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Formáli 

Tilefni þessa meistaraverkefnis er sprottið af hugsjón minni um að starfa með hag nemenda 

að leiðarljósi, svo að þeir fái fjölbreytt tækifæri til náms og þroska. Ég tel að ein mikilvægasta 

forsenda þess að hagur nemenda verði tryggður sé farsælt samstarf heimilis og skóla þar 

sem kennarar og foreldrar eiga traust og gagnkvæmt samband. Ég bý að fræðilegri þekkingu 

um mikilvægi slíks samstarfs en mér var í mun að fá fram væntingar og viðhorf foreldra til 

viðfangsefnisins.  

Í námi mínu hefur mér þótt erfitt að taka afstöðu til heimanáms en það er órjúfanlegur 

þáttur í samstarfi heimilis og skóla. Með verkefni þessu skapaðist tækifæri fyrir mig til að 

rannsaka þessi málefni sem eru mér hugleikin og þar með tækifæri til að taka rökstudda 

ákvörðun um hvort, og þá af hverju, ég kýs að nemendur mínir sinni heimanámi eða ekki. 

Ég vil þakka skólastjórnendum þátttökuskólanna og viðmælendum mínum sérstaklega 

fyrir þátttöku í verkefninu, en án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið að veruleika. Mér til 

halds og trausts meðan á verkefninu stóð var unnusti minn, Daði Örn Jensson. Honum og 

syni okkar Aroni Ísak Daðasyni þakka ég fyrir ómetanlega þolinmæði og stuðning á meðan á 

vinnslu verkefnisins stóð. Jóhönnu Karlsdóttur, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

vil ég einnig þakka fyrir gagnlegar ábendingar, leiðsögn og hvatningu. Að lokum ber að nefna 

að sérfræðingur verkefnisins er Kristín Karlsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér 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. 

 

Reykjavík, 27. september 2018 

 

Ólöf Karla Þórisdóttir 
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Ágrip 

Samstarf heimilis og skóla er órjúfanlegur þáttur í skólagöngu barna á Íslandi. Forsendur til 

samstarfs skapast meðal annars með heimanámi sem getur verið bæði hefðbundið og 

óhefðbundið. Í gegnum tíðina hafa verið skiptar skoðanir um gagnsemi heimanáms og áhrif 

þess á námsárangur og heimilislíf barna. Svo virðist sem ríkjandi hefð í íslensku skólastarfi 

stjórni því að börn eru enn að sinna námi sínu heima, þrátt fyrir breytt landslag í skólamálum 

og samfélaginu almennt. Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í að skapa farsælt samstarf 

milli heimila og skóla og svo því verði komið við skiptir þátttaka þeirra og viðhorf til náms 

barna þeirra máli. 

Um var að ræða eigindlega rannsókn þar sem notuð voru viðtöl við sex foreldra barna í 4. 

bekk í grunnskóla. Markmið rannsóknarinnar var að fá fram viðhorf og væntingar foreldra 

um eigið hlutverk, hlutverk kennara og nemenda til heimanáms. Foreldrar voru dregnir af 

handahófi úr þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavík, Hafnarfirði og 

Garðabæ sem valdir voru út frá mismunandi stefnum skólanna um heimanám. 

Niðurstöður benda til þess að foreldrum þyki samstarf heimilis og skóla mikilvægt þar 

sem báðir aðilar eiga í gagnvirkum samskiptum um nám og hegðun nemenda. Foreldrar telja 

sig ekki þurfa að eiga mikil samskipti við skólann vegna heimanáms barna sinna og aukinna 

upplýsinga sé sjaldan þörf. Viðhorf foreldra til heimanáms er ýmist jákvætt eða neikvætt. 

Foreldrar sem eru hlynntir heimanámi telja það hafa áhrif á vinnubrögð nemenda í námi, svo 

sem skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum, auk þess sem þeir geta fylgst með gengi 

barna sinna í námi og hvað þau eru að fást við. Þeir sem tjáðu andstöðu við heimanám telja 

það vera framlengingu á skóladegi barna, valda togstreitu og taka yfir tómstundir og 

gæðastundir heimila. Foreldrar eru þó sammála um að heimalestur er nauðsynlegur. Óháð 

viðhorfum foreldra til heimanáms telja þeir að heimanám geti dregið úr jöfnum tækifærum 

barna til náms, sér í lagi hjá þeim sem eiga við námsörðugleika að stríða. Foreldrar leggja þó 

áherslu á að borið sé traust til kennara og að þeir fái svigrúm til að sinna kennslu. Þeir lýsa 

áhyggjum yfir því að of miklar kröfur séu gerðar til kennara og þeim fari fækkandi og 

leiðbeinendum fjölgandi. 
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Abstract 

Home and school cooperation: Six parents‘ perspective on 4th graders‘ homework in three 

elementary schools. 

The Icelandic education culture includes a strong partnership between home and school and 

one of the elements that cultivates that collaboration is homework, both traditional and 

untraditional. The advantages of homework and its effect on children´s learning and home 

environment has been under debate. Despite a different emphasis in education and in 

society overall, it still appears to remain a tradition for children to do part of their school 

work at home. Parents have an important role in creating a successful relationship between 

the home and school environment, which means their participation and attitude is an 

essential factor. 

In this qualitative study, interviews were taken with six parents of children in grade 4 in 

elementary school. The aim of the study was to analyse parents‘ perspectives and 

expectations about their own roles, the role of the teachers and the students in homework. 

Parents were randomly chosen from three elementary schools in the capital area, Reykjavík, 

Hafnarfjörður and Garðabær, the schools were chosen for their different policies on the view 

and use of homework. 

The results indicate that parents consider home and school collaboration important and 

that both parties should present information about students´ learning and behaviour 

although parents do not deem it necessary to have extensive communication with the 

school about their children´s homework. Parents´ attitude toward homework is twofold, 

both positive and negative. Those who are in favour of homework believe that it affects 

student learning practices, enhances their organizational skills and independent working 

methods, as well as giving the parents an insight into their child´s education. Those who are 

opposed to homework believe it to be an extension of the school day, causing tension and 

engulfing the children´s leisure and quality time with their families. However, they are in 

agreement about the necessity of reading at home. Regardless of parents´ perspectives 

towards homework, they believe that it can reduce children's equal opportunities for 

learning, especially for those with learning disabilities. Parents, however, emphasize the 

importance of placing trust and confidence in teachers to give them space to teach. They 

believe that too much is demanded of teachers as the number of liscensed teachers is 

decreased and the number of unlicensed teachers is increasing. 
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1 Inngangur 

Kennurum ber að starfa með hag nemenda að leiðarljósi og sjá þeim fyrir fjölbreyttum 

tækifærum til náms og þroska. Samstarf heimilis og skóla er ein mikilvægasta forsenda þess 

að hagur nemenda verði nægilega tryggður. Kennarar búa yfir fagþekkingu er varðar nám og 

kennslu en foreldrar eru sérfræðingar í þörfum barna sinna. Heimanám er órjúfanlegur 

þáttur í samstarfi heimila og skóla og svo virðist sem ríkjandi hefð í íslensku skólastarfi stjórni 

því að börn eru enn að sinna námi sínu heima, þrátt fyrir breytt landslag í skólamálum og 

samfélaginu almennt. Skóladagar barna eru almennt orðnir lengri en áður og margþætt 

verkefni taka við að loknum löngum skóladegi. 

Umræða um heimanám hefur verið hávær í samfélaginu síðustu ár og fagfólk jafnt sem 

foreldrar velta fyrir sér hvort þörf sé á og gagn sé að heimanámi. Í því samhengi er mikilvægt 

að varpa ljósi á viðhorf foreldra til heimanáms enda gegna foreldrar veigamiklu hlutverki í 

námi og námsframvindu barna sinna. Ljóst er að ef togstreita skapast um málefni barna er 

hætt við að þau lendi í óþægilegri stöðu þar sem þau þurfa að taka afstöðu með foreldrum 

eða kennurum. Slíkt er ekki ákjósanlegt ef samstarf heimilis og skóla á að vera farsælt. Að því 

sögðu er mikilvægt að sátt ríki um nám barna þar sem heimilin og skólinn vinna saman að því 

að gera nám barna farsælt. 

Ákvarðanir um nám og kennslu barna eru ekki teknar í tómarúmi og því er þörf á að fá 

fram viðhorf þeirra sem eiga í hlut og tengja við fræðilegan bakgrunn og niðurstöður fyrri 

rannsókna. Kennarar þurfa að geta tekið faglegar og rökstuddar ákvarðanir í kennslu og því 

er rannsókna þörf. Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar er: Hvernig tengist 

foreldrasamstarf og heimanám yngstu barna í grunnskóla? Undirspurningin er: Hver eru 

viðhorf foreldra barna á yngsta stigi til heimanáms? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Samstarf heimilis og skóla 

Víða í heiminum hefur samstarf heimilis og skóla tekið breytingum í gegnum tíðina. Snemma 

á 19. öld stjórnuðu foreldrar og samfélagið í Bandaríkjunum því sem fram fór í skólum. Það 

var í höndum foreldra og kirkjunnar að ráða og reka kennara eftir því sem við átti. Það var 

ekki fyrr en snemma á 20. öld sem fór að bera á breytingum. Faglærðir kennarar báru ábyrgð 

á að mennta börn í viðfangsefnum sem foreldrar höfðu ekki á valdi sínu. Á árunum 1980-

1990 kröfðust foreldrar þess að fá að taka aukinn þátt í námi barna sinna á ný þar sem þeir 

voru upplýstari en áður um stöðu þeirra í námi og vildu sjá til þess að þeir fengju góða 

menntun (Epstein, 2001, bls. 24). 

Samstarf heimila og skóla á Íslandi má rekja til fræðsluskyldu sem hvíldi á heimilum fram 

til ársins 1926. Fram að þeim tíma var á ábyrgð forráðamanna að sjá til þess að börn væru 

læs og skrifandi þegar skólaganga þeirra byrjaði við tíu ára aldur. Árið 1936 var fræðsluskyldu 

endanlega aflétt af forráðamönnum barna í kaupstöðum og bæjum og skólaskylda sett á fyrir 

öll börn frá sjö ára aldri. Boðið var upp á farkennslu fyrir börn í sveitum og þurftu börn að 

læra heima ef þau komust ekki í skólann. Fræðsluskýrslur frá þessum tíma bera þess merki 

að áhugaleysi hafi ríkt meðal foreldra en þó voru undantekningar á því meðal sumra foreldra 

sem vildu meiri kennslu fyrir börn sín (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 284-285). 

Foreldrasamstarf hér á landi má rekja mun lengra aftur en til þess þegar formleg ákvæði 

voru sett um foreldrasamstarf. Þar má einna helst nefna Sesselju Konráðsdóttur sem starfaði 

sem kennari og skólastjóri á árunum 1919-1949. Henni var annt um nemendur sína og 

upplýsti foreldra þegar upp komu vandamál. Hún fór heim til foreldra þar sem hún ræddi við 

þá á vinalegum nótum og stóð jafnframt fyrir foreldrafundum. Upp úr 1930 jókst upplýsing 

verulega, foreldrafélög spruttu fram, bekkjarkvöld voru haldin reglulega og hin ýmsu tímarit 

voru gefin út með það að markmiði að upplýsa almenning betur um skólastarf (Loftur 

Guttormsson, 2008, bls. 286-288). 

Snemma á áttunda áratug 20. aldar voru formleg foreldrafélög að myndast. Samstarf 

heimila og skóla hélt velli en formleg tilvist foreldrafélaga var lögfest í grunnskólalögum árið 

1974 og foreldraráð í grunnskólalögum árið 1995. Árið 1992 voru landssamtök foreldra, 

Heimili og skóli stofnuð. Hlutverk þeirra var að bæta skilyrði til uppeldis og menntunar barna 

og unglinga en einnig að veita ráðgjöf og sjá um útgáfu efnis sem tengist foreldrasamstarfi. 

Upp úr 1990 fór hlutdeild foreldra í skólamálum að aukast, meðal annars með því að skipa 

áheyrnarfulltrúa í fræðsluráðum og skólanefndum, síðar fulltrúa í skólaráði sem fest var í lög 

um grunnskóla 1995. Þess var enn fremur getið í lögum um grunnskóla 1995 að starfsfólk 

skóla ætti að efla samstarf heimila og skóla. Um aldamótin 2000 var viðhorf kennara til 
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samstarfsins það að þeir ættu að veita foreldrum og nemendum sína þjónustu en kærðu sig 

síður um þátttöku foreldra í skólastarfinu (Rúnar Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 

308-310). 

Kveðið er á um í 18. gr. núgildandi laga um grunnskóla að foreldrar og skólinn eigi að hafa 

samráð um skólagöngu barna, fylgjast með og styðja við þau í námi sínu. Þar ber að nefna 

námsframvindu, vellíðan og þátttöku foreldra í námi og skólastarfi barna sinna (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Foreldrum ber að gera skólanum grein fyrir viðeigandi upplýsingum 

um barn sitt og taka þátt í foreldrasamstarfi. Góð upplýsingagjöf milli heimila og skóla er 

talin forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi og menntun 

barna sinna en það er á ábyrgð skólanna að koma slíku samstarfi á og viðhalda því 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 45). Oftast nær eru skólar í góðum tengslum við heimilin 

og upplýsa foreldra ef börn þeirra eiga í vanda með námið. Kennarar minna foreldra gjarnan 

á þá ábyrgð sem þeir bera gagnvart námi barna sinna (Symeou, 2009, bls. 77). Tíð samskipti 

milli heimila, skóla og samfélagsins auka líkur á jákvæðu viðhorfi nemenda til náms og 

mikilvægi góðrar ástundunar (Epstein, 2001, bls. 404). 

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í námi og menntun barna og skapast forsendur til 

samstarfs heimilis og skóla meðal annars í gegnum heimanám nemenda (Kryger og Ravn, 

2009, bls. 7-8). Heimili og skóli barna er vettvangur velferðar og menntunar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 71). Mikilvægt er að skólinn og heimilin sjái ávinninginn sem hlýst af 

samvinnu í stað þess að líta svo á að um tvo ólíka staði sé að ræða sem eru í stöðugum 

átökum (Cooper, 2007, bls. xiii). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 71-72) kemur fram að 

foreldrar bera ábyrgð á því að börn þeirra sinni heimanámi sínu og sátt ríki um að 

tómstundastarf og annað starf utan skóla komi ekki niður á námi barna þeirra. 

Ekki eru allir foreldrar meðvitaðir um þann auð sem felst í því nánasta umhverfi sem 

börnum er búið, hvort sem það er innan veggja heimilanna eða utan þeirra og því er 

mikilvægt að hvetja foreldra til þess að nýta þau tækifæri sem þar leynast. Í samskiptum 

barna og foreldra fer fram nám auk tækifæra til frekara náms. Framkvæmdin er auðveld en 

hún snýst um að foreldrar veki áhuga og meðvitund barna sinna á umhverfinu, líkt og að lesa 

með og fyrir börnin, sýna þeim hvernig nafn þeirra er skrifað, veita umhverfinu eftirtekt og 

vera góðar fyrirmyndir. Foreldrar gegna ekki síður mikilvægu hlutverki áður en börn hefja 

formlega skólagöngu og utan við skólann eftir að skólaganga þeirra hefst. Mörg börn hafa 

aðgang að námsgögnum sem þau njóta að kljást við heimavið. Niðurstöður rannsóknar sýna 

fram á að þetta óformlega nám sem á sér stað á heimilum getur haft námslegan ávinning 

fyrir börn, þá sér í lagi læsi (Browne, 2009, bls. 231). 

Leggja skal áherslu á að samstarf heimilis og skóla sé byggt á jákvæðum samskiptum en 

ekki aðeins neikvæðum. Samskipti milli heimilis og skóla eru oft á neikvæðum nótum, oft 
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vegna sérþarfa í námi eða hegðunar. Aftur á móti ef mál sem eru neikvæð krefjast samskipta 

milli heimilis og skóla, skal leysa þau á farsælan hátt og beina þeim i jákvæðan farveg, þar 

sem foreldrar, nemandi og kennari vinna að því að styðja við nemandann og leita lausna 

(Epstein, 2001, bls. 54-55). 

Mikilvægt er að árétta að forsenda þess að viðhalda farsælu samstarfi heimilis og skóla 

felur í sér að ákvarðanir eru teknar með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Samstarfið felur í 

sér að veita nemendum góða menntun, þroska og árangur í námi. Leiðirnar að því eru 

margar og fela í sér fjölda annarra ávinninga á þeirri vegferð þegar nemendur stunda nám. 

Nemendur eiga að finna að í gegnum samstarfið eru þeir metnir sem einstaklingar sem 

tilheyra og skipta máli (Epstein, 2001, bls. 404-405). 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar sýna að 99% foreldra og starfsmanna skóla telja 

stuðning foreldra við börn sín nauðsynlegan (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, 

bls. 202). Oftast eru samskipti kennara við foreldra vegna einstakra nemenda fremur en 

heildarinnar og þá oftast með tölvupóstsamskiptum. Kennarar hafa oftar samband við 

foreldra vegna hegðunar á meðan foreldrar hafa oftar samband vegna náms barna sinna. 

Kennarar telja sig þó eiga oftar frumkvæði að samskiptum við foreldra, vikulega eða oftar. 

Samskiptin snúa einna helst að hegðun nemenda, samskipti á milli nemenda, náms eða 

heimanáms. Það sem er áhugavert við niðurstöðurnar er að rúmlega fjórðungur foreldra 

hefur samband við kennara og stjórnendur sjaldnar en einu sinni ári og yfir helmingur 

foreldra töldu nánast aldrei vera haft samband við sig. Ljóst er að samskipti heimilis og skóla 

eru því afar takmörkuð þrátt fyrir viðurkenningu beggja aðila á mikilvægi þess (Kristín 

Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 204-205). Í ljósi framangreindra atriða er 

gagnlegt að ræða um samstarf heimilis og skóla út frá því hvernig ólíkir einstaklingar hafa 

áhrif á velgengni samstarfsins. 

2.1.1 Kenning Epsteins 

Þeir sem láta sig varða samstarf heimilis og skóla eru sammála því að mikilvægt sé að það 

leiði gott af sér fyrir alla hlutaðeigandi; nemendur, foreldra, kennara og skólann (Epstein, 

2001, bls. 51). Vinni allir saman verður samstarfið sem best og árangur skilar sér í velgengni 

nemenda í námi (Epstein, 2001, bls. 22). Mikilvægt er að kennarar horfi ekki eins á alla 

nemendur sína, heldur sem einstaklinga með mismunandi bakgrunn þar sem margir ólíkir 

þættir móta hann. Ef slíkt er ekki gert er hætt við að fjölskyldur nemenda verði aðskildar 

skólanum en skólinn, samfélagið og heimilin eru allt hluti af námi og þroska barna (Epstein, 

2001, bls. 403). 

Epstein (2001) hefur sett fram sex flokka sem nýta má í samstarfi heimilis og skóla, þar 

sem fjallað er um hlutskipti áður nefndra aðila. Flokkarnir eru uppeldi (e. parenting), 
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samskipti (e. communication), sjálfboðaliðar (e. volunteering), heimanám (e. supporting 

learning), ákvarðanir (e. decision-making) og tengsl við samfélagið (e. community 

collaboration) (Epstein, 2001, bls. 55-56). 

• Flokkurinn uppeldi byggir á því að veita fjölskyldum stuðning í að skilja og styðja við 

þroska og nám barna (Epstein og Van Voorish, 2010, bls. 2). 

• Samskipti fela í sér það sem fer fram í skólanum og árangur nemenda þar (Epstein og 

Van Voorish, 2010, bls. 2). 

• Sjálfboðaliðar er sá flokkur sem felur í sér að virkja foreldra til að aðstoða með 

verkefni nemenda í skólanum eða á öðrum stöðum (Epstein og Van Voorish, 2010, bls. 

2). 

• Heimanám er sá flokkur sem felur í sér stuðning kennara við foreldra við heimanám 

barna þeirra. Það felur í sér að upplýsa foreldra um hvað nemendur eiga að læra og 

hvernig þeir geta aðstoðað börn sín við heimanámið (Epstein og Van Voorish, 2010, 

bls. 2). 

• Ákvarðanir er sá flokkur sem leggur áherslu á mikilvægi þess að allir foreldrar séu 

þátttakendur innan skólans og hafi þannig áhrif (Epstein og Van Voorish, 2010, bls. 2). 

• Tengsl við samfélagið felur í sér að nýta og samþætta auðlindir samfélagsins til að 

styðja og styrkja skólastarfið, nemendur og fjölskyldur þeirra. Það má gera með því að 

skipuleggja athafnir sem gagnast samfélaginu en eru á sama tíma lærdómstækifæri 

fyrir nemendur. Kennarar og foreldrar trúa því að þeir hafi sömu markmið fyrir börn 

sín í námi sem er árangursríkast þegar foreldrar og kennarar vinna saman (Epstein, 

2001, bls. 22). 

Líkt og Epstein og Van Voorish (2010, bls. 2) nefna er heimanám einn af þeim þáttum sem 

allir hlutaðeigandi þurfa að láta sig varða í samstarfi heimilis og skóla. Í ljósi þessa verða 

heimanámi gerð frekari skil og hugsanleg áhrif þess á samstarfið. 

2.2 Heimanám 

Heimanám er greypt í menningarhefð samfélaga og það er ekki fyrr en nýlega sem fólk, þá 

sér í lagi foreldrar og kennarar, fer að spyrja sig um réttmæti heimanáms með tilkomu 

breyttra samfélaga (Vatterott, 2009, bls. 1; Xu og Yuan, 2003, bls. 26). Með aukinni vitund 

um persónulegar þarfir, gildi, mismunandi menningu og frelsi einstaklingsins breikkar bilið á 

milli fjölskyldna og skóla. Þessar forsendur vekja einnig upp háværar raddir meðal foreldra og 

nemenda um réttmæti þess hvort og hvernig skuli tekist á við heimanámið. Hér áður var litið 

á heimanám sem forvörn þess að börn myndu sækja í áhættuhegðun og mikilvægi frítíma og 

leiks barna var ekki metið til þroska líkt og nú er viðurkennt (Vatterott, 2009, bls. 28-30). 

Hér áður var að mestu fengist við lestur, ritun og vinnubókavinnu sem byggði á einföldum 

æfingum til þess að aga hugann (Vatterott, 2009, bls. 1-2). Í dag er aftur á móti lögð áhersla á 
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félagslega,- menningarlega og menntunarlega þætti í heimanámi. Ekki er einungis um 

fræðileg verkefni að ræða heldur koma fjölskyldur, jafningjar, samfélagið og náttúran við 

sögu, ekki síður en skólinn (Corno, 2000, bls. 529). Samhliða þróun samfélaga þróaðist 

heimanámið og varð flóknara svo að enn fleiri fóru að eiga í vanda með það. Breytt staða 

kallaði eftir ráðleggingum og hafa fjölmargar bækur verið skrifaðar í þeim tilgangi að styðja 

við foreldra til þess að fá börn til að læra heima (Vatterott, 2009, bls. 1-2). 

Velta má fyrir sér hvort skólasamfélagið og kennarar séu fastir í viðjum vanans. Eftir langa 

viðveru nemenda í skólanum eru þeir gjarnan sendir heim með viðbótarverkefni sem þeir 

þurfa að ljúka heima. Þrátt fyrir óánægju nemenda og erfiðleika foreldra og kennara að 

takast á við tilfinningar nemenda sinna þá þykir sjálfsagt að börn læri heima (Kohn, 2006, bls. 

3). 

Heimanám eru verkefni skipulögð af kennurum fyrir nemendur auk undirbúnings fyrir 

próf og ætlast er til að þeir vinni heimanám sitt utan skipulagðar kennslu (Symeou, 2009, bls. 

76). Aftur á móti ljúka sumir nemendur heimanámi sínu á skólatíma og þess vegna er ekki 

hægt að fullyrða að heimanám sé unnið utan skólatíma (Cooper, 2007, bls. 4; Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 

140). Sumir nemendur vinna heimanám sitt einnig í strætó, hjá vinum eða á bókasafni 

(Corno, 2000, bls. 529). Ekki eru allir sammála því að heimanám megi vinna utan veggja 

heimilisins. Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir (2005, bls. 

104) telja að heimanám eigi ekki að vinna í skólanum, en slíkt sé viðbótarnám við fasta 

skólaviðveru. Heimanám eigi að fara fram á heimilum og fela í sér þann tilgang að efla 

samhjálp foreldra og barna við vinnu heimaverkefna. Þannig skapast tækifæri til að dýpka og 

auka þekkingu nemenda í gegnum umræður auk þess sem foreldrar fái tækifæri til að fylgjast 

með námsgengi barna sinna og þeim viðfangsefnum sem þau fást við í náminu. 

Heimanám getur verið unnið í hóp, einstaklingslega og jafnvel verið háð þátttöku foreldra 

eða systkina. Sum heimaverkefni eru unnin yfir langt tímabil meðan að önnur eru unnin á 

styttri tíma. Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir því að oftast er markmið og tilgangur 

heimanáms margþætt (Cooper, 2007, bls. 4-7). 

Síðustu áratugi má finna opinber gögn þar sem fræðimenn, ýmist talsmenn eða 

andstæðingar heimanáms, færa rök fyrir afstöðu sinni. Umræðurnar hafa að mestu beinst að 

magni þess heimanáms sem lagt er fyrir, hvort eigi að auka það eða minnka og áhrif þess á 

nemendur og námsárangur þeirra (Cooper, 2007, bls. 1-2). Kennarar þurfa að vera upplýstir 

um kosti og galla heimanáms og taka vel ígrundaða afstöðu til þessa málaflokks í kennslu 

sinni. Cooper (2007, bls. 4) vísar í rannsókn frá árinu 2006 þar sem kom í ljós að þrátt fyrir 

háværar umræður síðustu áratugi sé ekki greinanleg breyting á magni heimanáms sem lagt 

er fyrir. Þó bar á örlítilli aukningu á meðal yngstu nemendanna, sex til átta ára. Framfarir 
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hafa þó orðið í formi heimanáms og eru kennarar farnir að nýta sér heimaverkefni í gegnum 

netið. Aðgengi er auðvelt fyrir nemendur og kennara og býður upp á daglega endurgjöf sem 

er talin vænleg (Van Voorhis, 2009, bls. 142). 

