dæmi um þetta getur 

verið verkefni þar sem barnið á að finna fjölbreyttar leiðir til að nálgast lausn á þraut 

eða dæmi en foreldri sem er úr skólakerfi þar sem aðaláherslan var á reikniaðgerðir fer 

beint í það að kenna barninu þá leið að lausn verkefnisins sem það þekkir sjálft. Með því 

að gefa foreldrum hugmyndir að því hvernig þeir geta aðstoðað börnin sín er hægt að 

auka líkurnar á því að heimanámið verði jákvæð upplifun fyrir bæði foreldri og barn 

(Grootenboer, 2009). 



38 

3.6 Hvernig á heimanám í stærðfræði að vera? 

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Grootenboer (2009) að mikilvægt sé að 

heimanám í stærðfræði sé merkingarbært fyrir nemendur og að þeir upplifi að það sé 

einhver tilgangur með því. Það þarf að vera þannig að aðkoma foreldra sé möguleg 

enda sé ekki bara verið að vinna með þá þekkingu sem nemendur öðluðust í skólanum 

þann daginn heldur sé tenging við daglegt líf til staðar. Gott heimanám í stærðfræði er 

talið gefa tækifæri til fjölbreyttra lausnaleiða. Verkefnin séu aðgengileg nemendum 

þannig að þeir geti strax hafist handa án þess að þurfa utanaðkomandi aðstoð.  

 Í rannsókn Barkatsas og Seah (2015) kom fram að þegar nemendur voru spurðir að 

því hvernig verkefni þeir vilji helst vinna í stærðfræði svöruðu þeir að þeir vilji verkefni 

sem eru ögrandi, auðveld úrlausnar og tengjist raunveruleikanum. Nemendur svöruðu 

því einnig að þeir vilji fá opin verkefni sem hægt er að finna margar lausnir á og nþeir 

geti bætt við og dýpkað í samræmi við áhugasvið sitt (e. open ended tasks) ásamt 

verklegum verkefnum til dæmis í rúmfræði og talnafræði. 

Stærðfræði viðfangsefni utan skólastofunnar þurfa að vera hluti af námi nemenda 

og geta foreldrar og aðrir aðstoðað við að flétta stærðfræðina inn í daglegt líf nemenda 

og með því sýnt stuðning í verki við stærðfræðinám barnanna. Sem dæmi um 

stærðfræðinám sem foreldrar geta komið að er umræða í daglegum innkaupum, með 

teningaspilum og öðrum spilum og ýmiss konar umræðum til dæmis um tölur og form á 

förnum vegi. Með þessu kynnast börnin því að stærðfræðileg umræða á ekki eingöngu 

heima innan veggja skólastofunnar heldur er hluti af daglegu lífi og styrkir það 

stærðfræðivitund þeirra að upplifa að foreldrar þeirra hafi einnig áhuga á stærðfræði 

(Kristín Bjarnadóttir, 2003). Mikilvægt er því að það heimanám sem börnum er sett fyrir 

í stærðfræði sé ekki bundið við reikning á dæmum eða að klára verkefni skóladagsins 

heldur sé það hannað til að nýta þá möguleika sem heimilið og samvinna með 

fjölskyldumeðlimum býður upp á til að dýpka og auðga stærðfræðinámið og efla 

stærðfræðihugsun barnsins á jákvæða vegu (Lange og Meaney, 2011). 

3.6.1 Stærðfræði í daglegu lífi 

Foreldrar og jafnvel ömmur og afar hafa ánægju af því að bjóða börnum og 

barnabörnum sínum upp á merkingarfullt og lærdómsríkt umhverfi. Hægt er að gera 

það á ýmsa vegu í tengslum við daglegt líf en Hildebrandt nefnir sem dæmi ýmsa leiki 

sem hægt sé að leika með börnum til dæmis í bílnum. Dæmi um það er að skoða skilti 

og bílnúmer, vinna með orðaforða og tengja þannig saman tungumál og stærðfræði og 
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jafnvel skoða peningaseðla til að æfa sig í að lesa tölur og finna oddatölur og sléttar 

tölur (Hildebrandt, 2014). 

Kliman (1999) gefur fjölbreyttar hugmyndir að því hvernig kennarar geta leiðbeint 

foreldrum við að beina sjónarhorni barna sinna á stærðfræði í tengslum við daglegt líf 

þeirra. Hún nefnir til að mynda það að tengja stærðfræðinám við lestrarnám þar sem 

flestir foreldrar þekkja mikilvægi þess að lesa fyrir börnin sín og að nota ýmis tækifæri 

til að benda börnunum á hin og þessi orð í umhverfinu og þess háttar til að hvetja til 

lesturs. Hún telur að hægt sé að finna mörg tækifæri til að virkja áhuga barnanna á 

stærðfræði á sama hátt og nefnir nokkur dæmi: 

• Þegar lesið er fyrir barnið eða með barninu er kjörið tækifæri til að spyrja barnið 

út í textann líkt og flestir foreldrar gera en bæta við spurningum tengdum fjölda 

og formum. Mætti þá spyrja börnin út í fjölda sögupersóna, út í form sem sjást 

á myndum eða annars konar stærðfræðitengt efni sem er oft er að finna í 

bókum. 

• Utandyra mætti venja sig á að telja hluti, skoða form, telja glugga og velta fyrir 

sér stærðamun til dæmis á húsum. 

• Í bílferðum er hægt að skoða tölur, form og telja. Þar geta foreldrar farið í leiki 

með börnum sínum og börnin fengið það verkefni að hafa augun opin fyrir 

einhverri ákveðinni tegund af bílum eins og átta hjóla trukkum eða einhverju 

ákveðnu formi á skiltum á meðan foreldrarnir keyra. Sem dæmi má nefna þá 

væri hægt væri að prófa sig áfram með að áætla til dæmis um þann fjölda af 

rauðum bílum eða þríhyrndum umferðarmerkjum sem sæjust á leiðinni og 

þannig gera leikinn meira spennandi. 

• Hægt er að vinna að því að auka hlutdeild stærðfræði á heimilinu eingöngu með 

barninu en einnig er ýmislegt hægt að gera saman sem fjölskylda. Dæmi um það 

er að ræða um tölfræði í dagblöðum til dæmis í tengslum við skoðanakannanir 

og þess háttar og geta þá yngri börnin til dæmis lesið tölurnar á myndunum og 

bent á hvaða súla er hæst á meðan að eldra barn sem er komið á miðstig 

grunnskóla getur náð betri skilningi á því sem fram kemur á myndritinu. 

• Við ýms heimilisverk þarf að nýta stærðfræði. Sem dæmi má nefna að mæla í 

tengslum við eldamennsku og bakstur og vinna með almenn brot og hlutföll á 

sama tíma, flokkun og talningu við þvottinn og ýmiss konar aðra talningu. Hægt 

væri að fá aðstoð barnsins við að reikna út hve mikið þarf að kaupa inn fyrir viku 

eða mánuð og hve mikið þarf af ákveðinni matartegund út frá því hve margir 

eru í mat (Kliman, 1999). 

Við heimanám í stærðfræði ætti að vera önnur nálgun en í skólanum, heimanám sem 

eykur tengingu nemenda á milli stærðfræði og daglegs lífs og hjálpar þeim að átta sig á 
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gagnsemi þess að læra stærðfræði. Kalchman og Marentette (2012) fjalla um MIEL (e. 

Math in real life) sem myndi á íslensku útleggjast sem stærðfræði í daglegu lífi. Það er 

verkefni þar sem nemendur eru markvisst að upplifa þá stærðfræði sem tilheyrir 

daglegu lífi þeirra og er það dæmi um gott verkefni fyrir heimanám á miðstigi. 

Nemendur fengu kynningu í byrjun skólaárs á verkefninu sem fólst í því að á hverjum 

mánudegi áttu nemendur að skila inn skriflegu verkefni um það hvernig þeir beittu 

stærðfræði í sínu daglega lífi undanfarna viku. Verkefnið var sett upp sem skriflegt 

verkefni og fengu nemendur útskýringu á því að í niðurstöðum sínum ættu þeir ekki að 

sýna einungis tölur, tákn og útreikninga heldur segja frá því með orðum hvernig þeir 

reiknuðu, við hvaða tækifæri og hvers vegna. Einnig var tekið fram að stærðfræðin í 

þessu verkefni þyrfti ekki að tengjast þeim viðfangsefnum sem fengist var við í 

skólanum á ákveðnum tíma. Farið var yfir hvert verkefni frá öllum nemendum, fylgst 

með því hvort þeir tækju framförum og þær metnar. Einnig tóku nemendur staðlað próf 

þrisvar yfir skólaárið til að meta framfarir þeirra. Í MIEL verkefninuna sameinast bæði 

stærðfræði, tjáning og notkun tungumálsins á forsendum nemenda sjálfra og út frá 

þeirri færni sem þeir hafa þegar öðlast. Þetta er verkefni sem allir ráða við þrátt fyrir að 

tungumálið sé ekki þeirra sterkasti þáttur og með því að meta framfarir hvers nemanda 

yfir skólaárið þar sem miðað er við þeirra fyrstu skil er jafnræði gætt við vinnuna. Yfir 

heildina voru framfarir hjá bekknum í öllum flokkum stærðfræðinnar í stöðluðu 

prófunum og yfir 70% nemenda bættu útskýringar sínar yfir skólaárið. 

Boaler (2016) nefnir dæmi um það hvernig hægt sé að tengja verkefni skólans við 

daglegt líf nemenda og ígrundun nemenda við lok dags með því að setja nemendum 

fyrir heimaverkefni sem felur í sér þrjár spurningar: 

1. Hver var meginhugmyndin sem að þú lærðir í dag? 

2. Nefndu eitthvað sem að þú ert í erfiðleikum með og/eða settu fram spurningu í 

tengslum við viðfangsefni dagsins? 

3. Hvernig er hægt að nota það sem að þú lærðir í stærðfræði í dag í daglegu lífi? 

Þegar nemendur svara þessum spurningum þurfa þeir að velta fyrir sér hvernig 

hægt sé að nota stærðfræðina úr skólanum í daglegu lífi (Boaler, 2016, 109). 

3.6.2 Heimanám sem ígrundun í stærðfræðinámi 

Boaler fjallar meðal annars um heimanám í stærðfræði í bók sinni Mathematical 

mindsets en hún telur að kennarar eigi eingöngu að setja fyrir heimanám sem stuðli að 

bættum skilningi nemenda og ekki eigi að leggja fyrir heimanám þar sem lögð er áhersla 

á þjálfunaræfingar í stærðfræði (2016). Boaler nefnir sem dæmi um gott heimanám í 
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stærðfræði verkefni sem tveir kennarar sem hún hefur starfað með útbjuggu. 

Yekaterina Milvidskaia og Tiana Tebelman bjuggu til safn af spurningum sem ætlaðar 

eru til heimanáms sem miða að því að nemendur ígrundi stærðfræðinám sitt að loknum 

skóladegi. Nemendur fengu yfirleitt eina spurningu um það sem þeir höfðu lært (ásamt 

einni til fimm spurningum til viðbótar við hana, allt úr frá því hvað var unnið með í 

tímanum) að loknum skóladegi. Spurningarnar áttu að auðvelda þeim að vinna úr og 

öðlast dýpri skilning á þeirri stærðfræði sem þeir hefðu kynnst fyrr um daginn. Þær 

unnu markvisst með þetta verkefni í tvö ár og að þeim tíma loknum sáu þær jákvæða 

breytingu á nemendum sínum sem spurðu fleiri spurninga um efnið og sýndu aukinn 

skilning á stærðfræði. Nemendur sjálfir lýstu ánægju sinni með heimaverkefnunin og 

sögðust læra meira af því að svara skriflegum spurningum um stærðfræði en af því að 

reikna fleiri dæmi. 

Aðalspurningin sem nemendur fengu var: 

1. Hverjar voru helstu stærðfræðihugmyndirnar sem að þú lærðir í dag eða sem 

komu fram í samræðum hjá okkur í kennslustund í dag? 

Viðbótarspurningarnar sem að voru valdar út frá því hvaða efni var farið yfir voru til 

dæmis: 

2. Hvaða spurningu ert þú enn með varðandi ______________? Ef þú hefur engar 

spurningar um efnið átt þú að búa til sambærilegt dæmi og var unnið með í dag 

og leysa það í staðinn. 

3. Lýstu mistökum eða misskilningi sem varð hjá þér eða bekkjarfélaga þínum í 

dag. Hvað lærðir þú af þessum mistökum eða misskilningi? 

4. Hvernig nálgaðist þú eða hópurinn þinn lausn á verkefni dagsins? Var nálgun 

þín/ykkar árangursrík? Hvað lærðir þú af nálgun þinni/ykkar? 

5. Lýstu ítarlega nálgun einhvers annars í bekknum við lausn verkefnisins. Hvernig 

var þeirra nálgun lík eða ólík þinni nálgun? 

6. Hvaða nýju hugtök lærðir þú í dag? Hvað heldur þú að hvert hugtak merki? 

Gefðu dæmi með orðum eða með því að teikna mynd tengda hverju hugtaki. 

7. Hvað var rætt um í stærðfræðitímanum í dag? Hvað lærðir þú af umræðunum? 

8. Hvernig er _______________ líkt eða ólíkt _______________________? 

9. Hvað myndi gerast ef þú myndir breyta ____________________? 

10. Hverjir eru styrkleikar og veikleikar þínir í þessum efnisþætti? Hvernig áformar 

þú að styrkja veikleika þína?  

(Boaler, 2016: 48–49) 
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3.6.3 Stærðfræðispil og þrautir 

Boaler (2016) nefnir fleiri dæmi um heimanám í stærðfræði sem hún telur vera 

gagnlegt eins og til dæmis KENKEN þrautir (e. KENKEN puzzles) sem minna á Sudoku 

þrautir en tilgangur þrautanna eru að ýta undir rökhugsun nemenda. KENKEN þrautir 

eru uppfinning Tetsuya Miyamoto sem segir að ef börn fái réttu verkfærin í námi eflist 

þau í sjálfstæðri hugsun og verði betri námsmenn. Hægt er að finna KENKEN þrautir 

sem eru miserfiðar og hentar því vel að nota þær sem hluta af námi á miðstigi sem og 

fyrir eldri nemendur (Reiter, Thornton og Vennebush, 2014). 

Spilastokkinn er gott að grípa í þegar foreldrar og/eða ömmur og afar vilja finna 

eitthvað til að gera með börnunum en rannsóknir sýna að í spilum og leikjum geti 

talnavitund barna og færni þeirra í þrautalausnum elfst rökhugsun þeirra styrskt. 

Samskipti við foreldra eða aðra fullorðna um stærðfræði getur líka bætt námsárangur 

barna (Hildebrandt, 2014). 

Hægt er að finna mikið af spilum sem eru góð fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla 

sem reyna á minnið, rökhugsun, talnavitund, eftirtekt, líkindareikning og svo mætti 

lengi telja. Hér eru nokkur dæmi um spil sem foreldrar geta spilað við börnin sín til að 

vinna með stærðfræði á skemmtilegan hátt: 

• Gúrka 

• Pakk 

• Rommí 

• Skítakall 

• Félagsvist 

• Tveggja manna vist 

• Póker 

Þessi listi er á engan hátt tæmandi en tilvalið er að spyrja börnin þar sem þau kunna 

oft mun fleiri spil sem þau hafa eflaust gaman af því að kenna foreldrum, ömmum og 

öfum og jafnvel systkinum sínum. 

3.7 Samantekt 

Með fjölbreyttan nemendahóp í huga þarf að vera opinn fyrir þeim möguleikum sem 

heimanám skapar okkur en þar þarf að vanda vel til verka. Hefð virðist vera fyrir því í 

íslenska menntakerfinu sem og erlendis að nota heimanám sem framlengingu á námi 

skólans og með því sé talið að nemendur og kennari fái aukinn tíma til að fara yfir meira 

efni hvern vetur. Rannsóknir sýna aftur á móti að þetta er ekki góð nálgun og er líklegri 

til að skapa kvíða og vandamál hjá nemendum, sérstaklega þeim sem eiga við einhvers 
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konar námsörðugleika að etja en jafnframt getur þetta dregið úr áhuga og skapað kvíða 

hjá nemendum sem gengur almennt vel í stærðfræði. Hægt er að finna margar leiðir til 

að nálgast heimanám á annan hátt og í staðinn fyrir að nemendur séu að vinna í því 

sama og þeir jafnvel skildu illa eða kannski alls ekki í skólanum getur heimanám orðið 

skemmtileg viðbót við stærðfræðinám barna sem eykur áhuga þeirra og skapar 

jákvæðar minningar og tengingar hjá börnum í stað neikvæðra. 
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4 Framkvæmd 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningum og markmiði rannsóknar. 

Fjallað verður um rannsóknarferð og greiningu gagna, þátttakendur rannsóknar, 

gagnaöflun og framkvæmd og ýmis álitamál tengd rannsókninni. 

4.1 Rannsóknarspurningar og markmið þeirra 

Tilgangur rannsóknar var að varpa ljósi á framkvæmd heimanáms í stærðfræði á 

miðstigi grunnskóla. Heimanám hefur ekki mikið verið rannsakað á Íslandi og ekki er til 

nein rannsókn sem þar sem heimanám í stærðfræði hefur sérstaklega verið skoðað. 

Markmið með þessari rannsókn var að kanna viðhorf foreldra og kennara til heimanáms 

í stærðfræði, kanna hvernig foreldrasamskipti um heimanám færu fram og hvað væri 

gert til þess að koma til móts við þarfir einstakra nemenda og/eða heimila. Sjónum var 

einnig beint að því hvers konar viðfangsefni kennarar ætla nemendum sínum að vinna 

heima. 

Rannsóknarspurningar voru:  

Hvernig er heimanámi háttað í stærðfræði á miðstigi í þeim skólum sem rannsóknin 

tók til? 

Hver eru viðhorf foreldra og kennara til heimanáms í stærðfræði í þeim skólum sem 

rannsóknin tók til? 

Undirspurningar sem ég tók mið af til að varpa ljósi á skipulag og viðfangsefni í 

heimanámi voru: 

• Hvernig heimanám eru nemendur að glíma við?  

• Hver er stefna skólans um heimanám? 

• Hvernig er samstarfi milli heimilis og skóla um heimanám í stærðfræði háttað, 

hve mikið tillit er tekið til þarfa einstakra nemenda og hvernig samræmist það 

áherslum aðalnámskrár grunnskóla?  

• Hvernig meta foreldrar getu sína til að aðstoða börnin sín við heimanám í 

stærðfræði og er eitthvað gert í skólanum til þess að aðstoða nemendur sem 

geta ekki fengið aðstoð heima við stærðfræðinám? 

4.2 Rannsóknaraðferð 

Ég setti fram rannsóknarspurningu og undirspurningar og í framhaldi af því valdi ég 

blandaða aðferð, annars vegar megindlega aðferð með spurningalistum og hins vegar 

eigindlega með opnum spurningum í spurningarlistum og hálfopnum viðtölum 
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(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Við rannsóknina, sem er tilfellarannsókn (e. case study) 

styðst ég við lýsandi rannsóknarsnið (e. descriptive study design) sem henta til þess að 

svara rannsóknarspurningunni og undirspurningum. Lýsandi rannsóknarsnið er notað til 

þess að lýsa ákveðnum fyrirbærum án þess að inngrip sé inn í aðstæður (e. non-

experimental) en engin inngrip eru inn í aðstæður í rannsókninni heldur spurt um 

heimanám í stærðfræði eins og það var á þeim tíma sem gagnaöflun fór fram. 

