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Formáli 

Verkefni þetta er lagt fram til fullnustu M.Ed.-gráðu í kennslu samfélagsgreina við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og fjallar það um heimanám í Blönduskóla. Blönduskóli er 

á Blönduósi og þar stunda nám 135 nemendur. 

Ingvar Sigurgeirsson, prófessor, leiðbeindi mér við verkefnið og þakka ég honum fyrir 
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við verkefnið var Berglind Gísladóttir, lektor, og fær hún bestu þakkir fyrir.  

Verkefnið hefði ekki orðið til án allra þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. Nemendur, 

foreldrar, kennarar og stjórnendur gáfu sér tíma til að svara spurningakönnunum mínum. 

Kennarar og stjórnendur komu til mín í viðtöl. Stuðningur þeirra var ómetanlegur og án hans 

hefði þetta ekki verið hægt. Ég óska þeim öllum alls hins besta. Skólastjóra Blönduskóla, 

Þuríði Þorláksdóttur, færi ég þakkir fyrir skilning og að leyfa mér að gera þessa rannsókn.  

Án aðstoðar og hvatningar frá fjölskyldu minni hefði þetta verkefni ekki náð að líta 

dagsins ljós. Zophonías Ari Lárusson, Pétur Ari Zophoníasson, Arnar Ben Zophoníasson og 

Aron Logi Zophoníasson: Þúsund þakkir fyrir allan stuðninginn og umburðarlyndi á meðan 

vinna við verkefnið fór fram.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá slóðina https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/ 

vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf).  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.  

 

Blönduósi, 27. maí 2019 

 

Katrín Benediktsdóttir 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf nemenda, foreldra, kennara og 

stjórnenda Blönduskóla til heimanáms og gera tillögu að heimanámsstefnu fyrir skólann. 

Skoðaðar voru fyrri rannsóknir og fræðigreinar með það að markmiði að setja fram rök með 

og á móti heimanámi og meta þýðingu þess. Gerð var rannsókn sem byggð var bæði á 

eigindlegum og megindlegum aðferðum og kannanir voru gerðar í skólanum með það að 

markmiði að svara rannsóknarspurningunum: Hver eru viðhorf nemenda, foreldra, kennara 

og stjórnenda Blönduskóla til heimanáms?   Hvað má ráða af rannsóknum, lögum, 

reglugerðum og námskrám um þýðingu heimanáms fyrir grunnskólabörn? Er unnt að nýta 

niðurstöður við mótun heimanámsstefnu fyrir skólann? 

Gögnum var safnað í febrúar og mars 2019 með þeim hætti að spurningakannanir 

voru lagðar fyrir nemendur, foreldra og kennara. Kennarar voru boðaðir í rýnihópaviðtal og 

tekið var viðtal við stjórnendur skólans. 

Niðurstöður könnunar meðal nemenda voru þær að flestum finnst heimanámið í 

meðallagi áhugavert. Vinsældir heimanáms minnka eftir því sem nemendur verða eldri. 

Stúlkum á yngsta- og miðstigi finnst heimanám skemmtilegra en drengjum en stúlkum á 

unglingastigi finnst heimanám leiðinlegra en drengjum. Um helmingi nemenda skólans finnst 

umfang heimanám skólans hæfilegt, drengjum finnst oftar að heimanám sé of mikið en 

stúlkum. Nemendur skólans verja að jafnaði minna en 20 mínútum á dag í heimanám. Flestir 

nemendur fá aðstoð frá foreldrum við heimanámið og yfir helmingur nemenda nýtir sér ekki 

heimanámstíma skólans.  

Foreldrar telja að barn sitt noti minna en 20 mínútur á dag að jafnaði til að sinna 

heimanámi. Langflestir foreldrar í könnuninni aðstoða barn sitt við heimanám. Áhugavert er 

að sjá að 96% foreldra sem svara könnuninni telja að heimanám bæti námsárangur. 

Kennurum skólans finnst heimanám skipta miklu máli, þá sérstaklega lestrarþjálfun. 

Helmingur kennara hefur ánægju af því að vinna með heimanám en hinn helmingurinn 

hlutlaus. Einnig telja þeir að heimanámið sé mikilvægur tengiliður foreldra við skólastarfið 

sem þeir telja einnig að hafi lítil samskipti vegna heimanáms við skólann. Áhugaverð er sú 

skoðun kennara að foreldrar taki ekki nægilega ábyrgð á lestrarþjálfun barna sinna og að 

erfitt sé að finna úrræði til að bregðast við því.  

Stjórnendur skólans telja heimanám mikilvægt, sérstaklega lestrarþjálfun og að það 

hafi margvíslegt gildi. Þeir benda þó á að það geti stuðlað að ójöfnuði. Stjórnendur leggja 

áherslu á að til verði heimanámsstefna fyrir skólann.   
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Heimanám í skólastarfi þarf að vera sífelldri endurskoðun. Viðhorf viðmælenda voru 

eindregið á þann veg að heimanám hefði jákvæð áhrif á námsárangur og að lestrarþjálfun sé 

mikilvæg. Niðurstöður rannsóknarinnar voru notaðar til að setja fram tillögu að 

heimanámsstefnu fyrir skólann. 
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Abstract 

Homework in Blönduskóli 

The attitudes of students, parents, teachers and administrators of 

Blönduskóli towards homework 

 

The goal of this study is to examine the views toward homework of students, teachers, 

parents and school administrators of Blönduskóli compulsory school, as well as sketching a 

proposal for the school’s homework policy. Previous studies on the topic and academic 

subjects were analyzed with the aim of identifying arguments for and against homework, 

and evaluate the consequences of each. A study was conducted in the school, based on both 

quantitative and qualitative methods, along with questionnaires, with the goal of answering 

the following research questions: What are the views of students, parents, teachers and 

Blönduskóli administrators regarding homework? What do studies, laws, regulations and 

curricula say about the significance of homework for compulsory school students. Can the 

findings contribute to the shaping of homework policy for the school? Data were gathered in 

February and March 2019 by means of questionnaires that involved students, teachers and 

parents. School administrators were interviewed and teachers were invited to participate in 

focus groups interviews. 

The findings of the questionnaires brought to light that most participants considered 

homework moderately interesting. The popularity of homework decreases with student age. 

Girls in the primary and middle grade levels find homework more interesting than boys do, 

whereas girls in the upper levels consider homework more tedious than boys. Around half of 

the students find the amount of assigned homework appropriate. Boys report more often 

than girls that the workload is too much. The school students spend an average of 20 

minutes per day on homework. Most students receive assistance with homework from 

parents and over a half of students did not make use of homework assistance provided by 

the school. 

Parents claim that their children spend less than 20 minutes on average on 

homework per day. A vast majority of parents who participated in the survey said that they 

assist their children with homework. It is interesting to note that 96% parents expressed that 

homework improved overall learning outcomes.  

The teachers of the school stated that homework was important, particularly relating 

to reading and literacy. Half of teachers expressed that they enjoyed working with 

homework whereas the remaining half was neutral on the matter. Moreover, teachers 

stated that homework provided an important means for parents to engage with school 
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activities, given that parents rarely expressed views concerning their children’s homework. It 

is interesting to note the teachers’ claim that parents´ assistance with their children’s 

literacy training was somewhat lacking, with limited resources available in addressing this 

issue.   

The school administrators claimed that homework was important, especially reading 

and literacy, and that it had a diversity of positive applications. However, they also 

expressed that homework can lead to inequality. School administrators underlined the 

importance of implementing a consistent school homework policy.  

Homework is an educational issue that requires constant revision. The participants 

unanimously expressed a positive outlook regarding the connection between homework and 

learning outcomes, and that literacy training is important. The findings of the study will be 

utilized to draft a proposal for the school’s homework policy. 
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1 Inngangur  

Þegar að því kom að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefni í námi mínu stóð upp úr að gera 

rannsókn sem hefði eitthvert gildi og myndi mögulega nýtast einhverjum í lokin. Þar sem ég 

er starfsmaður Blönduskóla samhliða námi fannst mér áhugavert að rannsaka eitthvað sem 

hefði gildi fyrir skólann. Ég ákvað að taka fyrir heimanám í Blönduskóla því það er málefni 

sem mikið hefur verið rætt, sitt sýnist hverjum og sjónarmiðin eru mörg og ólík. Ég taldi að 

það gæti verið mjög gagnlegt að kanna skoðanir nemenda, foreldra, kennara og stjórnenda 

til að átta sig á viðhorfum þeirra og leggja síðan fram drög að heimanámsstefnu Blönduskóla 

því skólinn hefur ekki markað sér slíka stefnu. Ég taldi að það gæti verið gagnlegt að skoða 

rannsóknir og að fá fram sjónarmið sem síðan væru notuð til að marka stefnu skólans í 

heimanámi. Framkvæmd og eftirfylgni heimanáms er mest megnis í höndum einstakra 

kennara þar sem þeir fara hver eftir sinni sannfæringu. Þess vegna er framkvæmd 

heimanáms sennilega misjöfn og þá væntanlega litast svör nemenda, foreldra og kennara af 

því. Það er ljóst að heimanám er álitamál og mikilvægt fyrir kennara að hafa og geta rökstutt 

skoðun sína á því.  

Niðurstöður rannsóknarinnar geta vonandi svarað spurningunum:  

• Hvað finnst nemendum um heimanám?  

• Hvað finnst foreldrum um heimanám?  

• Hvað finnst kennurum um heimanám?  

• Eru skiptar skoðanir um málefnið?  

Í bók Nönnu Christansen (2011) Skóli og skólaforeldrar, kemur fram að helsti 

samskiptavettvangur á milli heimila og skóla er heimanám þar sem löng hefð hefur verið fyrir 

því. Skóladagur nemenda hefur á hinn bóginn verið að lengjast frá því að vera einungis 

árdegis eða síðdegis yfir í að vera 7 til 8 klukkustundir með frístundarstarfi. Hér á árum áður 

var ekki eins mikið um tómstundarstarf eftir skóla eins og er í boði í dag. Foreldrar voru 

meira heimavið og höfðu betra tækifæri að aðstoða börn sín við heimanám. Þá þótti 

heimanám almennt ekki vera mikið vandamál. Nanna bendir á að þrátt fyrir að mikið hafi 

breyst sé ennþá sú hefð að nemendur sinni heimavinnu eftir skóla þrátt fyrir að tími foreldra 

á heimilum hafi minnkað og tími nemenda einnig því að mikill tími fari í tómstundir eftir 

skóla. Foreldrum nemenda með sértæka námsörðuleika er stundum ætlað að styðja við 

námið og jafnvel kenna börnum sínum eftir skóladaginn þrátt fyrir oft mjög erfiðar aðstæður. 

Nanna bendir á að oft sé talið að stuðningur þeirra skipti sköpum til að nemandi nái 

tilætluðum námsárangri. 
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Við upphaf þessa verks var það skoðun mín að hóflegt heimanám í grunnskóla væri af 

hinu góða. Ég taldi að það væri mjög mikilvægt að heimili og skóli tækju höndum saman við 

lestrarþjálfun nemenda og að það væri lykillinn að árangri nemenda. Einnig taldi ég að 

stigvaxandi heimanám væri nemendum í grunnskóla fyrir bestu þar sem mikið heimanám 

mæti þeim í framhaldsskóla (Sædís Ósk Helgadóttir, 2017) og að það væri gott að vera búin 

að venja þau við svo viðbrigðin yrðu ekki mjög mikil þegar þangað væri komið. Þjálfa þyrfti 

markvisst sjálfstæð vinnubrögð í unglingadeild grunnskóla og námstækni. Þá taldi ég að 

heimanám gæti myndað umræðugrundvöll fyrir foreldra um það hvað börnin þeirra væru að 

vinna að í skólanum. Heimanám gæti myndað brú á milli heimila og skóla sem stuðlaði að 

umræðum foreldra og barna um námið (Cooper o.fl, 2006). Mikilvægt sé að foreldrar sýni 

námi barna sinna áhuga og styðji við það og með heimanámi geti skapast góður vettvangur 

til þess. 

Í þessu verkefni kynnti ég mér helstu kosti og galla heimanáms. Einnig kynnti ég mér 

heimanámsstefnu grunnskóla hér á landi í leit að hugmyndum og hugsanlegum fyrirmyndum. 

Ég gerði kannanir, ræddi við rýnihóp kennara og tók viðtal við stjórnendur með það að 

markmiði að svara rannsóknarspurningunum:  

• Hver eru viðhorf nemenda, foreldra, kennara og stjórnenda Blönduskóla til 

heimanáms? 

• Hvað má ráða af rannsóknum, lögum, reglugerðum og námskrám um þýðingu 

heimanáms fyrir grunnskólabörn? 

• Er unnt að nýta svör við ofangreindum spurningum við mótun heimanámsstefnu fyrir 

skólann? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla er fræðileg umfjöllun um heimanám. Hvað segja fræðin um heimanám? Eru 

skiptar skoðanir á því? Heimanám verður skilgreint, niðurstöður rannsókna reifaðar og 

heimanámsstefna nokkurra skóla kynnt.  

2.1 Hvað er heimanám? 

Margar mismunandi skilgreiningar á heimanámi hafa verið settar fram en sú sem oftast er 

notuð er sótt til Cooper (1989) sem skilgreinir heimanám sem þau verkefni sem kennari felur 

nemandanum að vinna fyrir utan venjulegan skólatíma. Keith og DeGraff (1999) skilgreina 

heimanám með örlítið öðrum hætti, þ.e. sem þau verkefni sem nemendum er sett fyrir að 

ljúka fyrir utan venjulegar kennslustundir, hvort heldur er heima eða í skóla. Samkvæmt 

þessari skilgreiningu myndu heimanámstímar sem í boði eru í sumum skólum falla undir 

heimanám. Þetta er gott dæmi um þau mörgu álitamál sem tengjast heimanámi.    

Tilgangur heimanáms er misjafn en oft er hann að efla þekkingu, auka skilning og gera 

nemendur betri í að vinna úr upplýsingum og draga ályktanir. Mikilvægt er að allir viti og 

skilji sitt hlutverk þegar kemur að heimanámi (Cooper, 2001). Heimavinna þarfnast oft 

samstarfs nemenda og foreldra sem stýrt er af kennara (Worhis, 2011).  

Már Jónsson (2015) bendir á að heimanám sé ekki nýtt af nálinni hér á landi þar sem 

prestar ferðuðust á milli staða til að kenna lestur hér á árum áður. Árið 1740 má áætla að 

þriðjungur fullorðinna hafi geta lesið sér til gagns. Prestar tóku höndum saman árin 1741‒

1745 við að kenna börnum lestur fyrir fermingu. Húsagatilskipun var sett 3. júní 1746 en Már 

bendir á að hún hafi verið fyrsta skyldan sem lögð var á foreldra að ef þeir væru læsir skyldu 

þeir kenna börnum sínum að lesa.  

2.2 Ákvæði í lögum og námskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) er ramminn sem grunnskólar eiga að vinna eftir og 

byggir á Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). Þar er enga skilgreiningu á heimanámi að finna 

og þegar betur er að gáð kemur heimanám einungis einu sinni fyrir en það er í 14. kafla  

„Tengsl heimila og skóla”. Þó er talað um samstarf við heimilin, sérstaklega um lestarþjálfun 

og einnig samstarf við heimilin vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál.  

Í lögum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013 segir að 

„börn eigi rétt á grunnmenntun án endurgjalds”. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 stendur 

að það sé skólaskylda á Íslandi í tíu ár. Það er því ljóst að það er fest í lög að börn eigi að vera 

í skóla frá 6 ára til 16 ára aldurs hér á landi (1.‒10. bekkur). Í Lögum um grunnskóla er fjallað 
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um að starfstími grunnskóla sé níu mánuðir og skóladagar skulu ekki vera færri en 180. 

Vikulegur kennslutími nemanda í 1.-4. bekk er 1.200 mínútur, í 5.-7. bekk er 1.400 mínútur 

og í 8.-10. bekk 1.480 mínútur. Sveitarfélögin í landinu bera meginábyrgð á skólahaldi og 

framkvæmd laga um grunnskóla. Þeim ber að veita nemendum í skyldunámi í opinberum 

skólum kennslu þeim að kostnaðarlausu (Stjórnarráðið, e.d.).  

Merkilegt er að sjá að í lögum um grunnskóla er ekkert fjallað um heimanám. Það er 

einungis vikið að samstarfi skóla og heimila. Það er áhugavert að ekki skuli vera skýrari 

rammi utan um heimanám eins og það hefur verið iðkað lengi og er í raun ein af hefðum  

okkar í íslensku skólasamfélagi. Síðustu ár hafa margir grunnskólar verið að setja sér 

heimanámsstefnu sem oft er liður í skólanámskrá þeirra. Í heimanámsstefnu er í raun afstaða 

skólans skilgreind og hlutverkum nemenda, foreldra og kennara hvað það varðar lýst. 

(Aðalnámskrá, 2011/2013). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) er fjallað um að „foreldrar bera ábyrgð á því að 

börn þeirra sinni því heimanámi sem skólinn og foreldrar hvers einstaks barns hafa orðið 

ásátt um og að frístundastarf og annað starf utan skóla komi ekki niður á námi barnanna.” 

„Aðalnámskrá myndar grunn viðmiða sem mat á skólastarfi hvílir á en í skólanámskrá útfærir 

skólinn nánar þau markmið og viðmið sem sett eru fram í aðalnámskrá og eftir atvikum í 

skólanámskrám” (Aðalnámskrá 2011/2013). Lög um grunnskóla (91/2008), 19. grein um 

ábyrgð foreldra, fjallar um að „foreldrar bera ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að 

fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við þau og kennara þeirra”.  

Menntamálastofnun hefur gert úttekt á gerð og notkun læsisstefnu á Íslandi. Þar 

kemur fram að 93% grunnskólabarna eru í skólum sem hafa sett sér læsisstefnu. Mikill 

munur er á milli stórra og lítilla sveitarfélaga en 6% lítilla sveitarfélaga og 54% stórra 

sveitarfélaga hafa sett sér læsisstefnu. Með læsisstefnu marka skólarnir leiðina að bættu læsi 

sem er mikilvægur þáttur í að bæta árangur nemenda. Með þessu er Menntamálastofnun að 

fylgja eftir þjóðarsáttmálanum sem fulltrúar allra sveitarfélaga skrifuðu undir árið 2015 

(Menntamálastofnun, 2019). 

2.3 Rannsóknir á heimanámi 

Heimanám hefur lengi verið rannsakað og rannsóknir á því má finna um allan heim (Cooper, 

2006). En þrátt fyrir langa hefð fyrir heimanámi hefur það einnig lengi verið umdeilt, meðal 

annars hvort það skili bættum námsárangri eða hvort þetta sé aðeins gagnslaust strit sem 

litlu sem engu skili (Dannesboe, Kryger, Palludan and Ravn, 2010).  

Harris Cooper, prófessor við Duke-háskólann, er sá rannsakandi sem hvað mest hefur 

lagt til rannsókna á heimanámi. Áhugavert er að skoða tvær safngreiningarrannsóknir sem 

hann og samstarfsmenn hans hafa gert (Cooper, 1989a; Cooper, Ropinson og Patall, 2006). 
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Fyrri greiningin er frá árinu 1989 þar sem Cooper tók saman niðurstöður rannsókna um 

heimanám frá árinu 1930 til ársins 1986 (Cooper, 1989a). Síðari safngreiningin er frá árinu 

2006 þar sem höfundar tóku saman niðurstöður 69 annarra rannsókna sem hafa verið gerðar 

á tengslum á milli heimanáms og námsárangurs á árunum 1987 til 2003. Niðurstöður sýndu 

að í 50 rannsóknum voru jákvæð tengsl en í 19 rannsóknum voru neikvæð tengsl á milli 

heimanáms og námsárangurs. Varað er við of mikilli heimavinnu sem gæti þá dregið úr þeim 

jákvæðu þáttum sem stuðla að auknum námsárangri (Cooper, Ropinson and Patall, 2006). 

Höfundar telja að með einungis fáum undantekningum séu jákvæð tengsl á milli magns 

heimanáms og námsárangurs og telja þeir að hægt sé að álykta að heimanám leiði til betri 

námsárangurs (Cooper, 1989a; Cooper, Ropinson og Patall, 2006). 

 Nefna má fleiri rannsóknir sem sýna tengsl heimanáms við jákvæða þætti. 

Niðurstöður rannsóknar sem náði til nemenda frá 4. bekk upp í framhaldsskóla sýndu jákvæð 

tengsl á milli eftirfarandi þátta: Heimanám getur eflt sjálfsaga, skipulagningu og að taka 

ábyrgð á sínu eigin námi (Ramandas and Zimmerman, 2011). 

Eins og fram kom hér að ofan eru fræðimenn ekki á einu máli um þýðingu heimanáms 

og má nefna ýmsa sem hafa gagnrýnt það og sumir harðlega (Kralovec og Buell, 2000; 

Bennett og Kalish, 2006; Kohn, 2006a, 2006b og 2006c).  

Kralovec og Buell (2000) gagnrýndu heimanám í bók sinni The End of Homework: How 

Homework Disrupts Families, Overburdens Children, and Limits Learning og voru í hópi fyrstu 

fræðimanna sem færu fram sterk rök gegn heimanámi (Marzano og Pickering, 2007). Þau 

drógu gildi heimavinnu stórlega í efla og bentu á að hún valdi oft verulegu fjölskylduálagi. 

Afleiðingin sé streita, árekstrar og þreytt börn, sem og færri fjölskyldu- og frístundir. Þau 

lögðu til  að heimanámi yrði hætt og skóladagur yrði frekar lengdur. Bennett og Kalish (2006) 

gagnrýndu í bókinni The case against homework. How homework is hurting children and 

what parents can do about it bæði magn og gæði heimanáms. Þær héldu því fram að of 

mikið heimanám gæti verið skaðlegt fyrir heilsu og fjölskyldutíma nemenda. Kennarar væru 

ekki þjálfaðir í því hvernig ætti að setja fyrir heimanám. Þær lögðu til að foreldrar og 

foreldrafélög krefðust þess að kennarar minnkuðu heimanám, bættu gæði heimaverkefna og 

slepptu eins og hægt væri heimavinnu í fríum.  

Einn helsti gagnrýnandi heimnáms er Bandaríkjamaðurinn Alfie Kohn (Kohn, 2006a, 

2006b, 2006c) sem skrifað hefur bæði bækur og greinar gegn heimanámi. Hann hefur meðal 

annars gagnrýnt Harris Cooper og safnrannsóknir hans og telur að rannsóknir hafi ekki sýnt 

fram á að heimanám sé nauðsynlegt, að minnsta kosti gildi það um unga nemendur. Hann 

bendir á að heimanám skili ekki alltaf auknum námsárangri. Börn séu ekki eins og vél og að 

því meira sem dælt er í hana því meira fáist úr henni. Hann bendir á að það sé ekki bein 



 

17 

tenging á milli aukins heimanáms og aukins námsárangurs. Hann tekur fram að börn séu ekki 

spurð um málefni sem snúa að þeim eins og heimanám en ættu að vera spurð um þau.  