Heimanám getur haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif, jafnvel á sama tíma. Sum verkefni 

efla nemendur meðan önnur gera það ekki. Þegar heimanám er unnið getur það haft 

námslegan ávinning fyrir nemendur en tekið frá þeim eitthvað annað í staðinn, samanber 

tækifæri til að stunda tómstundir. Hér ríður á að kennarar og foreldrar einbeiti sér að 

jákvæðum þáttum heimanáms frekar en neikvæðum (Cooper, 2007, bls. 12). 

Seint verður þó ágreiningur um mikilvægi góðrar kunnáttu í móðurmáli, en hún er talin 

undirstaða staðgóðrar menntunar. Í því samhengi ber að nefna mikilvægi lesturs en góð 

lestrarfærni er talin undirstaða ævináms og forsenda þess að afla sér þekkingar og 

upplýsinga í ræðu og riti sem gerir einstaklingum fært að taka virkan þátt í samfélaginu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 97; 99; Cain, 2010, bls. 2). Hafi börn góðan málskilning 

við upphaf grunnskólagöngu aukast líkur þeirra til farsæls lestrarnáms sem talið er hafa 

forspárgildi fyrir framgöngu nemenda í námi (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2011, bls. 1; 13-14). Málskilningur felur í sér færni barna til að vinna 

og leika með hljóð og orð tungumálsins (Pence og Justice, 2008, bls. 4-5). 

Niðurstöður rannsóknar sem birtust árið 2010 í Bretlandi sýndu fram á tengsl milli þess 

að eiga bækur á heimilum og áhuga barna á bókum. Í ljós kom að þau börn sem fá hvatningu 

foreldra við lestur, sjá foreldra sína lesa og fá tækifæri til að ræða við þá um innihald bóka 

eru líklegri til þess að njóta lesturs, lesa reglulega, skapa með sér jákvætt viðhorf til lesturs 

og trúa því að lestur hafi gildi fyrir eigin árangur í lífinu (Clark og Hawkins, 2010, bls. 5-6). 

Þessar niðurstöður eru þær sömu og Kristín Aðalsteinsdóttir (2012, bls. 83) og fleiri komust 

að um tengsl þess að eiga bækur á heimilum og áhuga barna á lestri. Það sem er áhugavert í 

þeim niðurstöðum er að íslensk börn hafa mun minni áhuga á lestri en börn frá Spáni, 

Englandi og Tyrklandi og spyrja má hvort aðstæður á Íslandi hafi breyst í þá veru að 

bókakostur á heimilum og almennur áhugi á bókum hafi minnkað. Niðurstöður rannsóknar 

um læsi íslenskra níu og fjórtán ára barna frá árinu 1993 leiddu í ljós að bókakostur og fjöldi 

bóka á heimilum barna skiptir máli fyrir árangur þeirra í lestri. Enn fremur kom í ljós að fjöldi 

bóka á heimilum íslenskra barna er næst mestur af þeim 27 þjóðum sem tóku þátt á meðal 

níu ára barna. Auk þess sem að fjöldi bóka á heimilum íslenskra barna auk barna frá Kanada, 

Noregi og Svíþjóð er næst mestur af þeim 32 þjóðum sem tóku þátt á meðal fjórtán ára 

barna (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1993, bls. 10; 58-59). 
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2.2.1 Hefðbundið og óhefðbundið heimanám 

Heimanám getur haft margs konar tilgang og mikilvægt er að kennarar, foreldrar og 

nemendur geri sér grein fyrir honum hverju sinni. Hefðbundið heimanám byggir yfirleitt á 

verkefnum sem nemendur hafa áður tekist á við í skólanum og eru oftast þjálfunar- og 

endurtekningaræfingar. Með því fá nemendur tækifæri til að læra ákveðin vinnubrögð í 

námi, tímastjórnun, sjálfstjórn, þrautseigju og ábyrgð á eign námi (Nelsen, Duffy Escobar, 

Ortolano og Owen-Shocki, 1996, bls. 197-198). Endurtekningaræfingar fela í sér að kanna 

þekkingu nemenda, þjálfa og festa í minni. Nemendum er ætlað að leysa verkefnin nokkuð 

auðveldlega og gjarnan eru þau unnin í æfingabókum eða á vinnublöðum. Slíkar æfingar eru 

til dæmis notaðar í lestrar- og málfræðikennslu, íþróttum og skrift. Nemendur endurtaka 

sambærileg verkefni mörgum sinnum til þess ná ákveðinni færni og þjálfa sig betur, fyrst í 

skólanum og endurtaka það svo gjarnan heima (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 87-88). 

Óhefðbundið heimanám felur oft í sér þrautalausnir. Þær krefjast þess að nemendur beiti 

rökhugsun, takist á við viðfangsefni í víðu samgengi og leiti ólíkra leiða að lausn. 

Þrautalausnir eru stór hluti af lífi flestra þar sem fjölbreyttar aðstæður samfélagsins krefjast 

lausnaleitar, þar ber að nefna í vinnu, á heimilum, í námi og lengi mætti telja. Með því að 

beita þrautalausnum eflum við jákvætt viðhorf nemenda til hinna ýmsu verkefna sem 

reynast ekki flókin eða erfið heldur áskorun og tækifæri til lausna (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 139). Óhefðbundið heimanám getur verið margs konar, þar má nefna margþætta 

samveru með foreldrum og fjölskyldu. Nemendum getur verið falin ábyrgð á hvað þeir vilja 

gera og á framkvæmdinni. Kostur slíks náms er að nemendur fá tækifæri til að skipuleggja 

tíma sinn og fylgja áætlun sinni eftir en á sama tíma eiga gæðastund með fjölskyldu sinni. 

Mikilvægt er að kennarar geri nemendum sínum grein fyrir því að þeir (nemendur) eiga að 

skipuleggja námið með það að markmiði að það höfði til þeirra sjálfra og þeirra sem njóta 

með þeim og þar með hafa gaman af. Gæðastundir sem þessar geta verið til dæmis að elda 

saman, velja bók í sameiningu og lesa hana saman, útivera og margt fleira. Þegar nemendur 

koma aftur í skólann miðla þeir reynslu sinni með samnemendum sínum, ýmist skriflega eða 

munnlega (Nelsen, o.fl., 1996, bls. 196-197). 

Óvæntar uppákomur í lífi barns er tilvalinn vettvangur til heimanáms, líkt og 

fótboltaleikir, menningarviðburðir, gönguferðir eða annað sem á daga þess drífur. Aðstæður 

sem þessar geta orðið tækifæri til stærðfræðiverkefna eða að börn skrifi um reynslu sína 

(Corno, 2000, bls. 529-530). Jafnframt hefur verið bent á að tómstundir barna hafa 

lærdómsgildi. Í gegnum tómstundir geta börn öðlast mikilvæga þekkingu og færni sem nýtist 

þeim í lífinu (Cooper, 2007, bls. 11; Kralovec og Buell, 2000, bls. 56-58). Í Bandaríkjunum hafa 

samtök íþróttakennara hvatt félagsmenn sína til að nýta óhefðbundið heimanám með því að 

skipuleggja verkefni sem fela í sér hreyfingu sem getur falið í sér að samvera fjölskyldna 
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aukist um leið og hún getur hvatt til heilbrigðari lífstíls. Áhersla er lögð á hreyfingu sem hæfir 

getu hvers einstaklings, eflir færni og eykur tækifæri fjölskyldna til samveru. Hér er ekki 

aðeins átt við börn og foreldra heldur eru allir hvattir til þátttöku, foreldrar, systkini, 

nágrannar, ömmur, afar, frænkur, frændur og hver sem er (Williams og Hannon, 2013, bls. 3-

6). 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar leiddu í ljós að hefðbundið heimanám er ríkjandi á 

meðal yngstu barna í grunnskóla á Íslandi. Lestur er í forgangi þar sem nemendur lesa 

daglega heima og oftast kvitta foreldrar í samskiptabók til staðfestingar þess að barn þeirra 

hafi lesið heima í þeirra áheyrn. Á eftir lestri má nefna skriftaræfingar og stærðfræðiverkefni 

en sjaldgæft er að heimanámið sé óhefðbundið, þó eru undantekningar á því (Ingvar 

Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 

140-141). 

2.2.2 Skipulag heimanáms 

Lengi vel var talið að nemendur sem fengju mikið heimanám hefðu góðan kennara og þeir 

nemendur sem fengju lítið heimanám hefðu síðri kennara. Auk þess sem að þeir sem vinna 

heimanám sitt séu góðir nemendur en hinir ekki. Ljóst er að alhæfingar sem þessar eiga ekki 

við rök að styðjast. Forsendur nemenda eru margs konar og leika lykilhlutverk í því hvort 

nemendum er fært að takast á við heimanám sitt (Vatterott, 2009, bls. 13). 

Vatterott (2010, bls. 10) hefur tekið saman fimm þætti sem einkenna vel skipulagt 

heimanám. Þeir eru tilgangur, skilvirkni, eignarhald, hæfni og uppsetning verkefna. 

• Tilgangur: Heimanám þarf að hafa tilgang og nemendur þurfa að upplifa að það sé 

tilgangur með því sem þeir gera. Það þarf að miða að námsstíl nemenda og hafa 

tilgang en ekki vera gert af ákveðnum vana, til dæmis af því að kennararnir sjálfir hafa 

fengist við þess konar heimanám. Gagnlegt getur verið að fá nemendur með sér í lið 

við að útfæra verkefni sem eru tengd þeim færniþætti sem er verið að þjálfa. Kennari 

þarf að vera viss um að nemendur hafi öðlast viðeigandi hæfni til þess að takast á við 

heimanámið. Heimanám getur gefið kennurum innsýn í skilning nemenda á 

námsefninu og hvort þeir hafi lært það sem lagt var upp með verkefninu. Heimanám 

er talið árangursríkast sé það í litlu magni og góður tími er gefinn til úrvinnslu, þá 

nokkrir dagar eða jafnvel vika (Vatterott, 2010, bls. 10-11). Tilgangur heimanáms getur 

verið þjálfun, undirbúningur, endurtekning, samþætting færniþátta eða yfirfærsla. 

Með yfirfærslu er átt við að nemendur vinna með áður lærða færni í nýju samhengi og 

aðstæðum. Einnig getur heimanám verið lagt fyrir án þess að fela í sér 

kennslufræðilegan tilgang, samanber refsingar og til að auka samskipti foreldra og 

barna. Þar sem tilgangur þess er misjafn er heimanám ólíkt vegna þyngdar, lengdar, 

tilgangs, hæfni, vals nemenda, tímatakmarka og félagslegs samhengis (Cooper, 2007, 

bls. 4-7). 
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• Skilvirkni: Heimanám á að vera skilvirkt og á ekki að krefjast óhóflegs tíma né vera 

flókið. Talið er að nemendur læri meira á verkefnum sem eru einföld, með skýran 

tilgang og krefjast ekki vinnu sem tengist ekki þeirri færni sem unnið er að. Ef markmið 

heimanáms er ekki að þjálfa til dæmis fínhreyfingar, þá á ekki að leggja áherslu á að 

klippa, líma og teikna. Í þessu samhengi þurfa kennarar að skipuleggja hvernig sé best 

að skila af sér verkefnum. Beita má margs konar aðferðum til þess að ná 

hæfniviðmiðum en leiðirnar eru misvel til þess fallnar (Vatterott, 2010, bls. 11-12). 

• Tengsl nemenda við verkefni: Mikilvægt er að nemendur tengist því verkefni sem þeir 

eiga að leysa. Þeir þurfa að upplifa að verkefnið nái til námsstíls þeirra og áhuga en 

þannig má skapa áhuga nemenda á heimanámi. Ein einfaldasta aðferðin er að leyfa 

nemendum að hafa áhrif á val viðfangsefna, hvernig þeir vilja vinna verkefnin eða skila 

þeim. Þannig upplifa þeir hlutdeild í verkefnum sínum og það verður þeim 

merkingarbærara (Vatterott, 2010, bls. 12-13). 

• Hæfni: Nemendur eiga að upplifa að þeir ráði við heimanám sitt og að þeir geti lokið 

því án aðstoðar. Heimanám sem er nemendum of erfitt er ekki talið gott fyrir þá. Eitt 

og sama verkefni hentar ekki öllum nemendum. Þess vegna þurfa þeir gjarnan verkefni 

á mismunandi þyngdarstigum og lengd. Sumir nemendur þurfa að fá verkefnin bútuð 

niður, ítarlegri eða einfaldari leiðbeiningar. Talið er ákjósanlegt að miða við ákveðna 

tímalengd við heimanám en ekki magn. Ástæðan er sú að einn nemanda getur tekið 

15 mínútur að ljúka heimanáminu meðan það getur tekið þann næsta klukkustund 

(Vatterott, 2010, bls. 13-14). 

• Útlit og uppsetning: Útlit og uppsetning verkefna skiptir miklu máli og hvernig þau ber 

fyrir sjónir nemenda. Löng verkefni, of miklar upplýsingar, langur listi dæma og 

skilgreiningar eru óaðlaðandi í augum sumra nemenda og líklegt er að þeir gefist upp 

áður en þeir byrja. Einfaldar og stuttar útskýringar, gott pláss til að vinna verkefnið og 

myndir eru líklegri til að grípa athygli nemenda auk þess sem þau virðast skemmtileg 

og áhugaverð (Vatterott, 2010, bls. 15). 

Hægt er að takast á um kosti og galla heimanáms. En mikilvægast af öllu er að það taki mið af 

þörfum, aðstæðum og þroska hvers nemanda og hafi þann tilgang að skapa nemendum 

jákvætt viðhorf til náms þannig að þeir fái síður leið á því (Bembenutty, 2011, bls. 340-341). 

Heimanám er fyrir alla nemendur bekkjarins og enginn er undanþeginn þar. Það er í valdi 

kennara að skipuleggja heimanám nemenda þannig að það taki mið af getu hvers og eins og 

þar með geta nemendur verið með ólík verkefni að lengd og þyngd. Verkefnin eiga það 

sameiginlegt að þau stuðla að því að allir nemendur geti verið virkir þátttakendur í 

umræðum um viðfangsefnið, út frá eigin getu (Corno, 2000, bls. 530). 

Heimanám er ekki gert til skemmtunar. Aftur á móti getur rétt samsett heimaverkefni, 

sem felur í sér hæfilega áskorun og færni, verið skemmtilegt og er í því samhengi talað um 

flæði. Flæði er ástand þar sem virðist sem stund og staður gleymist og einstaklingi tekst að 
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sökkva sér í viðfangsefni sín (Corno, 2000, bls. 529-530). Það þarf að vera þess eðlis að 

nemendur ráði vel við það. Ef börn ráða illa við verkefnið er hætt við að þau forðist það, 

vegna þess að það skapar togstreitu milli þeirra og foreldra sem jafnvel beita valdi eða kaupa 

barn sitt til verks. Sé heimanám unnið gegn vilja barna er nokkuð öruggt að þau tileinki sér 

ekki inntak þess og andrúmsloft heimilisins einkennist af togstreitu en ekki ánægju (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 104), auk þess sem 

þrýstingur stuðlar ekki að bættum námsárangri (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2010, bls. 60). 

Kennurum ber að leiðbeina nemendum sínum um hvernig skal takast á við heimanám. 

Allir kennarar munu standa frammi fyrir því að einhver nemandi þeirra kemur í skólann og 

hefur ekki lokið við heimanám sitt. Þeim ber að hafa í huga að hinar ýmsu ástæður geta legið 

þar að baki. Heimaverkefnið getur hreinlega verið of erfitt eða langt fyrir vinnuhraða 

nemandans. Nemendur getur einnig skort skipulagshæfni og því getur verið áskorun í því 

einu að fara með heimaverkefni heim, vinna það eða koma með það aftur í skólann innan 

tiltekins tíma. Nemendur skortir oft hvatningu, þeir gefast upp og mynda neikvætt viðhorf til 

verkefna, jafnvel vegna þess að þeim gengur erfiðlega að vinna þau. Fjölskylduaðstæður geta 

einnig valdið því að heimavinnan er ekki unnin. Þá geta tómstundir haft áhrif eða aðstæður 

og verkfæri eru ekki til staðar á heimilum. Að lokum geta persónulegar aðstæður verið 

ástæðan. Nemendur geta upplifað kvíða, þunglyndi, vandamál innan fjölskyldna eða annað. 

Mis auðvelt er að koma auga á áðurnefnda þætti en kennarar þurfa að vera vakandi fyrir 

vísbendingum sem geta leitt til skýringa á því ef nemandi sinnir sjaldan eða aldrei heimanámi 

sínu (Vatterott, 2009, bls. 126-127). 

Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. (2005, bls. 104) telja að æskilegur tími fyrir heimanám ungra 

barna sé ekki meira en 30-60 mínútur á dag. Aftur á móti telja sumir fræðimenn að börn í 1. 

bekk eigi aðeins að læra heima í 10 mínútur, börn í 2. bekk í 20 mínútur og svo framvegis. 

Samkvæmt þessu eykst heimanám barna því um 10 mínútur þegar börn færast upp um bekk 

(Kohn, 2006, bls. 83-84; Van Voorhis, 2009, bls. 142; Vatterott, 2009, bls. 79). Þessi tími er 

aðeins til viðmiðunar og þegar nemendur verða eldri má vel vera að sumir ráði við meira og 

aðrir minna (Vatterott, 2009, bls. 79). Bent hefur verið á að of mikill tími við skrifleg 

heimaverkefni geti leitt til líkamlegrar og andlegrar þreytu og því er talið farsælt að brjóta 

það upp með frítíma inn á milli (Cooper, 2007, bls. 11-12). Hafa þarf í huga að ekki er hægt 

að fullyrða neitt í þessum efnum þar sem einstaklingar eru ólíkir og skilyrði til náms háð 

mörgum þáttum. Þar ber að nefna námsstíl nemenda og við hvaða aðstæður þeim líður best 

þegar þeir læra. Námsstíll nemenda tekur tillit til umhverfisþátta, svo sem staðsetningar, 

birtu, hljóðs, sjónrænna þátta og hreyfingar í lærdómsferlinu (Vatterott, 2009, bls. 81). Einnig 

þarf að huga að aldri og fjölskylduaðstæðum hvers nemenda sem getur haft áhrif á þann 

tíma sem nemendur nýta í heimanám sitt. Aðstæður nemenda til að sinna heimanámi geta 
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einnig valdið því að þau klára ekki, eða vinna það almennt ekki (Vatterott, 2009, bls. 

126;129). 

Kennarinn þarf einnig að hafa í huga hvort og þá hvernig hann hyggst veita endurgjöf fyrir 

heimaverkefni. Stundum er engin endurgjöf þar sem markmiðið er að ljúka verkefninu en í 

öðrum tilfellum fá nemendur endurgjöf til staðfestingar á að heimanám hafi verið unnið 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 105-106). 

Niðurstöður rannsóknar Ingvars Sigurgeirssonar o.fl. (2014, bls. 140) leiddu í ljós að á 

Íslandi sinnir meiri hluti nemenda heimanámi. Kennarar reyna þó að halda því í lágmarki en 

oftast nær er eitthvert heimanám vikulega. Víða í skólum er stuðst við heimanámsáætlanir, 

sem gerðar eru til dæmis einu sinni í viku. Slíkt gefur tækifæri til að skilgreina markmið 

heimanáms og gefa haldbærar leiðbeiningar. Vikuskipulag eykur möguleika á að ákveða 

hvenær vikunnar er best að sinna heimanáminu þar sem skóladagarnir eru gjarnan langir og 

við taka tómstundir eða annað sem á daga fjölskyldna drífur (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005, bls. 105-106). Með aukinni tæknivæðingu nota margir skólar Mentor til að miðla 

áætlum sem þessum. Mentor er heildstætt upplýsinga- og námskerfi fyrir nemendur, 

foreldra og skóla sem hefur verið notað hér á landi undanfarin ár (Nanna Kristín Christiansen, 

2010, bls. 123). 

2.3 Kostir heimanáms 

Talsmenn heimanáms telja það hafa góð áhrif á ung börn. Með því að takast á við heimanám 

frá ungum aldri þrói börn með sér góðar lærdómshefðir, þau læri að taka ábyrgð, skipuleggja 

tíma sinn og gera sér grein fyrir að nám getur átt sér stað hvar sem er (Bembenutty, 2011, 

bls. 341; Corno, 2000, bls. 534-545; Cooper, 2007, bls. 10; Nanna Kristín Christiansen, 2010, 

bls.128). Allt eru þetta hefðir sem geta enst þeim ævilangt. Heimanám telst ekki aðeins 

ákjósanlegt fyrir nemendur heldur einnig fyrir foreldra. Í gegnum heimanám geta foreldrar 

fylgst með námsframvindu barna sinna, veitt jákvæðan stuðning og skapað þannig jákvæð 

viðhorf til náms og skóla sem talið er að ýti undir námsárangur (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010, bls. 60; Bembenutty, 2011, bls. 341; Cooper, 2007, bls. 

10; Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 140; Walker, Hoover-Dempsey, Ice og Whitaker, 

2009, bls. 25; 29). Til þess að þátttaka og stuðningur foreldra verði sem bestur er mikilvægt 

að markmið heimanámsins séu skýr, leiðbeiningar góðar og aðgengilegar og viðfangsefnið 

veki áhuga (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 128-129). 

Segja má að heimanám geti skapað brú þekkingar á milli heimila og skóla. Með því er átt 

við að nemendur fái tækifæri til að deila reynslu sinni að heiman í skólanum en að sama 

skapi fái þeir tækifæri til að miðla reynslu sinni úr skólanum og heim. Heimanám er einnig 

talið geta verið vettvangur samskipta á milli nemenda. Jafningjastuðningur er talinn afar 
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vænlegur til að deila hugmyndum og reynslu. Börn virðast nú orðið vera meira ein heima en 

áður og má nýta heimanámið til þess að eiga samskipti; í gegnum veraldarvefinn, síma og í 

eigin persónu við samnemendur (Corno, 2000, bls. 533-534). 

Í ljósi þess sem hefur verið rætt hér að framan má vísa til flokka sem Cooper (2007, bls. 8-

10) hefur sett fram um kosti heimanáms. Þeir eru áhrif og árangur, langtímaáhrif, önnur áhrif 

og þátttaka foreldra. 

• Áhrif og árangur: Heimanám ber með sér skjótan árangur og jákvæð áhrif á nemendur 

og er það talið vera röksemd fyrir því að heimanám er lagt fyrir. Deilt er þó um þann 

tíma sem nemendur eyða í heimanám en talsmenn þess telja að þeim tíma sem varið 

er í verkefni heima skili auknum lærdómi og skilningi (Cooper, 2007, bls. 9-10). 

Ávinningurinn er sá að nemendur öðlast betri staðreyndaþekkingu, betri þekkingu á 

viðfangsefnum og betri tengsl við áhersluatriði námskráa (Corno, 2000, bls. 534-545; 

Cooper, 2007, bls. 9-10). 

• Langtímaáhrif: Áhrif heimanáms til langs tíma eru meðal annars þau að nemendur 

skapa með sér jákvætt viðhorf til skóla, hafa frumkvæði til lærdóms utan skólatíma og 

þróa með sér betri námsvenjur og færni í námi (Corno, 2000, bls. 534-545; Cooper, 

2007, bls. 10). 

• Önnur áhrif: Önnur áhrif af heimanámi eru betri sjálfstjórn, tímastjórnun, aukin 

forvitni og áhugi á að takast á við þrautalausnir að eigin frumkvæði (Corno, 2000, bls. 

534-545; Cooper, 2007, bls.10). 

• Þátttaka foreldra: Heimanám gefur foreldrum kost á að fylgjast með og taka þátt í 

námi barna sinna. Það eykur einnig möguleika foreldra á þátttöku í skólastarfi barna 

sinna og þar með námi þeirra (Cooper, 2007, bls. 10). 

Dregnar hafa verið saman niðurstöður úr rannsóknum á heimanámi í Bandaríkjunum á 

árunum 1987-2003. Rannsóknirnar voru framkvæmdar til þess að athuga hvort heimanám 

hafi áhrif á námsárangur barna og voru gerðar annars vegar á nemendum sem fengu 

heimanám og hins vegar þeim sem fengu ekkert heimanám. Í ljós kom að heimanám hefur 

almennt jákvæð áhrif á námsárangur barna (Cooper, Robinson og Patall, 2006, bls. 47). Það 

virðist þó vera misjafnt eftir aldri hvort greina megi bættan námsárangur hjá nemendum. 

Fyrir nemendur á yngsta stigi hefur heimanám ekki áhrif á námsárangur. Aftur á móti sýna 

niðurstöður fram á bættan námsárangur nemenda á mið- og unglingastigi (Cooper o.fl., 

2006, bls.4; Vatterott, 2009, bls. 60). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að nemendur sem 

sinna heimanámi sínu ná betri árangri í námi en þeir sem sinna því ekki. Auk þessa sýna 

niðurstöður fram á að 73% þeirra nemenda sem læra heima fá hærri einkunnir en þeir sem 

ekki læra heima (Cooper, 2007, bls. 19). 

Sýnt hefur verið fram á að þeir sem verja meiri tíma í heimanám ná betri námsárangri 

(Cooper, 2007, bls. 23-24). Hafa ber þó í huga að þeir nemendur sem eru sterkir námsmenn 
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hafa jafnan meiri þolimæði en aðrir nemendur til að takast á við heimanám og eyða því meiri 

tíma í það. Þeir komast þar af leiðandi yfir meira námsefni sem skilar þeim mögulega betri 

námsárangri. Viðhorf nemenda til skóla getur einnig haft áhrif. Til eru nemendur sem eru 

sterkir námsmenn, eyða ekki löngum tíma í heimanám og gengur samt mjög vel, en einnig 

eru til nemendur sem eyða löngum tíma í heimanámið í von um að ná góðum árangri en 

einkunnir sýna ekki fram á að aukinn tími skili viðkomandi nemendum betri námsárangri 

(Glasman, 2009, bls. 45-46). Það er því erfitt að alhæfa um þessar niðurstöður þar sem ekki 

er ljóst hvort sterkir námsmenn læri meira heima eða þeir sem læra meira heima verði 

sterkir námsmenn (Cooper, 2007, bls. 24-25). 