Tilfellarannsókn er rannsókn þar sem ákveðin tilvik eru skoðuð sem er í þessu tilviki 

heimanám barna í 5 grunnskólum og viðhorf foreldra þeirra til þess. Gagnasöfnun fer 

fram yfir stuttan tíma og gefin er góð innsýn í ákveðið ferli eða ástand. Með lýsandi 

rannsóknarsniði er verið að lýsa ástandi hóps eða hópa og oft eru margar breytur 

mældar en aðeins einu sinni hver. Það er ekki hægt að fullyrða um orsakasamband 

þegar notaðar eru lýsandi rannsóknaraðferðir en þær gefa oft mikilvægar upplýsingar 

um raunverulegar aðstæður (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Við greiningu á opnum spurningum í spurningarlistunum var stuðst við 

inntaksgreiningu (e. content analysis) til að draga saman svörin ef eitthvað þema birtist 

í þeim (Hsieh og Shannon, 2005). 

4.3 Mælitækið 

Mælitæki eru annars vegar spurningalistar sem sendir voru til kennara (viðauki Ð) á 

miðstigi í fimm grunnskólum í sama sveitarfélagi og einnig til foreldra og/eða 

forráðamanna nemenda þessara sömu kennara (viðauki E) og hins vegar viðtöl sem 

tekin voru við fimm stærðfræðikennara á miðstigi. Á spurningalistunum sem lagðir voru 

fyrir var spurt um framkvæmd heimanáms, tegund þess, hve langan tíma það tekur, 

hvort tekið er mið af ólíkum þörfum og forsendum nemenda, foreldrasamstarf um það 

og viðhorf til þess. Spurningarlistarnir voru á rafrænu formi. Listarnir voru forprófaðir af 

vinum og kunningjum rannsakanda ásamt samkennurum sem ekki tóku þátt í 

rannsókninni til þess að sjá til þess að allt orðalag væri skýrt og myndi ekki misskiljast. 

Einnig voru tekin viðtöl við fimm kennara á miðstigi um hvers konar heimaverkefni þeir 

leggja fyrir í stærðfræði (viðauki G). 

Með spurningalistum má safna fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Spurningalistarnir teljast ekki einsleitir þar sem hóparnir tveir fengu 

ekki sömu spurningar eða sams konar svarmöguleika vegna tengingar sumra spurninga 

sérstaklega við starf kennara eða hlutverk foreldra. Spurningarnar voru tvenns konar, 

annars vega opnar spurningar og hins vegar lokaðar spurningar. Við gagnaöflun voru 

notaðir spurningalistar með lokuðum spurningum til að safna bakgrunnsupplýsingum 
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og Likertkvarða með fjórum til fimm svarmöguleikum en opnar spurningar til þess að fá 

nánari upplýsingar um efni sumra af lokuðu spurningunum. Likertkvarði er 

spurningakvarði þar sem svarmöguleikar eru frá jákvæðum til neikvæðra svara, 

möguleikar geta verið ólíkir að fjölda en fimm valmöguleikar eru algengastir (McMillan, 

2012). Likertkvarði með miðjuvalmöguleika var notaður í flestum tilvikum en álitamál 

þykir hvort bjóða skuli upp á miðjuvalmöguleika í lokuðum spurningum. 

Miðjuvalmöguleiki er svokallaður hlutlaus svarkostur og telja sumir rannsakendur 

notkun hans gefa fólki flóttaleið frá því að taka afstöðu til spurningarinnar (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013). 

Kennarar fengu sendan spurningarlista með 13 spurningum, átta lokuðum og fimm 

opnum. Foreldar og/eða forráðamenn fengu sendan spurningarlista með 12 

spurningum, níu lokuðum og þremur opnum.  

Kostur við notkun opinna spurningar er sá að þær gefa svörum þátttakenda meiri 

dýpt og gefa til dæmis meiri upplýsingar en lokaðar spurningar (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). Opnu spurningarnar voru notaðar til að varpa frekari ljósi á svör þátttakenda og 

voru svör dregin saman út frá sameiginlegum þáttum eftir því sem við átti. 

Viðtöl við kennara voru hálfopin (e. semi-structured) einstaklingsviðtöl sem gagnleg 

eru til þess að lýsa og veita skilning á ákveðnum fyrirbærum (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Lagt var upp með fjórar spurningar sem spyrjandi dýpkaði síðan út frá svörum 

viðmælenda (viðauki G). 

4.4 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru kennarar og foreldrar og/eða forráðamenn 

nemenda þeirra á miðstigi í fimm grunnskólum í sama bæjarfélagi. Úrtakið var 

hentugleikaúrtak en þar eru valdir þátttakendur sem auðvelt er að nálgast þar sem 

markmiðið er fremur að álykta um ákveðin tengsl eða tilvik en að fullyrða út frá þýði 

(Þórólfur Þórlindarson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Nöfn skólanna og sveitarfélagsins eru ekki uppgefin í ritgerðinni en skólarnir fengu nöfn 

blóma og nefnast Fjóluskóli, Sólblómaskóli, Bláklukkuskóli, Liljuskóli og Sóleyjarskóli. 

Tekin voru viðtöl við fimm kennara úr sömu skólum og var úrtak hentugleikaúrtak 

og valið með því að hafa samband með tölvupósti við hluta af stærðfræðikennurum 

skólanna og taka viðtal við þá kennara sem leggja fyrir heimanám í stærðfræði og gátu 

komið í viðtöl. Þar sem ekki var vitað hvaða kennarar svöruðu spurningarlistunum var 

ekki hægt að hafa samband við þá beint. 
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4.5 Gagnaöflun og framkvæmd 

Spurningalistar voru sendir rafrænt til foreldra og kennara í maímánuði 2017. Viðtöl við 

kennara voru tekin á vorönn 2018. 

Áður en rannsóknin var framkvæmd var haft samband við fræðslustjóra til þess að 

fá leyfi til að framkvæma hana (viðauki A). Þegar leyfið var komið var skólastjórnendum 

skólanna sent bréf þar sem óskað var eftir leyfi fyrir rannsóknina (viðauki Á). Í kjölfarið 

voru skólastjórnendur beðnir um að senda tölvupóst með bréfi frá rannsakanda ásamt 

tengli í rannsóknina til allra kennara (viðauki B) sem kenndu stærðfræði á miðstigi 

skólaárið 2016 – 2017 í skólanum og allra foreldra og/eða forráðamanna sem áttu börn 

á miðstigi (viðauki D).  

Allir stærðfræðikennarar sem kenna í 5. – 7. bekk grunnskólanna fimm og allir 

foreldrar barna í 5. – 7. bekk grunnskólanna fimm fengu sendan tölvupóst með tengli á 

spurningarlista. Þegar foreldrar opnuðu rannsóknina var kynningartexti þar sem 

foreldrar voru meðal annars beðnir um að svara rannsókninni oftar en einu sinni ef þeir 

ættu fleiri en eitt barn á miðstigi.  

Til að auka svörun var rannsóknin ítrekuð tvisvar sinnum í tölvupósti. 

Foreldrakönnun svöruðu 149 foreldrar og kennarakönnun svöruðu 13 kennarar. Þrátt 

fyrir litla svörun hjá kennurum verða svör þeirra greind í niðurstöðum vegna þess að í 

sumum skólum eru ekki margir stærðfræðikennarar á miðstigi. 

Að lokinni gagnöflun með spurningalistum voru gögnin grein með lýsandi tölfræði 

og notast var við Excel við nánari úrvinnslu gagna.  

Til að fylgja eftir spurningalistunum og fá frekari upplýsingar um það hvers konar 

stærðfræðiverkefni væru send heim og rökstuðning fyrir þeim voru viðtöl tekin við 

fimm grunnskólakennara úr sömu skólum. Einn þeirra kennir 5. bekk, tveir kenna 6. 

bekk og tveir kenna. 7. bekk. 

Heimasíður skólanna voru skoðaðar og kannað hvernig áherslur varðandi heimanám 

birtast þar, hvort skólinn hefði sett sér heimanámsstefnu og þá sérstaklega hvernig 

framkvæmd heimanáms í stærðfræði á miðstigi væri. 

4.6 Álitamál 

Þegar rannsókn er framkvæmd er mikilvægt að hún uppfylli siðferðilegar kröfur ekki 

síður en aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson, 2013). Ekki þurfti að tilkynna né fá 

leyfi persónuverndar fyrir rannsóknina þar sem engum persónugreinanlegum 

upplýsingum var safnað (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 2000). 
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Svörun hjá kennurum var ekki mikil eða 13 kennarar sem er um 50% og því ekki hægt 

að alhæfa og færa niðurstöðurnar yfir á stærra þýði. Þar af eru sjö kennarar sem kenna í 

5. bekk, tveir kennarar sem kenna í 6. bekk, þrír kennarar sem kenna í 7. bekk og einn 

kennari sem kennir fleiri en einum árgangi á miðstigi.  

Rannsókninni var svarað af foreldrum 149 barna af 533 eða foreldrum 28% 

nemenda sem skráðir voru í skólana fimm á miðstigi samkvæmt Hagstofu þetta skólaár. 

Skiptingin milli árganga var þannig að 56 foreldrar eða 37,6% eiga börn í 5. bekk, 47 

foreldrar eða 31,5% eiga börn í 6. bekk og 46 foreldrar eða 30,9% eiga börn í 7. bekk. 

Það sem vegur upp á móti lítilli svörun kennara við spurningarlistum er skoðun á 

heimasíðum skólanna og viðtöl við kennara. Á heimasíðum skólanna var að finna 

upplýsingar til að fá nákværi mynd af stefnu og framkvæmd heimanáms. Viðtöl við 

kennara gáfu betri innsýn inn í nákvæma framkvæmd heimanáms en spurningarlistarnir 

gerðu og með þeim var hægt að fá dýpri innsýn, bæði í viðhorf kennara og hvers kyns 

heimaverkefni nemendur á miðstigi grunnskólanna voru að glíma við í stærðfræði. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verða greind gögn úr 

spurningarlistum sem svarað var af kennarum og foreldrum um framkvæmd 

heimanáms í stærðfræði á miðstigi með það markmið að varpa ljósi á framkvæmd þess. 

Þar á eftir verður fjallað um áherslur skólanna í heimanámi hvernig þær birtast í svörum 

kennara, svörum foreldra og á heimasíðum skólanna og áherslur skólanna bornar 

saman. Við lok kaflans verða greind viðtöl við fimm grunnskólakennara um framkvæmd 

þeirra á heimanámi í stærðfræði.  

Þegar niðurstöður spurninga verða skoðaðar verður orðið foreldrar notað um 

foreldra og/eða forráðamenn. Þar sem úrtak kennara er fámennt verða niðurstöður úr 

svörum kennara birt sem fjöldi en niðurstöður foreldra sem hlutfall af heild í formi 

prósentu en undantekning á þessu er gerð þegar svör kennara og foreldra eru borin 

saman. 

5.1 Heimanám í stærðfræði 

Kennarar voru spurðir að því hvort þeir setji nemendum sínum fyrir heimavinnu í 

stærðfræði og svara 10 af 13 því játandi. Einn kennari í hverjum árgangi svaraði því 

neitandi að leggja fyrir heimavinnu. Foreldrar fengu spurninguna: Er barnið þitt með 

heimanám í stærðfræði? og svöruðu 90 því játandi eða 60% og 59 eða 40% foreldra 

svöruðu spurningunni neitandi. Á mynd 1 má sjá svör foreldra um það hvort barnið 

þeirra er með heimanám í stærðfræði og má sjá að börn í 5. bekk eru með heimanám í 

48% tilvika, börn í 6. bekk eru með heimanám í 62% tilvika og börn í 7. bekk í 74% 

tilvika. 

 

Mynd 1. Er barnið þitt með heimanám í stærðfræði? 
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Þeir kennarar sem svöruðu því játandi að setja fyrir heimavinnu í stærðfræði fengu 

opna spurningu um það hvernig heimanám væri sett fyrir og svöruðu þá sjö kennarar 

því að heimanám væri að mestu að klára verkefni vikunnar en þrír af þeim bættu því við 

að stundum hefði einstaklingsmiðað þjálfunarefni verið sent heim eða heimapróf. Þrír 

kennarar svöruðu því að nemendur væru með sérstakt heimavinnunámsefni, 

Æfingahefti Stiku og ættu að vinna í því heima í hverri viku.  

Svör kennara við opinni spurningu um það hvernig heimanám þeir settu fyrir í 

stærðfræði voru eftirfarandi: 

• Klára vikuáætlun ef þörf er á. 

• Ókláruð verkefni.  

• Heimapróf og að klára vikuna ef að þörf er á.  

• Einstaklingsmiðað þjálfunarefni í þeim þáttum sem þurfa þykir. Eins ef 

nemendur hafa ekki náð að klára vikuáætlun í skólanum fá þeir tækifæri til þess 

að klára vinnuna heima. 

• Yfirleitt bara að klára það sem náðist ekki að klára í tímanum, svo lítið sem ekki 

neitt fyrir þá sem eru duglegir og eða klárir 

• Stika æfingahefti nokkur dæmi í viku 

• Skrifleg verkefni í Stiku-æfingahefti. 

• Stika æfingahefti 

• Það fer eftir árgangi. Í 5. bekk fá nemendur ákveðin verkefni/dæmi fyrir hverja 

viku sem ætlast er til að þau klári annars klára þau heima. Í 7. bekk eru dæmi 

tímans og þeir sem ekki klára fara með það heim. Ég passa mig á að hafa 

fjöldann af dæmunum þannig að flestir ná að klára. 

• Ef nemendur klára ekki vikuáætlun í skóla klára þeir heima. Ef skerpa þarf á 

ákveðnum þáttum fá nemendur einnig heimaverkefni. 

Foreldrar sem svöruðu því játandi að barnið þeirra væri með heimanám í 

stærðfræði voru beðnir um að gefa dæmi um það hvernig heimanám barnið þeirra væri 

með í stærðfræði og nefndu nær allir foreldrar sem svöruðu spurningunni að barnið 

þeirra væri að klára dæmi úr skólanum eða að reikna önnur stærðfræðidæmi úr 

kennslubók. 

5.2 Tími sem fer í heimanám 

Bæði kennarar og foreldrar fengu spurningar þar sem spurt var um tíma sem fer í 

heimanám. Kennarar fengu spurningu um það hve langan tíma þeir áætla að nemendur 

þeirra séu að vinna þá heimavinnu sem þeim er sett fyrir en foreldrar fengu tvær 
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spurningar, fyrri spurningin var einungis um heimanám í stærðfræði en seinni um þann 

tíma sem færi í annað heimanám en stærðfræði og lestur á degi hverjum. Þessar 

spurningar birtust hjá þeim kennurum sem sögðust leggja fyrir heimanám í stærðfræði 

sem voru 10 af 13 og þeim foreldrum sem svöruðu því játandi að barnið þeirra væri 

með heimanám í stærðfræði sem voru 90 af 149. 

  

Mynd 2. Áætlaður heimanámstími barna út frá svörum foreldra, eftir aldri 
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Mynd 3. Samanburður á áætluðum tíma foreldra og kennara 
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Mynd 4. Áætlun foreldra á tíma sem fer í annað heimanám 
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Mynd 5. Leggur þú fyrir heimanám í stærðfræði? og hvert er viðhorf þitt til 
heimanáms? 

 

Kennarar voru spurðir að því hvert viðhorf þeirra væri til heimanáms í stærðfræði og 

svöruðu 7 af 10 þeirra að viðhorfið væri jákvætt eða mjög jákvætt. Þegar spurt var 

hvort kennarar settu fyrir heimavinnu í stærðfræði þá svara 3 kennarar því neitandi en 

það eru þeir kennarar sem hafa neikvætt viðhorf til heimanáms ásamt einum kennara 

sem er hlutlaus í viðhorfi sínu. Sjá mynd 5. 
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Á mynd 6 má sjá svör foreldra við spurningunni um það hvert væri viðhorf þeirra til 

heimanáms í stærðfræði. Mjög jákvæðir eða jákvæðir voru 55% foreldra, þeir foreldrar 

sem sögðust hlutlausir gagnvart heimanámi í stærðfræði voru 23% foreldra og 

neikvæðir eða mjög neikvæðir voru 22% foreldra. 

 

 

Mynd 7. Viðhorf foreldra út frá aldri barna þeirra 
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Mynd 8. Er barnið þitt með heimanám í stærðfræði? og Hvert er viðhorf þitt til 
heimanáms í stærðfræði? 

 

Þegar skoðað er hvert viðhorf foreldra er til heimanáms í stærðfræði út frá því hvort 

barnið þeirra sé með heimanám eða ekki þá svaraði rúmlega helmingur þeirra foreldra 

sem eiga börn með heimanám að viðhorf til heimanáms sé jákvætt eða mjög jákvætt en 

tæpur þriðjungur foreldra barna með heimanám svaraði því að viðhorf þeirra væri 

neikvætt eða mjög neikvætt. Í hópi foreldra sem eiga börn sem fá ekki heimanám í 

stærðfræði svaraði rúmlega helmingur því að viðhorf þeirra væri jákvætt eða mjög 

jákvætt en lítill hluti að viðhorf þeirra væri neikvætt eða mjög neikvætt. 
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Mynd 9. Viðhorf foreldra út frá heimanámstíma barna þeirra 

 

Til þess að fá meiri innsýn inn í viðhorf foreldra var það skoðað út frá þeim tíma sem 

foreldrar áætla að börnin þeirra vinni að heimanámi í stærðfræði á dag.  

Á mynd 9 má sjá að foreldrar barna sem eru í undir 15 mínútur á dag að læra heima 

í stærðfræði voru frekar jákvæðir eða mjög jákvæðir en neikvæðir eða mjög neikvæðir. 

Foreldrar barna sem eru í 16 – 30 mínútur á dag svöruðu því oftast að vera jákvæðir en 

færri svara því að vera mjög jákvæðir. Foreldrar barna með heimanám sem tekur 31 – 

45 mínútur á dag eru oftast jákvæðir en næst oftast neikvæðir. Þegar skoðuð eru svör 

foreldra sem eiga börn með heimanám sem tekur lengri tíma en 45 mínútur svöruðu 

þeir allir að viðhorf þeirra væri neikvætt eða mjög neikvætt. 

5.4 Foreldrasamstarf 

Kennarar voru beðnir um að útlista hvernig foreldrasamstarf um heimanám færi fram 

með opinni spurningunni sem 12 af 13 kennarar svöruðu: Hvernig er samstarfi við 

foreldra um heimanám háttað? 

• Óunnin vikuverkefni eru send heim og eru foreldrar meðvitaðir um það. 

• Foreldrum er vísað á gagnvirkt netefni. 
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• Foreldrar fá tölvupóst/vikupistil hvert verkefni vikunnar sé og fá einnig 

tölvupóst ef það þarf að fara yfir eitthvað sérstakt. 

