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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er heimanám. Ritgerðinni er skipt í tvo hluta, annars 

vegar fræðilegan hluta þar sem unnið er út frá heimildum og hins vegar viðhorfskönnun 

þar sem viðhorf umsjónarkennara til heimanáms er kannað. Í fyrri hlutanum er gerð 

grein fyrir sögu heimanáms, hugtökin hefðbundið og óhefðbundið heimanám eru 

skilgreind ásamt því sem settar eru fram skoðanir sem fylgjendur og andstæðingar 

heimanáms hafa fram að færa. Gerð er grein fyrir mikilvægi þess að einstaklingsmiða 

heimanámið og bent á mikilvægi samstarfs heimilis og skóla. Í seinni hlutanum er gerð 

grein fyrir viðhorfskönnun sem lögð var fyrir umsjónakennara í grunnskólum 

Akureyrarbæjar.  

Heimanám er þáttur sem hefur verið hluti af skólastarfinu í langan tíma en ekki 

hafa allir verið á eitt sáttir um gagnsemi þess. Myndast hafa ólíkar fylkingar um skoðanir 

á heimanámi, annars vegar fylgjendur og hins vegar andstæðingar. Fylgjendur benda á 

mikilvægi heimanáms á meðan andstæðingar vilja meina að það íþyngi fjölskyldum. Til 

að forðast slíkt er hægt að einstaklingsmiða heimanámið, sem samræmist gildandi 

menntastefnu, ásamt því að skipuleggja það í samstarfi við fjölskyldur nemenda eins og 

bent er á í nýjum drögum að almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla.  

Viðhorfskönnun var lögð fyrir umsjónarkennara í sjö grunnskólum 

Akureyrarbæjar þar sem unnið var út frá rannsóknarspurningunni: „Hvert er viðhorf 

umsjónarkennara til heimanáms?“ Í niðurstöðunum kemur í ljós að flestir 

umsjónarkennarar telja heimanám vera til að þjálfa atriði sem hafa verið kennd í 

skólanum, um helmingur einstaklingsmiðar heimanámið að nemendum og telja flestir að 

mikilvægt sé að stuðla að góðu samstarfi við heimilin.  

Heimanám er greinilega vandmeðfarið og ætti að leggja fyrir í hófi í samstarfi við 

heimilin svo hægt sé að sníða það að áhugasviði nemenda og til að íþyngja ekki 

nemendum og fjölskyldum þeirra.  
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Abstract 

This essay´s subject is homework. The paper is comprised of two parts, a theoretical 

section which is derived from references, and a questionnaire which explores teachers´ 

views towards homework. The former covers the history of homework, defines the 

concepts of traditional and untraditional homework, and introduces opinions set forth by 

supporters and adversaries of homework. The significance of adapting homework to 

individuals is discussed, as well as the importance of cooperation between households 

and schools. The latter part of the essay introduces results from a questionnaire which 

was completed by supervising teachers in Akureyri´s primary schools. 

Homework has been part of schooling for a long time, although there is 

disagreement with regards to its usefulness. Different opinions on homework have 

divided people into two groups, supporters on one hand and adversaries on the other. 

Supporters argue for the importance of homework, while adversaries believe that it 

places a burden upon families. This may be prevented by personalising homework, in 

accordance with the existing educational methodology, and by collaborating with 

students´ families, as pointed out in the new draft curriculum for primary schools. 

School teachers in seven of Akureyri´s primary schools were asked to complete 

a questionnaire which was based on the following research question: „What are 

supervising school teachers´ views towards homework?“ Results showed that most 

supervising teachers see homework as the practice of skills taught at school. 

Approximately half of the respondents personalise homework for their students, and 

most consider it important to work towards a positive collaboration with households.  

It is clear that homework requires careful consideration and that it should be used 

in moderation and in collaboration with homes in order for it to be tailored to student´s 

interests and so it does not become a burden on students and their families. 
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1. Inngangur 

Heimanám er þáttur sem hefur verið hluti af skólastarfinu í langan tíma en ekki hafa allir 

verið á eitt sáttir um gagnsemi þess. Það hafa myndast fylkingar um skoðanir á efninu 

annars vegar fylgjendur og hins vegar andstæðingar heimanáms. Helstu rök meðal 

andstæðinga heimanáms eru að heimanám skapi aukið álag á heimilin og skili því oft 

ekki tilætluðum árangri. Á meðan telja fylgjendur heimanáms að heimanám þjálfi 

nemendur í skipulagi og auki skilning ásamt því að efla marga aðra eiginleika sem 

námsmenn þurfa að temja sér. Með menntastefnunni „skóli án aðgreiningar“, gerir 

íslenska menntakerfið ráð fyrir að skólar leggi áherslu á einstaklingsmiðun fyrir hvern 

nemanda til þess að þjálfa bæði félagslegan og námslegan þroska hans. Heimanám er 

hluti af námi nemenda og því ætti að gera ráð fyrir að það sé einstaklingsmiðað í 

samræmi við þarfir og áhuga þeirra. Til þess að það sé hægt er mikilvægt að koma á 

samstarfi milli heimila og skóla, því foreldrar eru stór þáttur í lífi nemenda, þeir eru 

sérfræðingar í börnunum sínum og búa oft yfir upplýsingum sem geta haft mikil áhrif á 

skólagöngu þeirra.  

Sem foreldrar og verðandi kennarar teljum við að gott foreldrasamstarf sé afar 

mikilvægur þáttur í því að veita nemendum nám við hæfi og að þeim líði vel í skólanum. 

Teljum við samstarfið byggja á virku upplýsingarstreymi milli heimilis og skóla um nám 

og líðan nemenda. Við teljum að þrátt fyrir skiptar skoðanir og breytta skólastefnu þá 

hafi ekki orðið mikil breyting á heimanámi, það er oftast lagt fyrir í formi verkefna eða 

bóka og gert ráð fyrir að það sé unnið í samstarfi við foreldra. Út frá reynslu okkar af 

heimanámi með eigin börnum vaknaði áhugi okkar á því að kanna hvert viðhorf kennara 

er til heimanáms, því það eru jú þeir sem leggja það fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra. 

Rannsóknarspurningin sem við gengum út frá í þessari ritgerð er: „Hvert er 

viðhorf umsjónarkennara til heimanáms?“ Til þess að fá svar við þessari spurningu, 

ásamt fleirum, var spurningalisti sendur í sjö grunnskóla á Akureyri og lagður fyrir 

umsjónarkennara á öllum stigum þeirra. Markmiðið með spurningalistanum var að 

kanna viðhorf kennara til heimanáms, hvern þeir telja tilganginn vera með því, hvort þeir 

einstaklingsmiði heimanámið að hverjum nemenda og hvort þeir telji samstarf milli 

heimilis og skóla vera mikilvægt. 
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Ritgerðin skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn er fræðilegur þar sem hugtakið 

heimanám er skilgreint, gerð grein fyrir hefðbundnu- og óhefðbundnu heimanámi, farið 

stuttlega yfir sögu þess, gerð grein fyrir hlutverkum kennarans í heimanámi og hvaða 

skoðanir hafa komið fram um það. Einnig er gerð stuttlega grein fyrir einstaklingsmiðuðu 

skólastarfi og hvað felst í því ásamt mikilvægi samstarfs heimilis og skóla. Að lokum er 

skoðað hvað námskrár, lög og reglugerðir segja um efnið. Í seinni hlutanum er gerð 

grein fyrir rannsókninni og niðurstöðum hennar. 
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2. Heimanám 

Heimanám hefur verið talið mikilvægur hluti kennslu sem skapar námslega agaða og vel 

menntaða nemendur. Samt sem áður hefur umtalsverð umræða myndast hjá 

rannsakendum, skólastjórnendum, kennurum, foreldrum og nemendum um gagnsemi 

heimanáms (Voorhees, 2011, bls. 363).  

Í þessum kafla er hugtakið heimanám skilgreint og gerð grein fyrir hefðbundnu og 

óhefðbundnu heimanámi. Einnig er fjallað um sögu heimanáms, upplýsingatækni og 

hlutverk kennarans í heimanámi. Í lok kaflans er gerð grein fyrir mismunandi skoðunum 

á heimanámi. 

2.1 Hvað er heimanám? 

Hugtakið heimanám/heimavinna er skilgreint í Íslenskri orðabók sem: „vinna unnin á 

heimilum“ og „það sem skólanemendur gera heima hjá sér í sambandi við námið“ 

(Snara.is - íslensk orðabók, heimavinna, e.d.). Heimanám er skilgreint á fleiri vegu, sem 

dæmi telur Harry Cooper, félagssálfræðingur frá Háskólanum í Connecticut, hugtakið 

hafa tekið breytingum frá því að hann skilgreindi það árið 1989 sem: Verkefni sem 

kennari leggur fyrir nemendur og á að vinna utan skólatíma. Í viðtali sem var tekið við 

hann í febrúar 2011 er hann ekki sáttur við fyrri skilgreiningu sína „utan skólatíma“ því 

nemendur í skólum vinna oft heimanámið á skólatíma í skólanum. Hann hefur því 

nýlega skipt út „utan skólatíma“ fyrir „tími án aðstoðar leiðbeinenda“ (Bembenutty, 2011, 

bls. 340; Harris Cooper, Overview, 2008). Með þessari breytingu er hann líklega að 

tengja skilgreininguna meira raunveruleika dagsins í dag, í breyttu þjóðfélagi þar sem 

nemendur dvelja lengur í skólanum og foreldrar eru lengur að heiman vegna vinnu.  

Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi eftir Hafdísi Guðjónsdóttur, Matthildi 

Guðmundsdóttur og Árdísi Ívarsdóttur (2005, bls. 104) er talað um að heimanám sem er 

unnið í skólanum sé bara viðbótarnám við fasta stundaskrá en teljist ekki til heimanáms 

því heimanám í þeirra huga eigi að byggjast á samhjálp foreldra og barna, þar sem 

foreldrar fá tækifæri til að fylgjast með því sem börnin vinna að í skólanum hverju sinni 

ásamt námsframvindu þeirra. 

Víða er litið á heimanám sem gagnlega viðbót við kennslustundina. Hins vegar er 

lítið vitað um hversu mikið og hvers konar heimanám er við hæfi. Þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á heimanámi hafa frekar verið bundnar við sambandið á milli þess 
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hversu mikið heimanám er sett fyrir og gengis nemenda í prófum. Gæði og hlutverk 

heimanáms hafa hins vegar lítið verið tekin til athugunar í slíkum rannsóknum. Nytsemi 

heimanáms hefur verið skilgreind sem ítarlegri þjálfun nemenda og undirbúningur fyrir 

næstu kennslustundir, og það er talið stuðla að eiginleikum eins og ábyrgð og sjálfstæði 

ásamt samskiptum við heimili svo eitthvað sé nefnt. Heimanám getur nýst til að æfa 

ákveðnar aðferðir eða til að viðhalda færni en heimanám til refsingar þykir algjörlega 

óviðeigandi. Mikilvægt er að hafa verkefnin við hæfi nemendanna sem eiga að vinna 

þau. Það þarf að ganga úr skugga um að nemendur skilji og geti framkvæmt þær 

aðferðir rétt sem á að vinna heima, áður en þeir æfa sig án eftirlits, því hætt er við að 

erfitt verði að leiðrétta rangar aðferðir sem verða tamar. Heimanámi verður að vera vel 

stýrt og það þarf að fylgja því eftir svo það hafi námsgildi. Heimanám getur einnig verið 

leið til foreldrasamstarfs eins og með því að senda verkefni heim sem foreldrar þurfa að 

taka þátt í að leysa. Verkefnin mega hinsvegar ekki krefjast einhverrar sérstakrar 

sérþekkingar af foreldrum, umfram almenna þekkingu (Kilpatrick, Swafford og Findell, 

2001, bls. 352-353).  

Heimanámi hefur oft verið skipt í tvo flokka þ.e. hefðbundið og óhefðbundið 

heimanám. Nálgunin í hvorum flokki fyrir sig er ólík þar sem hefðbundið heimanám 

byggir á vinnubókum á meðan óhefðbundið heimanám byggir á sjálfstæðum 

vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun. Gerð verður grein fyrir hvorum flokki fyrir sig hér 

að neðan.  

2.1.1 Hefðbundið heimanám 

Hefðbundið heimanám gefur nemendum færi á að þjálfa færni sem þeir lærðu í 

kennslustund sem í flestum tilvikum er unnið í vinnubækur eða verkefni byggð á 

vinnubókum. Auk þess sem það kennir nemendum að taka ábyrgð og sýna þrautseigju, 

þá þroskar það sjálfsaga þeirra. Heimanám þroskar persónulega námstækni og venjur 

og býður upp á samstarf heimilis og skóla svo eitthvað sé nefnt. Því hefur verið haldið 

fram af ýmsum aðilum að heimanám hafi marga kosti og sé nokkurs konar framhald af 

skólanum. Mikilvægt er að þegar hefðbundið heimanám er sett fyrir að börn, foreldrar og 

kennarar skilji tilganginn með verkefnunum sem nemendur fá, til þess að það skili 

tilætluðum árangri. Við upphaf skólaárs væri gott að ræða um heimanám og útbúa lista 

með tilgangi og markmiðum þess og hengja upp í skólastofunni. Listann ættu nemendur 
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og foreldrar einnig að hafa til hliðsjónar heima við, þar sem mikilvægt er að nemendur 

þekki markmiðin. Gott foreldrasamstarf og góðar útskýringar eru nauðsynlegar svo 

foreldrar eigi auðveldara með að aðstoða börn sín við heimanámið (Nelsen, Duffy, 

Escobar, Ortolano og Owen-Sohocki, 1996, bls. 199-201).  

2.1.2 Óhefðbundið heimanám 

Kennarar geta byggt upp heimanám og fylgst með því á marga vegu. Óhefðbundið 

heimanám gefur nemendum talsvert frjálsar hendur með það hvort, hvenær og hvernig 

þeir ljúka verkefnunum. Það þarf að taka tillit til heimilisaðstæðna þegar heimanám er 

sett fyrir þar sem þær geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif á það (Cooper, 2001, bls. xi). 

Dæmi um skóla sem leggur áherslu á óhefðbundið heimanám er Granite Bay 

Schoolhouse, sem er einkaskóli í Kaliforníu, en Cindy White, eigandi hans, trúir ekki á 

hefðbundið heimanám. Eina heimanámið sem sett er fyrir í þeim skóla er að nemendur 

skipuleggja samverustund þar sem fjölskyldan ver tíma saman. White tók þessa 

ákvörðun þar sem hún trúir því að hefðbundið heimanám skaði oft meira en það hjálpar. 

Hún telur að ef nemendur skilja ákveðið hugtak, hvers vegna ættu þeir þá að gera 20 

svipaðar æfingar í viðbót. Einnig ef nemendur skilja ekki verkefni eða vita ekki hvað þeir 

eiga að gera, hvernig eiga þeir þá að geta unnið það á eigin vegum? Slíkt heimanám 

getur endað með því að eyðileggja gæðastund með fjölskyldunni og skert sjálfstraust 

nemandans. Hún nefnir einnig sem dæmi að þegar foreldrar vinna verkefnið fyrir börnin 

er spurning hvað barnið læri af því? Þegar slíkt gerist skilar barnið flottu verkefni og fær 

hrós fyrir að hafa unnið það vel, án þess að eiga það skilið. Þeir nemendur sem fá 

óhefðbundið heimanám eiga frekar möguleika á að læra hluti eins og að skipuleggja 

tíma, hanna og fylgja eftir áætlun. Það er mikilvægt að gera ekki of miklar kröfur til 

barnanna og leyfa þeim að vera eins og þau eru. Það besta sem foreldrar geta gert fyrir 

börnin sín er að verja tíma með þeim, þannig að þeim finnist þau vera velkomin og 

mikilvæg (Nelsen o.fl., 1996, bls. 195-197). 

2.2 Ágrip af sögu heimanáms 

Saga heimanáms hefur þróast mikið á síðastliðnum 100 árum. Viðhorf fólks til 

heimanáms hefur endurspeglast af samfélagsþróuninni, samtök gegn heimanámi og 

samtök með heimanámi hafa sprottið upp og sveiflast sem pendúll í takt við sögulega 
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atburði og staðreyndir. Söguleg rök, hvort sem það eru rök gegn heimanámi eða rök 

með heimanámi eru sláandi lík þeim rökum sem eru í umræðunni á Íslandi í dag 

(Vatterott, 2009, bls. 3). 

