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Ágrip 
 

Lokaverkefni þetta er sagan Líf og fjör hjá Rebekku og meðfylgjandi greinargerð.  

Markmiðið með verkefninu var að skrifa og myndskreyta fallega barnabók þar sem 

áhersla var lögð á að gera stjúpfjölskyldur sýnilegri í barnabókum.  Aðalpersóna 

sögunnar er átta ára stúlka sem er meðlimur í stjúpfjölskyldu.  Í sögunni er farið yfir 

nokkur atriði sem geta reynst flókin fyrir litla stúlku.  Hún heldur til dæmis upp á 

afmælið sitt og er í stökustu vandræðum með að ákveða hverjum hún á að bjóða og 

hverjum ekki.  Fjölskyldan er mjög stór og hún vill helst bjóða öllum.  Stjúpfjölskyldur 

eiga það yfirleitt sameiginlegt að vera mun stærri en kjarnafjölskyldur, það er að 

segja ef að báðir foreldrar fara aftur  í samband með öðrum.  Þá er hægt að segja að 

það verði tvöföldun á öllum, mamma, pabbi, stjúpmamma, stjúppabbi, nokkrar 

ömmur, afar, frænkur, frændur og svona mætti lengi telja.   

Í greinargerðinni er fjallað um gildi barnabóka og myndskreytinga fyrir börn.  Hvað 

það skiptir miklu máli að vandað sé til verka þegar verið er að skrifa og myndskreyta 

barnabækur.  En öllu skiptir að textinn og myndirnar tali saman til þess að bókin haldi 

áhuga lesandans, hafi góðan boðskap og skilji eitthvað eftir sig.     

Að lokum er fjallað um hvers vegna bókin hentar vel til kennslu og hvernig hægt er að 

nýta hana þar.   

  



 

Þakkir 

 

Ég vil þakka leiðsagnarkennara mínum, Jóni Reykdal fyrir góða aðstoð við gerð 

verkefnisins.  Einnig vil ég þakka Magnúsi Sigurði Guðmundssyni fyrir að aðstoða 

mig við tölvuvinnslu mynda.   

Fjölskyldan stóð með mér við gerð bókarinnar, allir lögðu sig fram við að hjálpa mér 

og sýndu mér mikla þolinmæði.  Ég vil þakka Þórunni Rebekku Ingvarsdóttur  og 

Sturlu Sigurðarsyni fyrir margar góðar hugmyndir, Sigurði Ragnarssyni fyrir yfirlestur 

og Einari Kristinssyni fyrir almenna hjálp og stuðning.  
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1. Inngangur 

Verkefnið er bókin Líf og fjör hjá Rebekku  og meðfylgjandi greinargerð.  Barnabækur 

hafa mikil áhrif á börn og það er mikið atriði að vel sé staðið að skrifum þeirra og 

myndskreytingu.  Myndskreyting barnabóka er í raun fyrsta kynning barna á myndlist 

og myndirnar örva og efla skynjun þeirra og áhuga.  

Kveikjan að þessu verkefi var sú að í gegnum tíðina hef ég lesið mikið af bókum 

ætluðum börnum.  Við lestur þeirra hef ég tekið eftir því að það hefur ekki verið til 

mikið af bókum þar sem sögupersónurnar eru af annarri fjölskyldugerð en þessari 

hefðbundnu kjarnafjölskyldu og hugmyndin var að auðga þann þátt.    

Í samfélaginu öllu og í skólastarfinu er nauðsynlegt að opna augu barna og kynna 

fyrir þeim þeirri staðreynd að við erum ekki öll eins og við búum ekki öll við sömu 

aðstæður.  Markmiðið með bókinni var að vekja athygli á stjúpfjölskyldum, það er, 

hvernig það er að vera skilnaðarbarn og hvaða hlutir geta skipt máli.  Ég geri ráð fyrir 

því að sú leið sem ég fór, að skrifa og myndskreyta bók, eigi eftir að nýtast vel í 

skólastarfi jafnt sem utan þess.    

Ég tel að kennarar geti haft mikið að segja í þessum málum og mikilvægt að þeir 

komi þessum málaflokki að í kennslu sinni.  Í lok greinargerðarinnar fjalla ég um 

hvernig hægt er að nýta meðfylgjandi bók í kennslu en það eru auðvitað ekki einu 

aðferðirnar, bara dæmi.  Ég vona svo sannarlega að bókin eigi eftir að koma að 

góðum notum og verði einn þáttur í því að gera stjúpfjölskyldur sýnilegri og 

viðurkenndari þátt í barnabókum.   