• Ég hef þá reynslu héðan að meiri hluti foreldrar nennir/vill/getur ekki hjálpað 

börnum sínum með heimanám í stærðfræði. Því legg ég það ekki fyrir nema í 

undirbúningi fyrir próf og ef nemandi þarfnast frekari þjálfunar ef hann kom illa 

út í könnun. 

• Sett á mentor og sumir fara heim með post it miða. 

• Foreldrar mjög ánægðir með heimanámið. 

• Sendir póstar. 

• Ekki mikið samstarf um heimanámið. Er alla jafna ekki með heimanám. Mætti 

þó vera meira samstarf við foreldra um þetta. 

• Foreldrar aðstoða börnin eftir þörfum. 

• Í upphafi skólaárs var fyrirkomulag heimanáms í stærðfræði rætt í 

foreldrasamtölum og samþykki fengið fyrir því. Eftir skimanir (Talnalykil) var 

rætt sérstaklega um einstaklingsmiðað þjálfunarefni til að efla þá þætti sem 

komu ekki nægilega vel út. 

Svörin voru flest mjög svipuð og vísuðu til þess að Mentor væri mikið nýttur sem og 

að foreldrar fengju tölvupóst heim vikulega eða eftir þörfum ef heimanám væri í 

stærðfræði. Í niðurstöðum má sjá að kennararnir skildu spurninguna ekki allir eins og 

skekkir það hugsanlega niðurstöðu. Gögnin voru því ekki flokkuð á neinn ákveðinn hátt.  

Foreldrar fengu sambærilega opna spurningu þar sem þeir voru beðnir um að segja 

frá því hvernig samstarf færi fram milli heimilis og skóla um heimanám barnsins. Þar má 

sjá að svörin endurspegluðu að miklu leyti svör kennaranna en eina þemað sem hægt 

var að greina í svörum foreldra var að 57% svöruðu því að samstarfið fari fram í gegnum 

Mentor og/eða tölvupóst og fjórir foreldrar nefndu foreldraviðtöl sem séu einu til 

tvisvar sinnum á ári. Svör foreldra eru mörg og ólík og hér eru nokkur dæmi um svör 

foreldra: 

• Barnið vinnur bara heima ef það klárar ekki í tíma. Og samstarfið er fínt. 

• Það er ekkert samstarf þannig lagað séð. Kennarinn ræður heimanáminu, við 

höfum lítil áhrif á það. Við foreldrarnir aðstoðum barnið okkar við lærdóminn 

þurfi barnið aðstoð. 

• Fáum vikuáætlun sem fylgt er eftir. Þar kemur fram hvenær á að skila 

verkefnum og hvað þarf að gera fyrir hvern dag. 
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• Ef um heimanám er að ræða kemur það fram í vikupistli sem er birtur á 

föstudögum. Heimanám á þá að vera tilbúið á miðvikudeginum í vikunni á eftir. 

Eftirfylgd með því að bækur skili sér heim er engin og getur það komið sér illa 

þar sem upplýsingarnar koma á föstudagseftirmiðdegi. Mörg börn á þessum 

aldri ráða við að halda utan um bækurnar án eftirfylgni en ekki öll. 

• Kennarar eru mjög duglegir að senda pósta um heimanámið og með ágætis 

fyrirvara. Ef eitthvað er óljóst er ekkert mál að hafa samband og fá útskýringar. 

• Er nú varla hægt að kalla það samstarf. Meira samstarf foreldra og barnsins við 

að gera þau verkefni sem sett eru fyrir. Þau berast í gegnum mentor eða með 

barninu. 

• Höfum óskað eftir frekara heimanámi en ekki fengið frá skólanum. 

• Bara ágætt. Vantar samt samræmingu milli skóla og heimilis varðandi 

heimanám og að við vitum hvernig heimanámi sé háttað á mismunandi stigum 

skólans. 

• Foreldrar fá vikupóst. Ef nemandi klárar markmið vikunnar er yfirleitt ekki 

heimanám nema ef um undirbúning fyrir próf er að ræða eða ritgerð. 

• Ekkert samstarf held ég, barnið mitt gerir það sem því er sett fyrir. 

• Það er yfirleitt mjög lítið heimanám hjá dóttur minni því hún er dugleg í 

skólanum. En við erum alltaf meðvituð um hvort eitthvað eigi að gera heima 

með því að fylgjast með mentor.is, tölvupóstinum eða Facebook síðu foreldra 

árgangsins. Mér finnst mjög mikilvægt að það sé heimanám í stærðfræði þegar 

læra á undirstöðuatriði í reikniaðgerðunum fjórum og t.d. að læra á klukku. 

Þetta er eitthvað sem allir ættu að kunna og þarf þjálfunar til að ná með góðum 

hætti. 

• Börnin koma með heimalærdóm og ég hjálpa þeim ef þarf. 

• Foreldrar fá upplýsingar í gegnum Mentor og hafa lítið um það að segja. 

• Yfirleitt mjög vel. 

• Mjög gott. 

• Mjög gott samstarf, upplýsingar inn á mentor og kennari duglegur að senda 

póst. 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla bera foreldrar ábyrgð á að nemendur vinni þau 

heimaverkefni sem skólinn og foreldrar hafa orðið ásátt um (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Til þess að kanna hve mikið samráð væri á milli skóla og foreldra um heimanám voru 

foreldrar spurðir að því hvort þeir upplifi sem foreldrar að hafa áhrif á það heimanám 

sem barnið fær í stærðfræði. Þessari spurningu svöruðu allir 149 þátttakendur í 

foreldrakönnuninni og svöruðu 22% því játandi en 78% því neitandi. 
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5.5 Komið til móts við einstaka nemendur 

Kennarar fengu tvær já/nei spurningar tengdar því hvernig væri komið til móts við 

einstaka nemendur í skólanum þeirra og í kjölfar hvorrar spurningar ein opin spurning 

um hvernig það væri framkvæmt: 

• Er heimanámið einstaklingsmiðað? 

• Hvernig er það einstaklingsmiðað? 

• Er boðið upp á heimanámsaðstoð í skólanum fyrir nemendur á miðstigi? 

• Hvernig er sú heimanámsaðstoð framkvæmd? 

Foreldrar fengu tvær spurningar um hvernig komið væri til móts við einstaka 

nemendur í skóla barnsins þeirra, sú fyrri var já/nei spurning líkt og hjá kennurum en sú 

seinni opin spurning um framkvæmd: 

• Er barnið þitt með einstaklingsmiðað heimanám? 

• Hvernig er sú einstaklingsmiðun? 

Þegar talað er um að koma til móts við einstaka nemendur er átt við það þegar horft 

er á hvern nemanda fyrir sig en ekki á allan bekkinn eða heildina. Þegar fjallað er um 

nemendur sem ekki geta fengið aðstoð heima er átt við nemendur sem til dæmis tala 

annað tungumál í skóla en heima eða geta ekki fengið aðstoð heima fyrir af einhverjum 

öðrum ástæðum. 

5.5.1 Einstaklingsmiðað heimanám 

Átta af tíu kennurum svara því játandi að heimanámið hjá þeim sé einstaklingsmiðað. 

Dæmin sem kennarar gáfu um einstaklingsmiðun heimanáms voru til dæmis: 

• Tekið er mið af hverjum einstakling fyrir sig og efnið sniðið að þörfum hans. 

• Það er undir einstaklingnum komið hvaða þætti þarf að vinna með hverju sinni. 

Sumir þurfa ekki á neinu heimanámi að halda meðan aðrir þurfa að skerpa á 

ákveðnum þáttum.  

• Ekki allir eru með sama námsefni og svo er misjafnt hvað nemendur gera t.d. 

marga liði í hverju dæmi. Sumir gera alla á meðan aðrir gera kannski bara tvo.  

• Einstakir nemendur fá einstaklingsmiðuð verkefni. 

• Fer eftir því hve mikið þarf að vinna upp.  

Eins og kemur fram hér að ofan voru foreldrar einnig spurðir að því hvort barnið 

þeirra væri með einstaklingsmiðað heimanám í stærðfræði og fengu útskýringuna að: 

„Einstaklingsmiðað heimanám er heimanám sem er sérsniðið að þörfum ákveðins 

nemanda en ekki verkefni sem er sett fyrir bekkinn sem heild” með spurningunni og 

sögðu 8% foreldra barnið sitt vera með einstaklingsmiðað heimanám. Foreldrar voru þá 
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beðnir um að taka dæmi um það hvernig heimanámið væri einstaklingsmiðað og 

nefndu foreldrar til dæmis: 

• Fær að fara á sínum hraða í gegnum lotur í stærðfræði og gengur vel með það. 

• Hann les heimalestur og svo fer annað heimanám fram í skóla þar sem ekki er 

hægt að fá hann til að læra heima. Þegar að illa gengur heima er heimanám gert 

í skóla. 

• Frjálst áframhald í stærðfræði 

• Kennarinn sendir frekara námsefni þegar nemandinn ræður ekki vel við 

námsefnið.  

• Það á að vera einstaklingsmiðað en hversu einstaklingsmiðað það er í raun veit 

ég ekki. 

• Að ef dóttir mín dregst eitthvað eftir á þá fær hún námsefnið með sér heim. 

 

5.5.2 Heimanámsaðstoð 

Í lokin fengu kennarar spurningar um það hvort boðið væri upp á heimanámsaðstoð í 

skólanum fyrir nemendur á miðstigi. Fjórir kennarar svöruðu spurningunni játandi og 

gáfu eftirfarandi skýringar á því hvernig sú heimanámsaðstoð væri framkvæmd: 

• Í lok vikunnar er svigrúm fyrir aðstoð við heimavinnu. 

• Í 5.bekk er 1 tími á viku þar sem nemendur fá val um það að fá aðstoð með 

heimavinnunna en það er val.  

• Börnum er boðið upp á að vera lengur í skólanum og fá aðstoð frá kennurum 

við að leysa verkefni. Börnunum er þá í sjálfvald sett hvort þau nýti sér þessa 

aðstoð eða ekki. 

• Skólinn býður þeim nemendum sem þeir telja að þurfi á heimanámsaðstoð að 

halda, foreldrum þeirra. Nemendur fá þessa aðstoð eftir skóla. 

Aðrir kennarar í skólunum svara spurningunni neitandi eða svara henni ekki.  

Foreldrar voru spurðir að því hvernig þeim gengi að aðstoða börnin sín við 

heimanám í stærðfræði (mynd 10). Spurningunni svöruðu þeir 90 foreldrar sem höfðu 

áður svarað já við spurningunni um það hvort barnið þeirra væri með heimanám í 

stærðfræði þessari spurningu en ekki hinir. Mjög vel svöruðu 40% þeirra foreldra sem 

spurðir voru, vel svöruðu 26% foreldra. Sæmilega svöruðu 19% foreldra og ekki nógu 

vel svöruðu 15% foreldra. 
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Mynd 10. Hvernig gengur foreldrum að aðstoða við stærðfræðiheimanám 

Meirihluti foreldra eða 66% foreldra segir að sér gangi vel eða mjög vel að aðstoða 

barnið sitt við stærðfræðiheimanám, 19% foreldra segja það gangi sæmilega en 15% 

foreldra segja það ekki ganga nógu vel (mynd 10). 
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Mynd 11. Viðhorf foreldra til heimanáms í stærðfræði út frá getu til að aðstoða 
barnið sitt við heimanámið 

 

Þegar skoðað er viðhorf foreldra til heimanáms í stærðfræði og hve færa foreldrar 

töldu sig vera um að aðstoða börnin sín við heimanámið má sjá að eftir því sem 

foreldrar eiga erfiðara með að aðstoða börnin sín því neikvæðari eru þeir í garðs 

heimanámsins. Sem dæmi svöruðu foreldrar sem gekk mjög vel að aðstoða börnin sín í 

um það bil 8 af hverjum tíu tilvikum að þeir hefðu jákvætt eða mjög jákvætt viðhorf til 

heimanámsins en foreldrar sem sögðu það ekki ganga nógu vel svöruðu aldrei að þeir 

hefðu jákvætt eða mjög jákvætt viðhorf. 

5.6 Heimanámsstefna 

Þegar kennarar voru spurðir út í heimanámsstefnu skólans þá voru svörin mismunandi 

og jafnvel ólík frá kennurum í sama skóla. Foreldrar voru ekki spurðir út í 

heimanámsstefnu skólanna. 

Kennarar í Sóleyjarskóla sögðu heimanámsstefnu vera fyrir hendi en gáfu ekki 

nánari útskýringu á stefnunni.  

Kennarar í Liljuskóla sögðu heimanámsstefnu skólans vera að ekki eigi að drekkja 

nemendum í heimanámi og nefna sérstaklega að á yngsta stigi fái nemendur 

heimanámsaðstoð ef baklandið heima fyrir er ekki nógu sterkt. 
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Í Sólblómaskóla sögðu allir kennarar nema einn að heimanámsstefna sé fyrir hendi. 

Þar sé lögð megináhersla á lestur og lesskilning en að öðru leyti sé ekki mikið heimanám 

nema bara að klára verkefni vikunnar. Einn kennari sagði að á heimasíðu skólans sé 

hægt að lesa tilmæli til foreldra þar sem þeir séu hvattir til að fylgjast með og styðja við 

heimanám barna sinna og að verið sé að móta skýra stefnu skólans í heimanámi. 

Kennarar í Fjóluskóla svöruðu spurningunni bæði játandi og neitandi en skýrðu ekki 

nánar hver stefnan er. 

Í svörum kennara í Bláklukkuskóla kom fram að ekki er heimanámsstefna í 

skólanum. 

5.7 Áherslur í heimanámi  

Á heimasíðum skólanna fimm birtast ólíkar áherslur þeirra í heimanámi en lítið kemur 

fram þar hvernig heimanám sé lagt fyrir í stærðfræði að undanskildum Liljuskóla sem 

setur fram skýra stefnu um heimanám í stærðfræði.  

5.7.1 Sóleyjarskóli 

Skólinn hefur sett sér stefnu um heimanám sem hægt er að nálgast á heimasíðu 

skólans. Þar er gert ráð fyrir að allir nemendur vinni þau heimaverkefni sem sett eru 

fyrir af kennara og foreldrar þeirra aðstoði þá. Viðmið eru sett fram um þann tíma sem 

áætlaður er í heimanám á hverjum degi en einnig kemur fram að æskilegt sé að 

heimanám taki mið af mismunandi þörfum nemenda og forsendum til náms, enda ráði 

ekki allir við sama vinnuálag. Í bekkjarnámskrám eru ekki frekari upplýsingar um 

heimanám í stærðfræði að undanskildum einum árgangi miðstigs þar sem 

heimaverkefni eru hluti af námsmati. Viðmið eru sett um heimanámstíma og þar kemur 

fram að æskilegt sé talið að heimanám sé einstaklingsmiðað. Það viðmið sem 

Sóleyjarskóli gefur um heimanámstíma á við um allt heimanám (að undanskildum 

lestri), ekki einungis stærðfræði og gert er ráð fyrir að nemendur í 5. bekk læri heima í 

30 – 45 mínútur á dag en nemendur í 6. – 7. bekk læri heima í 30 – 60 mínútur á dag. 

 

5.7.2 Liljuskóli 

Samkvæmt heimasíðu Liljuskóla hefur skólinn sett sér stefnu um heimanám í 

stærðfræði. Á heimasíðu er að finna upplýsingar um að þátttaka foreldra sé talin vera 

lykilatriði varðandi árangur nemenda í stærðfræði. Foreldrar og nemendur vinni saman 

að undirbúningi fyrir kannanir frá 1. – 10. bekk og sett er fram lágmark sem nemendur 
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eiga að standast við námsmat. Þeir nemendur sem ekki standast það fá upprifjunarefni 

til að vinna heima með foreldrum. Í skólareglum skólans kemur fram að hluti af því að 

virða skólareglur sé að skila heimavinnu samkvæmt vinnuáætlun hvers dags. Á 

heimasíðu skólans kemur ekki fram viðmið um tíma sem áætlað er að nemendur verji til 

heimavinnu. 

5.7.3 Sólblómaskóli 

Á heimasíðu Sólblómaskóla er ekki að finna formlega heimanámsstefnu en í stefnu 

skólans eru foreldrar hvattir til þess að fylgjast með og styðja við heimanám barna sinna 

til að stuðla að góðum námsárangri. Það er ekkert fjallað um heimanám á heimasíðu 

skólans en fram kemur í starfsáætlun skólans að foreldrar geti nálgast upplýsingar um 

heimanám á Mentor. Í bekkjarnámskrám kemur fram að heimanám í stærðfræði í 4. – 

6. bekk er einstaklingsmiðað en í 7. – 10. bekk er talað um að heimavinna í stærðfræði 

sé sett fyrir eftir þörfum. Á heimasíðu er ekki hægt að finna viðmið um þann tíma sem 

áætlað er að nemendur sinni heimanámi. 

5.7.4 Fjóluskóli 

Fjóluskóli setur fram heildstæða heimanámsstefnu í starfsáætlun skólans þar sem fram 

koma áherslur skólans um heimanám, tilgangur með heimanámi og ýmislegt annað. Þar 

kemur fram að heimanámi sé stillt í hóf og lestur sé í forgangi fram yfir aðrar greinar. 

Lögð er áhersla á að áhugi og hvatning foreldra og þátttaka þeirra í námi barna sinna 

geti skipt sköpum fyrir námsárangur. Heimanám er einnig talið vera mikilvægur þáttur í 

námi nemenda en hvergi kemur fram hve langan tíma áætlað er að nemendur sinni 

heimanámi. 

5.7.5 Bláklukkuskóli 

Bláklukkuskóli birtir ekki sýnilega heimanámsstefnu á heimsíðu skólans og er ekkert 

fjallað um heimanám annað en að fram kemur í almennum hluta skólanámskrár að 

heimavinna sé skráð á Mentor. Í skólanámskrám bekkja er einungis fjallað um 

heimanám í stærðfræði í 5. bekk en ekki annars staðar. Hvergi kemur fram hve langan 

tíma áætlað er að nemendur nýti í heimanám. 

5.7.6 Samantekt á áherslum skóla 

Hér verður leitast við gefa mynd af því hvernig heimanám birtist á heimasíðum 

grunnskólanna fimm ásamt svörum kennara um stefnu skólanna og framkvæmd 

stefnunnar í heimanámi í stærðfræði. 
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Þrír af fimm skólum eru með heimanámsstefnu sem er aðgengileg á heimasíðum 

skólanna en tveir skólar eru ekki með heimanámsstefnu þrátt fyrir að annar þeirra sé 

með leiðbeiningar til foreldra tengdar heimanámi í stefnu skólans. Sóleyjarskóli er eini 

skólinn sem gefur upp áætlaðan tíma fyrir heimanám nemenda og Liljuskóli er eini 

skólinn sem er með sérstaka heimanámsstefnu í stærðfræði fyrir alla árganga skólans. 

Í Sóleyjaskóla kemur fram að heimanám eigi að vera aðlagað að þörfum ákveðinna 

nemenda, í Sólblómaskóla er tekið fram í bekkjarnámskrám 5. og 6. bekkjar að 

heimanám í stærðfræði sé aðlagað að þörfum nemenda og í Fjóluskóla kemur fram að 

heimanám eigi að vera við hæfi hvers og eins. Þetta bendir til þess að í þessum skólum 

sé heimanám einstaklingsmiðað og tekið sé tillit til þarfa einstakra nemanda. 

