
Viðhorf foreldra til heimanáms barna sinna 

 

Elísabet Lovísa Björnsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.Ed.-gráðu  

í grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið 

 

Desember  2009 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs 

 

 

 

 

 

 

 

Viðhorf foreldra til heimanáms barna sinna 

 

 

 

Elísabet Lovísa Björnsdóttir 

290481-5389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

Kennaradeild, grunnkólakennarafræði 

Desember 2009 



2 

 

Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru foreldrar og heimanám. Í fyrri hlutanum er efnið skoðað út 

frá fræðilegum heimildum og í þeim seinni fjallað um rannsókn sem ég framkvæmdi í 

samvinnu við einn grunnskóla. Athugað var viðhorf foreldra til heimanáms barna sinna s.s. 

hvernig þeim gengur að aðstoða börn sín við heimanám, hvað felist í heimanámi, mikilvægi 

þess, samstarf við skóla og fleira.  

Rannsóknin var gerð með blandaðri aðferð þar sem spurningalistar voru lagðir fyrir 

þátttakendur með opnum og lokuðum spurningum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

foreldrar barna sem valdir voru af handahófi úr öllum árgöngum skólans. 

Helstu niðurstöður eru þær að foreldrar eru almennt jákvæðir í garð heimanáms barna 

sinna. Telja þeir það mikilvægt framhald skólastarfsins þar sem foreldrar tengjast námi barna 

sinna betur sem og skilningur sé dýpkaður, færni, sjálfstæði og skipulagskunnaátta sé elfd. 

Foreldrar telja sig langflestir ágætlega í stakk búna til þess að aðstoða börn sín og eiga í góðri 

samvinnu við skólann. Margir bentu á leiðir til þess að bæta um betur sem á eflaust eftir að 

nýtast skólanum til góðs. 

 

 

 

 

  



3 

 

Formáli 

Ritsmíð þessi er lokaverkefni mitt til B.ed. gráðu í grunnskólakennarafræði á Mennta-

vísindasviði Háskóla Íslands.  

Mig langar að þakka sérstaklega fjölskyldu minni fyrir ómetanlegan stuðning og þolinmæði. 

Mamma er loksins að klára skólann sinn og verða synirnir og eiginmaðurinn einkar ánægðir. 

Sérstakar þakkir fær leiðsögukennari minn Guðmundur B. Kristmundsson dósent við Háskóla 

Íslands fyrir frábæra leiðsögn. Einnig vil ég þakka Gunnari Jónssyni skólastjóra fyrir 

ráðleggingar og einstaka liðsinni við gerð rannsóknarinnar og Helgu Hildi Snorradóttur fyrir 

yfirlesturinn og góð ráð. Að sjálfsögðu þakka ég foreldrum sem sáu sér fært að taka þátt í 

rannsókn minni, án þeirra hefði hún ekki gengið upp. 

 

Reykjanesbær, 17. desember 2009  

Elísabet Lovísa Björnsdóttir 
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1. Inngangur 

Í kennaranámi mínu hefur verið tíðrætt um mikilvægi samstarfs heimilis og skóla. Foreldrar 

bera jú ábyrgð á uppeldi barna sinna en grunnskólarnir gegna mikilvægu hlutverki í lífi 

barnanna í heil tíu ár. Þegar barn byrjar í skóla er jafn mikilvægt að bjóða foreldrana 

velkomna ekki síður en börnin. Foreldrar þurfa aðlögunartíma, það er stórt skref að setja barn 

sitt í grunnskóla frá leikskóla. Ákveðið frjálsræði sem barnið hafði áður minnkar, allt í einu 

þarf að vinna heimanám að skóla loknum í stað þess að geta farið beint að leika. Smátt og 

smátt aðlagast börnin, námsefnið þyngist eftir því sem þau verða eldri. En hvernig er með 

foreldrana?  

Frá því ég hóf mitt kennaranám, eftir að hafa kennt í grunnskóla og sem foreldri barns 

í 2. bekk hef ég velt fyrir mér heimanámi og hvernig foreldrar telja sig í stakk búna til þess að 

aðstoða börn sín við það. Finnst þeim heimanám yfir höfuð vera mikilvægt? Ég hef heyrt 

ýmsar umræður varðandi heimanám og gildi þess, bæði frá foreldrum og kennurum. 

Foreldrum finnst það oftar en ekki hálfgerð kvöð en kennarar eru frekar á þeirri skoðun að 

heimanám sé nauðsynlegt til undirbúnings, það efli skilning og auki færni.  

Mér lék forvitni á að vita hvað foreldrum finnst raunverulega um heimanám barna 

sinna. Ég setti því fram rannsóknarspurningu ásamt undirspurningum. 

Hvert er viðhorf foreldra til heimanáms barna sinna? 

 Hvað telja þeir að felist í heimanámi og hversu mikilvægt er það? 

 Hvernig gengur þeim að aðstoða börn sín við heimanámið? 

 Hvernig er samstarf þeirra við skólann varðandi heimanámið? 

Í fyrri hlutan ritgerðarinnar skoða ég ýmsar fræðilegar heimildir og set fram þær sem svara 

rannsóknarefni mínu einna best. Í seinni hlutanum eru niðurstöður rannsóknar minnar sem ég 

vann í samstarfi við Heiðarskóla í Reykjanesbæ og foreldra nemenda skólans. 
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2. Heimanám 

2.1. Hvað er heimanám? 

Eðli orðsins samkvæmt er heimanám nám sem fer fram heima en  í raun þarf það ekki 

endilega að fara fram heima eins og komið verður að síðar. Uppruni orðsins gæti hafa komið 

til þegar eiginleg seta á skólabekk var mun styttri en nú og hluti námsins fór fram í 

heimakennslu. Afi sagði eitt sinn að hann hefði verið í skóla í tvær vikur að hausti og tvær að 

vori og síðan var heimanám í tvær vikur þar sem móðir hans sat með honum við lærdóminn. 

En tímarnir hafa aldeilis breyst. 

Margir telja heimanám áríðandi þátt skólastarfsins. Í Aðalnámskrá grunnskóla er ekki 

sérstakur kafli um heimanám en þar er nefnt að það sé mikilvægur þáttur þess að foreldrar séu 

upplýstir um gengi barna sinna í náminu og þar með aukist líkur á að þeim líði og gangi betur 

í skólanum.
1
 

Lyn Corno segir að það að kennarar leggi fyrir heimanám sé hefð og hún verði alltaf 

til staðar. Heimanám er hluti af skólanámskrá og í raun framlenging á skólanum. Nemendur 

læra ekki endilega heima heldur stundum hjá vinum, á bókasafninu o.s.frv. Varlega þarf að 

fara í að ætla hluta námsefnis skólanámskrár til heimavinnu því aðstæður nemenda eru 

misjafnar og verkefni ekki unnin undir handleiðslu kennara. Vegna þessa er erfitt að hafa 

efnið sem unnið er í heimanámi jafnfætis því sem kennt er í skólastofunni til prófs. 

Heimaverkefnin eiga ekki að vera leikur heldur krefjandi en hugsanlega skemmtileg líka, þau 

þurfi ekki að vera eins fyrir alla nemendur heldur löguð að hverjum og einum.
2
 

Í bókinni Looking in classrooms er heimanám sagt mjög umdeilt. Suðningsmenn 

heimanáms segja það mikilvæga framlengingu á skólanum til heimilisins þar sem nemendur 

geta dýpkað þekkingu sína, þróað með sér sjálfstæð vinnubrögð, skipulagningu, ábyrgð og 

sjálfsaga. Andstæðingar segja hins vegar að heimanám sé ekki vera þess virði. Álag á 

fjölskyldur eykst og nemendur hafi mismunandi félagslegar aðstæður og stuðning heima fyrir 

og því hafi þeir sem minna mega sín enn meira fyrir náminu en ella.
3
 

                                                 
1
 Aðalnámskrá grunnskólanna 2006:21 

2
 Corno, 2000:529-531 

3
 Good og Brophy, 2003:393 
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Harris M. Cooper skilgreinir heimanám sem verkefni sem kennari felur nemendum að 

gera utan skólatíma en þó eru þau ekki endilega unnin á heimilinu sjálfu.
4
 

MacBeath og Turner segja heimanám í þrengsta skilningi vera ákveðið verkefni sem 

sett er fyrir og á að ljúka heima fyrir ákveðinn tíma og markmið þess séu skýr, t.d. að læra 

stafsetningu fimm orða. Heimanám í víðasta skilningi er hins vegar nám sem á sér stað utan 

skólans og stendur yfir í lengri tíma t.d. að vera meðvitaður um umhverfi sitt. Ganga má út frá 

því að nemandi vinni sjálfstætt, fái eða þurfi leiðsögn frá fullorðnum, fái hjálp frá systkini eða 

vinni verkefni með vinum sínum. Heimanámið getur átt sér stað hvar sem er nema ekki í 

kennslustund. Í heildina er heimanám efnislega hluti af námsáætlun, á sér stað utan 

kennslustofunnar og er að mestu á ábyrgð nemandans sjálfs.
5
 

Heimanám hefur verið umdeilt sérstaklega í ljósi þess að mjög erfitt getur verið að meta það 

og áhrif þess á árangur nemenda. Ekki er nákvæmlega vitað hvort heimanámið hafi jákvæð 

eða neikvæð áhrif á nemandann þar sem hann fer með það heim og vinnur það án kennara. 