Snemma á 20. öld fóru hreyfingar á móti heimanámi að láta heyra í sér í 

Bandaríkjunum, framsæknir kennarar settu spurningamerki við ýmsa þætti í 

skólastarfinu. Þegar gildi æfinga, utanbókarlærdóms og upplestrar voru tekin til 

umræðu, komu fram sterk mótmæli gegn heimanámi og það talið ónauðsynlegt. Raddir 

frá barnalæknum heyrðust um neikvæð áhrif heimanáms á börn. Ávinningur af fersku 

andrúmslofti, sólskini og íþróttum fyrir börn var almennt viðurkenndur og heimanám talið 

koma í veg fyrir þann ávinning. Um 1930 höfðu hreyfingar gegn heimanámi vaxið 

gífurlega, það var stofnað félag sem kallaðist „Afnemum heimanám“ sem leiddi til þess 

að í mörgum skólahverfum í Bandaríkjunum var ákveðið að afnema heimanám, einkum 

í neðri bekkjum grunnskólans. Eftir að Sovétríkin sendu Spútnik 1 gervitunglið á loft árið 

1957, snerist hugur margra fljótt til heimanáms á ný. Bandaríkjamenn fengu þá 

þráhyggju um að keppa við Rússa, þeir óttuðust að börn þeirra yrðu óundirbúin í 

kapphlaupinu í hinum vísindalega heimi framtíðarinnar. Skólayfirvöld, kennarar og 

foreldrar sáu heimanám sem leið til þess að hraða á aukinni þekkingu nemenda 

(Vatterott, 2009, bls. 4-5). 

Árið 1983, var unnið að rannsókn sem var kölluð „A Nation at risk“ eða á íslensku 

„Þjóð í hættu.“ Þetta var fyrsta stóra skýrslan frá bandarískum stjórnvöldum sem átti að 

sanna að misbrestir væru í skólunum og að nemendur væru ábyrgir fyrir vandamálum 

bandaríska hagkerfisins. Með rannsókninni mynduðust þær skoðanir að velgengni í 

skóla væri grundvöllur að efnahagslegri velgengni. Lengri skólaganga, fleiri próf og 

meira heimanám voru aðferðir sem áttu að bæta menntun barna í Bandaríkjunum. Í lok 

ársins 1990 voru aftur farnar að heyrast raddir gegn heimanámi. Menntatímarit ásamt 

öðrum tímaritum birtu greinar í auknum mæli, sem mæltu gegn heimanámi. Í janúar árið 

1999 skrifaði Ratnesar grein í Time magazine sem heitir á frummálinu: „The homework 

ate my family“ eða á íslensku „Heimavinnan át fjölskylduna mína“. Greinin olli verulegu 

fjaðrafoki. Hún lýsti heimavinnu sem neikvæðum áhrifum á friðsamlegt fjölskyldulíf, 

sérstaklega á fjölskyldur þar sem báðir foreldrar eru útivinnandi. Árið 2000 gáfu Etta 

Kralovec og John Buell út bókina The end of homework: How homework disrupts 
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families, overburdens children, and limits learning. Bókin fékk mikla athygli fjölmiðla og 

orsakaði miklar umræður milli andstæðinga heimanáms og þeirra sem voru fylgjendur 

þess. Árið 2006, voru gefnar út tvær vinsælar bækur sem héldu umræðunni heitri. Það 

voru bækurnar Homework myth eftir Alfie Kohn og The Case against homework eftir 

Sara Bennett og Nancy Kalish. Síðan þá hefur umræðan haldið áfram með svipuðum 

rökum og þeim sem fyrst heyrðust á árunum 1930 og 1960. Umræður um trú og 

stjórnmál hafa alltaf haft mikil áhrif á fólk og sama má segja að umræðan með og á móti 

heimanámi hafi haft mikil tilfinningaleg áhrif á foreldra, kennara og skólastjórnendur 

(Vatterott, 2009, bls. 9). 

Þegar horft er til almenningsfræðslu á Íslandi fór hún lengi vel fram á heimilum 

landsmanna undir eftirliti presta eða fulltrúa kirkjunnar. Á árunum 1880-1907 voru tvær 

fylkingar á Íslandi, skólasinnar og heimafræðslusinnar, sem tókust á um hvaða 

skólastefnu Íslendingar ættu að tileinka sér. Þetta tímabil hefur verið nefnt forskeið 

barnaskólafræðslu en því lauk árið 1907 þegar fyrstu almennu lögin um fræðslu barna 

voru sett. Lögin einkennast af tíðaranda undangenginna ára og eru einskonar 

málamiðlun milli fylkinganna tveggja. Fram til ársins 1926 áttu heimilin að sjá um að 

börn næðu grunnfærni í lestri og skrift fyrir tíu ára aldur, en fræðsluskylda var þá fyrir tíu 

til fimmtán ára. Þessu var aflétt af foreldrum barna í bæjum og kaupstöðum 1936 þegar 

skólaskylda var færð niður í sjö ára aldur. Í sveitum landsins þar sem farkennsla var 

ríkjandi, hafði skólaskylda yngri barna lítil áhrif. Þar þurftu börnin að læra heima það 

sem kennarinn setti fyrir, milli þess sem hann kom á staðinn, þá var heimanámið á 

ábyrgð foreldranna. Í upphafi 21. aldarinnar er Ísland komið mun framar í skólamálum, 

sérstaklega þegar horft er til þess hversu langan tíma tók að komast úr óformlegri 

heimakennslu. Í dag eru börn á aldrinum sex til sextán ára skólaskyld, þar að auki eru 

flest tveggja til fimm ára gömul börn í leikskóla og stór hluti sextán til nítján ára 

ungmenna skráð í skóla (Loftur Guttormsson, 2008a, bls. 284-285; 2008b, bls. 314-

315).  

Skólavæðingin var einn af höfuðþáttunum í þjóðfélagsbyltingu 20. aldar. Með 

skólavæðingunni hefur þáttur skólastofnana aukist til muna í lífi ungs fólks og hefur 

formleg þátttaka heimila og foreldra í uppfræðslu barna minnkað í staðinn (Loftur 

Guttormsson, 2008b, bls. 315). Með lengri skóladegi, sem var þó styttri en almennur 
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vinnudagur foreldra, myndaðist bil sem brúað var með gæslu eftir skólatíma. Yngstu 

grunnskólanemendunum í Hafnafirði var boðið upp á slíka gæslu frá og með haustinu 

1986. Tók það þó lengri tíma að koma slíku á hjá öðrum sveitarfélögum. Árið 1996 var í 

Kópavogi boðið upp á svokallaða dægradvöl, fyrir sex til níu ára nemendur, sem bauð 

meðal annars upp á að nemendur gátu lokið heimanáminu með aðstoð kennara (Rúnar 

Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 296).  

2.3 Upplýsingatækni í skólastarfi 

Með nýlegum framförum í námstækni hafa kennarar nú fjölmörg verkfæri sér til aðstoðar 

til að efla námsárangur nemenda og áhuga. Það má meðal annars nefna tölvukerfi (e. 

intelligent tutoring systems) sem leiðbeina nemendum sem þurfa á aðstoð að halda í 

stærðfræði á svipaðan hátt og um aðstoð sjálfs kennarans væri að ræða. Sum þessara 

kerfa byrja umræður á sama hátt og kennari myndi gera, til þess að aðstoða nemendur 

sína, á meðan önnur kerfi sýna hvert skref með því að undirstrika með rauðu eða grænu 

rétt og rangt svar (Mendicino, Razzaq og Heffernan, 2009, bls. 331).  

Í greininni: „A Comparison of Traditional Homework to Computer-Supported 

Homework“ kemur fram að Dynarski og fleiri rannsökuðu, árið 2007, hvort nemendur í 5. 

bekk grunnskóla lærðu meira með því að vinna heimanámið í stærðfræði í gagnvirku 

kennslukerfi byggt á vefumhverfi (e. web-based intelligent tutoring system) í stað þess 

að stunda hefðbundið heimanám. Kerfið sem notað var í rannsókninni kallast 

ASSISTment System, er gagnvirkt kerfi sem bæði leiðbeinir nemendum og gefur þeim 

vísbendingar að réttu svari og einkunnargjöf í lokin. Það er hannað til þess að bera 

kennsl á erfiðleika einstakra nemenda og bekkjarins sem heild. Kostirnir við slíkt kerfi 

eru að nemendur fá strax upplýsingar um hvort þeir séu á réttri leið með verkefnið og 

hvaða einkunn þeir fá að verki loknu. Það getur leitt til þess að nemendur taki 

heimavinnunni af meiri alvöru og vinni hana betur en ef um hefðbundið heimanám væri 

að ræða, þar sem nemendur fá ekki alltaf að vita hvort þeir hafi unnið verkefnin rétt. 

Kennarar geta nýtt sér niðurstöðurnar úr tölvukerfinu til þess að miða kennsluna að 

hverjum og einum og leggja áherslu á þarfir hvers og eins. ASSISTment er þróað í 

Bandaríkjunum og er frjálst til afnota fyrir kennara og nemendur þeirra en kerfið 

takmarkast aðeins við námsgreinar eins og stærðfræði og raungreinar. Í rannsókninni 

var verið að athuga hvort óhefðbundið net-heimanám skilaði betri árangri en hefðbundið 
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heimanám og niðurstöðurnar voru jákvæðar, nemendur lærðu marktækt meira með net-

heimanámi heldur en hefðbundnu heimanámi (Mendicino o.fl., 2009, bls. 331-343).  

Á Íslandi er hægt að finna ýmis gagnvirk forrit sem nemendur geta æft sig á. Á 

vef Námsgagnastofnunar eru t.d. forrit þar sem hægt er að vinna verkefni sem tengjast 

hinum ýmsu námsgreinum (Námsgagnastofnun, krakkasíður, 2010; 

Námsgagnastofnun, unglingasíður, 2010). 

2.4 Hlutverk kennarans í heimanámi  

Í áratugi hafa kennarar verið ráðþrota gagnvart þeim nemendum sem stöðugt mæta í 

tíma án þess að hafa lokið heimanámsverkefnum sínum. Í pirringi sínum stimpla 

kennarar þessa nemendur sem óábyrga, án örvunar og tillitslausa. Á meðan er reynsla 

Susan Voorhees, höfundar greinarinnar „Why the Dog Eats Nikki´s Homework: Making 

Informed Assignment Decisions“, sem kennara að nemendur vakna ekki á morgnana og 

hugsa: „ég vil vera misheppnaður, ég ætla ekki að vinna heimanámið mitt í kvöld“. Að 

hennar sögn eru yfirleitt minna sjáanlegar ástæður sem valda því að nemendur eru ekki 

undirbúnir fyrir kennslustundir (Voorhees, 2011, bls. 363). 

Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi eftir Hafdísi Guðjónsdóttur, Matthildi 

Guðmundsdóttur og Árdísi Ívarsdóttur (2005, bls. 104-105) er bent á að það er í 

verkahring kennarans að skipuleggja heimanám, en það getur hann gert með ýmsum 

hætti. Hann getur haft það breytilegt eftir viðfangsefnum og hvenær árs það er, hver 

tilgangurinn er; þjálfun, dýpkun á skilningi eða rannsókn. Haust og vor bjóða upp á að 

heimanám geti verið að hluta til athugun á náttúrunni og umhverfinu, sambland af 

þjálfunarvinnu og rannsóknum sem tilheyra samfélagsfræði, stærðfræði og náttúrufræði. 

Bókleg vinna henti hins vegar líklega betur um hávetur. Þær Hafdís, Matthildur og Árdís 

(2005, bls. 104-105) skilgreina í bók sinni hver hlutverk kennarans eru í heimanámi, þær 

telja að kennarar þurfi að gera foreldrum ljóst að þeir séu til staðar ef upp koma 

vandamál með heimanámið. Einnig að kennarar þurfi að gæta sín á því að senda 

nemendur ekki heim með verkefni sem þeir ráða ekki við, því það getur leitt til þess að 

barnið missir áhuga á heimanáminu og foreldrar fari að „kaupa það“ til að ljúka 

heimanáminu. Þær telja að miklu skipti að barnið og foreldrar njóti samvistanna við 

heimanámið og læri eitthvað af því, því barn sem vinnur heimanám gegn vilja sínum er 

ekki líklegt til þess að tileinka sér inntak þess. Kennarar geta athugað hjá foreldrum 
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hvaða verkefni barnið velur að byrja á og hver eru síðust, því líklegt er að það velji 

skemmtilegu verkefnin fyrst. Einnig þarf kennarinn að hafa í huga hve langan tíma 

heimanámið tekur, því æskilegt er að því sé lokið fyrir kvöldmat, kennarinn getur lagt 

áherslu á tíma frekar en að ljúka vissum verkefnum. Mat og endurgjöf fyrir heimanám 

getur einnig verið mismunandi, í sumum tilvikum getur kennarinn bara merkt við að 

verkefni sé lokið eða gefið umsögn til þess að hvetja nemandann og tjá honum hvernig 

honum gekk með verkefnið. Víða eru sendar heim vikuáætlanir um heimanám, þar gefst 

nemendum tækifæri til að vinna heimanámið þegar þeim og foreldrum þeirra hentar 

best. Er það gert til þess að koma til móts við börn sem fara að loknum skóladegi í 

ýmislegt tómstundastarf. Mikilvægt er að kennarinn kynni fyrir foreldrum hverjar 

áherslurnar eru í hverri námsgrein og hvernig skipulagi heimanáms skuli háttað.  

Í skólanámskrá Lundarskóla á Akureyri (Þorgerður Sigurðardóttir, 2010, bls. 24-

25) eru tilgreind hlutverk kennara í heimanámi, en þau eru:  

- að skipuleggja heimanámið 

- að leitast við að tengja heimanám daglegu lífi nemenda 

- að ákveða hvenær nemendur hvers árgangs fá í hendur upplýsingar um 

heimanám fyrir tiltekið tímabil og ákveða skiladag. 

- að veita nemendum og foreldrum upplýsingar um heimanám 

- að veita nemendum endurgjöf fyrir heimanám 

- að fræða nemendur um námstækni sem m.a. nýtist í heimanámi. 

Af þessu má sjá að hlutverk kennarans í tengslum við heimanám eru margvísleg 

og margt sem þarf að hafa í huga. 

2.4.1 Áhrif viðhorfa kennara til heimanáms 

Hingað til hafa rannsóknir um heimanám frekar beinst að nemendum, viðhorfi þeirra, 

skuldbindingum og ávinningi gagnvart því að vinna heimanámið. Í rannsókn sem gerð 

var í Bandaríkjunum, árið 1997, var athugað hvort tengsl væru á milli skólastefnu og 

afstöðu starfsfólks/kennara varðandi notkun kennara á heimanámi. Skoðað var hvort 

skólar sem eru með strangari reglur og skýrari áherslur varðandi heimanám, láti 

kennara setja fyrir meira heimanám? Eða eru kennarar sem trúa á heimavinnu sem tæki 

í námi og góða leið til þess að vera í samvinnu við heimilin líklegri til að setja fyrir 

heimanám, fara yfir og skila aftur til nemenda, frekar en kennarar sem sjá ekki 
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tilganginn með því? Rannsóknin var lögð fyrir 120 kennara í fjórum skólum, tveir þeirra 

eru með skýrar áherslur varðandi heimanám en hinir ekki. Niðurstaðan var að skólar 

með vel skilgreinda heimanámsstefnu og kennara sem trúðu á nytsemi heimanáms, 

voru líklegri til þess að leggja fyrir heimanám, veita endurgjöf á verkefnin og skila því 

aftur til nemandans (Mendicino o.fl., 2009, bls. 1). 

Rannsakendur benda á nauðsyn þess að skilja hvers vegna heimanámi er 

úthlutað og hvernig það er uppbyggt til þess að það falli að kennslunni og náminu sem 

fer fram í kennslustofunni. Flestir kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni eru sammála 

því að með heimanámi sé átt við verkefni sem tengjast því sem verið er að kenna hverju 

sinni og skylt að framkvæma utan reglulegs skólatíma. Stóra spurningin er samt sem 

áður, hvers vegna heimanám? Er til skýring sem er byggð á þátttöku heimanáms í 

kennslu- og námsferlinu? Þrátt fyrir að óskað sé frekari rannsókna til að svara 

spurningunni „hvers vegna“, þá hefur þessi rannsókn gert það mögulegt að kanna 

sérstaklega skólasamfélagið og kennarann og viðhorf hans til heimanáms. Næsta skref 

væri að tengja þessi viðhorf og venjur að verkefnum nemenda, hvernig þau eru unnin, 

hvernig ná má mestum árangri með verkefnunum og þeim áhrifum sem heimanámið 

getur haft á vöxt og árangur nemenda (Mendicino o.fl., 2009, bls. 12-13). Af þessari 

rannsókn má sjá að viðhorf kennara og stefnur skólanna geta haft áhrif á störf kennara 

þegar kemur að því að leggja fyrir og nýta heimanám nemendum í hag. 