Sumir kennarar telja heimanám einnig nýtast vel til að sjá hver raunverulegur skilningur 

nemenda á námsefninu er. Nemendur telja kennurum sínum jafnvel trú um að þeir skilji það 

sem þeir fást við í skólanum en ef þeir fá tækifæri til þess að takast á við heimanámið af 

sjálfsdáðum sér kennarinn í raun hvar nemandinn er staddur og getur þá stutt betur við hann 

í námi (Xu og Yuan, 2003, bls. 32). Staðreynd þessi má teljast áhugaverð þar sem aðrir 

fræðimenn hafa talað gegn því að nemendur takist á við verkefni sem eru ofar þeirra 

skilningi þar sem slíkt geti aukið hættu á neikvæðum viðhorfum til heimanáms (Cooper, 

2007; Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Vatterott, 2009). Þess ber að geta að mismunandi er 

hvort nemendur fá aðstoð við heimanámið eða ekki og þess vegna er ekki víst að kennarar 

fái raunverulega mynd af getu nemenda í gegnum heimanám þeirra (Xu og Yuan, 2003, bls. 

34). 

Glasman (2009, bls. 45-46) telur mikilvægast að allir hafi forsendur til þess að takast á við 

heimanámið með því að kennarinn feli nemendum sínum verkfæri og aðferðir til að takast á 

við það. Slíkt skal vera gert á þann hátt að kennarinn útskýri tilgang þess, sýni nemendum 

hvernig skal takast á við heimanámið skref fyrir skref og að verkefnið sé yfirfarið með öllum 

nemendum, bekknum í heild eða einstaklingslega. 

2.4 Ókostir heimanáms 

Erlendis hefur umræðan beinst að því hvort ung börn þurfi í raun að takast á við heimanám 

og hvort ungir nemendur takist á við stöðugt meira heimanám frá því sem áður var. 

Rannsóknarniðurstöður sýna að heimanám ungra barna eykst á milli ára og í sumum tilfellum 

er jafnmikið heimanám lagt fyrir 6-8 ára börn og þau sem eru 9-12 ára. Árið 1981 var 

heimanám lagt fyrir 34% 6-8 ára barna í Bandaríkjunum en hafði hækkað í 64% árið 2002, 

þrátt fyrir breytt landslag í skólamálum (Kohn, 2006, bls. 6-7). 

Andstæðingar heimanáms benda á að jafnvel góð heimaverkefni geti haft neikvæð áhrif á 

börn (Bembenutty, 2011, bls. 341). Ástæðan er sú að breytt samfélag kallar á breytingar. 

Heimanám getur tekið langan tíma og haft áhrif á tómstundir barna. Slíkt getur orðið til þess 
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að börn myndi neikvæð viðhorf gagnvart skóla. Foreldrar telja einnig að heimanám bitni á 

gæðastundum fjölskyldna. Skóladagar barna eru langir og að þeim loknum er erfitt að ná 

fram rólegri stund yfir heimanámi auk þess sem foreldrar eiga í vandræðum með að styðja 

nægilega vel við börn sín t.d. þar sem mörg börn eru á hverju heimili (Bembenutty, 2011, bls. 

341; Margrét Pála Ólafsdóttir, 2015, bls. 85). Einnig er talið að ólíkar aðferðir heimila og skóla 

við þrautalausnir geti haft ruglandi og neikvæð áhrif á börn. Það er að foreldrar notast við 

aðrar aðferðir en skólinn kennir og geta jafnvel beitt þrýstingi á börn sín við að ljúka 

heimaverkefnum sem eru þeim of erfið (Bembenutty, 2011, bls. 341). 

Þrátt fyrir að skólaárið og skóladagurinn lengist þá hefur heimanám lítið minnkað og líkja 

má heimanámi barna við yfirvinnu að loknum vinnudegi. Ef óvænt uppákoma verður og 

daglegt skipulag fjölskyldna raskast hefur það áhrif til dæmis á svefn þeirra barna sem 

samviskusömust eru. Dæmi eru um samviskusama nemendur sem eyða tíma langt fram yfir 

háttatíma til þess að ljúka við heimaverkefni (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011, bls. 176). 

Nemendur þurfa gjarnan aðstoð foreldra, systkina eða annarra við heimanámið en ekki 

búa öll börn við þær aðstæður að geta fengið aðstoð. Foreldrar hafa jafnvel ekki færni til að 

takast á við námsefni barna sinna og nemendur eiga jafnvel foreldra sem ekki hafa tök á 

tungumálinu (Glasman, 2009, bls. 41-42; Margrét Pála Ólafsdóttir, 2015, bls. 85). Það er 

vandmeðfarið að aðstoða börn sín ef ekki eru nægilegar forsendur til staðar eða aðstoðin 

getur orðið of mikil; sá sem aðstoðar barnið fer þá leið að leysa verkefnið sjálfur í stað þess 

að styðja barnið við úrlausn þess (Cooper, 2007, bls. 11-12; Kohn, 2006, bls. 21-22; Xu og 

Yuan, 2003, bls. 34). Heimilisaðstæður eru ekki allar vel til þess fallnar að búa nemendum 

bestu ákjósanlegu aðstæður til að takast á við heimanámið. Sumar íbúðir eru litlar, aðstæður 

lélegar, foreldrar ekki með forsendur til að aðstoða, barnið hefur ekki stað til að læra á, á 

ekki herbergi eða sjónvarpið er í gangi í sama herbergi og barnið lærir í. Sumir fræðimenn 

telja jafnvel að heimilisaðstæður barna séu einn áhættuþáttur í að auka ójöfnuð nemenda til 

náms (Glasman, 2009, bls. 42). 

Andstæðingar heimanáms hafa bent á að þeir nemendur sem njóta ekki stuðnings 

foreldra og jafnvel ráða illa við námsefnið fari þá leið að fá óviðeigandi aðstoð frá 

samnemendum eða jafnvel afrita verkefni annarra. Einnig benda þeir á að heimanám getur 

aukið bil milli sterkra og veikari nemenda, auk þess er talið að efnahagsleg staða á heimilum 

nemenda geti haft áhrif á námsgengi þeirra (Cooper, 2007, bls. 12; Symeou, 2009, bls. 88-

89). Nemendur sem njóta stuðnings foreldra eru líklegri til að fá viðeigandi aðstoð við 

viðunandi aðstæður sem skilar þeim betri námsárangri (Cooper, 2007, bls. 12). 

Með reglulegu millibili hefur sprottið fram neikvæð umræða í fréttamiðlum og tímaritum 

þess efnis að börn séu að brenna út af álagi og stressi (Bennett og Kalish, 2006, bls. 1; 

Cooper, 2007, bls. 3). Stuðningur foreldra við unga nemendur er gjarnan lítill þar sem 
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foreldrar vinna úti langt fram eftir degi en eiga að sama skapi að sinna heimanámi með 

börnum sínum, sem getur þá orðið á kostnað hvíldar og afþreyingar (Bennett og Kalish, 2006, 

bls. 1; Cooper, 2007, bls. 3; Harris og Goodall, 2008, bls. 280-281). Heimanám hefur þó verið 

órjúfanlegur þáttur í skólastarfi í gegnum árin. Síðustu ár hafa komið fram raddir þess efnis 

að heimanám sé ekki talið bæta árangur nemenda, samanber að læra betur eða auka 

námsárangur nemenda, þá sér í lagi þegar heimanám er lagt fyrir í miklu magni (Bennett og 

Kalish, 2006, bls. 1-3). Í raun má hvergi finna rannsóknir sem sýna með óyggjandi hætti að 

heimanám bæti námsárangur ungra nemenda (Kohn, 2006, bls. 38; Vatterott, 2009, bls. 60). 

Dregin hafa verið fram fimm þemu sem varpa ljósi á þá togstreitu sem heimanám getur 

valdið og haft áhrif á börn og fjölskyldur þeirra. Þemun eru: Byrði, álag og streita, 

ágreiningur, minni tími til athafna og minnkandi áhugi á námi (Kohn, 2006, bls. 9-17). 

• Byrði: Heimanám getur orðið byrði á fjölskyldum ef það krefst þess að foreldrar þurfi 

að kenna börnum sínum nýja færni í stað þess að vinna með námsefni sem hæfir færni 

og þekkingu barnsins (Kohn, 2006, bls. 10-12). 

• Álag og streita: Börnum er misvel lagið að takast á við heimanám. Sum þurfa að leggja 

verulega mikið á sig, upplifa vonleysi og skort á sjálfstrausti, á meðan aðrir komast í 

gott flæði og ljúka heimanámi sínu á skammri stundu. Börn eru gjarnan þreytt í lok 

skóladags og þegar heimanámið er erfitt veldur það álagi og streitu (Kohn, 2006, bls. 

10-12). 

• Ágreiningur: Þegar heimanám er orðið íþyngjandi skapast gjarnan ágreiningur inni á 

heimilinu. Foreldrar eru sífellt tuðandi í börnunum um að ljúka heimanáminu (Kohn, 

2006, bls. 10-12). 

• Minni tími til athafna: Þessi spenna skapar stirt andrúmsloft og er líklegt að það taki 

tíma frá öðrum athöfnum fjölskyldunnar. Mikilvægt er að heimanám sé ekki á kostnað 

grunnþarfa barnsins eins og hvíldar, félagslegra samskipta og næringar (Kohn, 2006, 

bls. 12-17). 

• Minnkandi áhugi á námi: Fyrrnefndir þættir gera það að verkum að hætt er við að 

gleði barna af að takast á við nám sé frá þeim tekin. Þetta á sérstaklega við um unga 

nemendur sem eru að byggja upp námsfærni og móta viðhorf sín til náms (Kohn, 2006, 

bls. 17-18). 

Andstæðingar heimanáms telja það vera viðbótarnám eftir langa viðveru í skólanum 

(Glasman, 2009, bls. 42). Heimanám er ekki talið auka árangur ungra nemenda en er þó talið 

geta haft í för með sér námslegan ávinning fyrir eldri nemendur. Í ljós hefur komið að 

nemendur sem sýna mestan námsárangur eru þeir sem sinna litlu sem engu heimanámi. 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður virðast skólar gjarnan bregða á það ráð að auka heimanám 

nemenda ef þeim gengur ekki nógu vel (Symeou, 2009, bls. 78). 
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2.5 Heimanám í skóla án aðgreiningar 

Þroski og nám barna hefur tekið breytingum í aldanna rás. Í dag er lögð rík áhersla á að 

hlusta eftir rödd barna við ákvarðanatöku um hvað líf og nám þeirra varðar, bæði í leik- og 

grunnskólum (Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 23-24). Á árum áður var litið svo á að börn og 

barnæska þeirra væri fyrirfram ákveðið mótuð, þar sem öll börn þroskast og læra eins. Hér er 

vísað til nútímahugmynda (e. Modernism) sem er ólíkt núgildandi áherslum hvað varðar 

réttindi, þroska og nám barna. Í dag er lögð áhersla á síðtímahugmyndir (e. Postmodernism) 

þar sem litið er á öll börn sem getumikla og ólíka einstaklinga strax frá fæðingu sem hafa 

ólíkar skoðanir, bakgrunn og reynslu sem taka beri mark á (Dahlberg, Moss og Pence, 1999, 

bls. 43). 

Börn eru mótuð af sjónarmiðum í menningarlegu, félagslegu og sögulegu umhverfi þar 

sem ákveðnar lykilpersónur skipta máli, hvort sem það er félagshópurinn, fjölskyldan, 

skólinn, vinir eða annað. Menntun hefur oft og tíðum verið miðuð að því sem kennarinn telur 

mikilvægt og mótast af hans eigin gildismati og hefðum. Sú kennsla sem nemendur fá er því 

ekki miðuð að þeirra persónulega gildismati og því ólíklegt að slík menntun nýtist nemendum 

í framtíðinni (Wells og Claxton, 2002, bls. 1-2). Nemendur eiga því að læra að læra, í 

sögulegu, menningarlegu og félagslegu samhengi hvers nemanda. Sama kennslan fyrir alla 

nemendur sem stuðlar að sömu þekkingu er hvorki talin ávinningur fyrir nemendur né 

samfélagið (Claxton, 2002, bls. 21). Þrátt fyrir þá meðvitund sem ríkir að sama kennsla og 

námsefni henti ekki öllum nemendum er það enn staðreynd víða að sama kennsla og 

námsefni er lagt fyrir alla nemendur (Vatterott, 2009, bls. 2-5). 

Menntastefnan skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) felur í sér að allir nemendur 

óháð líkamlegri, félagslegri og námslegri stöðu eiga rétt á að stunda nám í almennum 

grunnskóla í sinni heimabyggð, þar sem náms- og félagslegum þörfum allra nemenda er sinnt 

innan almenns skólakerfis (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 62). Í 2. 

grein laga (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) er þess getið að allir nemendur eiga að fá nám 

við hæfi óháð stöðu og þörfum. Að því sögðu þurfa skólar landsins að skipuleggja skólastarfið 

með þarfir, velferð, þroska og menntun hvers og eins nemanda í huga. Þá ber þeim að notast 

við fjölbreytt viðfangsefni og starfshætti til þess að koma til móts við námsþarfir ólíkra 

nemenda á árangursríkan hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 12-13). 

Margbreytileiki vísar til allra barna, hvort sem þau eru fötluð eða ekki, langveik, 

afburðagreind, börn með þroskaröskun eða úr annars konar minnihlutahópum, til dæmis af 

öðru þjóðerni eða menningu. Börn eru í eðli sínu ólík, hafa mismunandi áhugamál, hæfileika 

og þarfir og því þarf að taka mið af í kennslu. Áherslur í skólastarfi skulu ekki miða að 

aðgreiningu heldur hvernig megi mæta þeim margbreytilega nemendahóp sem er innan 

skólanna. Tilkoma þessa sterka réttar einstaklingsins er að hluta til komin vegna Salamanca 
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samkomulagsins sem er samþykkt yfirlýsing um jöfn tækifæri allra barna til menntunar, sem 

tekur tillit til ytri ramma skólastarfsins en einnig þess innra (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2010, bls. 62), og einnig vegna alþjóðlegrar yfirlýsingar UNESCO um menntun 

fyrir alla, sem Ísland samþykkti árið 2002 (Menntamálaráðuneytið, 2002). 

Þrátt fyrir að reglugerðir og lög kveði skýrt á um rétt allra nemenda hefur ekki verið 

sammælst um hvernig skal koma til móts við þann fjölbreytta nemendahóp sem er innan 

veggja grunnskólanna. Kennsla í margbreytilegum nemendahóp er margslungið fyrirbæri en 

er þó ekki vandamál heldur áskorun. Flóknara og margbreytilegra samfélag kallar eftir 

fjölbreytni innan skólastofnana (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 64-

65). Lögð er áhersla á að mæta fjölbreytni nemenda hvort sem það er í tengslum við færni, 

takmarkanir, menningu, námsstíl, áhugamál, félagslega eða fjárhagslega stöðu. 

Margbreytileiki og ólíkar námsþarfir eru tækifæri til að nýta ólíka hæfileika nemenda þar sem 

ríkjandi viðhorf er að hver og einn einstaklingur á að fá aðstoð við hæfi. Skólum ber að styðja 

við nám nemenda en það snýst ekki um skipulag og þjónustu við þann eina sem á í hlut. Í því 

samhengi er það á ábyrgð kennarans að kennslan skili árangri fyrir alla nemendur þar sem 

notaðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir (Ferguson o.fl., 2012, bls. 1). Hafa ber í huga að ekki 

er aðeins leitast við að kenna nemendum á fjölbreyttan hátt heldur þarf einnig að skapa 

nemendum gott námsumhverfi þar sem þeim líður vel þegar tekist er á við námið (Hafþór 

Guðjónsson, 2005, bls. 2). 

Kennsla í skóla án aðgreiningar beinist ekki aðeins að þeim fatlaða eða afburðagreinda, 

svo dæmi sé tekið, heldur þarf kennslan að taka mið af því hvernig megi kenna öllum 

nemendum þannig að það nýtist viðkomandi sem best. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að 

vinna saman, beina áherslum að samvirkni, ýta undir sjálfstæði og bera virðingu fyrir sjálfum 

sér. Kennsla án aðgreiningar tekur mið af fjölbreytileika í félagslegu, menningarlegu og 

námslegu samhengi (Ferguson o.fl., 1999, bls. 2-3). Nemendur eru aldrei hindranir í 

skólastarfi heldur finnast þær í skipulagi og hugafari kennara og skólastofnana í heild 

(Armstrong, 2011, bls. 25-31). 

Ríkjandi viðhorf samfélagsins eru þau að litið er á nemendur sem einstaklinga sem búa 

yfir margs konar hæfileikum til að afla sér þekkingar og mikilvægt sé að skólinn skapi þeim 

tækifæri til þess. Það er ekki við nemendur að sakast ef þeir lenda í erfiðleikum við nám 

heldur er það tækifæri til að skoða hvernig og hvað er gert innan skólastofnana, samanber 

skipulag og kennsluhætti, og gera því úrbætur til þess að allir nemendur njóti sín (Hafþór 

Guðjónsson, 2005, bls. 2). 

Hver nemandi er einstakur og lærir á mismunandi hátt. Nemendum er misvel fallið að ná 

tökum á þeirri færni sem unnið er að í skólanum. Segja má að sumir teljast tilbúnir 

þroskalega til að takast á við viðfangsefni skólans meðan aðrir eru það ekki og þurfa því 
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lengri tíma. Því þarf að skipuleggja nám með getu hvers og eins í huga. Persónulegar 

aðstæður einstaklinga geta einnig haft áhrif á hversu vel nemendum er fallið að takast á við 

nám, þá sér í lagi heimanám. Suma nemendur skortir stuðning, aðrir þurfa meiri svefn og enn 

aðrir hafa lítinn tíma aflögu í lok dags (Vatterott, 2009, bls. 80). 

Styrkleiki nemenda liggur á mismunandi sviðum og því þarf að gefa gaum. Nemendur 

sem eiga erfitt með bóklegt nám upplifa gjarnan erfiðleika og neikvæðar tilfinningar þegar 

tekist er á við slík verkefni í skólanum. Algengt er að heimaverkefni séu bókleg og því er talið 

að þessi hópur nemenda upplifi framlengingu á áður nefndum erfiðleikum í skólastofunni 

þegar heim er komið og tekist er á við heimanámið. Rannsóknir sýna að nemendur með 

námsörðugleika mæta meiri erfiðleikum við að leysa heimaverkefni en skólafélagar þeirra 

þar sem verkefnin hæfa ekki þeirra getustigi. Þessi staða er ekki aðeins áskorun fyrir 

nemendur heldur einnig fyrir foreldra þeirra sem bera neikvætt viðhorf til heimanáms þar 

sem þeir þurfa að eyða meiri tíma í að aðstoða börn sín en aðrir foreldrar (Margolis, 2005, 

bls. 5). 

Þrátt fyrir að nemendur með námsörðugleika hafi neikvæðari viðhorf til heimanáms en 

aðrir nemendur má styðja við þennan hóp nemenda og foreldra og skapa forsendur til að 

takast á við heimanámið á árangursríkan hátt. Aðlaga þarf heimaverkefni að þessum 

nemendahóp. Talið er vænlegt að nemendurnir fái sambærileg verkefni og þeir hafa áður 

leyst, aðlöguð að þeirra getustigi og ekki of mörg í einu. Nemendum á að vera ljóst hversu 

langan tíma það tekur að leysa verkefnið, hvernig það er metið og hvenær á að skila því. 

Heimaverkefnin þurfa að hæfa áhugasviði nemenda, vera sanngjörn og tekin í sátt af 

nemendum (Carr, 2013, bls. 176-178; Margolis, 2005, bls. 6-9). Það sem áður var nefnt er í 

takt við niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem framkvæmd var á fjölbreyttum þáttum 

skólastarfsins. Þar kom fram að kennarar telja að til þess að hægt sé að mæta öllum 

einstaklingum þurfi námið að vera fjölbreytt, efla þurfi samvinnu nemenda og aðlaga námið 

að þörfum hvers og eins, þar á meðal heimaverkefni, bæði hvað varðar þyngd og lengd 

(Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 126). 

Það getur reynst vel að nýta félagsfærnisögur fyrir nemendur með námsörðugleika þar 

sem þeir heyra sögur af börnum sem hafa tekist á við sambærilegar aðstæður með góðum 

árangri. Umbunarkerfi geta einnig reynst vel ásamt jákvæðum styrkingum og samræðum í 

tengslum við heimanámið. Það getur verið árangursríkt að tengja ávinning heimanáms við 

skammtíma og langtímamarkmið, þannig fá nemendur skilning á því hvaða tilgangi 

heimanámið þjónar. Sumum nemendum reynist vel að fá aðstoð frá bekkjarfélaga og gætu 

lærdómshópar eða hópverkefni verið styrkandi í stað þess að takast á við heimanámið einn. 

Gott er að foreldrar og kennarar ræði saman í upphafi skólaárs til þess að ákveða hvernig 

samstarfi og stuðningi skal háttað (Margolis, 2005, bls. 6-9). Regluleg samskipti eru 
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nauðsynleg og það sem er ákveðið í upphafi má ávallt endurskoða, til dæmis minnka 

heimanámið ef svo ber undir. Jákvætt viðhorf og andrúmsloft er mikilvæg forsenda þegar 

aðstoða á þá sem þurfa sérstakan stuðning við heimanámið (Carr, 2013, bls. 176-178; 

Margolis, 2005, bls. 6-9). 

Líkt og áður hefur verið tekið fram er heimanám háð mörgum samverkandi þáttum. Þar 

má nefna skipulag, uppbyggingu verkefna, tækni, samskipti við skólann og líf hvers 

einstaklings auk þess sem hafa þarf færni hvers nemanda í huga. Sýnt hefur verið fram á að 

fatlaðir nemendur eiga í meiri erfiðleikum með heimanám en ófatlaðir og viðhorf þeirra til 

heimanáms er neikvætt (Carr, 2013, bls. 170). Með því að beita áhrifaríkum aðferðum má ná 

fram auknum námsárangri meðal allra nemenda, þó slíkt kalli á aukið álag á kennara. Til eru 

fræðimenn sem benda á að gagnlegt væri að kennarar einbeiti sér að því að búa til 

árangursrík heimaverkefni í stað þess að velta því fyrir sér hvort heimanám bæti 

námsárangur nemenda eða ekki og því sé boltinn einfaldlega í höndum kennara (Carr, 2013, 

bls. 169-172). 

2.6 Viðhorf til heimanáms 

Viðhorf til heimanáms endurspeglar samfélagsþróun og viðhorf fræðimanna í 

menntunarfræðum hvers tíma fyrir sig (Hallam, 2009, bls. 47; Vatterott, 2009, bls. 3). Það 

virðist þó vera að viðhorf til heimanáms skiptist í tvennt, andstæðinga og talsmenn þess. 

Meðan sumir halda því fram að viðhorf nemenda til náms verði jákvætt með heimanámi 

halda aðrir því fram að það hafi neikvæð áhrif á nám nemenda (Cooper, 2007, bls. 11-12). 

Foreldrar eru sterkir áhrifavaldar í lífi barna sinna og hafa mótandi áhrif á viðhorf þeirra. 

Sýnt hefur verið fram á að ef viðhorf foreldra til náms er neikvætt er afar líklegt að viðhorf 

barnanna sé það sama. Einnig hefur verið sýnt fram á að jákvætt viðhorf foreldra til 

heimanáms hefur jákvæð áhrif á árangur nemenda í skólum, þá sér í lagi hjá eldri nemendum 

(Cooper, 2007, bls. 104; Xu og Yuan, 2003, bls. 28). 

Foreldrar sem telja heimanám mikilvægt og þjóna tilgangi fyrir nám barna telja það 

stuðla að því að börn læri að takast á við kröfur skólans og læri að bera ábyrgð á eigin námi 

(Symeou, 2009, bls. 87-88). Það virðist þó vera breytilegt á milli foreldra hversu sáttir þeir 

eru með heimanám barna eða hvort þeir eru viljugir að taka þátt í því. Sumir foreldrar halda 

því að fram að heimanám skeri úr um hvernig námsmenn börn verða en finna oft til 

vanmáttar og neikvæðra tilfinninga gagnvart því þegar magn þess er orðið mikið og verkefnin 

hafa ekki skýr lærdómsmarkmið (Bannett og Kalish, 2006, bls. 2-3; Bembenutty, 2011, bls. 

340-341; Hallam, 2009, bls. 97-98). Kennurum á Íslandi er þó í mun að foreldrar aðstoði börn 

sín við heimanámið en síður því að þeir taki ákvarðanir um heimanámið (Ingvar Sigurgeirsson 

og Amalía Björnsdóttir, 2016, bls. 13). 
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Viðhorf foreldra til heimanáms eru þó einnig neikvæð. Foreldrar telja heimanámið valda 

miklu álagi á heimilinu þar sem teknar eru frá þeim gæðastundir með börnum þeirra. Börn 

þrá að njóta frekari tómstunda en heimanám kemur í veg fyrir að það sé framkvæmanlegt. 

Börnum er jafnvel neitað um að hitta vini, leika sér eða fara í heimsóknir til ættingja þar sem 

heimanámið og magn þess kemur í veg fyrir það (Bannett og Kalish, 2006, bls. 9-10). 

Foreldrar telja mikilvægt að börnin komi heim með námsefni sem þau þekkja svo það sé ekki 

í verkahring foreldranna að kenna þeim námsefnið. Ástæðan fyrir því að nemendur leysa 

heimanám ofar sínum skilningi er gjarnan sú að kennarar eru að keppast við að komast yfir 

ákveðið magn námsefnis sem bitnar á skilningi nemenda (Symeou, 2009, bls. 83-84). 

Í rannsókn sem framkvæmd var í Reykjavík árið 2012 voru foreldrar spurðir um áherslur í 

heimanámi barna sinna og hvort þeim fyndist kröfur vera of miklar, hæfilegar eða of litlar. 