Umræðan gagnvart heimanámi er oft neikvæð og er þá helsta ástæðan heimanám í þrengsta 

skilningi eins og áður var nefnt, verk sem unnið er af skyldu frekar en áhuga. Kennarar meta 

mest verk nemenda sem unnin eru af frumkvæði og áhuga. Þrátt fyrir þetta eru fáir sem halda 

því fram að nám eigi eingöngu að fara fram innan skólastofunnar.
6
 

2.2. Markmið heimanáms 

Markmið heimanáms þurfa að vera skýr. Samkvæmt samtökunum Heimili og skóli eru 

markmið heimanáms eftirfarandi: 

• að ljúka við eða vinna úr verkefnum sem unnin voru í skólanum.  

• að vinna verkefni sem festa námsatriði betur í minni.  

• undirbúningur fyrir kennslustund; t.d. með lestri í námsbók.  

• að temja nemendum sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.  

• að gefa foreldrum tækifæri til þess að fylgjast með náminu og veita barninu stuðning.
7
 

Margir bæklingar og handbækur varðandi skóla hafa verið gerðar fyrir foreldra.
8
 Skólar eru 

orðnir meðvitaðari um mikilvægi gæðastjórnunar og kemur þar tilskipun um sjálfsmat 

                                                 
4
 Cooper 2001:3 

5
 MacBeath og  Turner 1990:1 

6
 MacBeath og Turner 1990:1 

7
 Heimili og skóli 2006 

8
 MacBeath og Turner 1990:11 
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grunnskóla sennilega sterkt inn.
9
 Í þessum handbókum og bæklingum, sem hér á Íslandi eru 

venjulega skólanámskrárnar, hafa komið fram ýmsar ástæður fyrir heimanámi. Algengastar 

eru þær sem efla skilning á námsefni, góðar venjur og sjálfsaga. Fleiri ástæður hafa verið 

nefndar t.d. þjálfa atriði sem kennd voru í kennslustund, undirbúningur fyrir næstu 

kennslustund, efla kunnáttuna við að nota bókasöfn og aðra gagnagrunna, efla 

skipulagshæfileika, foreldrasamstarf og uppfylla væntingar foreldra, nemenda, kennara og 

samfélagsins.
10

 

Good og Brophy vitna í rannsókn Epstein frá árinu 2001 þar sem settar eru upp tíu 

ástæður fyrir heimanámi. Sumar þeirra eru venjulegri en aðrar og aðrar eru ekki við hæfi, 

sérstaklega þær sem segja að heimanám sé sett fyrir þeim tilgangi að refsa. Að þeirra mati eru 

raunsæjustu og mikilvægustu ástæðurnar; æfing, undirbúningur, að þroska nemendur og 

samskipti foreldra og barna. Ástæðurnar tíu sem áður voru nefndar eru: 

 Æfing – aukinn hraði, leikni og viðhalda kunnáttu. 

 Undirbúningur – tryggja undirbúning fyrir næstu kennslustund eða ljúka verkefnum 

sem byrjað var á í kennslustund. 

 Þátttaka – virkja áhuga og ánægju nemenda á viðfangsefninu. 

 Persónulegur þroski – auka ábyrgð nemenda, þrautseigju, skipulagshæfileika, 

sjálfstraust og koma auga á og þróa hæfileika þeirra og hæfni sem ekki eru kenndir í 

kennslustund. 

 Jafningjasamskipti – hvetja nemendur til þess að vinna saman og læra hver af öðrum. 

 Samskipti foreldra og barns – koma á samskiptum milli foreldra og barns um 

mikilvægi náms og nýta það í raunveruleikanum sem og að foreldrar séu meðvitaðir 

um nám barnsins. 

 Samskipti foreldra og kennara - gerir kennara mögulegt að upplýsa foreldra um 

skólastarfið, hvað er verið að kenna hverju sinni og hvernig barni þeirra gengur í 

skólanum. 

 Almannatengsl – sýnir samfélaginu að skólastarfið er vinnustaður með heimavinnu. 

Tengja verkefni nemenda við samfélagið. 

 Stefna – framfylgja stefnu skólayfirvalda um ákveðið magn heimavinnu á ákveðnum 

tíma. 

                                                 
9
 Aðalnámskrá grunnskóla 1999:39 

10
 MacBeath og Turner 1990:11 
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 Refsing – refsa fyrir vandamál í hegðun eða vinnusemi.
11

 

Markmið og tilgangur með heimanámi getur verið góður og gildur. En hafa þarf í huga að 

verkefnin séu fyrir alla, lengd þeirra og erfiðleikastig séu raunhæf þannig að nemendur geti 

unnið þau sjálfstætt.
12

 

2.3. Árangur heimanáms 

Árangur heimanáms hefur verið umdeildur. Eins og áður hefur verið komið inn á þá hafa 

nemendur mismunandi bakland og því getur heimanám eflt einn sem hefur mikinn stuðning 

heima fyrir meðan annar hefur engan. Áhrif heimanáms hafa þó ekki eingöngu áhrif á 

námsárangurinn sjálfan heldur getur eflt nemanda sem einstakling þegar til lengri tíma er litið. 

Heimanám getur líka verkað lýjandi á nemanda líkt og vinnandi fullorðið fólk getur orðið 

langþreytt á að þurfa alltaf að taka vinnu með sér heim eftir fullan vinnudag.  

Lyn Corno tekur djúpt í árinni og heldur því fram að börn sem leggja auka skólavinnu 

á sig utan kennslustofu eru líklegri til þess að aðlagast betur hörkunni í námi á æðra stigi. Í 

besta falli þróa nemendur með sér hæfileikann til náms á háskólastigi með auka æfingum og 

styrkingu í gegnum heimanám. Nemendur sem hafa sterka heimanámssögu hafa aukna 

tilhneigingu til að fara í háskólanám. Þegar börn upplifa flæði heimnáms í gegnum 

skólagöngu sína endast þau nógu lengi í skóla til þess að verða færir námsmenn og verða 

hámenntaðir að lokum. Áhrifin koma fram til lengri tíma litið.
13

  

Í rannsókn sem MacBeath og Turner gerðu kom fram að foreldrar og kennarar hafa 

sömu skoðun á gildum heimanáms en nemendur meti heimanám undir vissum skilyrðum. 

Skilyrðin voru að verkefnin væru vel útskýrð, góður fyrirvari gefinn, nægjanlegur tími til 

úrvinnslu, viðfangsefnið áhugavert og verkefnið væri í hæfi við getu þeirra. Kennarar og 

foreldrar bera mikla ábyrgð á að hvetja nemendur til að vinna heimanám sitt. Mestar líkur eru 

á að heimanám skili sér þegar skólinn fylgist með því og gefur nemendum með 

námserfiðleika og/eða í erfiðum félagslegum aðstæðum auka stuðning.
14

 

Í rannsókn sem getið er um í kafla um heimanám í Looking in classrooms virðast lítil sem 

engin tengsl milli magns heimanáms og námsárangurs hjá nemendum á yngsta stigi og 

                                                 
11

 Good og Brophy 2003:394-395 
12

 Good og Brophy 2003:397 
13

 Corno 2000:530 
14

 MacBeath og Turner 1990:24 
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miðstigi. Sambandið er meira á milli tímans sem nemendur eyða í heimanám og matið á því 

heldur en magnsins.
15

 

Ýmsar kannanir á áhrifum heimanáms hafa verið gerðar og sýna bæði kosti þess og 

galla. Einnig gætir áhrifanna bæði til lengri og skemmri tíma. Jákvæð áhrif sem nefna má eru 

að börn geta dýpkað skilning sinn á námsefninu og tileinkað sér það betur. Þau geta melt betur 

upplýsingarnar frá kennaranum úr kennslustundinni og skoðað með gagnrýnum hug. 

Nemendur sem sinna heimanámi sínu eru líklegri til að tileinka sér góðar námsvenjur og líta 

skólann jákvæðum augum og þar af leiðandi betri samskipti við kennara. Einnig verða 

samskipti við foreldra verða betri. Nemendur verða frekar sjálfstæðari og skipulagðari með 

því að vinna heimanám auk þess að öðlast meiri sjálfsaga. Þeir þættir eru að mati fræðinga 

kostir sem nýtast þegar nemendur verða eldri og koma út á vinnumarkaðinn. Neikvæðu 

áhrifin eru hins vegar að nemendur missa áhuga á námsefninu og sína þreytueinkenni, bæði 

líkamlega og andlega. Þeir draga frekar úr þátttöku í félagsstarfi skólans sem og að hitta vini 

sína eftir því sem lengri tími fer í heimanám. Nemendur geta upplifað þrýsting frá foreldrum 

um námsárangur og aðstæður heima verða erfiðari. Getur þetta orðið til þess að nemendur fari 

að svindla og fái t.d. að sjá verkefni/niðurstöður hjá öðrum eða fá jafnvel of mikla hjálp frá 

foreldrum sem stýra þeim í gegnum heimanámið. Tilgangurinn með heimanáminu er því 

enginn og bitnar mest á barninu. Heimanám á það líka til að auka mismun milli sterkra og 

slakra nemenda.
16

 Erfitt er þó að meta nákvæm áhrif. 