2.5 Skoðanir á heimanámi 

Skiptar skoðanir eru meðal kennara um heimanám, sumir setja alltaf fyrir heimanám 

meðan aðrir setja fyrir heimanám í einstaka skipti og enn aðrir bjóða upp á 

heimanámsaðstoð í skólum. 

Heimanám er oftar uppspretta kvartana og ósættis milli heimila og skóla en 

nokkur önnur námsskipan. Foreldrar mótmæla því og telja verkefnin ýmist of löng eða of 

stutt, of þung eða of auðveld og jafnvel óljós. Kennarar kvarta yfir skorti á færni, tíma til 

að búa til góð verkefni og litlum sem engum stuðningi frá foreldrum og stjórnendum. 

Nemendur kvarta yfir tímanum sem heimanámið tekur frá frístundum þeirra. Slíkar 

kvartanir koma ekki á óvart, miðað við hversu margt hefur áhrif á heimanám (Cooper, 

2001, bls. xi). 
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Það kemur fram í bók Helgu Sigurjónsdóttur, Foreldrar, nemendur, kennarar: 

Handbók fyrir foreldra, nemendur og kennara (1990, bls. 42 og 51) að nám sé vinna. Á 

árunum í kringum 1960 settu uppeldisfræðingar, félagsfræðingar og sálfræðingar fram 

nýjar kenningar um nám og kennsluhætti. Helga telur að með nýja skólanum hafi komið 

fram þær skoðanir að ekki væri lengur þörf fyrir heimanám á yngstu stigum 

grunnskólans þar sem skólatíminn væri orðinn svo langur að ekki væri þörf á að taka 

vinnuna með heim. Nýjar aðferðir væru best kenndar í skólunum til að forðast árekstra 

við þær eldri sem foreldrar lærðu á sínum tíma og gætu miðlað áfram til barna sinna. 

Einnig telur hún að heimanámi skuli stillt í hóf eða lagt niður þar sem börn og unglingar 

eigi ekki að vinna lengri vinnudag en fullorðnir. Þó eru viss atriði sem þurfi að þjálfa 

heima eins og undirstöðuatriði í lestri og skrift.  

Helga telur að þær aðstæður sem eru í skólum í dag, blandaðir bekkir, nemendur 

í hverjum hópi á mismunandi þroska- og getustigi, allt að 28 nemendur í hverjum bekk 

og aðeins einn kennari, leiði til þess að hvert og eitt barn fái aðeins lítinn hluta af athygli 

kennarans. Það er augljóst að kennarinn þarf að nota talsverðan tíma í agastjórnun og 

lítill tími gefst til einstaklingskennslu. Við slíkar aðstæður geta heilu kennslustundirnar 

farið forgörðum. Helga telur að reglulegt og stöðugt heimanám tryggi að nemendur þjálfi 

ákveðna færni í einstaka námsgreinum. Helga nefnir að það sé skylda hvers kennara og 

foreldris að gera námið skemmtilegt. Einnig segir hún að foreldrar beri höfuðábyrgð á 

námi barna sinna en að þeir þurfi að fá leiðbeiningar frá skólanum til þess að gera 

heimanámið að tilhlökkunarefni (Helga Sigurjónsdóttir, 1990, bls. 52-54).  

Ekki er mikið að finna af íslenskum fræðigreinum um skoðanir sérfræðinga á 

heimanámi en áhugafólk um heimanám svo sem foreldrar, nemendur og kennarar hafa 

sett fram skoðanir sínar í fjölmiðlum, á heimasíðum og bloggi, hvort sem þeir eru 

fylgjendur eða andstæðingar heimanáms. 

Elín Thorarensen námsráðgjafi og framkvæmdarstjóri Heimilis og skóla skrifar til 

að mynda að það séu farnar að heyrast mismunandi skoðanir meðal skólafólks og 

foreldra á mikilvægi heimanáms en segir að það sé almennt viðurkennt að 

lestrarkennsla sé samvinnuverkefni heimila og skóla (Elín Thorarensen, 2005, bls. 8). 
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Ekki eru allir á eitt sáttir um gagnsemi heimanáms, hópunum hefur oft verið skipt 

í tvennt, þeir sem eru fylgjendur heimanáms og þeir sem eru andstæðingar heimanáms. 

Verður nú gerð grein fyrir skoðunum beggja hópa. 

2.5.1 Fylgjendur heimanáms 

Stuðningsmenn heimanáms telja að heimanám auki ekki bara velgengi nemenda í námi 

heldur hafi það gagnleg áhrif á ung börn. Þeir telja að það þjálfi hjá þeim góðar 

námsvenjur og sýni þeim að nám geti farið fram hvar sem er, ekki bara í skólanum. 

Þessi ávinningur hjálpar börnum að verða lífstíðarnámsmenn. Að auki er heimanám 

talið geta stuðlað að gagnrýninni hugsun og betri hugtaka- og upplýsingavinnslu, ásamt 

því að auka sjálfstæði og sjálfsaga og bæta tímastjórnun. Heimanám getur gefið 

foreldrum tækifæri til þess að fylgjast með því sem gerist í skólanum og taka þátt í námi 

barnsins. Fyrir mörg börn er heimanám staðgengill sjónvarps og tölvuleikja en ekki 

gæðastunda með foreldrum (Bembenutty, 2011, bls. 341; Burden og Byrd, 2010, bls. 

134-135).  

Stefnumótunarfélög eins og The National PTA og National Education 

Association, sem voru stofnuð á seinni hluta 19. aldar í Bandaríkjunum, eru oftar 

fylgjendur heimanáms frekar en andstæðingar. Stefnur þeirra ganga út á að huga að 

menntunar-, heilsu- og velferðar málefnum barna í skólum og fjölskyldum þeirra. Félögin 

viðurkenna að börn kvarti oft undan heimanámi en taka ekki tillit til þessara kvartana 

þrátt fyrir að þær geti oft átt rétt á sér. Þau leggja áherslu á að foreldrar hvetji börn sín 

og miðli til þeirra mikilvægi heimanáms, hvort sem það er mikilvægt eða ekki eða hvort 

foreldrarnir séu fylgjandi því eða ekki (Kohn, 2006, bls. 95; National PTA - Standards for 

Parent Involvement in Education, e.d.; NEA - Our History, e.d.). 

2.5.2 Andstæðingar heimanáms 

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

nemendur. Heimanám geti leitt til þess að þeir missi áhugann á fræðilegu efni, þeir verði 

fullnægðir eða mettir, þar sem allar athafnir eru bara spennandi í ákveðinn tíma. 

Nemendur geta orðið bæði líkamlega og andlega þreyttir og heimanám getur hamlað 

þátttöku þeirra í tómstundastarfi, þar sem þeir læra aðra mikilvæga færni eins og 

sjálfstæði, sjálfsaga og tímastjórnun. Foreldrar sjá heimanám líka oft sem tímaþjóf frá 
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þeirra tíma, eftir langan vinnudag er heimanámsaðstoð ekki sú slökun og gæðastund 

sem þeir vilja verja með barninu sínu. Hvað ef systkinin eru þrjú og þurfa öll hjálp frá 

mömmu og pabba við heimanámið (Bembenutty, 2011, bls. 340-341; Cooper, 2001, bls. 

7; Helga Sigurjónsdóttir, 1990, bls. 52)? 

Fagfólk í heilsugeiranum er hópur sem gagnrýnir hve mikið af bókum börn þurfa 

að burðast með til og frá skóla. Þeir benda á að bök ungra barna séu í hættu og hafa 

mælt með styrktaræfingum fyrir bakið og einnig hafa þeir bent á að hægt sé að minnka 

álagið með því að kaupa góðar töskur, með breiðum ólum. Viðhorf sem þessi eru 

klassísk dæmi um að meðhöndla einkennin en ekki sjúkdóminn. Spurningin ætti að 

vera: Hvað er í töskunni, hver setti það þar og af hverju (Kohn, 2006, bls. 95)? 

Rannsakendur ásamt fleirum hafa sett fram sterk rök gegn heimanámi. Þeir segja 

meðal annars að nemendur sem tilheyra jaðarhópum eigi erfiðara með að vinna 

heimanám sitt vegna umhverfisþátta. Einnig halda þeir því fram að kennarar almennt 

séu ekki nógu vel þjálfaðir í því að útbúa gagnleg heimanámsverkefni (Voorhees, 2011, 

bls. 363).  

Kennarar sem eru andsnúnir heimanámi hafa áhyggjur af því að foreldrar geti 

orðið of afskiptasamir, þeir setji pressu á börnin að vinna á hærra plani en þau hafi getu 

til. Foreldrar geti líka ruglað þau með því að nota aðrar aðferðir en þær sem þau læra í 

skólanum. Á móti er eitt aðalkvörtunarefni foreldra yfir heimanámi að það sé allt of mikið 

og verkefnin oft torskilin, án skýrra markmiða eða tengingar við markmið námsins 

(Bembenutty, 2011, bls. 340-341).  

Í raun og veru ætti umræðan ekki að vera hvort jákvæð eða neikvæð áhrif af 

heimanámi skipta máli, heldur ætti að huga að þörfum og aðstæðum hvers nemanda. 

Kennarar ættu því að leggja áherslu á verkefni sem hafa augljós markmið og forðast 

þau sem draga úr örvun nemenda (Bembenutty, 2011, bls. 341-342). 

2.6 Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir því hvað felst í hugtakinu heimanám og hvernig það 

skiptist í hefðbundið og óhefðbundið heimanám. Hefðbundið heimanám er í raun 

framhald af skóla, þar sem leyst eru verkefni sem byggja að miklu leyti á vinnubókum á 

meðan óhefðbundið heimanám byggir á gagnrýninni hugsun og sjálfstæðum 

vinnubrögðum. Einnig var umfjöllun um sögu heimanáms þar sem farið var yfir hvernig 
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skoðanir hafa sveiflast á milli þess að vera með og á móti heimanámi. Stutt umfjöllun 

var um sögu almenningsfræðslu á Íslandi, og hvernig heimafræðsla átti stóran þátt í 

menntun þjóðarinnar vel fram yfir aldamótin 1900, og breytingar til dagsins í dag. Komið 

var inn á upplýsingatækni í skólastarfi hvernig hún getur auðveldað nám og heimanám 

nemenda og hver hlutverk kennarans eru í heimanámi. Að lokum var gerð grein fyrir 

rökum og áherslum fylgjenda og andstæðinga heimanáms. 
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3. Einstaklingsmiðað skólastarf 

Í grunnskólalögunum 1974 var bundin í lög sú hugmynd að grunnskólinn væri fyrir alla 

og að honum bæri skylda til að koma til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda. Það var þó 

ekki fyrr en með reglugerð um sérkennslu 1990 (tók við reglugerð frá 1977) að skýrt 

varð að öll börn ættu ótvíræðan rétt á að ganga í sinn heimaskóla (Rúnar Sigþórsson og 

Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 275 og 299). Í núgildandi grunnskólalögum í 17. grein er 

kveðið á um að nemendur „eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis“ (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í þessum kafla er hugtakið skóli án aðgreiningar skilgreint og fjallað um 

einstaklingsmiðað nám og hvert hlutverk kennara og nemenda er í því og tengt 

einstaklingsmiðuðu heimanámi. 

3.1 Skóli án aðgreiningar 

Flestir skólar á Íslandi starfa í dag eftir stefnunni „skóli án aðgreiningar“ en hún byggir á 

hugmyndafræðinni um manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti og gengst við kröfum 

samfélagsins um betri skóla fyrir öll börn. Felur það í sér að taka mið af fjölbreyttum 

nemendahópi, að allir nemendur njóti sömu réttinda og viðurkenningar á 

einstaklingsmun. „Skóli án aðgreiningar“ lagar sig að nemendum sínum með 

einstaklingsmiðaðri kennslu. Er það í samræmi við Salamanca-yfirlýsinguna sem var 

samþykkt á Salamanca á Spáni árið 1994 og Íslendingar eru aðilar að (Elín G. 

Ólafsdóttir, 2004, bls. 21; Ferguson, Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester og Ralph, 

1999, bls. 2; Minnisblað um skóla án aðgreiningar og stofnun rannsóknarstofu- Skóli án 

aðgreiningar - Rannsóknarstofan, e.d.; Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 

2002, bls. 21). 

Í grein um kenningar Carol Ann Tomlinson er að finna skýra lýsingu á því hvað 

hún telur felast í hugtakinu einstaklingsmiðun (e.differentiation) en það felur í sér: 

„markvissa viðleitni kennarans til að bregðast við einstaklingsbundnum þörfum 

nemenda eða nemendahóps fremur en að kenna heilum bekk eins og allir nemendur 

séu í grundvallaratriðum eins“ (Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason, 2006, bls. 26). 

Slík kennsla byggir á því að allir nemendur séu virkir þátttakendur í skólastarfinu bæði 

námslega og félagslega og að hver nemandi fái bestu mögulegu menntun sem hann 
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hefur völ á. Nemendur læra ekki allir sömu námsþættina en það sem máli skiptir er sá 

möguleiki sem námið veitir þeim þegar þeir koma út í samfélagið (Ferguson o.fl., 1999, 

bls. 3; Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason, 2006, bls. 26).  

Við stefnumörkun í „skóla án aðgreiningar“ skiptir miklu máli að njóta stuðnings 

frá ríkisstjórn, skólayfirvöldum og samfélaginu því án fullnægjandi fjárhagslegs 

stuðnings við fagmennsku kennara, þróunar námsumhverfis, bættrar kennslu og 

námsmats þá eru minni líkur á að einstakir nemendur fái tækifæri til að bæta 

námsárangur sinn. Einnig skiptir miklu máli hver kennslu- og uppeldisfræðileg forysta 

stjórnenda í skólum er og hvort þeir taki þátt í þróun á skólanámskrám, í að móta 

námskipulag og kennslu því það getur skipt sköpum í ferlinu. Samkvæmt rannsókn sem 

birt er í tímaritinu Uppeldi og menntun er talið að með góðum stuðningi og 

skuldbindingu stjórnenda sé hægt að gera fleiri nemendum kleift að stunda nám í 

almennum grunnskólum. Með því eykst þátttaka þeirra í skólastarfinu og eiga þeir þá 

frekari hlutdeild í bekkjarstarfi eða starfi í nemendahópi. Einnig kemur fram að í 

skólaþróun skiptir miklu máli að nýta þann mikla auð sem skólastjórnendur, kennarar og 

starfsfólk búa yfir með stöðugri ígrundun, opnum hug gagnvart nýjungum og vilja til að 

vaxa og þróast (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 61-77). 

3.2 Hlutverk kennara og nemenda í einstaklingsmiðuðu námi 

Í 13. gr. laga um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram að allir nemendur eigi að hafa 

umsjónarkennara sem fylgist meðal annars með námi þeirra og stuðli að því að efla 

samstarf skóla og heimila. 

Líkja má kennurum og nemendum við samherja í námi, þar sem kennarar fylgjast 

stöðugt með nemendum sínum og hafa þá með í ráðum um nám og kennslu. Því er 

mikilvægt að samskipti kennara og nemenda séu ætíð góð, enda er það grunnur að 

árangursríkri kennslu. Kennarar reyna að mæta námsþörfum allra nemenda með því að 

hafa fjölbreytt og sveigjanlegt skólastarf (Sif Vígþórsdóttir og Valdimar Helgason, 2006, 

bls. 26). Virkt nám nemenda getur aðeins átt sér stað þegar námið er lagað að hverjum 

og einum nemanda. Námsstíll einstaklinga getur verið breytilegur eftir aðstæðum og er 

jafnvel talið að hann sé að hluta til háður líffræðilegum þáttum. Skipulagning á 

einstaklingsmiðuðu námi hefur vafist fyrir mörgum skólastjórnendum, þannig að það 

mæti ólíkum þörfum nemenda. Þetta er þó eitt það mikilvægasta og mest krefjandi 
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verkefni sem skólarnir standa frammi fyrir, kennari sem stjórnandi verður að hafa þetta í 

huga þegar hann skipuleggur kennsluna. Ef kennari er ekki fær um að koma til móts við 

nemendur þar sem þeir eru staddir námslega er líklegt að þeir verði vonsviknir og 

sjálfsmynd þeirra skaddist (Tomlinson og Allan, 2000/2004, bls. 3-4 og 20). Kennari 

sem aftur á móti er fær um að laga kennsluna að hverjum nemanda, veit hvenær og 

hvernig honum hentar að vinna og bregst við því á virkan og uppbyggilegan hátt. 