5.8 Viðtöl við kennara 

Til að fá dýpri innsýn inn í hvers konar viðfangsefni kennarar leggja fyrir nemendur sína 

að vinna heima voru viðtöl tekin við fimm grunnskólakennara sem kenna á miðstigi við 

skólana sem tóku þátt í rannsókninni. Fyrir viðtalið fengu kennararnir að vita hvert 

viðfangsefnið væri og voru einungis tekin viðtöl við kennara sem leggja einhvers konar 

heimanám fyrir í stærðfræði. Rannsakandi lagði upp með fjórar spurningar fyrir viðtalið 

og fylgdi þeim svo eftir með fleiri spurningum þegar við átti. Kennurunum eru gefin 

gervinöfn í umfjöllun um viðtölin.  

Anna er menntaður grunnskólakennari sem kennir 7. bekk og nemendum á 

unglingastigi stærðfræði. Bára er menntaður grunnskólakennari sem er með umsjón á 

miðstigi og kennir umsjónarnemendum sínum í 6. bekk stærðfræði. Dóra er 

leiðbeinandi með umsjón í 5. bekk og kennir umsjónarnemendum sínum stærðfræði. 

Erna er leiðbeinandi og í mastersnámi í kennslufræðum. Hún er með umsjón í 6. bekk 

þar sem hún kennir umsjónarnemendum sínum stærðfræði. Fanney er leiðbeinandi og í 

mastersnámi í kennslufræðum. Hún kennir nemendum 7. bekkjar stærðfræði og kennir 

einnig á unglingastigi. 

5.8.1 Verkefni sem nemendum er sett fyrir að vinna heima 

Í svörum kennara birtust fjögur þemu um heimanám í stærðfræði en það er heimanám 

sem felur í sér að vinna upp heima verkefni vikunnar, þjálfunarefni í stærðfræði, 

heimanám sem námsmat og stærðfræði í tengslum við daglegt líf. Allir kennararnir 

sögðust almennt ekki vera með sérstakt heimanám daglega eða vikulega og tók Anna 

sérstaklega fram að hún telji nemendur á miðstigi ekki eiga að vera með reglulegt 

heimanám og skipuleggur hún kennslu sína út frá því. 
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Að vinna upp heima 

Algengasta heimavinnan sem viðmælendur nefndu var að ljúka við verkefni vikunnar 

heima yfir helgi ef þörf er á.  

Anna sagði að þeir nemendur sem vinna vel í kennslustundum hjá henni nái að ljúka 

við verkefni kennslustunda en þegar nemendur vinni ekki nægilega vel og spjalli mikið í 

tímum þá þurfi þeir yfirleitt að vinna upp heima.  

Bára sagði að í hennar skóla séu þau með vikulotur í stærðfræði sem séu 

skipulagðar þannig að allir nemendur eigi að geta lokið lotunni fyrir vikulok. Ef 

nemendur séu frá vegna veikinda eða þá að þeir nái ekki að klára þurfi þeir að taka það 

með heim yfir helgina og skila fullunnu á mánudegi. 

Dóra skipuleggur kennsluna sína eins og hinar og miðar við að allir nemendur nái að 

ljúka við stærðfræðina í skólanum en hún tekur það samt fram að hún sé hlynnt því að 

nemendur sem eru sterkari séu með heimanám en vegna tímaleysis sé yfirleitt ekki 

hægt að útbúa aukaefni fyrir þá.  

Erna sagðist velja út frá nemendum hvort hún sendi verkefni vikunnar heim með 

nemendum sínum enda sé hún með nemendur sem ráða ekki endilega við að vinna 

sjálfstætt heima án aðstoðar kennara. Í þannig tilvikum skrifi hún þá jafnvel frekar upp 

dæmi fyrir nemendur sem hún veit að þeir ráða við en að senda verkefnin heim. Hún 

segir líka að mikilvægt sé að taka tillit til aðstæðna eins og veikinda og að hún ætlist 

ekki til þess að nemandi vinni upp eftir veikindi heima ef mikið er eftir. 

Fanney sagðist ekki vera almennt með heimanám í stærðfræði nema að vinna upp 

vikuna eftir þörfum. 

Þjálfunarefni 

Þrír kennarar nefndu sérstaklega að þær sendi heim þjálfunarefni þegar þörf er á eins 

og til dæmis sem undirbúning fyrir próf, ef námsmat kemur ekki vel út eða í kjölfar 

skimana. 

Bára sagði að hún setji nemendum sínum sérstaklega fyrir efni þegar kemur að 

undirbúningi fyrir próf en þá fái þau æfingadæmi heim. 

Erna sagðist hafa það fyrir reglu að senda aldrei neitt heim sem ekki hefur verið lagt 

inn í skólanum en hún segist stundum senda aukadæmi heim í kjölfar innlagna til að 

aðferðir festist betur í minni. Oft nýti hún sér þó frekar að láta nemendur framkvæma 

verklega heima það sem búið er að reikna á blaði í skólanum í stað þess að láta 

nemendur fá aukadæmi. Sem dæmi nefnir hún að þegar nemendur voru að læra um 

yfirborðsflatarmál fengu þeir í kjölfarið að verkefni að reikna yfirborðsflatarmál 
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fataskápsins síns heima. Einnig fari hún alltaf yfir það sérstaklega hjá nemendum sínum 

hvort að allir námsþættir komi vel út úr prófum og sendi nemendur heim með 

þjálfunarefni þegar þörf er á. 

Fanney sagðist stundum setja fyrir einstaklingsmiðað þjálfunarefni í kjölfar 

námsmats eða skimana sem nemendum sé ætlað að vinna heima. Þetta geri hún til að 

gefa nemendum tækifæri til að efla færni sem þeir hafa ekki náð tökum á. 

Heimanám sem námsmat 

Anna sagðist vera með heimapróf sem hluta af námsmati í stærðfræði en þá hafi 

nemendur aðgang að glósum og öllum gögnum.  

Fanney hefur notast við heimapróf til námsmats en bætir því við að fyrirkomulagið 

sé þannig að nemendur geta valið úr hvaða efnisþáttum þeir taka heimapróf og geta því 

valið hvort þeir nýti sér þetta þegar þeim finnst námsþátturinn erfiður og finnst þeim 

gagnast að fá lengri tíma, geta notið gögnin sín eða jafnvel fengið aðstoð heimafyrir eða 

jafnvel að nemendur velji frekar að taka heimapróf úr ákveðnum námsþætti af því að 

það hentar þeim betur tímalega (þeir vilji yfirleitt ekki fá heimapróf ef að það lendir á 

keppnishelgi í íþróttinni sem þeir stunda). 

Erna sagðist ekki vera með námsmat í heimanámi en hún taki mið af vinnusemi við 

heimanám þegar kemur að því að gefa nemendum einkunn fyrir ástundun í stærðfræði. 

Stærðfræði og daglegt líf 

Bára sagði frá því að hún væri með með í vinnslu verkefni sem ætlað er til heimanáms 

þar sem nemendur framkvæma rannsókn heima eða vinna með mælingar, ekki sé búið 

að ákveða skipulag þess nákvæmlega.  

Erna lagði mikla áherslu á að heimanám sé ekki eingöngu endurtekning á dæmum 

sem reiknuð hafa verið í skólanum og reynir, bæði í skóla og heima, að draga úr því að 

nemendur séu í sífellu að reikna það sama. Hún vilji frekar láta nemendur vinna 

eitthvað heima sem tengist heimilinu og fjölskyldunni og nefnir sem dæmi viðbótarefni 

í kjölfar þess að nemendur lærðu að reikna yfirborðsflatarmál þar sem nemendur áttu 

að reikna yfirborðflatarmál fataskápsins síns og tíðniverkefni í tölfræði þar sem 

nemendur skráðu niður hvað fjölskyldumeðlimir borðuðu í morgunmat heima í heila 

viku.  

Fanney sagði nemendur sína fá að spila mikið í kennslustundum í stærðfræði og að 

hún reyni að hvetja til þess að það sé líka gert heima með fjölskyldunni. Til þess hafi 

hún og samkennarar hennar gefið nemendum í jólagjöf teninga í fyrra ásamt spilabók 

sem hafi verið sérstaklega útbúin með þeim teningaspilum sem þau hafi spilað í 



 

69 

kennslustundum. Hún sagði líka frá verkefni sem framundan er hjá henni þar sem 

markmiðið er að auka tengingu nemenda við stærðfræði í daglegu lífi en þar eiga 

nemendur að halda dagbók í 3 – 4 vikur um það hvaða stærðfræði þeir nota yfir daginn. 

Þetta getur verið fjölbreytt eins og til dæmis að skrá hjá sér þegar þeir hafa þurft að 

beita hugarreikningi þegar þeir fara út í búð með pening á nammidegi til að vita hve 

mikið þeir geta keypt fyrir peninginn sem þeir eru með eða að kunna að nota 

mælieiningarnar þegar bakað er eða eldað heima. 

5.8.2 Ástæða fyrir heimanámi 

Mikilvægi þess að nemendur ynnu upp, héldu þeirri áætlun sem kennarar settu þeim og 

þörf á aukaþjálfun voru algengustu ástæðurnar sem kennararnir gáfu fyrir því að setja 

fyrir heimanám í stærðfræði. Án þess að gera kröfur um þetta væri nær ómögulegt að 

ljúka við allt námsefni sem þyrfti til að nemendur næðu hæfniviðmiðum í stærðfræði. 

Anna og Fanney tóku það sérstaklega fram að þær séu ekki hlynntar heimanámi en 

Fanney segir að oft sé það óumflýjanlegt og má túlka það sama úr svörum Önnu. 

Fanney segir einnig að í þeim tilvikum sem hún setji annað fyrir en verkefni vikunnar sé 

það ýmist ætlað til að auka samverustundir fjölskyldunnar í tengslum við stærðfræði 

eða til sérstakrar þjálfunar. 

Bára tók sérstaklega fram að tíminn í skólanum væri ekki nægur til að hjálpa þeim 

nemendum sem ná ekki að halda í við áætlun og því yrði hún að gera þær kröfur að þeir 

ynnu upp heima en hún nefndi einnig að í skólanum sem hún kennir sé möguleiki fyrir 

hendi að nemandi geti fengið að fara í heimanámstíma í skólanum eina kennslustund í 

viku sem kennarar nýta stundum. 

5.8.3 Er sama heimanám fyrir alla? 

Allir kennarar komu inn á einhvers konar einstaklingsmiðun í stærðfræðinámi nemenda 

sinna sem hefur áhrif á heimanám þeirra en þó á ólíkan hátt. 

Anna leggur áherslu á að nemendur séu ekki látnir vinna heima eitthvað sem þeir 

ekki ráði við. Hún telur að réttara sé að minnka álagið hjá nemendum sínum ef hún 

upplifi að þeir hafi ekki nægilega mikla getu til að vinna verkefnin frekar en að það fari 

bara meira í heimanám.  

Báru skipuleggur námið hjá nemendum sínum í svokallaðar lotur þar sem hver lota 

er með ákveðnum fjölda af dæmum sem hún gerir ráð fyrir að meðalnemandi geti 

unnið í viku hverju. Hennar nemendur eru ekki allir með sömu lotur heldur er reynt að 

koma til móts við getu nemenda með því að fækka dæmum og fleira ef þörf er á.  
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Dóra er með fjóra ólíka hópa innan bekkjarins þar sem reynt er að koma sem best til 

móts við getu nemenda í stærðfræði. Vegna þessa eru ekki allir með sama heimanám 

en námið er þó skipulagt á þann hátt að helst nái allir að ljúka við verkefni vikunnar í 

skólanum.  

Erna sagðist velja út frá nemendum sínum hvaða verkefni þeir fara heim með en 

yfirleitt séu þetta helst ókláruð verkefni vikunnar. Einnig sé hún með auka heimanám 

fyrir nemendur sem ráða við auknar kröfur en það sé algjörlega undir þeim komið og 

tekið tillit til þess hvort mikið sé að gera hjá nemendum utan skólans til dæmis í 

tómstundastarfi.  

Fanney leggur áherslu á að almennt sé ekki mikið um heimanám að öðru leyti en að 

ljúka við verkefni vikunnar en þó komi fyrir að einstaklingsmiðað þjálfunarefni sé sent 

heim þegar þörf er á eins og til dæmis æfing í reikniaðgerðum.  

5.8.4 Kennsluhættir 

Fram kom í svörum kennara við spurningalistum að hluti þeirra telur að heimanám eigi 

ekki að vera til staðar í stærðfræði og jafnvel ekki almennt á miðstigi grunnskóla á 

meðan að einn kennari segir að ef hann hefði tíma til væri hann með meira heimanám, 

sérstaklega fyrir sterkari nemendur. Til að auka innsýn inn í það hvernig heimanám í 

stærðfræði samræmdis kennsluháttum kennaranna voru þeir spurðir sérstaklega út í 

það.  

Anna svarar því að hún leggi upp með að öll stærðfræðikennsla eigi að fara fram í 

skólanum en hún á það til að láta nemendur vinna heima verkefni þegar þarf að skerpa 

á einhverju ákveðnu sem unnið hefur verið með í skólanum.  

Bára tekur í sama streng og segir að ekkert eigi að vinna heima sem nemendur 

þekkja ekki nema þeir séu búnir að vera lengi í burtu. Hún segir að heimanámið sem 

hún leggi fyrir eigi alltaf að vera eitthvað sem hennar nemendur ráði við.  

Dóra segir að ef að heimanámið sé unnið geti nemendur náð að klára námsefnið á 

réttum tíma.  

Erna segir það sama og Bára og Anna og það sé regla hjá sér að ekkert fari heim án 

þess að búið sé að kenna nemandanum það í skólanum.  

Fanney segist leggja mikið upp með samvinnu í kennslu sinni og að nemendur læri 

að taka ábyrgð á eigin námi. Því skipuleggi hún kennslu sína á þann hátt að þeir sem 

leggja sig fram uppskeri með því að fá eins litla heimavinnu og mögulegt er. Nemendur 

hennar hafa einnig kynnst vendikennslu þar sem þeir glósa heima reglur sem vinna á 
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með í skólanum en með þessu telur hún að rými skapist í kennslustundum til þess að 

vinna með efnið í staðinn fyrir að sitja og glósa upp eftir töflunni. 

5.8.5 Samantekt úr viðtölum 

Það heimanám sem nemendur viðmælenda eru helst að fást við er að ljúka við þau 

verkefni vikunnar sem þeir hafa ekki náð að ljúka við í skólanum. Til viðbótar við það 

eru nemendur í einhverjum tilvikum með einstaklingsmiðað þjálfunarefni ásamt því að 

hluti af kennurum nýta heimaverkefni til námsmats og til að nemendur vinni með 

stærðfræði í tengslum við daglegt líf. 

5.9 Samantekt 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að meirihluti kennara sem svöruðu 

spurningarlistum sagðist setja nemendum sínum fyrir heimaverkefni í stærðfræði eða 

tíu af þrettán. Það sama átti við um kennara sem rannsakandi tók viðtöl við en allir 

fimm kennarar sögðust setja nemendum sínum fyrir heimaverkefni. Þau heimaverkefni 

sem algengast er að nemendur vinni heima eru þau verkefni sem nemendur eiga í raun 

að vinna í skólanum en hafa af einhverjum ástæðum ekki lokið við. 

Sá tími sem áætlað er að nemendur læri heima breytist aðeins eftir því sem þeir 

eldast en samkvæmt svörum foreldra fækkar þeim hlutfallslega sem eru lengur en 15 

mínútur að læra heima en eftir því sem að foreldrar áttu eldri börn hækkaði tíðni þeirra 

sem svöruðu því játandi að barnið þeirra væri með heimanám í stærðfræði. Samkvæmt 

svörum foreldra um það hvort barnið þeirra væri með heimanám þá svöruðu játandi 

48% í 5. bekk, 62% í 6. bekk og 74% í 7. bekk. 

Almennt eru bæði fleiri foreldrar og kennarar sem svara spurningarlistum með 

jákvætt viðhorf til heimanáms í stærðfræði en neikvætt en námsgeta barna þeirra hefur 

mikil áhrif á viðhorf foreldra. Ekki er jafn mikið um einstaklingsmiðun í heimanámi eða 

foreldrasamstarf um heimanám og lagt er upp með í aðalnámskrá grunnskóla en 

foreldrar eru flestir ánægðir með foreldrasamstarfið þrátt fyrir að mjög lítill hluti þeirra 

telji sig geta haft áhrif á það heimanám sem barnið þeirra fær í stærðfræði.  

Tveir af fimm skólum sem skoðaðir voru eru ekki með heimanámsstefnu sýnilega á 

heimasíðu skólans. Tíu af þrettán kennarar sem svöruðu spurningarlistum svöruðu því 

játandi að setja nemendum sínum fyrir heimaverkefni en af þeim þremur kennurum 

sem sögðust ekki setja fyrir heimanám í stærðfræði voru tveir þeirra starfandi í skólum 

án stefnu en einn þeirra var starfandi í skóla sem var með stefnu um heimanám. Það að 

kennarar innan sama skóla séu ekki að vinna á sambærilegan hátt þegar kemur að 
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heimanámi í stærðfræði telur rannsakandi að ýti undir þá niðurstöðu að viðhorf og 

ákvarðanir kennara hafi mikið um það að segja hvort heimanám sé lagt fyrir, en á sama 

tíma má lesa úr svörum kennara í viðtölum að þeir séu í mörgum tilvikum frekar 

tilneyddir til að setja nemendum fyrir heimanám en að það sé út frá þeirra viðhorfi. Þó 

má horfa til þess að túlkun kennara á því hvað er heimanám og hvað er ekki heimanám 

virðist ekki alltaf vera sú sama en draga má þær ályktanir út frá sumum svörum að það 

að ljúka við verkefni vikunnar heima teljist ekki endilega sem heimanám. 

Í viðtölum kemur fram að leið kennara til að einstaklingsmiða heimanám sé í raun 

að einstaklingsmiða námið í heild sinni.  

Viðtöl við stærðfræðikennara á miðstigi auka innsýn í hvers konar verkefni 

nemendur vinna heima í stærðfræði, ástæður þess að kennarar setji þessi ákveðnu 

heimaverkefni fyrir og gefa upplýsingar um það hvernig kennarar koma til móts við 

einstaka nemendur í stærðfræði. Þegar skoðað er það sem fram kom í viðtölum við 

kennara má sjá að heimavinna er oftast að vinna upp heima það sem ekki hefur verið 

lokið við í skólanum. Í viðtölunum koma þó einnig fram aðrar áherslur og tveir kennarar 

segja frá að þeir nýti sér heimanám sem hluta af námsmati í formi heimaprófa og einn 

sem hluta af mati á vinnusemi nemenda. Fjórir af fimm kennurum segjast einnig leggja 

fyrir annaras konar verkefni og nefna til dæmis þjálfunarefni að einhverju leyti og þrír 

kennarar nefna að þeir séu með einhverja vinnu í gangi til að auka hlutdeild heimilisins í 

stærðfræðinámi en ekki þó á þann veg að bæta við reikning heldur er um óhefðbundin 

verkefni að ræða. 
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6 Umræður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á framkvæmd heimanáms í stærðfræði 

á miðstigi grunnskóla. Þátttakendur voru kennarar sem kenna stærðfræði á miðstigi í 

fimm grunnskólum í sama sveitarfélagi og foreldrar barna sem þeir kenna.  