Við samanburð þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á heimanám í Bandaríkjunum 

kemur í ljós að í 70% tilvika eru áhrif heimanáms jákvæð en þó eru ýmsir þættir sem athuga 

þarf nánar. Jákvæð áhrif eru meira áberandi hjá eldri nemendum og mismunandi eftir hvaða 

námsgrein átt er við. Hægt er að greina áhrif ýmissa þátta einstakra námsgreina sem lagt var 

áherslu á eins og t.d. í stærðfræði.
17

 

Í heildina verður afrakstur heimanáms jákvæður ef kennarinn undirbýr sig vel og gerir 

heimaverkefni við hæfi nemenda og útskýrir vel til hvers er ætlast og foreldrar eru meðvitaðir 

um markmið heimanámsins. Heimanámið þarf að vera fjölbreytt og áhugavert og blandað 

                                                 
15

 Good og Brophy 2003:394 
16

 Cooper 2001:6-10 
17

 Cooper 2001:14-15 
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saman úr ýmsum námsgreinum því annars getur það valdið námsleiða og skilar alls ekki 

tilætluðum ávinningi.
18

 Kennarastarfið er margslungið og er þetta einn fjölda þátta þess. 

2.4. Heimanám skylda? 

Heimanám hefur verið við lýði í áraraðir. Spurning er hvort það sé orðin ákveðin hefð í 

skólastarfi eða er það skylda? Við yfirferð laga um grunnskóla 1995 nr.66 og 2008 nr.91 

kemur í raun ekkert fram um heimanám sem slíkt. Allt námsefni er meira falið í hendur 

skólanna sjálfra þar sem þeir eru skyldugir til þess að gefa út skólanámskrá í samræmi við 

Aðalnámskrá grunnskólanna.
19

 Í henni er heimanám nefnt sem tæki til þess að efla samskipti 

foreldra og skóla og með þátttöku foreldra í heimanámi aukist líkur á góðum árangri í námi og 

vellíðan barnsins í skólanum.
20

 Yfirvöld hvers skóla geta því stjórnað hvort og í hversu miklu 

magni heimanám er. Þó má geta þess að í lögum um grunnskóla er tiltekinn tímafjöldi á hvern 

aldurshóp og ætla má að inni í þeim tíma sé ekki heimanám. Skóladagurinn hefur lengst smátt 

og smátt hjá börnum síðustu árin og við bætist heimanámið dag hvern í flestum tilfellum. 

2.5. Heimanám í Heiðarskóla 

Allir sem tengjast heimanámi nemenda þurfa að vera meðvitaðir um stefnu og markmið skóla 

varðandi heimanám, bæði starfsfólk skólans sem og foreldrar. Kennarar og foreldrar þurfa 

vera samstíga í tilgangi og markmiðum heimanáms. Til þess að árangur nemenda sé sem 

bestur þurfa allir að vita sitt hlutverk. Samvirkni allra þátta skólans, nemenda, foreldra og 

kennara skiptir megin máli í að gera skólann hæfari til þess að efla nemendur, gera góðan 

kennara betri og foreldra að ábyrgari aðilum. Sennilega mættu kennarar gera foreldrum oftar 

ljóst hver markmiðin eru með heimanáminu, hver stefna skólans sé og hvernig þeir geti betur 

undirbúið og aðstoðað barnið sitt til þess að ná þessum markmiðum.
21

 Eflaust er þetta misjafnt 

eftir skólum og kennurum en lengi má gott bæta. 

Á heimasíðu Heiðarskóla í Reykjanesbæ segir í skólanámskránni að heimanám sé 

mikilvægur hluti af námi nemendanna og sé samvinnuverkefni skóla, foreldra og nemenda. 

Foreldrar fái með heimanámi gott tækifæri til að fylgjast náið með námi barna sinna og áhugi 

þeirra, aðstoð og hvatning sé mjög mikilvæg og geti skipt sköpum um árangur nemenda.  

 

                                                 
18

 Cooper 2001:23 
19

 Lög um grunnskóla 1995 nr.66 
20

 Aðalnámskrá grunnskóla 1999 og 2008 
21

Trausti Þorsteinsson 2003:187-200 
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Með heimanámi: 

• þjálfast nemendur í skipulögðum vinnubrögðum. 

• ná nemendur að þjálfa betur það sem lagt er fyrir í skólanum. 

• ná nemendur að ljúka við verk sem þeir náðu ekki í skólanum. 

• geta nemendur undirbúið sig undir kennslustundir þannig að þær verði 

árangursríkari. 

• fá nemendur gott tækifæri til að bera ábyrgð á eigin nám.i
22

 

Samkvæmt upplýsingum frá skólastjóra Heiðarskóla er gert ráð fyrir heimanámi í 

öllum árgöngum en í mismiklu magni eftir aldri nemenda. Kennarar hafa það að markmiði að 

hafa sem minnsta heimavinnu um helgar. 

2.6. Foreldrar og heimanám 

Heimanám er einn tengiliður milli heimlis og skóla og eins og títt hefur komið fram hefur 

heimnám mikil áhrif á fjölskyldulífið. Til þess að heimanámið uppfylli markmið er 

grundvallaratriði að samstarfið milli heimilis og skóla sé gott.  

 Foreldrar eru fyrstu kennarar barna sinna og undirbúa jarðveginn fyrir þau sem 

verðandi grunnskólanemendur. Skólinn þarf á foreldrum að halda og foreldrar þarfnast 

skólans. Þessir aðilar, skólinn, foreldrar og börnin eru hluti skólasamfélagsins og verða að 

bjóða hvorn annan velkominn.
23

 

 Í 18. grein grunnskólalaganna segir að foreldrar eigi að fá að taka þátt í námi barna 

sinna og styðja við og fylgjast með skólagöngu og námsframvindu þeirra.
24

 Foreldrar eru því í 

raun skyldugir til þess að huga að námi barna sinna þar á meðal heimanámi. 

 John Dewey, amerískur heimspekingur á sviði menntunar og einn sá þekkasti á sínu 

sviði, sagði að skólalífið ætti að koma smám saman frá heimilislífinu. Í skólanum ætti að vera 

framhald á þeim lærdómi sem barnið þekkir þegar að heiman. Nemendur þurfa að vera 

vakandi fyrir eigin námi og kennarar fyrir því hvernig þeir kenna en það er jafn mikilvægt að 

foreldrar hafi í huga sitt hlutverk í menntun barna sinna. Hvernig sem samskipti foreldra og 

kennara fara fram, geta þessir aðilar veitt hvor öðrum mikilvægar upplýsingar um börnin sem 

lyftir menntun þeirra á æðra stig.
25

 Ein af þessum leiðum samskipta er í gegnum heimanámið. 

 

                                                 
22

 Heiðarskóli, netheimild 
23

Nelsen og fleiri 1996:253 
24

 Lög um grunnskóla 2008:18. gr 
25

 Paris og Ayres 1994:105-106 
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 Í grein eftir Epstein og Jansorn kemur fram að nemendur sem skara fram úr í skóla 

hafa svo til alltaf góðan stuðning fjölskyldna sinna meðan aðrir berjast án stuðnings að 

heiman. Allir skólar þurfa að hafa góða áætlun til þess að gera foreldra velkomna og virka í að 

gera nemendur tilbúna í námið. Einnig að hvetja þá til að sýna góðan árangur og jákvætt 

viðhorf og hegðun. Rannsóknir benda til þess að foreldrar vilja vera þátttakendur í námi barna 

sinna. Nýja stefnan er sú að gera áætlun um samstarfs skóla, fjölskyldna og kennara í 

tengslum við gæðastarf skólans. Allir þurfa að vinna saman og hver hefur sitt hlutverk. 

Heimalærdómur var eitt af sex atriðum í áætluninni sem þróuð var. Gera foreldra þátttakendur 

í námi barna sinna heima, markmiðasetningum og öðrum verkefnum tengdum námsefninu. 

Hvetja kennara til þess að haga heimanámi þannig að nemendur verði að ræða og deila 

áhugaverðum verkefnum með fjölskyldumeðlimum og þannig verða foreldrar virktir.
26

 

 Samkvæmt rannsóknum getur sjálfstjórn aukist við heimanám. Foreldrar sem hjálpa 

börnum sínum við heimanámið, þó ekki sé nema að vera til staðar til að svara spurningum, 

geta gripið tækifærið og mótað og styrkt hætti varkárs og dyggs nemanda. Foreldrar sýna 

börnum sínum námshlið sína með því að gefa sér tíma til að aðstoða þau. Hæfni fjölskyldu til 

að aðstoða börn við skólaverkefni getur styrkt eða veikt þau í að aðlagast fræðilegum gildum 

og venjum. Þó ber að varast of mikla hjálp þannig að foreldrar geri í raun verkefnin fyrir börn 

sín. Þau verða sjálf að bera ábyrgðina á heimalærdómnum. Á móti kemur líka að ekki eru allir 

foreldrar jafn hæfir til þess að aðstoða börn sín, t.d. þegar um er að ræða útlendinga. Getur 

það orðið bæði foreldrum og börnum til ama þegar heimanámið krefst sannanlega aðstoðar.
27

  

Í rannsókn Elísabetar Arnardóttur, Guðmundar B. Kristmundssonar og Amalíu Björnsdóttur 

árið 2006 á læsi fullorðinna kom fram að 20% þátttakenda með grunnnám vildi aðstoð við að 

auka færni sína í lestri og ritun til þess að verða betri í að aðstoða börn sín við heimanám. 

