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Formáli 

Greinargerð þessi ásamt kennsluvef um ólík fjölskyldusnið er hluti af meistaranámi á 
námsleiðinni Menntun framhaldsskólakennara við Háskóla Íslands og er lögð fram til 

fullnaðar M.Ed.-gráðu. Verkefnið er því tvíþætt, felur annars vegar í sér kennsluvefinn og 

hins vegar greinargerðina, og vegur 30 einingar (ECTS). 

Ég hef haft áhuga á fjölbreyttum fjölskyldusniðum frá árinu 2013 eða allt frá því að ég hóf 
að starfa með fjölbreyttum nemendahópi. Þegar kom að því að skrifa lokaverkefni í 

meistaranámi kviknaði sú hugmynd að búa til kennsluvef sem myndi hjálpa kennurum að 

samþætta kennslu og þjálfun í upplýsingatækni við uppeldisfræði og skyldar greinar. 
Vefurinn á að nýtast öllum þeim sem hafa áhuga á að verða einhvers vísari um fjölskyldusnið 

og efni því tengdu.  

Leiðbeinandinn minn var Torfi Hjartarson, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
og vil ég þakka honum fyrir góða leiðsögn og samstarf. Sérfræðilega ráðgjöf veitti Þuríður 
Jóna Jóhannsdóttir, dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil koma sérstökum 

þökkum áleiðis til þeirra sem hvöttu mig áfram og hjálpuðu mér að láta verkefnið verða að 

veruleika, Ingólfi manninum mínum og tengdaforeldrum mínum fyrir hvatningu, stuðning og 
trú á mér og verkefninu. Dætrum okkar Ingólfs, Sólveigu Birnu og Selmu Jóhönnu, fyrir sýnda 

þolinmæði. Þá langar mig einnig að þakka Kötlu Gunnarsdóttur, vinkonu minni og listakonu 
fyrir stuðning og teikningarnar sem prýða kennsluvefinn og nágranna mínum Sigurþóri 
Kristjánssyni fyrir hljóðupptökurnar sem eru á vefnum. 

 

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

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni við öflun og 
miðlun upplýsinga, greiningu og túlkun á niðurstöðum. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 
annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. 

Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því 
sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Borgarnesi, 2.maí. 2019 

 

Jóhanna María Þorvaldsdóttir 
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Ágrip 

Kennsluvefur um ólík fjölskyldusnið, ætlaður nemendum og kennurum í samfélagsgreinum á 
framhaldsskólastigi, ásamt þeirri greinargerð sem hér er lögð fram, er 30 eininga lokaverk-

efni til M.Ed.-prófs á námsleiðinni Menntun framhaldsskólakennara á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Í greinargerðinni er rætt um stöðu og notkun kennslubóka og þær áherslur 

sem aðalnámskrá setur hvað þær varðar. Fjallað er um bakgrunn verkefnisins ásamt þeim 

hugmyndum og þeirri vinnu sem liggja að baki vefnum. Fjallað er um fræðilegt samhengi, 

markmið og tilgang vefgerðarinnar, efnisval og áherslur. Einnig er fjallað um valin verkefni í 

vefnum og þær kennsluaðferðir sem lagðar voru til grundvallar við útfærslur á þeim. 

Á kennsluvefnum er að finna fræðsluefni um fimm fjölskyldusnið. Þar er boðið upp á 

myndræn dæmi og tíu nemendaverkefni til nota í námi og kennslu. Vefurinn á að bjóða upp 

á hvetjandi námsumhverfi og framsækna náms- og kennsluhætti þar sem áhersla er lögð á 
að nemendur og kennarar nýti stafræn verkfæri og tæknimiðla um leið og fengist er við 

fjölbreytt fjölskyldusnið. Markmið og tilgangur vefgerðarinnar var að búa til vettvang til 

fróðleiks og náms, einkum fyrir framhaldsskólanemendur og kennara þeirra, en einnig aðra 
þá sem áhuga kunna að hafa á margbreytileika í fjölskyldusniðum. Í vefnum hefur upplýs-

ingum um efnisþætti og hugtök sem tengjast fimm ólíkum fjölskyldusniðum verið safnað 

saman á einn stað. Hvað námsvinnu og verkefni snertir eru þekking á stafrænni tækni og 
möguleikar sem henni tengjast í lykilhlutverki. 