Niðurstöður sýndu að 10% foreldra töldu kröfur of miklar, 74% töldu þær hæfilegar en 17% 

of litlar. Foreldrar barna á yngsta stigi voru jákvæðastir gagnvart heimanámi barna sinna 

(Skóla- og frístundasvið, 2012). Erlendar rannsóknir sýna almennt að um 20-30% foreldra 

telja heimanámið of mikið en fela skólum og kennurum þá ábyrgð að ákvarðanir séu teknar 

út frá því sem talið er best fyrir nemendur og námsárangur þeirra (Bannett og Kalish, 2006, 

bls. 2-3). Foreldrar telja börn einnig takast á við miklu meira og þyngra heimanám en þau 

gerðu sjálf á sinni skólagöngu (Kohn, 2006, bls. 6-7). Þessar niðurstöður eru áhugaverðar í 

ljósi þess að Cooper (2007, bls. 3) fær sambærilegar niðurstöður á meðal bandarískra 

foreldra, en um 19% foreldra telja börn sín fá of mikið heimanám en 59% telja það hæfilegt 

og 25% of lítið.  

Meiri hluti kennara á Íslandi telur heimanám mikilvægt, eða tæplega 80%. Þar ber að 

nefna að kennarar á yngsta stigi telja það mikilvægast, eða um 46% en ekki nema 29% 

kennara á miðstigi og 30% kennara á unglingastigi (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 141; 

Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016, bls. 7). Þegar kennarar voru spurðir um 

aðra þætti, en komu fram í rannsókninni, voru flestir sem nefndu mikilvægi þess að stilla 

heimanámi í hóf og veltu fyrir sér raunverulegu réttmæti heimanáms vegna langra skóladaga 

barna (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 141). 

Viðhorf kennara til heimanáms eru einnig breytileg. Dæmi eru um kennara sem telja 

heimanám ekki þjóna neinum tilgangi en það er krafa foreldra sem hindrar að það sé lagt af. 

Foreldrar telja jafnvel að verði hætt að leggja fyrir heimanám þá sé það ávísun á að 

börnunum mistakist seinna meir í lífinu. Sumir foreldrar telja heimanám þægilegt fyrir 

heimilislífið þar sem það heldur börnunum uppteknum (Kohn, 2006, bls. 19-20). Þessi viðhorf 

eru þó ekki nein alhæfing þar sem það er allur gangur á upplifun foreldra. Foreldrar senda 

jafnvel misvísandi skilaboð og kvarta undan því að heimanámið taki af fjölskyldum 

gæðastundir en á sama tíma kvarta þeir undan of litlu heimanámi. Svo eru enn aðrir sem 
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hafa engar skoðanir og fljóta með heildinni. Það virðist þó ekki skipta nemendur máli hvort 

þeir stunda heimanám þar sem þeir telja sig læra lítið af því (Kohn, 2006, bls. 20-21). 

Almennt er þó talið að kennarar hafi jákvæðara viðhorf til heimanáms en foreldrar, en 

foreldrar hafa þó almennt jákvæðara viðhorf til heimanáms en nemendur (Xu og Yuan, 2003, 

bls. 28). 

Þegar foreldrar og nemendur eru spurðir út í eðli heimaverkefna er þeirra ósk að 

heimanámið sé fjölbreyttara. Í því samhengi má nefna, að teikna, fara í leiki, safna 

upplýsingum, vera með skapandi skrif, auka þátttöku foreldra í verkefnum, hafa verkefni 

tengd lífsleikni, gera kannanir eða annað sem nemendum finnst gaman að gera og þar með 

auka áhuga nemenda á heimanáminu (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016, bls. 

15). 

Í niðurstöðum rannsóknar Ingvars Sigurgeirssonar og Amalíu Björnsdóttur (2016, bls. 7) 

fengu foreldrar og nemendur svigrúm til að nefna aðra þætti sem tengjast heimanámi aðra 

en rannsóknin tók á. Sumir vildu meira heimanám en aðrir minna. Þó voru flestir sem nefndu 

að farsælast væri að allt nám færi fram í skólanum nema lestur. Rök þeirra byggja á því að 

skóladagur barna hafi lengst og að börn, jafnt sem fullorðnir, kjósi að taka ekki vinnuna með 

sér heim heldur velji frekar að nota tíma sinn að loknum skóla- og vinnudegi í frístundir. 

Erlendar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á viðhorfum nemenda, foreldra og kennara 

til heimanáms yngri barna. Það sem kemur á óvart í niðurstöðum þeirra er að það ber á 

mismun milli heimshluta. Í Kína og Japan eru nemendur jákvæðari gagnvart heimanámi og 

foreldrar telja mikilvægt að fela börnum sínum ábyrgð á að ljúka heimanámi sínu. Í 

Bandaríkjunum aftur á móti eru nemendur með neikvæðara viðhorf til heimanáms og 

foreldrar telja börn sín síður ráða við að bera ábyrgð á að ljúka við heimanám sitt. Það sem 

þessi lönd eiga þó sameiginlegt er að kennarar telja heimanám geta aukið þekkingu 

nemenda. Ennfremur töldu kennarar í Bandaríkjunum heimanám geta ýtt undir sjálfstæði 

einstaklinga en kennarar í Kína og Japan töldu það síður (Xu og Yuan, 2003, bls. 26-27). 

2.7 Þátttaka foreldra 

Stuðningur foreldra við heimanám barna sinna frá fyrstu tíð skiptir afar miklu máli til þess að 

skapa jákvæð viðhorf til heimanáms, náms og skólans. Á heimilum er lagður mikilvægur 

grunnur að ýmiss konar undirstöðufærni barna sem hefur mikil áhrif á tækifæri þeirra í 

framtíðinni, bæði til náms og í öðrum aðstæðum (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og 

Börkur Hansen, 2010, bls. 61). Séu foreldrar ekki til staðar njóta þau gjarnan aðstoðar 

systkina, bóka, tímarita, vina eða veraldarvefsins (Corno, 2000, bls. 530). 

Forsendur þess að foreldrar geti stutt sem best við börn sín í námi og þá heimanámi eru 

margþættar. Börn þurfa að vera vel upplögð hvern einasta dag, úthvíld, vel nærð og fara 
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jákvæð í skólann. Slíkt byggir á því að foreldrar sýni námi barna sinna áhuga, láti ekki 

neikvæð viðhorf hafa áhrif á stuðning og hvatningu þeirra. Þegar heimanám á sér stað er 

einnig vænlegt að skapa góðar aðstæður til námsins. Gott er að útbúa lærdómsaðstöðu fyrir 

barnið þar sem er góð birta, gott næði og öll tiltæk námsgögn eru til staðar ef mögulegt er. 

Mikilvægast af öllu er að aðstæðurnar séu barninu þægilegar og bjóði upp á að það geti lært 

á þann hátt að því líði sem best (Cooper, 2007, bls. 103). 

Foreldrar eiga að vera fyrirmyndir barna sinna og sýna fram á mikilvægi námsins í 

tengslum við það sem þau munu takast á við á fullorðinsárum. Einnig þurfa þeir að vera 

vakandi fyrir því ef börnin sýna þess merki að illa gangi og vera þeim til halds og trausts ef 

þau biðja um aðstoð. Slíkt felur í sér að leiða börnin í rétta átt án þess að leysa verkefnin fyrir 

þau (Cooper, 2007, bls. 106-107). Áhugi foreldra á heimanámi barna sinna byggir ekki aðeins 

á stuðningi heima fyrir. Það þarf einnig að vera áhugi á samstarfi við skólann, þá sér í lagi 

kennarann sem leggur heimanámið fyrir. Foreldrar eiga að vera viljugir að leita lausna með 

kennaranum ef vandi skapast (Cooper, 2007, bls. 105-107; Margrét Pála Ólafsdóttir, 2015, 

bls. 87). Samstarfið er byggt á sameiginlegum grundvelli og gagnkvæmu trausti þar sem sátt 

er um að hverju er stefnt, hvaða tækifæri og gildi liggja að baki og hvernig megi hvetja 

nemendur til dáða við heimanámið (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 49). Gott samstarf 

gerir það einnig að verkum að kennarar verða upplýstari um stöðu nemenda sinna og geta 

þar með mætt þeim betur í námi (Margolis, 2005, bls. 11). 

Þó samstarf foreldra og kennara um heimanám barna sé mikilvægt þá hafa foreldrar 

mestu áhrifin á árangur og viðhorf barna sinna um heimanám. Það getur þó orðið þannig að 

til of mikils sé ætlast af foreldrum og þá þarf að finna jafnvægi í samstarfinu (Margolis, 2005, 

bls. 7). Sýnt hefur verið fram á að óháð stétt, menntun, félagslegri stöðu og efnahag er 

stuðningur foreldra, í heimanámi barna mikilvægastur. Þessi stuðningur hefur veruleg áhrif á 

árangur nemenda og sjálfstæði þeirra í námi. Það sem foreldrar aftur á móti kvarta undan er 

að oft sé upplýsingum og leiðbeiningum ábótavant auk endurgjafar að loknu heimanámi 

(Hallam, 2009, bls. 48-49). 

Þátttaka foreldra er þó breytileg og birtist á mismunandi hátt. Í sumum tilfellum er 

þátttaka þeirra á þann hátt að þeir setja börnum sínum mörk og skilyrði í sambandi við 

heimanámið. Sumir foreldrar leggja áherslu á að skólinn og heimanám hafi forgang og setja 

þeir börnum sínum þau skilyrði að tómstundir megi aldrei bitna á námi þeirra. Heimanámi 

skal því vera lokið áður en tekist er á við annað eftir skóla (Xu og Yuan, 2003, bls. 34). 

Breytilegt er milli landa hversu miklum tíma foreldrar verja í að aðstoða börn sín við 

heimanámið. Í Svíþjóð verja foreldrar í mesta lagi fimm mínútum á dag í að aðstoða börn sín 

meðan að foreldrar á Kýpur aðstoða börn sín í um 3 klukkustundir á dag (Symeou, 2009, bls. 

66-67). 
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Hér á landi telja foreldrar almennt þátttöku sína í skólastarfi barna mikilvæga, einna helst 

þá í félagsstarfi þeirra. Foreldrar sem eru með háskólamenntun telja aðkomu sína að 

heimanámi barna mikilvægari en foreldrar sem eru minna menntaðir (Kristín Jónsdóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 213-214). Eftir því sem nemendur eldast minnkar þátttaka 

foreldra í skólastarfi þeirra. Ástæðuna má rekja til að foreldrar treysta ekki á þekkingu sína 

eftir því sem námsefni barna þeirra þyngist (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 42; Kristín 

Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 213-214; Van Voorhis, 2009, bls. 142). Þessar 

niðurstöður eru áhugaverðar þar sem niðurstöður í áður nefndri íslenskri rannsókn sýna að 

um 80% unglinga telja æskilegt að foreldrar sínir séu þátttakendur í heimanáminu en samt 

fer þátttaka þeirra minnkandi þegar nemendur eldast (Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014, bls. 213-214). Einnig voru kennarar spurðir hversu æskilega þeir teldu 

þátttöku foreldra í heimanámi barna vera. Niðurstöður leiddu í ljós að um 82% kennarar telja 

þátttöku foreldra í heimanámi barna á yngsta stigi mjög æskilega. Um 71% kennara telja 

hana mjög æskilega hjá nemendum á miðstigi en ekki nema 55% kennara telja hana mjög 

æskilega hjá nemendum á unglingastigi (Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 

210). 

Árið 2003 var gerð rannsókn á þátttöku foreldra í heimanámi barna í náttúrufræði. Í ljós 

kom að þátttaka þeirra var meiri hjá yngri börnum heldur en þeim eldri og í 70% tilfella voru 

það mæður sem aðstoðuðu börn sín (Gunnhildur Óskarsdóttir, 2003, bls. 112-113). Foreldrar 

telja þó að þeir myndu aðstoða börn sín á miðstigi og unglingastigi meira ef þeir fengju betri 

leiðbeiningar frá kennurum hvernig eigi að aðstoða börnin við heimanámið (Van Voorhis, 

2009, bls. 142-143). 

Walker og félagar nefna fjóra áhrifaþætti í þátttöku foreldra í heimanámi barna. Þeir eru 

viðhorf, hvatning, og væntingar foreldra (Walker o.fl., 2009, bls. 27). Foreldrar geta aukið 

þátttöku sína á árangursríkan hátt ef þeir eru með á færi sínu fjölbreyttar námsaðferðir til að 

styðja við börn sín í námi, eru hvetjandi, styðjandi og viljugir til að kenna þeim. Þó foreldrar 

séu ekki vel að sér í námsefni barna sinna þá eiga þeir ekki að láta það stoppa sig í að taka 

þátt í því. Foreldrar eiga að vera meðvitaðir um að þekking þeirra og persónulegar skoðanir 

eru vel til þess fallnar að ýta undir sjálfstæði nemenda í námi og auka þekkingu þeirra á 

víðara sviði en heimanámið gerir ráð fyrir (Walker o.fl., 2009, bls. 33). 

Þó foreldrar séu áhugasamir um að aðstoða börn sín við heimanám hafa 

rannsóknarniðurstöður á Íslandi leitt í ljós að foreldrar eiga í vandræðum með að aðstoða 

börn sín. Þeir hafa í sumum tilfellum ekki þekkingu á námsefninu eða þeim aðferðum sem 

börn þeirra nota eða læra í skóla. Að auki kom fram að foreldrar eru meðvitaðir um að ekki 

er á færi allra foreldra að aðstoða börn sín. Þeir foreldrar sem hafa ekki tök á að aðstoða 

börn sín upplifa að börnin dragist aftur úr í náminu og telja þeir kennara betur í stakk búna til 
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að kenna þeim. Þrátt fyrir þessar niðurstöður er meirihluti barna sem finnst æskilegt að 

foreldrar aðstoði sig og yngri nemendum finnst það enn æskilegra (Ingvar Sigurgeirsson og 

Amalía Björnsdóttir, 2016, bls. 12-13). 

Samkvæmt erlendum niðurstöðum er breytilegt hver það er sem aðstoðar nemendur við 

heimanámið. Mæður aðstoða börn sín mun oftar en feður, eða í um 95% tilfella hjá yngstu 

nemendum í grunnskóla. Þó fá nemendur einnig aðstoð frá öðrum fjölskyldumeðlimum eða 

ættingjum en þó í mun minna mæli (Safont-Mottay, Oubrayrie-Roussel og Lescarret, 2009, 

bls. 97). 

Sýnt hefur verið fram á að þátttaka foreldra í heimanámi barna hefur mun meiri áhrif á 

árangur nemenda heldur en þátttaka foreldra innan skólanna. Í raun er sú þátttaka talin skila 

litlum ef nokkrum árangri hjá nemendum (Harris og Goodall, 2008, bls. 277). Mikilvægt er að 

gera sér grein fyrir því að þó kennarar, starfsfólk skóla og aðrir sem koma að menntun barna 

séu hvetjandi og sýni umhyggju og stuðning þá eru það foreldrarnir sem skipta mestu máli 

hvað varðar nám nemenda þegar upp er staðið (Jeynes, 2011, bls. 10-11). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknarsnið og rannsóknaraðferð rannsóknarinnar. Gerð er 

grein fyrir þátttakendum, gagnagreiningu, siðferðislegum álitamálum og takmörkunum 

rannsóknarinnar. 

Rannsóknarspurningin sem liggur til grundvallar er: Hvernig tengist foreldrasamstarf og 

heimanám yngstu barna í grunnskóla? Undirspurningin er: Hver eru viðhorf foreldra barna á 

yngsta stigi til heimanáms? 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið sem stuðst var við í rannsókninni kallast fyrirbærafræði (e. 

phenomenology). Fyrirbærafræði byggir á því að rannsaka fyrirbæri og fá innsýn í reynslu 

þátttakenda og leitast er við að sjá lífið líkt og þeir sjá það. Þátttakendur eru fáir, þar sem 

leitast er við að dýpka skilning og þekkingu á fyrirbærinu en ekki að alhæfa um það. 

Fyrirbærafræði hefur þá sérstöðu að hún veitir rannsakanda aðgang að verðmætum 

upplýsingum sem annars getur verið erfitt að nálgast (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 

281). 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð sem felur í sér að skilja og lýsa tilteknu 

mannlegu fyrirbæri hér og nú, án þess þó að spá fyrir um eitthvað. Rannsakandinn þarf að 

treysta á sjálfan sig, þar sem hann er talinn mælitæki rannsóknarinnar. Það er hlutverk 

rannsakanda að meðtaka upplýsingar og taka vel eftir í athugunum og viðtölum. Hann þarf 

einnig að vera meðvitaður um eigin viðhorf og fyrirfram gefnar hugmyndir um fyrirbærið 

sem rannsakað er (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 239-240). 

Notast var við eigindleg viðtöl þar sem það féll best að markmiði rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningunum. Í slíkum viðtölum er viðfangsefnið skoðað frá ólíkum 

sjónarhornum til þess að ná fram margs konar blæbrigðum þess. Í eigindlegum viðtölum eru 

það rannsakandinn og þátttakendur sem skapa rannsóknargögnin (Helga Jónsdóttir, 2013, 

bls. 143). Rannsóknargögnin byggja á viðtölum sem tekin voru með hliðsjón af 

viðmiðunarramma af hálf opnum til opnum spurningum sem stuðluðu að því að rannsakandi 

næði fram markmiði sínu með viðtölunum. Viðtöl sem þessi fela jafnframt í sér að svör 

þátttakenda stýra að miklu leyti hvernig hvert viðtal þróast. Eðli slíkra viðtala er að 

spurningarnar eru ekki alltaf í sömu röð, eða nákvæmlega þær sömu hjá öllum þátttakendum 

(Braun og Clarke, 2013, bls. 78). Í viðtölum sem þessum þarf rannsakandi að huga að því 

hvernig spurningar eru lagðar fram. Rannsakandi þarf í upphafi viðtals að gera þátttakanda 
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stuttlega grein fyrir því um hvað rannsóknin er, hvert markmið hennar sé og gefa 

viðmælandanum tækifæri til spurninga (Braun og Clarke, 2013, bls. 94). Áður en formlegt 

viðtal hefst er ákjósanlegt að nota spurningar sem höfða til persónulegrar reynslu, upplifunar 

og tilfinninga þátttakanda. Slíkt skapar gott andrúmsloft og eykur öryggi þátttakanda til 

frásagnar (Lightman, 2013, bls. 196-197). Í upphafi viðtals spurði rannsakandi viðmælanda út 

í bakgrunnsupplýsingar sem viðmælendur áttu auðvelt með að svara og þar með náði 

rannsakandi að skapa þægilegt andrúmsloft. Í gegnum viðtalið notaði rannsakandi 

spurningar á við „getur þú útskýrt aðeins nánar fyrir mér hvað þú átt við“ með það að 

markmiði að fá þátttakendur til að útskýra mál sitt betur. Almennt voru viðmælendur 

ófeimnir og fúsir til frásagnar. 

Viðtalsramminn var saminn út frá rannsóknarspurningum ritgerðarinnar þar sem áhersla 

var lögð á að ná fram upplifun og viðhorfum foreldra um heimanám barna á yngsta stigi í 

grunnskóla. Rannsakandi telur mikilvægt að fá fram bakgrunnsupplýsingar þátttakenda, því 

bakgrunnur fólks hefur mikil áhrif á viðhorf og þar af leiðandi upplifun þess. 

Lagt var til að viðtal færi fram á heimili þátttakanda eða á öðrum stað þar sem er næði og 

þátttakanda líður vel. Tvö viðtalanna fóru fram í grunnskóla barns þátttakanda, þrjú á heimili 

þátttakanda og eitt í viðtalsherbergi á bókasafni Menntavísindasviðs, við Háskóla Íslands. 

Notaðar voru stafrænar hljóðupptökur sem voru háðar upplýstu samþykki, sbr. siðferði 

rannsóknar (Braun og Clarke, 2013, bls. 91-92). 

3.3 Siðferði rannsóknar 

Þegar rannsóknin fór fram voru fjórar höfuðreglur í siðfræði hafðar að leiðarljósi. 

Sú fyrsta er sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) sem felur í sér 

virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Í rannsóknum er þátttakendum gerð grein 

fyrir að þátttaka þeirra sé upplýst og óþvinguð. Þátttakendur taka því þátt af frjálsum og 

fúsum vilja og þeim er gert ljóst að þeir geti hætt þátttöku hvenær sem er. Upplýsa þarf 

þátttakendur um hver stendur fyrir rannsókninni, hver tilgangur hennar er, hvert framlag 

þeirra sé til rannsóknarinnar, ávinningur og áhætta með þátttöku, hvernig farið verði með 

persónugreinanleg gögn og hvernig niðurstöður verða birtar (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 

73). 

Önnur reglan er skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) sem felur í sér að 

með þátttöku skaðist einstaklingur ekki á neinn hátt né taki óþarfa áhættu. Rannsakanda ber 

að fullvissa sig um að þátttaka einstaklings sé innan viðunandi marka og sé réttlætanleg. 

Ljóst er að þátttakandi þarf að bera mikið traust til rannsakanda og vert er að hafa í huga að 

upplýst samþykki sker aldrei nægilega úr um hvort rannsókn sé siðferðilega réttmæt 

(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 74). 
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Þriðja reglan er velgjörðareglan (e. the principle of beneficence) sem felur í sér að 

rannsókninni sé ætlað að láta sem best af sér leiða og val á aðferð sé viðeigandi svo að sem 

minnstu þurfi að fórna. Rannsóknin þarf að vera réttlætanleg og fela í sér hag fyrir 

mannkynið (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 74). 

Síðasta og fjórða reglan er réttlætisreglan (e. the principle of justice) sem felur í sér 

sanngirni um dreifingu gæða og byrða og hver og einn fær það sem hann eða hún á skilið 

með rannsókninni. Hér reynir á val þátttakenda og hvað þeir fá í skiptum fyrir framlag sitt. 

Hér er fyrst og fremst verið að sjá til þess að þátttaka beinist ekki aðeins að fátækum og 

öðrum minnihlutahópum sem vernda þarf sérstaklega (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 74). 

Rannsakandi árétti áðurnefnda þætti og farið var með allar upplýsingar og gögn sem 

trúnaðarmál þar sem nöfnum og staðháttum var breytt. Upptökur voru strax færðar á 

minniskubb og eytt af stafrænu tæki rannsakanda og geymdar á öruggum stað. Gögnum 

verður eytt að úrvinnslu lokinni, með öðrum orðum um áramót 2018/2019. Rannsakandi 

hefur fulla trú á að rannsóknin komi til með að varpa ljósi á viðhorf foreldra sem ber að taka 

mark á í samstarfi heimilis og skóla. 

Formleg rannsókn hófst ekki fyrr en þátttökuskólar höfðu veitt samþykki til þátttöku og 

hver þátttakandi hafði skrifað undir upplýst samþykki áður en viðtal hófst. Upplýst samþykki 

felur í sér að þátttakandi tekur þátt af fúsum og frjálsum vilja og er kunnugt um tilgang og 

markmið rannsóknar. Samþykkið felur einnig í sér að þátttakendum er tryggð persónuvernd 

og er heimilt að hætta þátttöku sinni hvenær sem er (Reglugerð um tilkynningarskylda og 

leyfisskylda vinnslu persónuupplýsinga nr. 712/2008). 

3.4 Trúverðugleiki og takmarkanir rannsóknar 

Sannleiksgildi eigindlegra rannsókna er falið í trúverðugleika. Það felur í sér að ef 

rannsóknarniðurstöður byggja á nákvæmum lýsingum og grandvarri túlkun á mannlegri 

reynslu getur einstaklingur speglað eigin upplifun hafi hann upplifað það sama. Hafi 

einstaklingur ekki upplifað reynsluna getur hann engu að síður speglað eigin upplifun í 

rannsóknarniðurstöðum upplifi hann hana seinna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 217-219). Rannsókn er talin trúverðug takist rannsakanda að draga 

fram niðurstöður á sannfærandi hátt. Það felur í sér góð rök á vali rannsóknarefnis, 

framkvæmd, fræðilegum bakgrunni og vel framsettum niðurstöðum sem vekja athygli þess 

sem les þær (Lichtman, 2016, bls. 295-297). 

Rannsóknin mun varpa ljósi á viðhorf nokkurra foreldra í þeim tilgangi að skilja betur 

tengsl milli samstarfs heimilis og skóla og þátttöku foreldra í heimanámi barna sinna. Aftur á 

móti varpar þessi rannsókn aðeins fram viðhorfum nokkurra einstaklinga og því er ekki hægt 

að gera ráð fyrir því að niðurstöður segi til um viðhorf og upplifun foreldra almennt. Auk þess 
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er samstarf heimilis og skóla margþætt og því er ekki hægt að draga ályktanir um gengi 

samstarfsins aðeins út frá heimanámi nemenda. Rannsakandi þarf einnig að gera sér grein 

fyrir að viðhorf og upplifun haldast ekki alltaf í hendur. Fólk segir eitt og gerir jafnvel annað 

auk þess sem það hegðar sér á ólíkan hátt eftir aðstæðum. Að lokum ber að nefna að úrtak 

rannsóknarinnar telst fremur einsleitt vegna þess að allir foreldrarnir koma úr stórum skólum 

sem staðsettir eru í fjölmennum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu.  

3.5 Þátttakendur 

Val þátttakenda byggir á tilgangsúrtaki sem felur í sér að valdir eru einstaklingar sem hafa 

bæði dæmigerða reynslu af fyrirbærinu og einnig ódæmigerða. Það er gert til þess að koma í 

veg fyrir einsleitan hóp þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 287). Því mun 

rannsakandi hafa samband við skólastjórnendur í skólum með mismunandi stefnur í 

heimanámi en upplýsingar voru fengnar af heimasíðum skólanna og þátttakendur dregnir úr 

nafnalista yfir nemendur af handahófi. 

Þátttakendur voru foreldrar sex barna úr þremur grunnskólum af höfuðborgarsvæðinu, 

Reykjavík, Garðabæ og Hafnarfirði og útvegaði hver skóli tvo þátttakendur. Óskað var eftir 

þátttöku foreldra barna í 4. bekk þar sem lengd skólagöngu þeirra er talin henta 

rannsókninni best. Ástæðan er sú að talið er að foreldrar og börn þeirra séu komin með 

örlitla reynslu á að samræma heimanám við heimilislíf og hafi myndað sér skoðun til þess. 