Heimanám er flókið viðfangsefni og þar er margt sem skiptir máli eins og áherslur, 

hefðir, viðhorf, nemendur, fjölskyldur, aðstæður og menning. Eins eru heimaverkefni ólík, 

þau eru sett fyrir í ýmsu samhengi og metin á mismunandi hátt (Rudman, 2014). 

MacBeth og Turner (1999) hafa bent á að erfitt geti verið að meta árangur 

heimanáms þar sem ekki sé alltaf skýrt hverju heimanámið eigi að skila. Erfitt sé líka að átta 

sig á því hvað sé árangur af námi í skólanum og hvað sé árangur af heimanámi. Nemendur 

séu misvel upplagðir eftir skóladaginn og vinna við heimanám gangi misvel hjá þeim. Þar geti 

skipt miklu máli hvernig aðstæður séu á heimilinu og hvernig stuðningurinn sé.  

Heimanám er umdeilt meðal annars vegna þess að aðstæður nemenda eru mjög 

misjafnar. Nemendur með námsörðugleika og foreldrar þeirra eiga oft erfiðaðra með 

heimanám en aðrir (Carr, 2013; Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016). Margolis 

(2005) hefur bent á að nemendur með námsörðugleika og foreldrar þeirra eigi oft slæmt 

samband við heimanám. Þeim finnst það erfitt, ergjandi og mikil vinna sem skapar stress og 

árekstra á heimilinu á milli nemenda, foreldra og skóla. Patall, Cooper og Robinson (2008) 

rannsökuðu foreldraþátttöku í heimanámi og bentu niðurstöðurnar til þess að  

foreldraþátttaka hafi jákvæð áhrif á það að nemendur ljúki heimanáminu sínu og hún 

minnkar vandamál nemenda við heimanám en áhrifin voru einungis hjá yngstu 

nemendunum. Þau benda á að mismunandi aðferðir foreldra við heimanám hafi mismunandi 

áhrif. Kunnátta foreldra á efninu hefur einnig áhrif á hvernig gengur að hjálpa nemandanum. 

Heimanám getur einnig tekið mikla orku og tíma frá nemendum þar sem útskýring 

kennarans hefur ekki verið nægjanlega góð og tengist jafnvel ekki vinnu í kennslustund og 

nemendur óöruggir hvernig skuli leysa það (Woorhis, 2011). 

Carr (2013) hefur rannsakað heimanám og bendir á að það skipti máli hvernig 

kennarar standa að því eins og hvaða aðferðir þeir nota við það og geti það skipt sköpum um 

það hvernig nemendum tekst að vinna úr því og hvort sá árangur sem stefnt var að náist. 

Hún leggur áherslu á að heimanám þurfi að hafa þýðingu, skýran tilgang og verkefnin þurfi 

að vera hæfilega þung. Til að efla áhuga nemenda, bendir hún á að gott sé að gefa 

nemendum val um heimanámsverkefni og tilvalið að tengja verkefni áhugasviði þeirra. Carr 

bendir einnig á að gefa þurfi nemendum endurgjöf á verkefnin þegar þeim er skilað og benda 

má á fleiri rannsóknir sem hafa hafa leitt í ljós mikilvægi uppbyggilegrar endurgjafar á 

heimanám (Marzano og Pickering, 2007; Hong, Wan og Peng, 2011).  



18 

Marzano og Pickering (2007) benda einnig á að kennarar ættu ekki að sleppa 

heimavinnu heldur ættu þeir að bæta gæði hennar.  Good og Brophy (2003) vara kennara við 

að leggja ekki fyrir of mikla heimavinnu.  

Marzano, Graddy og Dean (2000) leggja áherslu á að tilgangur heimanáms hjá 

kennurum eigi að vera skýr og þegar nemendur fara úr skólastofunni eigi þeir að vita til hvers 

sé ætlast til af þeim og skilji fyrimælin um heimaverkefnin. Mikilvægt sé fyrir kennara að hafa 

þetta í huga og vinna eftir því. Cooper (2007) leggur til að heimanám byrji sem 10 mínútur á 

dag eða mögulega 15 mínútur á dag ef lestrarþjálfun er innifalin. Heimanám aukist svo um 

10 mínútur á dag á ári (Cooper, 2007). Þessi hugmynd hefur verið kennd við tíu mínútna 

regluna og þykir umdeild (Kohn, 2006a). 

Kynjamunur hefur birtst í rannsóknum um heimanám. Xu (2010) rannsakaði 

heimanámsvenjur 426 unglinga og sá umtalsverðan kynjamun. Stúlkur reyndust ráða betur 

við heimanámið, stjórna tíma sínum betur og vörðu meiri tíma til þess auk þess sem ólíklegra 

var að þær kæmu í skólann án þess að hafa lokið henni. Hong, Wan og Peng (2011) 

rannsökuðu heimanám 268 tíundubekkinga í Kína og komust að því að að stúlkur höfðu færri 

vandamál en drengir við heimanám. Heimanám hefur ekki verið mikið rannsakað hér á landi 

en engu að síður má benda á nokkur meistaraprófsverkefni og eina yfirgripsmikla rannsókn.  

Stærsta rannsóknin þar sem heimanám hefur verið skoðað er svokölluð Starfsháttarannsókn 

(Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016; Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014).  

Í Starfsháttarrannsókninni var meðal annars kannað mat kennara á mikilvægi 

heimanáms og niðurstöður hennar voru þær að mikill meirihluti eða 77% voru sammála því 

að það væri mikilvægt en einungis 6% töldu það léttvægt. Kennarar yngstu barnanna töldu 

heimanám mjög mikilvægt eða 46%, á móti 29% á miðsstigi og 30% á unglingastigi (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014). 

Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir (2016) rannsökuðu viðhorf nemenda, 

foreldra og kennara grunnskóla til heimanáms í 20 grunnskólum á Íslandi. Byggt var á sömu 

gögnum og í Starfsháttarannsókninni. Niðurstöður þeirra voru á þá leið að 47% af 

nemendum í 7.‒10. bekk þótti heimanámið hæfilegt og 62% foreldra voru á þeirri skoðun. 

Stúlkur voru mun jákvæðari en drengir. Algengasti tíminn sem nemendur á unglingastigi 

notuðu til heimavinnu var 20‒39 mínútur á dag. Aðeins fimmtungur nemenda í 7.‒10. bekk 

töldu að heimaverkefnin væru áhugaverð. Yngri nemendur reyndust talsvert áhugasamari 

um heimanámið en síðan dregur úr áhuganum og er hann minnstur á unglingastigi og þá 

sérstaklega meðal drengja.  

Skýrt kom fram í rannsókn Ingvars og Amalíu að margir nemendur sem litu á sig sem 

slaka námsmenn og foreldrar barna með námsörðuleika, sérstaklega þeirra sem fá ekki næga 
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aðstoð í skólum, áttu í erfiðleikum með heimanámið og lýstu því sem krefjandi og hálfgerðri 

áþján. Þessi hópur notaði einnig meiri tíma við heimanámið en hinir.  

Flestir foreldrar í rannsókn Ingvars og Amalíu töldu að skólinn gerði hæfilegar kröfur 

til sín hvað varðar aðstoð við heimanám en foreldrar nemenda með námsörðugleika töldu að 

skólinn gerði of miklar kröfur til sín hvað varðar aðstoð við heimanám. Foreldrar bráðgerra 

nemenda gerðu kröfu um aukið heimanám á meðan foreldrum nemenda með 

námsörðugleika féllust hendur. Í athugasemdum foreldra í rannsókn Ingvars og Amalíu var 

kallað eftir því að heimanám yrði einstaklingsmiðað en síður notað til að ljúka þeim 

verkefnum sem ekki náðist að klára í skólanum. Það virtist virka sem hálfgerð refsing fyrir 

nemendur sem vinna hægar. Niðurstöður bentu einnig til þess að slakir nemendur notuðu 

oft meiri tíma í heimanámið og þeir væru líklegri til að telja  umfang þess of mikið. 

Nemendur vildu fá aðstoð frá foreldrum við heimanámið en höfðu neikvæð viðhorf til þess. 

Mikill munur var þó á viðhorfum eftir skólum. 

Í rannsókn Ingibjargar Auðunsdóttur (2006) um árangursríkt samstarf heimila og skóla 

kom fram að 50,3% (n=72) foreldra töldu heimavinnu ganga mjög vel, 41,3% (n=59) frekar 

vel, 6,9% (n=10) foreldra að það gengi frekar illa og 1,3% (n=2) foreldra að það gengi mjög 

illa. Fram kom að sumum foreldrum hefði reynst erfitt að aðstoða við heimanám.   

Í rannsókn Söru Diljár Hjálmarsdóttur (2014) um heimanám nemenda á yngsta stigi 

grunnskólans voru könnuð viðhorf 107 kennara af yngsta stigi í 30 skólum víðs vegar af 

landinu með það að markmiði að kanna hvort samræmi væri á milli viðhorfa kennara til 

heimanáms og hvort þeir væru ánægðir með heimanámsmenningu í skólum sínum. 

Niðurstöður sýndu að viðhorf kennara til heimanáms var almennt jákvætt. Þeir virtust halda 

heimanámi í lágmarki en töldu að lestri þyrfti að sinna heima á hverjum degi. Þegar skoðað 

var hvort kennarar teldu að heimanám hefði áhrif á námsárangur svöruðu 44% að heimanám 

hefði að hluta til áhrif, 28% töldu að heimanám hefði áhrif á námsárangur og 28% töldu að 

heimanám hefði ekki áhrif á námsárangur. Þegar skoðað var hvort kennarar teldu að 

heimanám væri nauðsynlegur tengiliður foreldra við skólastarfið svöruðu 35% kennara að 

heimanám væri nauðsynlegur tengiliður, 33% töldu það að hluta til nauðsynlegt og 31% taldi 

svo ekki vera. Þegar skoðað var hversu miklu eða litlu máli heimanám skipti kennara svaraði 

41% að heimanám skipti þá frekar litlu máli, 15% að það skipti miklu máli og 9% töldu 

heimanám ekki skipta neinu máli. Kennararnir töldu að með tímanum sem færi í heimanám 

skapaðist innihaldsrík stund foreldra og barna sem foreldar fengju til að fylgjast með námi og 

vinnubrögðum barna sinna. Þar hefðu foreldrar tækifæri til að hvetja, hrósa og styðja við 

börnin sín. Kennarar töldu að mikilvægt væri að heimanám væri stutt og hnitmiðað, hæfileg 

lengd væri 10‒15 mínútur fyrir nemanda á yngsta stigi. Mikilvægt væri að íþyngja ekki 

nemendum með heimanámi eða draga úr áhuga þeirra og þar sem vinnudagur þeirra væri 
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langur væri mikilvægt að halda heimanámi í lágmarki. Nemendur hefðu nægan tíma seinna á 

grunnskólagöngunni til að takast á við aukið heimanám sem búi þá undir frekara nám á 

lífsleiðinni.  

Niðurstöður rannsóknar Hjördísar Pétursdóttur (2015) um viðhorf nemenda, kennara 

og foreldra til heimanáms á yngsta stigi grunnskóla í einum skóla á landsbyggðinni bentu til 

þess að flestir nemendur væru ánægðir með heimanámið og fannst sér ganga vel með það, 

þrátt fyrir að viðhorf hafi verið mjög ólík. Kennarar töldu heimalestur mjög mikilvægan en 

viðhorf þeirra til annars heimanáms var ólíkt þar sem tveir vildu stilla því í hóf og einn velti 

því fyrir sér hvort annað heimanám en heimalestur skilaði einhverju. Heimanám væri 

mikilvægt fyrir foreldra til að fylgjast með hvað börn þeirra væru að gera í skólanum og 

einnig til upprifjunar námsefnis. Viðhorf foreldra var bæði jákvætt og neikvætt. 42% sögðu 

heimanám nauðsynlegt en 44% töldu einungis heimalestur nauðsynlegan. 44% töldu að 

heimanám bætti námsárangur. 64% töldu heimanámið ganga vel og töldu það skapa 

jákvæða stund en 36% töldu það ganga illa og að það skapaði togstreitu og spennu á 

heimilinu. 48% foreldra töldu að viðhorf barnsins væri misjafnt gagnvart heimanámi. 

Foreldrar lýstu áhuga á að fá leiðbeiningar frá kennara um hvernig best væri að aðstoða 

barnið við heimanámið en einnig höfðu þeir áhuga á að nemendur hefðu meira val um 

heimanámsverkefni.  

Í rannsókn Ólafar Körlu Þórisdóttur (2018) um samstarf heimila og skóla voru tekin 

viðtöl við sex foreldra barna í 4. bekk. Þar kom fram að foreldrum þyki samstarf heimilis og 

skóla mikilvægt þar sem báðir aðilar eiga í gagnvirkum samskiptum um nám og hegðun 

nemenda. Foreldrar töldu sig ekki þurfa að hafa mikil samskipti við skólann vegna 

heimanáms og aukinna upplýsinga frá honum sjaldan þörf. Foreldrar sem voru hlynntir 

heimanámi töldu að það hefði jákvæð áhrif á vinnubrögð nemenda í námi, með því auki þeir 

skipulagsfærni og sjálfstæði í vinnubrögðum auk þess að fylgjast með gengi barna sinna í 

námi og hvað þau eru að fást við. Foreldrar sem voru á móti heimanámi töldu það vera 

framlengingu á skóladeginum, valda togstreitu og taka fyrir tómstundir og gæðastundir 

heimila. Foreldrar voru þó sammála um að heimalestur væri nauðsynlegur og töldu að 

heimanám gæti dregið úr jöfnum tækifærum barna til náms, sérstaklega þeirra sem glíma við 

námsörðugleika. Foreldrar lögðu áherslu á að borið væri traust til kennara og þeir fengju 

svigrúm til að sinna kennslu. Þeir höfðu áhyggjur af því að gerðar væru of miklar kröfur til 

kennara og þeim færi fækkandi og leiðbeinendum fjölgandi.  

Stefanía Helga Björnsdóttir (2018) rannsakaði hvort heimaþjálfun í lestri skilaði 

mælanlegum árangri hjá nemendum með því að rýna í lestrargreiningar, þjálfun og verkferla 

nemenda í 6. bekk í grunnskóla. Byggt var á niðurstöðum úr Logos-lesskimunum þar sem 

mældur var lestrarhraði og lesskilningur ásamt lesfimikönnunum. Niðurstöður bentu til þess 
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að ef markvissri lestrarþjálfun væri fylgt eftir heima fyrir og í skóla skilaði sú vinna miklum 

árangri hjá nemendum. Mikilvægt væri að þjálfa lestur allan ársins hring því að nemendur 

virtust tapa niður umtalsverðum leshraða yfir sumartímann. 

Hrafnhildur Valgarðsdóttir (2017) réðst í rannsókn sem hafði það að markmiði að 

útskýra hvað gerist í lestrarferlinu við lestrarnám og hvort viðbótarþjálfun þurfi til að 

framfarir ættu sér stað. Gerð var lítil viðtalskönnun til að kanna viðhorf og reynslu foreldra 4. 

bekkinga í meðalstórum skóla úti á landi til heimanáms, sérstaklega heimalesturs. 

Niðurstöður sýndu að öllum foreldrum fannst heimalestur mikilvægur og nauðsynlegur í 

lestrarnámi barna sinna þó oft væri erfitt að finna tíma fyrir hann. Börnin væru misvel 

upplögð eftir daginn til að fara að lesa og lesefnið misskemmtilegt. Leiðbeiningar um lestur 

voru misjafnar frá skólum, allt frá engum upplýsingum til stuðnings og fróðleiks yfir í mikið af 

flóknum upplýsingum sem hafa ekki endilega verið útskýrð fyrir foreldrum og þeir skilji 

jafnvel ekki hvað átt væri við.  

Karítas Gissurardóttir (2014) kannaði viðhorf sex foreldra á yngsta stigi grunnskólans  

til heimanáms með hliðsjón af ólíkri stefnu skóla þar sem kannað var hverjir væru kostir og 

ókostir heimanáms að þeirra mati. Hún bendir á að heimanám hafi lengi verið órjúfanlegur 

hluti af skólastarfi en hafi á síðustu árum orðið að ágreiningsefni þar sem ekki séu allir á eitt 

sáttir um gagnsemi þess, tilgang og þann jafnréttisgrunn sem það byggir á. Fylgjendur 

heimanáms telja að heimanám geri nemendur að betri námsmönnum, námsárangur verði 

betri, það kenni þeim tímastjórnun og gefi foreldrum kost á að taka þátt og fylgjast með 

námi barna sinna. Andstæðingar heimanáms telja að það íþyngi fjölskyldum og benda á 

ólíkar heimilisaðstæður barna. Foreldrar í rannsókninni voru hlynntir heimanámi og fannst 

öllum það magn sem lagt var fyrir barn sitt hæfilegt. Kostir heimanáms að mati foreldra voru 

upprifjun, lestrarþjálfun, sjálfsagi og tímastjórnun sem börn læri með heimanámi. Ókostir 

heimanáms töldu þeir vera leiðinleg verkefni, takmarkaður frítími barna, átök inni á 

heimilum og álag á foreldra. Einnig fannst foreldrum heimanámið óspennandi, verkefnin 

óáhugaverð og töldu það skapa vissa togstreitu inn á heimilum og setja foreldra í leiðinlega 

stöðu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru viðhorf foreldra til heimanáms ekki 

mismunandi þrátt fyrir að skólar barna þeirra störfuðu eftir mismunandi stefnum.    

Heiða Björg Árnadóttir (2018) kannaði stöðu heimanáms í stærðfræði á miðstigi 

grunnskóla,  hvernig það væri framkvæmt og hver væru viðhorf kennara og foreldra til þess. 

Einnig beindi hún sjónum að samstarfi við foreldra um heimanámið og hvernig tekið væri 

tillit til einstakra nemenda um heimanám í stærðfræði. Þátttakendur voru kennarar sem 

kenndu stærðfræði á miðstigi í fimm skólum í sama sveitarfélagi og forráðamenn þeirra. 

Gagna var aflað með spurningalistum, viðtölum og kannað var hvaða upplýsingar væri að 

finna á heimasíðum skólanna. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þrír af skólunum 
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fimm höfðu skilgreinda heimanámsstefnu á heimasíðu sinni. Meirihluti kennara setti fyrir 

heimanám í stærðfræði. Meirihluti foreldra og kennara var hlynntur heimanámi í stærðfræði 

en forsendur barna til náms og sá tími sem fer í heimanámið hefur áhrif á viðhorf foreldra. 

Einnig hafði það áhrif hvort foreldrar töldu sig færa um að aðstoða við heimanámið. 

Kennarar tóku að einhverju leyti tillit til ólíkra þarfa nemenda og forsendur þeirra til náms. 

Það virtist vera á ábyrgð kennara hvort nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð við heimanám 

fái hana. Samskipti um heimanám voru yfirleitt að frumkvæði skóla. Meirihluti foreldra taldi 

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

rannsóknarinnar var að foreldrasamstarf um heimanám í stærðfræði byggðist ekki á 

raunverulegu samráði á milli skóla og foreldra heldur er heimanám ákveðið að mestu 

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

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

nemendur vinni þau heimaverkefni sem skóli og foreldrar hvers barns hafi orðið ásátt um.     

Garðar Páll Vignisson (2015) kannaði viðhorf nemenda og foreldra þeirra til 

heimanáms í tveimur árgöngum í sjö grunnskólum hér á landi. Spurningalistar voru lagðir 

fyrir foreldra/forráðamenn og nemendur í fimmta og níunda bekk. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að foreldrar reyndust hlynntari heimanámi en nemendur og átti 

það við um nemendur í fimmta og níunda bekk. Nemendur í yngri árganginum vor hlynntari 

heimanámi en þeir eldri. Nemendur í níunda bekk notuðu meiri tíma en þeim og foreldrum 

þeirra þótti æskilegt. Þegar tekið var tillit til tíma sem nemendur vörðu í heimanámið 

samanborðið við samanburðarrannsókn sem gerð hafði verið 2003 hafði heimanámstíminn 

styst. Hann reyndist í seinna skiptið hjá 5. bekk vera helmingi styttri en hann fór úr 50 

mínútum í 24 en hjá nemendum í 9. bekk hafði tíminn styttst um fjórðung en hann fór úr því 

að vera 62 mínútur í 45 mínútur. Flestir nemendur, óháð árgöngum, unnu heimanámið eftir 

kvöldmat og nefndu gleymsku sem skýringu á því að heimanámi væri ekki lokið á tilsettum 

tíma. Óunnið heimanám olli nemendum vanlíðan að mati nemenda og foreldra. Foreldrar 

töldu að ávinningur heimanáms væri meiri fyrir nemendur í eldri árganginum en nemendur 

fimmta bekkjar töldu sinn ávinning meiri. Nemendur beggja árganga töldu sig bera ábyrgð á 

heimanámi sínu en foreldrarnir voru á öðru máli. Mæður aðstoðuðu nemendur í flestum 

tilvikum við heimanámið. Um helmingur nemenda og foreldra töldu að heimanám gæti 

mismunað nemendum. Mikill meirihluti foreldra var á þeirri skoðun að heimanámið valdi 

miklu álagi á heimilislífið en 35% nemenda í 5. bekk taldi það valda miklu álagi en 52% 

nemenda í 9. bekk taldi það valda miklu álagi.  

Samantekt 

Þegar litið er til þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið víða um heim og hér á landi blasir 

þetta við:  
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• Sterk hefð hefur lengi verið fyrir heimanámi. 

• Umfangsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar á heimanámi, frá mörgum hliðum, en 

langur vegur virðist engu að síður frá því að skýrar niðurstöður liggi fyrir. 

•  Heimanám er umdeilt. 

• Fleiri rannsóknir en færri benda til þess að tengsl séu á milli hóflegs heimanáms og 

námsárangurs.   

• Það sem gerir rannsóknir á heimanámi erfiðar er meðal annars að heimaverkefni eru 

ólík, þau eru sett fyrir í mismunandi samhengi og metin á mismunandi hátt og því 

snúið  að meta árangur og gagnsemi þeirra. 

• Óhjákvæmilegt er að líta til þess að aðstæður barna til heimanáms geta verið ólíkar, 

sem og aðstaða og möguleikar foreldra til að aðastoða barn sitt.  

• Vitað er að börn með námsörðugleika eiga oft erfitt með heimanám. 

• Miklu skiptir hvernig kennarar standa að undirbúningi og framkvæmd heimanáms. 

• Meirihluti foreldra hér á landi er hlynntur heimanámi, er sáttur við framkvæmd þess 

og finnst það ganga vel. 

• Kennarar hér á landi eru flestir hlynntir hófstilltu heimanámi og telja það skila 

bættum námsárangri.  

• Bæði kennarar og foreldrar telja heimalestur mikilvægan. 

• Nemendur, einkum drengirnir, eru áhugalitlir um heimanám og áhugi nemenda 

minnkar eftir því sem þeir verða eldri. 