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky taldi að nemendur gætu unnið sjálfstætt innan 

vissra marka en þegar viðfangsefnið væri orðið of erfitt þá yrði nemandinn svekktur og 

ófær um að takast á við það á árangursríkan hátt, þrátt fyrir að fá aðstoð frá fullorðnum 

einstaklingi. Ef viðfangsefnin eru of auðveld þá getur nemandanum fundist þau leiðinleg 

(Tomlinson og Allan, 2000/2004, bls. 18). Því er mikilvægt að nemendur fái nám við 

hæfi og að kennarinn þekki nemendur sína til að geta komið til móts við þá námslega. 

3.2.1 Einstaklingsmiðað heimanám 

Harry Cooper bendir á að fyrrverandi nemandi hans, Erika Pattall, hafi rannsakað hvaða 

áhrif val getur haft á hvatningu í heimanámi. Grunnskólanemendum var úthlutað af 

handahófi heimanámi, hluti nemenda fékk að velja sér verkefni á meðan öðrum var 

úthlutað ákveðinni tegund af verkefnum fyrir hverja kennslueiningu. Niðurstöður 

rannsóknar hennar sýndu að þeir nemendur sem fengu val um heimanámsverkefni 

öðluðust meiri innri hvatningu til að vinna verkefnin, fannst þeir vera hæfari varðandi 

heimanámið og höfðu að meðaltali hærri heimanámseinkunn og stóðu sig betur á prófi í 

þeim atriðum sem verið var að þjálfa með heimanáminu. Ein leið til að auka innri 

áhugahvöt sem leiðir til betri afkasta og hærri lokaeinkunnar er því að gefa nemendum 

færi á að velja hvernig heimanámsverkefni þeir fá (Bembenutty, 2011, bls. 343). 

3.3 Samantekt 

Í þessum kafla var hugtakið „skóli án aðgreiningar“ skilgreint en í því felst að allir 

nemendur hafi jafnan rétt til að sækja sinn heimaskóla og fá þjónustu við hæfi. Til að 

hægt sé að koma til móts við alla nemendur þarf allt námið að vera einstaklingsmiðað 

og skipulagt í samstarfi við nemendur og foreldra, þar sem þarfir og aðstæður nemenda 

geta verið ólíkar.   
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4. Samskipti heimila og skóla 

Rannsóknir virðast sýna fram á að skólar nái betri árangri í starfi séu þeir í góðu 

samstarfi við foreldra og samfélagið (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 78). Þátttaka 

fjölskyldunnar í námi barnsins getur haft jákvæð áhrif á mætingu, stuðlað að jákvæðara 

hugarfari til skólans, betri hegðun og meiri vilja til að vinna heimanám og aukið líkur á 

framhaldsnámi (Burden og Byrd, 2010, bls. 334). Gott samstarf heimilis og skóla 

samræmist því sem fram kemur í Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) að grunnskólar 

eigi að stuðla að góðu samstarfi til að tryggja farsælt skólastarf. 

Hingað til hefur viðhorfið verið að skólinn sjái um menntunina og heimilin um 

uppeldið. Mikil breyting hefur þó orðið á skólastarfi og dvelja börn megnið af deginum 

þar og því ekki hægt að skilja þessa tvo staði að. Nemendahópurinn hefur aldrei verið 

fjölbreyttari, nemendur með sérþarfir hafa núna aðgang að hinum almenna skóla, ásamt 

því að nemendum af erlendum uppruna hefur fjölgað mikið. Þessir þættir kalla á það að 

foreldrar séu gerðir að virkari þátttakendum í skólastarfinu, því bæði foreldrar og skólinn 

eru að vinna að sama markmiði, sem er að mennta nemendur og gera þá að góðum 

þjóðfélagsþegnum (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 73; Nanna Kristín Christiansen, 

2007). 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir mikilvægi samstarfs heimilis og skóla, hvernig 

foreldrasamstarfi sé best háttað, hvaða leiðir eru mögulegar til þess að vel til takist 

ásamt því hvað getur verið samstarfinu til fyrirstöðu. 

4.1 Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf er virkt samstarf milli heimilis og skóla, þar sem allir aðilar vinna 

markvisst saman að ákveðnum markmiðum og byggja þannig grunninn að farsælli 

skólagöngu barna. Til þess að slíkt samstarf geti orðið þurfa samskiptin að einkennast 

af gagnkvæmri virðingu og skilningi á mismunandi hlutverkum og stöðu kennara og 

foreldra. Foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum alla daga fram að 18 ára aldri en 

kennarar bera ábyrgð á menntun þeirra meðan þau eru í skóla. Staða þeirra í 

foreldrasamstarfi er einnig ólík, kennarar sinna vinnu sinni á persónulegan og faglegan 

hátt en foreldrar eru fulltrúar heimilisins og þeirra þáttur er hluti af persónulegu einkalífi 

þeirra. Það hefur verið sýnt fram á það með rannsóknum að þátttaka foreldra í 

skólastarfi hafi jákvæð áhrif á námsárangur og hegðun barna. Foreldrar hafa betri 
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yfirsýn yfir nám barna sinna og geta því stutt betur við bakið á þeim (Andersen og 

Rasmussen, 1996/1996, bls. 58-66; Harris og Goodall, 2009, bls. 25). 

Fram til þessa hefur samstarf foreldra og kennara jafnan einkennst af því að 

kennarinn lítur á foreldra sem stuðningsaðila. Hann veitir þeim upplýsingar og væntir 

þess að þeir bregðist við á tiltekinn hátt, einkum hvað varðar heimanám og agamál, 

einnig er foreldrum stundum boðið í heimsóknir í skólann. Víða er foreldrum sagt að þeir 

séu alltaf velkomnir í skólann en raunin er sú að mjög fáir foreldrar nýta sér slík boð 

fremur en svokallaða viðtalstíma (Nanna Kristín Christiansen, 2006, bls. 25).  

Samkvæmt grein Nönnu Kristínar Christiansen (2007, bls. 4) „Hver á eiginlega að 

ala börnin upp foreldrar eða kennarar?“ kemur fram að það er vel þekkt meðal kennara 

og þeirra sem starfa með börnum að viðhorf og stuðningur foreldra getur gert 

gæfumuninn hvað varðar afstöðu barnanna til náms og líðan þeirra. Börn verja miklum 

tíma í skólum þar sem foreldrar þeirra koma inn sem sjaldséðir gestir og þátttaka þeirra 

í starfi barnanna er takmörkuð. Til þess að tryggja hagsmuni barna ætti að finna leiðir til 

að auka hlutdeild foreldra í starfi þeirra í skólanum. 

Hver skóli ætti að móta sér stefnu um það hvernig samstarfi heimilis og skóla 

skuli háttað. Kennarar þurfa að vera fúsir að vinna eftir þeirri stefnu og foreldrum tjáð að 

þátttöku þeirra sé óskað. Bent hefur verið á að til að tryggja hagsmuni barna þurfi að 

stuðla að virku upplýsingaflæði milli heimilis og skóla því foreldrar og kennarar sjá 

barnið nær aldrei við sömu aðstæður. Samskiptafærni kennara getur líka haft áhrif í 

samstarfi við foreldra sem og samtalstækni og virk hlustun. Lélegt upplýsingarflæði 

getur orðið til þess að skilningsskortur myndast á milli þessara aðila. Samstarfið er 

mikilvægt til að vel takist með nám barna (Nanna Kristín Christiansen, 2007; Rósa 

Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 144 og 145).  

4.1.1 Leiðir í foreldrasamstarfi 

Foreldrar eru auðlind sem getur haft jákvæð áhrif á skólastarfið með því að veita innsýn 

í ýmiskonar störf og hæfileika. Það má vinna með mismunandi menningarþætti þar sem 

foreldrar koma inn í skólana og fræða um menningu sína og trúarbrögð á ýmsan hátt. 

Það væri hægt að nota móðurmál þegar t.d. um tvítyngi er að ræða, foreldrar færa þá 

móðurmál barnsins inn í skólann. Kostir foreldraheimsóknanna væru að foreldrar 

kynnast skólastarfinu og sjá barn sitt í skólaumhverfinu, kennarinn fær aðstoð og 
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kynnist foreldrum betur og með því eykst traustið. Fræðimönnum ber saman um að 

foreldrasamstarf hafi í flestum tilfellum jákvæð áhrif á skólastarf (Ólöf Dagný 

Óskarsdóttir, 2009; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 75-76). Í grein sinni „Fannst ég 

geta sagt það sem mér lá á hjarta ...“ vísar Ingibjörg Auðunsdóttir í að Coleman nefni að 

leiðin að betri skóla sé í gegnum virkt samband foreldra og barna sem tengist 

námsviðfangsefnum þeirra (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2007, bls. 76).  

Þegar samstarf við foreldra er komið á er mikilvægt að skólinn taki ábyrgð á því 

að skipuleggja og viðhalda því. Bæði foreldrar og kennarar gætu þurft að fá stuðning og 

uppörvun til að læra að vinna saman sem jafningjar. Kennarar þurfa að leggja sig fram 

við að finna leiðir til þess að stuðla að góðu samstarfi við foreldra, því margir foreldrar 

vilja fylgjast náið með því sem börn þeirra eru að fást við í skólanum (Burden og Byrd, 

2010, bls. 331; Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 144-146). 

Engin ein aðferð er endilega best þegar skipuleggja á samstarfið. Það er hægt að 

nota ótal aðferðir og verður hver skóli að velja þá aðferð sem hentar skólanum, 

stjórnendum og kennurum hans best. Þrátt fyrir að skólar noti mismunandi aðferðir þá 

verða þeir allir að tryggja greiðar boðleiðir milli aðila fyrir upplýsingar og gott viðhorf 

(Rósa Eggertsdóttir og Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 146).  

Samstarf við foreldra getur meðal annars falið í sér að byggja upp hvetjandi 

námsumhverfi í skóla og heima, að skipuleggja aðstoð foreldra inn í bekk, aðstoða 

heimilin við að sinna heimanámi eða forvarnir af ýmsu tagi (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999, bls. 61). Í bók sinni Skóli og skólaforeldrar: ný sýn á samstarfið um nemandann 

kemur Nanna Kristín Christiansen (2010, bls. 146-159) með hugmyndir að verkefnum 

sem öll miða að því að auka hlutdeild foreldra í skólastarfinu. Hér á eftir fara nokkur 

dæmi um slík verkefni:  

 Gullkorn: Felur í sér að reglulega (t.d. vikulega) eru send heim gullkorn um hvern 

nemanda, þar sem lögð er áhersla á að draga fram sterkar hliðar nemandans. 

Þannig fá foreldrar jákvæðar upplýsingar og gefur einnig kost á sameiginlegri 

upplifun ásamt meiru. 

 Námsmat foreldra: Markmiðið með því er að foreldrar sjái barn sitt sem nemanda 

og auka hlutdeild og ábyrgð þeirra í námi þess. Námsmatið fer fram reglulega yfir 

skólaárið (t.d. mánaðarlega) með því að kennari sendir heim námsmatsverkefni, 
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hvort heldur er fagtengt eða samþætt. Nemandi vinnur verkefnið heima undir 

handleiðslu foreldra sinna sem meta frammistöðuna út frá matsblaði sem fylgir 

verkefninu. Gott er að nýta verkefnin þegar kemur að foreldraviðtölum (eða 

samráðsfundum foreldra og kennara) fyrir sameiginlegan grundvöll að 

umræðuefnum. 

 Stikkorð: Eru góð leið, sérstaklega á yngsta stigi, til að stuðla að umræðu milli 

foreldra og barna um skólastarfið. Það er gert þannig að kennari skrifar orð, á 

límmiða, sem tengist viðfangsefni dagsins og setur t.d. á föt nemandans þar sem 

foreldrar geta séð þegar heim er komið. Þannig fá foreldrar kveikju að 

umræðuefni. 

Þetta er bara brot af því sem hægt er að gera til að fá foreldra með í samstarf í 

skólastarfinu. 

Einnig getur verið um heildstætt verkefni að ræða eins og: „Allir í sama liði“, þar 

sem foreldrar og kennarar vinna saman allan veturinn. Markmiðið með því verkefni er 

að efla hlutdeild foreldra í skólastarfinu og að foreldrar séu virkir þátttakendur í námi 

barna sinna á eigin forsendum. Lögð er áhersla á að skapa traust og gagnkvæma 

virðingu milli kennara, nemenda og foreldra (Nanna Kristín Christiansen, 2006, bls. 25). 

Þrátt fyrir allar þær upplýsingar sem til eru um hvernig best sé að standa að 

foreldrasamstarfi þá geta komið upp ýmis vandamál. Kennarinn býr kannski ekki yfir 

þeirri færni sem þarf til þess að halda uppi samstarfi við foreldra eða að foreldrar kjósa 

að vera ekki í samstarfi við skólann. Ýmsar ástæður geta legið að baki hræðslu foreldra, 

sem dæmi geta þeir átt slæmar minningar frá sinni skólagöngu. Þeir vita ekki til hvers er 

ætlast af þeim eða þeir eru af erlendu bergi brotnir og hafa ekki þá tungumálakunnáttu 

sem þarf til þess að tjá sig. Þetta er aðeins lítið brot af þeim ástæðum sem gætu legið 

að baki tregðu foreldra til samstarfs. Þegar svo ber undir verður kennarinn að finna leiðir 

til að koma til móts við foreldra á þeirra forsendum (Burden og Byrd, 2010, bls. 336-

337). 

4.2 Samantekt 

Í kaflanum var gerð grein fyrir mikilvægi samstarfs heimilis og skóla, nefndar voru 

hugmyndir að ýmsum leiðum sem stuðla að góðu samstarfi, þar sem lögð er áhersla á 

að koma til móts við ólíkar þarfir og reynslu foreldra til að tryggja gott samstarf. Til þess 
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að samstarfið skili árangri þarf að forðast að það verði eingöngu um samskipti að ræða 

án samstarfs. Heldur þurfa foreldrar og kennarar að vinna sameiginlega að ákvörðunum 

sem eru barninu fyrir bestu. Einnig þarf að hafa í huga að ekki eru allir foreldrar viljugir 

til samstarfs við kennarann, þá verður kennarinn að kunna að bregðast við því á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt. 
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5. Námskrár, lög og reglugerðir 

Skólum er skylt að starfa samkvæmt lögum nr. 91/2008 um grunnskóla og er 

aðalnámskrá grunnskóla nánari útfærsla á þeim, sem Mennta- og 

menningarmálaráðherra setur. Grunnskólarnir gera síðan skólanámskrá þar sem nánar 

er farið í sérstöðu hvers skóla en hún er nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla.  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla, hluta 

heimanáms í skólastefnu Akureyrarbæjar og skólanámskrá þeirra grunnskóla 

Akureyrarbæjar sem eru með sýnilegar stefnur um heimanám. Að lokum er kynning á 

drögum að nýjum almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla, þar sem breyttar áherslur 

virðast vera í þá átt að foreldrar séu meira í samráði við skólann um nám barna sinna. 

5.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla sem var samþykkt árið 2006 er lögð megináhersla 

á að auka sjálfstæði skólanna og gefa þeim meiri sveigjanleika í skipulagningu á 

náminu. Einnig er lögð áhersla á einstaklingsmiðun í námi og samfellu milli skólastiga. 