2. Börn og bækur 

Það er skrítið að hugsa til þess tíma þegar ekki voru skrifaðar neinar sérstakar bækur 

fyrir börn.  Það eru ekki nema rúmlega 200 ár síðan að fyrst var farið að gefa út 

barnabækur hér á Íslandi.  Fyrsta barnabókin var gefin út af Vigfúsi Jónssyni árið 

1780 og heitir hún Barnaljóð.  Það liðu svo 56 ár þar til aftur var gefin út barnabók en 

það var bókin Sumargjöf og var hún þýdd úr dönsku og staðfærð af sr. Guðmundi 

Jónssyni.  Í okkar nútímasamfélagi alast börn upp við bækur alveg frá því að þau eru 

nokkurrs mánaða gömul.  Þau byrja að skoða bendibækur, sem eru eingöngu 

myndabækur, en síðan eftir því sem þau eldast bætist við meiri og meiri texti með 

myndum (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981: 39-41).   



 

2.1. Barnabækur 

Barnabækur eru gífurlega mikilvægar í uppvexti barna.  Þær kenna þeim ýmsa hluti 

um lífið og tilveruna.  Þær hafa eflandi áhrif á málþroska þeirra og venja þau við 

bókalestur (Margrét Tryggvadóttir, 2005: 101).  Áhugi barna á að lesa bækur kviknar 

löngu áður en þau byrja í skóla.  Ástæðan er mjög líklega sú að letur og lesmál er 

áberandi þáttur í umhverfinu okkar og menningu.  Barnið sér letur og fallegar myndir í 

bókum, blöðum, bæklingum, sjónvarpinu, á skiltum og alls staðar í umhverfinu.  

Bækur eru þar af leiðandi stór partur af lífi og tilveru barna og sá jarðvegur sem 

lestrarnámið vex svo upp úr.  

Lestur og læsi er undirstaða allra menntunar barna, hvort sem um er að ræða 

íslensku, stærðfræði, sögu eða annað.  Í Aðalnámskrá grunnskóla, 2008, segir meðal 

annars:   

Lestur eflir orðaforða og eykur þekkingu og reynslu, er undirstaða allra 

menntunar og stuðlar að færni í mannlegum samskiptum.   

Góð tök á móðurmálinu og ríkulegur orðaforði styrkir sjálfstraust nemenda 

og nýtist þeim í leik og starfi.  

( Aðalnámskrá grunnskóla, Íslenska, 2007) 

Bækur hafa mikil áhrif á líf barna en þær geta bæði haft jákvæð og neikvæð 

áhrif.  Þess vegna er mikilvægt að vanda til verka þegar þær eru skrifaðar og 

gefnar út.  Bækur sem eru vel skrifaðar og geyma góðan boðskap ættu að hafa 

jákvæð áhrif á börn, það er hugsun þeirra og viðhorf.  Með óbeinum hætti geta 

þær virkað hvetjandi fyrir börnin.  Þau þurfa að setja sig í spor annarra þegar 

þau lesa eða hlusta á sögu og fara þá að sjá heiminn út frá sjónarhorni annara.  

Þau læra að heimurinn er ekki allur eins og fólk býr og lifir við misjafnar 

aðstæður.  Félagsfærni barnanna eflist og þau læra jafnvel að takast á við 

vandamál sem koma upp í þeirra eigin lífi  (Riley, 2006: 180).   

2.2. Myndskreyting barnabóka 

Það er hlutverk myndlistarmanns að myndskreyta barnabækur.  Hlutverk hans 

er að taka ákveðinn texta og endurskapa hann myndrænt í anda frásagnarinnar.  

Hvernig það er gert og hvernig til tekst er mjög einstaklingsbundið og 

margbreytilegt, því það er mjög misjafnt hvernig einstaklingar sjá fyrir sér hlutina 



 

sem verið er að skrifa um.  Myndlistarmaðurinn hefur því mikið svigrúm þegar 

hann vinnur að myndsköpuninni og hann hefur líka mikil áhrif á söguna og í 

raun ræður hann því hvernig lesendur sjá sögupersónurnar og sögusviðið 

(Guðrún Magnúsdóttir, 1992: 339).  Þar af leiðandi þarf að sinna þessu af alúð 

og mikilvægt að rithöfundurinn og myndlistarmaðurinn vinni vel saman, það er 

að segja ef það er ekki sami maðurinn sem sér um bæði atriðin (Ragnheiður 

Gestsdóttir, 1996: 56).   