 

2.4 Heimanámsstefna 

Eins og fram hefur komið verða niðurstöður þessarar rannsóknar notaðar til að leggja drög 

að heimanámsstefnu Blönduskóla. Á Íslandi hafa margir grunnskólar verið að setja sér stefnu 

um heimanám. Stefnan eru misjöfn eftir skólum og eins eru dæmi um skóla sem hafa sett sér 

þá stefnu að heimanám eigi að vera sem allra minnst. Dæmi um hið síðastnefnda er 

Hamraskóli (Hamraskóli, e.d) 

Samkvæmt Scottish Office Education Department (1991) er skipulag mjög mikilvægt 

þegar móta skal stefnu um heimanám og gott að hafa ákveðinn og vel skilgreindan 

skipulagsramma til að halda utan um þær lykilspurningar sem mikilvægt er að spyrja í 

upphafi vinnunnar.  
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Tafla 1 - Skipulagsrammi fyrir mótun heimanámsstefnu. 

 

Lykilspurningar Megineinkenni Umræður 

Hvers vegna 

heimanámsstefnu? 

Stillir alla saman. 

Eykur samræmi. 

Myndar heild. 

Er heimanámsstefna  

nauðsynleg? 

Hverjir græða? 

Hvernig þróast stefnan? Útskýringar á efni. 

Samvinna einstaklinga. 

Leita ráða. 

Hvernig er hægt að gera 

stefnuna trúverðuga? 

Hvert er hægt að leita? 

Til hverra er hægt að leita? 

Hvert er innihald stefnunnar? Ábyrgð. 

Samband. 

Forsendur. 

Hvernig leysast vafaatriðin? 

Hver eru markmiðin með  

vinnunni? 

Hvar á stefnan við? Í samfélaginu. 

Í skólanum. 

Í skólastofunni. 

Hefur stefnan áhrif á 

nemendur? 

Hvernig hefur stefnan áhrif? 

Veitir stefnan yfirsýn? 

Hverjir koma við sögu? Skólastjórnendur. 

Kennarar. 

Foreldrar. 

Nemendur. 

Hvar eru mörkin dregin? 

Hvaða stöðu hefur hver og 

einn innan stefnunnar? 

Hvenær á að byrja? Samkomulag. 

Samræmi. 

Samhengi. 

Hvar á stefnan við? 

Hverjir þurfa að samþykkja 

hana? 

 

Mér sýnist henta vel að nota þennan ramma þegar verið er að móta heimnámsstefnu og í 

raun er hægt að nota hann við marga aðra stefnumörkun í skólum. Mikilvægt er að fá álit og 

skoðanir sem flestra sem koma að málefninu þar sem stefnan mun koma öllu 
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skólasamfélaginu við (Scottish Office Education Department, 1991). Mikilvægt er að vanda 

vinnu við heimanámsstefnu þar sem hún þarf að vera vel og faglega unnin með hagsmuni 

nemenda, kennara og skólastjórnenda í huga og síðast en alls ekki síst foreldra sem er mjög 

mikilvægt að hafa með í ráðum við gerð slíkrar stefnu.  

Hér á eftir eru nokkur dæmi um áherslur í heimanámsstefnu sem grunnskólar á 

Íslandi hafa sett sér. Dæmin eru valin með það að markmiði að þau gætu hugsanlega nýst við 

mótun heimanámsstefnu fyrir Blönduskóla.  

Í heimanámsstefnu Salaskóla (e.d.) kemur fram að foreldrar vilji og eigi að fylgjast vel 

með námi barna sinna eins og lög um grunnskóla nr. 91/2008 og aðalnámskrá (2011/2013) 

mæli fyrir um. Einfaldasta leiðin til að fylgjast með námi barna sinna sé að taka frá tíma 

seinni partinn til að styðja við, aðstoða og hvetja barnið áfram. Gamla fyrirkomulagið, að 

farið sé yfir heimanámið við eldhúsborðið jafnvel á meðan hrært er í pottunum, sé gulls 

ígildi. Foreldrar þurfi ekki að kunna námsefnið, heldur skipti hvatningin og áhuginn oft 

mestu. Með heimanámi sé líka verið að kenna frumkvæði, sjálfsaga, sjálfstæði og heimanám 

skapi oft jákvæð samskipti foreldra og barns (Salaskóli, e.d.).  

Í heimanámsstefnu Víðisstaðaskóla (e.d.) er gefinn upp viðmiðunartími fyrir 

heimanám:  

 

„1.‒4. bekkur 10‒20 mínútur að meðaltali á dag auk lesturs 

5. ‒7. bekkur 20‒40 mínútur að meðaltali á dag auk lesturs 

8. ‒10. bekkur 5 klukkustundir að meðaltali á viku með lestri”  

(Víðistaðaskóli, e.d.) 

 

Markmiðið með heimanámi samkvæmt heimanámsstefnu Víðistaðaskóla er að þjálfa og rifja 

upp efni úr kennslustundum, þjálfa færni í undirbúningi fyrir skólann, þróa námstækni og 

gefa foreldrum kost á að taka þátt og fylgjast með námi barna sinna.  

Laugarnesskóli (e.d.) hefur líka sett sér heimanámsstefnu. Þar er áréttað að 

heimanám sé mikilvægur hluti í námi og stuðli að betri námsárangri. Mikilvægt sé að 

nemendur skilji mikilvægi þess að vinna vel og skipulega. Samstarf heimila og skóla geti skipt 

sköpum þegar horft sé til árangurs í námi. Hvatning, áhugi og aðstoð foreldra skipti miklu 

máli og beri alltaf árangur (Laugarnesskóli, e.d.). 

Yfirleitt er fjallað sérstaklega um heimalestur í heimanámsstefnu (Kársnesskóli, e.d.; 

Hamraskóli, e.d.; Grunnskólinn í Hveragerði, e.d.; Víðisstaðaskóli, e.d.; Salaskóli, e.d.; 

Laugarnesskóli, e.d.) og oft er talað um að lestur eigi að vera rauði þráðurinn í heimanámi í 

gegnum alla skólagönguna. Í heimanámsstefnu Kársnesskóla (e.d.) er fjallað um að 
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nemendur eigi að lesa sér til yndis og fræðslu frá upphafi 1. bekkjar til loka grunnskólans í 10. 

bekk. Læsi sé undirstaða alls annars náms og sé öflugasta tæki nemenda til að afla sér 

þekkingar. Þjálfa þurfi lestur eins og íþróttir með markvissum æfingum til að viðhalda getu 

og úthaldi. (Hamraskóli, e.d.). Heimanám þurfi að hafa skýrt markmið og skýran tilgang þar 

sem ávinningur heimanáms eigi að vera ljós (Kársnesskóli, e.d.). Mikilvægt sé að 

námsumhverfi sé hvetjandi þar sem nemendur læri að þekkja hæfileika sína og þróa þá 

(Grunnskólinn í Hveragerði, e.d.). 

Þegar móta á stefnu er mikilvægt að skoða hvaða atriði þarf að hafa í huga í 

stefnumótunarvinnunni og einnig að skoða hvernig aðrir hafa staðið að verki. Með því móti 

tel ég að auðveldara verði að setja saman stefnu fyrir Blönduskóla þegar niðurstöður 

rannsóknar minnar liggja fyrir. Horft verður til þátta eins og viðhorfa og reynslu þeirra sem 

að henni koma. Markmið og tilgangur stefnunnar þarf að vera skýr og ávinningur ljós. Stefna 

skólans verður þá sem leiðarvísir fyrir þá sem koma að málefninu. Nemendur, foreldrar, 

kennarar og stjórnendur skólans vinna þá sem ein heild eftir markmiðum sem sett hafa verið 

fyrir heimanám skólans. Stefnan er mótuð eftir viðhorfum og reynslu þeirra sem að henni 

koma. Kannað hefur verið hvað fyrri rannsóknir hafa um málefnið að segja og hver ákvæði í 

lögum og námskrá um heimanám eru. Með því að setja fram tillögu að heimanámsstefnu 

Blönduskóla vonast ég til að allir sem koma að heimanámi skólans vinni í takt. Þannig tel ég 

að heimanámi verði komið í fastar skorður og einnig vonast ég til að sátt verði um hana.  
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður leitast við að gera grein fyrir rannsóknaraðferðinni og hvaða 

aðferðafræði var notuð til að ná fram markmiðum rannsóknarinnar. Sagt er frá því hverjir 

þátttakendur rannsóknarinnar voru, með hvaða hætti gagna var aflað og hvernig unnið var 

með gögnin. Að lokum er vikið að nokkrum siðferðilegum atriðum sem þarf að hafa í huga. 

Spurningararnar sem leiða þessa rannsókn eru:  

 

• Hver eru viðhorf nemenda, foreldra, kennara og stjórnenda Blönduskóla til 

heimanáms? 

• Hvað má ráða af rannsóknum, lögum, reglugerðum og námskrám um þýðingu 

heimanáms fyrir grunnskólabörn? 

• Er unnt að nýta svör við ofangreindum spurningum við mótun heimanámsstefnu fyrir 

skólann? 

3.1 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var gerð í Blönduskóla sem er lítill skóli á Norðurlandi vestra með 135 nemendur. 

Skólastjóri veitti góðfúslegt leyfi fyrir rannsókninni. Valið á skólanum byggist á hentugleika 

þar sem ég starfa við skólann þennan veturinn. Mikilvægt er að mínu mati að skólinn setji sér 

stefnu um heimanámið.  

3.1.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í viðhorfskönnun nemenda voru 127 nemendur af 135 nemendum 

Blönduskóla, það gerir 94% svarhlutfall. Kynjahlutfall nemenda við skólann er 62% drengir og 

38% stúlkna og er það sama í spurningakönnuninni meðal nemenda. 

 Þátttakendur í viðhorfskönnun foreldra voru 81 foreldri af þeim 255 sem fengu 

könnunina senda í tölvupósti. Það gerir 38% svarhlutfall foreldra. Þetta er heldur lágt 

svarhlutfall og verður því að gæta mikillar varfærni þegar dregnar eru ályktanir af 

foreldrakönnuninni.  

 Þátttakendur í viðhorfskönnun kennara voru 13 kennarar af þeim 20 sem fengu hana 

senda. Það gerir 65% svarhlutfall kennara.  

 Rýnihópur kennarar var skipaður þremur umsjónarkennurum, einum á hverju stigi 

skólans. Viðhorf þriggja helstu stjórnenda skólans voru könnuð með viðtali.  
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3.1.2 Framkvæmd 

Ákvörðun var tekin um að skoða heimanám í Blönduskóla með það að markmiði að gera 

tillögu að heimanámsstefnu fyrir skólann þar sem slík stefna hefur ekki verið mótuð. Ferlið 

byrjaði því að höfundur  hitta skólastjóra og ræða hugmyndir við hana. Honum leist strax 

nokkuð vel á hugmyndina og gaf leyfi til þess að halda væri áfram með hana. Hafist var því 

handa og óskaði formlega eftir leyfi skólastjóra fyrir rannsókninni. Mikilvægt er að skoða 

málið frá ólíkum sjónarmiðum og þess vegna var ákveðið að velja blandaða 

rannsóknaraðferð; megindlega og eigindlega rannsóknaraðferð, bæði  spurningakönnun og 

viðtöl. 

Við gerð spurningakannana var leitast við að gera spurningarnar sem áreiðanlegastar 

með því að fylgja reglum um áreiðanlega spurningagerð (Þorlákur Karlsson, 2003) 

Spurningum var raðað upp þannig að byrjað var á bakgrunnsspurningum, þá voru 

almennar spurningar og endað á opinni spurningu. Helstu kostir þessarar 

rannsóknaraðferðar er að fá skýra mynd af viðhorfi þýðisins en þá skiptir miklu máli að fá 

sem flest svör en góð svörun gefur góða mynd af áliti hópsins og gæðum kannana (Anton 

Örn Karlsson, 2017).  

Spurningalistarnir var settur upp í forritinu www.forms.google.com vegna þess að 

það forrit býður upp á einfalda og góða möguleika við uppsetningu á spurningalistum. 

Markmiðið var að hafa spurningar einfaldar og orðalag skýrt. Spurningalistar nemenda, 

foreldra og kennara voru samdar af höfundi en einnig voru notaðar spurningar úr öðrum 

spurningakönnunum með það að markmiði að geta borið saman niðurstöður. Reynt var að 

hafa kannanirnar stuttar og hnitmiðaðar og markmiðið var að ekki tæki meira en 10 mínútur 

að svara þeim. Ekki var skylda að svara einstökum spurningum í könnuninni og eins var engin 

skylda að svara henni allri. Í spurningakönnunum er raðkvarði algengur þar sem 

svarmöguleikarnir eru t.d. „mjög sammála”, „frekar sammála”, „hlutlaus”, „frekar 

ósammála” og „mjög ósammála” (Amalía Björnsdóttir, 2013). Spurningar með raðkvarða 

voru algengar í spurningakönnununum.  

Nemendakönnunin var lögð var fyrir flesta nemendur skólans (sjá viðauka A, B, D og 

E). Foreldrakönnunin var send í gegnum Mentor til allra foreldra skólans (sjá viðauka F og G). 

Kennarar skólans fengu sendan hlekk á spurningakönnunina í tölvupósti (sjá viðauka H og I). Í 

spurningakönnun fyrir yngsta stig voru átta spurningar, í miðstigskönnuninni voru níu 

spurningar og 12 spurningar fyrir nemendur á unglingastigi. Dæmi um spurningu í 

spurningalista nemenda er: Er heimanám þitt yfirleitt of mikið, hæfilegt eða of lítið? 

Svarmöguleikar voru á raðkvarða, dæmi: Alltof mikið, aðeins of mikið, hæfilegt, aðeins of 

lítið, alltof lítið og veit ekki. í spurningakönnun foreldra voru 19 spurningar. Dæmi um 

spurningu er: Telur þú heimanám barnsins vera of mikið, hæfilegt eða of lítið? 
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Svarmöguleikar voru á raðkvarða, dæmi: Alltof mikið, aðeins of mikið, hæfilegt, aðeins of 

lítið, alltof lítið og veit ekki. Í spurningakönnun kennara voru 20 spurningar. Dæmi um 

spurningu er: Hversu mikilvægt eða léttvægt telur þú heimanám nemenda vera? 

Svarmöguleikar eru á raðkvarða eða: Mjög mikilvægt, frekar mikilvægt, hvorki mikilvægt eða 

léttvægt, frekar léttvægt og mjög léttvægt. Spurningalisti nemenda var lagður fyrir af 

kennurum vikuna 18.‒22. mars. Mikill munur var á framkvæmd könnunarinnar hjá 10. bekk 

og svo 1. bekk. Hjá 10. bekk var hægt að nýta bekkjarsett af spjaldtölvum og þau tóku 

könnunina sjálf. Hjá 1. bekk þurfti að vera með lítinn hóp nemenda og lesa og útskýra 

spurningar og svarmöguleika mjög vel. Upp kom vandamál við framkvæmd 

miðstigskönnunarinnar því að einhverjir nemendur tóku könnunina oftar en einu sinni og 

svörin sem skiluðu sér eftir hana voru 42 en það eru einungis 40 nemendur á miðstigi.  

Spurningalisti var sendur foreldrum 11. mars og ítrekun send 18. mars. Könnuninni 

var lokað 22. mars. Svarhlutfall könnunar var lágt og það hefur mögulega haft einhver áhrif á 

svörunina að könnun Skólapúlsins var nýlokið. Önnur ástæða var að um það bil 10% 

nemenda skólans eru erlendir og eiga erlenda foreldra og könnunin var einungis gerð á 

íslensku og því takmarkast þátttaka þeirra af því sem getur vitaskuld haft áhrif á 

niðurstöður.    

Spurningalisti var sendur kennurum að morgni starfsdags sem var 15. mars og því 

höfðu kennarar nokkuð góðan tíma til að svara henni þann dag. Hún var gerð 15. ‒22. mars 

og var send á 20 kennara við skólann. 

Höfundur taldi mjög mikilvægt að bæta eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative 

methodology) við rannsóknina með það markmiði að nálgast málið á marga vegu. Bætt var 

við rýnihópum (e. focus groups) þar sem fenginn var hópur til þess að ræða heimanám í 

skólanum. Markmið þess var að bæta við spurningakönnunina þar sem viðmælendur höfðu 

meiri möguleika að ræða málefnið frjálst og án hindrana (Lichtman, 2013). Þrír kennarar, 

einn af hverju stigi, tóku þátt í rýnihópssamtali og loks var rætt við þrjá aðalstjórnendur 

skólans, skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra. Í rýnihópasamtali við kennara 

ræddum við málefnið í hálfstöðluðu viðtali þar sem stuðst var við ákveðnar spurningar sem 

beindust meðal annars að því að skilgreina heimanám, ræða tilgang þess og þýðingu, 

samskipti við foreldra um heimanám, kosti þess og galla og áhrif þess á námsárangur (sjá 

viðauka Í). 

Einnig var tekið hálfopið viðtal við stjórnendur þar sem búið var að skilgreina nokkrar 

lykilspurningar sem stuðst var við, meðal annars um áherslur skólans í heimanámi síðustu ár 

(sjá viðauka J). Viðtölin voru tekin upp til að halda flæðinu í viðtalinu góðu og skrifað upp 
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eftir á. Það skipti miklu máli að fá skoðanir, sýn og stefnu stjórnenda um heimanám til þess 

að hægt væri að leggja drög að heimanámsstefnu fyrir skólann. Viðtal við stjórnendur fór 

fram í Blönduskóla.  

Í kafla Sigurlínu Davíðsdóttur í  bókinni Handbók í aðferðarfræði rannsókna kemur 

fram að undanfarið hafi verið vaxandi áhugi rannsakanda á að nota bæði eigindlegar og 

megindlegar aðferðir til skiptis eða blanda þeim saman til að svara rannsóknarspurningum. 

Þannig sé hægt að fá það besta úr báðum þessum heimum. Rannsakandi aflar gagna með 

megindlegu móti og velur úr þá þætti sem honum finnst áhugaverðir til frekari úrvinnslu og 

tekur viðtöl eða rýnihópsviðtöl með nokkrum saman til að dýpka skilning á niðurstöðum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Með því að samþætta rannsóknaraðferðir er hægt að fá 

nákvæmari og ítarlegri mynd af fyrirbærinu sem rannsakað er. Slíkt er notað til að auka 

réttmæti þar sem tvær eða fleiri kenningar, gagnasöfnunaraðferðir eða gagnagreiningar-

aðferðir eru notaðar í sömu rannsókn til að rannsaka sama fyrirbærið. Þá verða oft 

samlegðaráhrif sem auka gæði rannsóknar (e. triangulation). Ef margprófa á gögn er 

mikilvægt að beita fjölbreyttum aðferðum við athugun og máta niðurstöður við 

meginrannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Í þessari rannsókn er reynt að skoða sama 

fyrirbærið með ólíkum aðferðum með það að markmiði að fá fram ítarlega mynd af stöðu 

heimanáms í Blönduskóla til að hægt sé að móta tillögu að heimanámsstefnu fyrir skólann.  

3.2 Réttmæti og siðferðileg atriði 

Innra réttmæti byggir á því hversu ákveðið er hægt að fullyrða að svörin sem fengust hafi 

verið svör við spurningunum sem lagðar voru til grundvallar (Østerud, 1998). 

Spurningalistarnir í þessari rannsókn voru frekar stuttir og það tók ekki nema að hámarki 10 

mínútur að svara þeim. Spurningalistar voru forprófaðir til að að sníða af þeim mögulega 

annmarka áður en þeir voru lagðir fyrir (Lichtman, 2013). Þetta var gert með það að 

markmiði að auka innra réttmæti rannsóknarinnar. 

Að mörgu er að hyggja þegar kemur að siðferðilegum málum en upphaflega hafði ég 

samband við skólastjóra til að fá leyfi til að fara af stað með þessa rannsókn. Ég hef ekki 

unnið með nein persónugreinanleg gögn í þessari rannsókn. Gögnin sem ég safnaði við 

vinnslu á þessu verkefni hef ég varðveitt vel og mun eyða þeim þegar vinnsla á verkefninu 

lýkur.  

Höfundur þessarar ritgerðar hefur  ákveðnar skoðanir á viðfangsefninu en þær hafa 

verið að breytast jafnt og þétt þetta fyrsta ár mitt í kennslu. Með því að bæta við mig 

þekkingu og reynslu hefur starfskenning mín í þessu efni verið að þróast og breytast. Ég er í 

raun að fara frá því að telja að sem minnst heimanám ætti að vera í grunnskólum fyrir utan 

lestrarþjálfun yfir í það að hóflegt heimanám sé rétta leiðin. Þar sem ég er sjálf starfsmaður 
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skólans og foreldri barns í 7. bekk gerir það mig mjög tengda þessari rannsókn og mun ég 

reyna að gæta sem best að því að mínar skoðanir og áherslur liti ekki umfjöllun mína. Þetta 

hef ég haft í huga við gagnaöflun, úrvinnslu og ritun.  

3.3 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar eru að heimanám er skoðað frá ólíkum sjónarhornum 

og marþættra gagna aflað frá þeim aðilum sem helst koma að því, nemendum, foreldrum, 

kennurum og skólastjórnendum. Heimanám er einnig skoðað með ólíkum 

rannsóknaraðferðum, spurningakönnunum, rýnihópi og viðtölum. Með þessum hætti ættu 

sjónarmið fyrrgreindra hópa að skila sér og með þeim næst vonandi að gera tillögu að 

heimanámsstefnu fyrir Blönduskóla.  

 Svarhlutfall í nemendakönnun var mjög gott eða 94% og gefur því nokkuð góða mynd 

af viðhorfum nemenda skólans.  

Þessi rannsókn er ekki án veikleika en hér á eftir verður farið yfir nokkur atriði sem 

komu upp við vinnslu á þessu verkefni.  

 Í foreldrakönnun gleymdi ég að setja inn spurningarnar „Finnst þér heimanám skapa 

tengingu á milli foreldra, nemenda og skóla?“ og „Gefur heimanám þér hugmynd um stöðu 

barns þíns í skólanum?“ Þær spurningar höfðu það markmið að kanna hvort foreldrar teldu 

að heimanám væri aðaltenging þeirra við skólann og hvort það væri það sem helst veitti 

þeim upplýsingar um hvað barn þeirra væri að læra í skólanum.  

 Miðstigskönnuninni svara fleiri nemendur en eru á nemendaskrá skólans. Könnunin 

var send kennurum sem vefslóð þar sem nemendur fóru inn til að svara könnuninni. 42 

nemendur á miðstigi svöruðu könnuninni en einungis 40 nemendur eru á miðstigi. Könnunin 

var lögð fyrir af kennurum sem fylgdust með og aðstoðuðu nemendur. Ekki var hægt að finna 

út hvaða svörum var ofaukið þar sem könnunin var ópersónugreinanleg. Þetta breytir þó 

varla miklu um niðurstöður.  

 Svarhlutfall foreldrakönnunar var frekar lágt en 38% foreldra svaraði henni. Þó að 

svarhlutfall hafi verið lágt þá skiptast svör þeirra 81 foreldra sem svöruðu henni nokkuð vel 

eftir kynjahlutfalli nemenda í skólanum. 58% foreldra svara fyrir drengi en 42% svara fyrir 

stúlkur. Kynjahlutfall nemenda í skólanum er 62% drengir og 38% stúlkur.  