Með aukinni áherslu á einstaklingsmiðun er komið til móts við nemandann með því að 

láta hann fást við viðfangsefni við hæfi. Nemendur í 8., 9. og 10. bekk eiga kost á því að 

velja sér fög sem tengjast þeirra áhugasviði og framtíðaráætlunum. Slíkt val gerir þeim 

kleift að taka ábyrgð að hluta til á eigin námi, þó ber bæði kennurum og skólum að 

fylgjast vandlega með því hvernig nemendum gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem 

Aðalnámskrá og skólinn setja þeim. Veita skal nemendum tækifæri til að afla sér 

þekkingar, leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðla að stöðugri viðleitni til menntunar 

og þroska. Markmiðin eiga að vera skýr svo bæði nemendur og foreldrar viti hvert 

stefnir. Til að ná þeim markmiðum er mikilvægt að gott samstarf sé milli heimilis og 

skóla. Það er talið að fjölskylda, skóli og nánasta umhverfi séu sterkustu áhrifavaldar í 

mótun einstaklings. Traust milli foreldra, forráðamanna og starfsfólks skóla má byggja 

með gagnkvæmri og virkri upplýsingagjöf. Skipuleg samvinna milli heimilis og skóla 

getur aukið líkur á vellíðan nemenda og þar af leiðandi leitt til bætts námsárangurs. Í 

Aðalnámskránni er bent á að hlutverk skólans sé að veita nemendum formlega fræðslu 

en hlutverk heimilanna að sjá um uppeldi og menntun (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2006, bls. 4-22). 
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5.2 Skólastefna Akureyrarbæjar 

Skólar Akureyrabæjar starfa eftir skólastefnu Akureyrar og setja sér skólanámskrár í 

samræmi við þau viðmið sem þar koma fram. Í skólastefnu Akureyrarbæjar er þess 

getið að í góðum skóla eigi að móta stefnu um heimanám og hún kynnt foreldrum, 

kennurum og nemendum. Einnig að það eigi að skapa skólum möguleika á að bjóða 

nemendum aðstoð við heimanám (Gunnar Gíslason, 2006, bls. 11-12 og 17).  

Á heimasíðu mennta- og menningarmálaráðuneytisins er að finna svar við 

spurningunni: „Heimanám - Er eitthvað viðmið til um heimanám nemenda?“ (Spurt og 

svarað - grunnskólar, e.d.). Þar kemur fram að hver skóli eigi að setja sér sína stefnu er 

varðar heimanám og hafa aðgengilega á heimasíðu skólans. Ákvæði um viðmið 

heimanáms er ekki gefið út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu; þau eru sett í 

hendur skólanna til þess að auka sjálfstæði þeirra og sérstöðu. 

Í tengslum við viðhorfskönnun okkar, sem lögð var fyrir umsjónarkennara í 

grunnskólum Akureyrarbæjar, athugðum við hvort skólarnir sem tóku þátt í könnuninni 

væru með sýnilega skólanámskrá, sem auðvelt væri fyrir foreldra að nálgast, á 

heimasíðum skólanna. Samkvæmt 29 gr. grunnskólalaganna (nr. 91/2008) kemur fram 

að „Starfáætlun og skólanámskrá skulu vera aðgengilegar öllum aðilum 

skólasamfélagsins“. Fórum við inn á heimasíður skólanna og leituðum eftir þeim 

upplýsingum, hjá sex af skólunum fundum við upplýsingar, í skólanámskrá, um það 

hvernig heimanámi skuli háttað en þó misítarlegar. Einnig eru sumir skólarnir með eldri 

skólanámskrá en fyrir skólaárið 2010-2011. Í skólanámskrá hjá tveimur skólanna er bent 

á að heimanám skuli vera hóflegt og að auki er hjá einum skóla viðmið um hve oft í viku 

og hjá tveimur hver tímalengd heimanáms á að vera á dag, fyrir hvern bekk. Allir 

skólarnir benda á að markmið og tilgangur heimanáms sé að þjálfa atriði sem áður hafa 

verið kennd í skólanum og til að gefa foreldrum tækifæri á að fylgjast með því sem er að 

gerast þar. Þrír af sex skólum vitna í rannsóknir um hvað heimanám getur gert fyrir 

nemendur. Sem dæmi er nefnt að vel skipulagt heimanám og ákveðinn tími á dag, til að 

sinna því, auki námsárangur nemenda, á það einkum við um efri bekki grunnskólans. 

Þá er einnig nefnt að ef vel til takist geti heimanám haft jákvæð áhrif á persónuþroska 

og námsárangur ásamt því að áhugi foreldra á lestri skili sér í aukinni lestrarfærni 

nemenda. Að auki kemur fram hjá einum skólanum að kennarar útskýri fyrir foreldrum 

http://www.menntamalaraduneyti.is/menntamal/grunnskolar/spurt-og-svarad/


29 

hvaða væntingar þeir hafi til heimanáms. Fjórir af sex skólum tilgreina að þeir sendi 

heim vikuleg fréttabréf til yngri nemenda skólans en að nemendur í eldri bekkjum hans 

skrái hjá sér sjálfir hvert heimanámið er. Einnig er bent á, í fimm námskrám, að 

kennarar setji almennt upplýsingar inn á mentor.is (upplýsingakerfi fyrir skóla) sem 

nemendur og foreldrar geti nýtt sér. Einn af skólunum bendir á að „Heimanám á aldrei 

rétt á sér eingöngu heimanámsins vegna“ (Starfsáætlun Naustaskóla, 2010, bls.12) og 

að auki sé mikilvægt að hafa í huga að heimanám er hægt að vinna á fjölbreyttan hátt. 

Sem dæmi er hægt að þjálfa talningu heima með því að telja hnífapör, skó og telja aftur 

á bak o.s.frv. Einungis í skólanámskrá hjá tveimur skólum er bent á að þeir bjóði upp á 

heimanámsaðstoð í frístund og í vali fyrir 8.-10. bekk (Elín E. Magnúsdóttir og Helga 

Halldórsdóttir, 2010, bls. 8-9; Giljaskóli, Skólanámskrá, 2008, bls. 24-25 ; Hríseyjarskóli, 

skólanámskrá, almennur hluti, 2010, bls. 12; Skólanámskrá Oddeyrarskóla 2009-2010, 

2009, bls. 15-16; Starfsáætlun Naustaskóla, 2010, bls. 12-13; Þorgerður Sigurðardóttir, 

2010, bls. 23-25).  

5.3 Drög að nýrri aðalnámskrá 

Drög að nýjum almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla voru gefin út sumarið 2010. 

Þau byggja á nýjum grunnskólalögum frá 2008 en gildandi aðalnámskrá grunnskóla var 

gefin út árið 2006. Ný drög að aðalnámskrá eru því í takt við gildandi lög um grunnskóla. 

Lög um grunnskóla frá 2008 skerpa á mikilvægi þess að samstarf eigi sér stað 

milli heimilis og skóla. Einnig er foreldrum gert að koma meira að stefnumótun 

skólastarfsins með þátttöku sinni í skólaráði (sem er nýjung í lögunum frá 2008) (Guðni 

Olgeirsson, 2008, bls. 20-24). Í 2. grein grunnskólalaganna (nr. 91/2008) segir að 

„Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að 

tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda“.  

Í apríl 2011 komu út ný drög að almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla sem 

byggja á athugasemdum sem gerðar voru við fyrri drög. Í nýju drögunum má meðal 

annars finna: að foreldrar eru ábyrgir fyrir því að börn þeirra sinni því heimanámi sem 

skólinn setur fyrir í samráði við foreldra hvers barns (Aðalnámskrá grunnskóla: Ný drög 

að almennum hluta, 2011, bls. 36). Er það áherslubreyting frá fyrri drögum en þar kom 

fram að foreldrar eru ábyrgir fyrir því að börn þeirra sinni því heimanámi sem skólinn 

setur fyrir (Aðalnámskrá grunnskóla: Drög að almennum hluta, 2010, bls. 35). 
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Er greinilegt í nýju drögunum að meiri áhersla er á að hafa foreldra hvers barns 

með í ráðum um nám barnsins. Með þessu móti er enn frekar hægt að einstaklingsmiða 

námið þar sem foreldrar eru sérfræðingar í sínum börnum og geta þeir miðlað þekkingu 

sinni til kennara. Þetta er eitt af fleiri dæmum um breytingar á milli fyrri og seinni draga 

að almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla sem tengjast auknum áherslum á þátttöku 

foreldra í skólastarfi barna sinna.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið stefnir á að gefa út nýjan almennan hluta 

aðalnámskrár grunnskóla haustið 2011 (Aðalnámskrá grunnskóla: Ný drög að 

almennum hluta, 2011). 

5.4 Samantekt 

Í þessum kafla voru dregin saman helstu atriði sem tengjast einstaklingsmiðuðu námi, 

mikilvægi valfrelsis nemenda og samstarfi heimilis og skóla úr almenna hluta 

aðalnámskrár grunnskóla. Skoðaður hver hlutur heimanáms er í skólastefnu 

Akureyrarbæjar og hvort skólar eru með stefnur um heimanám aðgengilegar fyrir 

foreldra inni á heimasíðum sínum. Að lokum var tekinn fyrir einn þáttur úr nýjum drögum 

aðalnámskrár grunnskóla almenna hluta, sem snýr að breyttri aðkomu foreldra að 

heimanámi barna sinna. 
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6. Rannsóknin 

Í tengslum við verkefni okkar um heimanám langaði okkur að kanna viðhorf 

umsjónarkennara til heimanáms. Viðhorf foreldra og nemenda til heimanáms hefur 

frekar verið kannað hingað til en sjaldnar viðhorf kennara, samkvæmt því sem við 

höfum kynnt okkur. 

Fórum við þá leið að útbúa spurningalista þar sem spurt er um nokkra þætti í 

tengslum við heimanám og samstarf við heimilin. Við gerð spurningalistans var gengið 

út frá rannsóknarspurningunni: „Hvert er viðhorf umsjónarkennara til heimanáms?“  

6.1 Aðferð  

Rannsókn okkar byggir á blandaðri aðferð, eigindlegri og megindlegri, þar sem viðhorf 

kennara til heimanáms er kannað. 

Í eigindlegum rannsóknum er gögnum safnað með samtölum eða viðtölum og 

rannsakað hvernig fólk túlkar umhverfi sitt. Ákveðið þema er valið en viðmælendur hafa 

mikið frelsi til að tjá skoðanir sínar og viðhorf. Megindlegar rannsóknir líkjast aðferðum 

náttúruvísindanna þar sem mannleg hegðun er yfirfærð í tölur. Í megindlegum 

rannsóknum eru notaðar kannanir með stöðluðum spurningum eða staðlaðir 

spurningalistar (Holme og Solvang, 1997, bls. 92 og 150-151).  

Til að kanna viðhorf umsjónarkennara útbjuggum við netkönnun á vefsíðunni 

www.surveymonkey.com og sendum umsjónarkennurum vefslóð inn á hana með 

tölvupósti. Með þessu móti vonuðumst við til að ná til fleiri umsjónarkennara, í þeim 

skólum sem tóku þátt, án þess að hafa persónuleg áhrif á svör svarenda sem hefði 

getað orðið ef við hefðum farið á staðinn. Ókostirnir eru þó þeir að svarhlutfall getur 

orðið lágt og einskorðast við ákveðna skóla umfram aðra.  

6.2 Þátttakendur 

Við val á þýðinu fyrir könnunina sem við unnum völdum við að horfa á grunnskóla 

Akureyrar. Ástæðan fyrir því vali er að þetta er okkar heimabær með nokkra skóla sem 

eru með mismunandi áherslur í sínu starfi, ætti það að gefa okkur ákveðna breidd í 

svörum frá kennurunum einnig sjáum við fram á að þetta verði starfsvettvangur okkar í 

framtíðinni. Leituðum við af því tilefni til skóladeildar Akureyrarbæjar eftir leyfi til að 

leggja viðhorfskönnun fyrir umsjónarkennara í grunnskólum Akureyrarbæjar. Þegar leyfi 

http://www.surveymonkey.com/


32 

var fengið frá skóladeild leituðum við til skólastjórnenda grunnskóla Akureyrarbæjar (alls 

10 skólar). Við fengum svör frá átta skólastjórnendum og þar af fór viðhorfskönnunin til 

umsjónarkennara í sjö skólum.  

Stærð skólanna sjö er mjög mismunandi og samkvæmt heimasíðu skóladeildar 

Akureyrarbæjar var nemendafjöldi haustið 2010 allt frá því að vera 21 nemandi upp í 

489 nemendur (Akureyrarbær skóladeild - Grunnskólar, e.d.), meðaltalsfjöldi nemenda í 

þessum sjö skólum er 243 nemendur. Heildarfjöldi umsjónarkennara við skólana sjö er 

104 (upplýsingar um fjölda fengnar hjá skólastjórnendum). Svarhlutfall var 56,7% þar 

sem 59 umsjónarkennarar svöruðu spurningalistanum. 

6.3 Spurningalisti 

Við gerð spurningalista eins og við völdum að gera, þarf að hafa ýmislegt í huga og er 

hér stutt samantekt á því sem máli skiptir. 

Hafa verður í huga að orða spurningar með einföldum orðum og nota skýrar 

spurningar (sem eru spurningar) til að auka líkurnar á að svarendur skilji spurningarnar 

með sama/samskonar hætti og spyrjendur. Einnig þarf að varast leiðandi spurningar og 

spurningar með neitun. Að auki þarf að gæta þess að þær upplýsingar sem fram koma 

séu efnislega réttar (Bell, 2005, bls. 138; Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 332-334).  

Þegar hugað er að svarkostum hverrar spurningar þarf að hafa í huga hvort um 

opna, lokaða eða hálflokaða spurningu er að ræða. Þegar spurningar eru lokaðar verður 

að gæta þess að setja fram alla mögulega svarkosti, því sá svarkostur sem ekki er 

nefndur verður ekki sambærilegur þeim sem er nefndur (Bell, 2005, bls. 138; Þorlákur 

Karlsson, 2003, bls. 332-334, 338-339 og 344). 

Við niðurröðun spurninga í spurningalista þarf að hafa í huga að hann hefjist á 

auðveldan hátt og svo taki við þær spurningar sem mestu máli skipta. Einnig getur verið 

betra að hafa opnar spurningar síðast. Að auki þarf að gæta að flæði spurninganna 

þannig að efnislega svipaðar spurningar séu saman (Bell, 2005, bls. 144-145; Þorlákur 

Karlsson, 2003, bls. 347-348).  

Lokahnykkurinn við gerð spurningalista er uppsetning og útlit þeirra. Markmiðið 

er að svarendur eigi sem auðveldast með að svara hverri spurningu. Svarmöguleikarnir 

þurfa einnig allir að vera greinilegir sem og fyrirmæli, eigi svarandi að sleppa einhverri 
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spurningu þarf það að vera mjög skýrt (Bell, 2005, bls. 144-145; Þorlákur Karlsson, 

2003, bls. 350-351). 

Spurningalistinn okkar samanstendur af 11 spurningum, þrjár eru opnar en hinar 

eru lokaðar eða hálf lokaðar spurningar. Í einni spurningu mega þátttakendur velja fleiri 

en einn svarmöguleika, ef það á við. 

Við val á spurningunum horfðum við á hvað það væri í tengslum við heimanám 

og aðkomu kennara sem við vildum fá viðhorf þeirra á. Fyrsta spurningin er hugsuð til 

að sjá á hvaða aldursstigi þeir eru umsjónarkennarar á. Næstu tvær spurningar eru um 

heimanámsstefnu skólanna og hvort kennararnir hefðu kynnt sér þá stefnu sem 

skólarnir hefðu. Því gera má ráð fyrir að stefnurnar geti haft áhrif á störf kennaranna. 

Því næst er spurt um hvort kennararnir úthluti heimanámi og ef svo er hvort það sé 

annars vegar hefðbundið eða óhefðbundið og hins vegar einstaklingsmiðað eða ekki. 

Spurningin um hvort heimanámið væri hefðbundið eða óhefðbundið var opin og í 

spurningunni um hvort heimnámið væri einstaklingsmiðað var beðið um nánari skýringu 

ef svo væri ekki. Ástæðan fyrir því að við lögðum þessar spurningar fyrir var að okkur 

langaði að vita hvort allir umsjónarkennararnir væru að leggja fyrir heimanám og ef svo 

væri hvort þeir væru hlynntari hefðbundnu eða óhefðbundnu heimanámi. Einnig langaði 

okkur að sjá hvort þeir einstaklingsmiðuðu heimanámið þar sem það er í samræmi við 

gildandi skólastefnu.  

Því næst var spurt um tilgang og skoðun umsjónarkennaranna á heimanámi. 