Rannsóknarspurningar voru:  

Hvernig er heimanámi háttað í stærðfræði á miðstigi í þeim skólum sem rannsóknin 

tók til? 

Hver eru viðhorf foreldra og kennara til heimanáms í stærðfræði í þeim skólum sem 

rannsóknin tók til? 

Undirspurningar sem var tekið mið af við að varpa ljósi á hvernig fyrirkomulag er á 

heimanámi voru: 

• Hvernig heimanám eru nemendur að glíma við?  

• Hver er stefna skólans um heimanám? 

• Hvernig er samstarfi milli heimilis og skóla um heimanám í stærðfræði háttað, 

hve mikið tillit er tekið til þarfa einstakra nemenda og hvernig samræmist það 

áherslum aðalnámskrár grunnskóla?  

• Hvernig meta foreldrar getu sína til að aðstoða börnin sín við heimanám í 

stærðfræði og er eitthvað gert í skólanum til þess að aðstoða nemendur sem 

geta ekki fengið aðstoð heima við stærðfræðinám? 

 

Í þessum kafla verður leitast til við að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar 

voru fram í upphafi rannsóknar með því að skoða niðurstöður rannsóknarinnar í 

fræðilegu samhengi. Kaflanum er skipt í sex undirkafla þar sem greindar verða áherslur 

skólanna í heimanámi, (1) hvers konar heimaverkefni eru lögð fyrir í stærðfræði? (2) 

viðhorf kennara til heimanáms í stærðfræði, (3) viðhorf foreldra til heimanáms í 

stærðfræði, (4) foreldrasamstarf um heimanám, (5) heimanám sem tekur mið af 

þörfum einstakra nemenda og (6) styrkleikar og veikleikar rannsóknar. 

6.1 Áherslur skólanna í heimanámi 

Samkvæmt Mennta- og menningarmálaráðuneyti (e.d.) eiga skólar að setja sér stefnu 

varðandi heimanám og á hún að vera aðgengileg í skólanámskrá og á heimasíðu 

skólans. Skólum er þó í sjálfsvald sett hvernig stefnu þeir setja sér varðandi heimanám 

og taka þá mið af kennsluháttum í skólanum og er það talið stuðla að sjálfstæði skóla.  
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Af upplýsingum sem fram koma á heimasíðum þátttökuskólanna má sjá heimanám 

er skipulagt með ólíkum hætti. Þrír af fimm skólum hafa sett fram heildstæða 

heimanámsstefnu í skólanámskrá. í Sólblómaskóla er unnið að mótun heimanámsstefnu 

en þar eru foreldrar beðnir um að fylgjast með og styðja við heimanám en ekki er fjallað 

sérstaklega um heimanám í stærðfræði eða öðrum námsgreinum.  

Þeir þátttökuskólar sem sett hafa fram stefnu um heimanám kynna hana á ólíkan 

hátt og mismunandi er hvort minnst er á ákveðnar námsgreinar í stefnu þeirra. Það er 

ljóst að skólarnir framfylgja því ekki allir þeim viðmiðum sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið (e.d.) hefur sett fram. Á heimasíðu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins kemur fram að foreldrar sem eru á einhvern hátt ósáttir 

við stefnu skólans eigi að ræða við umsjónarkennara eða stjórnendur innan skólans. 

Leiða má líkur að því að það sé erfitt fyrir foreldra að gera athugasemdir þegar stefna 

skólans liggur ekki fyrir þar sem foreldrar geta  ekki nálgast hana auðveldlega. Redding 

(2000) fjallar um mikilvægi þess að foreldrar viti hverjar væntingar skólans og 

kennarans eru til þeirra þegar kemur að námi barna þeirra og að regluleg samskipti séu 

um málefni nemandans. 

6.2 Hvers konar heimaverkefni eru lögð fyrir í stærðfræði? 

Samkvæmt svörum kennara við spurningarlistanum leggja 10 af 13 kennarar 

heimaverkefni fyrir í stærðfræði á miðstigi. Það er nokkurn veginn sama hlutfall og telur 

heimanám vera frekar eða mjög mikilvægt í Starfsháttarannsókninni en þar svara 77% á 

þann veg (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Samkvæmt svörum 7 af 10 kennara við 

opinni spurningu í spurningarlistum var sú heimavinna í stærðfræði sem þeir lögðu fyrir 

að ljúka við verkefni vikunnar en af þeim eru þrír sem sögðu einnig að nemendur væru 

stundum með annað heimanámsefni til viðbótar við að klára verkefni vikunnar. Þrír 

kennarar svöruðu því að þeir væru með sérstök heimadæmi í heimanámi. Þetta studdu 

bæði svör foreldra við spurningarlistum þar sem flestir foreldrar svöruðu því að 

heimanám barna þeirra í stærðfræði væri að klára heima verkefni vikunnar en einnig 

staðfestu svör kennara í viðtölum þessa áherslu.  

Í svörum nokkurra kennara við opnum spurningum í spurningarlistanum kom einnig 

fram að nemendur fái þjálfunarefni og auka heimadæmi. Þetta endurspeglar að nokkru 

leyti svör kennara í viðtölum þar sem fjórir af fimm sögðust einnig setja nemendum 

sínum fyrir heimanám í stærðfræði sem er þjálfunarefni í ákveðnum þáttum 

stærðfræðinnar. Í viðtölunum kom fram meiri fjölbreytni en í opnu spurningunum en 
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þrír kennarar sögðust vera með sérstök verkefni sem væri ætlað að auka tenginguna á 

milli heimilis og skóla með óhefðbundnum heimaverkefnum í stærðfræði. 

Í Starfsháttarrannsókninni kom fram sama áhersla kennara á þjálfunarefni í 

stærðfræði og sást í niðurstöðum þessarar rannsóknar (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). 

Sömu áherslu í heimanámi má finna í bandarískum rannsóknum þar sem aðaláherslan 

er á þjálfun í reikningi (Brock o.fl., 2007). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Lange og 

Meaney (2011) getur heimanám í stærðfræði þar sem aðaláherslan er á síendurtekna 

þjálfun haft neikvæð áhrif á tilfinningar nemenda til námsgreinarinnar og er 

heimanámið líklegt til þess að orsaka álag á samband foreldris og barns þegar foreldrið 

þarf að aðstoða við heimanámið. 

Í rannsóknum og skrifum fræðimanna í kennslufræðum um heimanám í stærðfræði 

er mikilvægi þess að heimanám sé merkingarbært fyrir nemendur ítrekað. Einnig er 

áhersla á tengingu við daglegt líf nemenda. Til þess að heimanám sé árangursríkt eigi að 

leggja áherslu á tengsl milli heimilis og skóla með því að nýta vettvang heimilis á 

fjölbreyttan hátt í staðinn fyrir að heimanámið sé þjálfunarefni í stærðfræði og jafnvel 

refsing fyrir að vinna ekki nægilega vel í skólanum (Kulkin, 2016; Grootenboer, 2009; 

Boaler, 2016; Carr, 2013; Hildebrandt, 2014). Sömu áherslu má finna í aðalnámskrá 

grunnskóla þar sem fram kemur að stærðfræðinám eigi að vera merkingarbært fyrir 

nemendur og í kaflanum um kennsluhætti í stærðfræði er sérstaklega fjallað um að 

nýta þau tækifæri sem gefast heima til að styðja við stærðfræðinám nemenda (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

6.3 Viðhorf til heimanáms í stærðfræði 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að viðhorf til heimanáms í stærðfræði er 

fremur jákvætt en neikvætt, bæði hjá kennurum og foreldrum. Draga má þá ályktun að 

það sem helst hefur áhrif á hvort og þá hvernig heimaverkefni kennarar leggi fyrir í 

stærðfræði sé viðhorf þeirra til þess. Viðhorf foreldra mótast bæði af námslegri stöðu 

barna þeirra sem og af getu þeirra til að aðstoða börnin sín með heimanámið. 

6.3.1 Viðhorf kennara til heimanáms í stærðfræði 

Eitt af því sem gæti haft áhrif á það hvort sett eru fyrir heimaverkefni í stærðfræði er 

viðhorf kennara til þess. Sjö þeirra þrettán kennara sem svöruðu spurningarlistanum 

fyrir rannsóknina svöruðu að þeir hafi mjög jákvætt viðhorf til heimanáms í stærðfræði 

og fjórir þeirra að viðhorf þeirra til þess sé hlutlaust. Af þessum ellefu leggja tíu þeirra 

heimaverkefni í stærðfræði fyrir nemendur sína en einungis einn kennari sem svarar því 
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að viðhorf hans sé hlutlaust leggur ekki fyrir heimanám. Þrátt fyrir að ekki væri spurt 

sérstaklega út í viðhorf kennara til heimanáms í stærðfræði í viðtölum kom fram viðhorf 

flestra í svörum þeirra. Í svörum kennaranna í viðtölunum komu fram vissar mótsagnir 

sem benda til þess að túlkun kennara á því hvað er heimanám í stærðfræði sé ekki mjög 

skýr. Í upphafi sögðust viðmælendurnir ekki leggja fyrir önnur heimaverkefni en það að 

ljúka við verkefni vikunnar sem virtist ekki alltaf flokkast sem heimanám en þegar dýpra 

var farið í spurningar kom í ljós að allir kennararnir sem komu í viðtal leggja 

heimverkefni fyrir nemendur sína en fjórir af fimm kennurum senda heim verkefni sem 

felast í öðru en að ljúka við verkefni vikunnar. Heyra mátti þó á svörum þeirra að 

einungis einn kennari hefur það viðhorf til heimanáms að það megi vera meira af því en 

það er kennarinn sem leggur engin heimaverkefni fyrir önnur en að ljúka við verkefni 

vikunnar. Hinir telja heimanám ekki eigi að vera til staðar á miðstigi nema við sérstakar 

aðstæður þar sem það kemur einstökum nemendum til góða í stærðfræðinámi sínu. 

Þetta stangast aðeins á við það sem Nanna Kristín Christiansen (2011) segir en hún telur 

að heimanám sé hluti af hefð og að bæði kennarar og foreldrar telji það mikilvægan 

hluta af námi barna vegna þess að þeir ólust sjálfir upp við það. 

Vatterott (2009) telur að ástæðan fyrir heimanámi í skólum í dag sé sú að með 

síauknum kröfum til náms í skólum sé tíminn ekki nægur í kennslustundum til kennslu 

og því verði hluti af náminu að fara fram heima. Í svörum kennara í viðtölum mátti 

heyra að það væti hluti af ástæðunni fyrir að þeir ætla nemendum að ljúka við verkefni 

vikunnar heima. Bára nefndi að ef nemendur missi eitthvað úr skóla sé ekki svigrúm í 

kennslu til að aðstoða þá til að vinna upp og því þurfi að vinna heima. Dóra sagðist 

stundum þurfa að senda heim verkefni vegna þess að annars muni nemendur hennar 

ekki ná að ljúka við það sem ætlast sé til af þeim og þá öðlist þeir ekki þá hæfni sem 

þeir eiga að ná tökum á. 

Samkvæmt Saam og Jeong (2013) telja kennarar að heimanám sé nauðsynlegur hluti 

af menntun barna sem ýti undir mikilvæga þætti í fari nemenda eins og ábyrgðarkennd, 

sjálfsaga og tímastjórnun. Sama viðhorf má sjá hjá Fanneyju í viðtali en hún leggur mikla 

áherslu á að nemendur hennar taki ábyrð á eigin námi og sé hluti af því að vinna heima 

ef þeir ljúka ekki við verkefni vikunnar í skólanum. 

6.3.2 Hefur viðhorf kennara áhrif á fyrirlögn heimanáms? 

Í svörum við spurningarlistanum sögðust tíu kennarar af þrettán leggja heimaverkefni í 

stærðfræði fyrir nemendur sína og var það óháð því hvort skólinn sem þeir kenndu við 
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hafði sett sér heimanámsstefnu eða ekki en enginn þeirra svaraði því játandi að hafa 

neikvætt viðhorf til heimanáms.  

Kennararnir þrír sem leggja ekki fyrir heimaverkefni svöruðu því að viðhorf þeirra 

væri hlutlaust eða neikvætt en enginn þeirra starfaði við sama skólann. Einn þeirra 

svaraði því að ástæðan fyrir því að hann leggði ekki fyrir heimaverkefni sé sú að hann 

hafi upplifað að foreldrar nenna ekki, geta ekki eða vilja ekki aðstoða börnin sín með 

heimanám í stærðfræði. Annar kennari sagðist yfirleitt ekki leggja fyrir heimaverkefni í 

stærðfræði. Þriðji kennarinn sagðist ekki leggja fyrir heimaverkefni en í skólanum hans 

voru aðrir kennarar sem kenndu sama árgangi sem lögðu fyrir heimaverkefni.  

Þegar rýnt er í svör kennara við viðtalsspurningum má sjá að þeir kennarar sem vilja 

halda heimanámi í lágmarki og segja að það eigi helst ekki að vera heimanám eru samt 

kennararnir sem senda nemendur með einhver verkefni heim. Verkefnin eru þó yfirleitt 

send heim til þess að auka tenginguna við heimilið eða til þess að vinna með 

stærðfræði í tengslum við daglegt líf nemenda. Þetta samræmist niðurstöðum Cooper, 

Robinson og Patall (2006) en þeir komust að því að ein af ástæðum fyrir því að kennarar 

setja fyrir heimaverkefni sé að auka samskipti barna og foreldra um nám barnanna. 

Áhugavert er að eini kennarinn sem segist hafa þá skoðun að það ætti að vera 

heimanám er kennarinn sem setur nemendum sínum engin heimaverkefni fyrir heldur 

ætlar þeim einungis að ljúka við verkefni vikunnar ef þörf er á. Þannig virðist viðhorf 

kennara ekkert endilega hafa áhrif á það hvort að heimanám sé lagt fyrir heldur frekar 

einstaklingsbundin þörf nemenda eða þau markmið sem unnið er að með kennslunni og 

heimanáminu.  

6.3.3 Viðhorf foreldra til heimanáms í stærðfræði 

Við spurningunni um hvert viðhorf foreldra væri gagnvart heimanámi svöruðu 55% 

þeirra að þeir hafi jákvætt eða mjög jákvætt viðhorf gagnvart heimanámi en 22% 

foreldra voru neikvæðir eða mjög neikvæðir. Jákvætt viðhorf foreldra til 

stærðfræðináms birtist einnig í rannsókn Brez og Allen (2016) en þar kemur fram að 

foreldrar telji stærðfræðinám mjög mikilvægan hluta af menntun barna þeirra. Þar 

kemur einnig fram að foreldrar telji heimanám í stærðfræði eigi að vera meira en það 

er, hefjast fyrr en raun ber vitni og að foreldrar eigi að bera ábyrgð á því. 

Til þess að vita meira um viðhorf foreldra til heimanáms í stærðfræði er mikilvægt 

að skoða hvað hefur mögulega áhrif á það. Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum 

svara foreldra varðandi tegund heimanáms í stærðfræði, þeim tíma sem fer í 

heimanámið og sjálfstrausti þeirra gagnvart því að aðstoða börn sín við heimanámið.  
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Tegund heimanáms í stærðfræði 

Foreldar fengu opna spurningu um það hvernig heimaverkefni barnið þeirra fengi í 

stærðfræði. Af svörum þeirra má greina að stór hluti nemenda þarf ýmist að klára 

heima verkefni vikunnar, vinna þjálfunarverkefni í reikningi eða þeir fá sérstök 

heimadæmi og því má álykta að mikil áhersla sé á reikning. Svör foreldra við 

spurningum um heimanám barna þeirra í stærðfræði samræmast svörum foreldra sem 

tóku þátt í Starfsháttarannsókninni sem voru spurðir út í það hvernig heimanámi væri 

háttað hjá börnum þeirra. Í svörum þeirra kom fram að foreldrar sögðu að heimanám 

fælist oft í að klára verkefni vikunnar. Þar kom fram að þeir vildu sem minnst sjá af 

þannig verkefnum og vildu frekar að heimanám tæki mið af þörfum barna þeirra (Ingvar 

Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016). 

Erfitt er að greina út frá svörum foreldra við opinni spurningu hvort tegund 

heimanáms hafi áhrif á viðhorf þeirra til heimanáms en 45% foreldra svara því að 

viðhorf þeirra til heimanáms í stærðfræði sé hlutlaust, neikvætt eða mjög neikvætt. Eitt 

foreldri tekur það sérstaklega fram að heimanámið sé fjölbreytt en annað foreldri segir 

frá því að heimanámið sé leiðinlegt og taki langan tíma. Í skrifum Boaler (2016) og 

Grootenboer (2009) kemur fram neikvætt viðhorf foreldra gagnvart heimanámi sem 

samanstendur að mestu af þjálfunarefni stærðfræði en sjá má í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að það er algengasta heimanámið sem nemendur þurfa að sinna í 

stærðfræði. Boaler og Grootenboer telja að þjálfunaræfingar í stærðfræði og 

dæmablöð þar sem einblínt er á reikniaðgerðir geti haft skaðleg áhrif á nám nemenda 

stuðlað að neikvæðu viðhorfi til stærðfræði. Skoðun Boaler er að slík verkefni eigi ekki 

að vera hluti af heimanámi barna í grunnskólum. 

Heimanámstími  

Grootenboer fjallar um að mikilvægt sé að heimanám sé ekki óyfirstíganlegt verkefni 

þar sem nemendur reyna að ljúka því sem átti að klára í skólanum og jafnvel vinna 

verkefnin illa eða á rangan hátt sökum þess að þeir hafi ekki náð tökum á efninu í 

kennslustundinni (2009). Vatterott (2009) segir að andstaða sumra foreldra við 

heimanám sé til komin vegna þess að þeir vilji frekar ráðstaða tíma barna sinna eftir 

skóla sjálfir og heimanám taki oft of langan tíma.  

Þetta viðhorf Vatterott endurspeglast í svörum foreldra en eitt af því sem draga 

mætti ályktun um að hefði áhrif á viðhorf foreldra í rannsókninni til heimanáms í 

stærðfræði er sá tími sem fer í heimanámið. Lesa má úr niðurstöðum aukna andstöðu 

foreldra við heimanám í stærðfræði eftir því sem heimanám barnanna er tímafrekara. 

Annars vegar segjast 60% foreldra sem eiga börn sem læra í undir 15 mínútur á dag 
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vera jákvæðir eða mjög jákvæðir gagnvart heimanámi í stærðfræði. Hins vegar segjast 

foreldrar barna sem læra heima í yfir 30 mínútur á dag vera neikvæðir eða mjög 

neikvæðir í 40% tilvika. Ekkert foreldri sem á barn sem lærir í yfir 30 mínútur á dag 

heima í stærðfræði er mjög jákvætt í garð heimanámsins. Þegar skoðuð eru svör þeirra 

foreldra sem eiga börn sem læra heima í stærðfræði í yfir 46 mínútur á dag eru svör 

þeirra að viðhorfið sé neikvætt eða mjög neikvætt. 