Vefurinn er byggður á hugmyndafræði um opið menntaefni (e. Open Educational 
Resources, OER) og er opinn öllum. Höfundur vonast til að hann geti nýst kennurum í 
framhaldsskóla og jafnvel efri bekkjum grunnskóla, þeim sem vilja leggja aukna áherslu á 
upplýsingatækni í kennslu um ólík fjölskyldusnið. Vefurinn ber heitið Fjölskyldur geta verið 

alls konar og hann er að finna á slóðinni http://www.fjolskyldurgetaveridallskonar.com. 
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Abstract 

Families come in all shapes and sizes is an educational website in Icelandic about different 
types of family patterns. The following report and the website constitute a 30 ETCS final 

assignment towards a M.Ed. degree in the School of Education and study line Education of 

Secondary Shool Teachers at the University of Iceland. The report covers the status and use 

of the textbooks in this particular field and the emphasis set by the National Curriculum 

Guide regarding the subject. The report covers the project’s background along with the ideas 

and the work behind the web. Theoretical context, objectives and purpose of the web, 

content and emphasis are covered, including selected project assignments offered on the 

web and the teaching methods used as a basis for implementing them. 

Educational material about five different family patterns appears on the teaching web 

along with illustrative graphic examples and ten student project assignments, one 
illustration and two assignments for each pattern. The web offers an encouraging learning 

environment and relates various learning and teaching methods where students and 

teachers alike are encouraged to use digital tools and media when working with and 
analysing different family patterns. The main goal of the project is to create a venue for 

teachers, students and others interested in family patterns and the social context of 

upbringing. The web brings together different components and concepts related to different 
patterns of family ties and demonstrates how digital resources and digital tools can be 

applied to gain understanding and insights in that field of study. 

The website provides educational materials as Open Educational Resources (OER) 
available to all and the author´s hope is that the learning materials laid out there for 
everyone to use will be beneficial for teachers in secondary schools, as well as in compulsory 

classes at the lower-secondary school level, in particular teachers who want to make use of 
new technologies in their teaching about the family. The website Families come in all shapes 
and sizes can be found on the URL http://www.fjolskyldurgetaveridallskonar.com. 
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1 Inngangur  

Meistaraverkefnið sem hér um ræðir er tvíþætt, annars vegar er kennsluvefurinn Fjölskyldur 
geta verið alls konar um fjölskyldusnið, einkum ætlaður til nota í framhaldsskólum, og hins 

vegar greinargerð sem honum fylgir og hér er lögð fram. Þar verður fjallað um aðkomu 

höfundar að verkinu, inntak vefsins  og þá vinnu sem að baki vefnum býr. Þá verður rætt um 

tilgang og markmið með vefgerðinni, efnisval og áherslur sem stýrðu henni í ljósi af 

hugmyndum um kennslufræði og notkun stafrænnar tækni í skólastarfi. Kennsluvefurinn er 

byggður á hugmyndafræði um opið menntaefni (e. Open Educational Resources, OER) og er 

öllum opinn. Hann er slóðinni http://www.fjolskyldurgetaveridallskonar.com og myndir af 

síðum hans má sjá í Viðauka A. 

1.1 Bakgrunnur höfundar 
Höfundur lauk stúdentsprófi frá Menntaskóla Borgarfjarðar árið 2013 og útskrifaðist með 

B.A.-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði frá Háskóla Íslands árið 2017. Sama ár hóf hann 

meistaranám við sama skóla á námsleið sem ber heitið Menntun framhaldsskólakennara og 
gerir honum kleift að sækja um leyfisbréf sem framhaldsskólakennari. Höfundur hefur 

fjölbreytta reynslu af vinnu með börnum og ungmennum á mismunandi skólastigum á 

margvíslegum vettvangi, hann hefur unnið á leikskóla, frístundaheimili fyrir 1.–4. bekk og í 
félagsmiðstöð fyrir unglinga í 7.–10. bekk en stefnir á kennslu í framhaldsskóla að námi 

loknu. 