Ekki var gengið út frá ákveðnu kyni eða aldri foreldra. Í upphafi var gengið út frá að 

þátttakendur yrðu sex en í rannsókn sem þessari er í raun aldrei hægt að vita með 

fullkominni vissu hversu margir þeirra sem boðið er að taka þátt í rannsókninni muni þiggja 

boðið. Auk þess er ekki vitað fyrirfram hversu marga viðmælendur þarf til að geta svarað 

rannsóknarspurningum. Talað er um að rannsakandi þurfi að meta fjölda viðmælenda að 

loknum viðtölum út frá því hvort rannsóknargögnin séu orðin nægjanleg, en rætt er um í því 

sambandi hvort mettun gagna sé náð. Mettun felur í sér að nægilegum gögnum hefur verið 

safnað sem uppfylla bæði gæði og magn upplýsinga sem ná fram dýpt og margbreytileika 

rannsóknarefnis (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 132-133; Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 287). 

Rannsakandi byrjaði á því að hafa samband símleiðis við skólastjórnendur í þremur 

grunnskólum og óskaði eftir þátttöku í rannsókninni. Allir urðu þeir við þeirri beiðni. Því næst 

voru upplýsingar um rannsóknina og upplýst samþykki fyrir rannsókn send í tölvupósti til 

skólastjórnenda. Í framhaldi fékk rannsakandi upplýsingar um foreldra sem dregnir voru af 

handahófi úr nemendalista fjórða bekkjar. Svo vel vildi til að allir foreldrarnir sem haft var 

samband við urðu við beiðni um þátttöku og því kom engin neitun og var því ekki þörf á að 
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draga á ný úr nemendalistum skólanna. Að lokum fundu rannsakandi og þátttakandi tíma 

sem hentaði fyrir viðtalið. 

3.6 Gagnagreining 

Við flokkun gagna í eigindlegum rannsóknum eru þrír meginflokkar sem þarf að huga að. Þeir 

eru; 1) Áhersla á tungumálið sem tjáskiptamiðil og menningarþátt. 2) Áhersla á samfellur þar 

sem leitast er við að koma auga á þætti, tengsl þeirra og mynstur í hugsun og þankagangi, 

með öðrum orðum að greina þemu. 3) Áhersla á að skilja merkingu einhvers, þ.e. þemu sem 

lýsa fyrirbærum fólks og þau túlkuð í niðurstöðum rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013b, bls. 240-241). Í þessari rannsókn fól þetta í sér að rannsakandi afritaði rannsóknar-

gögnin af nákvæmni, orðrétt, og skráði hjá sér athugasemdir og hugleiðingar jafnóðum. Vert 

er að taka fram að á meðan viðtöl voru tekin var lögð áhersla á að beita virkri hlustun og 

veita raddblæ og líkamstjáningu þátttakanda eftirtekt. Þetta eru þættir sem rannsakandi 

skráði hjá sér að loknu viðtali til þess að fá frekari dýpt í rannsóknargögnin (Lightman 2013, 

bls. 197). Rannsakandi tileinkaði sér einnig að taka upp hugleiðingar og segja frá samræðum 

sem fóru fram á milli viðmælanda og rannsakanda eftir að slökkt hafði verið á 

hljóðupptökunni. Viðmælendur voru forvitnir út í rannsóknina og framvindu hennar, og 

menntun rannsakanda og stundum komu fram upplýsingar frá viðmælendum sem skiptu 

máli fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. 

Notast var við þemagreiningu, stundum nefnd mynstragreining. Greiningin fól í sér að 

rannsakandi las vandlega og endurtekið yfir gögnin og greindi endurtekin stef (þemu) í þeim. 

Slíkt nefnist þrástef og felur í sér málefni í gögnunum sem kemur oftar fyrir en einu sinni 

(Braun og Clarke, 2006, bls. 79). Hvert þema snerti rannsóknarspurninguna í víðu samhengi. 

Þemun voru að hluta til bundin við gögn rannsakanda og voru skilgreind fyrirfram þó ný 

þemu kæmu fram. Þegar þemu höfðu verið greind voru viðtölin kóðuð sem fól í sér að 

rannsakandi bar kennsl á mikilvæg atriði fyrir niðurstöðu rannsóknarinnar og fann lykla sem 

lýstu innihaldi textans. Lyklarnir voru svo dregnir saman og flokkaðir við viðeigandi þema. 

Innihald hvers þema varpaði svo að lokum ljósi á niðurstöður rannsóknarinnar (Braun og 

Clarke, 2006, bls. 86-93). Þemun eru samskipti og samstarf, heimanám, jöfn tækifæri til 

náms, viðhorf til heimanáms og mikilvægi kennara í sambandi við samstarf heimila og skóla. 
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum er fjallað um fimm þemu sem varpa ljósi á niðurstöður rannsóknarinnar. Í upphafi 

er gerð grein fyrir bakgrunni þátttakanda og umfjöllun um þemu koma þar í beinu framhaldi. 

Þemun eru samskipti og samstarf, heimanám, jöfn tækifæri til náms, viðhorf til heimanáms 

og hlutverk kennara í sambandi við samstarf heimila og skóla. Flest þemun eru bútuð niður í 

undirkafla þar sem fjallað er um mismunandi þætti sem tengjast hverju þema. Niðurstöður 

eru dregnar saman út frá sameiginlegum viðhorfum foreldra og jafnframt er nefnt í hvaða 

skóla barn þeirra er. Í lok niðurstöðukaflans má finna samantekt þar sem helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar eru reifaðar. 

4.1 Bakgrunnur 

Líkt og nefnt hefur verið voru þátttakendur sex talsins, tveir karlmenn og fjórar konur, tveir 

þátttakendur úr þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Öll eiga þau börn í fjórða bekk 

grunnskóla. Öllum viðmælendum, börnum og skólum hafa verið gefin ný nöfn. 

Valur og Rósa eiga börn í Dúfuskóla. Valur er með meistaragráðu í birgðastjórnun og býr 

með konu sinni og þremur börnum frá eins árs til níu ára. Rósa er með doktorspróf í 

erfðafræði og líftækni og starfar sem matvælafræðingur. Rósa býr ásamt manni sínum og 

fjórum börnum frá fimm ára aldri til þrettán ára. Á yngsta stigi í Dúfuskóla er heimanám með 

því sniði að nemendur eiga að lesa daglega. Annað heimanám er einu sinni í viku. 

Gunnar og Fjóla eiga börn í Hrafnsskóla. Gunnar er byggingariðnfræðingur og 

húsasmíðameistari og býr með konu sinni og tveimur dætrum sem eru tíu og tólf ára. Fjóla er 

með BA-próf í félagsráðgjöf og meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun. Hún býr með 

manni sínum og fjórum börnum frá tveggja ára til þrettán ára. Á yngsta stigi í Hrafnsskóla er 

heimanám ekki talin forsenda námsárangurs. Heimanám berst að jafnaði einu sinni í mánuði 

sem nemendur fá nokkra daga til að ljúka, en lestur er á hverjum degi. Skólinn leggur þó 

áherslu á að hægt sé að óska eftir meira heimanámi sé það talið henta barninu og heimilinu. 

Eva og Rut eiga börn í Spóaskóla. Eva er með BS-próf í viðskiptafræði og býr ásamt manni 

sínum og fjórum börnum frá eins árs til fjórtán ára. Rut er sálfræðingur að mennt og býr 

ásamt manni sínum og tveimur börnum, fimm ára og tíu ára. Að auki eiga þau dóttur sem er 

flutt að heiman. Á yngsta stigi í Spóaskóla er ekki heimanám nema heimalestur daglega. 

Námsbækur barnanna eru sendar heim nokkrum sinnum á ári þar sem foreldrum gefst 

kostur á að skoða hvað börn þeirra fást við í skólanum. Börnunum er frjálst að vinna í 

bókunum ef þau eiga eftir ókláruð verkefni, en þeim ber ekki skylda til þess. 
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4.2 Samskipti 

4.2.1 Samstarf heimilis og skóla 

Foreldrar voru allir sammála því að samstarf heimilis og skóla sé mikilvægt og að það feli í sér 

gott upplýsingaflæði milli beggja aðila. Það er að foreldrar upplýsi skólann um líf barnsins 

utan skóla og kennarar og starfsmenn skólans upplýsi foreldra um hvað barn þeirra fæst við í 

skólanum og í námi sínu. Þátttakendur telja að með samstarfinu myndist vettvangur til þess 

að eiga mikilvæg samskipti til þess að útkljá einstök mál nemanda eða mál sem varða allan 

nemendahópinn, hvort sem það tengist námi þeirra eða hegðun. Þegar Rut, móðir barns í 

Spóaskóla, var spurð hvað hún teldi samstarf heimilis og skóla fela sér í sér svaraði hún því 

svo: 

Uuu ætli mér finnist ekki bara, já til dæmis er ég mjög ánægð með okkar 

skóla, þannig að mér finnst samstarfið þar vera þannig að það er auðvelt að 

ná á kennarann, það er auðvelt að ræða saman, það er auðvelt að ræða bara 

við hvern þann sem maður þarf að ræða við. Það er mikið af svona litlum 

atburðum sem fólki er boðið upp í skóla. Þú veist, það er ekkert lengi, það er 

bara snemma á morgnanna, klukkutíma og klukkutími hér og þar í upphafi 

dags. Svona flæðir svona svolítið í gegnum skólastarfið þeirra. Mér finnst það 

vera þetta. Svo er mikið bara hringt og, og sent póst ef eitthvað er. Gott 

flæði upplýsinga, ætli það sé ekki það svolítið? 

Eva, sem er einnig móðir barns í Spóaskóla, nefnir enn fremur að gott samstarf skapi 

forsendur til þess að samræma verklag og áherslur í námi barna. Hún nefnir að „þegar 

samskiptaleysi er milli foreldra og kennara, þá myndist ósamræmi fyrir börnin“. 

Þegar Gunnar, faðir barns í Hrafnsskóla, var spurður hvað hann teldi samstarf heimilis og 

skóla fela í sér svaraði hann því svo: 

Ég held bara að skólinn og hérna heimilin séu í nánu samstarfi, sem sagt 

upplýsi og nái sér í upplýsingar á víxl. Sem sagt foreldrar til skólans og skólinn 

til foreldra. 

Börn Evu hafa gengið í fleiri en einn skóla og hefur hún bæði góða og slæma reynslu af 

samskiptum við skólana. Hún minnist á tvö ólík ofbeldismál sem annar sonur hennar lenti í. 

Hún lýsir samskiptum skólanna sem andhverfu hvors annars þar sem núverandi skóli barna 

hennar, Spóaskóli, tók á málinu strax í samvinnu með foreldrum, kennurum og nemendum. Í 

Lundaskóla, skólanum sem börn hennar gengu áður í, var hún ekki upplýst um málið fyrr en 

löngu seinna. Hún segir stjórnendur þess síðarnefnda hafa skort hæfni til samstarfs og 

samræðna og töldu skólastjórnendur farsælla að einhverfir synir hennar myndu sækja annan 
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skóla í hverfinu. Þegar Eva var spurð hvort Lundaskóli hafi ekki treyst sér að sinna börnunum 

hennar svaraði hún: 

Ég var tekin á fund og látin vita af því að börnunum mínum væri betur farið að 

vera, sem sagt í, ég bjó sem sagt í öðrum hluta sveitafélagsins og flutti hérna yfir. 

Og tveim dögum áður en ég flutti hingað að þá, þá var talað um það að hérna, að 

það væri betra fyrir mig að vera með börn með greiningu í Spóaskóla. Það var 

ekki verið að vísa dóttur minni frá, heldur bara strákunum. 

Nú eru börn Evu í Spóaskóla þar sem samstarfið er að hennar sögn fullkomið. Stjórnendur og 

kennarar skólans heilsa nemendum á göngum skólans, senda út jákvæðnispóst og eiga í 

góðum og gagnvirkum samskiptum við nemendur og foreldra. 

Allir foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að hlutverk kennara í 

samstarfi heimilis og skóla sé að mennta börnin og miðla upplýsingum eftir því sem við á. 

Aftur á móti höfðu sumir foreldrar öðru við það að bæta. Valur, faðir barns í Dúfuskóla, 

leggur mikla áherslu á kennarar sjái til þess að börnunum líði vel í skólanum og þar af 

leiðandi þyki þeim gott og gaman að koma í skólann. Rósa foreldri í Dúfuskóla og Eva foreldri 

í Spóaskóla voru sammála um að kennarar eru ekki í því hlutverki að ala börn þeirra upp. 

Foreldrarnir voru sammála um að hlutverk þeirra í samstarfinu sé að vera virk í að miðla 

upplýsingum um börn sín en einnig að taka við upplýsingum. Aftur á móti höfðu þau flest 

einhverju við það að bæta. Rósa telur mikilvægt að svara kalli skólans ef aðstoðar er þörf. Þá 

ekki aðeins hvað varðar barn sitt námslega heldur einnig félagslega. Hún sjálf hafði ekki áttað 

sig á mikilvægi þess fyrr en hún tók að sér að vera í foreldrafélagi og foreldraráði skólans. 

Valur telur hlutverk foreldra vera: 

Eins og staðan er í dag að veita, að sinna heimanáminu. U, og líka í raun og veru 

að vera í samvinnu við kennarann, hvað það er þú veist. Að við höfum metnað 

sem foreldrar, að við séum að skila af okkur góðum krökkum og þau séu tilbúin í 

skóla, efra stig þegar þau eru orðin eldri og út í lífið bara sko. 

Fjóla, móðir í Hrafnsskóla, telur hlutverk foreldra einnig vera að: 

Mæta á foreldrafundi, og foreldraviðtöl og vera kannski bara í ágætlega góðu 

sambandi við kennara og yfirmenn skólans og svona geta leitað til þeirra ef 

eitthvað bjátar á og treyst því að fá upplýsingar ef þarf. 

Eva, foreldri í Spóaskóla, telur það vera á valdi foreldra að aðstoða börn sín við að ná upp 

færni í þeim námsgreinum sem þau standa ekki vel að vígi í. Enn fremur þegar kennarar fara í 

frí og þar leggur hún lykiláherslu á að viðhalda færni barna í lestri. Eva er sannfærð um að 
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heimanám hafi áhrif á námsárangur. Hún telur að synir hennar sem eru á miðstigi og 

unglingastigi myndu ekki standa eins vel í námi líkt og raun ber vitni nema af því að hún 

hefur markvisst unnið með þá færni sem þeir eru slakir í og þjálfað aukalega heima. Hún 

hefur átt í góðu samstarfi við skólann og fengið auka námsefni heim til að takast á við með 

drengjunum sínum. Eva sagði: 

Ég fæ bara auka heimanám, ég fæ auka bækur til að gera heima hjá mér. Þannig 

að ég bið bara um það og þá fæ ég það. En á meðan aðrir kennarar, foreldrar 

eru ekki þar, ég meina sumir eru bara að vinna rosalega mikið og ég er bara ekki 

þar. 

4.2.2 Samskipti vegna heimanáms 

Flestir foreldranna sögðu engin samskipti vera vegna heimanáms barna sinna nema þá að 

kvitta fyrir heimalestur þeirra, það er að þau hafi lesið heima. Niðurstöður leiða þó í ljós að 

samskiptin vegna heimanáms eru meiri en foreldrar telja. Þar ber einna helst að nefna 

samskipti vegna magns og eftirfylgni heimanáms. 

Í Dúfuskóla, skóla barna Vals, eru sendir vikupóstar til foreldra sem hafa gefið góða raun. 

Með þeim skapast vettvangur til þess að upplýsa foreldra um hvað börn þeirra hafa verið að 

takast á við í skólanum, hvað er fram undan og hvert heimanám vikunnar er. Enn fremur 

nefndi Valur að önnur samskipti vegna heimanáms eigi sér í stað í gegnum dagbók nemenda, 

þar sem foreldrar geta skrifað skilaboð og kennurum er ætlað að svara til baka. Að auki skrá 

foreldrar fyrir áheyrn sína í lestri í bókina. Hann hefur aftur á móti fundið fyrir erfiðleikum í 

samskiptum við kennara dóttur sinnar. Valur og kona hans reyna að nýta sér dagbókina líkt 

og venja er í skólanum en fá engin svör. Valur telur ástæðuna vera að einstaklingurinn sem 

sinnir kennslunni er leiðbeinandi og þar með ekki faglærður og er á undanþágu við kennslu. 

Frá því að hann tók við hafa gæði kennslunnar og samskipti dalað. Hann sagði: „Ég hugsa ef 

hún myndi ekki lesa heima í viku þá myndi enginn taka eftir því“. Hann hefur samanburð 

bæði af fyrri kennara dóttur sinnar en einnig af kennara sonar síns sem er í fyrsta bekk þar 

sem gagnvirk samskipti eiga sér stað. Hann lýsir áhyggjum sínum af þeirri stöðu sem við 

blasir í íslensku skólakerfi vegna skorts á kennurum. 

Þrátt fyrir að stefnan í Hrafnsskóla sé sú að börn fái ekki heimanám nema einu sinni í 

mánuði rifjar Fjóla upp samskipti sem hún þurfti að eiga við kennara barns síns veturinn 

áður. Hún segir: 

Ég er ekki í neinu sambandi við þau. Það kom upp í fyrra, þegar hann var í þriðja 

bekk, þá fannst mér koma svolítið oft skriftaræfingar heim. Ég held það hafi verið 

bundið við þáverandi kennara hans en ekki stefna skólans og þetta var farið að 

valda svo miklu, mikilli gremju á mínu heimili og veseni að ég ákvað bara sjálf að 
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sleppa þessu. Og sagði það bara við kennarann, við ætlum bara að æfa okkur að 

lesa heima alla daga og við ætlum ekki að vera hérna grenjandi að skrifa (flissar). 

Rannsakandi spurði hvernig kennarinn hafi tekið því: 

Bara rosa vel. En síðan þá er ekkert mikið um heimaverkefni og þannig ég hef 

ekki þurft að hafa nein samskipti sko. En ég er svo sem ánægð með það. Þau 

halda alveg vel utan um lesturinn. Það liggur við að maður fái áminningu ef 

maður nær ekki fimm sinnum eða þú veist ef það gerist oftar en einu sinni. 

Eva þarf ekki að eiga í miklum samskiptum við Spóaskóla vegna dóttur sinnar, en passar þó 

að sækja sér staðfestingu á velgengni hennar. Ástæðan er sú að hún er mikið í skóla dóttur 

sinnar og í miklum samskiptum við skólann vegna eldri sona sinna sem báðir eru einhverfir. 

Hún ber skólanum góða sögu og telur samskiptin til fyrirmyndar. Hún segir að í skólanum sé 

lítið heimanám en það er sjálfsagt að hafa samband og óska eftir námsefni til að taka með 

heim. Hún telur það gott fyrirkomulag að í skólanum sé þessi valmöguleiki fyrir hendi og hún 

nýtir sér það, þegar hún telur þörf á því. 

4.2.3 Samskipti foreldra og barna 

Foreldrarnir voru allir spurðir út í eigin samskipti við börn sín þegar heimanám er tekið upp 

og unnið. Þeir foreldrar, sem ekki þurftu að aðstoða börn sín við heimanámið, áttu lítil sem 

engin samskipti og þá fyrst og fremst góð. Þeir foreldrar sem þurftu að hafa afskipti af sínum 

börnum upplifðu þá ýmist að samskiptin væru jákvæð eða neikvæð. 

Rósa, foreldri í Dúfuskóla, þarf ekki að hafa afskipti af syni sínum við heimanámið en hún 

spyr hann stundum hvort hann ætli sér að klára það seinna ljúki hann ekki við það allt í einu. 

Samskipti Evu, foreldri í Spóaskóla, vegna heimanáms dóttur hennar eru jákvæð og er það 

regla að öll hennar börn setjast saman til borðs og læra á sama tíma. Auk þess leggur Eva 

mikla áherslu á að eiga samskipti við börn sín um það sem er lesið og þau verkefni sem unnin 

eru. 

Hinir foreldrarnir lýsa samskiptum sínum við börn sín á þann veg að fyrst og fremst eiga 

þau sér stað þegar heimanámið er tekið upp og að fá börn sín til þess að leysa það. Þegar 

Gunnar, foreldri í Hrafnsskóla, var spurður út í samskipti sín við barn sitt varðandi heimanám 

svaraði hann svo: 

Það fer náttúrulega eftir því hvernig það er upplagt að þurfa að lesa, eða eiga að 

lesa. Eee svo bara í svona 70% tilfella er það ágætt og þau hlýða því. En, en 30% 

þá er það, þá vill það stundum, þá á að gera eitthvað annað eða finnst það fara á 
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mis við að hitta vini sína eða fara í fótbolta eða eitthvað. Þá er bara að drífa 

heimalærdóminn af og svo er það að gera eitthvað annað eftir það. 

Þegar Fjóla, foreldri í Hrafnsskóla, er spurð að því sama segir hún: 

Uuu, við reynum að gera þetta spennandi og sá sem er að læra þarf frið og allir 

hinir þurfa að virða það að hér er verið að læra og þetta er svona, gerum þessu 

svolítið hátt undir höfði (flissar). 

Þegar Fjóla var spurð hvort að barn hennar kæmi sér sjálft að verki og hún var beðin um að 

lýsa þeim samskiptum sem eiga sér stað þegar heimanámið er tekið upp svarar hún: 

Nei, langt frá því. Hann þarf stöðuga áminningu, helst allan daginn og vill ekki 

lesa heima. Finnst þetta ógeðslega leiðinlegt, ógeðslega mikil kvöð og yfirleitt 

svona eins og með þennan í fjórða bekk þarf ég að hafa einhvers konar 

mútukerfi. Ef hann til dæmis les ekki þá fær hann ekki að fara í tölvu eða eitthvað 

annað. Þannig að hann þarf að klára þetta áður en skemmtilega er gert. Og það 

er eiginlega eina leiðin sem virkar á hann, til svo að fá hann til að gera þetta. 

Honum finnst þetta ógeðslega leiðinlegt. 

Fjóla bætir svo við: 

Við reynum alveg að hafa samskiptin góð en þetta er náttúrulega alveg auka álag 

á heimilið og honum finnst þau alveg örugglega ekki góð. Þannig að þau eru alveg 

örugglega bara ekki, ekki skemmtileg sko. 

Rut, foreldri í Dúfuskóla, segist eiga í litlum samskiptum við son sinn um heimanámið. Hún 

reynir einna helst að hafa áhrif á það lesefni sem hann velur sér, það sé við hæfi og það sé 

skemmtilegt þar sem hún er áheyrandi og þarf að veita því eftirtekt sem lesið er. Sonur 

hennar kemur sér þó ekki sjálfur til verks og krefst það hvatningar og getur verið örlítið 

ströggl að koma sér að verki. Þegar Rut var beðin um að leggja mat á samskipti þeirra 

mæðgina vegna heimanámsins sagði hún: 

Þau eru náttúrulega neikvæð en þau þurfa að eiga sér stað. En ég býð ekki í það 

eins og ég segi ef það væri mikið meira. Því þetta er lágmark og það lágmark 

svona togstreita þá í kringum það. 
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4.3 Heimanám 

4.3.1 Skilningur á hugtaki 

Þegar foreldrarnir voru beðnir um að segja frá skilningi sínum á hugtakinu heimanám fengust 

mjög sambærileg svör. Foreldrarnir vísuðu til náms sem unnið er utan skóla, eftir að 

skóladegi líkur á heimilum barnanna. Rut, foreldri úr Spóaskóla, segir heimanám vera: 

Skilningur minn er hérna það að þurfa að sinna námi eftir skóla, bæta við sig auka 

námi eftir að skóladegi og vinnudegi barnanna er lokið. 

Gunnar, foreldri úr Hrafnsskóla, segir: 

Það er að aðstoða börnin heima, fyrst og fremst og, og svo þegar þau verða eldri, 

þá sem sagt koma þau til með sjálf að taka yfir og, og svona og hafa reglu á 

heimanáminu. 

4.3.2 Viðhorf til heimanáms 

Viðhorf foreldra til heimanáms eru ýmist jákvæð eða neikvæð. Þrjú þeirra, Gunnar, Eva og 

Rósa voru afar jákvæð gagnvart heimanámi og telja það hafa fleiri kosti en galla. Valur, Fjóla 

og Rut eru síður hlynnt heimanámi og telja það hafa fleiri galla en kosti. Áhugavert er að 

annað foreldri úr hverjum skóla, Hrafnsskóla, Spóaskóla og Dúfuskóla er hlynnt heimanámi 

en hitt foreldrið andvígt því. Viðhorf þeirra foreldra sem eiga börn í sama skóla haldast því 

ekki í hendur. 

Jákvæðir þættir heimanáms 

Séu dregin fram viðhorf þeirra foreldra sem eru hlynntir heimanámi þá segir Gunnar foreldri í 

Hrafnsskóla: 

Ég held það sé bara gott fyrir hérna nemendur og foreldra að takast sameiginlega 

á við þetta, sem sagt þetta verkefni að, að uppfræði börnin eða sem sagt börn 

eru í námi og þá að aðstoða þau og hjálpa þeim. Og svona meiri þátttakendur í 

þessu, þessu lífi þeirra, sinni námsgöngu. 

Gunnar bætir svo við: 

Ég held að krakkar hafi líka bara gott af því að taka smá tíma og læra heima. 

Heldur en að vera alltaf í símanum eða hoppandi á trampólíni eða eitthvað. Það 

er nógur tími fyrir það líka. 
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Þegar Rósa foreldri í Dúfuskóla er spurð um viðhorf hennar til heimanáms segir hún: 

Bara jákvætt sko. Ég held… eða það sem mér finnst gott er það, ég myndi vilja sjá 

það fara svona stigvaxandi. Fá lítil verkefni í byrjun og svo eykst þetta og eykst, 

því þegar þau koma upp á æðri skólastig þá verður heimanám og þá þurfa þau að 

kunna að, að vinna heima. Og vera sjálfstæð líka og þurfa að bera ábyrgð á sínu 

námi. 

Eva, foreldri í Spóaskóla, er jákvæð gagnvart heimanámi og leggur áherslu á mikilvægi 

heimalesturs. Hún segir eðlilegt að „það sem börnin geta ekki klárað í skólanum það kemur 

heim“. 