Í rannsókninni voru kennarar sem svöruðu spurningarlistum einnig spurðir að því 

hvað þeir áætluðu að nemendur þeirra væru lengi að læra heima í stærðfræði á degi 

hverjum. Einungis einn af skólunum sem tóku þátt í rannsókninni setur fram í 

heimanámsáætlun sinni hve langan tíma áætlað er að nemendur læri heima á degi 

hverjum og á það við um allt heimanám að undanskildum lestri. Að öðru leyti virðist 

ekki vera neitt viðmið um það hve mikið heimanám kennarar mega setja nemendum 

sínum fyrir. 

Sjö af tíu kennara áætla að nemendur þeirra verji undir 15 mínútur á dag í 

heimanám en þrír af tíu að þeir séu 16 – 30 mínútur á dag að læra heima í stærðfræði. 

Þetta endurspeglar að nokkru leyti svör foreldra nema að því leyti að 16,7% foreldra 

sagði barnið sitt vera lengur en 30 mínútur á dag að læra heima í stærðfræði. Enginn 

kennari gerði ráð fyrir svo löngum tíma í svörum sínum.  

Þegar skoðað er hvort tíminn sem fer í heimanám breytist eftir aldri nemenda 

kemur í ljós að í 5. bekk vinna fleiri nemendur að heimanámi í 16 – 30 mínútur á dag en 

undir 15 mínútum. Í 6. og 7. bekk þurfa mun fleiri að vinna í minna en 15 mínútur. Þeim 

fjölgar því ekki sem þurfa að vinna lengur en 30 mínútur eftir því sem nemendur eldast. 

Þegar rýnt er í svör foreldra og kennara um heimanámstíma nemenda kemur fram 

mikið ósamræmi, en kennarar virðast gera ráð fyrir að nemendur þeirra séu fljótari með 

heimavinnuna en þeir eru í rauninni. Samkvæmt svörum kennara í rannsókn Saam og 

Jeong (2013) telja þeir mjög mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um þann tíma sem 

tekur nemendur þeirra að vinna heimaverkefni til þess að geta mætt þörfum einstakra 

nemenda. Út frá svörum foreldra mætti álykta að þetta sé ekki raunin. Í niðurstöðum 

má sjá að foreldrar sem eiga barn með heimanám sem tekur lengri tíma eru líklegri til 

að hafa neikvætt viðhorf til heimanáms og mætti draga þær ályktanir að það sé tengt 

úthaldi barnanna til heimanámsins en fram kom í Starfsháttarannsókninni að tími og 

úthald barnanna er eitt af því sem gerir heimanám íþyngjandi á mörgum heimilum 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 2014).  
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Sjálfstraust foreldra gagnvart heimanámi í stærðfræði 

Kannað var hve vel foreldrum gengur að aðstoða börnin sín við heimanám í stærðfræði 

en samkvæmt Harris og Goodall (2007) hefur þátttaka foreldra í námi barna sinna 

jákvæð áhrif á námsárangur þeirra. 

Börn sem eiga erfitt með stærðfræðinám eru líklegri til þess að þurfa aukinn 

stuðning heima til þess að ná tökum á námsefninu en börn sem eiga ekki í erfiðleikum 

með námið (Jónína Vala Kristinsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2015). Þetta orsakar það 

að foreldrar barna, sem erfitt eiga með stærðfræðinám og ráða ekki við heimanámið 

sjálfir, þurfa að bregða sér í hlutverk kennara sem getur haft neikvæð áhrif á 

tilfinningasamband foreldris og barns (Lange og Meaney, 2011). Foreldrar sem eru lítið 

menntaðir eiga oft erfitt með að aðstoða börn sín við heimanám í stærðfræði (Ruff og 

Boes, 2014). Þeir hafa jafnvel verið haldnir kvíða gagnvart stærðfræði í grunnskóla. Það 

getur valdið því að foreldrar eigi erfitt með að hvetja börn sín áfram og aðstoða þau við 

heimanámið og valdið kvíða hjá börnum þeirra gagnvart stærðfræði (Kulkin, 2016).  

Hægt er að skipta foreldrum í tvo hópa eftir því hvernig þeim gengur að aðstoða 

börn sín við heimanám í stærðfræði. Samkvæmt svörum foreldra í fyrri hópnum þá 

gengur 67% foreldra vel eða mjög vel að aðstoða börn sín við heimanámið en foreldrar 

sem svöruðu því að þeim gengi mjög vel að aðstoða börnin sín við heimanámið voru í 

83% tilvika jákvæð í garð heimanámsins og þeim foreldrum sem gengur vel að aðstoða 

börnin sín voru í 52% tilvika jákvæð. 

Þegar hinn foreldrahópurinn er skoðaður, sá sem gengur sæmilega eða ekki nógu 

vel að aðstoða börnin sín við heimanám í stærðfræði má sjá að það er um þriðjungur 

foreldra og af þeim hópi eru fleiri sem hafa neikvætt eða mjög neikvætt en jákvætt 

viðhorf til heimanáms í stærðfræði. Þetta er í samræmi við niðurstöður Ingvars 

Sigurgeirssonar og Amalíu Björnsdóttur um að viðhorf foreldra mótist að miklu leyti af 

því hvernig námsgeta barna þeirra er og líðan þeirra meðan heimanámið er unnið 

(2016). 

Til þess að koma í veg fyrir að heimanám í stærðfræði orsaki neikvætt viðhorf 

foreldra til skólans og námsins þarf að gæta þess að heimanámið sé við hæfi barnsins 

og getu þess. Draga má þær ályktanir að ef heimanámið er erfitt og foreldri getur ekki 

aðstoðað barn sitt við það sé heimanámið ekki í samræmi við námsgetu barnsins.  
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6.4 Foreldrasamstarf um heimanám 

Eitt meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig foreldrasamstarf færi fram 

um heimanám í stærðfræði og hvernig það samræmdist áherslum aðalnámskrár 

grunnskóla. Þar segir: 

„Foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni því 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.“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013:72) 

Til þess að varpa ljósi á foreldrasamstarfið er fyrst farið yfir svör kennara en þeir 

fengu opna spurningu um það hvernig foreldrasamstarfi væri háttað um heimanám í 

stærðfræði. Í svörum þeirra má sjá bæði neikvætt viðhorf til foreldra sem og löngun 

kennara til þess að auka samstarf við foreldra. Þrír kennara segja að samstarfið fari 

fram á þann veg að póstur eða skilaboð séu send heim. Einn gerir ráð fyrir að foreldrar 

séu meðvitaðir um það þegar börn þeirra eiga að vinna heima óunnin verkefni eftir 

vikuna. Annar ræðir sérstaklega um viðtöl við foreldra um heimanámið og segir að 

foreldrar hafi gefið samþykki fyrir umfangi þess.  

Út frá svörum kennara má samt sjá að ekki fer fram mikið samráð um heimanám í 

stærðfræði en til þess að hægt sé að tala um samstarf eða samráð líkt og kemur fram í 

aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) að eigi að vera 

um heimanám þarf að vera meira en bara samtal í aðra áttina frá skóla til foreldra 

(Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014).  

Foreldrar voru einnig spurðir um það hvernig foreldrasamstarf um heimanám í 

stærðfræði færi fram og samkvæmt svörum foreldra þá segja 57% þeirra að 

foreldrasamtarf fari fram í gegnum mentor og/eða með tölvupósti sem myndi líklega 

flokkast samkvæmt Kristínu og Amalíu (2014) sem samtal í aðra áttina enda benda svör 

meirihluta foreldra til þess að heimanám sé ákveðið af kennara og því sé framfylgt af 

foreldrum. Foreldrar fengu ekki beina spurningu um það hvort þeir væru ánægðir með 

foreldrasamstarf um heimanám en í svörum þeirra við opinni spurningu um það hvernig 

samstarfið færi fram kemur bæði fram ánægja og óánægja með foreldrasamstarf um 

nám barna þeirra. 

Af frá svörum kennara má draga þá ályktun að þegar þeir setji fyrir heimanám í 

stærðfræði geri þeir ráð fyrir því að foreldrar barnanna fylgist með náminu og jafnvel 

aðstoði þegar þörf er á. Saam og Jeong (2013) benda á að samstarf um heimanám sé 

góð leið fyrir kennara til að byggja upp og efla tengingu milli heimilis og skóla og að 
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með heimanámi fái foreldrar innsýn inn í nám barna sinna. Sama viðhorf um heimanám 

sem upplýsingagjöf kom einnig fram í Starfsháttarannsókninni (Ingvar Sigurgeirsson 

o.fl., 2014) og í rannsókn Cooper, Robinson og Patall (2006).  

Shirvani (2007) segir í grein sinni Effects of teacher communication on parents´ 

attitudes and their children´s behaviors at schools að eitt það mikilvægasta sem kennari 

getur gert sé að byggja upp jákvæð samskipti milli heimilis og skóla vegna þess að með 

jákvæðum samskiptum aukist jákvætt viðhorf foreldra til skólans og samhliða því áhugi 

foreldra á námi barna þeirra (2007). Út frá þessum orðum Shirvani ættu kennarar að 

leggja sig fram við að auka samræðuna við foreldra um heimanám nemenda og með því 

fá foreldra til að taka meiri þátt í námi barna þeirra á jákvæðum forsendum. 

6.4.1 Áhrif foreldra á heimanám í stærðfræði 

Í rannsókninni voru foreldrar spurðir lokaðrar spurningar um möguleg áhrif þeirra á 

heimanám barna sinna í stærðfræði: 

Upplifir þú það sem foreldri/forráðamaður að hafa áhrif á það heimanám sem 

barnið þitt fær í stærðfræði? Við spurningunni var boðið upp á svarmöguleikana já og 

nei. Einungis 22% foreldra svöruðu spurningunni játandi en 78% foreldra svöruðu henni 

neitandi.  

Draga má þá ályktun, út frá svörum foreldra við þessari spurningu sem og svörum 

bæði kennara og foreldra um foreldrasamstarf, að ekki sé um eiginlegt samráð að ræða 

heldur sé það meira í höndum ákveðinna kennara hvað er lagt fyrir og hvernig 

fyrirkomulagið er. Til þess að hægt sé að segja að farið sé eftir aðalnámskrá frá árinu 

2013 þarf að verða breyting á þessu fyrirkomulagi til þess að auka jafnræði á milli 

foreldra og skóla/kennara um heimanám. 

Gott foreldrasamstarf sem byggt er á jákvæðum samskiptum er grunnurinn að góðri 

tengingu milli heimilis og skóla. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er það á ábyrgð 

umsjónarkennara að byggja upp þetta samband (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) og á það að vera eitt af markmiðum kennara þar sem 

rannsóknir sýna að þátttaka og stuðningur foreldra við nám barns hefur mikil áhrif á 

námsárangur þess eins og fram kom í rannsókn Desforges og Abouchaar (2003).  

Til þess að auka þátttöku foreldra í námi barna sinna þurfa foreldrar að fá tækifæri 

til þess að taka þátt í ákvörðunum er varða nám barnsins heimafyrir en kennarar geta 

gert ýmislegt til þess að koma á raunverulegu samstarfi við foreldra um heimanám í 

stærðfræði en Samkvæmt rannsókn Vatterott (2009) telja foreldrar sig eiga vissan rétt á 

því að ákveða hvað tími barna þeirra fari í eftir að skóla lýkur. Jónína Vala Kristinsdóttir 
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og Hafdís Guðjónsdóttir (2015) segja að til þess að byggja upp gott samstarf við foreldra 

um heimanám í stærðfræði sé nauðsynlegt að kennarar kynni fyrir foreldrum þetta 

mikilvæga hlutverk sem þeir gegna í námi barna sinna. Til þess að gera það nefnir 

Kliman (1999) það að halda fundi með foreldrum strax í byrjun skólaárs en með því 

hefst þátttaka foreldra í heimanámi í stærðfræði fyrr og foreldrar fá nægan tíma yfir 

skólaárið til að prófa sig áfram og deila reynslu sinni með öðrum foreldrum. 

Grootenboer (2009) tekur í sama streng og mælir með því að halda stærðfræðikvöld 

eða röð viðburða þar sem foreldrar fá tækifæri til að spreyta sig á verkefnum 

stærðfræðinnar. Hann segir að þar sem ýmislegt hafi breyst í stærðfræðimenntun frá 

því að foreldrarnir voru í skóla þurfi þeir að fá tækifæri til að kynnast henni upp á nýtt 

og byggja upp sjálfstraust gagnvart henni til þess að auka samskipti um stærðfræði í 

daglegu lífi barna sinna. 

6.5 Heimanám sem tekur mið af þörfum einstakra nemenda 

Ein af undirspurningum rannsóknarinnar var að kanna hvernig skólar kæmu til móts við 

einstaka nemendur um heimanám. Samkvæmt stefnum skólanna sem birtast á 

heimasíðum þeirra er Fjóluskóli eini skólinn sem hefur sett sér heimanámsstefnu þar 

sem fram kemur að heimanám eigi helst að vera einstaklingsmiðað. Í bekkjarnámskrám 

hjá 5. og 6. bekk í Sólblómaskóla kemur fram að heimanám í stærðfræði sé 

einstaklingsmiðað. Aðrir skólar taka þetta ekki fram. 

Bæði kennarar og foreldrar sem svöruðu spurningarlistum voru spurðir um hvort 

heimanám væri einstaklingsmiðað og sögðu 8 af 10 kennarar það einstaklingsmiðað en 

einungis 8% foreldra svöruðu sömu spurningu játandi. 

Þegar svara á spurningunni um það hvort miða eigi heimanám í stærðfræði við 

þarfir einstakra nemenda þarf að hafa í huga hve nemendahópurinn er fjölbreyttur. Í 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að allir nemendur sem stunda nám í skóla án 

aðgreiningar eiga að fá námstækifæri við sitt hæfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Margir kennarar telja heimanám gott tækifæri til 

einstaklingsmiðunar og segja Jónína Vala Kristinsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir (2015) 

að kennarar geti auðveldað nemendum sínum stærðfræðinámið með því að hvetja 

foreldra til að vinna með börnum sínum að því að ná tökum á stærðfræðinámi með því 

að beina sjónum að ýmsum þáttum í leik og daglegu lífi. 

Það viðhorf hefur komið fram í rannsóknum eins og Starfsháttarannsókninni að 

foreldrar barna sem eiga erfitt með nám vilja minna heimanám á meðan foreldrar 

barna sem eiga auðvelt með nám vilja meira heimanám (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía 
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Björnsdóttir, 2016). Sama viðhorf má sjá í niðurstöðum þar sem tekin eru dæmi um 

foreldra sem svara spurningunni á þann veg að leiða mætti líkur að því að þeir vildu 

einstaklingsmiðað heimanám fyrir börn sín, bæði að því leiti að vilja minna eða jafnvel 

ekkert heimanám í stærðfræði og foreldri sem segist hafa beðið um meira heimanám 

en ekki fengið það. Þetta viðhorf endurspeglast í svörum tveggja kennara í viðtölum þar 

sem annar þeirra segist vera með sérstakt heimanám fyrir getumeiri nemendur en hinn 

segir að hann vildi vera með meira heimanám fyrir sterkari nemendur sína en sökum 

tímaleysis sé það ekki til staðar. 

Þegar skoðuð eru svör kennara sem svöruðu spurningum um hvort og þá hvernig 

þeir taka mið af þörfum nemenda við skipulagningu heimanáms í stærðfræði má sjá að 

kennarar aðlaga heimanám að þörfum nemenda á ólíkan hátt. Hluti kennaranna svarar 

því að námsefnið sé einstaklingsmiðað en einn kennari svarar spurningu um 

einstaklingsmiðun heimanáms á þann hátt að mismunandi sé hve mikið nemendur þurfi 

að vinna upp heima. Út frá svörum kennarans má draga þá ályktun að 

einstaklingsmiðunin felist í raun ekki í öðru en því að ef nemandi er vinnusamur í 

kennslustundum fái hann ekki heimaverkefni en ef nemandi er ekki vinnusamur þurfi 

hann að læra heima. Sama mátti sjá í svörum þriggja af fimm kennara í viðtölunum en 

þeir laga stærðfræðinám að þörfum nemenda sinna með ólíkum áætlunum í skólanum. 

Tveir kennarar segja að þeir velji þjálfunarefni í heimanámi út frá þörfum nemenda 

sinna og annar þeirra segir einnig að hann sé með sérstakt heimanám sem sterkari 

nemendur geta fengið ef þeir kjósa. 

Miðað við ólík svör kennara og það hvernig þeir skilgreina einstaklingsmiðað 

heimanám er ekki að undra að foreldrar geri sér ekki fullkomlega grein fyrir því hvort 

barnið þeirra fái eintaklingsmiðaða heimavinnu eða ekki. Þetta gæti skýrt af hverju það 

er svona breitt bil á milli svara kennara (80%) og foreldra (8%) við spurningarlistum um 

það hvort að heimanám í stærðfræði sé einstaklingsmiðað. Hugsanlega gæti rótin legið í 

samskiptaleysi á milli aðila og skorti á útskýringum á áherslum í kennslu og heimanámi. 

Niðurstöður viðtalanna við kennara styrkja þessa ályktun en þar kemur fram að allir 

kennarar geri eitthvað til þess að koma til móts við nemendur sína en það getur verið 

allt frá því að fækka dæmum þegar þörf er á til þess að vera með sérstakar áætlarnir 

fyrir ákveðna nemendur. Af niðurstöðunum má ráða að ekki fá allir nemendur sömu 

heimaverkefni heldur er miðað við getu hvers nemanda. Annað sem fjórir af fimm 

kennarum nefna í viðtölum er að þeir leggi áherslu á að nemendur þeirra fái þjálfun í 

því sem þeir þurfa á að halda sem bendir til þess að ekki allir fái sama þjálfunarefnið og 

því sé ekki sama álag á alla nemendur. 
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Við gerð spurningalistans var ekki gengið út frá því að foreldrar hefðu fullan skilning 

á því hvað orðið einstaklinsmiðun merkti og fengu foreldrar þess vegna útskýringu með 

spurningunni á því hvað einstaklingsmiðað heimanám væri. Þegar svör foreldra eru 

skoðuð nánar kemur í ljós að hugsanlega liggi mismunurinn á hlutfalli kennara og 

foreldra í því að foreldrar viti ekki hvort heimanám barnsins þeirra sé einstaklingsmiðað 

og þá alls ekki hvernig það sé framkvæmt út frá þörfum þeirra barns. Sem dæmi svarar 

eitt foreldri spurningunni játandi um að barnið þeirra sé með einstaklingsmiðað 

heimanám í stærðfræði en segist ekki vita hvernig það sé einstaklingsmiðað þegar spurt 

er nánar út í það. Út frá þessu mætti álykta að efla þurfi foreldrasamstarfið um 

heimanám og upplýsingagjöf kennara til foreldra til þess að bæta heimanám í 

stærðfræði. 