Sama má segja um alla þátttakendur í aldurshópnum 35 – 55 ára.
28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 MacBeath og Turner segja að foreldrar vilji í langflestum tilfellum vera þátttakendur í 

námi barna sinna. Með heimanáminu geti þeir metið skólann en það sem mestu skiptir að þeir 

hafi hlutverki að gegna í námi barna sinna. Aðalhlutverkin eru að fylgjast með, styðja og 

aðstoða. Að fylgjast með felst t.d. einfaldlega í því að skoða eða skrifa undir heimavinnu 

nemandans. Í langflestum tilfellum skoða foreldrar heimanám barna í yngri bekkjum en 

fækkar eftir því sem börnin eldast. Foreldrar sjá hvað börnin þeirra eru að læra í skólanum 

með því að skoða heimanámið. Sumum foreldrum finnst þeir sjá gæði kennslunnar með því 

                                                 
26

 Epstein og Jansorn 2004:19-21 
27

 Corno 2000:533-535 
28

 Elísabet Arnardóttir o.fl. 2006:38-39 
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líka. Þeir eru líka í betri aðstöðu til þess að dæma um hvort kröfur kennarans séu raunsæjar og 

geta þá bent á bæði það sem er gott og slæmt. Stuðningurinn felst í því að ræða við barnið um 

námið reglulega til þess að sýna því áhuga, fá barnið til að taka námið alvarlega eða gera það 

virkari í því viðfangsefni sem það er að fást við. Í rannsókn MacBeath og Turner þurftu 

foreldrar, sem höfðu gert væntingar til heimanáms og höfðu ákveðnar venjur við vinnslu þess, 

eingöngu að vera til staðar ef hjálp vantaði þannig að barnið lærði að skipuleggja tímann sinn 

og hvernig það vann heimanámið. Í sömu rannsókn fannst sumum foreldrum þeir stöðugt vera 

að nöldra og hóta og þannig gera heimanámið óvelkomið. Heimanámið setti þannig skipulag 

fjölskyldulífsins í ólag og skapaði erfiðar aðstæður. Það að geta rætt námið við foreldra er 

mjög mikilvægt og því miður eru ekki allir svo heppnir að hafa stuðning heima fyrir sem 

skapar ákveðinn ójöfnuð meðal skólabarna. Börn þurfa stundum aðstoð við heimanámið. 

Foreldrar geta oftast vel aðstoðað í yngri bekkjum en mörgum finnst það erfiðara eftir því sem 

börnin eldast og námsefnið þyngist. Til þess að hlutverk foreldra sé skýrt er nauðsynlegt að 

skólayfirvöld og kennarar séu í góðu sambandi og útskýri vel til hvers er ætlast af 

nemendum.
29

 

 Good og Brophy segja það óraunsætt og gefi oft ekki mikið af sér, að vænta þess að 

foreldra hafi mikilvæg fræðsluhlutverk með fullri virðingu fyrir verkefnum sem krefjast 

aðstoðar sérstaklega þegar komið er í eldri bekki. Margir foreldrar hafi jafnvel ekki fjárhag, 

tíma eða hæfileika til þess. Verkefni verða að vera við hæfi nemenda og tímamörkin 

viðeigandi. Hjá yngri bekkjum er þó hægt að senda nemendur heim með verkefni sem þurfa 

tiltölulega litla aðstoð sem foreldrar geta veitt án vandkvæða eða þá með skilaboðum frá 

kennara um hvernig skuli aðstoða. Í þessu samhengi eru verkefni sem krefjast þess að börn 

útskýri efni fyrir foreldrum sínum eða fái álit þeirra á ákveðnum verkefnum sem unnin voru í 

skólanum eða jafnvel taka t.d. viðtal við foreldra um upplifun þeirra á hinum ýmsu 

viðfangsefnum í samfélagsfræði. Þannig verða til samskipti foreldra og barna um það sem er í 

skólanámskrá án þess að foreldrar þurfi sérstakan bakgrunn. Þessi samskipti verða frekar 

ánægjuleg en ógnandi. Viðhorfin verða jákvæðari í garð námsins sem og samskipti foreldra 

og barna um námið styrkjast.
30

 

 Foreldrar verða að gefa sér tíma til þess að skoða hvað börnin þeirra fást við í 

skólanum. Þeir eru þátttakendur í því að móta skólastarfið og er heimanám einn þáttur þess. 

Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um hvernig þeir aðstoða börn sín og getur verið fín lína 

milli þess hvort aðstoð er við hæfi eða of mikil. Harris M. Cooper skiptir aðstoð foreldra í 

                                                 
29

 MacBeath og Turner 1990:46-52 
30

 Bood og Brophy 2003:395 
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fjóra flokka. Sjálstæð vinnubrögð þar sem foreldrar leiða börnin á sporið og fá þau til þess að 

hugsa sjálfstætt. Annar flokkurinn er stýrð aðstoð þar sem aðstoð foreldra er bein og svörin 

gefin og börnin leidd í gegnum heimanámið. Þriðji flokkurinn er skipulag, foreldrar sjá um 

heimanám barna sinna og ákveða hvað skuli lært og hvenær og taka þar með ábyrgðina af 

þeim. Fjórði flokkurinn felst í að foreldrar trufla og gera illt verra en að hjálpa með 

heimanámið. Flestir foreldrar passa sig sennilega á að fara réttar leiðir en mikilvægt er að vera 

vakandi.
31

  

Í heildina sýna rannsóknir það að foreldrar eru nauðsynleg stoð barna í námi þeirra. 

Jákvæðni og styrking eflir barnið og kemur það fram í betri líðan og námsárangri. Að setjast 

niður með barni og fara yfir heimanámið getur verið gæðastund þó að sjálfsögðu geti sú stund 

snúist í baráttu. Einmitt þess vegna verða foreldrar að vera jákvæðir í garð skólans og láta 

börn sín ekki finna annað því þau læra það sem fyrir þeim er haft og jákvæðni smitar út frá 

sér. 

  

                                                 
31

 Cooper 2001:45-47 
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3. Rannsóknin - aðferð 

Rannsóknin var gerð með blandaðri aðferð, bæði eigindleg og megindleg. Ég ræddi við 

þátttakendur í síma og því næst fengu þeir spurningalista til þess að svara með bæði opnum og 

lokuðum spurningum. 

 

3.1. Markmið 

Títt hefur verið rætt um mikilvægi foreldrasamstarfs. Í því sambandi er heimanám stór hluti. 

Ég hef lengi velt því fyrir mér hvað foreldrum finnst um heimanám. Þjóðfélagið  hefur breyst 

mikið á undanförnum árum. Á flestum heimilum eru foreldrar báðir útivinnandi, börnin í 

skóla og svo jafnvel gæslu þar á eftir. Dagurinn er langur hjá öllum og þegar heim er komið á 

eftir að vinna heimanámið. Aðstæður eru misjafnar og ekkert gefið að börn fái aðstoð eða 

stuðning með heimanámið. 

Rannsókn mín fólst í því að kanna viðhorf foreldra til heimanáms s.s. hvort þeim 

finnist það eiga rétt á sér, hvað felist í því, hvort það skili sér í námsárangri, hvernig þeim 

gengur að aðstoða börn sín og fleira. 

3.2. Þátttakendur 

Rannsóknin var unnin í samstarfi við Heiðarskóla í Reykjanesbæ. Úrtakið var þrír til fjórir 

foreldrar nemenda í hverjum árgangi, í 1. til 10. bekkjum en 461 nemandi stundar nám í 

skólanum og innan þess hóps er hluti þeirra systkini, ekki eru til skár yfir nákvæman fjölda 

systkina. Upphaflega voru valdir foreldrar fjögurra nemenda í hverjum árgangi. Síðar kom í 

ljós að sumir nemendanna sem voru valdir voru systkini og því fækkaði þátttakendum. 