Þó foreldrarnir hafi ekki verið sammála um ágæti heimanáms, þá gátu þeir allir dregið 

fram einhverja kosti þess. Valur, foreldri í Hrafnsskóla, sem almennt er andvígur heimanámi 

og Rósa, foreldri í Dúfuskóla, sem almennt er hlynnt heimanámi telja kosti heimanámsins 

geta falist í því að læra vinnubrögð sem nýtast í námi. Valur nefnir einna helst öguð 

vinnubrögð en Rósa nefnir einnig sjálfstæð vinnubrögð sem nýtast vel þegar börn verða 

eldri, því þá þarf að læra heima. Valur telur að slík vinnubrögð megi læra í gegnum nám 

almennt og ekki þurfi að binda það við heimanám sem slíkt. Gunnar og Fjóla, sem bæði eru 

foreldrar í Hrafnsskóla, telja bæði að með heimanámi verði foreldrar upplýstir um hvaða 

námsefni barn þeirra er að takast á við og hvernig þeim gengur, þrátt fyrir að vera almennt 

ekki sammála um mikilvægi heimanáms. Gunnar nefnir að auki að með heimanámi megi efla 

námsfærni nemenda þar sem foreldrar geta átt samtal við börn sín og lesið fyrir þau og 

þannig megi meðal annars efla lesskilning. Þannig telur hann að ekki sé verið „að rúlla 

stórum bolta á undan sér heldur ná að vinda af honum heima þá með skilningi og 

útskýringum foreldra”. Fjóla telur sig þó geta nýtt sér aðrar leiðir til að vera upplýst en í 

gegnum heimanám. Eva, foreldri í Spóaskóla, tekur í sama streng og Gunnar og telur að í 

gegnum heimanám megi efla færni nemenda og auka skilning ef unnið er einnig með sömu 

færniþætti heima og í skólanum. Að vissu leyti er Rut, foreldri í Spóaskóla, sammála, þó hún 

sé almennt ekki hlynnt heimanámi þá leggur hún mikla áherslu á markvissa þjálfun í 

heimalestri og skrift. Hún segir: 

Sko mér finnst það ekki spurning að það er ávinningur þegar er lesið daglega. Það 

þarf bara svo mikla þjálfun í að ná flaumfærni (e. reading fluency) í lestri og líka í 

skrift og að geta leiðrétt þú veist fimm orð á dag eða, ef það þarf þú veist, þú 

nærð svo fljótt upp færni ef þú gerir þetta á hverjum einasta degi. 

Eva, foreldri í Spóaskóla, telur jákvætt viðhorf hennar barna vera byggt á áherslu hennar á 

jákvæðum samskiptum og jákvæðu umtali um námið og skólann. Hún segir að börn sín séu 
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vissulega misvel upplögð til að takast á við heimanámið en viðhorfið í heildina jákvætt enda 

leggi hún mikið á sig við að tíminn sem notaður er í heimanámið verði að gæðastund. Á 

hennar heimili vinna börnin saman að heimanámi og njóta þannig góðs af styrkleikum hvers 

annars. Þar má nefna að lesa til skiptis og útfæra verkefni á einfaldari og sjónrænan hátt. 

Rósa, foreldri í Dúfuskóla, telur vellíðan drengja sinna í skólanum eiga stóran þátt í að 

viðhorf þeirra til heimanáms sé jákvætt, þeir eru samviskusamir og nákvæmir. Þegar Rósa var 

spurð hvort hún telji foreldra geta haft áhrif á viðhorf sinna barna til heimanáms var hún 

þess fullviss líkt og með allt. Hún segir: 

Já já já, eins og allt. Það bara ef þú talar neikvætt um eitthvað, þá fer það inn í 

barnið sama hvað það er og það á við heimanám líka og skólamatinn bara svo við 

komum inn á hann. Það er rosa mikið held ég heima, eða sem sé svona 

múgæsingur og heima tilkomið. 

Neikvæðir þættir heimanáms 

Rut, móðir í Spóaskóla, Valur, faðir í Dúfuskóla, og Fjóla, foreldri í Hrafnsskóla, eru andvíg 

heimanámi að heimalestri undanskildum. Þau telja lestur vera grunnfærni sem allir þurfa að 

ná góðum tökum á og slíkt krefjist æfingar í skóla og heima. Valur foreldri í Dúfuskóla telur 

heimanám vera „úr sér gengið“ og nemendur eigi að hafa svigrúm innan skólans að takast á 

við allt nám, fyrir utan heimalestur. Hann bætir við: 

Ég hugsa þetta, ég hugsa ótrúlega oft með svona skóla, út frá vinnunni. Þú vilt í 

rauninni skilja vinnuna eftir í vinnunni. Okei heimalesturinn er nú bara, er bara 

svo saklaus og á bara að vera. Finnst mér, þú veist, þetta er korter á dag og á 

kvöldin er þetta oft á tíðum voðalega quality stund finnst manni sko. 

Rut, foreldri í Spóaskóla, bætir við að hún telji skóladag barna nógu langan fyrir og því 

ekki á það bætandi né til þess falið að bæta námsfærni barna að takast á við meira nám að 

loknum skóladegi, slíkt myndi togstreitu innan heimila og bæti ekki gæðastundir þeirra. 

Viðhorf Fjólu, foreldris í Hrafnsskóla, eru að hennar sögn tvískipt. Hún segir:  

Sko mér finnst það vera svolítið tvískipt. Mér finnst lestur mikilvægur fyrir alla og 

alla aldurshópa. En annað heimanám finnst mér óþarft frá 1.-8. bekkjar. Mér 

finnst það gríðarlegt álag á börn, álag á heimilin og en mér finnst það fara að 

skipta svona meira máli þegar krakkarnir fara að undirbúa sig fyrir 
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menntaskólaárin. Að tileinka sér að geta lært heima og kannski meira þörf á því 

þá. 

Rannsakandi spurði Fjólu af hverju hún telur það skipta meira máli fyrir eldri börn svaraði 

Fjóla: 

Ég held bara að álagið sé meira, krakkarnir þurfa að komast yfir meira efni 

þegar þau verða eldri, heldur en þegar þau eru yngri. En sko fullkominn skóli 

fyrir mér væri að krakkar þyrftu ekki að læra heima, bara alveg. En eins og ég 

segi, mér finnst samt lesturinn mikilvægur og mikilvægt að æfa sig í honum og 

koma sér vel af stað í honum að mínu mati. En ég myndi vilja bara sjá 

heimanám bara út. Mér finnst þetta bara rosa mikið fyrir krakka sem eru að æfa 

íþróttir eftir skóla og eru ekki búin með vinnudaginn sinn þegar skóla lýkur. Þá 

tekur við æfingar og fjölskylduboð og fjölskyldusamverur og allt sem bara 

fjölskyldur gera. Og mér finnst heimanámið bara já, fara út. 

Allir foreldrarnir komu orðum að því að heimanám getur dregið úr jöfnum tækifærum 

nemenda til náms. Þeir minntust á að ef nemendur standa höllum fæti í námi þá er mjög 

líklegt að heimanámið sé íþyngjandi og valdi togstreitu á heimilum. Þó Rósa, foreldri í 

Dúfuskóla, sé hlynnt heimanámi nefnir hún að: 

Ókostirnir gætu vissulega verið þeir ef að þetta er of þungt fyrir einhver börn og 

börnin fá ekki stuðningin heima fyrir að þá þarf kannski bara að grípa inn í. En ég 

held einhvern veginn að það sé alltaf kostur að hafa heimanám bara upp á 

framhaldið, í raun allt lífið. Þau eiga að geta leyst verkefni. 

Eva, foreldri í Spóaskóla, kemur einnig inn á þátt foreldra í heimanámi barna sinna og segir: 

Ókostur er sá að það eru ekki allir foreldrar með reynsluna til að geta kennt 

börnunum sínum. Ég myndi segja það versti ókosturinn af því að, að þau standa 

ekki jafnt að vígi, allir krakkar. 

Svo bætir hún við: 

Auðvitað er mismunandi hverju foreldrar eru færir í, þú veist hvernig þau standa 

sig í þessum greinum. Ég meina kannski eru þessir foreldrar ekki góðir í 
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stærðfræði og barnið er lélegt í stærðfræði. Þá auðvitað þú veist, er spurning um 

eins og með aukakennslu. 

Rut, sem einnig er foreldri í Spóaskóla, telur að ókostir heimanáms bitni einna helst á 

börnum sem eiga erfitt með nám. Hún leggur mikla áherslu á það og segir: 

Þau börn sem eiga gott með að læra, það er ekkert mál, þau sinna bara sínu 

heimanámi sjálf. Þetta kemur niður á þeim sem eiga erfitt með að nám og lengir 

þeirra dag og þeirra erfiðleika og þeirra togstreitu. Og það er rosalegt álag að 

eiga börn sem eiga erfitt með nám, það er streita, það er kvíði og það er verið að 

fylgjast með framvindu og það er verið að senda pósta og svo bætist við, tíminn 

með fjölskyldunni fer svolítið í þetta. Ég skil ekki, bara hreinlega hverju það eigi 

að bæta við, hjá þeim sem nú þegar ströggla og þetta eru tíu ár sko. Og ég held 

þetta liti skólagönguna oft óþarflega neikvætt. Held ég. Ég meina ef við hugsum, 

börn með námsvanda eru kannski líklegri, bara ef við hugsum til að eiga foreldra 

með námsvanda. 

Fjóla, foreldri í Hrafnsskóla, og Rut, foreldri í Spóaskóla, upplifa viðhorf sinna drengja til 

heimanáms mjög neikvætt. Líkt og Rut segir að sonur hennar „bara nennir því ekki. Vill bara 

sinna öðru og fara út að leika og þú veist. Honum finnst þetta bara algjört vesen“. Það sama 

má segja um son Fjólu, en hún segir: 

Ég held að honum finnist bara þegar skólinn er búinn á skólinn bara að vera 

búinn. Þannig að honum finnst þetta bara vera kvöð og ógeðslega leiðinlegt. Og 

mér finnst heimanám lita hans mynd af skólanum rosa mikið. Það gerir neikvætt 

viðhorf hjá honum til skólans. Eins og einhvern veginn skólinn eltir mann heim í 

frítíma líka. Hann er þannig. 

Að lokum ber að nefna að allir foreldrarnir telja eigin viðhorf geti haft áhrif á viðhorf barna 

þeirra. Fjóla, móðir í Hrafnsskóla, sem segist vera afar andvíg heimanámi telur þó að hægt sé 

að leggja sig fram við að hafa áhrif á viðhorf barna með því að beina áherslunni að jákvæðum 

samskiptum. Heimanámið er partur af skyldu og því þarf að takast á við það hvort sem það er 

skemmtilegt eða ekki. Fjóla nefnir einnig að hún telur kennara hafa mikil áhrif á að móta 

viðhorf á meðal nemenda sinna, það er að segja hans eiginleikar. Hún minnist þess sjálf að 

hafa verið með grimman og hvassan kennara og viðhorf hennar til skólans voru afar 

neikvæð, en það breyttist mikið þegar hún fékk nýjan kennara sem sýndi hlýju og kærleik og 

kennslunni áhuga og þá varð námið aftur skemmtilegt og viðhorf hennar jákvæð. 

Valur nefnir enn fremur að viðhorf mótist af þeim sem umgangast börnin hverju sinni. 

Hann telur viðhorf dóttur sinnar þó mismunandi eftir viðfangsefnum hverju sinni. Hann telur 
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viðhorf hennar til náms þó vera frekar neikvætt og telur ástæðuna vera leiðbeinanda dóttur 

sinnar, sem fer með umsjónarkennslu í bekknum hennar. Valur telur hann eiga stóran þátt i 

að áhugi hennar á náminu almennt hefur dalað. Leiðbeinandinn sé því miður ekki nægilega 

fær og áhugasamur og það hafi áhrif á viðhorf dóttur hans. Hann telur þó foreldra geta haft 

áhrif á viðhorfin og ræðir við dóttur sína að eðlilegt sé að ekki sé allt í skólanum skemmtilegt, 

líkt og í hans eigin vinnu. Jákvæðni er það sem skipti mestu máli. 

Samantekt á viðhorfum foreldra og barna þeirra til heimanáms 

Niðurstöður sýna fram á að viðhorf foreldra og barna til heimanáms eru ýmist jákvæð eða 

neikvæð og eru þau sömu milli barns og foreldris. Þeir foreldrar sem eru með jákvætt viðhorf 

til heimanáms telja það fyrst og fremst hafa áhrif á vinnubrögð nemenda í námi og tækifæri 

til samskipta við börn sín. Eitt foreldri taldi heimanám geta bætt námsárangur. Börn þeirra 

foreldra sem eru með jákvætt viðhorf til heimanáms eru það einnig. Þau koma sér sjálf til 

verks og eru meðvituð um þann ávinning sem felur í sér að ljúka heimanáminu, það er að 

segja tíminn sem gefst til annarra athafna. 

Þeir foreldrar sem hafa neikvætt viðhorf til heimanáms telja það ekki bæta námsárangur 

barna sinna. Þeir telja það valda togstreitu á heimilum og vera á kostnað tómstunda og 

gæðastunda fjölskyldunnar. Börn þeirra eru einnig neikvæð gagnvart heimanámi og hafa ekki 

hvata til þess að takast á við það og finnst það leiðinlegt. 

Allir foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni telja heimalestur mikilvægan og honum megi 

ekki sleppa óháð viðhorfum þeirra til heimanáms. Lestur sé þess eðlis að hann þurfi stöðugt 

að þjálfa til að viðhalda og auka færni. Óháð viðhorfum foreldra þá eru þau meðvituð um 

mikilvægi þess að vera jákvæð gagnvart heimanámi og skólanum, slíkt eykur líkur á að skapa 

jákvæð viðhorf meðal barna þeirra. 

4.3.3 Skipulag heimanáms 

Allir foreldrarnir eru tiltölulega sáttir við það magn heimanáms sem börn þeirra takast á við. 

Öll eru þau sammála um að lestur eigi að vera á hverjum degi en skiptar skoðanir eru um 

hvort annað heimanám sé óþarft eða of lítið. Börn þeirra foreldra sem eru í fjórða bekk eyða 

að jafnaði 15-30 mínútum á dag í heimanám. Fjóla, foreldri í Hrafnsskóla, segir son sinn eyða 

15 mínútum á dag í lestur en mánaðarlega kemur eitt heimaverkefni sem tekur um 30 

mínútur og þá sé lestrinum sleppt. Hennar skoðun er þó sú að hún vilji ekkert heimanám 

annað en lestur. Gunnar, foreldri í Hrafnsskóla, og Rósa, foreldri í Dúfuskóla, telja magn 

heimanáms þeirra barna hæfilegt en telja og þykir eðlilegt að það aukist eftir því sem börn 

þeirra eldast. Gunnar hefði þó talið að heimanám dóttur sinnar yrði meira en það er í raun, 

en að jafnaði tekur það 15-30 mínútur á dag. Rósa upplifir einnig að ef sonur hennar er 

duglegur í skólanum kemur minna heim. Sonur hennar les þegar hann er kominn upp í rúm á 



50 

kvöldin en vikulegt heimanám tekur um 30 mínútur. Rut, foreldri í Spóaskóla, segir son sinn 

eyða um 20 mínútum á dag í lestur og um magn heimanámsins segir hún: 

Ég er rosalega sátt með þetta. Mér finnst þetta alveg stórgott. Ég hugsa hvort 

þetta sé of lítið, en ég veit það ekki. Lesturinn allavega kominn mjög vel á veg hjá 

honum. Það er bara öll áherslan lögð í það. 

Heima hjá Vali, foreldri í Dúfuskóla, er vikulegu heimanámi að undanskildum lestri tileinkaðar 

60 mínútur um helgi. Hann veltir því þó fyrir sér hvort verkefni eins og stærðfræðiblað sem 

kemur heim með dóttur hans og tekur um fimm mínútur að leysa sé ekki óþarft og telur að 

finna megi tíma innan skólans fyrir slíkt. Eva foreldri í Spóaskóla eyðir að jafnaði 20-30 

mínútum í heimanám með dóttur sinni en nefnir þó að sú er ekki raunin með öll hennar 

börn. Hún á tvo syni með einhverfu og mótþróa og það getur tekið annan þeirra rúmlega tvo 

tíma að fást til að lesa. 

Algengast er að börnin takist á við lestur, stærðfræði og skriftaræfingar heima. Sjaldan 

telja foreldrar þörf á leiðbeiningum með heimaverkefnum barnanna, en ef svo en þá séu þær 

góðar. Fjóla, foreldri í Hrafnsskóla, hafði um þetta að segja: 

Mér finnst þær almennt góðar en mér finnst þetta, ekkert mikil fjölbreytni í 

þessu. Mér finnst þetta bara að æfa sig heima að skrifa heima í skriftarbók, 

reikna í reikningsbók en mér finnst samt vera tiltölulega lítið heimanám hjá okkur 

í Dúfuskóla. 

Fjóla bætir við: 

En það er bara einu sinni í mánuði eða eitthvað. En það er heimalestur fimm 

sinnum í viku og það er mjög mikil áhersla á það. Maður þarf að kvitta og maður 

fær áminningu heim og allt ef það er ekki verið að sinna því vel sko. 

Í Spóaskóla þar sem börn Evu og Rutar stunda nám er ekkert heimanám fyrir utan lestur. 

Námsbækur barnanna eru þó sendar heim með reglulegu millibili yfir önnina og með því geta 

foreldrar séð hvar börnin eru stödd og aðstoðað þau með að vinna upp ef þau eiga ólokið 

verkefnum í námsbókum sínum. Það er þó valkvætt. Eva nefndi að dóttir hennar nýti sér 

gagnvirk verkefni á vefnum rasmus.is til að efla færni sína. Eva telur að heimanámið megi þó 

vera meira, en ástæðan er sú að hún er heimavinnandi og hefur tíma til að sinna því. 

Þegar foreldrar voru spurðir hvar börn þeirra takast á við heimanám sitt nefndu allir 

borðstofuborðið eða eldhúsborðið þar sem foreldrar geta fylgst með börnum sínum. Í öllum 

tilfellum fá börnin endurgjöf á lestur sinn þar sem notast er við límmiða. Rósa, móðir barns í 

Dúfuskóla, og Eva, móðir barns í Spóaskóla, nefndu til dæmis að ef börnin lesi alla virka daga 
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fái þau að velja sér stóran límmiða, slíkt er hvetjandi og eftirsóknarvert. Valur saknar þess þó 

að dagbók barns hans sé notuð til samskipta og endurgjafar þar sem reglulega mátti finna 

jákvæðar setningar, en ekki lengur. Slíkt hefur Rósa orðið vör við en hún á barn í sama skóla 

og Valur, Dúfuskóla. 

Sumir foreldranna höfðu hugmyndir um annað fyrirkomulag heimanámsins en það er í 

dag. Þar má nefna að það yrði verklegt að hluta, þar sem börnin gætu tekið þátt í garðrækt, 

þrifum á bíl eða heimilinu. Eva, foreldri í Spóaskóla, vil gjarnan efla félagsfærni barna í 

gegnum heimanám og nefnir að: 

Ég myndi segja að heimanám gæti líka verið svona félagsfærni. Það er að segja 

farið í svona félagsfærniform. Að hérna, nú skulum við að banka upp á hjá vini og 

þú þarft að spurja einhvern um að koma út að leika og þið farið út á róló í 10 

mínútur og svo skrifum við. Svona félagsfærni, þú veist. Að nýta svolítið svoleiðis, 

eins og segi, mig vantar alltaf þessa félagsfærni inn hjá mér, þá er ég alltaf að 

hugsa um það. Eins og við erum auðvitað komin með Facebook síðu fyrir hvern 

einasta bekk og nú er það þannig að ef einhver fer í sund þá er sett inn á síðuna 

"Hæ, dóttir mín er að fara í sund, vill einhver koma með?" …og þá hittast þau öll í 

sundi. 

Valur, foreldri í Dúfuskóla, myndi vilja sjá tæknina nýtta meira, gagnvirk heimaverkefni og 

taldi jafnvel blýantinn eiga að heyra sögunni til að loknu yngsta stigi í grunnskóla. Fjóla, 

foreldri í Hrafnsskóla, og Rósa, foreldri í Dúfuskóla, telja vikuplan vera góðan kost að því leyti 

að börnin fá svigrúm til að ljúka verkefnum fyrir skiladag og þar með sleppa að gera það 

heima. 

Þegar foreldrar voru spurðir hvernig gengi að samræma heimanámið við önnur verkefni í 

dagsins amstri töldu allir foreldrar nema eitt það ganga alla jafna vel án þess að það komi 

niður á öðrum verkefnum fjölskyldunnar. Heima hjá fjölskyldu Vals, foreldri í Dúfuskóla, á 

heimanámið fastan tíma um helgar. Valur segir: 

Það gengur bara, ég myndi segja, yfir höfuð gengur það bara mjög vel. Af því að 

þau vita það kannski bara að það er þarna um tíu leytið á helgum annað hvort 

laugardag eða sunnudag, það fer eftir því hvort það sé fótboltamót eða 

handboltamót hjá okkur. Að hérna, eða eitthvað svoleiðis íþróttatengt þá vita 

þau það að það er klukkutími þarna og við stillum bara bakaraklukkuna. 

Rósa, foreldri í Dúfuskóla, segir að sonum hennar þyki gott að ljúka heimanáminu strax og þá 

sé tími strax fyrir annað. Hún segir: 
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Bara mjög vel. Bara, þeir vita af þessu yfirleitt sjálfir, þeir finna tíma og vilja klára 

þetta. Þeir eru, reynslan er sú að ljúka þessu af og þá er þetta búið. Þannig að 

það gengur bara mjög vel. 

Aftur á móti telur Fjóla, foreldri í Hrafnsskóla, það ganga mjög erfiðlega að samræma 

heimanámið við önnur verkefni í dagsins amstri. Þegar rannsakandi spurði í hverju 

erfiðleikarnir felast þá svaraði Fjóla: 

Ég myndi bara segja uu þreyta og tímaskortur. Þessir krakkar, til dæmis bara eins 

og barnið mitt í fjórða bekk, hann æfir íþróttir tvisvar í viku og aðra daga vill hann 

fara út að leika með vinum. Hann er mikið útibarn og það er nógu flókið að sko, 

það er til dæmis skylda heima hjá okkur að allir mæti heim í kvöldmat og borði 

saman. Það er nógu flókið verkefni, að kunna á klukku og geta það. Svo á bara 

eftir að baða og spjalla og vera saman og stundum er maður að fara eitthvað, 

gera eitthvað, útivist, fara í sund, bara allir orðnir ógeðslega þreyttir þegar að 

gefst tími til að fara að læra. 

4.4 Jöfn tækifæri til náms 

4.4.1 Nám við hæfi 

Foreldrar telja almennt að börn sín fái verkefni sem hæfi þeirra getustigi. Öll tala þau um að 

hægt sé að hafa samband við skólann sé námið íþyngjandi eða ef þau vilja fá meira af 

verkefnum heim. Valur, foreldri í Dúfuskóla, nefndi að dóttir hans hefði fengið aukaefni í 

stærðfræði í skólanum þar sem hún vinnur hraðar í gegnum námsefnið en aðrir 

bekkjarfélagar hennar. Fjóla, foreldri í Hrafnsskóla, hefur góða reynslu þegar kemur að því að 

aðlaga námsefni að sínu barni. Hún segir: 

Skólinn okkar er þannig að ef maður vill fá meira fyrir barnið sitt, þá er það 

velkomið. Maður hefur bara samband og ef manni finnst þetta of mikið og bara 

of mikið álag á heimilið og grátur og gnístran tanna að þá getur maður bara látið 

vita af því, en þau að sjálfsögðu ætlast alltaf til þess að það sé lesið heima. 

Líkt og hefur áður komið fram hefur Fjóla reynslu af því að heimanám sonar hennar fór að 

valda mikilli togstreitu og því var tekin ákvörðun um að lesa bara heima og leggja önnur 

heimaverkefni til hliðar. 

Eva segir að þrátt fyrir að ekki sé heimanám í Spóaskóla þá sé ávallt velkomið að óska 

eftir því, auk þess sem það gefst kostur á að fá verkefni heim sérstaklega fyrir próf. Rut er 

með barn í sama skóla og rifjar upp að sonur hennar hafi átt í vandræðum með stærðfræði 

og þá hafi skólinn gripið strax inn í en ekki látið foreldrana leysa þann vanda. Skólinn setti af 
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stað sérstakt hvatningakerfi fyrir hann og félaga hans og það bar strax árangur. Gunnar, faðir 

í Hrafnsskóla, telur að í skóla dætra sinna sé staðið vel að því að nemendur fái nám við hæfi. 

Hann telur að ef komi til vandræða þá sé eðlilegt að óska eftir frekari stuðningi. Hann segir: 

Hins vegar ef að kannski væru einhver sko vandamál, með stærðfræði eða 

kannski sérstaklega lestur og svona þá mætti vera meira í samráði við kennara 

um það. Og taka þá á því. Mér finnst það, mér finnst það þá eðlilegt. 

4.5 Hlutverk kennara í samstarfi heimilis og skóla 

Foreldrar minntust allir á mikilvægi og margþættan þátt kennara í námi sinna barna, í einni 

eða annarri mynd. Gunnar, foreldri barns í Hrafnsskóla, telur að foreldrar þurfi að bera traust 

til þess fagfólks sem starfar innan grunnskólanna. Hann telur samstarf heimila og skóla 

nauðsynlegt en kennarar þurfa að fá svigrúm til að sinna vinnunni sinni. Hann telur kennara 

eiga að hafa frumkvæði að samskiptum og foreldrar þurfa einnig að læra að halda sér til hlés. 

Hann segir: 

Ég treysti alveg kennurum fyrir því sem þeir eru að gera. Ég held að þetta sé gott 

fagfólk yfir höfuð. Og mér finnst þetta sko, upplýsingarnar of miklar til foreldra, 

frekar en, en að það vanti eitthvað upp á það. 

Við þetta bætir hann: 

En ég eins og segi, ég treysti kennurum mjög vel og skólastýrunum í þessum skóla 

sem og öðrum. Þannig að, að mér finnst líka að kennari eigi að fá frið að vera 

með börnunum og kenna þeim heldur en að hafa foreldrana alveg eins og, eins 

og grímu ofan á sér, að anda ofan í hálsmálið og vera að skipta sér af öllum 

hlutum. 

