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Útdráttur 
 
Á síðustu árum hafa íþrótta- og sundtímar orðið styttri og færri. Þessi breyting veldur 

því að nemendur fá minni hreyfingu í skólanum en þau gerðu áður. Með heimanámi í 

íþróttum er hægt að auka hreyfingu barna og með aðstoð foreldra er einnig hægt að 

auka jákvæð samskipti milli barna og foreldra inni á heimilinu. Um er að ræða 

tveggja vikna heimanámsáætlun sem lögð var fyrir 95 nemendur og foreldra þeirra í 

1.bekk í Hörðuvallaskóla. Eftir þessar tvær vikur var spurningarlisti sendur á foreldra 

og fengust alls 55 svör. Niðurstöður sýna fram á mikla þátttöku nemenda og foreldra. 

Þær sýna einnig fram á mikla jákvæðni í garð heimanáms í íþróttum. Helstu ályktanir 

höfundar eftir þessa rannsókn er að mikill vilji er hjá foreldrum til að gera heimanám í 

íþróttum að almennum hluta af skólakennslu.  
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Inngangur 
 
Einn af grunnþáttum menntunar, samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla, er heilbrigði 

og velferð. Þetta er einn af sex þáttum sem námsskráin er byggð á. Þar er sagt að 

heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan og að einn helsti þáttur 

heilbrigðis sé hreyfing. Þar kemur einnig fram að skólar sem leggja áherslu á 

hreyfingu daglega, leggja grunninn að góðri andlegri félagslegri og líkamlegri velferð 

til lífstíðar (Mennta og Menningamálaráðuneytið, 2013). 

Lýðheilsustöð Íslands ráðleggur börnum og unglingum að hreyfa sig í að 

minnsta kosti 60 mínútur á hverjum degi. Þessi klukkutíma hreyfing er börnum og 

unglingum nauðsynleg til þess að ná eðlilegum vexti og þroska. Einnig eykur 

hreyfing líkamshreysti, félagsleg tengsl og vináttu. Hreyfing barna og unglinga ætti 

að vera eins fjölbreytt og hægt er og auka hreyfigetu barnanna með því, til dæmis að 

hlaupa, hoppa, sparka, grípa og svo framvegis (Lýðheilsustöð, 2008).  

Í aðalnámsskrá grunnskóla kemur einnig fram að nemendur eiga rétt á tveim 

íþróttatímum í viku, allar vikur skólaársins (Mennta og Menningamálaráðuneytið, 

2013).  

Hinsvegar hefur sú slæma breyting orðið hér á landi að íþróttatímar hafa verið 

styttir úr 60 mínútum í 40 mínútur en fjölda íþróttatíma hefur ekki verið fjölgað í 

samræmi við þetta og fá því nemendur ennþá bara 2 tíma á viku (Fannar Egilsson, 

2017).  

Þessi breyting leiðir einnig í ljós að nemendur fá ekki þessar 60 mínútur sem 

Lýðheilsustöð íslands leggur til sem gefur ennþá meiri ástæðu til þess að innleiða 

heimanám í íþróttum svo að nemendur geti mætt þeim kröfum (Lýðheilsustöð, 2008).

  Menntamálaráðuneytið gefur hugmyndinni um heimanám í íþróttum byr undir 

báða vængi þegar rannsókn þeirra frá árinu 2005 er skoðuð (Menntamálaráðuneytið, 
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2005). Þar kemur fram að hátt í 20% skóla hér á landi uppfyllir ekki þær kröfur um að 

veita nemendum sínum að minnsta kosti tvo íþróttatíma á viku og því myndi 

heimanám í íþróttum henta sérstaklega vel fyrir þá skóla til að auka hreyfingu 

nemenda sinna (Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Samkvæmt aðalnámsskrá er gert ráð fyrir því að skólar útbúi sérstaka 

skólanámsskrá, sem tekur á flestum hlutum sem koma fram í aðalnámsskrá og þar á 

meðal heimanámi (Mennta og Menningamálaráðuneytið, 2013). Hinsvegar kemur 

fram í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21.aldar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014), sem gefin var út árið 2014, að aðeins einn af þeim 12 skólum 

sem skoðaðir voru höfðu skýra stefnu til heimanáms.  

Þegar aðalnámsskráin er skoðuð betur kemur í ljós að það er aðeins minnst 

einu sinni á heimanám í henni. Þar segir 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“ (Mennta og Menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 72). Fyrir utan þessa 

málsgrein er ekkert minnst á heimanám í aðalnámsskrá.  

Valdimar Víðisson (2004) gerði athugun á 8 skólum á Akureyri og kannaði 

hvaða fög voru með heimanám á miðstigi og hver stefna skólanna var til heimanáms. 

Í ljós kom að heimanám er í öllum bóklegum fögum sem skólarnir buðu upp á, auk 

þess sem nokkrir þeirra voru með heimanám í tónment. Hvergi kom hinsvegar fram í 

rannsókn Valdimars að það væri boðið upp á heimanám í íþróttum (Valdimar 

Víðisson, 2004).  

Í könnun sem Capacent gerði í grunnskólum Bláskógarbyggðar árið 2011 kom 

í ljós að þegar nemendur voru spurðir út í íþróttir í skólanum, voru nær allir sammála 

um það að íþróttir ættu að vera lengri eða oftar í viku (Sigurjón Þórðarson, 2011).  
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 Þar sem sýnt þykir að íþróttatímar hafa verið styttir úr 60 mínútum í 40 

mínútur og að einhverjir skólar uppfylla ekki lágmarkskröfur um lengd íþróttatíma, er 

nauðsynlegt að grípa til aðgerða. Markmið þessa verkefnis er að athuga hvort 

innleiða megi heimanám í íþróttum á skemmtilegan og heilsusamlegan máta og með 

því auka við hreyfingu barna utan skóla. Að auki verður athugað hvort virkja megi 

foreldra til hreyfingar með börnum sínum. 

 
Ég leitast eftir svara við eftirfarandi spurningum: 

- Eru viðbrögð foreldra og barna jákvæð við heimanámi í íþróttum? 

- Getur heimanám í íþróttum orðið hluti af almennu skólastarfi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Heimanám 
 
Heimanám er skilgreint af Harris Cooper (2006) sem nám sem er úthlutað af kennara 

sem skal unnið utan skólatíma og á öðrum stað en innan skólans (Cooper, 2006). 

Heimanám getur verið gagnlegt fyrir nemendur en líka gert ógagn. Samkvæmt 

heimildum hafa foreldrar hvað mest að segja um áhrif og gagn heimanáms. Jákvætt 

viðhorf foreldra er sagt vera mikilvægasti partur þess að heimanám skili árangri 

(Sólborg Anna Lárusdóttir, 2016; Valdimar Víðisson, 2004). Að því sögðu er 

heimanám samt umdeilt þar sem erfitt er að meta árangur af heimanámi þar sem 

kennarar eru ekki til staðar til þess að aðstoða og leiðbeina barninu. Þá eru umræður 

um heimanám oft neikvæðar meðal foreldra og nemenda (Valdimar Víðisson, 2004). 

Hægt er að skipta heimanámi í tvennt, en það er hefðbundið heimanám og 

óhefðbundið heimanám. Hefðbundið heimanám er sú týpa sem flestir þekkja nú til 

dags en það er vinna í verkefnablöðum eða vinnubókum sem nemendurnir eiga. 