Oft á tíðum skipta myndirnar jafnmiklu eða jafnvel meira máli en textinn sjálfur.   

Þetta á við um bækur fyrir ung börn og þau sem eru á yngsta stigi 

grunnskólans.  Myndirnar gegna margvíslegu hlutverki, oft á tíðum eru það þær 

sem ná athygli barnanna og vekja áhuga þeirra á bókinni.  Eftir því sem börnin 

eldast verða til bækur sem hæfa þeim með færri myndum, en gegna þó enn því 

hlutverki að halda athygli og áhuga lesandans (Margrét Tryggvadóttir, 2005: 

101).  Vel myndskreyttar barnabækur hafa hvetjandi áhrif á barnið.  Það er 

líklegra til að langa að lesa bókina eða vilja láta lesa hana fyrir sig.  Myndirnar 

hafa eflandi áhrif á skynjun barna á myndlist og kennir þeim að njóta góðra 

bókmennta (Ragnheiður Gestsdóttir, 1984: 370).    

Að myndskreyta bók krefst alúðar og nákvæmni.  Góðar myndir gera bókina 

enn betri og því þarf að vera gott samræmi milli myndar og texta.  Athuga 

verður ytra form myndar og texta, það er að segja, textinn og myndin sem á að 

vera með honum verða að spila saman og vera á sömu blaðsíðu eða sömu 

opnu.  Ef myndin kemur inn á rangri blaðsíðu, það er áður en textinn sem fylgir 

henni kemur eða eftir að textinn er búinn, getur það ruglað lesandann og 

eyðilagt söguþráðinn.  Við þessar aðstæður skapast sú hætta að barnið missi 

áhugann á sögunni eða þá að hún verður ekki eins áhrifamikil og spennandi.  

Mynd sem er vel frágengin og á réttum stað miðað við textann getur aftur á móti 

gert söguna enn betri og séð til þess að undirliggjandi boðskapur bókarinnar 

kemst til skila (Ragnheiður Gestsdóttir, 1984: 369).   

Myndskreytingar gæða textann lífi og gefa til kynna andrúmsloft og tíma. Þær 

gera sögupersónurnar sýnilegar og lifandi og dýpka túlkunarmöguleika barnsins 

á sögunni.  Auk þessa hafa myndskreytingar sjálfstætt gildi sem myndverk og 



 

geta þar af leiðandi verið fyrsta kynning barnsins á  myndlistinni (Ragnheiður 

Gestsdóttir, 1984:375).   

Sjónræn upplifun er stór þáttur hjá fólki þegar kemur að því að skynja og skilja 

heiminn.  Myndir hafa frá upphafi haft sitt eigið tungumál sem og myndmál og 

maðurinn hefur alla tíð notað myndir sem ákveðin boðtæki fyrir þá hluti sem ekki 

hefur verið hægt að lýsa á einhvern annan hátt.  Einnig hefur hann notað þær til 

þess að undirstrika og gera ákveðna hluti læsilegri og meira áberandi.  

Myndmál er miðill sem getur miðlað viðhorfum, skoðunum og hugmyndum 

einstaklinga eða samfélagsins ekki síður en texti eða tungumálið (Aðalnámskrá 

grunnskóla, Listgreinar, 2008).   

3. Stutt lýsing á bókinni 

Ég ákvað að skrifa og myndskreyta barnabók fyrir börn á aldrinum sex til tíu ára.  Hún  

fjallar um átta ára stúlku.  Stúlkan býr hjá móður sinni og stjúpföður, en pabbi hennar 

og fjölskyldan hans búa í sama hverfi.  Markmiðið með bókinni er að vekja athygli á 

stjúpfjölskyldum, það er, hvernig það er að vera skilnaðarbarn og hvaða hlutir geta 

skipt máli.  