 Einnig er svarhlutfall kennara heldur lágt en 65% kennara svara viðhorfskönnun 

kennara.  

 Nemendur sem hafa annað móðurmál en íslensku eru um það bil 10% af 

nemendafjölda skólans. Nemendakönnun og foreldrakönnun voru einungis á íslensku svo 
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það hefur mögulega takmarkað þátttöku einhverra foreldra. Nemendur fengu á hinn bóginn 

aðstoð frá kennara við könnunina.   
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4 Niðurstöður   

Í þessum kafla verður niðurstöðum rannsóknarinnar lýst. Fyrst verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum kannana meðal nemenda og þær skoðaðar eftir stigum grunnskólans sem og 

eftir kynjum. Þá er gerð grein fyrir niðurstöðum foreldrakannana og loks er lýst viðhorfum 

kennara og stjórnenda.  

4.1 Viðhorf nemenda  

Skiptar skoðanir nemenda koma í ljós þegar spurt er um hvernig þeim finnist heimanámið. 

Eins og sjá má á mynd 1 er nokkur munur á viðhorfum nemenda eftir stigum. Vinsældir 

heimanámsins minnka eftir því sem nemendur verða eldri. Um helmingi nemenda á yngsta 

stigi og miðstigi finnst heimanámið frekar eða mjög skemmtilegt en aðeins 12% unglinganna 

eru þeirrar skoðunar. 

Þegar rýnt er í niðurstöðurnar má sjá að nemendur í unglingadeild eru neikvæðari 

fyrir heimanámi heldur en nemendur á yngsta og miðstigi.  

 

Mynd 1. Svör nemenda við spurningunni „Hvernig finnst þér heimanámið“, greind eftir 
skólastigum. 

 

Eins og sjá má í töflu 2 þar sem skoðuð eru öll svör nemenda er ekki mikill munur á milli 

kynja þegar á heildina er litið.  Töluverður munur kemur þó fram þegar farið er að skoða og 

greina gögnin milli kynja innan skólastiga. Þá má sjá að aðeins 18% drengja á yngsta stigi 

fannst heimanám mjög skemmtilegt en 42% stúlkna.  Á miðstigi voru 30% drengja sem fannst 

heimanám frekar skemmtilegt samanborið við 60% stúlkna.  Á unglingastigi snýst þetta 

hlutfall aðeins við og töldu aðeins 28% drengja að heimanám væri mjög leiðinlegt 

samanborið við 43% stúlkna. Með öðrum orðum: Kynjamunur er umtalsverður. 
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Tafla 2. Svör nemenda við spurningunni „Hvernig finnst þér heimanámið“, greind eftir 
skólastigum og kynjum. 

Mat nemenda eftir kynjum á því hvernig þeim finnst heimanámið 
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Mjög skemmtilegt 19% 18% 21% 18% 42% 7% 13% 6% 0% 

Frekar skemmtilegt 23% 19% 27% 19% 21% 30% 60% 17% 0% 

Í meðallagi 32% 34% 29% 34% 32% 33% 13% 39% 43% 

Frekar leiðinlegt 8% 10% 6% 10% 0% 19% 7% 11% 14% 

Mjög leiðinlegt 18% 19% 17% 19% 5% 11% 7% 28% 43% 

 

Eins og sjá má á mynd 2 kemur einnig fram umtalsverður munur milli aldursstiga þegar spurt 

er um umfang heimanáms. Meirihluti nemenda á unglingastigi telur heimanámið hæfilegt 

(66%) en tæpur helmingur nemenda á yngsta og miðstigi. Þá vekur það athygli að fjórðungi 

nemenda á miðstigi finnst heimanámið vera of lítið. 

 

 

Mynd 2. Svör nemenda við spurningunni „Er heimanám þitt yfirleitt of mikið, hæfilegt eða of 

lítið“, greind eftir skólastigum. 

 

Eins og sjá má í töflu 3 telur um eða yfir helmingur nemenda á yngsta, mið- og unglingastigi 

umfang heimanáms vera hæfilegt. Athygli er vakin á að nokkuð stór hópur tekur ekki afstöðu 
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til spurningarinnar eða veit ekki hvað þeim finnst um umfang heimanámsins, eða 17% 

svarenda. 

Þegar gögnin eru greind eftir kynjum kemur í ljós að það er ekki mikill munur á 

viðhorfum þegar á heildina er litið. Drengjum finnst frekar að heimanám sé of mikið en 

stúlkum að það sé of lítið en það munar ekki miklu. Kynjamunur kemur hins vegar fram þegar  

farið er að skoða kynjamun eftir skólastigum. Á yngsta stigi töldu 21% drengja að heimanám 

væri of mikið eða allt of mikið, samanborið við 10% stúlkna. Einnig töldu 12% drengja á 

yngsta stigi að aðeins of lítið eða alltof lítið heimanám væri í skólanum, samanborið við 32% 

stúlkna. 

Á miðstigi töldu 11% drengja að heimanámið í skólanum væri aðeins of mikið eða 

alltof mikið en engin stúlka taldi svo vera. Á miðstigi töldu einnig 15% drengja að 

heimanámið í skólanum væri aðeins of lítið eða alltof lítið samanborið við 54% stúlkna. Með 

öðrum orðum: Kynjamunur er umtalsverður. Þá mátti sjá að stúlkur í unglingadeild eru frekar 

á þeirri skoðun  að það sé of mikið heimanám en drengir. 

 

Tafla 3.  Svör nemenda við spurningunni „Er heimanám þitt yfirleitt of mikið, hæfilegt eða of 
lítið“, greind eftir skólastigum og kynjum. 

Mat nemenda eftir kynjum á umfangi heimanáms 

Er heimanám þitt 
yfirleitt of mikið, 
hæfilegt eða of 
lítið? 
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Alltof mikið  6% 8% 4% 12% 5% 7% 0% 0% 7% 

Aðeins of mikið 8% 8% 8% 9% 5% 4% 0% 11% 21% 

Hæfilegt 51% 54% 46% 47% 42% 56% 33% 67% 64% 

Aðeins of lítið 13% 9% 21% 6% 16% 15% 47% 6% 0% 

Alltof lítið 5% 3% 8% 6% 16% 0% 7% 0% 0% 

Veit ekki  17% 19% 13% 21% 16% 19% 13% 17% 7% 

 

Eins og sjá má á mynd 3 sýna niðurstöður að meirihluti nemenda ver að jafnaði minna en 20 

mínútum á dag í heimanám. Þá sýndu niðurstöður einnig að mjög fáir nemendur verja meira 

en 40 mínútum á dag að jafnaði í heimanám. Athygli vekur að að tæpur fjórðungur nemenda 

á yngsta stigi og miðstigi segist ekki vita hversu miklum tíma að þeir verji að jafnaði í 

heimanám.  
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Mynd 3.  Svör nemenda við spurningunni „ Hvað ert þú lengi að læra heima á dag að 
jafnaði?“, greind eftir skólastigum. 

 

Í töflu 4 má sjá að þegar gögnin eru greind eftir kynjum kemur í ljós að það er ekki mikill 

munur á viðhorfum. Stúlkur verja aðeins meiri tíma í heimalærdóm en drengir.  

Þegar spurt var um hvort nemendur fengju aðstoð frá foreldrum sínum við að vinna 

heimavinnuna reynist rétt tæpur fimmtungur nemenda aldrei fá aðstoð foreldra við 

heimanám en rúm 80% nemenda fengu stundum eða alltaf aðstoð frá foreldrum.  

 

Tafla 4. Svör nemenda við spurningunni „Hvað ert þú lengi að læra heima á dag að jafnaði?“, 
greind eftir skólastigum og kyni.   

Mat nemenda eftir kyni á tíma til heimanáms 

Hvað ert þú lengi að 
læra heima á dag að 
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Minna en 10 mínútur 22% 22% 23% 35% 42% 0% 7% 28% 14% 

10-19 mínútur  32% 39% 21% 32% 16% 56% 13% 28% 36% 

20-39 mínútur  24% 19% 33% 6% 16% 19% 40% 44% 50% 

40-59 mínútur 4% 3% 6% 6% 0% 0% 20% 0% 0% 

Meira en 60 mínútur  1% 1% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 

Veit ekki  17% 16% 17% 21% 26% 22% 20% 0% 0% 

 

Eins og sjá má á mynd 4 fá nemendur á unglingastigi sjaldnar aðstoð fá foreldrum  heldur en 

nemendur á yngsta- og miðstigi. Þriðjungur nemenda á unglingastigi fær aldrei aðstoð. 
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Mynd 4. Svör nemenda við spurningunni „Færð þú aðstoð frá foreldrum eða öðrum 
fullorðnum við námið heima?“, greind eftir skólastigum.  

 

Áhugavert var að niðurstöður sýndu að mjög lítill munur var milli skólastiga hvað varðar að 

nýta tíma til heimanáms í skólanum. Þannig voru yfir 50% nemanda á mið- og unglingastigi 

sem nýttu sér aldrei heimanámstíma. Minna en fimmtungur nemenda á báðum skólastigum 

sögðust oft nýta sér heimanámstíma. 

Nemendur á unglingastigi voru spurðir hvort þeir notuðu tölvu við heimaverkefnin. 

Meirihluti unglinganna var þeirrar skoðunar en svörin dreifast svona: Helmingur nemenda 

notar tölvu næstum alltaf eða alltaf, þriðjungur nemenda notar tölvu stundum, einn tíundi 

notar tölvu næstum aldrei eða aldrei. 

Nemendur á unglingastigi voru spurðir hvort heimanámið væri notað til að klára það 

sem þau kæmust ekki yfir í skólanum. Meirihluti unglinganna var þeirrar skoðunar en svörin 

dreifast svona: Tæpur helmingur nemenda er frekar eða mjög sammála, þriðjungur nemenda 

er hvorki sammála né ósammála, tæpur fimmtungur nemenda er frekar ósammála. 

Nemendur á unglingastigi voru spurðir hvort þeim þættu heimaverkefnin áhugaverð. 

Meirihluti unglinganna var ekki þeirrar skoðunar en svörin dreifast svona: Tæpur fimmtungur 

nemenda er mjög eða frekar sammála, tæpur þriðjungur nemenda er hvorki sammála né 

ósammála, rúmur helmingur nemenda er frekar eða mjög ósammála. 

Í lokin áttu nemendur kost á að skrifa um það sem þeir myndu vilja breyta við 

heimanámið.  

Nemendur benda ýmist á að heimanám skólans sé of mikið eða að það sé of lítið.  

Heimanám sé oft erfitt og leiðinlegt. Nemandi ósakar eftir aðstoð frá mömmu sinni við 

heimanámið. Heimanám að mati eins nemanda ætti bara að vera fyrir það sem ekki var 

klárað í skólanum og ekki vera að bæta við aukavinnu sem nemendur geti gert í skólanum.  
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Einn nemandi óskaði  eftir meiri upplýsingum um heimanám og að minna þurfi að 

gera í tölvum. Nemandi taldi að verið væri að þreyta nemendur með heimanámi þegar þeir 

væru orðnir þreyttir á skólanum og gæti það leitt til þess að nemendur héldu ekki áfram í 

námi. Bent var á að sleppa ætti því að hafa heimanám, því ef einstaklingar eru í  íþróttum og 

öðrum tómstundum hafi þeir nóg að gera, og þeir vilji einnig fá frítíma. Þá var lagt til að 

heimanám væri minnkað og meira verklegt. Þá spurði einn nemandi af hverju svo mikið væri 

gert í skólanum og annar taldi ekki þörf á heimanámi þar sem hann lærði aldrei heima. Þá 

spurði einn nemandi „Af hverju þarf maður að eyða tímanum sem maður vill eyða í að gera 

eitthvað sem er skemmtilegt í eitthvað sem er leiðinlegt?“og að mati annars nemanda ætti 

að læra meira það sem gagnast frekar en það sem gagnast lítið. 

Ljóst er eftir að viðhorf nemenda hafa verið könnuð að skiptar skoðanir eru um 

heimanám í Blönduskóla. Vinsældir heimanáms minnka eftir því sem nemendur verða eldri. 

Stúlkum á yngsta og miðstigi finnst heimanám skemmtilegra en drengjum en stúlkum á 

unglingastigi finnst heimanám leiðinlegra en drengjum. Um helmingi nemenda skólans finnst 

umfang heimanám skólans hæfilegt, drengjum finnst oftar að heimanám sé of mikið en 

stúlkum. Nemendur skólans verja að jafnaði minna en 20 mínútum á dag í heimanám. Flestir 

nemendur fá aðstoð frá foreldrum við heimanámið og yfir helmingur nemenda nýtir sér ekki 

heimanámstíma skólans.   

4.2 Viðhorf foreldra 

Þegar svör foreldra eða forráðamanna við heimanámskönnuninni eru skoðuð kom í ljós að 

58% svara fyrir drengi og 42% fyrir stúlku. Áhugavert er að sjá að rúmleg helmingur svarenda 

í hópi foreldra rúmlega helmingur foreldra telur að barn þeirra noti minna en 20 mínútur á 

dag að jafnaði til að vinna heimavinnu. Þrír fjórðu foreldra telja umfang heimanáms vera 

hæfilegt en þriðjungur aðeins of lítið eða allt of lítið.  

Þegar foreldrar eru spurðir um hvort þeir aðstoði barn sitt við heimavinnu svarar 

fjórðungur foreldra að þeir aðstoði barn sitt sjaldan, hinir aðstoða barn sitt oftast eða alltaf. 

Fjórðungur foreldra telur að það mætti ganga betur eða að það gangi illa að aðstoða við 

heimanámið, hinir telja að það gangi vel eða mjög vel að aðstoða við heimanámið.  

Kröfur skólans til foreldra við að sinna heimanámsaðstoð eru hæfilegar að mati 

meirihluta þeirra foreldra sem svöruðu könnuninni (75%), 14% telja kröfurnar aðeins of litlar 

eða allt of litlar, en aðeins 9%  finnst kröfurnar aðeins of miklar.  

Rúmlega þrír fjórðu foreldra segja að barni sínu gangi vel eða mjög vel að vinna 

heimanámið en hinir segja að það gangi ekki nógu vel eða gangi illa. Um helmingur foreldra 

telur að barnið sé nokkuð jákvætt eða mjög jákvætt en tæpur fimmtungur taldi viðhorf 

barnsins heldur neikvætt eða mjög neikvætt. 
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Tafla 5. Svör foreldra við spurningunni „Hver af eftirfarandi staðhæfingum hæfir heimanámi 
barnsins þíns best?“  

 

 

Þrír fjórðu foreldra telja að heimanámið gangi oftast vel og barnið sé jákvætt gagnvart því. 

Tæp 20% telja að það gangi illa og skapi neikvæða spennu og togstreitu á heimilinu.  

Foreldrar tala oft um tímaskort í sambandi við heimanám en rúmlega helmingur 

foreldra telur að stundum sé nægur tími til að aðstoða barnið við heimanámið, stundum 

ekki. 36% foreldra hafa yfirleitt nægan tíma til að sinna heimanámsaðstoð en 5% foreldra 

hafa lítinn tíma til að sinna heimanámsaðstoð.  

Virkilega áhugavert er að sjá þær niðurstöður foreldrakönnunar að 96% foreldra telja 

að heimanám bæti námsárangur að einhverju eða öllu leyti og aðeins 4% foreldra telja að 

heimanám bæti ekki námsárangur.  

 Aðspurðir um það hvort þeir teldu að heimanám tæki tíma frá öðrum athöfnum eins 

og íþrótta- og tómstundaiðkun og frjálsum leik svaraði rúmlega helmingur foreldra að það 

tæki ekki tíma frá öðru, fjórðungur að það tæki stundum tíma frá öðru og einn tíundi að það 

tæki tíma frá öðrum athöfnum.  

Heimanámstímar eru í boði fyrir 5.‒10. bekk í skólanum en rúmlega helmingur 

foreldra segir barn sitt ekki nota heimanámstíma en tæplega helmingur segir barn sitt nota 

heimanámstíma stundum eða oft.  

Þegar kannað var hvernig upplýsingagjöf frá kennara væri að mati foreldra, kom í ljós 

að rúmlega helmingi foreldra finnst upplýsingagjöf frá kennara varðandi heimanámið vera 

ítarleg og góð en tæplega helmingi finnst að hún gæti verið betri eða væri misjöfn.  

Helstu viðhorf foreldra til heimanáms skiptast í tvennt: Að heimanám sé nauðsyn og 

að heimalestur sé nauðsyn en ekki annað heimanám.  

Það sem kennarar gætu gert til að gera heimanámið betra að mati foreldra er:  

1. Að leiðbeina foreldrum um hvernig best sé að aðstoða barnið við 

heimanámið. 

2. Hafa hámarkstíma sem nemendur þurfa að vinna heima í staðinn fyrir að 

ljúka ákveðnum verkefnum. 

6% Heimanámið skapar jákvæða og notalega stund á heimilinu

75% Heimanámið gengur oftast vel og barnið er jákvætt gagnvart því

9% Heimanámið gengur illa og barnið er neikvætt gagnvart því

10% Heimanámið skapar mikla neikvæða spennu og togstreitu á heimilinu

Hvað af eftirfarandi staðhæfingum hæfir heimanámi barnsins þíns best
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3. Gefa skýrari leiðbeiningar um heimanámið. 

4. Hafa heimanám valfrjálst.  

5. Hafa minna heimanám.  

6. Hætta að senda börnin heim með heimanám. 

 

Þegar foreldrar eru spurðir hvort það væri eitthvað annað sem þeir myndu vilja taka fram við 

heimanámið bæta foreldrar við: 

 

o Mér finnst heimanám gefa mér sem foreldri, betri innsýn í það sem barnið mitt er að 

fást við í skólanum. Ég vil geta haft áhrif á það hvernig barninu mínu gengur í 

skólanum og mér finnst heimanám góður liður í því. Mér finnst þetta líka vera 

gæðastund með barninu mínu. 

o Nemendur í unglingadeild kvarta yfir því að þurfa að fylgjast með á mörgum stöðum 

hvaða heimanám sé (tölvupóstur, teams, mentor). Vantar samræmingu á því. Eins má 

hafa í huga í kringum árshátíð skólans þegar þau eru að æfa fyrir leikrit langt fram á 

kvöld að vera ekki með stór skilaverkefni og próf í árshátíðarviku og vikuna á eftir eins 

og var t.d. hjá 9. bekk í ár. 

o Verkefnin geta líka verið góð þjálfun og dýpkað skilning barnsins á náminu. Stundum 

finnst mér skólinn ekki vera með mikið heimanám því kennararnir eru stressaðir út af 

neikvæðum foreldrum, oftast heyrist samt hæst í neikvæðum en flestir eru samt 

sáttir við að fá smá heimanám. 

o Tel að hæfilegt heimanám sé af hinu góða. Foreldrar vita þá betur hvað barnið er að 

læra í skólanum og hvernig það gengur. Býr þau líka betur undir áframhaldandi nám 

að venjast því að þurfa að læra aðeins heima. 

o Heimanám er mikilvægt á eldri stigum skólans til undirbúnings fyrir framhalds- og 

háskólanám. Mikilvægt að börn læri að stunda heimanám þar sem ætlast er til 

heimanáms á öðrum skólastigum. 

o Heimanám er gott upp að vissu marki og það eigi að byrja rólega og auka það jafnt og 

þétt eftir því sem barnið ... eldist þannig að það verði minna sjokk þegar þau koma í 

framhaldsskóla.  

 

Skiptar skoðanir foreldra koma fram í könnuninni. Í flestum tilvikum virðist heimanámið 

ganga vel en einnig eru dæmi um að það gangi mjög illa. Flestir foreldrar telja að barnið 

noti minna en 20 mínútur á dag að jafnaði til að sinna heimanámi. Umfang heimanámsins 



 

41 

er hæfilegt að mati flestra en tæpur fjórðungur telur það of lítið. Þrír fjórðu foreldra 

aðstoða barn sitt oftast við heimanám.  

4.3 Viðhorf kennara 

Skiptar skoðanir má greina hjá kennurum í Blönduskóla þegar þeir eru spurðir um tímann 

sem þeir telja að nemandi ætti að verja í heimanám á dag að jafnaði eins og mynd 5 sýnir. 

Flestir kennarar telja að nemendur á yngsta stigi ættu að vinna heimanám í 10‒19 mínútur á 

dag, flestir kennarar telja að nemendur á miðstigi ættu að vinna heimanám í 20‒39 mínútur 

á dag og flestir kennarar telja að nemendur á unglingastigi ættu að vinna heimavinnu í 20‒39 

mínútur á dag.  

 

Mynd 5. Svör kennara við spurningunni „Hversu mikinn tíma telur þú að nemandi á yngsta, 
mið- og unglingastigi ætti að vinna heimavinnu á dag?“, greind eftir skólastigum.   

 

Þegar kannað var hvort kennarar setji fyrir heimanám kemur í ljós að rúmlega þrír fjórðu 

setja fyrir heimanám en fjórðungur setur ekki fyrir heimanám. Heimanám skólans er að miklu 

leyti lestrarþjálfun og sumir kennarar setja ekki mikið annað fyrir en lestur fjórum til fimm 

sinnum í viku. Langflestir kennarar setja fyrir heimanám í lestri og ritun, þar á eftir koma þeir 

kennarar sem setja fyrir heimanám í stærðfræði, næst kemur heimanám í náttúrufræði, 

samfélagsfræði og ensku. Langflestir kennarar undirbúa stundum eða alltaf nemendur undir 

heimanám. Helmingur kennara hefur ánægju af að vinna með heimanám en hinn 

helmingurinn er hlutlaus. Rúmlega helmingur kennara segir að hefð sé fyrir heimanámi í 

skólanum.  

Þrír fjórðu kennaranna fara yfir heimanámið með nemendum eftir að því er lokið að 

hluta til eða alltaf en fjórðungur kennara fer ekki yfir heimanám þegar því er lokið.   
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Flestum kennurum finnst heimanám skipta miklu eða mjög miklu máli en einungis 8% 

telja að það skipti litlu máli. Allir kennararnir telja einnig að heimanám hafi áhrif á 

námsárangur að hluta til eða að öllu leyti. Heimanám eykur álag á nemendur að hluta til 

segja þrír fjórðu kennara en fjórðungur telur það ekki auka álag á nemendur. Kennarar telja 

heimanám frekar eða mjög mikilvægt.  

Hvað finnst kennurum um samskipti skóla og heimila? Kennarar telja að heimanám sé 

nauðsynlegur tengiliður eða nauðsynlegur að hluta til fyrir foreldra við skólastarfið. Tæplega 

helmingur kennara hefur frumkvæði að samskiptum við foreldra 1‒3 sinnum í mánuði, 

þriðjungur hefur samskipti við við foreldra vegna heimanáms vikulega. Þriðjungur kennara 

telur að foreldrar hafi frumkvæði að samskiptum um heimanám 1‒2 sinnum á önn og 

fjórðungur kennara segir að samskiptin séu sjaldan eða aldrei. Þá telur þriðjungur kennara að 

foreldrar hafi frumkvæði af samskiptum um heimanám 1‒2 sinnum á ári, fjórðungur kennara 

telur að samskiptin séu sjaldnar eða aldrei. Fjórðungur kennara telur einnig að foreldrar hafi 

sjaldan eða aldrei áhrif á ákvarðanir um umfang og inntak heimanáms. Rúmlega þriðjungur 

kennara telur að foreldrar séu frekar óvirkir í heimanámi nemenda.  