Þar sem höfundur hefur komið að námi barna og ungmenna hefur reyndin verið sú að 
bakgrunnur þeirra hefur verið fjölbreyttur, jafnvel mjög flókinn og þá ekki síst 
fjölskylduhættir heima fyrir. Sum áttu stjúpsystkin, stjúpforeldri eða fósturfjölskyldu og í 

einhverjum tilfellum voru tengsl við blóðfjölskyldu lítil sem engin. Sumir foreldrar voru 
samkynhneigðir, giftir eða í sambúð, og aðrir foreldrar bjuggu einir eða höfðu rofið sambúð. 

Sum börn höfðu fæðst í öðrum löndum eða voru börn innflytjenda á Íslandi. Draga þessi 

dæmi upp marga þá þætti sem móta ólík fjölskyldusnið sem finna má í íslensku samfélagi um 
þessar mundir og hafa orðið höfundi hugstæð. 

Áhugi höfundar á fjölskyldusniðum og því sem þar býr að baki vaknaði sem sagt snemma 
en kviknaði þó ekki fyrir alvöru fyrr en hann sótti námskeiðið Fjölskyldur í nútímasamfélagi. 

Þar lærði hann um ólík fjölskyldusnið og gat sett fyrrgreinda reynslu sína sem starfsmaður á 

vettvangi fræðslu- og tómstundastarfs í betra samhengi. Þegar höfundur fékk haustið 2017 
tækifæri til að fara á vettvang í framhaldsskóla og kenna uppeldisfræði varð honum svo ljóst 

hve mikil þörf væri á nýju og uppfærðu kennsluefni sem ýtti undir vitund um þetta og gerði 

ólík fjölskyldusnið að áhugaverðu viðfangsefni. Það er á þeim grunni sem höfundur ákvað að 
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taka þetta efni fyrir í sínu meistaraverkefni og leggja drög að efnisvef eða verkefnasafni sem 

byði upp á hagnýtt náms- og kennsluefni um fjölskyldusnið og ýmislegt því tengdu til að nota 

við kennslu  í framhaldsskólum og mögulega víðar. 

1.2 Val á viðfangsefni og helstu áherslur 
Höfund hefur lengi langað að útbúa kennslu- eða fræðsluefni um ólík fjölskyldusnið eða allt 
frá því að hann fór að vinna með fjölbreyttum nemendahópi á leikskóla árið 2013. 

Upphaflega var hugmyndin að skrifa kennslubók í uppeldisfræði en þegar kom að 

meistaraverkefni árið 2018 kviknaði sú hugmynd að útbúa heldur kennsluvef um efnið til að 
auðvelda nemendum öflun upplýsinga og bjóða upp á fjölbreyttari möguleika í kennslu. Horft 

er til kennslunnar frá sjónarhorni kynjafræði sem nú er víða kennd í framhaldsskólum. 

Persónuleg reynsla höfundar er sú að nútímafjölskyldur eru býsna fjölbreyttar og jafnvel 
flóknar að samsetningu eða gerð. Skortur hefur verið á fræðslu um ólík fjölskyldusnið í 

menntun sem lýtur að samfélagsgreinum og þá einkum uppeldisfræði, mestur í 

framhaldsskólum en einnig á yngri aldursstigum og því kjörið að búa til námsefni sem gæti 
bætt úr því og verið við hæfi nemenda og kennara í framhaldsskóla en nýttist líka að 
einhverju marki á yngri stigum. 

Uppeldi – kennslubók fyrir framhaldsskóla er sú kennslubók sem víða er notuð við 
kennslu í uppeldisfræði í framhaldsskóla hér á landi, enda eina bókin sem skráð er sem 
kennslubók í uppeldisfræði á leitarsvæði bókasafna, leitir.is. Bókin var fyrst gefin út árið 

1995, þriðja útgáfa bókarinnar kom út á vegum Máls og menningar árið 2005 með 

breytingum og viðbótum. Er því um 24 ára gamalt kennsluefni um að ræða, síðast uppfært 

fyrir 14 árum. Margt hefur breyst á þessum árum og óhætt að segja að efni bókarinnar hljóti 
að vera orðið úrelt að einhverju marki. Ekki eru uppi áform um að gera endurbætur á 

bókinni, samkvæmt upplýsingum sem höfundur fékk frá bókaútgáfunni Forlaginu (Laufey 

Leifsdóttir, munnleg heimild, 26. nóvember 2018), heldur þykir útgefanda frekar tilefni til að 
efna til nýrrar bókar.  