Í sögunni gengur allt vel og allir eru sáttir, það getur samt stundum verið flókið að 

sameina þessa tvo heima stúlkunnar.  Sögusviðið er átta ára afmælisveisla hennar 

og það er heill hópur af fólki sem hún ætlar að bjóða þar sem það eru svo margir sem 

hún er búin að tengjast náið.  Fjölskylda hennar er mjög stór þar sem hún á mömmu, 

pabba, stjúpmömmu og stjúppabba, hálfsystur, stjúpsystur og stjúpbróður.  Síðan á 

hún fullt af ömmum, öfum, frænkum, frændum og fjölskylduvinum.  Í raun tvöfaldast 

allt þannig að það getur verið flókið fyrir átta ára stúlku að skilja að það þurfi að 

skipuleggja vel hverjum á að bjóða og hverjum ekki.  Í sögunni verður farið yfir þetta 

ferli og hvernig það gengur auk þess sem fjallað verður um afmælisdaginn og því fjöri 

sem honum fylgir.   

4. Hvað er fjölskylda? 

Það er ekki til nein ein uppskrift af því hvernig fölskyldutengsl og samskipti foreldra 

og barna eiga að vera. Þau eru misjafnlega sýnileg, mismunandi skýr og í 

mismunandi farvegum.  Ýmsar myndir koma upp í hugann þegar talað er um 



 

fjölskyldur og alltaf er verið að reyna að smíða hnitmiðaða og vel afmarkaða 

skilgreiningu á hugtakinu.  Ein þeirra hljómar svona: 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir 

deila tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum.  

Meðlimirnir eru oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða 

einstaklingur ásamt barni eða börnum (þeirra).  Þau eru skuldbundin hvort 

öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu. 

(Sigrún Júliusdóttir, 2001: 140). 

Þetta er mjög víð skilgreining og gert er ráð fyrir miklum breytileika bæði í gerð og 

formi fjölskyldunnar.  Áhersla er lögð á hollustu-, hagsmuna- og tilfinningabönd og því 

er hægt að segja að nánast hvaða fjölskyldugerð sem er rúmist innan þessarar 

skilgreiningar.     

5. Hvað er stjúpfjölskylda? 

Í okkar nútímasamfélagi er að finna mjög fjölbreytilegar og ólíkar fjölskyldugerðir.  

Það eru til kjarnafjölskyldur, fjölskyldur ættleiddra barna, systkinafjölskyldur, 

einstæðar mæður og feður, sambýlisfjölskyldur, fjölskyldur samkynhneigðra og 

stjúpfjölskyldur (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; 140).  Í þessari greinargerð verður farið 

nánar í stjúpfjölskyldur og hvernig það er að vera meðlimur í þannig fjölskyldugerð.   

Kjarnafjölskylda verður oftast til á þann hátt, að tveir fullorðnir einstaklingar búa 

saman og eignast svo barn/börn.  Þannig tengjast fjölskyldumeðlimir líffræðilegum 

böndum alla ævi.  Á hverju ári verða fjölmargir hjónaskilnaðir og sambúðarslit og þar 

af leiðandi eru einnig mörg börn sem ganga í gegnum þessa lífsreynslu með 

foreldrum sínum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996: 155-169).  

Stjúpfjölskylda er skilgreind sem fjölskylda þar sem annað eða bæði hjónin eiga eitt 

eða fleiri hjónabönd að baki.  Tilbrigðin geta verið: Báðir einstaklingarnir giftir áður, 

annar einstaklingurinn giftur áður, annar eða báðir einstaklingarnir með barn eða 

börn úr fyrri hjónaböndum sem búa hjá þeim eða þá hjá hinu foreldrinu í annarri 

fjölskyldu og með eða án sameiginlegs barns eða barna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001; 

140).   

Tengslanet getur verið mjög flókið í stjúpfjölskyldum þar sem að það byggist að hluta 

til á skyldleika og að hluta til  á tilfinningatengslum.  Það byggist einnig upp á 



 

samskiptum við óþekkta og óskylda einstaklinga sem tengjast mökum í 

stjúpfjölskyldunni.  Þetta getur reynst mörgum erfitt og oft á tíðum vita 

fjölskyldumeðlimir ekki alveg hvernig þeir eiga að haga sér eða hvert hlutverk þeirra 

er. Til þess að stjúpfjölskyldan standist þetta mikla álag þarf að búa til nýjar hefðir og 

nýjar sameiginlegar reglur .  Það er ekki gert á einni nóttu, heldur þarf að gefa 

fjölskyldunni tíma í að aðlagast þessum nýju aðstæðum (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1996: 169-177). 