Þegar kennarar eru spurðir hvort þeir vilji taka eitthvað annað fram varðandi 

heimanám leggja þeir áherslu á eftirfarandi: 

 

o Ég tel að heimanám eigi fyrst og fremst að vera lestur en tel hann mjög mikilvægan 

og mjög mikilvægt að foreldrar sinni þeim þætti náms barna sinna vel. 

o Ég skilgreini heimalestrarþjálfun inni í orðinu heimanám. 

o Mér finnst ábyrgð foreldra gagnvart heimanámi (lestrarþjálfun) vera of lítil. Úrræðin 

sem við höfum þegar foreldrar sinna ekki heimanámi barna sinna (því þeirra er 

sannarlega ábyrgðin) eru afar máttlaus og ekki gripið til þeirra. 

o Lestur er eina heimanámið sem ég set fyrir og svara ég út frá því. Annað heimanám er 

ekki í boði frá mér. 

 

Áhugavert er að sjá að kennurum skólans finnst heimanám skipta miklu máli, þá sérstaklega 

lestrarþjálfun. Helmingur kennara hefur ánægju af því að vinna með heimanám en hinn 

helmingurinn hlutlaus. Einnig telja þeir að heimanámið sé mikilvægur tengiliður foreldra við 

skólastarfið sem þeir telja einnig að hafi lítil samskipti vegna heimanáms við skólann. 

Áhugaverð er sú skoðun kennara að foreldrar taki ekki nægilega ábyrgð á lestrarþjálfun 

barna sinna og að erfitt sé að finna úrræði til að bregðast við því.   
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4.3.1 Rýnihópur kennara 

Kennararnir þrír sem tóku þátt í rýnihópasamtali skilgreina heimanám sem einn hluta af 

náminu sem er fyrir utan hefðbundna kennslu. Heimanám er bæði lestrarþjálfun og annað 

sem kennari sendir nemendur með heim til úrlausnar. Það getur verið í formi þjálfunar, 

upplýsingaöflunar eða tilrauna. Það er það nám sem fer yfirleitt fram á heimilunum með 

aðstoð og vitneskju foreldra/forráðamanna. Hér má sjá dæmi um svör kennara um 

heimanám: … Heimanám er æfing í sjálfstæðum vinnubrögðum, undirbúningur fyrir þau 

verkefni sem koma í kjölfarið, tækifæri til að festa betur þær aðgerðir og þau hugtök sem 

verið er að vinna með, þjálfun á nauðsynlegri hæfni sem ekki vinnst tími til að sinna að öllu 

leyti í skólanum. … Tilgangur heimanáms er aðallega að þjálfa lestur en einnig að vinna upp 

námsefni, þjálfa eða æfa betur það námsefni sem nemendur skilja illa og þarfnast þjálfunar í, 

með því ná nemendur betri færni í því sem er verið að vinna með.  

Heimanám getur að mati kennaranna aukið jákvæðni í garð skólans og náms 

barnanna. Nemendur sem fylgja ekki bekkjarfélögum í tímum hafa tækifæri til að vinna upp 

muninn heima. Með því að vera með heimanám myndast mikilvæg tenging á milli heimila og 

skóla, segja þeir.  

Kennararnir eru mjög hlynntir heimanámi í lestri og einnig að vinna með 

lesskilningsverkefni og orðaforðaþjálfun og að það sé nauðsyn og ætti að vera gert með í 

öllum bekkjum. Hér má sjá dæmi um svar kennara um heimanám:  … Nemendur ættu að 

lesa heima a.m.k. fjórum sinnum í viku eða jafnvel oftar. Það ætti ekki að vera mikið annað í 

heimanámi á yngsta stigi en lestur og orðaþjálfun. Kennarar eru einnig hlynntir öðru 

heimanámi eins og að ljúka því sem nemendur ná ekki að klára í tíma en var áætlað. En 

lestrarþjálfun er í algerum forgangi.  

Samskipti kennara við foreldra vegna heimanáms eru yfirleitt góð. Samskiptin mættu 

vera meiri en foreldrar eru ekki mjög duglegir að hafa samband. Þrátt fyrir miklar upplýsingar 

í tölvupóstum frá skóla til foreldra eru foreldrar ekki duglegir að svara póstum eða hafa 

samband. Hér má sjá dæmi um svör kennara um heimanám: … Oftast er haft samband ef 

eitthvað er að, lítil samskipti gætu verið vegna þess að allt gengur sinn vanagang og allt er í 

góðu lagi. Kennarar ákveða yfirleitt heimanám sem þeir setja fyrir í námsgreininni sem þeir 

kenna. Dæmi eru samt um að heimanám sé ákveðið í samstarfi við nemendur og foreldra. 

Nemendur með einstaklingsáætlanir fá heimanám í samstarfi og samvinnu við foreldra. Þar 

eru dæmi um meira heimanám en aðrir hafa og einnig eru dæmi um að heimanám sé ekkert 

vegna aðstæðna heima fyrir.  

Skiptar skoðanir kennara eru um það hvernig stuðningur foreldra er við heimanám. 

Hér má sjá dæmi um svör kennara um heimanám: 
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… Stuðningur nemenda virðist vera misjafn, hjá sumum frábær en hjá öðrum 

lítill sem enginn. Foreldrar virðast geta og vilja mismikið hjálpa nemendum við 

heimanámið. […] Helstu kostir heimanáms er þessi aukaþjálfun. Búið er að leggja inn 

og þjálfa ákveðnar aðgerðir í skólanum og þessi aukaþjálfun heima fyrir skiptir mjög 

miklu máli fyrir áframhaldandi vinnu. [...] Mjög mikilvægt er að lestrarþjálfun fari 

bæði fram í skóla og á heimilum. Nemandi getur með þessu móti aukið hæfni sína í 

umhverfi sem á að bjóða upp á hvatningu og næði til að tileinka sér nýja hluti. Þjálfun 

heima fyrir er oft maður á mann þar sem foreldri aðstoðar barn sitt við það sem 

skiptir miklu máli og eru það aðstæður sem oft er ekki hægt eða erfitt að bjóða uppá í 

skóla.  

Kennararnir benda á að heimanám tengi heimilin við nám barnanna og gefi foreldrum 

tækifæri á að sjá að einhverju leyti hvað börnin eru að glíma við.  

Helstu gallar við heimanám að mati kennaranna eru þegar foreldrar gefa sér ekki tíma 

til að aðstoða nemendur eða hafa ekki forsendur til að aðstoða barnið sitt heima. Það getur 

skapað hættu á mismunun þar sem bil á milli nemenda getur breikkað. Það er mjög slæmt 

þegar heimanám veldur togstreitu á milli foreldra og barna. Tími nemenda er líka dýrmætur 

þar sem margt íþrótta- og tómstundastarf fer fram eftir skóladaginn og getur þá tíminn fyrir 

heimanám verið lítill. Nemandi er þá jafnvel að vinna heimanám sitt seint á daginn, þá orðinn 

þreyttur og mögulega illa fyrir kallaður.  

Kennarar telja að heimanám bæti námsárangur og þá sérstaklega lestrarþjálfunin. 

Það er þó ekki algilt því dæmi eru um að kennarar telji að einungis lestarþjálfun skili auknum 

námsárangri en ekki annað heimanám. Málshátturinn „allt er gott í hófi“ var í viðtalinu 

notaður til að lýsa heimanámi.  

 

… Of mikið heimanám getur verið letjandi og þreytandi, getur haft neikvæð áhrif 

sérstaklega þegar skóladagurinn er langur og skólaárið lengra. Of lítið heimanám 

getur haft slæm áhrif á árangur nemenda þegar komið er upp á næsta skólastig þar 

sem meira heimanám tekur á móti nemendunum.  

 

Í því samhengi er mikilvægt að nemendur læri að skipuleggja sig og þjálfi sjálfstæð 

vinnubrögð í grunnskóla.  

Kennararnir vilja fá samræmda stefnu um heimanám þar sem hlutverk þeirra sem að 

henni koma er skýrt. Gott væri að ræða um stefnu í heimanámi innan skólasamfélagsins og 

þá aðallega meðal foreldra og kennara og í framhaldi að mynda stefnu. Í dag er aðallega 
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verið að vinna með lestrarþjálfun sem heimanám og önnur tilfallandi verkefni og heimanámi 

haldið í lágmarki. Gaman væri að sjá fleiri nýta sér heimanámstíma í skóla og þá sérstaklega 

þá sem eiga ekki gott með að fá aðstoð heima fyrir.       

Viðhorf foreldra til heimanáms er misjafnt, segja kennararnir. Sumir foreldrar eru 

fylgjandi heimanámi en aðrir alveg á móti því. Flestir foreldrar eru þó hlynntir lestrarþjálfun 

heima. Viðhorf nemenda til heimanáms er frekar neikvætt, flestir vilja sleppa því en öðrum 

finnst það sjálfsagt. Nemendur vilja sleppa við heimanám því þeir vilja frekar gera eitthvað 

annað eins og að leika sér eða vera í tölvunni. Mesta jákvæðnin við heimanám er við 

heimalestur. Mjög mikilvægt varðandi viðhorf nemenda til heimanáms er það hvernig talað 

er um það heima. Heimanám er nauðsynlegt að mati kennara, þá sérstaklega lestrarþjálfun 

eins og áður hefur komið fram. Mikilvægt er að heimanám hafi tilgang, ekki bara heimanám 

til að hafa heimanám. 

Árangur nemenda í námi ræðst að miklu leyti af þeim stuðningi og áhuga sem þeir fá 

heiman frá sér þar sem þeir þættir hafi jafnvel meiri áhrif en gæði kennara og kennsla þeirra.  

 

… Ef foreldrar eru styðjandi og hvetjandi munu börn þeirra leggja sig fram. Ef 

foreldrar leggja áherslu á að börn þeirra sinni náminu munu börnin uppskera. 

 

Samkvæmt kennurum skólans er heimanám: 

o Flokkað sem lestrarþjálfun og annað tilfallandi sem kennari sendir með heim. 

Heimanámi í Blönduskóla hefur verið haldið í lágmarki.  

o Lestrarþjálfun er lykilatriði og í algerum forgangi en nemendur ættu að lesa heima 

a.m.k. fjórum sinnum í viku eða jafnvel oftar. Mjög mikilvægt er að lestur sé þjálfaður 

bæði í skóla og heima til að ná sem bestum árangri. 

o Markmið heimanáms er að þjálfa lestur og annað efni, æfa aðferðir, vinna upp og 

þjálfa sjálfstæð vinnubrögð.  Þeir nemendur sem ná ekki að halda í við hina hafa tök á 

að vinna upp námsefni. Mikilvægt er að heimanám hafi tilgang.  

o Samskipti kennara við foreldra eru yfirleitt góð en mættu vera meiri þar sem 

foreldrar eru ekki duglegir að hafa samband en það gæti verið af því að þá sé allt að 

ganga sinn vanagang og allt sé í góðu lagi. Stuðningur foreldra við barn sitt skiptir 

mjög miklu máli. Miklu máli skiptir að tala jákvætt um heimanám og árangur 

nemenda ræðst að miklu leyti af þeim stuðningi og áhuga sem þeir fá heiman frá sér 

en viðhorf nemenda eru yfirhöfuð frekar neikvæð til heimanáms.    



46 

o Helstu gallar við heimanám eru þegar foreldri gefur sér ekki tíma eða hefur ekki 

forsendur til að aðstoða barn sitt. Heimanámstímar í skólanum gætu að einhverju 

leyti hjálpað til þar sem nemendur geta nýtt sér aðstoð og það mættu fleiri nýta sér 

hana.  

o Kennarar telja að heimanám bæti námsárangur, þá sérstaklega lestrarþjálfun. Hvað 

umfang heimnáms varðar vísað kennararnir í málsháttinn „allt er gott í hófi“. 

o Kennarar myndu vilja fá samræmda stefnu um heimanám þar sem hlutverk allra sem 

að henni koma eru skýr.  

4.5 Viðhorf stjórnenda 

 

… Í Blönduskóla er ekki ákveðin heimanámsstefna en læsisstefna hefur verið gerð og 

unnið er eftir henni í heimanámi þrátt fyrir að hún hafi ekki verið formlega kynnt 

starfsfólki, foreldrum eða nemendum.  

… Aðaláhersla í heimanámi síðustu ára hefur verið lestrarþjálfun og mögulega það 

sem ekki hefur  náðst að klára í skólanum en annars hefur það verið mjög lítið 

heimanám eða nánast ekki neitt nema lestrarþjálfun.  

 

Stjórnendur telja heimanám mikilvægt og nauðsynlegt og að lestrarþjálfun sé sérstaklega 

nauðsynleg. Þeim finnst líka að heimanám ætti að fara stigvaxandi eftir aldri nemenda til að 

undirbúa þá fyrir frekara nám í framtíðinni. Heimanám getur líka myndað góða tengingu milli 

heimila og skóla að þeirra mati. Með því að nemendur vinni verkefni heima, oft með hjálp 

foreldra eða annarra úr fjölskyldunni, fá foreldrar  betri og meiri innsýn inn í þá vinnu sem 

nemandinn er að vinna í skólanum.   

Gallinn við heimanám er að það getur stuðlað að ójöfnuði meðal nemenda. Þeir sem 

koma frá heimilum þar sem foreldrar vilja og geta tekið virkan þátt í heimanámi standa betur 

en nemendur sem koma frá heimilum þar sem enginn getur aðstoðað þau í náminu. 

 Kennarar í þessum skóla hafa að sögn skólastjórnenda haft áhyggjur af þessum 

ójöfnuði og einnig hafa háværar (en ekki endilega fjölmennar) raddir foreldra sem eru á móti 

heimanámi dregið úr sjálfstrausti kennara til þess að setja nemendum fyrir heimanám.  

Skoðun (sumra) stjórnendanna er samt sú að það sé mikilvægt að óttinn við þennan 

ójöfnuð og mögulegar mótbárur einstakra foreldra megi ekki stjórna heimanáminu.  

Skólinn hefur meðal annars brugðist við með því að bjóða upp á sérstaka 

heimanámstíma frá 5. til 10. bekk. Í 5. til 7. bekk geta nemendur komið eftir að skóladegi 
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lýkur og fengið hjálp við heimanámið. Á unglingastigi hafa heimanámstímar verið hluti af 

valfögum.   

Það hefur líka komið fyrir að foreldrar séu ekki ánægðir með hve heimanám  er lítið 

og þá hafa kennarar brugðist við því með því að útvega þeim heimilum heimanámsefni og 

komið með tillögur að efni á netinu en framkvæmd og eftirfylgni hefur alfarið verið hjá 

heimilunum.  

Aðspurðir um hver ætti að vera stefna skólans í heimanámi leggja stjórnendur áherslu 

á að hún eigi að vera skýr og samræmd eftir stigum, ákveðin tímamörk og tegundir verkefna, 

undirbúningur, þjálfun (þar sem farið er dýpra í það efni sem hefur verið farið í í skólanum) 

og klára það sem næst ekki að klára í skólanum (það þurfa samt að vera takmörk, ekki refsa 

alltaf þeim sem vinna hægt en leggja sig mikið fram í skólanum). Stefna skólans ætti að vera 

lestur alla daga og síðan eitt til tvö verkefni að auki sem færi eftir aldri og stöðu nemenda.  

Misræmi er í svörum stjórnenda varðandi það hvort til sé heimanámsstefna fyrir 

skólann. Eftir að hafa kafað dýpra í svör þeirra um það kemur í ljós að í skólanámskrá sem var 

síðast uppfærð skólaveturinn 2013‒2014 er undirkafli um heimanám í kafla sem nefnist 

Samstarf heimila og skóla. Þar koma fram viðmið um heimanám. Í samtölum við stjórnendur 

(og kennara) kemur fram að þessar áherslur hafa lítið eða ekkert verið kynntar fyrir nýju 

starfsfólki og þær upplýsingar sem þarna koma fram eru engum aðgengilegar þar sem 

skólanámskráin hefur ekki verið sett inn á nýja heimasíðu skólans. Þar sem starfsmannavelta 

hefur verið töluverð frá 2014 eru ekki margir eftir sem hafa séð þessa skólanámskrá og þar 

sem ekki hefur verið unnið með þær upplýsingar sem þar koma fram a.m.k. síðustu tvö 

skólaár eru þeir starfsmenn sem þó höfðu einhvern tímann fengið kynningu og umræðu um 

þessi viðmið óöruggir um hvort þau séu ennþá í gildi.  

Þá benda stjórnendur á að skólastarf sé í sífelldri þróun og umræðu. Skoðanir á 

heimanámi hafa breyst og þróast undanfarin fimm ár, bæði í þessum skóla sem og 

samfélaginu öllu og því eru þeir sem vita af heimanámsviðmiðum sem voru kynnt í 

skólanámskrá 2013-2014 sammála um að þau þurfi að skoða og endurnýja.  

Fram kom í viðtali við stjórnendur að þeir væru ánægðir með að það væri verið að 

skoða þessi mál bæði djúpt og heildstætt og að þeir gerðu sér grein fyrir því að þessi mál 

hefðu ekki verið í nógu föstum skorðum undanfarin ár. Þeir voru ánægðir með að allt 

skólasamfélagið, starfsfólk, foreldrar og nemendur fengju að taka þátt og segja sína skoðun á 

heimanámi og hvaða fyrirkomulag væri best. Samræma ætti heimanám innan skólans þar 

sem hver kennari myndi fylgja stefnu skólans.  

Stjórnendur telja að nemendur á yngsta stigi ættu að vinna heimavinnu í 10‒30 

mínútur á dag að jafnaði. Miðstigið ætti að vinna heimavinnu frá 20‒40 mínútum á dag að 
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jafnaði. Unglingastigið ætti að vinna heimavinnu frá 30‒-60 mínútum á dag að jafnaði en það 

getur þó verið misjafnt eftir verkefnum hverju sinni.  

Stjórnendur skólans telja heimanám mikilvægt, sérstaklega lestrarþjálfun og að það 

hafi margvíslegt gildi. Þeir benda þó á að það geti stuðlað að ójöfnuði. Stjórnendur leggja 

áherslu á að til verði heimanámsstefna fyrir skólann. 

4.6 Samantekt niðurstaðna 

Viðhorf nemenda til heimanáms er ólíkt eftir aldri, vinsældir heimanáms minnka eftir sem að 

nemendur verða eldri. Nemendur í unglingadeild eru neikvæðari gagnvart heimanámi en 

nemendur á yngsta- og miðstigi. Þar kom einnig kynjamunur sterkt í ljós. Áhugavert var að 

stúlkur á unglingastigi eru neikvæðastar af nemendum skólans gagnvart heimanámi.  

Um eða yfir helmingur nemenda allra stiga skólans taldi umfang heimanáms vera 

hæfilegt. Drengjum finnst frekar að heimanám sé of mikið en stúlkum að það sé of lítið en 

munurinn er ekki mikill. Stúlkur á miðstigi skera sig úr og taldi yfir helmingur þeirra að 

heimanámið væri aðeins of lítið eða allt of lítið. Flestir nemendur skólans verja minna en 20 

mínútum á dag að jafnaði í heimanám, stúlkur verja meiri tíma í heimanám en drengir. 

Fimmtungur nemenda fær aldrei aðstoð frá foreldrum en hinir fá alltaf eða stundum aðstoð 

foreldra. Helmingur nemenda nýtir sér aldrei þá heimanámstíma sem eru í boði í skólanum.  

 Viðhorf foreldra til heimanáms er ólíkt þar sem sitt sýnist hverjum um málefnið. 

Rúmlega helmingur foreldra taldi að barn sitt notaði að jafnaði minna en 20 mínútur á dag  

til að vinna heimanám. Fjórðungur foreldra segist aðstoða barn sitt sjaldan en hinir aðstoða 

oft eða alltaf. Sama skipting kemur upp þegar kannað er hvernig barninu gangi með 

heimanámið en fjórðungur telur að það mætti ganga betur eða að það gangi illa á meðan 

hinir telja að það gangi vel eða mjög vel. Foreldrar töldu kröfur skólans um að sinna 

heimanámsaðstoð hæfilegar. Helmingur foreldra taldi barn sitt frekar eða mjög jákvætt 

gagnvart heimanámi sínu. Helmingur foreldra taldi sömuleiðis að stundum væri nægur tími 

til aða sinna heimanámi og stundum ekki en einungis 5% foreldra taldi að það væri lítill tími 

til að sinna heimanámi. 

Áhugavert er að 96% foreldra telja að heimanám bæti námsárangur að einhverju eða 

öllu leyti. Rúmlega helmingur foreldra taldi að barn sitt notaði ekki heimanámstíma skólans. 

Upplýsingagjöf frá skóla sé ítarleg og góð að mati rúmlega helmings foreldra. 

Foreldrar benda á að heimanám skapi tengingu við skólann þar sem þeir sjái hvað 

barn þeirra er að fást við í skólanum. Heimanám býr nemendur undir frekara nám að mati 

foreldra.  
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Skiptar skoðanir má greina hjá kennurum um heimanám. Flestir kennarar telja að 

nemendur á yngsta stigi ættu að verja minna en 20 mín á dag í heimanám en mið- og 

unglingastig ætti að verja minna en 40 mín á dag að jafnaði. Kennarar benda á að heimanám 

skólans sé að miklu leyti lestrarþjálfun. Helmingur kennarar skólans hefur ánægju af því að 

vinna með heimanám en hinn helmingurinn er hlutlaus varðandi heimanám. Langflestum 

kennurum skólans finnst heimanám skipta miklu máli og að það sé frekar eða mjög 

mikilvægt. Þegar skoðuð eru samskipti á milli heimila og skóla kemur í ljós að foreldrar eru 

ekki mikið í samskiptum við skólann varðandi heimanám þó svo að kennurum finnist 

heimanám vera mikilvægur tengiliður á milli skóla og heimila.  

Helstu gallar við heimanám eru þeir að mati kennara þegar foreldrar gefa sér ekki 

tíma eða hafa ekki forsendur til að aðstoða barn sitt við heimanámið. Samkvæmt kennurum 

er viðhorf foreldra til heimanáms misjafnt. Sumir foreldrar séu hlynntir heimanámi á meðan 

aðrir séu alveg á móti því. Flestir foreldrar séu þó hlynntir lestrarþjálfun sem heimanámi. 

Kennarar vilja samræmda stefnu um heimanám fyrir skólann.  

 Stjórnendur skólans eru á sama máli og foreldrar og kennarar þar sem þeir telja 

heimanám mikilvægt og nauðsynlegt þar sem lestrarþjálfun sé sérstaklega þýðingarmikil. 

Heimanám ætti að vera stigvaxandi til að undirbúa nemendur undir frekara nám. 