Hefðbundið heimanám er oft framhald af kennslustund dagsins eða undirbúningur 

fyrir það sem koma skal í kennslustofunni daginn eftir. Óhefðbundið heimanám er 

ekki bundið bókum heldur einblínir það á samveru og samskipti innan fjölskyldunnar 

og að gefa nemendunum, sem og foreldrum, tækifæri á að njóta samverustundar. 

Þessi verkefni geta verið margvísleg eins og að elda saman, fara út á leikvöll saman, 

fara í bíltúr saman og fleira. Þessi tegund heimanáms er ekki ætluð til þess að bæta 

námsárangur nemandans beint, heldur að rækta samband hans við fjölskylduna og 

vini. Einnig er hægt að nota óhefðbundið heimanám til þess að auka rökhugsun og 

úrræðalausn nemandans með mörgum mismunandi leiðum (Bylgja Finnsdóttir, 

2014).  

Viðhorf til heimanáms hafa lengi sveiflast fram og til baka á milli þess að vera 

andvíg og fylgjandi því. Árið 1940 var skoðun flestra að heimanám væri allt of mikið 
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og væri að skemma framtíð barnanna með því að binda þau inni við að læra í stað 

þess að leyfa þeim að njóta lífsins heimafyrir og frá skólanum. Árið 1950 var svo 

aftur breytt um skoðun þar sem almennt var talið að of lítið heimanám væri í skólum 

og að heimanám hjálpaði nemendum við að afla sér þekkingar. Aftur tíu árum seinna 

var heimanám talið streituvaldandi og væri skaðlegt börnum. Svona hefur skoðun 

fólks sveiflast fram og til baka allt til dagsins í dag (Cooper, 2007).  

Rannsókn frá árinu 2003 sýnir að álit barna á heimanámi verður neikvæðara 

því eldra sem barnið er. Þeir nemendur sem eru komnir í fimmta bekk eru að öllu 

jafna neikvæðari í garð heimanáms heldur en nemendur í fyrsta bekk. Ekki kemur 

fram í rannsókninni hver ástæðan fyrir þessu neikvæða viðhorfi er (Xu & Yuan, 

2003). 

Það er álitið gott að nota óvæntar uppákomur í lífi nemendanna til þess að 

útbúa heimanám, til dæmis ef það er landsleikur í sjónvarpinu eða jólafrí í skólanum. 

Þá er hægt að skrifa um reynslu sína á þeim atburðum og nota tómstundir 

nemendanna sem lærdóm. Með því er hægt að bæta þekkingu og færni 

nemendanna (Cooper, 2007). Samtök íþróttakennara í Bandaríkjunum hafa hvatt 

íþróttakennara til þess að nota óhefðbundið heimanám sem hluta af kennslu sinni. 

Samtökin hvetja íþróttakennara einnig til þess að leggja fyrir verkefni með því 

markmiði að fjölskyldan eða foreldri komi saman með barninu. Þá eiga verkefnin 

einnig að hvetja til hreyfingu og heilbrigðari lífsstíls. Mikið er lagt upp úr að verkefnin 

séu við hæfi hvers og eins og að verkefnin séu ekki of flókin. Verkefnin eiga líka að 

vera þannig upp byggð að hver sem er geti framkvæmt þau, hvort sem það er 

mamma og pabbi, frænka og frændi, afi og amma, eða jafnvel nágranni 

fjölskyldunnar (Williams & Hannon, 2013). 
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Samkvæmt rannsókn Kralovec og Buell (2000) er ein aðal ástæða þess að 

nemendur vilja ekki gera heimanámið sitt sú, að þeir vilja ekki eyða tíma í að gera 

hana og vilja frekar eyða tíma með vinum, stunda íþróttir og aðrar tómstundir. 

Nemendur segja að heimanám sé of tímafrek og þeir sjái ekki tilganginn með 

heimanámi, sérstaklega þegar kennarinn fer ekki yfir heimanámið daginn eftir 

(Kralovec & Buell, 2000). 

Í íslenskri rannsókn frá árinu 2014 og annarri íslenskri rannsókn frá árinu 2016 

kemur fram að um 80% unglinga telja að þátttaka foreldra sé mikilvæg í heimanámi, 

en þó fer þátttaka foreldra í heimanámi minnkandi því eldri sem nemendurnir verða. Í 

sömu rannsókn voru kennarar spurðir hvort þeim þætti þátttaka foreldra við 

heimanám æskileg. Í ljós kom að 82% kennara töldu að aðstoð við heimanám væri 

æskileg á yngsta stigi, 71% taldi aðstoð æskilega á miðstigi en aðeins 55% kennara 

töldu aðstoð við heimanám æskilega á elsta stigi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014; 

Ingvar Sigurgeirsson & Amalía Björnsdóttir, 2016). 

 Í rannsókn Gerðar (2014) kom einnig í ljós að 77% kennara töldu heimanám 

vera mjög mikilvægt eða frekar mikilvægt. Aðeins 6% kennara sögðu heimanám 

skipta litlu sem engu máli fyrir nemandann. Þá kemur einnig fram að 46% kennara á 

yngsta stigi töldu að heimanám væri mikilvægt en aðeins 30% á miðstigi og 

unglingastigi. Mest áhersla er lögð á heimanám í lestri og stærðfræði. Mikill meirihluti 

nemenda á elsta stigi töldu mikilvægt að foreldrar hjálpi sér við heimanámið, eða um 

80% og jafnvel ennþá fleiri kennarar telja það æskilegt að foreldrar hjálpi börnum 

sínum með heimanámið, eða 94% (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

Skiptar skoðanir eru hjá kennurum um hvað heimanám á að vera notað í. Um 

50% kennara í rannsókn Valdimars segja að heimanám skuli notað til þess að vinna 

upp það sem ekki tókst að klára í skólanum en um 38% kennara eru ósammála því 
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og vilja að heimanám sé aukaverkefni sem nemendur þurfa að gera heima hjá sér og 

eigi ekki að fá tækifæri til að vinna aukaverkefnið í skólanum (Valdimar Víðisson, 

2004).  

Claxton og Smith (2003) tala um, að það þarf að hafa fjóra hluti í huga þegar 

heimanám er sett fyrir nemendur. Fyrst er það að heimanámið skal alltaf hjálpa 

nemendum að skilja námið betur. Númer tvö er að láta nemendur hafa verkefni sem 

hentar þeim, það er að láta þá ekki fá of létt verkefni né of erfið sem gæti ruglað þau 

eða leitt af sér pirring. Númer þrjú er að segja nemendum fyrst hvernig hægt er að 

leysa verkefnið áður en nemendurnir fá það í hendurnar. Að lokum er það að meta 

hvort verkefnið sé verðugt því að nemendur eyði tíma til að leysa það (Smith & 

Claxton, 2003).  

Daniel J. Burt (2017) gaf út rannsókn þar sem svokölluð TIPS aðferð er notuð 

til þess að virkja foreldra, nemendur og kennara til heimanáms í íþróttum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar þessi aðferð er notuð eykst virkni annarra 

fjölskyldumeðlima í heimanáminu. TIPS aðferðin miðast við sex punkta: 

• Kennarinn segir foreldrum frá heimaverkefnunum og tilgangi þeirra 

• Reglubundin heimanámsáætlun er send heim svo að foreldrar geti fylgst með 

heimanáminu. 