Oft fá meðlimir stjúpfjölskyldna þau óbeinu skilaboð frá samfélaginu að fjölskylduform 

þeirra sé bara annars flokks.  Það hefur mjög slæm áhrif á börn, þau verða óörugg og 

vita stundum ekki hvernig þau eiga að takast á við lífið.  Þau fara að skynja það að 

þau séu eitthvað öðruvísi og það kemur þá oft niður á fjölskyldulífi þeirra.  Þau gera 

jafnvel uppreisn, bæði heima hjá sér og í skólanum.  Það þarf að gera ráð fyrir 

fjölskyldugerð þeirra í starfi skólans og í námsefninu.  Það er á ábyrgð fullorðna 

fólksins að börn úr stjúpfjölskyldum upplifi sig sem eðlileg og að umhverfið viðurkenni 

þeirra fjölskylduform til jafns við önnur.  Stór hluti barna á Íslandi tilheyra 

stjúpfjölskyldum og það er þeirra hefðbundna fjölskylduform.  Það er á valdi 

samfélagsins alls að láta þeim líða vel og að þau geti verið stolt og ánægð með sínar 

fjölskyldur, sama hvert fjölskylduformið er  (Valgerður Halldórsdóttir, 2006).   

6. Val á viðfangsefni 

Ég ákvað að láta bókin mína fjalla um litla stúlku í stjúpfjölskyldu.  Ástæðan fyrir því 

er sú að ég er sjálf í stjúpfjölskyldu.  Það er, við parið eigum tvö börn en ekki saman,  

ég á dóttur með manni úr fyrra sambandi og hann á son úr fyrra sambandi.     

Frá því að dóttir mín var mjög lítil hef ég lesið fyrir hana og alltaf undrast það hvað 

lítið hefur verið til af bókum og sögum þar sem fjölskyldugerð persónanna er ekki 

þessi hefðbundna kjarnafjölskylda, kona, karl og barn/börnin þeirra.   

Ég hef oft velt því fyrir mér hvort þetta hafi ekki neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

skilnaðarbarna, þegar lesið er fyrir þau bækur eða þegar þau lesa sjálf, því þá er 

yfirleitt fjallað um persónur sem búa í hefðbundinni kjarnafjölskyldu.  Barnið hlýtur þá 

að fá þau óbeinu skilaboð að fjölskyldugerð þess sé öðruvísi og ekki eins og hún eigi 

að vera.  Það getur svo auðveldlega haft niðurbrjótandi afleiðingar fyrir barnið og 

fjölskyldu þess.   



 

Ég tel mjög mikilvægt að í okkar nútímasamfélagi sé hugsað vel um þessa hluti þar 

sem nýjar fjölskyldugerðir hafa verið að þróast og verða æ fjölbreytilegri.  Algengasta 

formið er þó þessi hefðbundna kjarnafjölskylda  en það breytir þó ekki þeirri 

staðreynd að hlutfall stjúpfjölskyldna fer hækkandi með hverju árinu (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001;146).   

Stjúpfjölskyldur eru sérstakar og oftast öðruvísi samansettar en þessar hefðbundnu 

kjarnafjölskur. En þær þurfa að vera viðurkenndar af samfélaginu rétt eins og 

kjarnafjölskyldur, það er, ekki má líta á þær sem einhverskonar annars flokks 

fjölskyldur.  Staðreyndin er sú að stjúpfjölskyldum fer hratt fjölgandi, þær eru 

raunverulegar, hafa alltaf verið það og munu halda því áfram.  Markmið mitt með 

þessu verkefni er að vekja athygli á stjúpfjölskyldum og gera þær sýnilegri í 

skólastarfinu sem og utan þess.  Ég tel mig vera að vinna að því markmiði með því 

að skrifa þessu litlu bók þar sem aðalpersóna sögunnar er meðlimur í stjúpfjölskyldu.   

7. Framgangur og skipulag 

Ég hef lengi haft áhuga á því að skrifa og myndskreyta barnabók og fannst því 

upplagt að gera það að lokaverkefni mínu.  Eins og ég er búin að tala um hér að 

framan þá hef ég haft mikinn áhuga á málefnum stjúpfjölskyldna og haft þá skoðun 

að það vantaði að gera þær sýnilegri í barnabókum.  Ég held að það sé góð viðbót 

fyrir samfélagið og skólakerfið að bæta við bók þar sem aðalpersónan tilheyrir 

stjúpfjölskyldu.  Börn eru alltaf leitandi eftir viðurkenningu og þau vilja samsama sig í 

samfélaginu.  Þess vegna er mikilvægt að þau finni samsömun og upplifi að þau séu 

viðurkennd og ekki í annars flokks fjölskyldu.   Það er nóg af tilfinningaflækjum sem 

fylgja því að setja saman stjúpfjölskyldu og þess vegna þarf umhverfið að vera 

uppbyggjandi fyrir þessi börn.   