Rósa, foreldri í Dúfuskóla, telur aftur á móti að kennurum sé falin of mikil ábyrgð. Hún segir: 

Mér persónulega finnst vera orðin of mikil ábyrgð á kennurum. Þeir eiga að sinna 

of miklu. Það er ætlast til of mikils með engin samt tæki eða úrræði, þeir mega 

ekki gera neitt. Það er bara mín skoðun. En mér finnst að þeirra starf eigi fyrst og 

fremst að vera að kenna þeim námsefnið en ekki endilega að, að ala þau upp. 

Það sem Rósa á við hér er að henni þykir of mikil ábyrgð lögð á kennara en samhliða því 

eru engin úrræði, tækjabúnaður eða fjármagn innan skólans sem styður við kennarana til 

þess að sinna því sem ætlast er til af þeim.  
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Valur, sem einnig er foreldri í Hrafnsskóla, tekur í sama streng og Gunnar að í 

grunnskólum landsins megi finna fullt af góðum kennurum sem sinna starfi sínu vel. En á 

sama tíma hefur hann miklar áhyggjur af stöðu þeirra og þeim fjölda leiðbeinenda sem starfa 

innan grunnskólanna. Hann telur að kennsla og námsgengi dóttur hans hafi dalað af þeim 

sökum, sem honum þykir synd þar sem mikið af færum kennurum starfi í skóla dóttur hans 

og hann og kona hans beri skólanum góða sögu. Hann segir: 

Þetta er mjög mikilvægt samstarf en á sama tíma hefur maður ótrúlega miklar 

áhyggjur af því. Bara út af fréttum og þessu sem maður heyrir af kennurum. Uuu, 

þú veist, illa launað og það er alltaf sprenging af fólki sem er, hvað maður á að 

segja, ekki faglært eða þú veist ekki kennarar og þá er alltaf verið að veita fleiri og 

fleiri undantekningar, undanþágur til þess að hann megi eða hún megi kenna. Og 

hérna þá hefur maður auðvitað, maður hefur áhyggjur og sem foreldri hef ég 

miklar áhyggjur. Þú veist ég hef bara bullandi áhyggjur að það sé ekki gott ástand. 

Foreldrar telja mikilvægt að kennarar fái svigrúm til að kenna börnum sínum og að sama 

skapi þurfi að minnka kröfur til þeirra, þá sér í lagi þeim þáttum sem varða ekki kennsluna 

beint. 

4.6 Samantekt á niðurstöðum rannsóknar 

Samstarf heimilis og skóla felur í sér gott upplýsingaflæði milli beggja aðila. Þar með myndast 

vettvangur til að eiga mikilvæg samskipti sem varða nám og hegðun nemenda. Hlutverk 

kennara er að mennta nemendur, sjá til þess að þeim líði vel og koma nauðsynlegum 

upplýsingum til heimila en ekki að ala þau upp. Hlutverk foreldra er að sama skapi að miðla 

upplýsingum til skólans um barn sitt og taka við upplýsingum frá skólanum. Foreldrar eiga að 

auki að sinna þeim verkefnum sem skólinn setur þeim, mæta á fundi og sinna því námi sem 

kemur heim með barni/börnum þeirra. 

Niðurstöður leiða í ljós að samskipti foreldra við börn sín og skólann eru meiri en þeir 

telja og upplifa. Samskipti milli foreldra og skólanna eru ýmist í vikupóstum, gegnum 

dagbækur barnanna eða tölvupóst. Foreldrar fylgjast með framgangi barna sinna einna helst 

í lestri og staðfesta það með undirskrift eftir að hafa hlustað á barn sitt lesa daglega og þar 

með verður kennarinn upplýstur. Auk þess sem töluverð samskipti eiga sér stað þegar 

heimanám er unnið. Samskiptin eru ýmist jákvæð eða neikvæð, þar sem börnin eru ekki öll 

jafn tilbúin að koma sér til verks. 

Heimanám er nám sem unnið er utan skóla, eftir að skóladegi lýkur. Viðhorf foreldra til 

heimanáms eru tvískipt, helmingur þeirra lýsir jákvæðu viðhorfi en hinn helmingurinn 

neikvæðu. Foreldrar sem hlynntir eru heimanámi telja mikilvægi þess vera að temja sér þá 
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námsfærni sem heimanám felur í sér. Þar ber að nefna skipulag og sjálfstæð vinnubrögð. 

Foreldrarnir telja einnig að þegar börn þeirra verða eldri sé ekki hjá því komist að læra heima 

og því þurfi heimanám að vera stigvaxandi frá fyrstu tíð. Að auki telja foreldrarnir heimanám 

vera vel til þess fallið að gera foreldra meðvitaða um hvað börn þeirra séu að takast á við í 

skólanum, hver námsleg staða þeirra sé og mynda tengsl á milli heimila og skóla. 

Andstæðingar heimanáms telja skóladag barna nógu langan og telja ekki þörf á að lengja 

hann frekar eftir að skóladegi lýkur. Að auki hefur það áhrif á leik barna, tómstundir og 

gæðastundir fjölskyldunnar. Enn fremur telja þeir heimanám vera íþyngjandi og valda enn 

frekari togstreitu en ella hjá börnum sem búa við námsörðugleika. Þar með eykst bil á milli 

nemenda. 

Allir foreldrar telja að heimanám geti haft áhrif á viðhorf nemenda til náms, ýmist á 

jákvæðan eða neikvæðan hátt og helst það í hendur við viðhorf foreldranna. Auk þess voru 

viðhorf nemendanna að mati foreldra þau sömu og þeirra eigin. Það er að segja þeir 

foreldrar sem eru með jákvætt viðhorf til heimanáms telja börn sín einnig vera með jákvætt 

viðhorf til þess og öfugt. Þeir foreldrar sem eru með neikvætt viðhorf til heimanáms telja 

börn sín hafa neikvætt viðhorf til heimanáms. Allir foreldrar telja þó heimalestur vera 

undanskilinn þessum viðhorfum og telja að heimalestur eigi alltaf að fara fram. 

Börnin eru að jafnaði að eyða 15-30 mínútum í heimanám sitt daglega. Það veltur á því 

hvort heimanámið er aðeins heimalestur eða annað til viðbótar. Verkefnin eru með svipuðu 

sniði, það er lestur, skriftaræfingar og stærðfræðiblöð. Einn skólanna var aðeins með 

heimalestur en námsbækurnar komu nokkrum sinnum heim á önn og hafa börnin og 

foreldrar þeirra val um hvort ólokin verkefni séu kláruð. 

Foreldrar höfðu aðrar hugmyndir um fyrirkomulag heimanáms en það er í dag. Þar ber 

helst að nefna verklegt nám eða nám í formi félagsfærni. Þar má nefna garðrækt, þrif eða 

spyrja eftir vini og jafnvel skrifa um reynsluna. 

Foreldrar telja að börn þeirra fái nám við hæfi, bæði í skóla og heima. Allir töldu auðvelt 

að fá meira námsefni heim ef þörf væri en einnig ef til vandamála og togstreitu kæmi væri 

hægt að ræða það sérstaklega. Jafnvel aðlaga námsefni að nemandanum, fá aukinn stuðning 

eða sleppa því. 

Allir foreldrarnir voru meðvitaðir um að heimanám getur verið til þess fallið að nemendur 

njóti ekki sömu tækifæra til náms. Þó heilt yfir fái börn þeirra nám við hæfi er ekki þar með 

sagt að öll börn í grunnskólum fái það. Þar af leiðandi getur heimanám orðið íþyngjandi og 

valdið togstreitu á heimilum. Auk þess búa ekki allir foreldrar yfir færni og þekkingu til að 

aðstoða börn sín. Áðurnefndir þættir gera það að verkum að þau börn sem eiga í vanda með 

nám þurfa ekki aðeins að takast á við það á skólatíma heldur einnig á griðastað sínum, á 
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heimilum sínum. Þar með er vandinn tekinn með heim og hætta á að þau börn myndi 

neikvæð viðhorf til náms. 

Að lokum ber að nefna mikilvægi kennara og þess trausts sem foreldrar bera til þeirra. 

Foreldrar hafa áhyggjur af þeirri stöðu sem blasir við, miklar kröfur eru gerðar til kennara og 

þeim fer fækkandi og leiðbeinendum fjölgandi. Foreldrarnir telja kennara gott fagfólk yfir 

höfuð og það beri að treysta þeim til að sinna kennslu.  
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5 Umræður 

Í kafla þessum eru dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og settar í fræðilegt 

samhengi. Hægt er að segja með óyggjandi hætti að foreldrar telja samstarf heimilis og skóla 

mikilvægt þar sem bæði skólinn og heimilin taka virkan þátt. Líkt og fjallað hefur verið um er 

heimanám einn þeirra þátta sem getur skapað forsendur til samstarfs heimilis og skóla 

(Kryger og Ravn, 2009, bls. 7-8). Viðhorf foreldra til heimanáms eru þó margvísleg, en hægt 

er að segja að hluti foreldra er fremur andvígur heimanámi meðan annar hluti þeirra er 

fremur hlynntur heimanámi. Niðurstöður varpa einna helst ljósi á samskipti sem eiga sér stað 

í tengslum við samstarfið, hina ýmsu þætti er varða heimanám, jöfn tækifæri nemenda til 

náms og hlutverk kennara í samstarfinu. 

5.1 Samskipti eru lykill að farsælu samstarfi heimilis og skóla 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að foreldrar telja samstarf heimilis og skóla 

mikilvægt, þar sem báðir aðilar taka virkan þátt og miðla sín á milli upplýsingum um barnið. 

Auk þess telja foreldrar að með samstarfinu skapist vettvangur til þess að útkljá einstök mál 

sem tengjast námi, líðan og hegðun nemenda. Hugmyndir foreldra um samstarf heimilis og 

skóla eru í takt við lög og reglugerðir á Íslandi í dag. Þar er þess getið að foreldrar og skólinn 

eigi að hafa samráð um skólagöngu og nám og líðan barna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Ber báðum aðilum að upplýsa hvorn annan með viðeigandi upplýsingum um barnið 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 45). 

Þrátt fyrir mikilvægi samstarfsins telja foreldar að samskipti þeirra við skólann vera 

takmörkuð þrátt fyrir viðurkenningu beggja aðila á mikilvægi þess. Niðurstöður þessar eru í 

takt við niðurstöður Kristínar Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur (2014, bls. 204-205). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða þó í ljós að samskiptin eru meiri en ætla mætti. Þar 

ber að nefna upplýsingagjöf varðandi hina ýmsu þætti skólastarfsins, fundi, félagsstarf, 

heimanám og agamál. Hér eru engin ný sannindi um samstarf heimilis og skóla að koma í ljós 

heldur geta áherslur innan samstarfsins verið breytilegar eftir áherslum samfélaga og skóla 

hvers tíma (Epstein, 2001, bls. 24). 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að foreldrar telja aðgengi að samskiptum við 

skólana vera einstaklega gott. Skólarnir og starfsfólk þeirra sé ávallt í stakk búið að eiga í 

samskiptum og ræða þau mál sem upp koma, eða þarfnast umræðu. Því er ljóst að heimili og 

skólar eru upplýst um þann ávinning sem gott samstarf leiðir af sér líkt og Cooper (2007, bls. 

xiii) bendir á. Þau örfáu dæmi sem dregin voru fram um samskipti sem foreldrar hafa átt í 

tengslum við heimanám barna sinna, hafa ávallt hlotið jákvæða úrlausn. Mikilvægt er að gera 

sér grein fyrir því að samskipti vegna máls sem varðar heimili og skóla geta einnig verið 
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neikvæð, það er því í valdi allra hlutaðeigandi að koma hlutunum í jákvæðan farveg (Epstein, 

2001, bls. 22; 51; 54-55). Valur, faðir barna í Dúfuskóla, nefndi þó að samskipti við kennara í 

fyrri bekkjum dóttur sinnar sem er í fjórða bekk voru mjög góð. Í skólanum er notast við 

dagbók til að eiga samskipti þar sem foreldrar og kennarar geta sett athugasemdir og 

spurningar og ætlast er til að báðir aðilar svari til baka. Hins vegar hefur leiðbeinandi dóttur 

hans, sem sinnir umsjónarkennslu í bekk hennar núna ekki tileinkað sér að nota dagbókina til 

samskipta. Valur saknar þess verulega og nefnir enn fremur að áhugi og námsárangur dóttur 

sinnar hafi dalað eftir að leiðbeinandinn tók við kennslu bekkjarins. 

Eva, móðir í Spóaskóla, býr við ákveðna sérstöðu þar sem hún á þrjú börn á 

grunnskólaaldri og þar af tvo einhverfa drengi. Sú staða hefur gert það að verkum að hún 

telur sig eiga í meiri samskiptum við skólann en aðrir foreldrar. Samstarfið telur hún 

„fullkomið“ og sé einstaklega vel unnið að málum hennar barna. Þrátt fyrir hennar sérstöðu 

þá telur hún, út frá eigin reynslu, að samstarf þess skóla sem börn hennar stunda nám í núna 

vera einstakt, þar sem tölvupóstur frá stjórnendum með hvatningu og hrósi berist reglulega 

sem og að öll mál séu leyst strax. Eva býr því miður einnig að slæmri reynslu af skóla sem 

börn hennar gengu í. Þar voru mál barna hennar sjaldan rædd og henni ekki gerð grein fyrir 

því hvað gengi á. Mikilvægt er að taka það fram að aukið samstarf í núverandi skóla hefur 

orðið til þess að auka vellíðan barna hennar og bæta námsárangur. Epstein (2001, bls. 404) 

er ein þeirra sem hefur vakið athygli á því að með tíðum samskiptum heimila og skóla eykst 

jákvætt viðhorf nemenda til náms og mikilvægi þess að stunda það. Því má með sanni segja 

að góðar fyrirmyndir skipta máli. En talið er að foreldrar séu þeir einstaklingar sem hafa 

einna mest áhrif á árangur og viðhorf nemenda til náms (Margolis, 2005, bls. 7). Cooper 

(2007, bls. xiii) er einn þeirra sem hefur talað fyrir mikilvægi og ávinningi þess að starfa 

saman en ekki vera í sífelldum átökum, líkt og sjá má á upplifun Evu.  

Í ljósi ofangreindrar umræðu má færa rök fyrir því að heimili og skólar þurfi stöðugt að 

upplýsa hvert annað um alla þá þætti sem hafa áhrif á þroska og nám barna. Eva telur eitt 

það mikilvægasta í samstarfi heimilis og skóla sé að báðir aðilar tali vel hvor um annan. 

Foreldrar þurfi sérstaklega að vanda orð til skólans, náms og kennara og þannig megi móta 

viðhorf barna til áðurnefndra þátta og viðhalda farsælu samstarfi. Epstein (2001, bls. 404-

405) bendir á að samstarf heimilis og skóla þurfi að vera byggt á jákvæðum samskipum, rétt 

eins og Eva bendir á, þar sem hagsmunir nemenda eru hafðir að leiðarljósi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að foreldrar eru sterkir áhrifavaldar í lífi barna 

sinna og hafa áhrif á viðhorf þeirra. En fremur kom í ljós að viðhorf foreldranna í 

rannsókninni er það sama og barna þeirra. Erlendar rannsóknarniðurstöður hafa einnig sýnt 

fram á að viðhorf barna til náms er yfirleitt það sama og foreldra þeirra (Cooper, 2007, bls. 

104; Xu og Yuan, 2003, bls. 28). Að auki kom í ljós að þeir foreldrar sem hafa neikvætt 
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viðhorf til heimanáms eiga börn sem einnig hafa neikvæð viðhorf til heimanáms. Foreldrarnir 

segjast reyna að halda jákvæðum samskiptum um heimanámið en þau einkennist þó af 

togstreitu og snúist einna helst um að foreldrarnir þurfa að koma börnum sínum til verks. 

Cooper (2007, bls. 103) nefnir að mikilvægt sé að foreldrar láti ekki eigin viðhorf hafa áhrif á 

framlag þeirra í heimanámi barna sinna, líkt og þeir foreldrar sem eru síður hlynntir 

heimanámi leggja sig fram um að gera. 

Fjóla, móðir í Hrafnsskóla, er ein þeirra sem hefur neikvætt viðhorf til heimanáms og þar 

með sonur hennar einnig. Hún leggur mikla áherslu á að reyna að halda samskiptum góðum 

en segir einu leiðina til að fá son sinn til verks sé með mútum. Þær fela í sér forréttindamissi, 

samanber að fá ekki að gera ákveðna hluti nema að ljúka heimanáminu áður. Syni hennar 

þykir heimanámið einstaklega leiðinlegt, mikil kvöð og krefst það þess að móðir hans sé 

stöðugt að minna hann á heimanám sitt. Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. (2005, bls. 104) nefna að 

á heimilum þar sem togstreita myndast og börn vilja ekki takast á við heimanám sitt sé hætt 

við að foreldrar kaupi barn sitt til verks líkt og Fjóla gerir. Það sem verra er að þegar tekist er 

á við heimanámið í aðstæðum sem þessum er talið að börn tileinki sér ekki inntak þess. 

Að sama skapi leiða niðurstöður í ljós að þeir foreldrar sem hafa jákvætt viðhorf til 

heimanáms eiga börn sem einnig eru með jákvætt viðhorf gagnvart heimanámi og þurfa lítil 

sem engin afskipti vegna heimanáms síns, sem er í takt við niðurstöður Cooper (2007, bls. 

104) og Xy og Yan, (2003, bls. 28). Gunnar, faðir í Hrafnsskóla, telur að í gegnum heimanám 

geti foreldrar átt samskipti við börn sín sem vel eru til þess fallin að takast á við námsefnið 

saman, til dæmis að lesa til skiptis og þar með má ýta undir skilning þeirra á námsefninu með 

því að ræða efnið. Hugmyndir Gunnars eru í takt við það sem Browne (2010, bls. 231) og 

Amalía o.fl. (2010, bls. 60; 67-69) komust að. Með samskiptum foreldra og barna hafa 

foreldrar tækifæri til að efla áhuga barna sinna á námsefninu, lesa með þeim og fyrir þau og 

vera góðar fyrirmyndir, sem skapar forsendur til árangurs í námi. 

Allir foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni minntust á hlutverk kennara í námi barna 

sinna. Misjafnt var hvað þeim lá á hjarta. Gunnar, faðir í Hrafnsskóla, telur kennara yfirhöfuð 

vera gott fagfólk sem ætti að vera falin sú ábyrgð að sinna kennslunni án of mikilla afskipta 

foreldra. Gunnar nefndi einnig að hann telji það í höndum kennara að eiga frumkvæði að 

samskiptum. En í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 45) kemur fram að foreldrar beri 

ábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna en það sé í höndum kennara að koma samstarfi á 

og viðhalda því. Valur, faðir í Dúfuskóla, er Gunnari sammála um að í grunnskólum landsins 

sé yfirhöfuð gott fagfólk. Hann lýsir samt áhyggjum sínum vegna þeirrar stöðu sem er í 

grunnskólum landsins, það að sífellt fleiri leiðbeinendur fái undanþágu til kennslu sem hann 

telur koma niður á gæðum kennslunnar og tækifærum nemenda til vaxtar í námi. Þess ber að 

geta að í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennum hluta (2011, bls. 31) kemur fram að börn eiga 
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rétt á menntun við hæfi sem skili þeim árangri. Eflaust má deila um fullyrðingu sem þessa en 

draga má þá ályktun út frá svörum Vals að vegið sé að fagmennsku kennara og tækifærum 

barna til þess að ná árangri í námi. 

5.2 Heimanám á 21. öld 

Niðurstöður leiða í ljós að foreldrar hafa svipaðan skilning á því hvað heimanám felur í sér. 

Þeir telja heimanám vera nám sem unnið er utan skóla. Cooper (2007, bls. 4) nefnir þó að 

ekki sé hægt að fullyrða að heimanám sé unnið utan skóla þar sem sum börn ljúka því áður 

en heim er komið. Þessar hugmyndir eru í takt við það fyrirkomulag sem Valur, faðir í 

Dúfuskóla, telur vænlegt. Hann telur að heimanámi, að undanskildum lestri, sé hægt að ljúka 

innan veggja skólans. Fjóla, móðir í Hrafnsskóla, tekur í sama streng og segir að ef 

heimanámsáætlun sé lögð fram í upphafi viku þá gefist nemendum tækifæri á að sleppa við 

heimanám takist þeim að ljúka því í skólanum. Vatterott (2010, bls. 10-11) nefnir að 

heimanám sé árangursríkast sé gefinn góður tími til úrvinnslu, til dæmis vika. Aftur á móti 

telja Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. (2005, bls. 104) að heimanám eigi ekki að vera unnið í 

skólanum heldur á heimilum þar sem slíkt gefur tækifæri til samræðna milli barna og foreldra 

auk þess sem tækifæri gefist til að fylgjast með því sem börnin eru að fást við í skólanum. 

Þær stöllur nefna þó líkt og Fjóla að þeir skólar sem notast við heimanámsáætlun gefi 

fjölskyldum svigrúm til að ákveða hvenær vikunnar sé best að takast á við heimanámið svo 

það komi síður niður á tómstundum og tíma fjölskyldunnar. 

Líkt og minnst hefur verið á sýna niðurstöður rannsóknarinnar fram á að viðhorf foreldra 

til heimanáms eru ýmist jákvæð eða neikvæð. Viðhorf þeirra foreldra sem eru jákvæð skýrast 

meðal annars af því að heimanám sé vel til þess fallið að þjálfa sjálfstæð vinnubrögð og læra 

að bera ábyrgð á eigin námi. Heimanám á að fela í sér stíganda og aukast eftir því sem 

nemendur eldast. Heimanám getur einnig verið gæðastund foreldra og barna þar sem þau 

takast sameiginlega á við námið, foreldrar verða upplýstir um nám þeirra og geta þar með 

stutt þau betur í náminu. Talsmenn heimanáms telja, líkt og niðurstöður sýna, að með því að 

takast á við heimanám frá unga aldri þrói börn með sér góðar lærdómshefðir (Bembenutty, 

2011, bls. 341; Corno, 2000, bls. 534-545; Cooper, 2007, bls. 10; Nanna Kristín Cristiansen, 

2010, bls. 128). Að auki fá foreldrar tækifæri til að fylgjast með námsframvindu barna sinna 

og veita þeim stuðning (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2010, bls. 60; Bembenutty, 2011, bls. 341; 

Cooper, 2007, bls. 10; Walker o.fl., 2009, bls. 25; 29). 

Þeir foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni og hafa neikvæð viðhorf til heimanáms telja 

að með heimanámi sé verið að lengja skóladag barna og slíkt sé ekki til þess falið að bæta 

gæðastundir fjölskyldna heldur skapist togstreita og verið sé að hafa af börnunum tækifæri 

til að eiga tómstundir. Valur, faðir í Dúfuskóla, telur enn fremur að lenging á vinnudegi sé 
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eitthvað sem enginn kæri sig um, hvorki fullorðnir né börn. Niðurstöður þessar eru í takt við 

það sem Bembenutty (2011, bls. 341), Bannett og Kalish (2006, bls. 9-10), Margrét Pála 

Ólafsdóttir (2015, bls. 85) og Glasman (2009, bls. 42) nefna. Enn fremur kemur fram að 

skóladagar barna séu mjög langir og erfitt sé að ná rólegri stund saman yfir heimanámi 

barna. Fjóla, móðir í Hrafnsskóla, og Rut, móðir í Spóaskóla, segja drengi sína hafa löngu 

fengið nóg af lærdómi í lok dags og að þeir hreinlega nenni því ekki, finnst það hundleiðinlegt 

og vilji eyða tíma sínum í allt annað. Þar af leiðandi sé heimanámið byrði á heimilum, valdi 

togstreitu og minniháttar ágreiningi þar sem börnin þurfa að ljúka heimanáminu. Upplifun 

þessara mæðra er í takt við þá þætti sem Kohn (2006, bls. 10-17) dregur fram um þá ókosti 

og togstreitu sem heimanám veldur gjarnan. 

Áhugavert er að einn þátttakandi telur sig almennt ekki fylgjandi heimanámi og 

heimanámi eigi að vera gefinn tími innan skólans eigi það yfirhöfuð að vera. Hann telur aftur 

á móti að heimanám geti falið í sér gæðastundir og veltir því fyrir sér hvort heimanámið sé of 

lítið fyrst það er lagt fyrir á annað borð. Hér ber á ákveðinni þversögn en það er þó ekki 

óþekkt á meðal foreldra. Foreldrar gjarnan kvarta undan því álagi sem heimanám hefur á 

heimilislífið en kvarta jafnframt undan því að heimanámið sé of lítið (Kohn, bls. 19-21). 

Allir foreldrarnir eru þó sammála því að heimalestur sé afar mikilvægur og byggi grunn 

fyrir allt annað nám. Það sé því afar mikilvægt að börn nái góðri færni í lestri og slíkt krefjist 

æfingar heima. Hér verður ekki um það deilt enda ljóst að lestur hefur forspárgildi um gengi 

nemenda í námi (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011, bls. 1; 13-14) og er forsenda þess að 

nemendur geta aflað sér þekkingar í ræðu og riti (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 97; 99; 

Cain, 2010, bls. 2). Áhugavert er að allir foreldrar séu jákvæðir gagnvart heimalestri, sér í lagi 

Eva móðir stúlku og tveggja einhverfra drengja í Spóaskóla. Hún minntist á að heimalestur 

hjá öðrum syni hennar gæti tekið allt að tvær klukkustundir daglega en samt sem áður er 

hún afar jákvæð gagnvart lestrinum. Röksemdir hennar eru þær að hún sé heimavinnandi og 

það sé í hennar verkahring að styðja við son sinn og vinna markvisst að því að reyna að veita 

honum sömu tækifæri til námsárangurs og önnur börn. 