• Nemendurnir fá nokkra daga til þess að klára heimanámið og til þess að fá 

foreldra meira með. 

• Heimanámið er auðskilin fyrir alla 

• Auðvelt skal vera að hafa samband við kennara ef spurningar vakna um 

heimanámið. 

• Endurgjöf frá foreldrum og nemendum skal notuð til að bæta 

heimanámsáætlunina (Burt, 2017) 
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Kostir heimanáms  

 
Flestir telja að heimanám hafi góð áhrif á börn. Með heimanámi er hægt að bæta 

námsárangur, þróa með sér góðar námsvenjur, læra að taka ábyrgð, læra 

tímastjórnun og gera sér grein fyrir að nám getur átt sér stað hvar og hvenær sem er 

(Cooper, 2006; Ingvar Sigurgeirsson & Amalía Björnsdóttir, 2016; Ólöf Karla 

Þórisdóttir, 2018; Safont-Mottay o.fl., 2009; Sólborg Anna Lárusdóttir, 2016).  

 Heimanám getur einnig verið stór félagsþáttur í lífi barna. Heimanám getur 

verið talinn vettvangur samskipta milli nemenda og er jafningjastuðningur barna 

talinn mjög mikilvægur, sérstaklega þegar kemur að heimanámi. Börn nú til dags 

virðast vera meira ein heima heldur en fyrr á árum og getur því samskipti milli barna 

um heimanám í gegnum síma, internetið og auglitis til auglitis verið mjög mikilvægt til 

að deila hugmyndum og reynslu (Corno, 2000).  

 Cooper (2007) setti fram fjóra flokka um kosti heimanáms. Þeir voru áhrif og 

árangur, langtímaáhrif, önnur áhrif og þátttaka foreldra. Undir áhrif og árangur talaði 

Cooper um að heimanám væri skjótur árangur fyrir börnin og hefði því jákvæð áhrif á 

nemendur. Hann talar líka um að deilt er um tímann sem nemendur skulu eyða í 

heimanám en þeir sem eru fylgjandi heimanámi telja að allur sá tími sem fer í 

heimanám skili sér í auknum lærdómi og skilning (Cooper, 2007). Undir langtímaáhrif 

talaði Cooper um að nemendur skapi sér jákvætt viðhorf til skólans, auki lærdóm 

sinn utan skólatíma og þrói með sér betri náms- og lærdómsvenjur, sem og auki 

færni sína í námi. Undir önnur áhrif talar hann um að heimanám leiði til betri 

tímastjórnunar, áhuga á að leysa þrautir, betri sjálfsstjórn og auki frumkvæðni 

(Cooper, 2007). Cooper fjallar einnig um þátttöku foreldra og segir að heimanám gefi 

þeim tækifæri til þess að verja tíma með börnum sínum, gefur þeim kost á að fylgjast 
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með námi barna sinna og auki möguleika foreldra á þátttöku í skólastarfi þeirra 

(Cooper, 2007). Farið verður svo ítarlegra í þátttöku foreldra í heimanámi síðar.  

 Rannsóknir sýna að jákvæð tengsl eru á milli heimanáms og námsárangurs, 

eins og komið hefur verið inná hér að framan. Það fer þó eftir aldri hvort greina megi 

bætingu á námsárangri með heimanámi. Fyrir nemendur á yngsta stigi er ekki hægt 

að greina bætingu á námsárangri en þegar skoðað er miðstig og elsta stig sýna 

niðurstöður bætingu á námsárangri. Þá sýna rannsóknir einnig að 73% þeirra 

nemenda sem læra oft eða alltaf heima fá hærri einkunnir í prófum heldur en þeir 

sem læra sjaldan eða aldrei heima (Cooper, 2007; Ólöf Karla Þórisdóttir, 2018).  

 Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að því meiri tíma sem nemendur eyða í 

heimanám, því betri verður námsárangur þeirra. Það skal þó taka tillit til þess að þeir 

nemendur sem eiga það til að eyða meiri tíma í heimanám eru þeir nemendur sem 

hafa meiri getu og þolinmæði til þess að læra heima og fá þar af leiðandi hærri 

einkunnir (Cooper, 2007). 

 Heimanám gefur kennara einnig tækifæri til þess að sjá hvar nemandinn er 

staddur, getulega séð í námi. Nemendur geta sannfært kennarann sinn um að vera 

fær til að leysa verkefnið í skólanum en þegar heim er komið, og án aðstoð 

kennarans, geta margir strandað. Ef kennari sér svo að nemandi strandar á 

heimanámi getur kennarinn veitt þeim nemenda aukna aðstoð. Þess má þó geta að 

nemendur fá mismikla aðstoð heimafyrir með heimanám og því getur það reynst 

kennurum erfitt að sjá hvaða nemendur þurfa í raun aukna aðstoð (Xu & Yuan, 

2003). 

Þó svo að flestar rannsóknir bendi til þess að heimanám sé jákvæð og 

nauðsynlegur partur af skóla, sem og að sýna jákvæð tengsl milli námsárangurs og 

heimanáms þá er heimanám ennþá umdeilt. Sérstaklega þegar tekið er mið af 
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mismunandi aðstöðu og námsgetu nemenda (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Önnur 

grein frá árinu 2016 styður þessar niðurstöður og segir að hóflegt magn heimanáms 

hafi jákvæð áhrif á námsárangur (Ingvar Sigurgeirsson & Amalía Björnsdóttir, 2016).  

 

Ókostir heimanáms 

 
Þó svo að kostir heimanáms séu margir eru þó líka ókostir. Erlendis hefur neikvæð 

umræða myndast á undanförnum árum og þá aðallega vegna þess hve mikið 

heimanám börn hafa. Í rannsókn frá árinu 2006 kemur fram að árið 1981 var lagt 

heimanám fyrir 34% barna á aldrinum 6-8 ára í Bandaríkjunum. Árið 2002 hafði 

hlutfallið hækkað í 64% fyrir sama aldursflokk (Trautwein o.fl., 2006).  

Þeir sem eru mótfallnir heimanámi benda líka á að heimanám tekur mikinn 

tíma og getur bitnað á góðum fjölskyldustundum (Ólöf Karla Þórisdóttir, 2018). 

Cooper og Velentine (2001) segja að nemendur í fyrsta og öðrum bekk ættu að nota 

um það bil 10-20 mínútur á dag til þess að leysa heimanámið og nemendur í þriðja til 

sjötta bekk ættu að nota 30 – 60 mínútur á dag (Cooper & Valentine, 2001). Önnur 

þumalputtaregla sem er oft notuð, er að fyrsti bekkur ætti að eyða 10 mínútum í 

heimanám á dag, annar bekkur ætti að eyða 20 mínútum á dag og svo framvegis 

(Vatterott, 2009). Samkvæmt rannsóknum er tíminn sem fer í heimalærdóm á 

hverjum degi mun meiri en mælt er með. Í rannsókn Karítasar frá árinu 2014 (Karítas 

Gissurardóttir, 2014) kemur fram að barn á yngsta stigi eyðir um það bil 20 – 30 

mínútum á dag bara í heimalestur, auk þess að eyða einum til tveimur klukkutímum 

aukalega á viku í ýmis önnur verkefni, sem hann fær send með sér heim úr öðrum 

fögum.  