Ég byrjaði á því að bera þessa hugmynd undir Jón Reykdal, lektor, og fá hann til 

þess að verða leiðbeinandi minn. Hann samþykkti það og benti mér á að hafa 

samband við félagsráðgjafa og ég talaði þá við Valgerði Halldórsdóttur, 

félagsráðgjafa og formann í félaginu Félag stjúpfjölskyldna sem var stofnað árið 

2005.   Hún gaf mér mörg góð ráð og hjálpaði mér að finna heimildir er varða 

fjölskyldumál.  Ég nálgaðist þessar heimildir og  valdi úr það sem ég vildi nota.  Því 

næst náði ég mér í heimildir um bókmenntir á Íslandi og myndskreytingar því það er 



 

nauðsynlegt að vera búin að kynna sér þau mál áður en farið er að skrifa og 

myndskreyta bók.   

Ég byrjaði á því að skrifa söguna og fá samþykki hjá Jóni Reykdal.  Því næst snéri ég 

mér að myndskreytingunni.   Ég velti henni mikið fyrir mér, það er hvernig ég ætti að 

útfæra hana.  Ég byrjaði á að skissa myndir við alla söguna en það gerði ég til þess 

að sjá heildarmyndina áður en ég byrjaði á lokaútfærslunni.  Það varð svo ofan á hjá 

mér að teikna myndir og mála þær með vatnslitum.  

Myndskreytingin tók mikinn tíma.  Ég teiknaði mun fleiri myndir og málaði heldur en 

ég notaði að lokum í bókina.  Það gerði ég til þess að geta haft val.  Ég vildi að 

myndirnar hjálpuðu textanum og gæddu hann lífi þannig að ég varð að vanda vel til 

verka. Magnús Sigurður Guðmundsson, aðjunkt,  hjálpaði mér við að skanna 

myndirnar inn í tölvu og þar lauk ég svo vinnunni.  Ég lagaði myndirnar til og setti 

bókina upp áður en ég sendi hana í prentun.     

8. Tenging bókarinnar Líf og fjör hjá Rebekku við kennslu 

Bókin nýtist öllum börnum sem hafa gaman að því að lesa eða láta lesa fyrir sig.  Hún 

nýtist einnig kennurum sem vilja fjalla um og vekja athygli á fjölbreytilegu 

fjölskyldumynstri.  Hún er þar af leiðandi tilvalin til  kennslu á yngsta stigi 

grunnskólans.  Í Aðalnámskrá grunnskólanna er talað um að markmið grunnskólanna 

séu að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi.  Foreldrar og 

forráðamenn barna bera frumábyrgð á uppeldi og menntun en grunnskólinn á að taka 

þátt í því með formlegri fræðslu og félagslegri mótun.  Menntakerfið á að vera 

sveigjanlegt og tilbúið að takast á við nýjar og breyttar kröfur samfélagsins, og má þar 

nefna breytingar á fjölskyldu- og heimilislífi.  Grunnskólinn á að leitast við það að 

haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir hvers nemenda og stuðla að alhliða 

þorska hvers og eins (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2006).   

Ég tel að það sé á ábyrgð kennara að koma inn fræðslu hjá nemendum um 

margbreytileg fjölskylduform.  Það hafa margir skólar sinnt þessu að einhverju leyti 

en ég tel þó að það mætti gera meira úr þessum þætti.  Bókin Líf og fjör hjá Rebekku 

gæti verið góð viðbót við námsefni skólanna.   Það væri jafnvel hægt að nota hana 

sem kveikju að einhverju meira og stærra verkefni.   



 

Kennarar geta lesið hana fyrir nemendur og talað við þau um hin mismunandi 

fjölskylduform sem nútímasamfélagið þarf að taka tillit til.  Það eru ekki bara 

stjúpfjölskyldur, heldur líka fjölskyldur ættleiddra barna, systkinafjölskyldur, einstæðar 

mæður og feður, sambýlisfjölskyldur, fjölskyldur samkynhneigðra og svo auðvitað 

kjarnafjölskyldan, ekki má sleppa henni.   