Fyrsta spurningin var hvern þeir telja tilgang heimanáms vera, sú spurning var hálf 

lokuð þar sem hægt var að merkja við fleiri en einn svarkost, gefnir voru 12 

svarmöguleikar ásamt möguleika á að skrifa annað. Næst er spurt um hver áhrif þeir 

telji að heimanám geti haft á viðhorf nemenda til náms, með lokaðri spurningu. Þriðja 

spurningin var opin þar sem umsjónarkennararnir voru beðnir um að skrifa sína skoðun 

á heimanámi. Ástæðan fyrir þessum spurningum er að sjá viðhorf umsjónarkennara til 

heimanáms og hvort þeir telji að það hafi áhrif á nám nemenda.  

Að lokum er spurt um samstarf heimilis og skóla. Fyrst er spurt um hversu 

mikilvægt þeir telji samstarfið vera og voru svarkostir settir upp á raðkvarða, með fjórum 

möguleikum. Seinni spurningin jafnframt sú síðasta á spurningarlistanum var opin, þar 

sem umsjónarkennararnir eru beðnir um að skrifa hvað þeir telji almennt felast í 
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samstarfi heimilis og skóla. Þessi spurning var m.a. hugsuð til að kanna hvort og þá 

hversu stór þáttur heimanám er í samstarfinu.  

6.4 Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var við rannsókn 

okkar í tengslum við hvert viðhorf umsjónarkennara væri til heimanáms. Ástæðan fyrir 

því að við völdum umsjónarkennara er að þeir eru líklegri til að leggja fyrir heimanám og 

að vera í samskiptum við fjölskyldur nemenda sinna, en eins og hefur meðal annars 

komið fram í kafla 4.1, er samstarf heimilis og skóla mikilvægt þegar kemur að því að 

skipuleggja námið. 
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7. Niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum hverrar spurningar á spurningalistanum í þeirri 

röð sem þær koma fyrir á honum, sjá spurningalistann í fylgiskjölum. Alls tóku 59 

umsjónarkennarar úr skólunum sjö þátt í könnuninni og verða niðurstöður hverrar 

spurningar settar fram, án nánari tengingar þeirra á milli. 

Fyrsta spurningin var sett fram til að sjá í hvaða bekkjardeildum kennararnir eru 

umsjónarkennarar og fengu þeir val um að merkja við fleiri en einn möguleika. 59 

(100%) umsjónarkennaranna svöruðu spurningunni, þar af fimm sem eru 

umsjónarkennarar í fleiri en einum bekk/árgangi eða með samkennslu árganga, sjá 

mynd 1. 

Skipting svarenda á milli skólastiga: 25 (42,4%) eru umsjónarkennarar á yngsta 

stigi (1.-4. bekkur), 15 (25,4%) eru umsjónarkennarar á miðstigi (5.-7. bekkur), þar af er 

einn líka með umsjón í 8. bekk, og 19 (32,2%) eru umsjónarkennarar á unglingastigi (8.-

10. bekkur). 
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Næstu tvær spurningar tengjast því hvort umsjónarkennararnir hafi kynnt sér 

stefnu þess skóla sem þeir starfa við um heimanám. Fyrri spurningin var um hvort þeir 

hefðu kynnt sér hvort skólinn væri með stefnu um heimanám en sú síðari var ætluð 

þeim sem höfðu kynnt sér það og þá hvort þeir hefðu kynnt sér stefnuna.  

Fyrri spurningunni (hvort viðkomandi hafi kynnt sér hvort skólinn er með stefnu 

um heimanám) svöruðu allir umsjónarkennararnir sem tóku þátt eða 59 (100%). Þar af 

svörðu 55 (93%) því að þeir hefðu kynnt sér hvort skólinn væri með stefnu um 

heimanám, sjá mynd 2. 

Af þeim 55 umsjónarkennurum sem voru beðnir um að svara síðari spurningunni 

svöruðu eingöngu 32 (58,2%) umsjónarkennarar því hvort þeir hefðu kynnt sér stefnu 

skólans um heimanám, sjá niðurstöður þeirra á mynd 3, og virðast þeir allir hafa kynnt 

sér stefnu skólans. Af þeim sem svöruðu sögðu þrír umsjónarkennarar að það væri 

engin stefna og hjá öðrum þremur var svarið að það væri verið að vinna í eða 

endurskoða stefnuna.  
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Næstu þrjár spurningar tengjast því hvort umsjónarkennararnir leggi fyrir 

heimanám og þá hvernig heimanám, hefðbundið eða óhefðbundið og hvort það sé 

einstaklingsmiðað.  

Fyrstu spurningunni, hvort viðkomandi úthluti heimanámi svöruðu allir 

umsjónarkennararnir sem tóku þátt. Af þeim sem svöruðu úthluta 56 (95%) þeirra 

heimanámi en þrír umsjónarkennaranna úthluta ekki heimanámi, sjá mynd 4. Þeir 

umsjónarkennarar sem úthluta ekki heimanámi eru með umsjón í 1., 4. og 10. bekk.  
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Næstu tveimur spurningum voru þeir umsjónarkennarar sem úthluta heimanámi 

beðnir um að svara. Fyrri spurningin var um hvort heimanámið væri frekar hefðbundið 

eða óhefðbundið. Sú skilgreining sem sett var í spurningalistann um hefðbundið 

heimanám og óhefðbundið heimanám er: Hefðbundið heimanám er í raun framhald af 

skóla, þar sem leyst eru verkefni sem byggjast að miklu leyti á vinnubókum. 

Óhefðbundið heimanám er ekki beint framhald af skólanum og það byggir á 

sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun. Sjá má nánari umfjöllun um 

hefðbundið heimanám í kafla 2.1.1 og um óhefðbundið heimanám í kafla 2.1.2. 47 

(83,9%) umsjónarkennarar af 56, sem leggja fyrir heimanám, svöruðu því hvort þeir 

legðu frekar fyrir hefðbundið eða óhefðbundið heimanám. Af þeim sem svöruðu leggja 

15 (26,8%) umsjónarkennarar frekar fyrir hefðbundið heimanám, 9 (16,1%) 

umsjónarkennarar leggja frekar fyrir óhefðbundið heimanám, 20 (35,7%) 

umsjónarkennarar leggja bæði hefðbundið og óhefðbundið heimanám fyrir og þrír (54%) 

eru með annað, sem er þá nánast eingöngu heimalestur. 9 (16,1%) umsjónarkennarar 

svöruðu ekki spurningunni, sjá mynd 5.  
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Seinni spurningin var um hvort heimanámið væri einstaklingsmiðað að 

nemendum. Þessari spurningu svöruðu allir 56 umsjónarkennararnir sem leggja fyrir 

heimanám. Af þeim sem segjast leggja fyrir heimanám er heimanámið 

einstaklingsmiðað eða að hluta til hjá 53 (95%) umsjónarkennurum, sjá mynd 6. Þrír 

(5%) umsjónarkennarar segjast ekki hafa einstaklingsmiðað heimanám. Þar af skýra 

tveir það nánar, hjá öðrum er það: „ekki tími“ og hjá hinum er um frekar óhefðbundið 

heimanám að ræða sem „allir ráða við“. 

Næstu þrjár spurningar tengjast skoðunum umsjónarkennara á heimanámi. 

Fyrsta spurningin var hvern þeir telja tilganginn vera með heimanámi. Þar var boðið upp 

á að merkja við fleiri en einn svarkost, ásamt því að skrifa meira undir annað. Algengast 

var að kennarar töldu tilgang heimanáms m.a. felast í því að þjálfa ákveðna færni á því 

sem lært er í skólanum ásamt því að vera tengsl milli heimilis og skóla. Þeir sem merktu 

við þessa tvo valmöguleika eða fleiri voru 42 (71%) umsjónarkennaranna. Þeir sem 

töldu tilgang heimanáms meðal annars vera að þjálfa ákveðna færni í því sem lært er í 

skólanum og að þjálfa nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum eða fleira, án þess þó að 

merkja við tengsl milli heimilis og skóla, voru fjórir (6,8%). Þeir sem merktu við að 
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tilgangurinn væri meðal annars að þjálfa ákveðna færni, tengsl milli heimilis og skóla, 

þjálfa sjálfstæð vinnubrögð og að vera undirbúningur fyrir kennslustund eða fleira voru 

16 (27%) umsjónarkennaranna. Þeir sem telja tilganginn eingöngu vera að þjálfa 

ákveðna færni og að vera tengsl milli heimilis og skóla voru sjö (11,9%). Þeir sem 

merktu bara við einn valmöguleika voru fjórir og þar af telja tveir (3,4%) tilganginn 

eingöngu vera að þjálfa ákveðna færni á því sem lært er í skólanum. Hinir tveir nefndu 

annars vegar tengsl milli heimilis og skóla og hins vegar að þjálfa nemendur í 

sjálfstæðum vinnubrögðum. Einungis tveir (3,4%) svarendur völdu ekki: Þjálfa ákveðna 

færni í því sem lært er í skólanum, tengsl milli heimilis og skóla og að þjálfa nemendur í 

sjálfstæðum vinnubrögðum sem tilgang heimanáms heldur einhvern annan svarkost. Af 

þeim umsjónarkennurum sem tilgreindu annan tilgang með heimanámi má nefna að 

tveir kennarar nefndu að það æfði nemendur í að skipuleggja sig, þrír nefndu samveru 

foreldra og barna þar sem rætt er um skólann og einn telur það „undirbúa þau undir 

framhaldsskóla þar sem heimanámið er mikið“. Á mynd 7 má sjá hversu margir 

umsjónarkennarar merktu við hvern svarkost sem var í boði. 

Önnur spurningin um skoðanir umsjónarkennaranna á heimanámi var hvernig 

áhrif þeir teldu heimanám hafa á viðhorf nemenda til náms. Þar var í boði að merkja við 

einn af þremur möguleikum, jákvæð, engin eða neikvæð. 45 (76,3%) umsjónarkennarar 

svöruðu því hvaða áhrif þeir telja heimanám geti haft á viðhorf nemenda til náms, 21 

(46,7%) af þeim telja áhrifin vera jákvæð en 10 (22,2%) þau vera neikvæð, sjá mynd 8. 

Að auki nefnir einn umsjónarkennari að áhrifin geti bæði verið jákvæð og neikvæð, 

þessu kemur hann á framfæri í svari við spurningu átta á spurningalistanum.  

Þriðja spurningin var um hvaða skoðun umsjónarkennarinn hafi á heimanámi. 53 

(89,8%) umsjónarkennarar létu í ljós skoðun sína á heimanámi. Þessi spurning var opin 

og gátu umsjónarkennararnir skrifað sína skoðun. Á mynd 9 er búið að draga saman 

það helsta sem umsjónarkennararnir skrifuðu sem sína skoðun á heimanámi. Flestir eru 

á því að heimanám eigi að notast í hófi og geti verið gagnlegt. Átta (15%) af 53 nefna að 

heimalestur eigi að vera en annað í litlu eða engu mæli.  
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Síðustu tvær spurningarnar fjalla um samstarf heimilis og skóla. Fyrri spurningin 

var um mikilvægi samstarfs heimilis og skóla. 58 umsjónarkennaranna svöruðu þessari 

spurningu og þar af telja 57 (98,3%) þeirra samstarfið mikilvægt eða mjög mikilvægt. 

Einn (1,7%) telur það vera léttvægt, sjá mynd 10. Í seinni spurningunni voru 

umsjónarkennararnir beðnir um að skrifa sína skoðun á því hvað fælist almennt í 

samstarfi heimilis og skóla. 49 (83%) umsjónarkennaranna svörðu þeirri spurningu. 

Langflestir eða 31 (63,3%) þeirra nefndu gagnkvæm samskipti heimils og skóla. Einnig 

svöruðu margir því að góð samvinna væri mikilvæg og að unnið væri að sameiginlegum 

markmiðum. Alls nefndu 41 (83,7%) annaðhvort gagnkvæm samskipti og/eða 

samvinnu, þá eru ekki taldir með þeir þrír sem nefndu upplýsingaflæði til heimilanna. 

Tveir nefndu það sem snýr að velferð/heill nemandans. 
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7.1. Samantekt 

Hér var farið í niðurstöður viðhorfskönnunarinnar sem lögð var fyrir umsjónarkennara í 

sjö grunnskólum Akureyrarbæjar, þar sem gengið var út frá rannsóknarspurningunni: 

Hvert er viðhorf umsjónarkennara til heimanáms? Flestir sem svöruðu eru 

umsjónarkennarar á yngsta stigi.  

Ein af spurningunum var hugsuð til að kanna hversu margir hafi kynnt sér stefnu 

síns skóla um heimanám og var sú spurning tvískipt og hafa nánast allir kynnt sér hvort 

skólinn er með stefnu en þegar þeir voru beðnir um að svara því hvort þeir væru búnir 

að kynna sér heimanámsstefnuna svöruðu einungis 32 og hafa þeir að minnsta kosti 

kynnt sér hver hún er. Þá var spurt út í hvort og þá hvernig heimanám þeir leggi fyrir. Af 

þeim umsjónarkennurum sem tóku þátt eru eingöngu þrír sem úthluta ekki heimanámi 

og er einn af þeim með umsjón í 10. bekk. Er áhugavert að sjá það, þar sem oft hefur 

verið talað um að heimanám aukist þegar nemendur eldast. Voru þeir sem úthluta 

heimanámi beðnir um að svara því hvort þeir einstaklingsmiði það og hvort frekar væri 

um hefðbundið eða óhefðbundið heimanám væri að ræða. Eingöngu þrír segjast ekki 

einstaklingsmiða heimanámið og helmingur svarenda segist einstaklingsmiða það að 

hluta. 20 af þeim sem svara því hvort heimanámið sé hefðbundið eða óhefðbundið eru 
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með blandaða útfærslu, á meðan 15 eru með hefðbundið og eingöngu 9 með 

óhefðbundið.  

Þá var spurt um skoðanir umsjónarkennaranna á heimanámi og hver tilgangur 

þess væri ásamt því hvernig áhrif þeir teldu það hafa á viðhorf nemenda til náms. Það 

sem flestir sögðu er að heimanám geti verið gagnlegt og að það eigi að nota það í hófi. 

Tilganginn með heimanámi töldu flestir vera að þjálfa ákveðna færni og tengsl milli 

heimilis og skóla. Tæplega helmingur þeirra sem svöruðu því hver áhrifin á viðhorf 

nemenda til náms eru telja að þau geti verið jákvæð. Einn kennari nefnir þó að áhrifin 

geti bæði verið jákvæð og/eða neikvæð.  

Að lokum var spurt um samstarf heimilis og skóla og telur mikill meirihluti 

samstarfið vera mjög mikilvægt en það sem kom á óvart er að einn telur það vera 

léttvægt. Flestir telja gagnkvæm samskipti vera hluta af því sem felst almennt í 

samstarfi heimilis og skóla auk þess var nokkuð um að kennarar telji góða samvinnu 

vera mikilvæga og að unnið væri að sameiginlegum markmiðum. 
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8. Umræður 

Heimanám hefur verið mikið í umræðunni síðastliðin 100 ár, hefur það verið umdeilt 

hvort það eigi að vera hluti af skólastarfinu eða hvort það ætti jafnvel að leggja það 

niður. Það virðist vera svo að heimanám sé hefð sem haldist hefur allt frá því áður en 

fræðsluskyldunni var komið á árið 1907 og börnum skylt að læra undirstöðuatriði í lestri 

og skrift heima. Að setja fyrir heimanám er ekki eins auðvelt og margur hefði haldið, það 

eru margir þættir sem þarf að huga að í „skóla án aðgreiningar“ sem er stefna sem 

íslenska menntakerfið gerir ráð fyrir að skólar vinni eftir, þar sem allir nemendur fái 

kennslu við hæfi.  

Mikilvægt er að hafa í huga hver tilgangur heimanámsins á að vera, er það til 

þess að bæta námsárangur nemenda og/eða til þess að tengja heimili og skóla? Hvert 

sem markmiðið er, er mikilvægt að kennarinn hugi að þeim kröfum sem hann gerir til 

nemenda sinna því heimanámið á ekki að íþyngja fjölskyldunni, heldur á það frekar að 

tengja hana saman. Einnig má spyrja: Hvernig fer heimanám saman við stefnuna „skóli 

án aðgreiningar“? Hvað kennum við nemendum þegar þeir fá heimanám sem þeir skilja 

ekki og geta ekki unnið? Er það að kenna gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð 

eða vekur það vonleysi og skekkir sjálfsmynd einstaklingsins? Heimanám virðist vera 

hefð sem ekki breyst með breyttum samfélagsháttum og lengri skóladegi. Hvað með 

vinnutíma barna og foreldra? 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður viðhorfskönnunarinnar og þær tengdar 

við fræðilegu umfjöllunina í fyrri hluta ritgerðarinnar.  