Átök geta einnig komið upp milli foreldra og barna við að fá barnið til þess að 

vinna heimanámið sitt. Sumir foreldrar taka upp á því að bjóða verðlaun fyrir að gera 
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heimanámið, eins og til dæmis að fá að fara í tölvuna eða fá sælgæti á meðan aðrir 

foreldrar taka upp á því að öskra á barnið. Þetta getur skaðað fjölskyldulífið í heild 

sinni og skapað mikla spennu milli barna og foreldra (Kohn, 2006). 

Kohn (2006) bendir á að of mikið heimanám getur orsakað eftirfarandi atriði: 

álagi og streitu, ágreiningi, byrgði, minni áhuga á námi og minni tíma til athafna. Börn 

eru misjöfn þegar kemur að heimalærdómi og þegar langur skóladagur er búinn 

tekur við heimanám sem getur reynst mörgum erfitt. Þetta skapar álag og streitu og 

upplifa börnin oft skort á sjálfstrausti og vonleysi. Við erfitt og þungt heimanám getur 

einnig skapast ágreiningur milli foreldra og barna þar sem foreldrar eiga það til að 

tuða í börnum sínum um að klára heimanámið. Við þetta getur heimanámið orðið 

byrgði á fjölskyldum og þurfa foreldrar að kenna börnum sínum færni sem þau 

jafnvel skilja ekki alveg sjálf. Þessir þrír fyrrnefndu þættir gera það svo að verkum að 

minni áhugi er hjá börnum um nám og eru börn á yngsta stigi í sérstakri hættu við að 

þróa með sér neikvæða reynslu af námi og skóla. Að lokum verður minni tími til 

athafna við of mikið heimanám. Innan þessara athafna flokkast félagslíf, tómstundir, 

hvíld og næring. Heimanám getur því skert þessar grunnþarfir barna (Kohn, 2006). 

Eins og fram kom hér að ofan er heimanám umdeild aðferð, aðallega vegna 

þess hve erfitt það er fyrir kennara að fylgjast með gerð heimanámsins og meta það. 

Heimanám getur haft góð og jákvæð áhrif á nemanda og þar af leiðandi hækkað 

einkunnir hans, en heimanám getur líka skapað streitu milli foreldra, kennara og 

nemenda sem getur leitt til slakari einkanna og togstreitu innan fjölskyldunnar 

(Trautwein o.fl., 2006).  
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Rannsóknir á heimanámi í íþróttum 

 
Engar rannsóknir hér á landi fundust, þegar leitað var að rannsóknum tengdar 

heimanámi í íþróttum, þó ítarlega væri leitað. Það virðist því vera, að þetta sé 

órannsakað efni hér á landi. Þó fundust nokkrar heimildir erlendis og því þarf að 

styðjast eingöngu við þær.  

Rannsókn var gerð á 47 nemendum í 7. bekk og 48 nemendum í 8. bekk í 

Norður-Karólínu. Þessir nemendur voru látnir halda dagbók yfir 9 vikna tímabil, þar 

sem heimanám í íþróttum var innleidd. Hópnum var svo skipt í tvennt, einn hópurinn 

átti að gera heimanámið einir, en hinn hópurinn átti að gera heimanámið með 

foreldrum. Nemendurnir fengu að velja um nokkur verkefni, svo sem að ganga, 

dansa, skokka, hjóla, synda og nokkrar hópíþróttir eins og hafnabolta og körfubolta. Í 

ljós kom að allir nemendurnir, sem og flestir foreldrarnir, höfðu jákvæða reynslu af 

heimanámi í íþróttum. Um 75% foreldra sögðu einnig að heimanám í íþróttum væri 

mjög góð hugmynd og þeim fannst það vegna þess að hreyfingin hjálpaði börnum 

þeirra að vera í góðu formi, vera virk og heilbrigð. Þá sögðu 78% foreldranna að þau 

höfðu gaman af því að taka þátt í íþróttunum með börnunum sínum. Að lokum voru 

tekin viðtöl við 13 nemendur og foreldra og kom í ljós að allir töldu að heimanám í 

íþróttum ætti að vera partur af skólanum (Smith & Claxton, 2003).  

Í samantekt af 11 rannsóknum, sem allar höfðu það sameiginlegt að snúast 

að heimanám í íþróttum, kom í ljós að heimanám í íþróttum ýtir undir líkamlega 

hreyfingu barna og unglinga. Í skóla í Nýja Sjálandi voru nemendur í fimmta og sjötta 

bekk látnir fá skrefamæli og verkefni sem tengdust honum. Í ljós kom að hópurinn 

sem fékk heimanám tengt hreyfingu, tóku rúmlega 3000 fleiri skref heldur en 

samanburðarhópurinn og var þessi tala sú sama yfir allan hópinn, burt séð frá kyni, 

aldri og skóla (Hill, 2018).  
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Þó svo að til séu fáar rannsóknir um þetta efni þá er hugtakið um heimanám í 

íþróttum ekki nýtt. Í Bandaríkjunum var byrjað að tala um þetta viðfangsefni í kringum 

1960, en það var ekki fyrr en 1997 sem CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) stofnunin í Bandaríkjunum, eða miðstöð fyrir eftirlit með sjúkdómum og 

forvörnum, ráðlagði íþróttakennurum að setja heimanám fyrir nemendur sína (Smith 

& Claxton, 2003). Árið 1998 tók West Central grunnskólinn í Indiana fylkinu upp á því 

að senda nemendur heim með töflu  með fyrirfram ákveðnum æfingum sem 

nemendur áttu að leysa heima hjá sér í hverjum mánuði. Á þessari töflu voru æfingar 

eins og að hlaupa á staðnum í 60 sekúndur, hoppa á staðnum í takt við tónlist, 

skríða eins og krókódíll um gólfið og margt fleira (Gabbei & Hamrick, 2001).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að heimanám í íþróttum eykur samskipti milli barns 

og foreldra, eykur færni og eykur hreyfigetu barna (Gabbei & Hamrick, 2001; Smith & 

Claxton, 2003). 

Gabbei og Hamrick (2001) komust einnig að því að heimanámi í íþróttum er 

hægt að skipta í tvennt; skipulagða og óskipulagða hreyfingu. Skipulögð hreyfing er 

ákveðin hreyfing sem kennarinn velur og segir kennarinn til um hversu oft skal 

framkvæma hreyfinguna. Þetta getur verið að taka ákveðið margar armbeygjur eða 

að stökkva eins hátt og einstaklingurinn getur og mæla hæðina. Skipulögð hreyfing 

er ætluð til að æfa ákveðna hæfni sem annarsvegar væri ekki æfð í venjulegum 

íþróttatíma. Óskipulögð hreyfing er þegar nemendur fá að velja sér hreyfingu sem 

hentar þeim án þess að kennarinn skipti sér af. Þessi hreyfing getur verið að fara út 

að hjóla eða skokka, fara út að leika sér með vinunum og svo margt fleira. Með 

óskipulagðri hreyfingu eru nemendur líklegri til þess að eyða meiri tíma í hreyfingu 

og binda sterkari félagsleg tengsl heldur en með skipulagðri hreyfingu (Gabbei & 

Hamrick, 2001). 