Stjórnendur telja að heimanám geti líka myndað góða tengingu á milli heimila og skóla þar 

sem foreldrar fái innsýn inn í það sem nemandinn er að vinna að í skólanum ef þeir aðstoða 

barn sitt. Helsti gallinn við heimanám er sá, að mati stjórnenda, ef foreldrar geta eða hafa 

ekki burði til að aðstoða nemandann við heimanámið. Oft eru háværar raddir foreldra, þó 

ekki endilega margar, sem ekki vilja heimanám en hafa haft áhrif á kennara. Einnig eru dæmi 

um að foreldrum finnist heimanámið of lítið og óski eftir meira heimanámi. Stjórnendur 

skólans styðja rannsóknina og leggja áherslu á að mótuð verði heimanámsstefna fyrir 

skólann.    
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5 Umræða um niðurstöður 

Í þessum kafla verður leitast við að svara þeim þremur rannsóknarspurningum sem lagðar 

voru til grundvallar í verkefninu og svörin rædd. Fyrst verður vikið að viðhorfum nemenda, 

foreldra, kennara og stjórnenda Blönduskóla til heimanáms og þau borin saman við aðrar 

rannsóknir. Þá verður fjallað um hvað megi ráða af rannsóknum, lögum, reglugerðum og 

námskrám um þýðingu heimanáms fyrir grunnskólabörn. Loks verður þessi umfjöllun tengd 

mótun heimanámsstefnu fyrir skólann og tillaga um stefnu sett fram.  

5.1 Hver eru viðhorf nemenda, foreldra, kennara og stjórnenda 
Blönduskóla til heimanáms?  

Hér verða ræddar niðurstöður sem tengjast umfangi heimanáms og viðhorfum nemenda til 

þess, fjallað um mun á viðhorfum eftir aldri, kynjamun, tengsl heimanáms og námsárangurs, 

áhuga nemenda á heimanámsverkefnum, framkvæmd heimanáms, heimanám nemenda 

með námsörðugleika, stuðning og þátttaka foreldra og heimalestur. 

5.1.1 Umfang heimanáms og viðhorf nemenda til þess 

Rannsóknir Cooper (1989a) og Cooper, Robinsons og Patall (2006) benda til þess að 

heimanám megi ekki verða of mikið þar sem þá skili sér ekki hin jákvæðu tengsl við 

námsárangur. Niðurstöður sýndu að um og yfir helmingur nemenda í Blönduskóla var sáttur 

við umfang heimanámsins sem bendir til þess að heimanám skólans sé ekki mjög íþyngjandi 

fyrir nemendur. Hlutfallið er hæst hjá nemendum á unglingastigi sem er einkar áhugavert í 

ljósi þess að þeir voru neikvæðasti hópur nemenda skólans þegar þeir voru spurðir hvernig 

þeim fyndist heimanámið. Meirihluti nemenda skólans ver að jafnaði minna en 20 mínútum 

á dag í heimanám og ef unglingastigið er skoðað sérstaklega sást að rúmur helmingur 

nemenda ver minna en 20 mínútum daglega til þess. Það verður að teljast nokkuð jákvæðar 

niðurstöður þar sem mikilvægt er að heimanám sé hæfilegt og íþyngi ekki nemendum þar 

sem rannsóknir hafa sýnt að það geti haft neikvæð áhrif á námsárangur þeirra 

(Cooper,1989a; Cooper, Robinsons og Patall, 2006) 

Í Starfsháttarannsókninni (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014) kom fram að nemendur í 

7.‒10. bekk verja 20‒39 mínútum á dag að jafnaði til heimanáms og í rannsókn Garðars Páls 

Vignissonar (2003) var meðaltalstími sem nemendur í 9. bekk vörðu til heimanáms 45 

mínútur. Heimanám í Blönduskóla tekur því styttri tíma en fram kom hjá nemendum í 

niðurstöðum Starfsháttarannsóknarinnar og rannsókn Garðars Páls. Möguleg skýring á því 

gæti verið að þó 75% kennara í Blönduskóla setji fyrir heimanám töldu þeir að áhersla 

heimanáms ætti aðallega að felast í lestri og ritun. Þá má þó ekki útiloka þann möguleika að 
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heimanámstími sé almennt að styttast í íslenskum skólum eins og Garðar Páll (2003) komst 

að í rannsókn sinni en þar kom í ljós að á undanförnum árum hafði  dregið úr umfangi 

heimanáms. 

Cooper (2007) leggur til að heimanám yngstu barnanna sé 10 mínútur á dag eða 

mögulega 15 mínútur á dag ef lestrarþjálfun sé innifalin. Heimanám aukist svo um 10 

mínútur á dag á ári (tíu mínútna reglan). Það myndi þýða 10–15 mínútna hámarkstíma á dag 

fyrir 1. bekk en 100 mínútna hámarkstíma fyrir nemendur í 10. bekk á dag. Ef farið væri eftir 

leiðbeiningum Cooper ættu nemendur í Blönduskóla að verja mun meiri tíma í heimanám en 

þeir gera í dag. Hvort nauðsynlegt er fyrir nemendur Blönduskóla að leggja meiri áherslu á 

heimanám er umræða sem kennarar Blönduskóla gætu rætt í þessu ljósi og takið afstöðu til 

þess hvernig og hvort breyta þurfi heimanámi í efri bekkjum.  

5.1.2 Munur á viðhorfum eftir aldri 

Í Blönduskóla minnkar ánægja með heimanám eftir því sem nemendur verða eldri. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður rannsókna Ingvars Sigurgeirssonar og Amalíu Björnsdóttur (2016) 

og Garðars Páls Vignissonar (2015). Það hlýtur að vera umhugsunarvert hvað það er sem 

gerist í unglingadeild varðandi heimanám og af hverju ánægja með heimanám minnkar á 

unglingsaldri. Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir reyna að skýra þetta í grein sinni 

„Heimanám í íslenskum grunnskólum“ (2016) og benda á að með árunum lengist 

skóladagurinn, námsgreinum fjölgi, kröfur aukist og almennt minnki ánægja með skólann. 

Einnig má nefna þátttöku unglinga í félags-, íþrótta- og tómstundastarfi sem keppi við þann 

tíma sem er aflögu. Athyglisvert er að skoða þessi neikvæðu viðhorf unglinganna í ljósi þess 

að rannsóknir sýna að jákvæð áhrif heimanáms aukast eftir því sem nemendur verða eldri 

(Cooper, 1989a). Það hlýtur því að vera forgangsatriði að leita leiða til að skapa jákvæðari 

viðhorf unglinganna. Hugsanlega mætti kanna málefnið frekar hjá nemendum með því að 

eiga þetta samtal við nemendurna sjálfa en börn eru ekki alltaf spurð um þau málefni sem að 

þeim snúa (Kohn, 2006a).  

Benda má á að keppnin um tíma barna og unglinga er sífellt að verða harðari og 

erfiðara er fyrir þau að velja og hafna. Ekki má gleyma tilkomu samfélagsmiðla og 

snjalltækninnar. Það er margt sem freistar. Vísa má til svars eins nemandans í rannsókninni 

sem benti á að sleppa ætti því að hafa heimanám, „því ef maður æfir íþróttir og annað þá 

hefur maður nóg að gera, maður vill einnig fá frítíma“. Þetta tilsvar er lýsandi fyrir það hvað 

börn hafa mikið að gera og heimanám er ekki endilega það fyrsta sem þeim kemur í hug að 

vinna eftir að skóladegi er lokið. 
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5.1.3 Kynjamunur 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á umfangi og viðhorfum til heimanáms sýna 

kynjamun. Sýnt hefur verið fram á að stúlkur eru almennt jákvæðari og leggja meiri alúð í 

heimanámið (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2006; Xu, 2010; Hong, Wan og 

Peng, 2010). Í Blönduskóla mátti sjá þessi viðhorf endurspeglast, þó aðallega á yngsta- og 

miðstigi. Stúlkur verja almennt aðeins meiri tíma í heimalærdóm en drengir en drengjum 

finnst frekar að heimanám skólans sé of mikið en stúlkur á miðstigi töldu að heimanám væri 

jafnvel of lítið. Athyglisvert er að niðurstöður sýndu að stúlkur á unglingastigi eru 

neikvæðastar allra hópa gagnvart heimanámi sem er ólíkt því sem sést hefur í fyrri 

rannsóknum þar sem  stúlkur hafa almennt verið jákvæðari (Ingvar Sigurgeirsson og Amalíu 

Björnsdóttir, 2016; Xu, 2010; Hong, Wan og Peng, 2010). Engar skýringar er að finna í 

rannsóknargögnunum á þessum neikvæðu viðhorfum unglingsstúlknanna í Blönduskóla en 

áríðandi hlýtur að vera að skoða hvers vegna stúlkur á unglingastiginu þar eru jafn neikvæðar 

gagnvart heimanámi og raun ber vitni.  

5.1.4 Tengsl heimanáms og námsárangurs 

Eins og fram kom í kafla um rannsóknir á heimanámi er unnt að tilgreina niðurstöður þar 

sem sýnt hefur verið fram á tengsl heimanáms við námsárangur (Cooper, o.fl., 2006). Minnt 

skal á að ekki eru allir á einu máli um þetta og eru gagnrýnendur margir (Kralovec og Buell, 

2000; Bennett og Kalish, 2006; Kohn, 2006). Í rannsókn minni kom í ljós að bæði foreldrar og 

kennarar eru eindregið þeirrar skoðunar að heimanám stuðli að betri námsárangri. Hærra 

hlutfall foreldra í Blönduskóla er þeirrar skoðunar að heimanám bæti árangur samanborið 

við foreldra í öðrum skólum þar sem þetta hefur verið skoðað. Til að mynda töldu 96% 

foreldra nemenda í Blönduskóla að heimanám bætti námsárangur en til samanburðar voru 

aðeins 44% foreldra í rannsókn Hjördísar Pétursdóttur (2015) þessarar sömu skoðunar. 

Þennan sama mun var þó ekki að finna í afstöðu foreldra í Blönduskóla þegar kemur að því 

að meta nauðsyn heimanáms. Svipað hlutfall taldi heimanám nauðsyn og í rannsókn 

Hjördísar Pétursdóttur (2015). Athyglisvert er að sjá að þó að 96% foreldra teldi heimanám 

bæta námsárangur var mun minna hlutfall fylgjandi heimanámi. Áhuga- og umhugsunarvert 

er að þó að langflestir svarenda í foreldrakönnun teldu að heimanám bætti námsárangur 

skiptast viðhorf þeirra í tvennt: Annars vegar þá sem eru fylgjandi heimanámi og hins vegar 

þá sem vilja einskorða heimanám við lestrarþjálfun. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður Hjördísar Pétursdóttur (2015) en því má spyrja hvort þetta komi alveg heim og 

saman. Ég velti því fyrir mér hvernig geti staðið á því að þó 96% foreldra telji að heimanám 

bæti námsárangur fyndinst alls ekki öllum að það ætti að vera heimanám. Færa má rök fyrir 

því að þetta sé nokkur þversögn.  
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Niðurstöður sýndu að allir kennarar skólans töldu að heimanám hefði jákvæð áhrif á 

námsárangur að hluta til eða að öllu leyti. Það er þó ekki algilt því dæmi eru um að kennarar 

telji að einungis lestrarþjálfun skili auknum námsárangri en ekki annað heimanám. Þetta 

viðhorf endurspeglast í því að fjórðungur kennara setur ekki fyrir neitt heimanám. Til 

samanburðar töldu 72% kennara í rannsókn Söru Diljár Hjálmarsdóttur (2014) að heimanám 

bætti námsárangur að hluta til eða að öllu leyti. Kennarar í Blönduskóla eru því enn 

sannfærðari um að heimanám hafi jákvæð áhrif á námsárangur. Færa má rök fyrir því að í 

ljósi þess hve mikla trú foreldrar og kennarar hafa á heimanámi, að enn ríkari nauðsyn sé á 

því að marka um það stefnu, fræða þá sem koma að henni um niðurstöður rannsókna á því 

og leita leiða til að standa sem best að því. 

5.1.5 Áhugi nemenda á heimanámsverkefnum  

Meirihluti nemenda á unglingastigi í Blönduskóla er ekki á þeirri skoðun að heimaverkefnin 

séu áhugaverð. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Ingvars 

Sigurgeirssonar og Amalíu Björnsdóttur (2016). Það hlýtur að verða að staldra við þá 

staðreynd að einungis fimmtungur nemenda telur heimanám frekar eða mjög áhugavert. 

Þegar slíkar niðurstöður liggja fyrir hlýtur að vera mikilvægt að skoða og meta stöðuna. Líta 

verður til þess hver helstu heimaverkefni nemenda eru, hvaða tilgangi þau þjóna og hvernig 

nemendur meta þau. Hugsanlegt er að breyta þessu með annarri nálgun eins og að reyna 

óhefðbundið heimanám þar sem nemendur taka t.d. viðtöl, finna áhugaverðar fréttir, búa til 

spurningar í Kahoot eða leysa önnur verkefni af því tagi. Carr (2013) bendir á að til að efla 

áhuga nemenda sé gott að gefa nemendum val um heimanámsverkefni og tilvalið sé að 

tengja verkefni áhugasviði þeirra. Í þessu sambandi má benda á ráðleggingar Marzano og 

Pickering (2007) sem benda á að kennarar ættu ekki að sleppa heimavinnu heldur bæta gæði 

hennar. Brophy (2003) varar þó kennara við því að leggja fyrir of mikla heimavinnu. Bennett 

og Kalish (2006) hafa einnig gagnrýnt magn og gæði heimanáms. Ég tel að það sé mikilvægt 

fyrir kennara að skoða framkvæmd heimanáms og reyna að bæta gæði þess og skiptir þá 

engu máli hvort það er mikið eða lítið.  

5.1.6 Framkvæmd heimanáms 

Fræðimenn sem eru fylgjendur heimanáms leggja margir mikla áherslu á það hvernig að því 

er staðið (Carr, 2013; Marzano og Pickering, 2007; Hong, Wan og Peng, 2011). Miklu máli 

skiptir að verkefnin hafi þýðingu, tilgang og séu hæfilega þung. Athygli vekur að niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýndu að fjórðungur kennaranna í Blönduskóla kveðst ekki fara yfir 

heimaverkefni nemenda. Minnt skal á að rannsóknir benda til þess að miklu skipti að gefa 

nemendum endurgjöf á heimanámsverkefni (Carr, 2013; Hong, Wan og Peng, 2011; Marzano 

og Pickering, 2007), þar sem það eykur áhuga nemenda að fá endurgjöf fyrir verkefni sem 
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þeir skila og hvetur þá. Það má velta því fyrir sér af hverju fjórðungur kennara er að setja 

fyrir heimanám ef því er svo ekkert fylgt eftir. Hugsanlega er þessi fjórðungur einungis að 

vinna með lestrarþjálfun. Hér vakna nýjar spurningar og eins rök fyrir því að kennarar við 

Blönduskóla ræði hvernig best verði að þessu staðið. Í því sambandi gætu þeir nýtt sér 

ráðleggingar fræðimanna sem um þetta hafa fjallað. Marzano, Graddy og Dean (2000) leggja 

til dæmis áherslu á að tilgangur heimanáms hjá kennurum sé skýr og þegar nemendur fari úr 

skólastofunni eigi þeir að vita til hvers sé ætlast til af þeim og skilja fyrirmæli 

heimaverkefnisins. Einnig má minna á mikilvægi þess að senda nemendur ekki með verkefni 

heim þar sem reynir á eitthvað sem ekki hefur verið farið yfir í skólanum áður. Með því að 

senda nemendur heim með slík verkefni getur það stuðlað að misskilningi nemenda sem 

getur haft langvarandi áhrif (Marzano, Pickering og Pollock, 2001). Loks má vitna í Cooper 

(1994) sem leggur áherslu á að fyrirmæli kennara um heimanámsverkefni séu bæði skýr og 

ekki of krefjandi. Heimavinnan eigi einungis að styðja við það sem búið er að kenna í 

skólanum en ekki eigi að nýta hana til að kynna eitthvað nýtt sem ekki hefur verið farið í í 

skólanum. Þá hefur einnig verið sýnt fram á á mikilvægi þess að nemendur fái góða 

endurgjöf á heimaverkefni sín eins og fyrr hefur verið nefnt (Carr, 2013; Marzano og 

Pickering, 2007; Hong, Wan og Peng, 2011). 

Stjórnendur Blönduskóla leggja áherslu á að ef nemendur eru sendir heim með það 

sem ekki hefur náðst að klára í skólanum þurfi að vera tímamörk svo að það sé ekki alltaf 

verið að refsa þeim sem vinna hægt en leggja sig mikið fram í skólanum. Það er fín lína á milli 

þess að leggja fyrir heimanám eða í raun refsa nemendum sem vinna hægt. Cooper og Silvis 

(2002) leggja áherslu á að heimanám megi ekki vera refsing. Á móti má nefna að það getur 

virkað hvetjandi á vinnusemi sumra nemenda að vita að þeir verða sendir heim með það sem 

þeir náðu ekki að klára í skólanum. Þetta þarf kennarinn að meta og mikilvægt er að mínu 

mati að taka slíkar ákvarðanir í samráði við nemendur og foreldra.  

5.1.7 Heimanám nemenda með námsörðugleika 

Í rannsókninni kom fram að á um fimmtungi heimilanna gengur heimanámið illa eða skapar 

neikvæða spennu eða togstreitu. Í rannsókninni var ekki spurt sérstaklega um heimanám 

nemenda með námsörðugleika en ætla má að þessi vandi stafi oftar en ekki af því að barnið 

ræður ekki við heimanámið, það sé of mikið eða nemendur skilji það ekki. Þar við bætist ef 

foreldri er ekki í stakk búið til að veita þann stuðning sem þarf. Það er því alveg ljóst að 

heimanámið getur verið verulega krefjandi fyrir þennan hóp. Ekki verða séð önnur ráð en að 

einstaklingsmiða heimanámið fyrir þennan hóp í samvinnu við foreldra og að kennari og 

foreldri séu í virku sambandi um heimanám barna með sérþarfir. Í athugasemdum foreldra í 

spurningakönnuninni í þessari rannsókn var kallað eftir að heimanám væri einstaklingsmiðað 
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og síður að það væri notað til að klára þau verkefni sem náðust ekki í skólanum. Í þessu 

sambandi má vísa til orða Ingvars Sigurgeirssonar og Amalíu Björnsdóttur (2016) en þau 

benda á að aukin einstaklingsmiðun gæti bæði nýst í því skyni að gera heimanámið 

áhugaverðara sem og til að koma betur til móts við nemendur með námsörðugleika.  

5.1.8 Stuðningur og þátttaka foreldra  

Stuðning á heimilinu bar oft á góma hjá kennurum í rannsókninni. Stuðningur foreldra við 

barn sitt skiptir mjög miklu máli og má um það vísa til fjölmargra rannsókna (MacBeth og 

Turner, 1999; Margolis, 2005; Patall, Cooper og Robinson, 2008; Carr, 2013; Ingvar 

Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016). Miklu máli skiptir að foreldrar tali jákvætt um 

heimanám og árangur nemenda ræðst að miklu leyti af þeim stuðningi og áhuga sem þeir fá 

heiman að frá sér. Heimilisaðstæður nemenda skipta miklu máli í námi og hvernig stuðningur 

foreldra þeirra er en aðstæður nemenda eru misjafnar og sérstaklega þess vegna er 

heimanám umdeilt. Á meðan eitt foreldri í rannsókninni tók það fram að heimanám væri 

gæðastund með barni sínu er þetta mögulega erfiðasta stund dagsins fyrir aðra. 

Fimmtungur nemenda í Blönduskóla fær að þeirra sögn ekki aðstoð foreldra við 

heimanámið en á hinn bóginn kváðust allir foreldrar aðstoða við námið heima. Nemendum 

og foreldrum ber því ekki saman að öllu leyti um aðstoðina. Skýringin á því gæti verið að að 

margir foreldrar geta ekki aðstoðað barn sitt. Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur foreldra við 

heimanám skipti miklu máli fyrir nemendur, þá sérstaklega yngri nemendur (Patall, Cooper 

og Robinson, 2008), að ekki sé minnst á nemendur með námsörðugleika (Margolis, 2005). 

 Helstu ókostir við heimanám að mati kennaranna eru þegar foreldrar gefa sér ekki 

tíma til að aðstoða nemendur eða hafa ekki forsendur til að aðstoða barnið sitt heima. Það 

getur skapað hættu á mismunun þar sem bil á milli nemenda getur breikkað. Að þessu þarf 

að huga við mótun heimanámsstefnunnar. Mikilvægt er því að höfða til foreldra með það að 

markmiði að sýna þeim fram á að áhugi og stuðningur þeirra skiptir oft sköpum fyrir áhuga 

og velgengni barna þeirra (Patall, Cooper og Robinson, 2008; Carr, 2013; Ingvar Sigurgeirsson 

og Amalía Björnsdóttir, 2016). Eitt af mikilvægustu skrefum í heimanámsstefnu skólans er að 

eiga þetta samtal við foreldra því að hlutverk þeirra við að aðstoða barn sitt skiptir mjög 

miklu máli. Þá þarf í heimanámsstefnunni einnig að líta til þess hvernig best verður komið til 

móts við nemendur með námsörðugleika og foreldra þeirra. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að kennurum finnst samskipti skóla við mörg 

heimili of lítil. Spyrja má af hverju samskiptin séu ekki meiri á milli þessara aðila sem hafa 

það í hendi sér að heimanám barnsins gangi vel? Ekkert í þessari rannsókn skýrir það að mínu 

mati. Allir kennarar í rannsókninni telja að heimanám sé nauðsynlegur tengiliður eða 

nauðsynlegt að hluta til fyrir foreldra við skólastarfið. Aðrir rannsakendur hafa komist að 
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þeirri niðurstöðu að heimanám tengi saman heimili og skóla (Sara Diljá Hjálmarsdóttir, 2014; 

Ólöf Karla Þórisdóttir, 2018). 

5.1.9 Heimalesturinn 

Lestrarþjálfun sem heimaám virðist vera óumdeildur þáttur. Hér eru allir á einu máli um að 

það verði að sinna lestrarþjálfun í skóla og heima. Þetta er eindregin skoðun foreldra, 

kennara og stjórnenda Blönduskóla. Tæplega helmingur foreldra í Blönduskóla taldi að 

einungis heimalestur ætti að vera heimanám skólans á meðan hinn hlutinn er hlynntur 

heimanámi sem sé samansett af lestrarþjálfun og öðrum verkefnum. En þetta er nokkuð 

lýsandi fyrir mismunandi sjónarmið um heimanám.  

  Kennarar Blönduskóla taka það fram að heimanám skólans sé að mestu leyti 

lestrarþjálfun og eru mjög hlynntir því að lestur sé þjálfaður bæði í skóla og heima. Í viðtali 

við kennara kemur fram að lestrarþjálfun sé lykilatriði og í algerum forgangi en nemendur 

ættu að lesa heima a.m.k. 4 sinnum í viku eða jafnvel oftar. Rannsóknir benda til þess að 

markviss lestrarþjálfun í skóla og á heimilum skili nemandanum miklum árangri (Silinskas, 

Lerkkanen, Tolvanen, Niemi, Poikkeus, Nurmi, 2012; Law, 2008; Stefanía Helga Björnsdóttir, 

2008). Kennarar telja að ábyrgð foreldra sé oft of lítil og úrræði kennara máttlaus og ekki sé 

alltaf gripið til þeirra. Í þessu sambandi má benda á að það gæti reynst kennurum erfitt að 

fylgja þessu eftir þar sem ákvæði um heimanám í lögum og námskrá eru nánast engin.  