Þátttakendur voru valdir af handahófi úr hverjum árgangi. Ég hafði samband við viðkomandi 

foreldra símleiðis og kynnti rannsókn mína. Ræddi við þá um efni hennar og fékk ýmsar 

ábendingar og spurði hvort fólk hefði áhuga á að vera með. Því næst fékk ég leyfi hjá 

foreldrum til þess að senda börn þeirra með spurningalista heim úr skólanum. Foreldrar 

svöruðu spurningalistunum og skiluðu. Ég reyndi að hafa samband við 38 foreldra en náði 

eingöngu í 33 (87%), allir nema einn vildu vera með. Af þessum 32 skiluðu 30 inn listunum, 

svarhlutfall var því tæplega 94%. 
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3.3. Spurningalisti 

Spurningalistinn var lengi í fæðingu. Ég ákvað að hafa listann með bæði opnum og lokuðum 

spurningum. Fyrstu spurningarnar voru um bakgrunn foreldra og síðan komu spurningar er 

varða heimanámið beint. Spurt var m.a. um hvað foreldrar telji felast í heimanámi, mikilvægi 

þess, hvernig foreldrum gengur með heimanámið í hinum ýmsu greinum, hvort foreldrar 

þekktu stefnu skólans varðandi heimanám og hvort skólinn aðstoði og loks spurt um 

heimanám og samstarf foreldra, skóla og barns.
32

 

3.4. Framkvæmd 

Eins og áður sagði ræddi ég við foreldra í síma og fékk leyfi til þess að senda börn þeirra heim 

með spurningalista eins og áður sagði. Ég bað foreldra að svara spurningunum eftir bestu getu 

og benti þeim á að velkomið væri að hafa samband við mig ef einhverjar athugasemdir væru, 

aðeins eitt foreldri nýtti sér það. Foreldrar brutu því næst spurningalistann saman og skiluðu 

til umsjónakennara eða skólastjóra. Gefinn var vikufrestur á svörun. 

  

                                                 
32
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4. Helstu niðurstöður 

4.1. Hver á heimlinu sér um að aðstoða barnið við heimanám? 

Í byrjun spurningalistans kom fram spurningin um hver á heimlinu sæi mest um að aðstoða 

barnið við heimanám og niðurstaðan var mjög afgerandi. Kom í ljós að móðirin hefur þetta 

hlutverk í 73,33% tilfella. Í 20% tilfella sáu bæði móðir og faðir að jöfnu um að aðstoða barn 

sitt. Þannig að segja má að móðir komið að heimanámi barns síns í yfir 90% tilvika. 

 

4.2. Hvað telja foreldrar að felist í heimanámi og hversu miklvægt er það? 

Í upphafi skal nefna að allir foreldrar sögðu börn sín þurfa að læra heima. Þegar þeir voru 

spurðir hvað fælist í heimanámi var áberandi stór hluti eða rúmur þriðjungur sem taldi það 

m.a. vera til þess að þjálfa það sem áður hefur verið lagt fyrir í skólanum. Fjórðungur foreldra 

nefndi að heimanám gerði þeim auðveldara með að fylgjast með námi barna sinna og væru 

því í betri tengslum við skólann. Er þetta í samræmi við markmið Heiðarskóla með 

heimanámi.
33

  Um fjórðungur töldu að í heimanámi fælist einfaldlega það sem kennari leggur 

fyrir og kemst ekki yfir í tíma og foreldrar aðstoði við það. Nefndi einn sérstaklega í þessu 

sambandi: „Gæðastund með foreldri þar sem farið er yfir námsefnið sem kennari lagði fyrir 

og komst ekki yfir. Barnið fær einkakennslu frá foreldri þar sem skilningur barnsins er 

dýpkaður.“ Þetta svar er vel ígrundað að mínu mati. Fleiri nefndu að heimanámið væri 

notaleg stund með barninu. Aðrar skýringar á heimanámi komu fram s.s. skipulag, ábyrgð 

fyrir námi sínu, aukinn þroski og sjálfstæði og undirbúningur fyrir lífið og áframhaldandi 

nám.  

 Þessar niðurstöður eru einnig í samræmi við þær rannsóknir sem áður hafa verið 

gerðar og nefndar voru hér að framan, t.d. rannsókn Epstein árið 2001 er Good og Brophy 

vitna í.
34

  

 Foreldrar voru mjög afgerandi í svörum varðandi mikilvægi heimanáms og voru yfir 

90% sem fannst heimanám mikilvægt eða mjög mikilvægt. Rökstuðningur þeirra var af 

ýmsum toga. 40% foreldranna fannst heimanám mikilvægt til þess að geta fylgst með námi og 

námsárangri barna sinna. En þar af töldu um þriðjungar að heimanámið ætti samt að vera í 

litlum mæli. Þriðjungur nefndi að heimanám væri mikilvægt til þess að barnið gæti rifjað upp 

                                                 
33

 Heiðarskóli, netheimild 
34

 Good og Brophy 2003:394-395 
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og aukið færni sína í því sem kennari hefur farið yfir. 10% nefndu að heima hefði barnið meiri 

ró og næði til þess að fara yfir námsefni. Gera má ráð fyrir að foreldrar séu þá að meina að 

það sé meiri ró heima fyrir en í skólanum.  

20% foreldra töldu að eingöngu ætti að vera heimanám í lestri, á yngri stigum 

grunnskólans til þess að þjálfa lestrarfærni og eldri stigum til þess að lesa námsefni til 

undirbúnings fyrir kennslustundir. 10% töldu að heimanám ætti ekki rétt á sér. Einn af þeim 

hafði búið í Danmörku fyrir nokkrum árum og þar var ekkert heimanám, allt nám fór fram í 

skólanum á skólatíma. Fannst viðkomandi það mjög góð reynsla bæði fyrir foreldra og börn. 

Annar nefndi að með því að hafa heimanám væri verið að mismuna börnum eftir aðstæðum 

heima fyrir.  

4.3. Tími, reglur, hvatning og afskipti við heimanám. 

Á magni heimanáms og hversu mikill tími fer í það á viku eru skiptar skoðanir og að 

sjálfsögðu fer það eftir aldri og hæfni hvers nemanda. 

 

Tafla 1 – Í hversu miklu magni er heimanámið á viku? 

Mjög lítið eða lítið 17% 

Hæfilegt 60% 

Mikið eða of mikið 23% 

 

Tafla 2 – Hversu mikill tími fer í heimanám barns þíns á viku? 

0 - 1 klukkustundir 0,0% 

1 - 2 klukkustundir 16,7% 

2 - 3 klukkustundir 36,7% 

3 - 4 klukkustundir 13,3% 

4 - 5 klukkustundir 16,7% 

5 klukkustundir eða meira 16,7% 

 

 Á þessum töflum má sjá að meiri hluta foreldra finnst heimanámið í hæfilegu magni 

en þó er fjórðungur sem finnst það mikið eða of mikið og er það töluverður fjöldi. 
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 Foreldrar eru langflestir eða um 87% með reglur varðandi heimanám. Hjá öllum felast 

þessar reglur í því að læra strax eftir skóla eða íþróttir (ef þær eru strax eftir skólatíma) þegar 

svo ber undir. Önnur algengasta reglan var að læra sem mest fyrir vikuna um helgar, 

laugardags- og sunnudagsmorgnar voru títt nefndir í því sambandi. Þessu til viðbótar nefndu 

örfáir að ekki mætti læra við sjónvarpið. 

 Rúmlega helmingur foreldra notar jákvæða hvatningu og/eða umræðu um námsefnið 

ásamt því að vera til staðar ef aðstoð þarf,  til þess að hvetja börn sín við heimanámið. Aðeins 

eitt foreldri sagðist ekkert gera til þess að hvetja, þess þyrfti ekki. Eitt foreldri notaði 

neikvæða styrkingu: „Bannað að fara út fyrr en þú ert búinn að læra“. Mjög jákvætt er að 

foreldrar hvetji börn sín áfram. Jákvætt hugarfar foreldra skilar sér í jákvæðu hugarfari 

barnanna. 

 Fróðlegt var að sjá niðurstöður úr spurningu 9 varðandi hvort afskipti foreldra af 

heimanámi barna þeirra fari minnkandi eftir því sem börnin eldast. Rúmlega helmingur taldi 

afskiptin fara minnkandi þar sem börnin væru orðin nógu gömul til þess að sjá sjálf um 

heimanámið og sjálfstæði ykist með aldrinum. 20% sögðu að afskiptin færu minnkandi því 

námsefnið væri erfiðara og foreldrar eigi ekki endilega svo gott með að aðstoða börn sín og 

var stærðfræði nefnd sem dæmi í flestum tilfellum. 17% sögðu börn ekki vilja hjálp eða 

afskipti þegar þau eldast. Einungis 20% sögðu nei í þessu sambandi, töldu afskiptin vera 

jafnmikil og eigi að vera út skólagönguna.  

 

4.4. Heimanám og námsárangur 

 

Tafla 3 – Finnst þér heimanám skila sér í betri námsárangri barnsins þíns? 

Mjög lítið eða lítð 6,7% 

Hlutlaus/veit ekki 10,0% 

Mikið eða mjög mikið 83,3% 

 

Eins og sjá má á töflu 3 eru foreldrar frekar sammála um að heimanám skili sér í betri 

námsárangri barna sinna. Er þetta nokkuð í samræmi við þær niðurstöður að 90% foreldra 

finnst heimanám mikilvægt eða mjög mikilvægt. Niðurstöðurnar vorur í langflestum tilfellum 

þannig að þeim foreldrum sem fannst heimanám mjög mikilvægt töldu heimanám skila sér 
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mjög mikið. Þeim foreldrum sem fannst heimanám lítilsvert sögðu einnig að heimanám 

skilaði sér lítið. 

4.5. Hvernig gengur börnum og foreldrum með heimanám? 

Í rannsókninni vildi ég skoða hvernig foreldrum gengur að aðstoða börnin sín og fannst mér 

ég fá betri mynd af því með því að fá foreldra til þess að svara hvernig þeir telja börnum 

sínum ganga með heimanámið. 