18 
 

Í rannsókn Novak og Lynott frá árinu 2015 kemur fram að heimanám í 

íþróttum er vanmetin og vannotað verkfæri fyrir kennara í íþróttum. Þessi vannotkun 

má líklega rekja til lítils skilnings íþróttakennara á notagildi heimanám í íþróttum og 

hvernig má koma henni af stað. Í sömu rannsókn kemur fram að helsti kostur þess 

að vera með heimanám í íþróttum sé að það geri kennurum kleift að láta nemendur 

hreyfa sig meira í íþróttatímanum ef þeir hafa kynnt sér verkefni tímans fyrirfram þar 

sem minni tími fer í að útskýra íþróttina og hvernig hún spilast og meiri tími í að 

framkvæma íþróttina (Novak & Lynott, 2015).  

Nokkrar rannsóknir hafa fjallað um viðhorf nemenda til íþrótta og í ljós kom að 

flestir nemendur líta ekki á íþróttir sem „alvöru“ fag og hafa því minni virðingu til 

heimanámsins sem lagt er þar fyrir og telja að heimanám eigi ekki að vera hluti af 

íþróttum (Barney & Strand, 2008; Smith o.fl., 2001; Smith & Madden, 2014).  

 

Þátttaka foreldra 

 
Þegar talað er um þátttöku foreldra í heimanámi getur skilgreiningin verið víðtæk og 

flókin. Hún getur, til dæmis, verið að búa til rétt vinnuumhverfi fyrir barnið sitt, að 

stjórna athygli þess, hvetja áfram, finna tíma til að aðstoða barnið og fleira. Þá getur 

viðhorf foreldra til heimanáms einnig haft mikil áhrif á viðhorf barnsins. Ef viðhorf 

foreldra er neikvætt á heimanám getur það haft í för með sér neikvætt viðhorf 

barnsins á heimanám og jafnvel á skólann sem heild og getur það haft áhrif á 

hegðun barnsins. Það hefur þó verið sýnt fram á það að jákvætt viðhorf foreldra og 

góður stuðningur við heimanám getur komið fram sem betri námsárangur í skóla 

(Walker o.fl., 2009).  

Í rannsókn frá árinu 2009 voru 32 fjölskyldur teknar upp á myndband og 

skoðað var hvernig og hvenær foreldrar færu að segja barninu sínu að byrja á 
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heimanáminu. Niðurstaðan úr rannsókninni var, að í nánast öllum tilvikum, voru það 

foreldrar sem tóku frumkvæðið að segja barninu að fara að læra heima innan við 

fimm mínútum eftir að komið var heim, þó svo að þau höfðu ekki hitt hvort annað 

allan daginn. Þetta þýðir að nánast það fyrsta sem fjölskyldur tala um, eftir að þau 

koma heim eftir langan skóladag eða langan vinnudag, er heimanám barnsins og eru 

þessi samskipti yfirleitt ekki jákvæð (Wingard & Forsberg, 2009).  

Rannsóknir sýna að það er algengara að mæður aðstoði barnið við heimanám 

heldur en feður. Í rannsókn frá árinu 2009 kemur fram að 95% mæðra aðstoða 

barnið sitt við heimanám en 70% feðra. Þá kemur einnig fram að tíminn sem 

foreldrar verja við að aðstoða barnið sitt eykst jafnt og þétt því eldra sem barni verður 

(Safont-Mottay, Oubrayrie-Roussel & Lescarret, 2009).  

Þátttaka foreldra í heimanámi barna er þó ekki einungis jákvæð. Í niðurstöðum 

úr rannsókn frá árinu 2006 kemur fram að foreldar kvarta einna helst útaf magni 

heimanáms sem börnin þeirra fá og erfiðleikum þeirra að ljúka því. Foreldrar sem eru 

með lágt menntunarstig kvarta einnig yfir erfiðleikum með að aðstoða börnin sín með 

heimanámið og hefur það mikil áhrif á sjálfsálit og sjálfstraust barnanna (Symeou, 

2009).  

Neikvæð áhrif heimanáms eru nokkur. Þau geta til að mynda haft áhrif á 

frítíma nemanda og þátttöku hans/hennar í skipulögðu eða óskipulögðu félagsstarfi 

eftir skóla. Einnig getur þátttaka foreldra haft neikvæð áhrif. Eins og hæfileg þátttaka 

foreldra í heimanámi nemandans getur haft góð áhrif getur of mikil þátttaka, eða of 

mikil pressa á að klára verkefnið, leitt af sér neikvæð áhrif. Sumir trúa því jafnvel að 

foreldrar hjálpi barninu sínu það mikið að nemandinn vinnur lítið sem ekkert í 

verkefninu (Bylgja Finnsdóttir, 2014). Þegar heimanám verður of mikið, minnka þessi 

jákvæðu tengsl og getur of mikið heimanám valdið spennu og vanlíðan. Of mikið 
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heimanám getur því gert meiri skaða en gagn (Ingvar Sigurgeirsson og Amalía 

Björnsdóttir, 2016). 

Samkvæmt Cooper (2007) geta foreldrar gert ýmsa hluti til þess að tryggja 

það að barnið sitt njóti sín sem best í námi og heimanámi. Hann segir að börn þurfi 

að vera úthvíld, nærð og vel upplögð með jákvæðni í fyrirrúmi þegar þau fara í 

skólann. Til þess að svo megi vera þurfa foreldrar að sýna námi barnsins áhuga og 

láta ekki sitt eigið neikvæða skap eða neikvæða viðhorf hafa áhrif á börnin. Þá er 

einnig mikilvægt að veita barninu góða lærdómsaðstöðu með góðu næði. Það sem 

er þó mikilvægast af þessu öllu er að aðstæðurnar sem foreldrar bjóða barninu upp á 

séu þægilegar og að barnið geti lært undir þeim kringumstæðum sem því líður best 

(Cooper, 2007). 

Þátttaka foreldra í heimanámi nemendanna er mjög mikilvæg og hefur hún 

verið nefnd sem lykilþáttur til að fá heimanám til þess að virka og auka þekkingu og 

getu nemendanna. Rannsóknir sýna fram á það að nemendur eru tilbúnir til þess að 

verja meiri tíma í heimanám þegar foreldrar eru með og eru nemendurnir einnig 

viljugri til þess að klára heimanámið með þátttöku foreldra (Epstein og Van Voorhis, 

2001). 

Samkvæmt niðurstöðum Walker og kollega hans kemur í ljós að þátttaka 

foreldra í heimanámi barna sinna eykur jákvætt viðhorf til heimanáms sem og eykur 

þekkingu á viðfangsefninu og ýtir undir jákvæða hegðun. Einnig kom fram að 

endurgjöf og afstaða foreldra hefðu hvað mest áhrif á nám nemandans, eins og áður 

hefur komið fram. Þá kom einnig fram að þegar foreldrar taka ekki virkan þátt í 

heimanámi barnsins síns komi neikvæð áhrif fram (Walker o.fl., 2001).  
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Hreyfiáætlun 

Þegar hreyfiáætlun er útbúin er mikilvægt að það sé gert eftir að námsáætlun er 

gerð. Ástæðan fyrir þessu er sú að Smith og Madden (2014) komust að því að það 

sé algengt að nemendur nái ekki að tengja heimanámið við það sem er verið að gera 

í skólanum og þess vegna eru nemendurnir líklegri til þess að gera ekki 

heimaverkefnið. Þeir nefna einnig að ef nemendurnir ná að tengja heimanámið við 

íþróttatímann eru þeir líklegri til þess að halda að heimanám í íþróttum sé ekki bara 

meiri vinna eftir skóla (Smith & Madden, 2014).  