 Samkvæmt stjórnendum Blönduskóla er lestrarþjálfun sérstaklega nauðsynleg í 

heimanámi. Læsisstefna skólans er til en hún virðist samt ekki hafa verið kynnt. Brýnt er að 

skoða það málefni frekar og kynna hana hlutaðkomandi aðilum. Í henni kemur t.d. fram að 

heimalestarþjálfun eigi að vera 10 mínútur á dag fimm daga vikunnar (Blönduskóli, e.d.). Í 

læsisstefunni kemur fram að það ætti að lesa 5 sinnum í viku en einn kennari tekur fram að 

lestarþjálfun ætti að vera a.m.k. 4 sinnnum í viku. Það bendir til að almenn þekking á 

stefnunni sé ekki til staðar því annars væri svar kennarans væntanlega í samræmi við það.  

 Heimalestarþjálfun er óumdeild og um hana ríkir sátt. Rannsóknir benda til þess að 

hún sé mikilvæg og því áríðandi að leita leiða til að hún skili sem bestum árangri.  

5.1.10 Hvað er hægt að gera betur? 

Eins og fram hefur komið eru stjórnendur, kennarar og foreldrar í Blönduskóla í 

meginatriðum sammála því að heimanám hafi jákvæð áhrif á námsárangur. Eðlilegt næsta 

skref er að setja niður stefnu um heimanámið. Kennarar og stjórnendur Blönduskóla hafa 

kallað eftir heimanámsstefnu þar sem hlutverk allra sem að henni koma er skýrt. Þeirri 

stefnu ættu allir kennarar skólans að fylgja til að tryggja, eftir því sem unnt er, að samræmi 

sé á milli kennara í heimanámi. Stefnuna þyrfti að kynna vel fyrir öllum sem að henni koma 
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og þá sérstaklega foreldrum sem þurfa að vinna að heimanámi með barni sínu. Mikilvægt er 

að foreldrar séu til staðar og hafi tíma til að aðstoða og styðja við heimanám.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar voru nýttar til að leggja drög að heimanámsstefnunni. 

Þar sem nokkuð góð sátt virðist vera um heimanámið var ákveðið að leggja ekki til róttækar 

breytingar, heldur byggja á þeim grunni sem fyrir er. Markmiðið var að lýsa helstu þáttum 

heimanáms og ábyrgð þeirra sem að því koma. Vænta má þess að heimanámsstefnan verði 

rædd áfram með lýðræðislegum hætti af bæði kennurum og nemendum og í skólaráði. Í 

kjölfar þeirrar umræðu er mikilvægt að stefnan verði rædd við foreldra í ferlinu enda skiptir 

þáttur þeirra miklu máli eins og fram hefur komið. Með því að gefa foreldrum tækifæri til að 

koma sínum sjónarmiðum á framfæri þegar drög að stefnunni liggja fyrir má ætla að meiri 

sátt verði um stefnuna til framtíðar en að sjálfsögðu þarf að uppfæra hana reglulega eftir því 

sem þörf krefur.  

 Mikilvægt er að skoða betur af hverju unglingastig skólans sker sig úr frá hinum þegar 

spurt er um viðhorf til heimanáms. Eins og fram hefur komið eru viðhorf tæplega helmings 

unglinanna frekar eða mjög neikvæð gagnvart heimanámi en þar eru unglingsstúlkur 

neikvæðasti hópurinn. Hvar liggur vandinn og hvað er hægt að gera til að mæta honum? 

 Heimanámstímar sem eru í boði í skólanum mættu vera betur sóttir af nemendum. Í 

þeim tímum geta allir nemendur á mið- og unglingastigi fengið aðstoð við heimanámið. Þar 

geta þeir nemendur sem ekki hafa aðstæður eða stuðning heima fyrir fengið aðstoð og farið 

heim áhyggjulausir með þá hugsun að heimanámi sé lokið og ekki þurfi að sinna því heima. 

Æskilegt væri að heimanámstímar skólans væru í boði mánudaga til fimmtudaga á föstum 

tíma eftir að hefðbundinni kennslu er lokið. Áríðandi er að hafa góðan aðbúnað og stuðla að 

góðu andrúmslofti þar sem hæfir kennarar taka á móti nemendum. Slíkar aðstæður eru 

líklegar til að höfða til nemenda og myndu mögulega auka aðsókn.  

5.2 Hvað má ráða af rannsóknum, lögum, reglugerðum og 
námskrám um þýðingu heimanáms fyrir grunnskólabörn? 

Í upphafi kynnti höfundur sér ákvæði í lögum og námskrám um heimanám. Það sem kom 

mest á óvart var það hversu litla og ótrausta stoð heimanám hefur í þeim. Í lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 kemur ekkert fram um heimanám eða heimalestrarþjálfun. Þar er 

vinnutími nemenda engu að síður skilgreindur vandlega. Í 28. gr. um Starfstíma er kveðið á 

um að skóladagar nemenda skulu eigi vera færri en 180 á ári. Vikulegur kennslutími 

nemanda í grunnskóla skal að lágmarki vera 1.200 mínútur í 1.‒4. bekk, 1.400 mínútur í 5.‒7. 

bekk og 1.480 mínútur í 8.‒10. bekk. Það má velta því upp hvort ekki sé eðlilegt að 

skilgreindur sé einhver tími til heimanáms eða heimalestrarþjálfunar líkt og til annarrar vinnu 

nemenda eða að minnsta kosti settar einhverjar opinberar viðmiðanir sem kennarar geta 
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stuðst við. Í aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013 er heimanám, eins og fram hefur komið, 

hvergi skilgreint og kemur einungis einu sinni fyrir en það er í kaflanum „Tengsl heimila og 

skóla“ þar sem fjallað er um samstarf við heimilin, sérstaklega um lestrarþjálfun og einnig 

vegna nemenda með íslensku sem annað tungumál. Í ljósi þess hve sterk hefð er fyrir 

heimanámi í grunnskólum hér á landi má spyrja hvers vegna svo lítil ákvæði séu um það í 

gildandi lögum og námskrá. Heimanámskröfur kennara virðast því eiga sér veika stoð. Færa 

má rök fyrir því að þessi skortur á ákvæðum  um heimanám í lögum um grunnskóla, nr. 

91/2008 og aðalnámskrá 2011/2013 gætu sett heimanám í uppnám ef á þau ákvæði reyndi.  

Eins og kom fram í kaflanum um fyrri rannsóknir á heimanámi er löng hefð fyrir 

heimanámi þó að það sé álitamál hverju það skili. Fleiri rannsóknir en færri benda til þess að 

jákvæð tengsl séu milli heimanáms og námsárangurs, einkum á unglingastigi. Vitað er að 

miklu skiptir fyrir árangur af heimanámi hvernig að því er staðið, hvernig það er undirbúið af 

hálfu kennara, framkvæmt og metið. Þar skiptir endurgjafarþátturinn miklu mál sem og að 

heimanámið sé ekki of mikið. Yfirleitt virðist heimanám hér á landi (og í Blönduskóla) ganga 

ágætlega og meirihluti nemenda og foreldra telur það bæði gagnlegt og hæfilegt. Þó verður 

að líta sérstaklega til þess að heimanám getur verið mjög krefjandi fyrir nemendur og 

foreldra margra barna með námsörðugleika, sem og til þess að aðstæður á heimilum til að 

veita leiðsögn geta verið mjög ólíkar. Víðtækt samkomulag virðist vera um það að 

lestrarþjálfun eigi að vera þungamiðjan í lestrarnáminu og þar skipti viðhorf og stuðningur 

foreldra miklu. Þrátt fyrir þessa sterku stöðu heimanáms endurspeglast það ekki að öllu leyti 

í viðhorfum nemenda. Meirihluta unglinga þykir heimanámið ekki áhugavert og brýnt hlýtur 

að vera að leita leiða til að breyta því ef halda á því áfram. Heimanámsstefna hlýtur að verða 

að taka mið af þessum atriðum. 

5.3 Er unnt að nýta svör við ofangreindum spurningum við 
mótun heimanámsstefnu fyrir skólann? 

Þegar viðhorf nemenda, foreldra, kennara og stjórnenda Blönduskóla til heimanáms er 

skoðað, sem og hvað má ráða af rannsóknum, lögum, reglugerðum og námskrám um 

þýðingu heimanáms fyrir grunnskólabörn er komin ágætur grunnur til leggja fram tillögu að 

heimanámsstefnu fyrir skólann. Mikilvægt er að hafa stefnu fyrir nemendur, foreldra og 

kennara til að vinna eftir. Heimanámsstefna annars staðar er höfð til hliðsjónar við mótun að 

tillögu að heimanámsstefnu Blönduskóla eins og gerð var grein fyrir fyrr í þessari ritgerð. 

Stuttar og skýrar útgáfur af heimanámsstefnu höfðuðu mest til höfundar þar sem hlutverk 

allra sem að henni koma kemur skýrt fram. Heimanámsstefna Víðisstaðaskóla var áhugaverð 

þar sem hún hafði viðmiðunartíma fyrir heimanám á dag, þessi viðmiðunartími heimanáms 

var samt mun meiri en sá tími sem varið hefur verið í heimanám í Blönduskóla.   
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5.3.1 Tillaga að heimanámsstefnu Blönduskóla 

Í Blönduskóla er unnið út frá því að nám og vinna nemenda fari fram í skólanum á skólatíma 

og að nemendur vinni hóflega heimavinnu eftir að skóladegi lýkur. Markmið skólans er að 

halda heimanámi í lágmarki og að í heimanámi skólans felist lestrarþjálfun og eitt til tvö 

verkefni á viku aukalega. Mikilvægt er að heimanám skólans sé einstaklingsmiðað til að koma 

til móts við ólíkar þarfir nemenda. Einnig þarf að hafa í huga að heimanámsverkefni séu 

áhugaverð þar sem með aldri virðist draga úr áhuga nemenda á heimanámi. 

Heimanámstímar skólans fyrir mið- og unglingastig eru góð leið fyrir nemendur til að vinna 

heimanám í skólanum og  geta hentað vel fyrir þá nemendur sem ekki hafa nægan stuðning 

heimafyrir. Samstarf heimila og skóla skiptir miklu máli fyrir nemandann.   

Árangursríkt skólastarf byggir á góðu samstarfi heimila og skóla. Í aðalnámskrá 

grunnskóla er fjallað um að foreldrar og forráðamenn beri frumábyrgð á uppeldi barna sinna 

en einnig er bent á að þeir hópar sem mynda skólasamfélagið vinni vel saman. Slíka 

samvinnu er til dæmis að finna í heimanámi. Áhugi foreldra og stuðningur skiptir oft sköpum 

fyrir áhuga og velgengni barna þeirra. Heimanám er að hluta til ætlað til að gefa foreldrum 

og forráðamönnum tækifæri til að fylgjast með hvernig börnum þeirra gengur að takast á við 

námið og skapa tækifæri til að ræða um námið og skólann.   

Forsenda alls náms er færni í lestri og leggjum við mikla áherslu á að hann sé 

þjálfaður í skólanum og heima á hverjum degi. Mikilvægasti hlutinn af heimanámi nemenda 

er því lestrarþjálfun. Hægt er að stuðla að jákvæðu viðhorfi og aðstoða við að finna fjölbreytt 

efni sem byggir á áhugasviði nemenda til þjálfunar. Áríðandi er að nemendur lesi heima 

upphátt í a.m.k. 10 mínútur fimm daga vikunnar og að foreldrar hlusti á lesturinn, ræði efnið 

og kvitti fyrir. Í byrjun lestrarnáms er texti endurlesinn eftir þörfum. Foreldrar eru einnig 

hvattir til að lesa fyrir börnin sín og ekki síst að ræða efnið við þau.  

 

Markmið heimanáms í Blönduskóla er að: 

• Æfa og þjálfa lestur.  

• Nemendur þjálfi enn frekar og rifji upp það sem hefur verið kennt í skólanum. 

• Auka og dýpka skilning á námsefninu. 

• Nemendur læri að taka ábyrgð á verkum sínum. 

• Vinna upp það sem ekki náðist að klára í kennslustundum. 

• Veita foreldrum/forráðamönnum tækifæri til að taka þátt og fylgjast með námi 

barna sinna.  

 



60 

Þegar mörkuð er stefna er mikilvægt að allir sem koma að henni sjái til hvers sé ætlast af 

þeim og geti auðveldlega séð hvaða hlutverki þeir gegna í henni.  

 

Hlutverk kennara, nemenda og foreldra í heimanámi Blönduskóla 

Kennarar: 

❏ Ákveða hvað þarf að þjálfa frekar heima. 

❏ Setja fyrir og hafa eftirlit með heimavinnu. 

❏ Meta heimavinnu eftir að henni er lokið. 

❏ Hafa samband við foreldra/forráðamenn ef þörf er á.  

❏ Leita leiða til að hafa heimanámið fjölbreytt og áhugavert. 

 

Nemendur:  

❏ Ljúka við heimavinnuna á tilsettum tíma. 

❏ Leggja sig jafn vel fram við heimavinnu og aðra skólavinnu hvað varðar frágang og 

viðleitni. 

 

 

Foreldrar/forráðamenn: 

❏ Skapa ró og reglusemi í kringum heimavinnuna. 

❏ Hjálpa barninu að ljúka við vinnu sína á réttum tíma.  

❏ Hjálpa barninu til að áætla tíma til heimavinnu. 

❏ Styðja við bakið á barni sínu, ræða við það um námið og hvetja það áfram. 

❏ Láta kennarann vita ef barnið hefur ekki náð að ljúka við heimavinnuna á réttum 

tíma.  

❏ Láta kennarann vita ef heimavinnan er ekki við hæfi nemandans (t.d. of létt eða of 

erfið).  

 

Heimanám er mikilvægur þáttur í námi barna og getur stuðlað að betri námsárangri. Gott 

samstarf á milli heimilis og skóla er mjög mikilvægt og getur skipt sköpum um árangur í námi. 

Hvatning, áhugi og aðstoð foreldra skiptir nemendur miklu máli. Góðar aðstæður í ró og 

næði á föstum tíma, helst fyrir kvöldmat, henta best til að vinna heimanám og koma í veg 

fyrir að vinnunni sé frestað fram á síðustu stundu.   
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Þessi rannsókn var liður í að kanna og marka stefnu í heimanámi. Mikilvægt var að kanna 

stöðuna til að markviss stefnumótun gæti átt sér stað. Heimanám er eitt af mörgum 

álitamálum í skólastarfi þar sem sitt sýnist hverjum. Hóflegt og einstaklingsmiðað heimanám 

virðist skila námsárangri og tengja heimilin við skólann (Cooper, Ropinson and Patall, 2006; 

Carr, 2013; Ingvar Sigurgeirsson og Amalía Björnsdóttir, 2016; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2006). 

Mikilvægt er að halda áfram á svipaðri braut með heimanám, þá sérstaklega lestrarþjálfun á 

meðan almenn sátt er um það og gæta þess að það verði ekki of mikið svo nemendur verði 

því ekki afhuga. Huga þarf vel að heimanámi hjá nemendum með námsörðugleika þar sem sá 

hópur virðist eiga erfiðast með það. Því er mikilvægt að halda áfram að rannsaka heimanám 

á Íslandi til að nemendur, foreldrar og kennarar hafi áreiðanlegar upplýsingar um það og 

hverju það raunverulega skili nemandanum. Með því hafa skólar tækifæri til að 

endurskipuleggja heimanámsstefnu sína með þarfir og markmið nemenda í huga. Mikilvægt 

er að allir aðilar, nemendur, foreldrar og kennarar komi að málefninu og vinni saman, hver 

með sitt hlutverk á hreinu. Slík vinnubrögð eru líklegust til árangurs.  
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6 Lokaorð 

Rannsókn þessi var gerð til að dýpka þekkingu mína á heimanámi til þess að gera mér betur 

kleift að setja fram tillögu að heimanámsstefnu fyrir Blönduskóla. Til þess kannaði ég 

skoðanir og viðhorf nemenda, foreldra, kennara og stjórnenda Blönduskóla, kynnti mér aðrar 

heimanámsstefnur og las mér til um rannsóknir á heimanámi, bæði erlendar og íslenska. 

Ég vænti þess að niðurstöður rannsóknarinnar verði gagnlegar fyrir allt skólasamfélagið og að 

þeir hópar sem að rannsókninni hafa komið kynni sér niðurstöðurnar með það að markmiði 

að auka skilning sinn á heimanámi. Einnig tel ég að það geti verið einkar gagnlegt fyrir alla að 

kynna sér skoðanir annarra í rannsókninni eins og t.d. gætu kennarar haft áhuga á að kynna 

sér viðhorf foreldra og öfugt. Þar sem engin heimanámsstefna er til staðar hjá skólanum legg 

ég fram drög að henni þar sem ég legg áherslu á að hlutverk þeirra sem að henni koma sé 

skýrt. Í Blönduskóla hefur aðaláherslan verið á hófstillt heimanám síðustu ár. Það kom mér 

því ekki á óvart að nemendum og foreldrum fyndist heimanámið hæfilegt og að það væri 

sjaldan íþyngjandi. Verði þeirri heimanámsstefnu sem ég hef gert tillögu að hrint í 

framkvæmd er skólinn að færa sig frá mjög litlu heimanámi, aðallega lestrarþjálfun, yfir í 

hóflegt heimanám þar sem lestrarþjálfun er í brennidepli en einnig fylgi til dæmis 

þjálfunarverkefni eða að ljúka þeim verkefnum sem ekki hefur tekist að ljúka í skólanum.   

 Þegar ég skrifa þessi lokaorð um rannsókn mína á heimanámi er sú hugsun áleitin 

hvers vegna svo lítið hefur verið lagt fram til málsins af hálfu hins opinbera. Hvers vegna 

kemur ekkert fram í grunnskólalögum um heimanám þar sem áralöng hefð er fyrir því? Þetta 

þarf að mínu mati að laga sé stefna stjórnvalda að því verði haldið áfram. Þessi stefna þarf að 

vera skýrari.  

 Mikilvægt er að rannsaka heimanám áfram á næstu árum með það að markmiði að 

komast betur að raun um hvort heimanám hafi áhrif á námsárangur. Eins þarf að taka 

afstöðu til þess hvort stigvaxandi heimanám sé rétta leiðin til að tengja saman skólastig. 

Einnig má nefna hvort aukin áhersla á að einstaklingsmiða heimanám sé það sem koma skal. 

Mikilvægt er að koma til móts við þarfir og óskir nemenda og foreldra og það gæti verið rétta 

leiðin.  

 Þegar ég fór af stað með þessa rannsókn langaði mig að dýpka skilning minn á efninu 

þar sem þetta er mikið áhugamál mitt en um leið álitamál. Ég hef styrkst í trú minni á að 

heimanám skipti máli og þá sérstaklega lestrarþjálfun. Horfa þarf á þarfir hvers barns og 

finna hvaða leið því hentar best við heimanám í samstarfi við foreldra. Því tel ég 

einstaklingsmiðað heimanám hafa ótvíræða kosti. Lykillinn að því að heimanám stuðli að 

bættum námsárangi er að heimili og skóli taki höndum saman.  
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heimanámsstefnu skólans. Þar ætla ég að kanna viðhorf nemenda, foreldra, og kennara með 

spurningakönnunum, rýnihópum og viðtölum.  

 

Ég óskahér með eftir skriflegu leyfi fyrir rannsókn minni þar sem ég mun vera með 

netspurninakönnun fyrir nemendur. Ég mun senda netspurningakönnun á foreldra og 

kennara ásamt því að taka rýnihópaviðtal við kennara. Að lokum mun ég taka viðtal við 

stjórnendur skólans.  

 

 

Með von um jákvæð viðbrögð. 

 

Kær kveðja,  

Katrín Benediktsdóttir 

6907040 - kab48@hi.is 

 

mailto:ingars@hi.is
mailto:berglindg@hi.is
mailto:kab48@hi.is
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Viðauki A: Svar skólastjóra um rannsóknarvinnu 
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Viðauki Á: Bréf til umsjónarkennara 

Bréf til umsjónarkennara 

 

Ágæti umsjónarkennari 

 

Þar sem ég er að vinna að lokaverkefni í mastersnámi mínu um Heimanám í Blönduskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem skólastjóri hefur heimilað. Óska ég hér með eftir 

samvinnu þinni við fyrirlögn spurningalistakönnunar fyrir umsjónarbekkinn þinn. Könnunin er 

ópersónugreinanleg og inniheldur nokkrar spurningar sem ætti ekki að taka lengri tíma en 

c.a 10 mínútur að svara. Mikilvægt er að þeir nemendur sem þurfa lestrar- og skriftaraðstoð 

fái hana. Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í lokaritgerðinni minni. Ef einhverjar 

spurningar vakna varðandi rannsóknina eða ritgerðina sjálfa þá er þér velkomið að hafa 

samband við mig eða leiðbeinendur mína þau Ingvar Sigurgeirsson (ingvars@hi.is) og 

Berglindi Gísladóttur (berglindg@hi.is). Mikilvægt er að rannsóknin verði lögð fyrir sem 

fyrst svo að vinnsla á niðurstöðum geti farið af stað fljótlega.  

 

Með fyrirfram þökk og von um gott samstarf. 

 

Virðingarfyllst,  

 

Katrín Benediktsdóttir 

6907040 - kab48@hi.is 

  

mailto:ingvars@hi.is
mailto:berglindg@hi.is
mailto:kab48@hi.is
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Viðauki B: Spurningalisti um heimanám fyrir 1.-4. bekk 
Blönduskóla 

Þetta er könnun á heimanámi í Blönduskóla, vinsamlega merktu við rétt svar. Þegar talað er 

um heimanám þá er verið að tala um lestrarþjálfun og annað heimanám frá skóla sem unnið 

er eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur.  

 
1. Hvaða ár ertu fædd/fæddur? 

❏ 2012 - 1. bekkur 

❏ 2011 - 2. bekkur 

❏ 2010 - 3. bekkur 

❏ 2009 - 4. Bekkur 
 
2. Hvert er kyn þitt? 

❏ Stelpa  

❏ Strákur  

❏ Annað: 
 

3.Er heimanám í þínum skóla? (Ath. Heimalestur er flokkaður sem heimanám) 

❏ Já  

❏ Nei 

❏ Annað: 
 

4. Hvernig finnst þér heimanámið?  

❏ Mjög skemmtilegt 

❏ Frekar skemmtilegt 

❏ Í meðallagi 

❏ Frekar leiðinlegt 

❏ Mjög leiðinlegt 
 
5. Er heimanám þitt yfirleitt of mikið, hæfilegt eða of lítið?  

❏ Alltof mikið  

❏ Aðeins of mikið  

❏ Hæfilegt  

❏ Aðeins of lítið  

❏ Alltof lítið  

❏ Veit ekki 
 
6. Hvað ert þú lengi að læra heima á dag að jafnaði?  

❏ Minna en 10 mínútur 

❏ 10-19 mínútur 

❏ 20-39 mínútur 

❏ 40-59 mínútur 
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❏ Meira en 60 mínútur 

❏ Veit ekki 
 

7.  Færð þú aðstoð frá foreldrum eða öðrum fullorðnum við námið heima?  

❏ Já, alltaf 

❏ Stundum 

❏ Nei, aldrei 
 

8. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við heimanámið? (Ekki er skylda að svara) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Viðauki D: Spurningalisti um heimanám fyrir 5.-7. bekk 
Blönduskóla  

 

Þetta er könnun á heimanámi í Blönduskóla, vinsamlega merktu við rétt svar. Þegar 

talað er um heimanám þá er verið að tala um lestrarþjálfun og annað heimanám frá 

skóla sem unnið er eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur.  