Talið er að heimanám sé með breyttu sniði frá því sem áður var. Meiri áhersla er lögð á 

verkefni þar sem fjölskyldur, jafningjar, samfélagið og náttúran kemur við sögu (Corno, 2000, 

bls. 529), slíkt heimanám flokkast til óhefðbundins heimanáms (Corno, 2000, bls. 529-530; 

Nelsen, o.fl., 1996, bls. 195-197). Þar af leiðandi er meira verið að víkja frá einföldum 

æfingum til að aga hugann á borð við lestur, ritun og vinnubókavinnu (Vatterott, 2009, bls. 1-

2), sem flokkast til hefðbundins heimanáms (Nelsen, o.fl., 1996, bls. 197-198). Áhugavert er 

að niðurstöður þessarar rannsóknar leiða ekki í ljós að óhefðbundið heimanám sé ríkjandi 

hér á landi. Niðurstöður benda til þess að hefðbundið heimanám sé nýtt í meira mæli hér á 

landi og er í formi lesturs, ritunar og verkefnablaða ýmist í stærðfræði eða íslensku. Þessar 
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niðurstöður eru þær sömu og Ingvars Sigurgeirssonar o.fl., (2014, bls. 140-141) þar sem í ljós 

kom að börn á yngsta stigi fást mest við hefðbundið heimanám. Aftur á móti telja foreldrar 

þessarar rannsóknar vænlegt að heimaverkefni yrðu útfærð á annan hátt en þau eru í dag, 

yfir í meira verklegt nám og nám sem feli í sér félagslega virkni með fjölskyldum og vinum. 

Hugmyndir þeirra um annað fyrirkomulag heimanáms eru í takt við það sem Vatterott (2009, 

bls. 1) telur vera ríkjandi í heimanámi þó slíkt virðist ekki vera raunin hér á landi. Gunnar, 

faðir í Hrafnsskóla, nefnir heimaverkefni á borð við garðrækt og heimilisstörf. Eva, móðir í 

Spóaskóla, nefnir enn fremur verkefni þar sem áhersla er lögð á að efla félagsfærni 

barnanna, til dæmis með því að spyrja eftir vini til að leika við. Í því samhengi nefnir hún til 

dæmis að fara út á leikvöll, fara í sund eða annað sem börnum þætti gaman að gera saman. 

Að því loknu er skrifað um reynsluna og henni jafnvel deilt með samnemendum og kennara 

næsta dag. Corno (2000, bls. 529-530) og Nelsen, o.fl. (1996, bls. 196-197) hafa nefnt að 

óhefðbundið heimanám, líkt og Gunnar og Eva nefna, sé tilvalið til að höfða til áhuga og 

reynslu nemenda. Enn fremur nefnir Corno (2000, bls. 529-530) að með því að nýta verkleg 

verkefni gefist tækifæri til þess að skrifa um reynsluna líkt og Eva stakk upp á. Hugmynd Evu 

um að tengja upplifun barna í frjálsum leikjum þeirra við heimanám og eflingu þeirra í 

félagsfærni er athyglisverð. Hana má nota í tengslum við leiðbeiningar til nemenda og 

foreldra um óformlegt heimanám sem nýtist nemendum bæði námslega og félagslega. 

Með tilliti til aukinnar áherslu á að hlusta eftir rödd barna við ákvarðanatöku hvað líf 

þeirra og nám varðar (Jóhanna Einarsdóttir, 2008, bls. 23-24), má velta því fyrir sér hvort 

nýta megi heimanám til að auka möguleika nemenda til þess að hafa áhrif á nám sitt. Í 

samráði við kennara geta nemendur valið sér heimaverkefni sem höfða til áhuga þeirra og 

reynslu, líkt og Dahlberg, Moss og Pence (1999, bls. 43) leggja áherslu á þegar nám nemenda 

er skipulagt. Foreldrarnir sem tóku þátt í rannsókninni telja vænlegt að nýta óhefðbundið 

heimanám en slíkt er ekki gert og heimanámið því hefðbundið líkt og tekið hefur verið fram. 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar vantar fjölbreytni í heimaverkefnin og því væri kjörið að 

nýta sér áhuga og reynslu nemenda við skipulag og framkvæmd heimaverkefna, hvort sem 

þau eru hefðbundin eða óhefðbundin í von um að auka jákvætt viðhorf nemenda og foreldra 

til heimanáms. 

Niðurstöður benda til þess að börn séu almennt að vinna heimanám sem nemi 15-30 

mínútum á dag. Tímamagn þessa heimanáms er þó nokkuð minna en Hafdís Guðjónsdóttir 

o.fl. (2005, bls. 104) telja æskilegt, sem er 30-60 mínútur á dag. Aðrir fræðimenn hafa bent á 

að börn sem eru í 1. bekk ættu að læra í 10 mínútur á dag, börn í 2. bekk í 20 mínútur á dag 

og svo framvegis. Það er að segja, eftir því sem börn færast upp um bekk, eykst tíminn sem 

varið er til heimanáms um 10 mínútur (Kohn,2006, bls. 83-84; Van Voorhis, 2009, bls. 142; 

Vatterott, 2009, bls. 79). Samkvæmt þessu er talið æskilegt að börn í 4. bekk verji um 40 
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mínútum á dag í heimanám sitt. Af þessu má draga þá ályktun að börn hér á landi noti 

almennt minni tíma í heimanám en fræðimenn telja að æskilegt sé. Þessar niðurstöður mega 

teljast áhugaverðar í ljósi þess að niðurstöður íslenskrar rannsóknar, sem Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl. (2014, bls. 10) framkvæmdu, leiddi í ljós að kennarar reyna að halda 

heimanámi í hófi og því má draga þá ályktun að samkvæmt þessu er ekki óeðlilegt að íslensk 

börn noti minni tíma í heimanám en ráðlegt er. 

Tekist hefur verið á um magn þess heimanáms sem lagt er fyrir börn og hvort það sé of 

lítið eða mikið og hver áhrif þess séu á nemendur og námsárangur þeirra (Cooper, 2007, bls. 

1-2). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að magn heimanámsins sé innan 

hæfilegra marka. Þeir foreldrar sem eru hlynntir heimanámi telja það jafnvel mega vera 

meira en þeir sem eru andvígir heimanámi telja óskandi að ekkert heimanám sé, að 

undanskildum lestri. Miðað við óbreytta stöðu telja þeir magn heimanáms vera innan 

eðlilegra marka. Að sama skapi haldast viðhorf foreldra í hendur við það hvort þau telja 

heimanám hafa áhrif á námsárangur eða ekki. Þeir sem eru andvígir heimanámi telja það 

ekki hafa áhrif á námsárangur en þeir sem eru hlynntir heimanámi telja það hafa áhrif en þá 

sér í lagi fyrir námsfærni og vinnubrögð fyrir áframhaldandi nám. 

Heimanám getur haft bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar. Réttilega eins og flestir 

foreldrar í þessari rannsókn benda á þá er það í valdi foreldra og kennara að viðhalda 

jákvæðum viðhorfum til heimanáms og líklegt þykir að slíkt hafi áhrif á börn þeirra (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2010, bls. 61; Bembenutty, 2011, bls. 340-341; Cooper, 2007, bls. 12), að 

minnsta kosti léttir það róðurinn á meðan tekist er á við heimanámið. Erlendar 

rannsóknarniðurstöður sýna fram á að heimanám getur haft áhrif á námsárangur nemenda, 

þeirra sem eldri eru en ekki þeirra sem eru yngri (Vatterott, 2009, bls. 60). Sýnt hefur þó 

verið fram á að þeir nemendur sem sinna heimanámi sínu fá að jafnaði betri einkunnir 

(Cooper, 2007, bls. 23-24). Það sem aftur á móti þarf að hafa í huga er að þeir nemendur sem 

sinna heimanámi sínu samviskusamlega eru alla jafna þeir sem eru sterkir námsmenn og 

hafa því meira úthald og eyða lengri tíma í heimanámið. Þar af leiðandi komast þeir yfir 

meira efni sem mögulega skilar þeim betri námsárangri (Galsman, 2009, bls. 45-46). Þessar 

niðurstöður eru áhugaverðar þar sem Symeou (2009, bls. 78) dregur fram að þeir nemendur 

sem takast á við lítið sem ekkert heimanám sýna hvað mestan námsárangur. Af þessu má 

draga þá ályktun að taka þurfi með í myndina hvaða aðstæður og hvaða forsendur 

nemendur búa við til að takast á við nám sitt. Hér ríður á að kennarinn taki vel ígrundaða 

afstöðu til heimanáms. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að foreldrar telja viðeigandi upplýsingar 

og leiðbeiningar fylgja heimanámi sinna barna, sé þess þörf, en oftast er ekki þörf á því og 

börnin vita hvað þau eiga að gera eða augljóst er hvað skal gert. Það sem kemur einna helst á 
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óvart í niðurstöðum er að börnin fá litla sem enga endurgjöf á heimanám sitt í skólanum. 

Algengast er að börnin fái stimpil eða límmiða fyrir að lesa heima, jafnvel stóran límmiða ef 

lesið er alla daga vikunnar. Foreldrar telja slíkt hvatningakerfi henta einstaklega vel og sé 

eftirsóknarvert á meðal barna. Aftur á móti ber ekki á neinni annarri endurgjöf fyrir annað 

heimanám barnanna og þykir foreldrum það miður þar sem hún hefur gefið góða raun við 

lestur barnanna. Þessar niðurstöður eru í takt við það sem Hallam (2009, bls. 48-49) komst 

að, þar sem foreldrar kvarta einna helst undan að upplýsingum, leiðbeiningum og endurgjöf 

heimanáms sé ábótavant. Það sem teljast má áhugavert við þessar niðurstöður er að ekkert 

foreldranna minntist á að hvatningakerfi sem þessi geta orðið til þess að auka mismun á milli 

nemenda. Líkt og Galsman (2009, bls. 42) nefnir eru það yfirleitt aðstæður og skilyrði barna 

heima sem stýra því hvort þau búi við forsendur til að ljúka heimanámi sínu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda ekki til þess að menntun foreldra hafi áhrif á 

viðhorf og getu foreldra til að aðstoða við heimanám barna. Slíkt verður að teljast áhugavert 

í ljósi niðurstaðna í íslenskri rannsókn þar sem Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir 

(2014, bls. 213-214) skoðuðu meðal annars hvort menntun foreldra hefði áhrif á aðkomu 

þeirra varðandi heimanám barna og kom í ljós að svo er. Foreldrar með háskólamenntun 

telja aðkomu sína mikilvægari en þeir sem eru minna menntaðir. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar leiddu í ljós að allir foreldrarnir eru menntaðir og telja aðkomu sína í námi barna 

sinna mikilvæga. Taka þarf með í myndina að niðurstöðurnar varpa aðeins fram viðhorfum 

sex foreldra og því ekki hægt að alhæfa um vægi menntunar yfir á foreldra almennt og því 

ekki óeðlilegt að hér sé enginn munur enda einsleitur hópur þátttakenda. Um helmingur 

foreldra nefndi þó að eðlilegt þyki að börnin komi til með að taka yfir nám sitt þegar þau 

eldast. Desforges og Abouchaar (2003, bls. 42), Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 

(2016, bls. 12-13); Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir (2014, bls.213-214) og Van 

Voorhis (2009, bls. 142) telja einnig að aðkoma foreldra minnki eftir því sem nemendur 

eldast en telja ástæðuna vera þá að foreldrar hafi ekki námsefni barna sinna á sínu valdi. Þær 

röksemdir eiga þó ekki við um niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem foreldrar telja 

eðlilegt að börn sín hafi tileinkað sér vinnubrögð í heimanámi sem krefjist minni þátttöku 

foreldra þegar þau eldast. 

5.3 Jöfn tækifæri til náms  

Ánægjulegt er að niðurstöður benda til þess að allir foreldrar telja nám barna sinna vera við 

hæfi. Foreldrarnir segja auðvelt að eiga samskipti við skólann og kennarana og geta börn 

þeirra fengið meira eða minna námsefni, eða auðveldara eða erfiðara eftir því sem við á. Í 

þessu samhengi er vert að nefna að taka þarf mið af getu og bakgrunni hvers einstaklings og 

ekki er talið vænlegt að allir nemendur geri það sama og fái sama námsefni þegar nám er 



 

65 

skipulagt (Claxton, 2002, bls. 21; Vatterott, 2009, bls. 80). Þess er getið í Lögum um 

grunnskóla (nr.91/2008) og Aðalnámskrá grunnskóla; almennum hluta (2011, bls. 12-13) að 

nemendur eigi að fá nám við hæfi óháð stöðu og þörfum og því ljóst að kennarar þessara 

barna kappkosta að svo sé. 

Þrátt fyrir misjöfn viðhorf foreldra til heimanáms í þessari rannsókn minntust allir á að 

heimanám getur dregið úr jöfnum tækifærum barna í námi. Þeir foreldrar sem eru með 

jákvætt viðhorf til heimanáms töldu mögulegt að viðhorf þeirra væri annað ef börn þeirra 

ættu við einhvers konar námsörðugleika að stríða. Gerðar hafa verið rannsóknir á börnum 

sem eiga við námsörðugleika að etja og í ljós kom að þessi hópur nemenda á erfiðara með að 

takast á við heimanám (Margolis, 2005, bls. 5). Líkt og niðurstöður þessarar rannsóknar 

benda til má þó aðlaga heimaverkefni að nemendum svo að það hæfi getustigi þeirra (Carr, 

2013, bls. 176-178; Margolis, 2005, bls. 6-9). Þrátt fyrir það er ekki víst að allir nemendur búi 

við sömu tækifæri þar sem heimanám barna með námsörðugleika er talið vera framlenging á 

erfiðleikum sem þessi börn upplifa gjarnan í skólastofunni, sem veldur togstreitu heima við 

og neikvæðum viðhorfum foreldra til náms barna þeirra (Margolis, 2005, bls. 5). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda þó til þess að foreldrar séu meðvitaðir um þá 

mögulegu stöðu sem börn geta búið við, óháð þeirra skoðun um heimanám. Þá er ekki 

aðeins átt við vegna námsörðugleika nemenda heldur getur staðan verið sú að börn búa ekki 

við þann stuðning heima við sem talinn er nauðsynlegur til að takast á við heimanámið. 

Foreldrar eru jafnvel ekki til staðar á heimilinu til dæmis vegna vinnu eða hafa jafnvel ekki 

færni til að takast á við námsefni barna sinna eða hafa ekki tök á tungumálinu (Glasman, 

2009, bls. 41-42). Hér er þó ekki hægt að alhæfa um að foreldrar sem eiga börn með 

námsörðugleika hafi ekki forsendur til að styðja við börn sín, heldur árétta að slíkt getur verið 

staða einhverra. Sem dæmi er Eva, móðir þriggja barna í Spóaskóla, sem minnst hefur verið 

á. Hún býr við þá sérstöðu að vera heimavinnandi og kappkostar að sinna heimanámi barna 

sinna, sér í lagi drengjanna hennar tveggja sem eru einhverfir. Hún tekur þó fram að hennar 

staða sé sjaldgæf og telur að fáir foreldrar hafi kost á að vera heima og alfarið sinna 

heimilinu, börnunum og þörfum þeirra. 

Annar þáttur sem getur haft áhrif á jöfn tækifæri nemenda eru aðstæður heima hjá 

börnum. Aðstæður geta verið slæmar og ekki til þess fallnar að takast á við heimanámið. En 

góðar aðstæður til heimanáms eru mikilvæg forsenda þess að börnum vegni vel þegar tekist 

er á við heimanámið. Börnum þarf að líða vel, hafa næði, námsgögn tiltæk og rými til að 

takast á við námið (Cooper, 2007, bls. 103; Glasman, 2009, bls. 42). Ekki bar þó á þessum 

vanda í niðurstöðum þessarar rannsóknar, þar sem foreldrar sögðu börn sín ávallt takast á 

við heimanám sitt við borðstofu- eða eldhúsborðið þar sem börnin eru í návígi við foreldra 

sína og nægt pláss er fyrir hendi. Hafa skal þó í huga að námsumhverfi skiptir ekki síður máli 
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til að auka jöfnuð nemenda til náms heldur en að aðlaga námsefni og kennslu að getu hvers 

nemanda (Cooper, 2007, bls. 103; Hafþór Guðjónsson, 2005, bls. 2). Foreldrar í þessari 

rannsókn nefndu þó ekki þessa þætti sem áhrifavald þess hvaða tækifæri nemendur búa við. 

Fyrst og fremst nefndu þeir þekkingu foreldra á aðferðum og námsefni barna sinna. 

Að þessu sögðu getur heimanám verið einn áhrifavaldur þess að auka ójöfnuð nemenda í 

námi (Glasman, 2009, bls. 42). Þar með getur bil milli nemenda aukist (Cooper, 2007, bls. 12; 

Symeou, 2009, bls. 88-89) og þar af leiðandi njóta börnin ekki sömu tækifæra til náms líkt og 

kemur fram í Salamanca samkomulaginu um yfirlýsta stefnu um jöfn tækifæri allra barna til 

náms (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 62). Þessar staðreyndir mega 

teljast áhugaverðar þar sem fræðimenn á borð við Corno (2000, bls. 533-534) telja 

heimanám vera eina bestu leiðina til að skapa tengsl og brúa þekkingu á milli skóla og 

heimila. Ljóst er að kennarar þurfa að vera meðvitaðir um námsstöðu hvers nemanda innan 

nemendahóps síns og geta tekið rökstudda ákvörðun um hvað er best hverju sinni. 
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6 Lokaorð 

Þegar litið er yfir farinn veg má segja með fullri vissu að samstarf heimilis og skóla er 

órjúfanlegur þáttur í námi barna. Foreldrum er í mun að eiga gott samstarf og samskipti við 

skóla barna sinna, þar sem velferð þeirra og menntun er höfð að leiðarljósi. Þrátt fyrir að 

foreldrar telji sig þurfa að eiga lítil samskipti við skólann er ánægjulegt að meðvitund ríkir um 

mikilvægi slíks samstarfs og að gott aðgengi að kennurum sé til staðar eftir því sem við á. 

Seint verður sammælst um hvort heimanám eigi rétt á sér eða ekki. Sennilegt er að 

heimanám muni eiga sér talsmenn og andstæðinga í náinni framtíð og ríður á að kennarar 

taki faglega ákvörðun um hvað hentar hverjum nemanda innan nemendahópsins hverju 

sinni, í samvinnu við heimilin. Foreldrar eru ýmist andvígir eða hlynntir heimanámi. Foreldrar 

sem eru andvígir heimanámi telja það ekki hafa jákvæð áhrif á námsárangur barna sinna 

heldur valdi það togstreitu á heimilum og skapi neikvætt viðhorf barna þeirra til náms. 

Talsmenn heimanáms draga fram kosti eins og jákvæð áhrif á vinnubrögð nemenda í námi, 

tækifæri til samveru og jákvæð áhrif á námsárangur. 

Enginn vafi leikur þó á því að lestur er lífsins leikur sem krefst þjálfunar í skóla og utan 

hans, hann skapar einstaklingum tækifæri til vaxtar. Ekki er ósennilegt að í náinni framtíð 

muni börn halda áfram að takast á við heimanám. Ríkjandi viðhorf um mikilvægi þjálfunar í 

lestri halda velli, bæði heima og í skóla. Heimanám er því órjúfanlegur þáttur í samstarfi 

heimila og skóla þar sem samvinna beggja aðila skiptir miklu máli. 

Viðhorf einstaklinga verða ekki til í tómarúmi og er ljóst að samfélagið og þeir 

einstaklingar sem það móta hafa áhrif á þá sem yngri eru, nám þeirra og þroska. Það er því á 

ábyrgð okkar, sem eldri erum, foreldra, kennara og annarra, að haga skoðunum og gjörðum 

okkar í takt við þarfir barna hverju sinni.  

Viðhorf okkar haldast í hendur við það samfélag sem við lifum í hverju sinni og ljóst er að 

rannsókna er þörf með reglulegu millibili til að spegla viðhorf samfélaga hvers tíma fyrir sig. 

Taka þarf með í reikninginn að þær rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið í tengslum við 

heimanám eru margar hverjar gamlar, þrátt fyrir að rannsóknum á heimanámi hafi fjölgað 

síðustu ár og því er enn frekari þörf fyrir rannsóknir. 

Hér hafa aðeins verið dregin fram viðhorf foreldra til samstarfs heimila og skóla eða með 

öðrum orðum viðhorf til heimanáms. Ákvarðanir um nám nemenda byggja ekki aðeins á 

viðhorfum foreldra og því má telja gagnlegt að gera frekari rannsóknir þar sem til dæmis 

viðhorf nemenda, kennara og skólastjórnenda eru dregin fram. Með frekari rannsóknum tel 

ég að skapa megi vettvang til ákvörðunartöku um heimanám barna á yngsta stigi sem byggja 

á viðhorfum fleiri hlutaðeigandi aðila, sem taldir eru skipta máli fyrir farsælt samstarf 

heimilis og skóla, nemendum til heilla. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Bakgrunnsupplýsingar 

1. Hvað áttu mörg börn og á hvaða aldri eru þau? 

2. Hver er samsetning fjölskyldu þinnar, sem býr á heimilinu með 

grunnskólabarninu? 

3. Hver er menntun þín? 

Samstarf heimilis og skóla 

1. Hvað telur þú samstarf heimilis og skóla fela í sér? 

2. Hvert telur þú vera hlutverk þitt í samstarfi heimilis og skóla? 

a. En kennara og annarra starfmanna skólans? 

3. Telur þú samstarf heimilis og skóla mikilvægt?  

a. Af hverju?  

b. Af hverju ekki? 

Heimanám 

1. Hvaða skilning leggur þú í hugtakið heimanám? 

2. Hvert er viðhorf þitt til heimanáms í grunnskólum? 

3. Hvernig hefur heimanám verið kynnt fyrir þér í skóla barns þíns? 

4. Hvers konar leiðbeiningar fylgja með heimanámi barns þíns? 

a. Ef engar- hvaða leiðsögn myndir þú vilja? 

5. Hvers konar heimanám er lagt fyrir barn þitt?? 

6. Hvers konar endurgjöf fær barn þitt á heimanám sitt?  

a. Ertu sátt/ur með það fyrirkomulag?  

▪ Ef já: Af hverju? Geturðu lýst því nánar fyrir mig? 

▪ Ef nei: hvers konar endurgjöf myndir þú vilja að barnið 

fengi? 

7. Hvað finnst þér um magn þess heimanáms sem lagt er fyrir barnið þitt? 
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a. Finnst þér það of mikið eða of lítið? Hvers vegna? 

b. Hvað notar barn þitt mikinn tíma í heimanám sitt? 

8. Hvar vinnur barn þitt heimanám sitt? (herbergi, eldhúsi, skólanum, 

ömmu og afa o.s.frv.) 

9. Hvernig telur þú að kennurum gangi að koma til móts við þarfir barns 

þíns?  

a. Telur þú barn þitt fá heimanám við hæfi? 

10.  Hver er ávinningur/ókostir heimanáms að þínu mati? 

11.  Telur þú heimanám hafa áhrif á námsgetu? 

a. Ef já- hvernig? 

12. Ertu sátt/ur við fyrirkomulag heimanámsins eins og það er? 

a. Já- af hverju? 

b. Nei- af hverju ekki?  

13.  Hverjar eru þínar hugmyndir um annað fyrirkomulag heimanáms en það 

er í dag? 

14. Getur þú lýst fyrir mér hvernig gengur að samræma heimanám við önnur 

verkefni í dagsins amstri, sbr. tómstundir og gæðastundir fjölskyldunnar? 

Samskipti 

1. Hver eru samskipti þín við skólann vegna heimanáms barns þíns? 

a. Af hverju fara þau fram? 

b. Hvernig fara þau fram? 

2. Hver er þátttaka þín í heimanámi barns þíns? 

a. Taka aðrir þátt í því? 

3. Hvers konar samskipti átt þú við barn þitt sem tengjast heimanáminu? 

4. Getur þú lýst fyrir mér samskiptum milli þín og barns þíns þegar 

heimanámið er tekið upp? 

a. Kemur barnið sér sjálft að verki?  
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b. Þarft þú að segja því að vinna heimanámið sitt? 

5. Hvernig eru samskipti þín og barns þíns þegar þú aðstoðar það við 

heimanám sitt? 

a. Ef góð- Af hverju? 

b. Ef slæm – Af hverju, hver er vandinn?  

6. Hvert er viðhorf barns þíns til heimanáms? 

a. Af hverju telur þú það vera eins og það er? 

7. Hver eru viðhorf þín til heimanáms barns þíns? 

8. Hvernig telur þú foreldra geta haft áhrif á viðhorf barna til 

heimanáms? 

9. Hvernig hefur þú áhrif á viðhorf barns þíns til heimanáms? 

 

10.  Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 
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Viðauki Á: Upplýst samþykki fyrir rannsókn 

Ég undirrituð, Ólöf Karla Þórisdóttir, er nemi í grunnskólakennarafræði yngri barna á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Nú vinn ég að lokaverkefninu mínu sem fjallar um 

samstarf heimila og skóla með áherslu á heimanám barna á yngsta stigi grunnskóla. Reynt 

verður að fá fram viðhorf og væntingar foreldra um eigið hlutverk, hlutverk kennara og 

nemenda til heimanáms. Erindið er að bjóða þér þátttöku í rannsókninni með því að koma í 

viðtal við mig um viðhorf þín til heimanáms barna út frá þinni reynslu. 

Tekin verða einstaklingsviðtöl við foreldra nokkurra barna í 4. bekk í x mörgum skólum. 

Viðtölin verða tekin upp á stafrænt form og þau afrituð hljóðrétt til þess að tryggja 

nákvæmni rannsóknargagna. Farið er með öll gögn sem trúnaðarmál og kemur rétt nafn 

þátttakanda og skóla hvergi fram. Áætlað er að hvert viðtal taki um 40 mínútur. 

Rannsóknargögn verða færð á minniskubb, eytt af stafrænu tæki rannsakanda og geymd í 

læstri hirslu þar til úrvinnslu er lokið, um áramót 2018/2019. Þátttakanda er frjálst að sleppa 

ákveðnum spurningum án nokkurra útskýringa og hætta þátttöku í rannsókn hvenær sem er 

án frekari eftirmála. 

__________________________________________________________________________ 

Ég staðfesti hér með að ég hef kynnt mér ofangreindar upplýsingar og tel mig skilja eðli og 

markmið rannsóknarinnar. Rannsakandi hefur svarað spurningum og gefið frekari 

úrskýringar eftir því sem við á. Mér er ljóst að þátttaka mín er upplýst og óþvinguð og veiti ég 

hér með samþykki fyrir þátttöku minni. 

 

__________________________________ 

Staður og dagsetning 

__________________________________ 

Nafn þátttakanda 

Virðingarfyllst 

 

________________________________________________, 

Nemandi á Menntavísindasviði HÍ 