Hér á næstu síðu er tillaga um hvernig hægt væri að hafa heimanám í 

íþróttum fyrir yngsta stig. Mjög auðvelt að breyta mánaðaráætluninni og tekur það 

ekki nema rúmlega 10 mínútur að fylla út eina svona töflu.  

 

Nóvember 
 

 

2019 
 

 

Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimtudagur Föstudagur Laugardagur 

     1 2 

     30 
sprellikalla 

3 umferðir 

15 framstig 

15 afturstig 

15 hliðarstig á 
hvorn fót 

3 4 5 6 7 8 9 

Hoppa í takt 
við tónlist 

3 umferðir 

Fara út að 
leika með vini 
í 30 mínútur 
eða meira 

Fara í 5 
kollhnísa 

áfram og 5 
kollhnísa 
afturábak 

Fara í 10 
handahlaup 

3 umferðir 

Kasta bolta 
með foreldra 
30 sinnum 

2 umferðir 

Gera 5 
mismunandi 
teygjur og 
halda í 20 
sekúndur 

Láta foreldra 
búa til körfu 

með 
höndunum og 

hitta 20 
sinnum ofaní 
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10 11 12 13 14 15 16 

10 
armbeygjur 

og 20 
kviðæfingar 

Dripla bolta, 
klappa og 

grípa boltann 
aftur 

10 sinnum 

Hoppa 
jafnfætis upp 

30 tröppur 

Telja hversu 
marga 

sprellikalla þú 
getur gert á 
einni mínútu 

Labba eins 
og hundur 

upp 40 
tröppur 

Fara út að 
ganga með 

forledra 

Fara í sund 
með foreldra 

17 18 19 20 21 22 23 

Fara út á 
leikvöll og 

leika sér í 30 
mínútur eða 

meira 

Hoppa 20 
sinnum á 

vinstri fæti og 
20 sinnum á 

hægri 

Hlaupa á 
staðnum í 30 

sekúndur 

2 umferðir 

Hlaupa hringinn 
í kringum húsið 

5 sinnum 

Dansa eins 
og 

vitleysingur 
við 

uppáhalds 
lagið þitt 

Gera 5 
handstöður 
við vegg. Fá 
foreldra til að 

hjálpa 

Sparka bolta á 
milli með 

foreldra 40 
sinnum eða 

meira 

24 25 26 27 28 29 30 

Hvað geturu 
driplað bolta 
oft án þess 
að missa 

hann frá þér? 

Skríða undir 
alla stólana í 

húsinu 

Gera 20 
froskahopp 

2 umferðir 

Fara í einakrónu 
með vinum eða 

foreldrum 

Hoppa eins 
langt og þú 

getur 10 
sinnum 

Fara út í 
garð og 
reyna að 

halda 
fótbolta eins 

oft og þú 
getur á lofti 

Skríða eins og 
kónguló frá 

svefnherbergin
u, inn í eldhús 

og til baka 

 
Tafla 1 - Dæmi um mánaðaráætlun fyrir heimanám í íþróttum 

 
 
Eins og sést sumstaðar í áætluninni er ætlast til að foreldrar taki virkan þátt í 

heimanámi barnanna þar sem rannsókn Gabbei og Hamrick (2001) sem og 

rannsókn Smith og Claxton (2003) sýndu fram á að þátttaka foreldra með börnum 

sýnum eykur hreyfigetu, færni og hreysti barnanna (Gabbei og Hamrick, 2001; Smith 

og Claxton, 2003). 
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Aðferð 

Til að prófa efnið sem útbúið var í þessu verkefni og þá aðferð sem það byggist á 

þ.e. heimanám í íþróttum voru nemendur og foreldrar þeirra beðnir að taka þátt og 

prófa efnið. 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 95 nemendur í 1. bekk í Hörðuvallaskóla í Kópavogi samtals og 

foreldrar þeirra . Fengin voru leyfi foreldra fyrir þátttöku í verkefninu.   

Mælitæki 

Útbúin var tveggja vikna hreyfiáætlun sem send var útprentuð heim með öllum 

nemendum. Áætlunin var með nýju verkefni á hverjum degi, frá mánudegi til 

föstudags eða alls tíu sinnum. Verkefnin voru skipulögð þannig að foreldrar gæti 

tekið sem mestan þátt í hreyfingunni með börnum sínum (sjá viðauka C). Eftir að 

hreyfiáætluninni lauk var sendur spurningarlisti til foreldra. Spurningarlistinn 

samanstóð af sex spurningum: 

1. Hve oft var heimanámið framkvæmd á þessum tveim vikum? 

2. Hve oft tók foreldri þátt í að framkvæma hreyfinguna? 

3. Hvernig fannst þér að hafa heimanám tengda hreyfingu? 

4. Gætir þú hugsað þér að hafa heimanám í íþróttum sem hluta af almennu 

skólastarfi? 

5. Hvernig fannst þér/ykkur verkefnið? 

6. Einhverjar athugasemdir? 
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Framkvæmd 

Notast var við hreyfiáætlun sem send var útprentuð heim með nemendum (sjá 

viðauka C). Einnig var áætlunin send með tölvupósti og sett inn á mentor.is til þess 

að foreldrar gætu haft greiðan aðgang að áætluninni hvar sem þau voru stödd. 

Hreyfiáætlunin var framkvæmd á tímabilinu 15. til 27. mars 2020 og eins og áður 

sagði voru 95 nemendur sem tóku þátt ásamt foreldrum sínum. Spurningarlisti var 

svo sendur á foreldra. Svarað var í gegn um netið og voru svörin nafnlaus og ekki 

rekjanleg. Alls fengust svör frá 55 foreldrum. 
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Niðurstöður  

 

Svör við lokuðum spurningum 

 
Foreldrar voru spurðir hversu oft heimanámið var framkvæmd á þessum tveim vikum 

og var hægt að velja milli sex mismunandi valmöguleika eins og sést á mynd 1. Góð 

dreifing þátttöka var þar sem 60% framkvæmdu heimanámið 8 sinnum eða oftar. 

Aðeins einn gerði heimanámið 0-1 sinni.  

 

 
Mynd 1 - Sýnir hversu oft heimanám var framkvæmd á tveim vikum. 

 

 
Á mynd 2 sést hversu oft foreldri tók þátt í að framkvæma hreyfinguna með barninu 

sínu. Nokkuð jöfn dreifing var á svörum við þessari spurningu þar sem flestir 

foreldrar tóku þátt 4-5 sinnum með barninu, eða 25% þeirra sem svöruðu. Fimmtugur 

eða 20% þeirra sem svöruðu tóku þátt í hreyfingunni á hverjum degi og 22% tóku 

þátt 8-9 sinnum. Aðeins þrír foreldrar, eða 5% þeirra sem svöruðu, tóku 0-1 sinni þátt 

í hreyfingunni með barninu sínu.  
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Mynd 2 - Sýnir hversu oft foreldri tók þátt í hreyfingunni með barninu sínu. 