Ekki er einungis hægt að horfa á heimanám í stærðfræði út frá sjónarhorni kennara 

eða foreldra heldur líka nemenda þar sem þeir þurfa að vinna að sínu heimanámi sjálfir, 

óháð þátttöku foreldra. Carr (2013) segir að nemendur verði að vilja vinna 

heimaverkefnin en til þess þurfi þau að hafa einhverja merkingu fyrir þá og þeir þurfa 

að sjá skýran tilgang með þeim en ekki að upplifa einungis sé verið að auka vinnuálagið 

á þá. Til þess að nemendur vilji vinna heimverkefnin þá þurfa þau að vera hæfilega þung 

og að mati Carr er einnig æskilegt að nemendur hafi eitthvert val. Landers (2013) tekur í 

sama streng en hann segir að nemendur sem sjái tilgang með heimanámi séu líklegir til 

þess að vinna það samviskusamlega. Í Starfsháttarannsókninni voru nemendur spurðir 

að því hvernig heimanám þeir vilja fá en þeir nefna að gaman væri að fá öðruvísi 

heimanám, eitthvað skemmtilegt sem myndi gera það að verkum að þá langaði til að 

læra það (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016).  

Með því að vinna markvisst að því að byggja upp gott samband við foreldra um 

heimanám barna þeirra er lagður grunnur að góðu foreldrasamstarfi sem getur skipt 

sköpum fyrir nám barnanna með því að auka áhuga foreldra á þátttöku í námi 

barnanna. Ef foreldrar upplifa heimanámið sem stanslausa baráttu er líklegt að þeir 

gefist upp og hætti þátttöku í heimanámi barna sinna (Vatterott, 2009). Foreldrar styðja 

við nám barna sinna á fjölbreyttan hátt og jákvætt viðhorf foreldra til skólans getur 

orsakað jákvæð áhrif á námsárangur barna þeirra og ættu kennarar því að leggja mikið 

upp úr því að byggja upp jákvætt viðhorf til skólans (McNeal, 2014). Á miðstigi hefur 

þátttaka foreldra í námi barna á heimili þeirra meiri áhrif en bein þátttaka þeirra í starfi 

skólans (Harris og Goodall, 2007). Sú þátttaka getur falist í því að aðstoða barnið við að 

skipuleggja tíma sinn og skapa gott námsumhverfi fyrir barnið til þess að það hafi tíma 

og rými til þess að sinna heimanámi sínu (Hill og Tyson, 2009).  
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6.5.1 Heimanámsaðstoð 

Mikilvægt er að taka tillit til þarfa einstaklingsins við allt nám og er það jafnvel enn 

mikilvægara í heimanámi en í skólanum. Ástæður þess liggja að nokkru leyti í því að 

þegar nemendur eru í skólanum er kennari á staðnum til þess að aðstoða þá en heima 

eru möguleikar nemenda til að fá aðstoð háðir því hvort foreldri geti aðstoðað þá við 

heimanámið. Til þess að auðvelda nemendum heimanámið, sem af einhverjum 

ástæðum geta ekki fengið aðstoð við heimanám í stærðfræði á heimili sínu, hafa sumir 

skólar farið þá leið að skólinn bjóði upp á heimanámsaðstoð: 

Aðspurðir segja fjórir kennarar sem svöruðu spurningalistunum í rannsókninni að 

boðið sé upp á einhvers konar aðstoð við heimanám í skóla þeirra, einn segir skólann 

bjóða upp á það eftir skóla, tveir segja það vera innan stundatöflu en sá síðasti tekur 

ekki fram hvort þetta sé að frumkvæði kennara eða í boði skólans. Í viðtali segir einn 

kennari að kennarar í sínum skóla geti leyft nemendum að nýta sér eina 

heimanámskennslustund í viku ef þörf er á. Það að einungis einn af fimm nefni 

heimanámsaðstoð í skólanum bendir til þess að ekki sé mikið um þetta en sambærileg 

svör má sjá í starfsháttarannsókninni þar sem fram kemur að stundum hafi nemendur 

möguleika á að ljúka heimavinnu í skólanum í svokölluðum áætlunar- eða áformstímum 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Cooper (1989) skilgreindi heimanám á þann hátt að 

það sé verkefni sem nemendum er sett fyrir til að vinna utan skipulags kennslutíma. 

Hann endurskilgreindi seinna skilgreiningu sína í viðtali við Bembenutty árið 2011 þar 

sem hann bætti því við að heimanám væri einnig unnið í tímum þar sem boðið væri 

sérstaklega upp á heimanámsvinnu (2011). Þetta fyrirkomulag hefur líklega ekki þekkst 

árið 1989 þar sem algengara var að annað foreldri væri heima hluta dags eða jafnvel 

allan daginn en það er í dag og samsetning fjölskyldunnar var jafnvel öðruvísi. 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar (e.d.-a; e.d.-b) fer þeim fjölgandi sem tala íslensku 

sem annað tungumál og geta nemendur með annað móðurmál en það sem kennt er í 

skólanum lent í vanda í stærðfræðinámi og getur heimanám í stærðfræði skapað 

ójöfnuð fyrir þá í námi (Boaler, 2016; Kalchman og Marentette, 2012). Kristinn R. 

Sigurbergsson (2002) segir að taka þurfi sérstaklega að tillit til þarfa barna með ADHD 

þar sem heimnám geti verið mikill streituvaldur fyrir þá nemendur og foreldra þeirra. 

Samkvæmt Embætti landlæknis (2012) er talið að 5-10% barna og unglinga séu með 

ADHD. Út frá þessum upplýsingum er hægt að draga þær ályktanir að kennarar þurfi að 

taka mið af ólíkum þörfum nemenda og þá sérstaklega þegar kemur að heimanámi. Í 

viðtölum kemur fram að kennarar fara ólíkar leiðir að þessu en allir fimm segjast þó 

gera það á einhvern hátt. 
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6.6 Kennsluhættir  

Miklar breytingar hafa orðið á áherslum í kennsluháttum undanfarna áratugi og hefur 

stærðfræðikennsla ekki verið þar undanskilin. Heimanám sem áður þótti kannski 

sjálfsagður hluti af stærðfræðináminu er á undanhaldi og svara allir kennarar í viðtölum 

að kennsluhættir þeirra miðist að því að stærðfræðinám nemenda þeirra eigi að fara 

fram í skólanum. Þó má sjá að þrír af kennurunum sjá tækifæri felast í heimanámi til að 

tengja stærðfræðinám nemenda við daglegt líf þeirra. Þessar áherslur má sjá bæði hjá 

Cooper og Dunne (1989) sem leggja áherslu á mikilvægi þess að tenging við daglegt líf 

nemenda sé í stærðfræðinámi þeirra sem og í stærðfræðikafla nýrrar aðalnámskrár 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Samkvæmt lýsingum Fanneyjar á kennsluháttum hennar eru hugmyndir félagslegrar 

hugsmíðihyggju ríkjandi hjá henni (Meyvant Þórólfsson, 2003). Hún leggur áherslu á 

samvinnu í kennslustundum og það heimanám sem hún setur fyrir í stærðfræði miðar í 

flestum tilvikum að því að auka samræðu um stærðfræði heima eða til þess að skapa 

meira rými til samvinnu í skólanum með vendikennslu sem kemur í stað fyrirlestra í 

kennslustundum.  

Erna lýsti einnig hugmyndum sínum um að ýta undir merkingarbært nám með 

verklegum verkefnum heima þar sem nemendur kynnast stærðfræðinni á hagnýtan 

hátt og þjálfa sig í öðru en að reikna dæmi og endurspeglar þetta mjög vel áherslur í 

stærðfræðikafla aðalnámskrár grunnskóla um vinnubrögð í stærðfræðinámi (2013). 

Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort menntun kennara hafi áhrif á viðhorf og 

fyrirlögn heimanáms í stærðfræði. Í viðtölum eru tveir grunnskólakennarar sem hafa 

starfað í yfir 5 ár við kennslu en annar þeirra, Anna, er á móti heimanámi nema af 

nauðsyn en leggur þó fyrir heimapróf. Hinn grunnskólakennarinn, Bára sem styttra er 

síðan lauk námi, segir heimanám vera einungis lagt fyrir ef þörf er á. Hún er þó með í 

smíðum verkefni sem miðar að því að auka hlutdeild heimilis í stærðfræðináminu á 

óhefðbundinn hátt.  

Tveir viðmælendanna eru leiðbeinendur með B.Ed. próf og eru í M.Ed. námi til 

kennsluréttinda. Annar þeirra, Fanney, hefur starfað við kennslu í yfir 5 ár og hefur þá 

skoðun að hefðbundið heimanám eigi að vera eins lítið og hægt er en hefur lagt upp 

með að finna aðrar leiðir til að ýta undir tengsl stærðfræði við daglegt líf nemenda. 

Hinn, Erna hefur kennt í styttri tíma en hún telur heimanám eigi að vera 

einstaklingsmiðað og er með sérstakt heimanám fyrir sterkari nemendur sína ásamt því 

að leggja áherslu á stærðfræði í heimavinnu í tengslum við daglegt líf.  
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Síðasti viðmælandinn, Dóra, er leiðbeinandi sem er ekki í kennaranámi. Þetta er eini 

viðmælandinn sem segist hlynntur heimanámi og segir að ef ekki væri fyrir tímaleysi 

myndi hún leggja heimaverkefni fyrir sterka nemendur. Hún er eini kennarinn sem 

einungis ætlar nemendum að vinna upp heima það sem þeir ljúka ekki í skólanum. 

6.7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Einn helsti styrkleiki rannsóknarinnar er svörun frá foreldrum en foreldrar 149 af 533 

börnum sem stunduðu nám við grunnskólana fimm svöruðu rannsókninni. Gáfu svör 

foreldra sterkar vísbendingar um það hvert viðhorf þeirra væri til heimanáms í 

stærðfræði og hverjir væru helstu áhrifavaldar. Einn helsti veikleiki þessarar rannsóknar 

er hversu lítil svörun var frá kennurum og þrátt fyrir nokkuð góða svörun frá foreldrum 

hefði hún mátt vera mun meiri, sérstaklega frá sumum skólum. Viðtöl við kennara auka 

þó á styrkleika rannsóknar og vega að vissu leyti upp svörun kennara vegna þess að 

með þeim var hægt að lýsa með nákvæmari hætti framkvæmd heimanáms í stærðfræði 

og þá sérstaklega hvernig heimanám er lagt fyrir nemendur á miðstigi. Erfitt er þó að 

fullyrða um alla kennara sem kenna stærðfræði á miðstigi og alla foreldra/forráðamenn 

sem eiga börn á sama stigi út frá niðurstöðum. Þetta er vegna þess að hlutfall svarenda 

var ólíkt eftir skólum, bæði hjá kennurum og foreldrum. 

Varlega verður að fara að því að fullyrða út frá þessum fjölda en niðurstöðurnar 

endurspegla samt að hluta til niðurstöður annarra rannsókna á sama eða svipuðu sviði 

menntarannsókna sem gerir það að verkum að hægt er að líta á suma þætti sem 

marktækar vísbendingar í átt að því hvernig staðið er að framkvæmd heimanáms í 

stærðfræði á miðstigi grunnskóla á Íslandi. 

6.7.1 Fyrir framtíðarrannsakendur á heimanámi í stærðfræði 

Til þess að fá gleggri hugmynd um það hvernig heimanám nemendur eru að fást við á 

miðstigi hefði ég þurft að bæta inn spurningu þar sem spurt væri á nákvæmari hátt út í 

það í spurningarlistum en svör frá kennurum og foreldrum voru of almenn til að hægt 

væri að vera alveg viss um útfærslu heimanámsins. Út frá svörum þessarar sem og fyrri 

rannsóknum á efninu eru dregnar þær ályktanir að heimanám í stærðfræði 

samanstandi að mestu leyti af þjálfun og dæmareikningi en ekki er hægt að útiloka að 

einhverjir kennarar leggi fyrir annars konar og fjölbreyttari heimaverkefni en það. Til 

þess að fá aukna innsýn inn í það bætti ég við viðtölum þar sem ég fékk betri lýsingu á 

því nákvæmlega hvernig heimanám nemendur fást við í stærðfræði og er það helst að 
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vinna upp heima en einnig leggja sumir kennarar sig fram við að nýta heimanám í 

stærðfræði til að bæta tengingu við daglegt líf nemenda. 

Einnig hefði ég átt að spyrja út í ástæður þess að heimavinna sé sett fyrir til þess að 

fá nákvæmari svör við því hvort það sé vegna viðhorfs kennara, að beiðni foreldra eða 

eingöngu vegna stefnu skóla. Hægt væri að draga þær ályktanir út frá svörum kennara 

sem leggja ekki fyrir heimaverkefni í stærðfræði að viðhorf þeirra hafi mest áhrif á það 

en vegna lítillar svörunar kennara verður að fara varlega í að fullyrða um það. 

Carr (2013) leggur mikla áherslu á leiðir til þess að gera heimanám markvissast og 

nefnir að skjót endurgjöf sé mikilvægur hluti af því. Saam og Jeong (2013) leggja einnig 

áherslu á að heimanám sé ætlað til endurgjafar, bæði fyrir kennara og nemendur. Til 

þess að komast að því hvernig heimanám er nýtt til þess að gefa nemendum endurgjöf 

um stöðu þeirra í námi hefði þurft að spyrja kennara um það í spurningarlistum. 

Kennarar í viðtölum komu aðeins inn á það að nýta heimanám til námsmats en þar sem 

einungins tveir af fimm gera það markvisst gefur það ekki nægilegar vísbendingar um 

það. 

6.8 Samantekt 

Rannsóknin var framkvæmd með því að senda spurningalista til stærðfræðikennara á 

miðstigi í fimm grunnskólum og foreldra barna sem þeir kenna til að varpa ljósi á 

fyrirkomulag heimanáms í stærðfræði. Til viðbótar við spurningarlistana voru tekin 

viðtöl við fimm kennara sem kenna stærðfræði á miðstigi grunnskóla í þessum sömu 

skólum. Af skólunum fimm eru þrír þeirra með heimanámsstefnu sýnilega á heimasíðu 

skólans líkt og Mennta- og menningarmálaráðuneytið setur fram á heimasíðu sinni að 

skólar eigi að gera en annar skólanna sem ekki hefur sett sér heimanámsstefnu er að 

vinna að henni. 

Draga mætti þær ályktanir út frá svörum kennara við spurningarlistum og fyrri 

rannsóknum á fræðasviðinu að helstu áherslur í heimanámi í stærðfræði á miðstigi séu 

þjálfunarefni og dæmareikningar og að viðhorf kennara séu einn helsti áhrifavaldur um 

það hvort heimaverkefni séu lögð fyrir eða ekki. Ekki er þó hægt að draga sömu 

ályktanir úr frá viðtölum við kennara en þrátt fyrir að þar sé einnig áhersla á 

dæmareikning og þjálfunarefni má líka finna kennara sem nýta heimanám sem leið til 

að auka tengingu á milli stærðfræði og daglegs lífs nemenda. Í viðtölum við kennara 

kom fram að viðhorf þeirra til heimanáms virðist heldur ekki vera ráðandi þáttur í því 

hvort þeir leggi fyrir heimaverkefni. 
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Viðhorf foreldra til heimanáms í stærðfræði er jákvætt hjá meirihluta foreldra en 

það sem mótar helst viðhorfið er hve mikill tími fer í heimanám í stærðfræði hjá 

börnum þeirra og það hvort börn þeirra eiga erfitt með námið eða ekki. Leiða má líkur 

að því að þetta tvennt haldist í hendur að einhverju leyti. Einnig hefur áhrif á viðhorf 

foreldra hvort þeir eigi auðvelt eða erfitt með að aðstoða börn sín við heimanámið en 

foreldrar sem eiga erfitt með að aðstoða börnin sín eru líklegri til þess að hafa neikvætt 

viðhorf til heimanámsins. 

Svör kennara og foreldra við spurningum um foreldrasamstarf benda til þess að ef 

fara eigi eftir aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 varðandi heimanám verði að auka 

samráð á milli kennara og foreldra. Draga má þá ályktun út frá báðum hópum að 

heimanám sé ákveðið af kennurum án samráðs við foreldra og upplifa 78% foreldra að 

þeir fái ekki að hafa mikil áhrif á heimanám barna sinna í stærðfræði. 

Ekki liggur ljóst fyrir út frá svörum við spurningarlistum hve algengt er að kennarar 

komi til móts við þarfir einstakra nemenda við heimanám í stærðfræði þar sem svörum 

kennara og foreldra bar ekki saman. Átta af tíu kennurum töldu sig einstaklingsmiða 

heimanámið en einungis 8% foreldra svöruðu því að barnið þeirra væri með 

einstaklingsmiðað heimanám. Út frá svörum kennara mátti líka sjá að þeir skilgreina 

einstaklingsmiðun á ólíkan hátt og því erfitt að álykta um það hvort í raun sé svo 

algengt að einstaklingsmiða heimanámið og fram kemur í svörum kennara 

niðurstöðukafla. Í viðtölum við kennara komu aftur á móti fram skýr merki um að 

kennarar almennt væru duglegir við að koma til móts við þarfir einstakra nemenda hjá 

þeim en heimanámið væri kannski ekki endilega það sem er einstaklingsmiðað heldur 

stærðfræðinámið í heild sinni sem ætti að koma í veg fyrir að þeir nemendur sem væru 

getuminni fái of mikið heimanám heim með sér. Þessi einstaklingsmiðun miðar einnig 

að þeim nemendum sem séu getumeiri hjá einum kennara sem er með sérstakt 

heimanám fyrir þá. 

Ekki er mikið um að komið sé til móts við nemendur á miðstigi með því að bjóða upp 

á heimanámsaðstoð og af svörum þeirra fjögurra kennara sem segjast bjóða upp á 

einhverja aðstoð má sjá að það eru frekar einstakir kennarar en skólarnir sjálfir sem 

sinna eftirspurn eftir aðstoð. Þetta staðfestu svör kennara í viðtölum en einungis einn 

kennari af fimm nefnir að skólinn sem hann kennir við bjóði upp á heimanámstíma fyrir 

nemendur á miðstigi. 
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7 Lokaorð 

Í upphafi lagði ég af stað í leit að svörum um það hvernig heimanámi væri háttað í 

stærðfræði á miðstigi grunnskóla. Bæði sem kennara og foreldri er heimanám mér 

hugleikið en það sem áhugaverðast var að komast að er hve stefna um heimanám er 

víða ómótuð. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ekki sett fram neinar reglur 

eða viðmið um það hvernig heimanámi skuli vera háttað í grunnskólum og rökin eru 

þau að skólar eigi að fá að móta stefnu sína sjálfir. Á vef ráðuneytisins er að finna 

ákvæði um heimanám en þar segir að skólar skuli móta sér stefnu, að hún eigi að vera 

sýnileg á heimasíðum skólanna og að foreldrar eigi að geta haft áhrif á það hvaða 

heimanám barna sinna. 

Við skoðun á skólunum fimm, sem þátt tóku í rannsókninni, kom í ljós að þeir hafa 

ekki allir mótað sér stefnu um heimanám og þar sem stefna hefur verið mótuð fara ekki 

allir kennarar eftir henni. Einnig er hægt að velta fyrir sér hve mikið viðhorf kennara 

hefur áhrif á heimanám. Grunnskólakennarar eru sérfræðingar í sínu fagi en þrátt fyrir 

það erum við með dæmi um kennara sem setja fyrir heimanám þvert á sína 

sannfæringu um að ekki eigi að vera heimanám í stærðfræði. Hver ástæðan fyrir því 

liggur ekki alveg á ljósu og gæti verið efni í aðra rannsókn. 