Tafla 4 – Barninu mínu gengur vel með heimanám í: 

Námsgrein 
mjög 

ósammála ósammála 

hlutlaus/veit 

ekki sammála 

mjög 

sammála 

Íslensku 3,3% 3,3% 6,7% 26,7% 60,0% 

Stærðfræði 3,3% 6,7% 3,3% 30,0% 56,7% 

Ensku 0,0% 0,0% 10,5% 42,1% 47,4% 

Dönsku 0,0% 5,3% 10,5% 42,1% 42,1% 

samfélagsgreinum 0,0% 9,5% 9,5% 38,1% 42,9% 

Raungreinum 0,0% 10,0% 15,0% 35,0% 40,0% 

 

Foreldrar virðast almennt telja að börnum sínum gangi vel með heimanámið. Eins og 

sést á töflunni hér að ofan eru 75-90% sammála eða mjög sammála um að börnunum gangi 

vel með heimanám í ofangreindum námsgreinum. Þetta má skoða betur er hér á næstu síðu en 

þar er mynd 1 og eru ljósbláu og fjólubláu súlurnar áberandi sem þýða sammála og mjög 

sammála. Börnunum virðist ganga einna verst með heimanám í stærðfræði, samfélagsgreinum 

og raungreinum. 
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Mynd 1 – Barninu mínu gengur vel með heimanám í eftirfarandi greinum. 

 

Taflan hér að neðan sýnir hvernig foreldrar telja sig í stakk búna til að aðstoða börn sín í 

sömu greinum og áður voru nefndar varðandi börnin og heimanámið. 

Tafla 5 – Mér gengur vel að aðstoða barn mitt við heimanám í: 

Námsgrein 
mjög 

ósammála ósammála 

hlutlaus/veit 

ekki sammála 

mjög 

sammála 

íslensku 0,0% 3,4% 3,4% 34,5% 58,6% 

stærðfræði 0,0% 13,8% 3,4% 24,1% 58,6% 

ensku 0,0% 5,6% 5,6% 38,9% 50,0% 

dönsku 5,6% 11,1% 5,6% 27,8% 50,0% 

samfélagsgreinum 0,0% 0,0% 0,0% 35,0% 65,0% 

raungreinum 0,0% 15,8% 5,3% 21,1% 57,9% 

 

Foreldrum virðist einnig ganga almennt vel að aðstoða börnin sín við heimanámið. 

Tæpum 79% upp í rúm 94% eru sammála eða mjög sammála að þeim gangi vel að aðstoða 

með heimanám í ofangreindum greinum.  
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 Foreldrar skrifuðu einnig niður námsgrein sem þeir eiga helst í erfiðleikum með og var 

stærðfræði (30%) og danska (20%) oftast nefnt. Miðað við hvernig foreldrar svöruðu hversu 

sammála þeir voru fullyrðingunni eins og sést í töflu 5 þá kemur á óvart að ekki skyldi nema 

einn nefna raungreinar en þetta má sjá nánar á mynd 2. 

 

 

Mynd 2 – Námsgreinar sem foreldrar telja sig eiga helst í erfiðleikum með. 

 

 Þriðjungur taldi sig ekki eiga í vandræðum með neitt. Foreldrar töldu sig sterkasta í 

stærðfræði (20%), íslensku (17%) og ensku (20%). 23% foreldra töldu sig vera jafnvíga í 

öllum greinum. Það verður að teljast gott að tæplega fjórðungur foreldra telji sig vel færa í 

öllum námsgreinum. Þetta má sjá nánar hér á mynd 3. 

 

Mynd 3 – Námsgreinar sem foreldrar telja sig sterkasta. 
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Foreldrar virðast eiga í meiri vandræðum með heimanám barna sinna þegar þau eru 

komin á unglingastig. Meiri hluti þeirra sem ekki eiga auðvelt með að aðstoða börn sín við 

heimanám voru foreldrar eldri nemenda. Engin marktæk tengsl voru á milli menntunar 

foreldra og hversu hæfa þeir töldu sig við að aðstoða börn sín við heimanámið. 

 

4.6. Munur á heimanámi nú og þegar foreldrar voru í grunnskóla 

Foreldrar voru beðnir að segja frá hvort þeim fyndist munur á heimanámi sínu og heimanámi 

barna sinni. Vel flestir töldu heimanámið meira í samvinnu við foreldra núna og gerði þá 

virkari í námi barnsins. Einnig kom til að heimanámið væri fjölbreyttara en áður, minna t.d. 

um páfagaukalærdóm. Foreldrar telja sig frekar hafa þurft að bera ábyrgðina á heimanáminu 

sjálfir. Námsefnið hefur breyst mikið og voru kennslubækur í stærðfræði á miðstigi og 

unglingastigi sérstaklega nefndar en 17% foreldra nefndu þær, töldu þær vera heldur flóknar 

og að börnin þyrftu að hafa mikinn áhuga og eins og einn orðaði það „vera pælari og 

stærðfræðilega hugsandi“ til þess að skilja þær. Áður voru kenndar leiðir til þess að fá svar 

en núna þurfi börn að finna upp á þeim. Nokkrir tóku fram að úrræðin væru fleiri núna, börn 

ættu greiðan aðgang að interneti og bókasafni sem dæmi. Tæplega þriðjungur taldi heimanám 

ekkert hafa breyst. 

4.7. Stefna skólans og aðstoð til foreldra  

Foreldrar voru spurðir að því hvort þeir höfðu kynnt sér stefnu skólans í heimanámi og 

svaraði helmingur þeirra því játandi. 

Ég vildi athuga hvort foreldrar fengju aðstoð frá skólanum varðandi heimanám og 

svöruðu 2/3 því beint neitandi. Þriðjungur svaraði játandi og nefndu námsefnakynningar, 

glósur og gott aðgengi að kennara s.s. í gegnum tölvupóst eða síma. Tveir foreldrar eiga, af 

svörunum að dæma, börn með námserfiðleika. Annað barnið lesblint og taldi foreldrið sig fá 

alla þá aðstoð sem þyrfti, t.d. gott aðgengi að kennurum og efni á hljóðdiskum. Hitt foreldrið 

sagðist fá að aðstoða barn sitt sem og stundum skrifa fyrir það verkefni en barnið ynni það að 

sjálfsögðu efnislega.  

 Rúmlega fjórðungur foreldra vildi enga aðstoð fá frá skólanum og um 13% sögðust fá 

alla þá aðstoð sem þeir töldu sig þurfa. Atriðin í töflu 6 bentu foreldrar á varðandi þá þjónustu 

sem þeir myndu vilja fá frá skólanum varðandi heimanám barna sinna. 
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Tafla 6 – Tillögur foreldra að aðstoð frá skóla við heimanám. 

Hvers konar þjónustu myndir þú vilja fá frá skólanum 

varðandi heimanám? Tíðni Hlutfallstíðni 

Enga 8 27% 

Heimanámstíma í skóla 7 23% 

Minna heimanám 5 17% 

Fæ alla þá þjónustu sem þarf 4 13% 

Að kennari sé búinn að kenna það sem læra á heima 2 7% 

Betra aðgengi og gott viðmót frá kennara, sérstlega þegar 

foreldrar eru ekki sterkir í ákveðnum námsgreinum. 2 7% 

Meiri upplýsingar frá kennara um heimanám og hvernig gengur. 1 3% 

Hafa heimanám stöðugara og tileinka hverjum degi fyrir sig 

einni námsgrein. 1 3% 

Fá svör við heimanámi á netið svo foreldrar viti hvort þeir eru að 

aðstoða rétt. 1 3% 

Fá allar bækur í tösku fyrir helgar sem þarf í heimanám næstu 

viku. 2 7% 
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4.8. Heimanám og samstarf 

Síðustu þrjár spurningarnar í listanum voru varðandi heimanám og samstarf á milli foreldra og 

skóla, foreldra og barns og á milli foreldra almennt. Spurt var hversu sammála eða ósammála 

foreldrar voru fullyrðingum eins og: Heimanám eflir samstarf á milli foreldra og skóla. 

Niðurstöðurnar um heimanám og samstarf má sjá hér á mynd 4. 

 

Mynd 4 – Heimanám og samstarf. 

 

Afgerandi í þessum niðurstöðum er að 90% foreldra telur heimanám efla samstarf milli 

þeirra og barna sinna og er það í samræmi við svörin um mikilvægi heimanáms. 73 % foreldra 

telja heimanám efla samstarf milli þeirra og skólans. Það síðast nefnda, grænu súlurnar eru 

meira úr takt við hinar rauðu og bláu. Helmingur telur heimanám efla samstarf milli foreldra, 

þriðjungur veit ekki eða er hlutlaus og fimmtungur er ósammála. 
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5. Ályktanir og umræður 

Í heildina virðast foreldrar sáttir við heimanám, telja það skila sér í námsárangri og geri þeim 

kleift að fylgjast betur með námi barna sinna. Mæður sjá að mestu um heimanámið og kemur 

það ekki sérstaklega á óvart þar sem að faðirinn vinnur í flestum tilfellum lengri vinnudag en 

móðirin og því hefur hún meiri tíma til að aðstoða. Í könnuninni kom fram, þar sem bæði faðir 

og móðir sjá um að aðstoða að barnið, að þau voru bæði útivinnandi og allir feðurnir í fullu 

starfi en mæðurnar ýmist í fullu eða hlutastarfi. Í heildina var þriðjungur mæðra í hlutastarfi. 