 
 
Spurt var hvernig foreldrum fannst að hafa heimanám tengt hreyfingu og var skali frá 

0-10 þar sem 0 var alls ekki nógu gott en 10 frábært. Á mynd 3 sést að mikill 

meirihluti foreldra gaf heimanáminu 10 á skalanum, eða 65%. Aðeins einn af þeim 

55 sem sendu inn svör gaf heimanáminu einkunn fyrir neðan 5 á skalanum. Þess má 

geta að 47 af 55, eða 85%, gáfu heimanáminu 8 eða hærra á skalanum.  

 

 
Mynd 3 - Sýnir hvernig foreldrum fannst að hafa heimanám tengda hreyfingu. 
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Á mynd 4 sést svar foreldra við spurningunni hvort þau gætu hugsað sér að hafa 

heimanám í íþróttum sem hluta af almennu skólastarfi. Í ljós kom að 46 þeirra sem 

svöruðu, eða 86% sögðu að heimanám í íþróttum ætti að vera hluti af almennu 

skólastarfi. Aðeins 9, eða 16%, svöruðu neitandi.  

 

 
Mynd 4 - Sýnir hlutfall foreldra sem gætu hugsað sér að hafa heimanám íþróttum sem hluta af 

almennu skólastarfi. 

 
 

Svör við opnum spurningum 

Foreldrar voru spurðir hvernig þeim fannst verkefnið og fengust alls 14 svör þar sem 

flest svörin voru jákvæð. Fjórir af foreldrunum svöruðu með „mjög skemmtilegt“ eða 

„gaman“. Þá voru líka nokkrir sem hugsuðu um fjölskyldusamveruna sem verkefnið 

gaf kost á og sögðu „Virkilega gaman, góð hugmynd af samvinnu. Hlógum mikið og 

lærðum á líkamann í leiðinni“ og „Mjög skemmtilegt, gaman fyrir alla fjölskylduna“. 

 Því næst voru foreldrar spurðir hvort þeir væru með einhverjar athugasemdir 

um verkefnið og fengust alls 16 svör. Eitt foreldri sagði „Þetta er góð pæling með 

heimanám og íþróttir fyrir þau börn sem eru ekki í skipulögðu íþróttastarfi. Barnið mitt 
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stundar tvær íþróttir fimm sinnum í viku og heimanám væri því óþarft að mínu mati“. 

Annar foreldri svaraði á svipuðum nótum en hann sagði „Finnst krakkar ekki þurfa 

heimanám í íþróttum, þau eru allan daginn á hreyfingu allavegana mín og úti að 

labba, finnst aðeins of mikið að bæta auka heimanámi fyrir íþróttir á krakka“.  

Svo voru þrír foreldrar sem vildu helst meira af æfingum á hverjum degi, eitt 

foreldri svaraði „Skemmtilegt,  mætti vera fleiri verkefni á hverjum degi“ og annar 

sagði „frábært verkefni. Gerðum einnig mikið af æfingum sem ekki voru í 

heimanáminu. Mögulega var heimanámið hvatning til frekar hreyfingar á heimilinu, 

sem er mjög ánægjulegt“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða tvo hluti, annarsvegar hvort foreldrar og 

börn hafi jákvæð viðbrögð við heimanámi í íþróttum og hinsvegar hvort heimanám í 

íþróttum gæti orðið hluti af almennu skólastarfi hér á landi. Þegar fyrri rannsóknir eru 

skoðaðar kemur í ljós að mikil jákvæðni fylgir heimanámi í íþróttum og sést það 

einna helst í rannsókninni hjá Smith og Claxton (2003) en þar kom í ljós að 75% 

foreldra sögðu að heimanám í íþróttum væri góð hugmynd og að 78% foreldranna 

höfðu gaman af því að taka þátt í hreyfingunni með barninu sínu (Smith & Claxton, 

2003). Mjög svipaðar niðurstöður komu í ljós í þessari rannsókn þar sem 84% 

foreldra hafa jákvæða reynslu af heimanáminu og segja að það ætti að vera partur af 

almennu skólastarfi. Þá var einnig meirihluti foreldra sem tóku þátt í hreyfingu barna 

sinna fimm sinnum eða oftar. Fyrri rannsóknir á heimanámi í íþróttum gefa líka til 

kynna að samskipti milli barns og foreldra eyks með heimaverkefnunum (Gabbei og 

Hamrick, 2001; Smith & Claxton, 2003).  

Það sem höfundi fannst áhugaverðast en jafnframt skemmtilegast við gerð 

rannsóknarinnar, var hversu mikil og jákvæð þátttakan var frá foreldrum og börnum. 

Börnin voru mjög dugleg við það að minna hvort annað á að gera heimanámið, í og 

eftir skóla, og voru börnin einnig mjög dugleg að segja höfundi frá því að þau gerðu 

heimanámið daginn áður. Þá voru foreldrar einnig mjög duglegir við að senda póst á 

höfund og hrósa verkefninu.  

Þó svo að rannsóknin hafi ekki spurt beint út hvort samskiptin á heimilinu hafi 

aukist með innleiðingu heimanáms í íþróttum þá gefa svör foreldranna við opnu 

spurningunum til kynna að samskipti hafa aukist og að börn og foreldrar hafi eytt 

meiri tíma saman vegna heimanámsins. Aukin samskipti milli barns og foreldra er 

eitthvað sem væri mjög spennandi að skoða í framhaldinu af þessari rannsókn og 
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hvort að þessi samskipti eru jákvæð eða neikvæð þar sem, samkvæmt rannsókn 

Wingard og Forsberg (2009), er heimanám eitt það fyrsta sem börn og foreldrar tala 

um eftir að foreldrar koma heim úr vinnu og eru þessi samskipti yfirleitt ekki jákvæð 

(Wingard og Forsberg, 2009).  

Einnig væri áhugavert að skoða hvernig hægt væri að nota heimanám í 

íþróttum með öðrum hætti. Hægt væri til dæmis að nota heimanámið til þess að 

undirbúa nemendur fyrir íþróttatímann sem er framundan. Í því sambandi væri hægt 

að leggja fyrir nemendur verkefni sem felur í sér að kynna sér leikreglurnar í 

körfubolta, sem væri þá viðfangsefni íþróttatímans daginn eftir. Með því er hægt að 

spara sér mikilvægan tíma við að útskýra reglur leiksins og nemendurnir geta farið 

að hreyfa sig mun fyrr og nýta tímann betur. 

Ein helsta spurningin sem vaknar hjá höfundi þegar niðurstöður eru skoðaðar 

er, þó svo að þátttakan sé mjög góð, hvernig væri hægt að bæta hana og fá fleiri 

krakka til þess að hreyfa sig. Höfundi dettur í hug að kannski var of mikið að hafa 

heimanám í íþróttum á hverjum degi og var það kannski fráhrindandi fyrir suma. 

Hægt væri að fækka dögunum og hafa bara heimanám á þeim dögum sem 

nemendur eru ekki í íþróttatíma í skólanum. Einnig væri hægt að setja upp tvö til þrjú 

verkefni fyrir hverja viku og leyfa svo börnum og foreldrum að velja á hvaða dögum 

þau vinna heimanámið. Með þessu væri hægt að létta aðeins undir og væri þá 

kannski fleiri tilbúnir til þess að taka þátt. 