 

1. Hvaða ár ertu fædd/fæddur? 

❏ 2012 - 1. bekkur 

❏ 2011 - 2. bekkur 

❏ 2010 - 3. bekkur 

❏ 2009 - 4. Bekkur 
 
2. Hvert er kyn þitt? 

❏ Stelpa  

❏ Strákur  

❏ Annað: 
 
3.Er heimanám í þínum skóla? (Ath. Heimalestur er flokkaður sem heimanám) 

❏ Já  

❏ Nei 

❏ Annað: 
 
4. Hvernig finnst þér heimanámið?  

❏ Mjög skemmtilegt 

❏ Frekar skemmtilegt 

❏ Í meðallagi 

❏ Frekar leiðinlegt 

❏ Mjög leiðinlegt 
 
5. Er heimanám þitt yfirleitt of mikið, hæfilegt eða of lítið?  

❏ Alltof mikið  

❏ Aðeins of mikið  

❏ Hæfilegt  

❏ Aðeins of lítið  

❏ Alltof lítið  

❏ Veit ekki 
 
6. Hvað ert þú lengi að læra heima á dag að jafnaði?  

❏ Minna en 10 mínútur 

❏ 10-19 mínútur 
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❏ 20-39 mínútur 

❏ 40-59 mínútur 

❏ Meira en 60 mínútur 

❏ Veit ekki 
 

7.  Færð þú aðstoð frá foreldrum eða öðrum fullorðnum við námið heima?  

❏ Já, alltaf 

❏ Stundum 

❏ Nei, aldrei 
 

8. Notar þú heimanámstíma í skólanum?  

❏ Já, oft 

❏ Stundum 

❏ Nei, aldrei 
 

9. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við heimanámið? (Ekki er skylda að svara) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Viðauki E: Spurningalisti um heimanám fyrir 8.-10. bekk 
Blönduskóla 

 

Þetta er könnun á heimanámi í Blönduskóla, vinsamlega merktu við rétt svar. Þegar talað er 

um heimanám þá er verið að tala um lestrarþjálfun og annað heimanám frá skóla sem unnið 

er eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur. 

 

1. Hvaða ár ertu fædd/fæddur? 

❏ 2005 - 8. bekkur 

❏ 2004 - 9. bekkur  

❏ 2003 - 10. bekkur 
 
2. Hvert er kyn þitt?  

❏ Stelpa  

❏ Strákur  

❏ Annað 
 
3.Er heimanám í þínum skóla? (Athugið að heimalestur er flokkaður sem heimanám) 

❏ Já  

❏ Nei 

❏ Annað: 
 
4. Hvernig finnst þér heimanámið? 

❏ Mjög skemmtilegt 

❏ Frekar skemmtilegt 

❏ Í meðallagi 

❏ Frekar leiðinlegt 

❏ Mjög leiðinlegt 
 
5. Er heimanám þitt yfirleitt of mikið, hæfilegt eða of lítið?  

❏ Alltof mikið  

❏ Aðeins of mikið  

❏ Hæfilegt  

❏ Aðeins of lítið  

❏ Alltof lítið  

❏ Veit ekki 
 
6. Hvað ert þú lengi að læra heima á dag að jafnaði?  

❏ Minna en 10 mínútur  

❏ 10–19 mínútur  

❏ 20–39 mínútur  
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❏ 40–59 mínútur  

❏ Meira en 60 mínútur  

❏ Veit ekki 
 
 7. Færð þú aðstoð frá foreldrum eða öðrum fullorðnum við námið heima?  

❏ Já, alltaf 

❏ Stundum 

❏ Nei, aldrei 
 
8. Notar þú heimanámstíma sem eru í boði í skólanum?  

❏ Já, oft 

❏ Stundum 

❏ Nei, aldrei 
 
9. Vinnur þú heimaverkefni þar sem þú þarft að nota tölvu? 

❏ Alltaf 

❏ Næstum alltaf 

❏ Stundum 

❏ Sjaldan 

❏ Næstum aldrei 

❏ Aldrei 

❏ Veit ekki 

10. Hversu sammála eða ósammála ert þú þessari fullyrðingu?  

Heimanámið er notað til að klára það sem ég kemst ekki yfir í skólanum? 

❏ Mjög sammála  

❏ Frekar sammála  

❏ Hvorki sammála né ósammála  

❏ Frekar ósammála  

❏ Mjög ósammála  

❏ Veit ekki 

11. Hversu sammála eða ósammála ert þú þessari fullyrðingu?  

Heimaverkefnin eru áhugaverð? 

❏ Mjög sammála  

❏ Frekar sammála  

❏ Hvorki sammála né ósammála  

❏ Frekar ósammála  

❏ Mjög ósammála  

❏ Veit ekki 

12. Er eitthvað sem þú myndir vilja breyta við heimanámið? (Ekki er skylda að svara) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Viðauki F: Bréf til foreldra/forráðamanna vegna 
spurningakönnunar 

 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn.  

 

Þessi könnun er liður í meistaraprófsverkefni mínu sem fjallar um heimanám í Blönduskóla. 

Ég hef fengið leyfi skólastjórnenda til að leggja könnunina fyrir ykkur. Ég væri mjög þakklát ef 

þú gætir gefið þér stutta stund til að svara eftirfarandi könnun um heimanám barnsins þíns, 

Ath. ef þú átt fleiri eitt barn í skólanum væri frábært ef þú gætir svarað könnuninni fyrir 

hvert barn (ef þú átt t.d. tvö börn þá myndir þú svara könnuninni tvisvar og svara fyrst með 

annað barnið í huga og svo hitt). Könnunin er nafnlaus og ópersónugreinanleg og 

heildarniðurstöður munu birtast í lokaritgerð minni. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi 

rannsóknina eða ritgerðina sjálfa þá er þér velkomið að hafa samband við mig eða 

leiðbeinendur mína þau Ingvar Sigurgeirsson (ingvars@hi.is) og Berglindi Gísladóttur 

(berglindg@hi.is).  

 

Með fyrirfram þökk og von um gott samstarf. 

Virðingarfyllst,  

 

Katrín Benediktsdóttir 

6907040 - kab48@hi.is    

 

  

mailto:ingvars@hi.is
mailto:berglindg@hi.is
mailto:kab48@hi.is
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Viðauki G: Spurningakönnun fyrir foreldra/forráðamenn 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Þessi könnun er liður í meistaraverkefni mínu um viðhorf nemenda, foreldra og kennara til 

heimanáms í Blönduskóla. Merktu við það svar sem þér finnst eiga við í hverri spurningu. Ef 

þú átt feiri en eitt barn í skólanum vinsamlega svaraðu þessari könnun fyrir hvert og eitt 

þeirra. 

 

1.  Hvert er fæðingarár barns þíns? 
 

❏ 2003 - 10. bekkur       

❏ 2004 - 9. bekkur 

❏ 2005 - 8. bekkur 

❏ 2006 - 7. bekkur 

❏ 2007 - 6. bekkur 

❏ 2008 - 5. bekkur 

❏ 2009 - 4. bekkur 

❏ 2010 - 3. bekkur 

❏ 2011 - 2. bekkur 

❏ 2012 - 1. Bekkur 
    

2. Kyn barnsins: 
 

❏ Stelpa 

❏ Strákur 

❏ Annað:    
             

3.  Hvaða skólastigi hefur þú lokið? 
        

❏ Grunnskóla        

❏ Menntaskóla eða framhaldsskóla       

❏ Háskólanámi        

❏ Öðru námi og þá hverju: ____________________ 

4. Hversu lengi er barnið að læra heima á dag að jafnaði? 

❏ Minna en 10 mínútur 

❏ 10–19 mínútur 

❏ 20–39 mínútur 

❏ 40–59 mínútur 



 

79 

❏ Meira en 60 mínútur 

❏ Veit ekki 

5. Telur þú heimanám barnsins vera of mikið, hæfilegt eða of lítið? 

❏ Alltof mikið 

❏ Aðeins of mikið 

❏ Hæfilegt 

❏ Aðeins of lítið 

❏ Alltof lítið 

❏ Veit ekki 

6. Aðstoðar þú barn þitt við heimanámið? 

❏ Alltaf 

❏ Oftast 

❏ Sjaldan 

❏ Aldrei 

7. Ef þú aðstoðar barnið við heimanámið, hvernig gengur það? 

❏ Mjög vel 

❏ Vel 

❏ Mætti ganga betur 

❏ Illa  

❏ Ég aðstoða barnið ekki 

8. Finnst þér skólinn gera of miklar, hæfilegar eða of litlar kröfur um að foreldrar aðstoði 
við heimanámið? 

❏ Alltof miklar 

❏ Aðeins of miklar 

❏ Hæfilegar 

❏ Aðeins of litlar 

❏ Alltof litlar 

❏ Veit ekki 

9. Hvernig gengur barninu að vinna heimanámið? 

❏ Mjög vel 

❏ Vel 

❏ Ekki nógu vel 

❏ Mjög illa  

10. Hvert er viðhorf barnsins til heimanáms? 

❏ Mjög jákvætt 
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❏ Nokkuð jákvætt 

❏ Misjafnt 

❏ Heldur neikvætt 

❏ Mjög neikvætt 

 

11. Hver af eftirfarandi staðhæfingum hæfir heimanámi barnsins þíns best? 

❏ Heimanámið skapar jákvæða og notalega stund á heimilinu 

❏ Heimanámið gengur oftast vel og barnið er jákvætt gagnvart því 

❏ Heimanámið gengur illa og barnið er neikvætt gagnvart því 

❏ Heimanámið skapar mikla neikvæða spennu og togstreitu á heimilinu 

12. Hver af eftirfarandi fullyrðinga lýsir best þeim tíma sem þú hefur til að aðstoða barnið 
við heimanámið?        

❏ Hef lítinn tíma, til dæmis vegna vinnu og annarra starfa   

❏ Stundum er nægur tími, stundum ekki      

❏ Hef yfirleitt nægan tíma til að sinna heimanámsaðstoð 

❏ Annað: ___________________________________     
           

13.  Telur þú eða telur þú ekki að heimanám bæti námsárangur barns þíns?  
      

❏ Já, ég tel það bæta árangur 

❏ Já, ég tel það bæta árangur að einhverju leyti     

❏ Nei, ég tel það ekki bæta árangur 
 

14. Telur þú eða telur þú ekki að heimanám taki tíma af öðrum athöfnum sem barnið 
gæti sinnt (t.d. íþróttaiðkun, tómstundarnám eða frjáls leikur)? 

 

❏ Já, ég tel það taki tíma frá öðrum athöfnum 

❏ Stundum 

❏ Nei, ég tel það taki ekki tíma frá öðrum athöfnum 

 

15. Notar barnið heimanámstíma í skólanum? 

❏ Já, oft 

❏ Stundum 

❏ Nei, aldrei 
 

16. Hvernig finnst þér upplýsingagjöf frá kennara varðandi heimnámið? 

❏ Ítarleg og góð 
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❏ Gæti verið betri 

❏ Misjöfn  

❏ Ábótavant 

 

17. Merktu við það sem kemst næst þinni skoðun. 

❏ Heimanám er óþarfi 

❏ Heimanám er nauðsyn 

❏ Heimalestur er nauðsyn en ekki annað heimanám 

❏ Ekkert að ofantöldu 

 

18. Hvað gætu kennarar gert til að gera heimanámið betra? 

Merktu við eins mörg og þú vilt: 

❏ Hætta að senda börnin heim með heimanám 

❏ Hafa minna heimanám 

❏ Hafa heimanám valfrjálst 

❏ Gefa skýrari leiðbeiningar um heimanámið 

❏ Hafa hámarkstíma á heimanáminu. Nemendur þurfi að vinna í ákveðinn tíma í stað 
þess að ljúka ákveðnum verkefnum 

❏ Leiðbeina foreldrum um hvernig sé best að hjálpa barninu við heimanámið 

❏ Annað: 

 

19. Skráðu hér ef það er eitthvað annað sem þú vilt taka fram varaðandi heimanám: (Ekki 
er skylda að svara) 

_____________________________________________________  
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Viðauki H: Bréf til kennara vegna spurningakönnunar 

 

Kæru kennarar.  

 

Þessi könnun er liður í meistaraprófsverkefni mínu sem fjallar um heimanám í Blönduskóla. 

Ég hef fengið leyfi skólans til að leggja könnunina fyrir ykkur. Ég væri mjög þakklát ef þú 

gætir gefið þér stutta stund til að svara eftirfarandi könnun um heimanám. Könnunin er 

nafnlaus og ópersónugreinanleg og heildarniðurstöður munu birtast í lokaritgerð minni. Ef 

einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina eða ritgerðina sjálfa þá er þér velkomið að 

hafa samband við mig eða leiðbeinendur mína þau Ingvar Sigurgeirsson (ingvars@hi.is) og 

Berglindi Gísladóttur (berglindg@hi.is).  

 

Með fyrirfram þökkum og von um gott samstarf. 

Virðingarfyllst,  

 

Katrín Benediktsdóttir 

6907040 - kab48@hi.is 

 

  

mailto:ingvars@hi.is
mailto:berglindg@hi.is
mailto:kab48@hi.is
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Viðauki I: Spurningakönnun fyrir kennara Blönduskóla 

 

Kæru kennarar, 

Þessi könnun er liður í meistaraverkefni mínu um viðhorf nemenda, foreldra og kennara til 

heimanáms í Blönduskóla. Merktu við það svar sem þér finnst eiga við í hverri spurningu.  

1. Hver er starfsaldur þinn í kennslu? 

❏ 0-10 ár 

❏ 11-20 ár 

❏ 21-30 ár 

❏ 31-40 ár 

❏ 41 ár eða meira  

2. Hversu mikinn tíma telur þú að nemandi á yngstastigi ætti að vinna heimavinnu á dag? 

❏ Minna en 10 mínútur 

❏ 10–19 mínútur 

❏ 20–39 mínútur 

❏ 40–59 mínútur 

❏ Meira en 60 mínútur 

❏ Veit ekki 

3. Hversu mikinn tíma telur þú að nemandi á miðstigi ætti að vinna heimavinnu á dag? 

❏ Minna en 10 mínútur 

❏ 10–19 mínútur 

❏ 20–39 mínútur 

❏ 40–59 mínútur 

❏ Meira en 60 mínútur 

❏ Veit ekki 

4. Hversu mikinn tíma telur þú að nemandi á unglingastigi ætti að vinna heimavinnu á dag? 

❏ Minna en 10 mínútur 

❏ 10–19 mínútur 

❏ 20–39 mínútur 

❏ 40–59 mínútur 

❏ Meira en 60 mínútur 

❏ Veit ekki   

5. Setur þú fyrir heimanám? 

❏ Já  
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❏ Nei  

❏ Annað:   

6. Í hvaða greinum setur þú fyrir heimanám?  

❏ Lestur og ritun 

❏ Stærðfræði 

❏ Samfélagsgreinar 

❏ Náttúrufræðigreinar 

❏ Legg ekki fyrir heimanám 

❏ Annað, hvað:  

7. Undirbýrðu nemendur undir heimanám?      

❏ Já 

❏ Stundum 

❏ Nei   

8. Ferð þú yfir heimanámið í skólanum með nemendum eftir að því er lokið?  

❏ Já      

❏ Að hluta til 

❏ Nei      

9. Hefur þú ánægju af því að vinna með heimanám?  

❏ Já 

❏ Hlutlaus 

❏ Nei 

10. Er hefð fyrir heimanámi í skólanum?       

❏ Já 

❏ Hlutlaus  

❏ Nei 

11. Hver af eftirtöldum fullyrðingum á best við þitt viðhorf? 

❏ Mér finnst heimanám skipta mjög miklu máli     

❏ Mér finnst heimanám skipta miklu máli 

❏ Mér finnst heimanám skipta frekar miklu máli  

❏ Mér finnst heimanám skipta frekar litlu máli  

❏ Mér finnst heimanám skipta engu máli 

12. Telur þú að heimanám hafi áhrif á námsárangur?     

❏ Já 
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❏ Að hluta til  

❏ Nei 

13. Telur þú að heimanám auki álag á nemendur?     

❏ Já 

❏ Að hluta til  

❏ Nei 

14. Telur þú að heimanám sé nauðsynlegur tengiliður fyrir foreldra við skólastarfið? 

❏ Já 

❏ Að hluta til        

❏ Nei 

15. Hversu mikilvægt eða léttvægt telur þú heimanám nemenda vera? 

❏ Mjög mikilvægt 

❏ Frekar mikilvægt 

❏ Hvorki mikilvægt né léttvægt 

❏ Frekar léttvægt 

❏ Mjög léttvægt 

16. Hversu oft eða sjaldan að jafnaði átt þú frumkvæði að samskiptum við einhverja foreldra 
um heimanám?  

❏ Daglega 

❏ 2-4 sinnum í viku 

❏ Vikulega 

❏ 1-3 í mánuði 

❏ 2-4 sinnum á önn 

❏ 1-2 á ári 

❏ Sjaldnar/aldrei 

❏ Veit ekki  

 

17. Hversu oft eða sjaldan að jafnaði eiga einhverjir foreldrar frumkvæði að samskiptum um 
heimanám? 

❏ Daglega 

❏ 2-4 sinnum í viku 

❏ Vikulega 

❏ 1-3 í mánuði 

❏ 2-4 sinnum á önn 

❏ 1-2 á ári 
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❏ Sjaldnar/aldrei 

❏ Veit ekki  

 

18. Hversu mikil eða lítill áhrif hafa foreldrar á ákvarðanir um umfang og inntak heimanáms 
barna sinna? 

❏ Daglega 

❏ 2-4 sinnum í viku 

❏ Vikulega 

❏ 1-3 í mánuði 

❏ 2-4 sinnum á önn 

❏ 1-2 á ári 

❏ Sjaldnar/aldrei 

❏ Veit ekki  

 

19. Hversu virkir eða óvirkir eru foreldrar í heimanámi nemenda þinna? 

❏ Mjög virkir 

❏ Frekar virkir 

❏ Hvorki né 

❏ Frekar óvirkir 

❏ Mjög óvirkir 

❏ Veit ekki 
 

20. Er eitthvað annað sem þú vilt taka fram varaðandi heimanám: (Ekki er skylda að svara) 

_____________________________________________________  
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Viðauki Í: Rýnihópaviðtal kennara 

Þið hafið verið valin í rýnihóp kennara til að ræða heimanám í Blönduskóla. Við munum ræða 

fyrirfram ákveðnar spurningar og láta samtalið þróast út frá þeim. Ég mun taka samtalið upp 

til að samtalið geti farið fram óhindrað og mun ég vinna upplýsingar úr upptökunni síðar. 

Könnunin er nafnlaus og ópersónugreinanleg og heildarniðurstöður munu birtast í 

lokaritgerð minni. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina eða ritgerðina sjálfa 

þá er þér velkomið að hafa samband við mig eða leiðbeinendur mína þau Ingvar 

Sigurgeirsson (ingvars@hi.is) og Berglindi Gísladóttur (berglindg@hi.is).  

 

Með fyrirfram þökkum og von um gott samstarf. 

 

Katrín Benediktsdóttir 

6907040 - kab48@hi.is 

Spurningarammi fyrir kennaraviðtal  

1. Hvernig skilgreinir þú heimanám? 

2. Hver er tilgangur heimanáms að þínu mati? 

3. Ert þú með eða á móti því að láta nemendur hafa heimanám?  

4. Hvernig eru samskipti þín við foreldrana varðandi heimanám?  

5. Ákveður þú heimanámið sjálf(ur) eða er það gert að einhverju leyti í samstarfi við 

foreldra? 

6. Hvernig er stuðningur foreldra við heimanám nemenda? 

7. Hverjir eru helstu kostir heimanáms? 

8. Hverjir eru helstu gallar eða örðugleikar tengdir heimanámi?  

9. Telur þú að heimanám bæti námsárangur nemenda?  

10. Hvernig/hvers vegna ekki? 

11. Myndir þú vilja sjá breytingu á tilhögun heimanámsins í skólanum? Hvernig? 

12. Hvernig upplifir þú viðhorf foreldra til heimanáms? 

13. Hvernig upplifir þú viðhorf nemenda til heimanáms? 

14. Er heimanám nauðsynlegt? 

15. Annað sem þú vilt koma á framfæri: (Ekki er skylda að svara)  

mailto:ingvars@hi.is
mailto:berglindg@hi.is
mailto:kab48@hi.is


88 

Viðauki J: Viðtal við stjórnendur Blönduskóla 

 

Þið hafið verið valdar til að ræða heimanám í Blönduskóla. Við munum ræða fyrirfram 

ákveðnar spurningar og láta samtalið þróast út frá þeim. Ég mun taka samtalið upp til að 

samtalið geti farið fram óhindrað og mun ég vinna upplýsingar úr upptökunni síðar. 

Könnunin er nafnlaus og ópersónugreinanleg og heildarniðurstöður munu birtast í 

lokaritgerð minni. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi rannsóknina eða ritgerðina sjálfa 

þá er þér velkomið að hafa samband við mig eða leiðbeinendur mína þau Ingvar 

Sigurgeirsson (ingvars@hi.is) og Berglindi Gísladóttur (berglindg@hi.is).  

 

Með fyrirfram þökkum og von um gott samstarf. 

 

Katrín Benediktsdóttir 

6907040 - kab48@hi.is  

 

 

Spurningarammi fyrir viðtal við stjórnendur Blönduskóla 

 

1. Hefur skólinn sett sér stefnu varðandi heimanám? 

2. Hvaða áherslur hafa verið í heimanámi skólans síðustu ár? 

3. Hver er þín skoðun á heimanámi? 

4. Hvernig telur þú að stefna skólans ætti að vera í heimanámi? 

5. Ber kennari einn ábyrgð á stefnu sinni, framkvæmd og fyrirlögn í heimanámi? 

6. Hversu mikinn tíma telur þú að nemandi á yngstastigi ætti að vinna heimavinnu? 

7. Hversu mikinn tíma telur þú að nemandi á miðstigi ætti að vinna heimavinnu? 

8. Hversu mikinn tíma telur þú að nemandi á unglingastigi ætti að vinna heimavinnu? 

9. Annað sem þú vilt koma á framfæri: (Ekki er skylda að svara) 

 

mailto:ingvars@hi.is
mailto:berglindg@hi.is
mailto:kab48@hi.is
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