Mörgum foreldrum finnst að ekki sé hlustað á þá og að þeir hafi ekkert að segja um 

heimanám barna sinna. Af þessum niðurstöðum get ég ekki annað en velt upp þeirri 

spurningu hvort ekki sé kominn tími til þess að heimanám sé skilgreint á einhvern hátt 

af hálfu Mennta- og menningarmálaráðuneytis. Skólum séu þá gefin einhvers konar 

viðmið varðandi þennan þátt námsins líkt og gefin eru um aðra þætti náms í 

grunnskólum. Ef ítarlegt viðmið um framkvæmd heimanáms er ekki til staðar af hálfu 

yfirvalda hlýtur þó að þurfa einhvers konar eftirlit með því að skólar fylgi þeim 

viðmiðum sem nú eru fyrir hendi. Til þess að koma í veg fyrir að heimanám sé 

geðþóttarákvörðun stjórnenda eða kennara á hverjum tíma og foreldrar geti gengið að 

því vísu hvernig heimanámi eigi að vera háttað í skóla barnsins þeirra þarf einhvers 

konar leiðsögn um heimanám. 

Mjög áhugavert er að velta fyrir sér hve ólík svör kennara og foreldra um þann tíma 

sem fer í heimanám nemenda og væri áhugavert að rannsaka frekar hver ástæðan fyrir 

því er. Foreldar upplifa margir hverjir að börnin þeirra sitji mun lengur við heimanám en 

kennarar áætla og mætti álykta út frá því að heimanám geti í einhverjum tilvikum verið 

meira íþyngjandi heimilum en kennarar geri sér grein fyrir. 
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Þrátt fyrir að foreldrasamstarf og heimanám sé ekki í öllum tilvikum í samræmi við 

áherslur aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2013 eru foreldrar í meirihluta tilvika 

ánægðir með foreldrasamstarf og hlynntir heimanámi í stærðfræði. Þetta má bæði sjá í 

þessari rannsókn sem og í Starfsháttarannsókninni sem er stærsta rannsókn á 

skólastarfi sem framkvæmd hefur verið á Íslandi. Foreldrar eru í sama liði og kennarar 

og eru markmið beggja aðila þau sömu sem er að nemendur nái eins góðum 

námslegum árangri og hægt er í grunnskóla. Til þess að það sé mögulegt þarf 

nemendum að líða vel og fá tækifæri til að öðlast gott sjálfstraust til að halda áfram í 

námi og koma út í lífið sem heilsteyptur einstaklingur. Til þess að auka líkurnar á því að 

allt þetta verði að veruleika er mjög mikilvægt að taka tillit til þarfa einstakra nemenda 

enda er nemendahópurinn mjög fjölbreyttur og getur heimanám bæði verið 

nemendum til hagsbóta og stuðlað að neikvæðni gagnvart náminu. Með þetta í huga 

verða skólar að taka sig á og leggja sig fram við að finna lausnir og leiðir til þess að 

nemendum sé ekki mismunað á grundvelli heimanáms þegar heimilið getur ekki 

aðstoðað og stutt við hann. 

Undanfarna áratugi hefur mikið verið skrifað um fjölbreytta kennsluhætti í 

stærðfræði og nálgun við stærðfræðinám víða um heim. Ekki var sýnilegt í svörum 

þátttakenda við spurningarlistum að þeir hefðu þekkingu á þessum rannsóknum en í 

viðtölum mátti sjá að þrír af viðmælendunum ynnu á einhvern hátt með heimanám á 

óhefðbundinn hátt sem samræmdist að einhverju leyti skrifum undanfarinna ára eins 

og til dæmis með tengingu við daglegt líf nemenda utan skólans. Í aðalnámskrá 

grunnskóla er hvatt til þess að nýta þau tækifæri sem gefast heima til að fást við 

stærðfræði í tengslum við dagleg störf á heimilinu. Mér finnst mikilvægt að huga að því 

hvernig skólasamfélagið getur stutt foreldra og kennara við að stuðla að því að nám 

nemenda í skóla og heima sé merkingarbært fyrir þá og gagnist þeim. 

Önnur spurning sem vaknar óhjákvæmilega út frá viðtölum við kennara er 

menntunarstig kennarastéttarinnar, það er þeirra sem kenna í grunnskólum og þá ekki 

einungis þeirra sem eru með kennsluréttindi heldur líka leiðbeinenda. Það má sjá mun á 

framkvæmd heimanáms og áherslum eftir því hve mikið menntaðir kennararnir eru sem 

viðtöl voru tekin við en meiri fjölbreytni má sjá í heimanámi hjá leiðbeinendum sem nú 

þegar hafa lokið við B.Ed. próf og eru í meistaranámi en hjá leiðbeinanda sem er ekki í 

grunnskólakennaranámi. Sá kennari sem sker sig samt úr er kennarinn sem hefur mestu 

kennslureynsluna (Anna) en hún er ekki með neitt heimanám sem telst óhefðbundið 

fyrir utan heimapróf. Ýtir þetta undir hugmyndir mínar um að með því að kennarar fái 

aukna innsýn inn í rannsóknir á heimanámi í stærðfræði aukist líkur á að heimanám 
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sem kennsluaðferð sé nýtt á markvissan hátt til þess að efla hæfni og sjálfstraust 

stærðfræðinemenda í grunnskólum. 

Tillögur um hvernig er hægt að koma þekkingu um gildi heimanáms í stærðfræði á 

framfæri við kennara og foreldra. 

• Hægt væri að gera niðurstöður rannókna á stærðfræðinámi og -kennslu 

sýnilegri með því að halda úti vef eða gefa út bækling af yfirvöldum 

menntamála þar sem kynntar væru leiðir til þess að efla stærðfræðiskilning 

barna á fjölbreyttan hátt með aðstoð foreldra. 

• Til þess að auka við þekkingu kennara á kennslufræði í stærðfræði ættu að vera 

viðmið um endurmenntun á sviði stærðfræðimenntunar fyrir kennara sem 

starfa við stærðfræðikennslu. 

• Hvetja kennara sem kenna stærðfræði til að leggja frá sér bókina og finna 

eitthvað skemmtilegt og áhugavert fyrir nemendur að fást við heima í samvinnu 

við foreldra.  

• Vinna að því markvisst að stærðfræðikennarar notikennsluleiðbeiningar sem 

innihalda mjög oft aðra nálgun en það að nota einungis bókina sjálfa í kennslu. 

• Skólar geta lagt sitt af mörkum til þess að virkja foreldra með því að bjóða þeim 

að borðinu þegar kemur að skipulagningu heimanáms í stærðfræði enda geta 

foreldrar oftar en ekki lagt eitthvað til málanna og komið með gagnlegar 

hugmyndir. 

• Bjóða upp á stærðfræðikvöld foreldra og barna, annað hvort innan skólanna 

eða sem viðburði á vegum menntayfirvalda og/eða jafnvel háskólanna.  

• Leggja áherslu á að allt nám er mikilvægt hvort sem það er hluti af skipulögðum 

kennslustundum, nám í skóla lífsins eða heimanám. 

Ábyrgðin á menntun barna liggur hjá yfirvöldum, skólum, kennurum og foreldrum og ef 

allir vinna saman munu öll börn fá tækifæri til að ná árangri. Með aukinni áherslu á 

samvinnu milli foreldra og kennara um heimanám í stærðfræði aukast líkurnar á því að 

nemendur öðlist góða hæfni í stærðfræði og hafi ánægju af stærðfræðinámi sínu í skóla 

og heima. 
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Viðauki A: Bréf til fræðslustjóra 

XXX 

Ég heiti Heiða Björg Árnadóttir og stunda nám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á 

stærðfræðikjörsviði. Ég er að gera rannsókn fyrir M.Ed verkefnið mitt sem er hluti af 

grunnskólakennaranámi mínu við Háskólann. Þetta er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni og 

rannsóknarefnið mitt tengist heimanámi í stærðfræði á miðstigi grunnskólans, hvers 

eðlis það er, hvert viðhorf kennara og foreldra er og hve mikill tími fer í það.  

 

Rannsóknarspurningin sem ég legg til grundvallar er: 

Hvernig er fyrirkomulag heimanáms í stærðfræði á miðstigi og hver eru rökin fyrir því? 

 

Í tengslum við ritgerðina óska ég eftir því að fá að leggja spurningarlista fyrir kennara á 

miðstigi í öllum grunnskólum bæjarins ásamt því að senda spurningarlista á foreldra 

nemendanna. Skólarnir, sveitafélagið og svarendur verða allir nafnlausir í ritgerðinni og 

ritgerðin verður einungis birt inn á Skemmunni. Ég fer hér með þess að leit við þig að fá 

leyfi til þess að hafa samband við skólastjórnendur grunnskólanna í xxx vegna þessa. Ég 

stefni á að framkvæma gagnaöflun fyrir rannsóknina í febrúar og mars. 

Leiðbeinandi minn er Guðný Helga Gunnarsdóttir (gudnyh@hi.is), lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

  

Með fyrirfram þökk og von um skjót svör. 

Heiða Björg Árnadóttir 

heida.b.arnadottir@gmail.com 

mailto:gudnyh@hi.is
mailto:heida.b.arnadottir@gmail.com
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Viðauki Á: Bréf til skólastjóra 

Kæri skólastjóri 

Ég heiti Heiða Björg Árnadóttir og stunda nám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á 

stærðfræðikjörsviði. Ég er að gera rannsókn fyrir M.Ed verkefnið mitt sem er hluti af 

grunnskólakennaranámi mínu við Háskólann. Þetta er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni og 

rannsóknarefnið mitt tengist heimanámi í stærðfræði á miðstigi grunnskólans, hvers 

eðlis það er, hvert viðhorf kennara og foreldra er og hve mikill tími fer í það.  

 

Rannsóknarspurningin sem ég legg til grundvallar er: 

Hvernig er fyrirkomulag heimanáms í stærðfræði á miðstigi og hver eru rökin fyrir því? 

 

Í tengslum við ritgerðina óska ég eftir því að fá að leggja spurningarlista fyrir þá kennara 

sem kenna stærðfræði á miðstigi ásamt því að senda spurningarlista á foreldra 

nemenda 5. – 7. bekkjar. Skólarnir, sveitafélagið og svarendur verða allir nafnlausir í 

ritgerðinni og verður hún einungis birt inn á Skemmunni. Ég fer hér með þess að leit við 

þig að senda spurningarlistana áfram fyrir mig ásamt meðfylgjandi texta fyrir kennara 

og foreldra. 

Ég hef nú þegar fengið leyfi fyrir rannsókninni frá fræðstjóra Reykjanesbæjar. 

Leiðbeinandi minn er Guðný Helga Gunnarsdóttir (gudnyh@hi.is), lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

  

Með fyrir fram þökkum 

Heiða Björg Árnadóttir 

hba10@hi.is 

mailto:gudnyh@hi.is
mailto:hba10@hi.is
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Viðauki B: Bréf til grunnskólakennara 

Kæri grunnskólakennari 

Ég heiti Heiða Björg Árnadóttir og stunda nám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á 

stærðfræðikjörsviði. Ég er að gera rannsókn fyrir M.Ed verkefnið mitt sem er hluti af 

grunnskólakennaranámi mínu við Háskólann. Þetta er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni og 

rannsóknarefnið mitt tengist heimanámi í stærðfræði á miðstigi grunnskólans, hvers 

eðlis það er, hvert viðhorf kennara og foreldra er og hve mikill tími fer í það.  

 

Vegna þessa fer ég þess á leit við þig að þú svarir meðfylgjandi spurningarlista en það 

ætti ekki að taka meira en 5 – 10 mínútur. 

 

Með fyrir fram þökkum 

Heiða Björg Árnadóttir 

Hba10@hi.is  

 

mailto:Hba10@hi.is
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Viðauki D: Bréf til foreldra 

Kæra foreldri/forráðamaður 

Ég heiti Heiða Björg Árnadóttir og stunda nám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á 

stærðfræðikjörsviði. Ég er að gera rannsókn fyrir M.Ed verkefnið mitt sem er hluti af 

grunnskólakennaranámi mínu við Háskólann. Þetta er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni og 

rannsóknarefnið mitt tengist heimanámi í stærðfræði á miðstigi grunnskólans, hvers 

eðlis það er, hvert viðhorf kennara og foreldra er og hve mikill tími fer í það.  

 

Vegna þessa fer ég þess á leit við þig að þú svarir meðfylgjandi spurningarlista en það 

ætti ekki að taka meira en 5 – 10 mínútur. 

 

Með fyrir fram þökkum 

Heiða Björg Árnadóttir 

Hba10@hi.is 

 

mailto:Hba10@hi.is
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Viðauki Ð: Spurningarlisti fyrir kennara 

Sp-k1 Hvaða skóla kennir þú við? 

*nöfnum skólanna breytt vegna nafnleyndar rannsóknar 

Sólblómaskóli  

Bláklukkuskóli  

Fjóluskóli  

Liljuskóli  

Sóleyjarskóli 

 

Sp-k2 Hvaða árgangi kennir þú? 

5. bekk 

6. bekk 

7. bekk 

 

Sp-k3 Hvert er viðhorf þitt til heimanáms í stærðfræði? 

Mjög jákvætt 

Jákvætt 

Hlutlaus 

Neikvætt 

Mjög neikvætt 

 

Sp-k4 Setur þú fyrir heimanám í stærðfræði? 

Já 

Nei 
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Sp-k5 Hvernig heimanám? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Sp-k6 Hvað áætlar þú um það bil langan tíma í heimanám í stærðfræði á hverjum degi? 

Undir 15 mín 

16 - 30 mín 

31 - 45 mín 

46 – 60 mín 

Meira en 1 klst 

 

Sp-k7 Er heimanámið einstaklingsmiðað? 

* Einstaklingsmiðað heimanám er heimanám sem er sérsniðið að þörfum ákveðins 

nemanda en ekki verkefni sem að er sett bekkinn sem heild. 

Já 

Nei  

Sp-k8 Hvernig er það einstaklingsmiðað? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Sp-k9 Hvernig fer foreldrasamstarf um heimanám í stærðfræði fram hjá þér? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Sp-k10 Er skólinn sem þú kennir við með stefnu um heimanám?  

Já 

Nei 

Sp-k11 Hvernig er stefna skólans í heimanámi? 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Sp-k12 Er boðið upp á heimanámsaðstoð í skólanum fyrir nemendur á miðstigi? 

Já 

Nei 

 

Sp-k13 Hvernig er hún framkvæmd? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Viðauki E: Spurningarlisti fyrir foreldra 

Sp-f1 Í hvaða skóla er barnið þitt? 

*nöfnum skólanna breytt vegna nafnleyndar rannsóknar 

Sólblómaskóli  

Bláklukkuskóli  

Fjóluskóli  

Liljuskóli  

Sóleyjarskóli 

  

Sp-f2 Í hvaða bekk (árgangur)? 

5. bekk 

6. bekk 

7. bekk 

 

Sp-f3 Er barnið þitt með heimanám í stærðfræði? 

* Heimanám er skilgreint sem verkefni sem að kennari setur nemanda fyrir til lausnar 

utan skólatíma án aðstoðar kennara. Hér er því ekki átt við um verkefni sem að 

nemendur eiga að klára í kennslustund en þurfa að vinna upp heima sökum til dæmis 

veikinda, tónlistartíma í kennslustundum eða slakrar vinnusemi. 

Já 

Nei 

 

 Sp-f4 Hvernig heimanám?  

* Vinsamlegast gefðu nokkur dæmi ef þú getur. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Sp-f5 Hvað fer um það bil langur tími í heimanám í stærðfræði á hverjum degi? 

Undir 15 mín 

16 - 30 mín 

31 - 45 mín 

46 – 60 mín 

Meira en 1 klst 

 

Sp-f6 Hvað fer um það bil langur tími í annað heimanám?  

* Að undanskildum lestri og stærðfræði 

Undir 15 mín 

16 - 30 mín 

31 - 45 mín 

46 – 60 mín 

Meira en 1 klst 

 

Sp-f7 Er barnið þitt með einstaklingsmiðað heimanám? 

*Einstaklingsmiðað heimanám er heimanám sem er sérsniðið að þörfum ákveðins 

nemanda en ekki verkefni sem að er sett bekkinn sem heild. 

Já 

Nei 

 

Sp-f8 Hvernig er sú einstaklingsmiðun? 

*Vinsamlegast gefðu dæmi ef þú getur. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Sp-f9 Hvernig er samstarf milli heimili og skóla um heimanám barnsins?  

* Vinsamlegast gefðu dæmi ef þú getur. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Sp-f10 Upplifir þú það sem foreldri að hafa áhrif á það heimanám sem barnið þitt fær í 

stærðfræði? 

Já 

Nei 

 

Sp-f11 Hvernig gengur þér sem foreldri að aðstoða barnið þitt við heimanám í 

stærðfræði? 

Mjög vel 

Vel 

Sæmilega 

Ekki nógu vel 

 

Sp-f12 Hvert er viðhorf þitt til heimanáms í stærðfræði? 

Mjög jákvætt 

Jákvætt 

Hlutlaus 

Neikvætt 

Mjög neikvætt 
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Viðauki É: Bréf til kennara (viðtal) 

Kæri grunnskólakennari 

Ég heiti Heiða Björg Árnadóttir og stunda nám við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á 

stærðfræðikjörsviði. Ég er að gera rannsókn fyrir M.Ed verkefnið mitt sem er hluti af 

grunnskólakennaranámi mínu við Háskólann. Þetta er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni og 

rannsóknarefnið mitt tengist heimanámi í stærðfræði á miðstigi grunnskólans, hvers 

eðlis það er, hvert viðhorf kennara og foreldra er og hve mikill tími fer í það. 

Skólaárið 2016-2017 sendi ég frá mér spurningarlista til kennara og foreldra barna á 

miðstigi og nú leita ég til þín sem stærðfræðikennara á miðstigi til þess að taka viðtal 

við til að varpa frekari ljósi á heimanám í stærðfræði.  

 

Með fyrir fram þökkum 

Heiða Björg Árnadóttir 

hba10@hi.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hba10@hi.is
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Viðauki F: Leyfi til notkunar á upplýsingum 

Leyfi til notkunar á upplýsingum  

Undirritaður er viðmælandi í tengslum við lokaverkefni til meistaraprófs við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Undirritaður samþykkir að viðtalið sé tekið upp og 

verði síðan skráð niður, en verði ekki birt í heild sinni. Nafnleyndar verður gætt.  

Undirritaður gefur leyfi sitt til að vitnað verði beint í hluta textans og að í verkefninu 

megi fjalla um upplýsingarnar sem fram koma í viðtalinu. Undirritaður áskilur sér rétt til 

að fá að lesa yfir textann sem skráður er eftir upptökunni, áður en hann er birtur beint í 

tilvitnun.  

Dagsetning: _________________  

Undirskrift: _______________________________ 
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Viðauki G: Viðtalspurningar 

1. Hvernig heimanám sendir þú heim með nemendum þínum? 

2. Af hverju sendir þú þetta heimanám? 

3. Fá allir sama heimanám? 

4. Hvernig samræmist heimanámið kennsluháttum þínum í stærðfræði? 

 

 