8.1 Heimanám 

Skilgreiningin á orðinu heimanám getur verið mismunandi samanber Cooper og Hafdísi, 

Matthildi og Árdísi í kafla 2.1. Þar bendir Cooper á að hans skilgreining hafi breyst þar 

sem heimanám, í dag, sé oft unnið í skólanum en ekki endilega heima á meðan Hafdís, 

Matthildur og Árdís benda á að þær telji að heimanám skuli unnið heima í samstarfi við 

foreldra. Það er hægt að spyrja sig, hvar er heimanám unnið og skilar það tilætluðum 

árangri? Er heimanám að styrkja samstarfið á milli heimilis og skóla eða er það að 

skemma það? Þetta eru spurningar sem vert er að leita svara við til þess að vita hvort 

ástæða sé til að leggja fyrir heimanám. Þeim verður ekki svarað í þessari ritgerð en 
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nauðsynlegt er að leggja áherslu á nauðsyn þess að kanna reglulega viðhorf nemenda, 

foreldra og kennara, til þess að sjá hverju heimanámið skilar.  

8.1.1 Skoðanir á heimanámi 

Með breyttu þjóðfélagi hefur vinnudagur foreldra lengst og flest börn sækja 

tómstundastarf í lok dags og hafa því samverustundir foreldra og barna styst verulega. 

Er þá hægt að ætlast til að foreldrar og börn verji þeim tíma sem þeir hafa saman í 

heimanám? Í kafla 2.5.2, andstæðingar heimanáms, er bent á að heimanám geti 

hamlað nemendum þátttöku í tómstundastarfi, þar sem þeir geta lært mikilvæga færni 

eins og sjálfstæði og sjálfsaga, þessir þættir eru ekki eingöngu lærðir af bókum. Því má 

segja að nemendur eru að læra þrátt fyrir að þeir séu ekki að skila einhverju af sér í 

skólann. Jákvæðar og neikvæðar umræður hafa þannig sveiflast í takt við 

þjóðfélagsbreytingar. Fylgjendur heimanáms eru aftur á móti þeirrar skoðunar að það 

bæti námsárangur nemenda og þjálfi hjá þeim góðar námsvenjur sem fylgi þeim út lífið. 

Einnig að heimanám tengi heimili og skóla á jákvæðan og metnaðarfullan hátt.  

En hverju skila verkefnin ef nemendum finnst þeir ekki hafa tíma og getu til að 

vinna þau? Hafa kennarar næga færni til að leggja fyrir verkefni við hæfi hvers 

nemanda? 

8.2 Óhefðbundið og hefðbundið heimanám 

Heimanám á sér langa sögu en hefur þrátt fyrir breytta skólastefnu og margbreytileika 

skóla ekki tekið miklum breytingum. Algengast er að nemendur vinni heimavinnuna í 

bók eða á blöð sem er skilað í skólann. Virðast skólar leggja mikla áherslu á að 

markmið og tilgangur heimanáms sé að þjálfa atriði sem áður hafa verið kennd í 

skólanum og til að gefa foreldrum tækifæri á að fylgjast með því sem er að gerast þar, 

samanber, kafli 5.2, Skólastefnu Akureyrabæjar. Er þetta í samræmi við niðurstöður 

viðhorfskönnunarinnar, í kafla 7, að meirihluti umsjónarkennaranna telur tilganginn með 

heimanámi vera þennan en algengast var að þeir töldu tilgang heimanáms m.a. felast í 

því að þjálfa ákveðna færni á því sem lært er í skólanum ásamt því að vera tengsl milli 

heimilis og skóla.  

Í köflum 2.1.1 og 2.1.2 er gerð grein fyrir hefðbundnu og óhefðbundnu 

heimanámi, það eru tvær ólíkar útfærslur á heimanámi. Óhefðbundið heimanám byggir 
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oft á samtölum og rökhugsun, það opnar margar nýjar leiðir og getur fært fjölskylduna 

saman á krefjandi en frumlegan hátt. Á meðan í hefðbundnu heimanámi er gert ráð fyrir 

að nemandinn leysi verkefnið einn með aðstoð foreldris og byggir það líka oft á því að 

nemendur eru að undirbúa sig fyrir næsta tíma. Þeir nemendur sem ekki hafa tök á því 

að ljúka heimanáminu mæta þá óundirbúnir fyrir tímann, sem getur valdið þeim óþarfa 

stressi og óþægindum. Eins og kemur fram í kafla 2.4 þá bendir Susan Voorhees á að 

nemendur ákveða ekki fyrirfram að þeir vilji ekki skila neinum árangri. 

Í könnun okkar spurðum við umsjónarkennarana hvort þeir leggi frekar fyrir 

hefðbundið eða óhefðbundið heimanám. Í kafla 7 má sjá að 15 umsjónarkennarar, af 48 

sem svöruðu, leggja frekar fyrir hefðbundið heimanám á meðan 9 sögðust leggja frekar 

fyrir óhefðbundið. 20 sögðust bæði leggja fyrir hefðbundið og óhefðbundið heimanám 

og 3 sögðust vera með annað. Niðurstöður sýna að það er misjafnt hverskonar 

heimanám þeir leggja fyrir, það eru greinilega ennþá margir sem leggja bara fyrir 

hefðbundið heimanám. Sem dæmi um þá sem segjast leggja fyrir óhefðbundið 

heimanám þá nefnir einn umsjónarkennarinn að: „allt heimanám er í formi samtals milli 

foreldris og barns. Við sendum ekki heim bækur nema lestrarbækur og það ber að lesa 

daglega heima.“ og dæmi um svar frá kennara sem leggur fyrir hefðbundið heimanám: 

„Langoftast hefðbundið – ljúka við ákv. magn eða fara vel yfir það sem gert var í tíma.“ 

Flestir umsjónakennararnir virðast vera því sammála að heimanám sé gagnlegt og 

mikilvægt en eigi að notast í hófi. Þeir eru einnig þeirrar skoðunar að með heimanámi sé 

verið að þjálfa ákveðna færni eins og lestur, skrift og ákveðnar aðferðir í stærðfræði en 

einnig kennir það þeim sjálfstæð vinnubrögð.   

8.3 Einstaklingsmiðað heimanám 

Með menntastefnunni „skóli án aðgreiningar“ er gert ráð fyrir að komið sé til móts við 

alla nemendur þannig að þeir hafi tök á að ganga í sinn heimaskóla. Með því er verið að 

stuðla að því að komið sé til móts við nemendur á þeirra forsendum, í stað heils 

nemendahóps, bæði námslega og félagslega. Til að virkt nám nemenda geti átt sér stað 

þarf kennarinn að koma til móts við námsþarfir allra með því að hafa fjölbreytt og 

sveigjanlegt skólastarf. Ef nemendur fá ekki verkefni við hæfi þá getur það valdið þeim 

vanlíðan og þeim fundist þeir ófærir um að takast á við námið. Erika Pattal bendir á, í 
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kafla 3.2.1, að val nemenda geti haft áhrif á hvatningu þeirra til að vinna heimanámið vel 

og að þeir hafi um leið meira gagn af því. 

Í viðhorfskönnuninni voru umsjónarkennararnir spurðir að því hvort þeir 

einstaklingsmiðuðu heimanámið. Tæpur helmingur þeirra sem svaraði leggur eingöngu 

fyrir einstaklingsmiðað heimanám á meðan helmingur þeirra sem leggja fyrir heimanám 

er með það að hluta til einstaklingsmiðað. Þrír umsjónarkennarar sögðust ekki vera með 

einstaklingsmiðað heimanám. Tveir skýra það nánar, hjá öðrum er það: „ekki tími“ og 

hjá hinum er um frekar óhefðbundið heimanám að ræða sem „allir ráða við“. Við 

spyrjum okkur hvernig er heimanám sem allir ráða við? Það sem kom okkur á óvart var 

að aðeins einn umsjónarkennari svaraði að hann hefði ekki tíma til þess að 

einstaklingsmiða heimanámið. Ástæðan fyrir því að það kom okkur á óvart er að okkar 

reynsla er sú að kennarar hafa lítinn tíma aflögu og eru flestir með mjög stóra bekki. 

Þess vegna áttum við von á að mun fleiri kennarar myndu svara þessari spurningu með 

því að þeir hefðu ekki tíma til þess að einstaklingsmiða heimanámið. Það má einnig 

spyrja sig af hverju helmingur þeirra sem svöruðu leggi eingöngu fyrir einstaklingsmiðað 

heimanám að hluta til? Gæti skýringin verið sú að þeir hafi ekki tíma til að 

einstaklingsmiða námið að öllu leyti en ekki nefni það sérstaklega í svarinu. 

8.3.1 Hlutverk kennara 

Það er í verkahring kennarans að skipuleggja og setja fyrir heimanám. Þegar hann 

skipuleggur það er hann í raun og veru að skipuleggja tíma nemenda sinna og 

fjölskyldna þeirra. Eins og sjá má í kafla 3.1 er hlutverk kennara að koma til móts við 

ólíkar þarfir nemenda sinna og sinna hverjum og einum á hans forsendum. Kennarinn 

þarf því að vera vel vakandi fyrir nemendum sínum og gera sitt til að koma til móts við 

þá. Er því nauðsynlegt fyrir hann að leggja metnað sinn í að gera heimanámið 

spennandi og reyna að sníða það að áhugasviði hvers og eins. Kennarinn getur haft 

það breytilegt eftir viðfangsefnum, árstíðum og áhuga nemenda. Eins og áður var nefnt 

og hefur reynst vel er hægt að gefa nemendum val um heimanám. Þar gefst 

kennaranum tækifæri til þess að sníða það að áhugsviðum nemenda. Kennarinn þarf að 

vera foreldrum innan handar ef upp koma vandamál því nemandi sem lendir í 

vandræðum með heimanámið og sér ekkert jákvætt við það er ekki líklegur til þess að 

læra mikið, frekar að það dragi úr áhuga hans á náminu. Niðurstöður okkar sýna að þeir 
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umsjónakennarar sem svöruðu könnuninni okkar telja áhrif heimanáms frekar vera 

jákvæð þar sem tæpur helmingur þeirra svaraði því og ekki nema 20% sem svöruðu því 

til að þau gætu verið neikvæð. 

Kennarinn þarf einnig að huga að tímanum sem heimanámið tekur því eins og 

áður sagði er hann að ráðstafa tíma fjölskyldunnar utan skólatímans. Í kafla 2.4.1 er 

gerð grein fyrir rannsókn um viðhorf kennara til heimanáms. Þar má sjá að viðhorf 

kennara og stefnur skólanna geta haft áhrif á störf kennara þegar kemur að því að 

leggja fyrir og nýta heimanám nemendum í hag. Er því mikilvægt að skólinn sé með 

sýnilega stefnu sem kennarar geta unnið eftir. Eins og kom fram í kafla 5.2 fundum við 

misgóðar upplýsingar á heimasíðum skólanna sjö um skólanámskrár þeirra. Kennari 

sem sér engan tilgang með heimanámi er síður líklegur til að leggja metnað sinn í 

heimanámið og að leggja það fyrir. Í lokin spyrjum við okkur spurninga varðandi 

heimanám: Er verið að mismuna nemendum með heimanámi? Þar sem það er líklegt 

að ekki hafi allir nemendur möguleika á góðri aðstoð heima, einnig að þeir sem aðstoða 

þá við heimanámið þekki ekki þær aðferðir sem nýttar eru í skólanum og fari að kenna 

þeim aðrar aðferðir sem geta ruglað þá í ríminu. Einnig má spyrja sig, samanber kafla 

2.5.2, hvort rétt sé að láta lítil börn burðast með allt of margar bækur vegna heimanáms 

og því þurfi foreldrar að kaupa ákveðnar gerðir af töskum til að hlífa bökum þeirra. 

8.4 Samstarf heimilis og skóla 

Eins og fram kemur í kafla 4 er ein af forsendum góðs skólastarf að gott samstarf sé við 

heimilin. Foreldrar geti haft jákvæð áhrif á nemendur og er því mikilvægt að hafa þá 

með sér í liði. Einnig kemur fram í kafla 5.1 að aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á 

mikilvægi samstarfs heimilis og skóla. Er mikilvægt að gott foreldrasamstarf sé til staðar 

með gagnkvæmri virðingu. Hafa þarf í huga að foreldrar og kennarar sjá nemendur í 

ólíkum aðstæðum og geta séð ólíkar hliðar á þeim sem geta haft áhrif þegar á að koma 

til móts við einstaklingsþarfir þeirra, kemur einnig fram í kafla 3.1 um hlutverk kennara 

að þeir eigi að koma til móts við alla nemendur. Því er mikilvægt að foreldrar og 

kennarar ræði saman um nám og þarfir nemenda. 

Þegar kemur að samstarfi heimilis og skóla er mikilvægt að skólinn móti sér 

stefnu um samstarfið og kynni hana fyrir foreldrum og að hún sé þeim aðgengileg, sjá 

kafla 4.1 og 5.2. Aðkoma foreldra að námi barna getur verið á marga vegu og er því 
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mikilvægt að kennarar nýti sér þann auð sem býr í foreldrum og bjóði þeim að koma inn 

í skólana til dæmis til að kynna starf, tungumál, trú eða heimaland sitt. Eins og kemur 

fram í kafla 4.1.1 er mikilvægt að hafa fjölbreytni í samstarfi við foreldra því engin ein 

aðferð hentar öllum og verða kennarar að vera vakandi fyrir ólíkum þörfum þeirra og 

reyna að taka þeim eins og þeir eru. 

Í nýjum drögum að aðalnámskrá grunnskóla, almenna hlutanum má einnig sjá þá 

áherslubreytingu sem virðist vera að eiga sér stað þar sem foreldrar eiga að vera virkari 

þátttakendur í námi barna sinna, samanber kafla 5.3. Til þess að fylgja því eftir verða 

kennarar að vera í virku samstarfi við heimilin og er mikilvægt fyrir umsjónarkennara að 

gera foreldrum grein fyrir hlutverki þeirra og að þeir haft áhrif á nám barna sinna. 

Samstarfið þarf því að vera gott frá fyrsta degi. Eins og er komið inn á í kafla 5.2, þá 

benda allir þeir skólar á sem eru með sýnilega skólanámskrá að markmið heimanáms 

sé m.a. að gefa foreldrum tækifæri til að fylgjast með því sem er að gerast í skólanum. 

Í könnun okkar kemur fram að mikill meirihluti umsjónarkennaranna sem tók þátt 

í henni telji samstarf heimilis og skóla mjög mikilvægt. Þegar umsjónarkennararnir voru 

beðnir um að svara því hvað þeir teldu felast almennt í samstarfi heimilis og skóla, 

nefndu langflestir gagnkvæm samskipti heimilis og skóla, auk þess komu margir inn á 

mikilvægi góðrar samvinnu og að unnið væri að sameiginlegum markmiðum. 

Hér verða tekin nokkur dæmi um það sem umsjónarkennararnir telja að felist 

almennt í samstarfi heimilis og skóla og tengist því sem við höfum minnst á í kafla 8.4 

um samstarf heimilis og skóla. 

„Jákvæð samskipti foreldra og kennara. Kennari sendir heim nokkrum sinnum á 

önn upplýsingar um námsframvindu og minnir reglulega á að foreldrar eru velkomnir í 

skólann. Reyna að virkja foreldra til meira samstarfs með því að leita til þeirra um 

ýmislegt t.d. aðstoð í vettvangsferðum og stærri verkefnum í skólanum.“  

„Það þarf að ríkja traust á milli foreldra og kennara. Markmið beggja er að stuðla 

að vellíðan nemandans og góð samskipti eru besta leiðin til þess. Foreldrar þurfa að 

upplýsa kennarann ef breytingar verða heima fyrir og kennarinn foreldra um gengi í 

skólanum, námslega og félagslega.“  
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„Að kennarar og foreldrar beri saman ábyrgð á námi nemandans. Foreldrar 

fylgjast með því sem er að gerast og fá upplýsingar frá kennara þegar við á. Foreldrar 

geti sagt sína skoðun og haft áhrif þegar við á.“  

„Upplýsi hinn aðilann um það sem skiptir máli. Að báðir aðilar viti vilja hins og 

finni milliveginn.“ 

„Mjög mikilvægt er að gott samband sé milli heimilis og skóla, að hreinskilni ríki á 

báða bóga, þannig nýtist samstarfið best. Ekki drekkja foreldrum í tölvupósti eða 

nemendum í heimanámi sem ekki er augljós tilgangur með.“ 

Af þessu má sjá að kennararnir telja gagnkvæm samskipti við foreldra skipta 

miklu máli og að nám og kennsla nemenda er samstarfsverkefni beggja aðila. 