 

Takmarkanir á verkefninu 

Sama dag og rannsóknin fer af stað, þann 16. Mars 2020, er samkomubann 

sett á á Íslandi vegna COVID-19 og voru íþróttatímar og tómstundir lagðar niður. Við 

það varð þetta verkefni nánast eina hreyfingin sem börnin fengu. Í Hörðuvallaskóla, 
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þar sem rannsóknin fór fram, voru íþróttir alveg lagðar niður hjá 1.bekk á þeim tíma 

sem rannsóknin fór fram. Þessi staða í samfélaginu gæti verið ein ástæða fyrir því 

hversu mikil þátttaka var í rannsókninni og væri því gaman að framkvæma 

rannsóknina aftur seinna þegar þessu ástandi er lokið og sjá hvort þátttakan sé 

svipuð. 

Önnur takmörkun verkefnisins er að aðeins var skoðaður 1.bekkur. Áhugavert 

væri að rannsaka eldri nemendur, til dæmis einn 4. Bekk og svo einn 10.bekk, til 

þess að sjá hvort niðurstöður milli ára séu svipaðar.  
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Viðaukar 

Viðauki A 

Póstur til forelda þeirra barna sem tóku þátt í rannsókninni 
 
Góðan daginn, 

 

Andri Hjartar heiti ég og er íþróttakennarinn í 1.bekk. samhliða því að kenna er ég að 

skrifa mastersritgerð sem ber heitið "heimanám í íþróttum".  

Fyrir 2 árum komst ég að því að þetta viðfangsefni hefur ekki verið rannsakað 

almennilega frá því árið 1998, eða þegar ég var sjálfur á leikskóla, því ákvað ég að 

gera þetta að mínu umfjöllunarefni og langaði að biðja ykkur foreldra og börn ykkar 

að taka þátt í rannsókn með mér á heimanámi í íþróttum. Rannsóknin tekur 2 vikur 

og felur í sér að framkvæma eitt hreyfitengt verkefni á hverjum degi (fyrir utan 

helgar). Í viðhengi á þesum póst er ég búinn að setja hreyfiáætlun sem fylgt er. 

Einnig er þessi áætlun komin í lestrarvasana hjá öllum nemendum og mun hún líka 

vera aðgengileg inni á mentor. Rannsóknin byrjar næsta mánudag þann 16. mars og 

stendur yfir í 2 vikur. Eftir þessar 2 vikur mun ég svo senda stuttann spurningarlista á 

alla til þess að fá smá endurgjöf frá ykkur. Einnig í viðhengi er leyfisbréf sem stendur 

á allar helstu upplýsingar um mig og leiðbeinanda minn innan Háskólans í Reykjavík. 

ég vonast innilega til þess að sem flestir sjái sér fært að taka þátt í þessari rannsókn 

með mér. 

 

Kær kveðja 

Andri Hjartar Grétarsson 
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Viðauki B 

 
 
 
 

 
 

Leyfisbréf til þátttöku í rannsókn um heimanám í íþróttum 
 

Góðan daginn, Andri Hjartar heiti ég og er íþróttakennari í 1. Bekk. Ég er í starfsnámi 

í Hörðuvallaskóla sem er partur af kennaranámi mínu við Háskólann í Reykjavík þar 

sem ég er á síðustu önn námsins. Hluti af kennaranáminu er að gera rannsókn á efni 

tengdu íþróttakennslu og hef ég ákveðið að rannsaka heimanám í íþróttum. Mig 

langar að biðja þig/ykkur að taka þátt í þessari rannsókn með mér sem mun standa 

yfir í 2 vikur. 

Rannsóknin virkar þannig fyrir sig að verkefnaáætlunin sem fylgdi þessu leyfisbréfi, 

og er einnig inni á mentor.is nær yfir 2 vikur. Á hverjum virkum degi er nýtt verkefni 

sem krakkarnir framkvæma með aðstoð foreldra eða annara aðstandenda. Við lok 

rannsóknarninnar mun svo vera sendur heim spurningalisti fyrir þá sem tóku þátt í 

rannsókninni til þess að fá álit ykkar á heimanáminu. Markmið rannsóknarinnar er að 

fá börnin til þess að hreyfa sig örlítið meira á hverjum degi og hvetja foreldra til að 

taka þátt.  

Öll gögn sem safnað verður við þessa rannsókn eru nafnlaus og mun ekki vera hægt 

að tengja börn né foreldra við nein einstaklingsgögn. Ef þú/þið viljið ekki taka þátt í 

þessari rannsókn væri gott að fá að vita það á netfangið andri.h@kopavogur.is.  Ef 

aðrar spurningar vakna upp í tengslum við rannsóknina er einnig hægt að hafa 

samband við leiðbeinanda minn við Háskólann í Reykjavík, hana Ásrúnu 

Matthíasdóttur á netfangið asrun@ru.is. 

 

 

 

 

Andri Hjartar Grétarsson                   Ásrún Matthíasdóttir 

 

 

mailto:andri.h@kopavogur.is
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Viðauki C  

 
Hreyfiáætlunin sem send var heim með nemendum  
 
 

Mars 
 

 

2020 
 

 

Sunnudagur Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudag
ur 

Fimtudagur Föstudagur Laugadagur 

15 16 17 18 19 20 21 

 

 
20 
sprellikallar 

3 umferðir 

Dansa í 
takt við 
uppáhalds 
lagið sitt 
með 
foreldra 

 

Kasta bolta 
með 
foreldra 30 
sinnum 

2 umferðir 

Kasta bolta 
upp í loft, 
klappa 3x 
og grípa 
boltann 
aftur 10 
sinnum 
með 
foreldra 

Bjarnagan
ga frá 
svefnherb
erginu að 
eldhúsinu 
og til baka 
að 
svefnherb
erginu 

 

22 23 24 25 26 27 28 

 Hlaupa á 
staðnum í 
30 
sekúndur 
með 
foreldra 

2 umferðir 

Sparka 
bolta á milli 
með 
foreldra 40 
sinnum 
eða meira 

Skríða eins 
og kónguló 
frá 
svefnherbe
rginu, inn í 
eldhús og 
til baka 

Fara út á 
leikvöll 
með 
foreldra og 
leika sér í 
30 mínútur 
eða meira 

Gera 5 
handstöðu
r við vegg. 
Fá foreldra 
til að 
hjálpa 
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Viðauki D 

Spurningar sem sendar voru til foreldra eftir rannsóknina 
 

1. Hve oft var heimanámið framkvæmd á þessum tveim vikum?  

- Alla daga 

- 8-9 

- 6-7 

- 4-5 

- 2-3 

- 0-1 

 
2. Hversu oft tók foreldri þátt með barninu að framkvæma hreyfinguna? 

- Alla daga 

- 8-9 

- 6-7 

- 4-5 

- 2-3 

- 0-1 

 
3. Hvernig fannst þér/ykkur að hafa heimanám tengda hreyfingu? 

- Frábært 

- Gott 

- Allt í lagi 

- Slæmt 

- Alls ekki nógu gott 

 
4. Gætir þú hugsað þér að hafa heimanám í íþróttum sem hluta af skólastarfi? 

- Já 

- Nei 

 

5. Hvernig fannst þér verkefnin? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6. Athugasemdir? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