Það er hægt að flétta verkefni um bókina inn í íslensku, samfélagsfræði, myndlist og 

fleira.  Það er upplagt að hafa verkefnin mismunandi og nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir.  En fjölbreyttar kennsluaðferðir eru forsenda þess að allir fái notið 

sín og árangur náist (Ingvar Sigurgeirsson, 1999: 9-11).    

Lokaorð 

Það er ljóst að okkar nútíma samfélag samanstendur af mjög fjölbreytilegum og 

ólíkum fjölskyldugerðum sem eiga allar rétt á því að vera metnar jafn mikilsverðar.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna á menntakerfið að vera sveigjanlegt og 

tilbúið að takast á við nýjar og breyttar kröfur samfélagsins.  Það er því mikilvægt að 

kennarar leggi áherslu á að fræða nemendur um margbreytileg fjölskylduform og 

mismunandi tengsl innan þeirra. Samfélagið hefur sent þau óbeinu skilaboð til 

stjúpfjölskyldna að þær séu bara annars flokks fjölskylduform, en það getur haft mjög 

slæm áhrif á börnin sem tilheyra þeim.  Það er á ábyrgð okkar fullorðna fólksins að 

breyta þessum neikvæðu skilaboðum og gera stjúpfjölskyldur sýnilegri.  Það er hægt 

að fara margar leiðir til þess og ein þeirra er að skrifa barnabækur þar sem 

aðalpersónurnar tilheyra öðru fjölskylduformi en þessari hefðbundnu kjarnafjölskyldu, 

t.d. stjúpfjölskyldu.   

Það var bæði lærdómsríkt og gefandi að fást við þetta verkefni.  Ég er enn 

sannfærðari en áður um að það hafi verið rétt ákvörðun hjá mér að skrifa og 

myndskreyta barnabók, með áherslu á að varpa ljósi á stjúpfjölskyldur.  Það var 

gaman að skrifa söguna og fást við það að myndskreyta hana.   

Myndirnar geta haft úrslitaáhrif á það hvernig lesendanum líkar textinn, án þess að 

hann hugsi nokkurn tíma út í það, og þess vegna lagði ég mig alla fram við að vinna 

þær vel.  Það er mín von og trú að fleiri eigi eftir að leggja sig fram við að gera 

fjölbreytileg fjölskylduform sýnilegri í íslenskum barnabókum.     



 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla. (2006).  Almennur hluti. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.  

Aðalnámskrá grunnskóla. (2007). Listgreinar: Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.  

Aðalnámskrá grunnskóla. (2007). Íslenska. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið.  

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. (1996). Barnasálfræði. Reykjavík: Mál 

og menning.  

Guðrún Magnúsdóttir. (1993). Myndskreytingar í barnabókum. Í Árni Blandon, 

Elísabet V. Ingvarsdóttir og Oddur Albertsson (ritnefnd.). Vetrarvirki  (bls. 335-

350). Reykjavík: Mál og menning.  

Ingvar Sigurgerisson. (1999). Litróf kennsluaðferðanna. Handbók fyrir kennara og 

kennaraefni. Reykjavík: Æskan.  

Margrét Tryggvadóttir. (2005). Setið í kjöltunni. Um myndabækur sem 

bókmenntaform, greiningu þeirra og sérstöðu íslenskra myndabóka.  Í Silja 

Aðalsteinsdóttir (ritstj.), Raddir barnabókanna (bls. 101-136). Reykjavík: Mál og 

menning.  

Ragnheiður Gestsdóttir.(1996). Gildi myndskreytinga í barnabókum. Uppeldi. 3, (9). 

bls. 55-57.   

Riley, Jeni. (2006). Language and literacy 3-7. Creative Approaches to Teaching. 

London: Sage publications.  

Sigrún Júlíusdóttir. (2001). Fjölskyldur við aldahvörf. Náin tengsl og uppeldisskilyrði 

barna. Reykjavík: Háskólaútgáfan.   

Silja Aðalsteinsdóttir. (1981). Íslenskar barnabækur 1780-1979. Reykjavík: Mál og 

menning. 

Valgerður Halldórsdóttir (2006, 20. nóvember ). Stjúpfjölskyldur gerðar sýnilegar. 

Morgunblaðið.  Sótt 8. mars 2009 af http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html  

 

  

http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html


 

Fylgiskjöl 

Bókin Líf og fjör hjá Rebekku. 

 