Í niðurstöðunum um mikilvægi heimanáms þá eru foreldrar nokkuð samstíga um það að 

heimanám eigi rétt hjá sér en skiptar skoðanir eru á því í hvaða magni og í hverju það felst. 

Gott er að vita að foreldrar vilji vera þátttakendur í námi barna sinna því eins og áður hefur 

verið nefnt í þessari ritsmíð þá er það mjög mikilvægt. Hugsanlega vilja foreldrar draga úr 

heimanámi þar sem vinnudagur er oftar en ekki langur og skóladagur barnanna hefur lengst 

töluvert á síðustu árum. Færri vildu þó hætta alveg með heimanám en ég tel t.d. nauðsynlegt 

að hafa heimanám í lestri á öllum stigum grunnskólans þar sem lestur er grunnur að öllu námi, 

sá sem ekki hefur góða lestrarfærni gengur ekki eins vel í áframhaldandi námi. 

Það sem kom helst á óvart í spurningunum um magn og fjölda tíma sem fer í heimanám 

er að börn á miðstigi eyða mestum tíma í heimanám á viku. Margir skildu ætla að heimanámið 

aukist með hækkandi aldri en svo virðist ekki vera. Möguleg skýring er sú að breytingin á því 

að fara af yngsta stigi yfir á miðstig grunnskólans er mikil og þar þyngist námsefni heldur 

hratt. Nemendur á miðstigi þurfa tíma til þess að aðlagast auknu vinnuálagi þar sem við 

bætast greinar eins og samfélagsfræði og erlend tungumál. Skóladagur barna er langur og við 

bætast tómstundir og því getur verið erfitt að eiga eftir rúmlega klukkustundar langan 

heimalærdóm þegar heim er komið. 

Varðandi reglur um heimalærdóminn þá er ánægjulegt að sjá að foreldrar leggja mikið 

upp úr því að börnin læri strax eftir skóla. Ég þekki það sjálf sem foreldri að best er að láta 

barnið læra strax því ef það sleppur út að leika þá er mjög erfitt að fá það aftur inn til þess að 

læra og auk þess eru börn oftast orðin þreytt um og eftir kvöldmat og því erfitt að læra þegar 

einbeitningin er í lágmarki og þráðurinn orðinn stuttur. 

Stærstur hluti foreldra notar jákvæða styrkingu til þess að hvetja börnin sín við 

heimalærdóminn. Bæði með því að hrósa og ræða um námsefnið á jákvæðum nótum. Nokkrir 

nefndu sérstaklega að vera til staðar og það er einmitt málið, vera til staðar fyrir barnið sitt. 
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Þannig að barnið viti að það geti alltaf leitað til foreldra sinna er í reynd ákveðin hvatning. 

Ekki er víst að allir foreldrar geri sér grein fyrir því hvað börnin meta það mikils. Reynslan 

mín hefur sýnt bæði ég sem barn og nú sem móðir að það er mikill styrkur í því að geta leitað 

til móður eða föður þegar á þarf að halda hvar og hvenær sem er. 

Meirihluti foreldra taldi afskiptin af heimanámi barna fara minnkandi eftir því sem þau 

eldast. Mér þykir þessi niðurstaða ekki nógu góð og tel ég að virkja þurfi foreldra í því að 

fylgjast með námi barna sinna þó svo að þau séu orðin unglingar. Það þarf ekki endilega að 

vera þannig að barnið þurfi aðstoð heldur að sýna áhuga á því sem barnið er að læra og 

hvernig því gengur. Eins og kom glöggt fram í þessari rannsókn þá eru foreldrar að nota 

heimanámið m.a. til þess að fylgjast með námi barna sinna en ekki eingöngu til að aðstoða. 

Börn á unglingsaldri þurfa einmitt þann stuðning, þetta er viðkvæmur aldur þar sem 

freistingar eru á hverju strái og börn þurfa að eflast og þroskast til þess að taka réttar og 

heilbrigðar ákvarðanir í lífinu. Börnin gera það ekki nema með stuðningi frá foreldrum og tel 

ég þetta vera ákveðinn misskilning hjá foreldrum að ætla að gera barnið sjálfstæðara með því 

að skipta sér ekki af heimanáminu. Barnið getur vel unnið heimanám sitt sjálfstætt þó svo að 

foreldrar séu meðvitaðir um hvað verkefnin snúast, ræða um efnið og varpa fram spurningum. 

Einkar gleðilegt var að sjá niðurstöðurnar í hvernig foreldrar telja börnum sínum ganga 

með heimanám ásamt því hvernig foreldrum sjálfum gengur að aðstoða þau. Ég hef oft heyrt á 

umræðum foreldra að þeir séu í vandræðum með að aðstoða börn sín eftir því sem þau eldast. 

Tel ég það vera staðreynd miðað við það hvernig foreldrar svöruðu spurningunni um það 

hvort afskipti þeirra af heimanámi barna færi minnkandi eftir því sem þau eltust. Þar gáfu 

nokkrir foreldrar þá skýringu að sumir einfaldlega treystu sér ekki til þess að aðstoða við sumt 

námsefni eða í sumum námsgreinum. Námsefni þyngist jafnt og þétt alla skólagönguna sem er 

líkleg ástæða þess að sumir foreldrar lenda í vandræðum þegar börn þeirra eru komin á 

unglingastig. Áberandi er hve vel foreldrum gengur að aðstoða við samfélagsfræði enda er 

það námsgrein sem fullorðnir eiga sennilega auðveldara með og kemur þar lífsreynslan til 

góða. Athyglisvert þótti mér að ekki var marktækur munur á getu foreldra til þess að aðstoða 

börn sín eftir menntun en allir foreldrarnir höfðu lokið a.m.k. grunnskólanámi. 

Breytingar á heimanámi hljóta að vera einhverjar í takt við tíðarandann hverju sinni. Þó 

virðist enn byggt á gömlum grunni þar sem t.d.sonur minn í 2. bekk er með sömu lestrarbækur 

og ég var fyrir 20 árum og það sem meira er sömu bækur og amma hans fyrir 40 árum. 
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Áherslur í verkefnum hafa þó breyst sem og töluvert af námefninu eins og nokkrir foreldrar 

bentu á t.d. í stærðfræði. 

Aðeins helmingur foreldra hafði kynnt sér stefnu skólans varðandi heimanám og tel ég 

að skólinn ætti að kynna hana betur og þá aðstoð sem í boði er. Foreldrar geta þá séð til hvers 

er ætlast af þeim sem og hvað felst í heimanámi barna þeirra. Foreldrar hefðu líklega gott af 

því að sjá hver markmiðin eru með heimanámi og vera þannig enn jákvæðari í garð þess og 

skólans en áður. Sjá þar svart á hvítu hvers vegna barn þarf að læra heima og hvers vegna 

þeirra stuðningur skiptir máli. 

Ég efast ekki um að þeir foreldrar sem svöruðu neitandi spurningum um hvort þeir fái 

aðstoð við aðstoða börn sín við heimanám hafi hugsað til þess að það að geta sent kennara 

tölvupóst eða hringt sé aðstoð sem slík. Það gerðu samt sem áður þó nokkrir foreldrar. Ég tel 

það sjálfsagt að kennarar svari tölvupóst og séu til viðtals í síma a.m.k. á ákveðnum tíma í 

viku hverri. Ýmsar góðar hugmyndir um aðstoð frá skólanum komu fram. Augljóst er að 

mikil ánægja var með heimanámstímana sem voru í boði áður í skólanum en allir þurfa að 

herða sultarólarnar nú á tímum og því voru þeir tímar teknir af þar sem þeir eru ekki 

lögbundnir samkvæmt grunnskólalögum. Tveir foreldrar nefndu að hafa allar bækur sem 

þyrftu til heimanáms með í tösku fyrir helgar og tel ég óvænt að ekki skildu fleiri benda á það 

þar sem margir foreldrar eru með það fyrir reglu að læra sem mest fyrir vikuna um helgar eins 

og kom fram hér áður í niðurstöðukaflanum.  

Eins og rannsóknir hafa sýnt eflist samastarf milli foreldra og barna við heinanámið í 

flestum tilfellum og eru þeir foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni sammála því. Ekki er 

óeðlilegt að foreldrum finnist samstarf milli þeirra ekki eflast þegar það eru mæðurnar sem sjá 

að mestu um heimanámið. Þeir foreldrar sem sjá saman um heimanámið töldu frekar að 

samstarfið efldist á milli þeirra með heimanámi barna þeirra. 
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6. Lokaorð 

Ýmsir sérfræðingar hafa skilgreint heimanám. Eru þeir flestir sammála um að með réttum 

áherslum skili heimanám góðum afrakstri. Skólinn, nemandi og foreldrar þurfa að vera 

meðvitaðir um hlutverk sitt og vinna saman að velferð og vegsemd nemandans.  

Heimanám eflir tengsl foreldra við bæði barn og skólann. Það er framlenging á 

skólanum þar sem nemendur geta dýpkað þekkingu sína á efni sem kennari hefur áður farið í. 