8.5 Viðhorfskönnunin 

Eftir á að hyggja þegar farið var í gegnum svör og niðurstöður könnunarinnar má spyrja 

sig að því hvort ekki hefði verið betra að hafa útfærsluna á svarkostunum örlítið aðra í 

þremur spurningum. Í fyrsta lagi er síðari hluti spurningar tvö (Hefur þú kynnt þér stefnu 

skólans um heimanám?) sem fékk ansi litla svörun og gæti hluti ástæðunnar verið sá að 

svarendur þurftu sjálfir að skrifa svarið en höfðu ekki möguleika á að merkja við 

fyrirframgefinn svarkost. Þar er því erfitt að átta sig á hversu margir, af þeim sem hafa 

kynnt sér hvort skólinn sem þeir starfa við er með stefnu um heimanám, hafi kynnt sér 

stefnuna sjálfa. Önnur spurningin sem hefði hugsanlega mátt útfæra á annan hátt er 

spurningin: Hvern telur þú tilgang heimanáms? Þar var í boði að merkja við 

fyrirframgefna svarkosti (einn eða fleiri) ásamt því að skrá aðra möguleika undir liðnum 

annað. Þegar horft er á það sem kemur fram í kafla 6.3 um spurningarlista, þrátt fyrir að 

það sé erfiðara að vinna úr opnum spurningum þá sé sá svarkostur sem ekki er nefndur 

ekki sambærilegur við þann sem er nefndur. Að auki hefði mátt hafa einn svarkost í 

viðbót við spurninguna um áhrif heimanáms á viðhorf nemenda til náms, en eins og kom 

fram í niðurstöðunum þá taldi einn kennari áhrifin bæði geta verið neikvæð og jákvæð. 

Þetta er eitt af því sem við komum til með að hafa í huga ef við vinnum aftur 

spurningarlista. 
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8.6 Samantekt 

Heimanám hefur verið talinn nauðsynlegur hluti af námi barna hingað til. Hefur það verið 

nýtt til þess að þjálfa ákveðna færni á ýmsum þáttum námsins sem ekki hefur gefist tími 

til að æfa nóg í kennslustundinni. En hverju skilar heimanám? Skilar það áhugasamari 

nemendum og/eða þreyttum nemendum og foreldrum sem finnst aldrei nægur tími til að 

ljúka við heimanámið. Í könnun okkar kom í ljós að tæpur helmingur þeirra sem svaraði 

telur heimanám geta haft jákvæð áhrif á viðhorf nemenda til náms.  

Mikilvægt er að sátt skapist milli nemenda, kennara og foreldra um heimanám til 

að það geti skilað tilætluðum árangri. Er það í samræmi við niðurstöður okkar en 

umsjónarkennararnir telja almennt að gagnkvæm samskipti við heimilin skipti miklu máli.  

Fjölbreytt og vel skipulagt heimanám gefur möguleika á að bæta námsárangur 

nemenda á meðan ómarkvisst og illa ígrundað heimanám á það til að skapa óþarfa 

stress og deilur á heimilum. Í könnun okkar spurðum við bæði að því hvort þeir leggi 

frekar fyrir hefðbundið eða óhefðbundið heimanám og hvort þeir einstaklingsmiði það. 

Niðurstaða okkar er sú að fleiri eru með hefðbundið heimanám heldur en óhefðbundið 

en stór hluti er með blandað. Þegar horft er á hvort þeir einstaklingsmiði heimanámið 

eru flestir sem gera það að einhverju leyti eða öllu. 

Heimanám hefur verið nýtt til að gefa foreldrum innsýn í nám barna sinna en til 

að ná slíkum markmiðum þurfa þau að vera skýr og fjölbreytt. Það kemur fram í kafla 5 

að í ljósi mikilla breytinga á skólastarfi er mikilvægi samstarfs heimilis og skóla enn 

meira nú en áður. Eins og fram kemur í kafla 8. 4 eru niðurstöður okkar í samræmi við 

það. Foreldrar ættu að vera virkir þátttakendur í skólastarfinu til að hægt sé að 

einstaklingsmiða námið og mennta nemendur til að verða nýtir þjóðfélagsþegnar.  
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9. Lokaorð 

Af þessari umfjöllun má sjá að heimanám er mikilvægur hluti að verkefnum kennara og 

skipuleggja þarf það vel enda getur það verið mikill áhrifavaldur í skólagöngu hvers 

nemanda.  

Ekki hefur verið lögð áhersla á að kenna í kennaranámi okkar hvernig heimanám 

skuli sett fyrir eða hvað þarf að hafa í huga við skipulagningu þess. Eða á þetta að vera 

færni sem nýútskrifaðir kennarar öðlast án nokkurs undirbúnings? Getur hver sem er 

sett fyrir heimanám án þess að fá nokkra fræðslu um hvernig best er að gera það eða 

hvað þurfi að hafa í huga?  

Á meðan heimanám er hluti af skólastarfinu finnst okkur að það ætti að vera 

námskeið í kennaranáminu þar sem skoðuð eru markmiðin með heimanámi og hvernig 

heimanám hentar hverjum. Þegar talað er um einstaklingsmiðun þá er lögð áhersla á að 

einstaklingsmiða námið að nemandanum og heimanám er hluti að náminu. Við veltum 

fyrir okkur t.d. hvaða heimanám hentar nemanda með ADHD eða nemanda með 

einhverfu? Það er hægt að segja að með einstaklingsmiðun og auknu foreldrasamstarfi 

sé verið að koma til móts við þarfir nemenda en til þess að geta uppfyllt þær þarf 

kennarinn að vita hvaða leiðir henta til að koma til móts við nemendur.  

Við veltum því fyrir okkur hvort ekki sé nóg að leggja áherslu á lestur á yngsta 

stigi, því hann er undirstaða í námi nemenda. Hægt er að velja lestrarefni sem 

inniheldur mikinn fróðleik sem t.d. er hægt að ræða um heima. Að auki er hægt að nýta 

hljóðbækur og vefverkefni á heimasíðu Námsgagnastofnunar sem ítarefni með 

lestrarbókum frá þeim. 

Margir nemendur eru í íþróttum eða öðru tómstundastarfi eftir skóla, teljum við að 

nemendur geti öðlast ýmsa færni þar sem ekki er kennd í skólanum. Einnig veltum við 

því fyrir okkur hvenær heimanámið ætti að bætast við nám nemenda ef það er ekki á 

yngsta stigi. Af eigin reynslu hefur verið erfitt að fá börnin okkar til að vinna heimanámið. 

Þau eru oft þreytt eða vilja vera úti að leika á þeim tíma þegar við höfum færi á að 

aðstoða þau við verkefnin sem þau þarfnast aðstoðar við. Einnig sjá þau oft ekki 

tilganginn með því að vinna sömu verkefnin og í skólanum. Aftur á móti ef heimanámið 

er að fara út að leika, mæla steina, kríta myndir eða taka til í herberginu er það eitthvað 

sem barnið getur gert sjálft og fundist því hafa lokið einhverju án aðstoðar. Viljum við því 
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meina að óhefðbundið heimanám geta vakið áhuga nemenda. Foreldrar geta verið 

þátttakendur í heimanáminu þrátt fyrir að vera ekki á staðnum þegar það er unnið. Þeir 

geta spjallað við börn sín um verkefnin, ef barnið hefur t.d. krítað mynd er hægt að taka 

mynd af því og prenta út ásamt ýmsu öðru sem foreldrar og börn geta ákveðið saman. 

Við teljum heimanám vera hluta af námi nemenda sem hefur orðið útundan og ekki 

uppfært í samræmi við nútímann. 

Við vinnu þessarar ritgerðar höfum við komist að því að heimanám er 

vandmeðfarið og ætti að nota í hófi ef það á að skila tilætluðum árangri. 
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Fylgiskjöl 

Bréf til skóladeildar nr.1 

 

Akureyri 21. febrúar 2011 

Skóladeild Akureyrarbæjar 

 

Í tengslum við lokaritgerð okkar til B.Ed. prófs við Háskólann á Akureyri, óskum við eftir 

því að hafa samband við grunnskóla Akureyrarbæjar og leggja fyrir könnun á viðhorfi 

umsjónarkennara til heimanáms.  

Könnunin inniheldur 10 spurningar og ætti ekki að taka lengri tíma en 10 mínútur að 

svara henni. Ekki er óskað eftir nöfnum kennara né við hvaða skóla þeir starfa. 

Leiðbeinandi okkar er Finnur Friðriksson, Lektor við Háskólann á Akureyri. 

 

Virðingarfyllst  

 Jóhanna Aðalbjörg Bergsdóttir, Sigrún Kristín Jónsdóttir og Þorbjörg Ólafsdóttir 
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Bréf til skóladeildar nr.2 

Sent: 4. mars 2011 

Sæll Gunnar 

Ekkert mál að láta þig fá nánari upplýsingar. 

Það sem við erum að skrifa um í ritgerðinni okkar er heimanám. Í tengslum við það 

langar okkur að kynna okkur viðhorf kennara og hvernig þau tengjast þeim fræðum sem 

við erum með um heimanám og tengsl við einstaklingsmiðaða kennslu. 

Við erum búnar að setja upp könnunina á þessa slóð 

http://www.surveymonkey.com/s/DZ99P8S  

þér er velkomið að renna í gegnum hana og sjá hvaða spurningar við erum með. 

Ef þig vantar frekar upplýsingar endilega láttu mig vita og ég reyni að verða við því. 

Virðingarfyllst 

   Þorbjörg Ólafsdóttir 

  

https://ex1.unak.is/owa/redir.aspx?C=abb947535da54a5790b5807da24f85d0&URL=http%3a%2f%2fwww.surveymonkey.com%2fs%2fDZ99P8S
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Bréf til skólastjórnenda 

Akureyri 23. mars 2011 

Kæri skólastjórnandi 

Í tengslum við lokaritgerð okkar til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði við Háskólann 

á Akureyri, óskum við eftir því að senda viðhorfakönnun um heimanám til 

umsjónarkennara við skólann þinn. 

Við höfum fengið samþykki hjá skóladeild Akureyrarbæjar fyrir því að óska leyfis hjá þér 

um að leggja þessa könnun fyrir umsjónarkennara í þínum skóla og hefur skóladeild 

Akureyrarbæjar óskað eftir afriti af niðurstöðum könnunarinnar. 

Könnunin inniheldur 10 spurningar og ætti ekki að taka lengri tíma en 10 mínútur að 

svara henni. Ekki er óskað eftir nöfnum kennara né við hvaða skóla þeir starfa. 

Ritgerð okkar fjallar um heimanám og einstaklingsmiðað nám. Langar okkur að kanna 

viðhorf kennara til heimanáms og tengja við þau fræði sem við erum með um heimanám 

og einstaklingsmiðað nám. 

Við höfum sett könnunina upp á þessa slóð http://www.surveymonkey.com/s/DZ99P8S 

Þér er velkomið að renna í gegnum hana og sjá hvaða spurningar við erum með. 

Leiðbeinandi okkar er Finnur Friðriksson, lektor við Háskólann á Akureyri. 

Virðingarfyllst 

 Jóhanna Aðalbjörg Bergsdóttir, Sigrún Kristín Jónsdóttir og Þorbjörg Ólafsdóttir 

  

https://ex1.unak.is/owa/redir.aspx?C=abb947535da54a5790b5807da24f85d0&URL=http%3a%2f%2fwww.surveymonkey.com%2fs%2fDZ99P8S
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Bréf til umsjónarkennara 

Sæl(l) [nafn skólastjórnanda] 

 

Takk fyrir jákvæð viðbrögð við beiðni okkar, getur þú sent meðfylgjandi texta áfram á 

umsjónarkennarana í þínum skóla, þar sem við segjum frá könnuninni og óskum eftir 

þátttöku þeirra. 

 

 

Akureyri 25. mars 2011 

 

Kæri umsjónarkennari 

 

Í tengslum við lokaritgerð okkar til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði við Háskólann 

á Akureyri, óskum við eftir þátttöku þinni í viðhorfakönnun um heimanám. 

 

Við höfum fengið samþykki hjá skóladeild Akureyrarbæjar um að leggja þessa könnun 

fyrir umsjónarkennara í grunnskólum Akureyrarbæjar og hefur skóladeild 

Akureyrarbæjar óskað eftir afriti af niðurstöðum könnunarinnar. Skólastjórnandi þinn 

hefur einnig veitt samþykki fyrir könnuninni. 

 

Könnunin inniheldur 10 spurningar og ætti ekki að taka lengri tíma en 10 mínútur að 

svara henni. Ekki er óskað eftir nöfnum kennara né við hvaða skóla þeir starfa. 

 

Ritgerð okkar fjallar um heimanám og einstaklingsmiðað nám. Langar okkur að kanna 

viðhorf kennara til heimanáms og tengja við þau fræði sem við erum með um heimanám 

og einstaklingsmiðað nám. 

 

Könnuninni er svarað á netinu á slóðinni: 

https://www.surveymonkey.com/s/vidhorfumsjonarkennaratilheimanams 

 

Það er einlæg von okkar um að þú sjáir þér fært að svara könnuninni. 

 

Leiðbeinandi okkar er Finnur Friðriksson, lektor við Háskólann á Akureyri. 

 

Virðingarfyllst 

 Jóhanna Aðalbjörg Bergsdóttir, Sigrún Kristín Jónsdóttir og Þorbjörg Ólafsdóttir 

  

https://ex1.unak.is/owa/redir.aspx?C=abb947535da54a5790b5807da24f85d0&URL=https%3a%2f%2fwww.surveymonkey.com%2fs%2fvidhorfumsjonarkennaratilheimanams
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Spurningalisti  

Meðfylgjandi spurningalisti var lagður fyrir umsjónarkennara í grunnskólum 

Akureyrarbæjar. 

Heimanám, viðhorf kennara 

 

*1. Í hvaða bekk ert þú umsjónarkennari? 

1. bekk 

2. bekk 

3. bekk 

4. bekk 

5. bekk 

6. bekk 

7. bekk 

8. bekk 

9. bekk 

10. bekk 

Annað 

Annað (vinsamlegast skýrið)  

*2. Hefur þú kynnt þér hvort skólinn er með stefnu um heimanám? 

Já 

Nei 
Ef Já, Hefur þú kynnt þér stefnu skólans um heimanám?

 

*3. Úthlutar þú heimanámi? 

Já 

Stundum 

Nei (sleppið spurningu 4 og 5) 

4. Leggur þú frekar fyrir hefðbundið heimanám eða óhefðbundið heimanám? 

(Hefðbundið heimanám er í raun framhald af skóla,þar sem leyst eru verkefni sem 

byggjast að miklu leyti á vinnubókum. Óhefðbundið heimanám er ekki beint framhald af 

skólanum og það byggist á sjálfstæðum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun.) 
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5. Er heimanámið einstaklingsmiðað að hverjum nemanda? 

Já 

Nei 

Að hluta til 

Ef nei, hvers vegna ekki:  

*6. Hvern telur þú tilgang heimanáms? 
(hér má merkja við fleiri en einn möguleika) 

Þjálfa ákveðna færni á því sem er lært í skólanum 

Tengsl milli heimilis og skóla 

Þjálfar nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum 

Undirbúningur nemenda fyrir kennslustund 

Til að klára verkefni sem ekki tókst að ljúka við í skólanum 

Til að þjálfa ný hugtök 

Heimanám stuðlar að gagnrýnni hugsun 

Heimanám bætir námsárangur nemenda 

Heimanám gefur mynd af getu nemenda 

Til að frumlesa efni 

Tölvuvinna 

Hreinskrifa 

Annað:  

7. Hvernig áhrif telur þú að heimanám hafi á viðhorf nemenda til náms? 

Jákvæð 

Engin 

Neikvæð 
8. Hvaða skoðun hefur þú á heimanámi? 
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9. Hversu mikilvægt telur þú samstarf milli heimilis og skóla vera? 

  Mjög mikilvægt Mikilvægt Léttvægt Mjög léttvægt 

     

10. Hvað telur þú felast almennt í samstarfi heimilis og skóla? 

 
 

 