Einnig getur það verið undirbúningur fyrir næstu kennslustund og eflir sjálfstæð og skipulögð 

vinnubrögð nemanda. Árangur heimanáms þ.e. verkefnanna sjálfra skilar sér ekki endilega 

samkvæmt fræðimönnum heldur er það helst sú staðreynd að þau börn sem temja sér m.a. 

skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð og vinna heimavinnu af alúð sem ná að skara fram úr í 

skóla. Heimanámsverkefnin sjálf geta skilað sér beint í námsárangri t.d. þegar nemandi fer í 

kaflapróf í samfélagsfræði þar sem aðaláherslur eru úr spurningum sem unnar hafa verið 

heima. Kennari þarf að undirbúa heimaverkefni vel þannig að þau reyni á kunnáttu 

nemandans sem áður hefur verið kennd, ekki þannig að nemendur þurfi nauðsynlega á aðstoð 

að halda til þess að ljúka verkefni þar sem sérfræðiþekkingar er krafist.  

Stefna Heiðarskóla í heimanámi er að dýpka þekkingu nemenda og fá foreldra til þess 

að taka virkan þátt í námi barna sinna sem og að efla tengsl milli þessara þriggja aðila 

skólakerfisins. Foreldrar barna í Heiðarskóla eru almennt ánægðir með fyrirkomulag 

heimanámsins þar. Í rannsókn minni voru niðurstöður í samræmi við fræðilegar heimildir. 

Foreldrar telja heimanám mikilvægan þátt í skólastarfinu og það skili sér í námsárangri, betra 

samstarfi milli foreldra og barna, foreldrar séu í meiri tengslum við nám barna sinna og 

heimanámið þjálfi börnin í því sem kennari hefur lagt fyrir. Foreldrar telja sig flesta hæfa til 

þess að aðstoða börn sín, helst að það verði erfiðara á unglingastigi grunnskólans. Foreldrar 

eru í heildina ánægðir með heimanám í Heiðarskóla og þá aðstoð sem í boði er en komu með 

ýmsar ábendingar varðandi aðstoð frá skóla til þess að efla heimanámið og tel ég þær eigi eftir 

að nýtast kennurum og stjórnendum skólans sem og aðrar niðurstöður þessarar rannsóknar.  

Heimanám hefur að ég tel breyst í gegnum árin, verkefnin eru fjölbreyttari og tengdari 

raunveruleikanum, ekki eingöngu eyðufyllingar og páfagaukalærdómur. En passa verður að 

hafa heimanámið ekki of foreldramiðað þannig að nemendum sé ekki mismunað eftir 

félagslegum aðstæðum. 
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Gaman væri að fara dýpra í heimanámsrannsóknir í samstarfi við foreldra og fá 

samanburð við fleiri skóla og með stærri úrtök. Tel ég brýnt að skoða þetta nánar því ekki eru 

til margar íslenskar heimildir varðandi foreldra og heimanám. 
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Fylgiskjal 1 

Reykjanesbær 13. nóvember 2009 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

Ég  heiti Elísabet Lovísa Björnsdóttir og er nemandi í grunnskólakennarafræði á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu til B.ed prófs sem 

fjallar um heimanám nemenda og hlut foreldra í því. Leiðsagnarkennarinn minn er 

Guðmundur B. Kristmundsson dósent. 

Rannsókn er hluti af verkefni mínu. Markmið með henni er að kanna viðhorf foreldra til 

heimanáms barna sinna, s.s. hvernig þeim gengur að aðstoða börn sín, samstarf þeirra við 

skólann varðandi heimanámið o.fl. Ég þarf að að fá ákveðinn fjölda foreldra til þess að svara 

spurningalista til þess að fá svar við rannsóknarspurningu minni: Hvernig gengur foreldrum 

með heimanám barna sinna? 

Ég á því mikið undir góðu samstarfi við foreldra og fer hér með fram á liðsinni við þetta verk. 

Vinsamlega fyllið könnunina út eftir bestu getu og skilið til umsjónakennara í síðasta 

lagi föstudaginn 20. nóvember. 

Allar upplýsingar er koma fram í könnuninni eru trúnaðarmál og engin nöfn munu 

koma fram. 

 

Með góðri kveðju og  von um jákvæðar undirtektir 

 

___________________________ 

Elísabet Lovísa Björnsdóttir 

elb13@hi.is 

gsm: 847-7917 
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Almennar spurningar 

1. Hver á heimilinu sér mest um aðstoð við heimanám barnsins? 

 Móðir 

 Faðir 

 Stjúpmóðir 

 Stjúpfaðir 

 Annar: _______________________________________________________________ 

2. Aldur: 

 20-29 ára 

 30-39 ára 

 40-49 ára 

 50-59 ára 

 60-69 ára 

 70 ára eða eldri 

3. Menntun: 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Iðnmenntun 

 Háskólapróf 

 Annað: _______________________________________________________________ 

4. Hvert er starf þitt? 

 ________________________________________________________________________ 

5. Ef þú ert útivinnandi, hvert er starfshlutfall þitt? 

 100% 

 75% 

 50% 

 Annað: ______________________________________________________________ 

6. Hversu mörg börn áttu/eru á þínu framfæri í grunnskóla?  

_________________________________________________________________________ 

7. Í hvaða bekk er barnið/börnin? 

_________________________________________________________________________ 
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Heimanám 

8. Hvað telur þú að felist í heimanámi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. Finnst þér að nemendur eigi almennt að læra heima? Hvers vegna? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Hversu mikilvægt telur þú heimanám? 

 Mjög mikilvægt 

 Mikilvægt 

 Hlutlaus 

 Lítilsvert 

 Mjög lítilsvert 

 

11. Þarf barnið þitt að læra heima? 

 Já 

 Nei (Athugið, ef nei svarið næst spurningu 22.) 

 

 

12. Ef já, í hversu miklu magni er heimanámið á viku?  

 Mjög lítið  

 Lítið  

 Hæfilegt 

 Mikið 

 Of mikið 
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13. Hversu mikill tími fer í heimanám barns þíns á viku? 

 0 - 1 klukkustund 

 1 – 2 klukkustundir 

 2 – 3 klukkustundir 

 3 – 4 klukkustundir 

 4 – 5 klukkustundir 

 5 klukkustundir eða meira 

 

14. Eru ákveðnar reglur sem barnið þitt þarf að fara eftir við vinnu á heimanámi, s.s. 

á hvaða tíma dagsins er lært, hvar o.s.frv? 

 Já. Í hverju felast þær reglur? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Nei 

15. Hvað gerir þú til þess að efla áhuga barnsins þíns á heimanáminu? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16. Telurðu aðstoð og afskipti foreldra af heimanámi fari minnkandi eftir því sem 

barnið eldist? Hvers vegna? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

17. Finnst þér heimanám skila sér í betri námsárangri barnsins þíns? 

 Mjög mikið 

 Mikið 

 Hlutlaus/veit ekki 

 Lítið  

 Mjög lítið 
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Vinsamlega merktu við það sem á best við í spurningu 18 og 19. 

18. Barninu mínu gengur vel með heimanám í: 

Fag 

mjög 

ósammála ósammála 

hlutlaus/ 

veit ekki sammála 

mjög 

sammála 

á ekki 

við 

Íslensku             

Stærðfræði             

ensku             

dönsku             

samfélagsgreinum*             

raungreinum**             

* saga, landafræði o.fl. 

      ** líffræði, eðlisfræði o.fl. 

      

19. Mér gengur vel að aðstoða barn mitt við heimanám í: 

Fag 

mjög 

ósammála ósammála 

hlutlaus/ 

veit ekki sammála 

mjög 

sammála 

á ekki 

við 

Íslensku             

Stærðfræði             

ensku             

dönsku             

samfélagsgreinum*             

raungreinum**             

* saga, landafræði o.fl. 

      ** líffræði, eðlisfræði o.fl. 

 

     20. Í hvaða námsgrein áttu helst í erfiðleikum með að aðstoða barn þitt? Nefna má 

fleiri en eina. 

______________________________________________________________________ 

 

21. Í hvaða námsgrein ertu færust/færastur að aðstoða barn þitt? Nefna má fleiri en 

eina. 

______________________________________________________________________ 

 

22. Finnst þér munur á heimanámi nú og þegar þú varst í grunnskóla? Hvernig þá? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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23. Hefurðu kynnt þér stefnu skólans varðandi heimanám? 

 Já 

 Nei 

 

24. Veitir skólinn þér aðstoð við að aðstoða barnið þitt við heimanám? 

 Já, hvernig? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Nei 

 

25. Hvers konar þjónustu myndir þú vilja fá frá skólanum varðandi heimanám 

barnsins þíns? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Merktu við það sem á best við í spurningu 26 til 28. 

 

26. Heimanám eflir samstarf milli foreldra og skóla 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Veit ekki/hlutlaus 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

27. Heimanám eflir samstarf milli foreldra og barns 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Veit ekki/hlutlaus 

 Sammála 

 Mjög sammála 
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28. Heimanám eflir samstarf milli foreldra 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hlutlaus/veit ekki 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 Á ekki við 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

Vinsamlega skilið úrlausn samanbrotinni til umsjónarkennara eða skólastjóra. 

 

 