Í bókinni er ekki mikið fjallað um fjölskyldusnið. Eina efnið tengt fjölskyldusniðum er í 

þrettánda og síðasta kafla bókarinnar en hann ber heitið Börn og hjónaskilnaðir. Kaflinn 
fjallar um áhrif skilnaðar á börn og breytingar á lífi fjölskyldunnar við skilnað. Þar er til dæmis 

farið yfir aðlögun barna að nýjum aðstæðum eftir skilnað foreldra og hvaða áhrif það hefur 

þegar nýr maki kemur inn í fjölskylduna, stjúpforeldri. Einnig er sett fram skilgreining á 
hugtakinu fjölskylda. Hugtakið stjúpfjölskylda er ekki útskýrt né önnur hugtök tengd 

stjúpfjölskyldunni eins og stjúpsystkin, hálfsystkin, stjúpfaðir, stjúpmóðir og kjarnafjölskylda. 

Lítur höfundur því svo á að vefur með verkefnum og öðru efni tengdu fjölskyldusniðum geti 
verið þarft námsefni sem nýta mætti til viðbótar við annað námsefni og mögulega í ýmsu 
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öðru samhengi þar sem fjölskyldur og félagslegur margbreytileiki gætu verið til umfjöllunar í 

námi og kennslu. 

Einnig má nefna bókina Félagsfræði: Einstaklingur og samfélag eftir Garðar Gíslason 
(2010), grunnbók í félagsfræði, sem reikna má með að víða sé notuð við kennslu í félagsfræði 

í framhaldsskólum hér á landi. Um er að ræða fjórðu útgáfa bókarinnar, fyrsta útgáfa kom út 

árið 1997 og hefur inntak bókarinnar verið uppfært í takt við ýmsar breytingar á íslensku 
samfélagi. Í bókinni er fjallað um fjölskylduna í sögulegu og tölfræðilegu samhengi, 

breytingar á fjölskyldustærð og ýmsum hugtök tengdum fjölskyldunni á borð við framleiðsla, 

kynlíf, félagsmótun, ást, umönnun og tilfinningatengsl gerð skil. Fjallað er um skilnaði og 
áhrif kreppunnar á skilnaðartíðni hér á landi og skilnaði almennt, hjónabandið í ýmsum 

myndum, viðmið fyrir sambúð og sambúð samkynhneigðra. Þá er fjallað um ýmis hugtök 

kynjafræði, hugtök á borð við kyn, kynhlutverk og kynímyndir í bókinni Félagsfræði: 
Kenningar og samfélag eftir sama höfund (Garðar Gíslason, 2016a). Sú bók er sjálfstætt 

framhald þeirrar fyrri og skoðar samfélagið út frá kenningum og hugtökum félagsfræðinnar. 

Undanfarin ár hefur verið vaxandi áhersla á tölvuvæðingu í skólastarfi, ekki síst í 
grunnskóla, eftir ákveðið bakslag í þeim efnum í kjölfar efnahagshruns fyrir rétt rúmum 
áratug (Sólveig, Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). Í stefnu 

ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið 2008–2012 kemur fram að efla eigi notkun 

upplýsingatækni í námi og kennslu með stuðningi UT-leiðtoga í grunn- og framhaldsskólum 
og framsetningu stafræns námsefnis fyrir grunn- og framhaldsskóla (Forsætisráðuneytið, 

2008). Jafnframt hefur ný fartækni endurvakið áhuga sveitarfélaga á að þróa þennan þátt í 

starfi leik- og grunnskóla með innleiðingu á spjaldtölvum og jafnvel notkun snjallsíma 

(Sólveig Jakobsdóttir o.fl, 2014; Sigurður Haukur Gíslason, 2017) á meðan höfundi sýnist 
áhersla í framhaldsskólum vera á nýtingu fartölva sem nemendur hafa að jafnaði með sér í 

skólann. 

Í grein sem byggir á rannsókn þar sem rætt var við tólf reynda framhaldsskólakennara um 
sýn þeirra á breytingar í framhaldsskólum á árunum 1986–2012, kemur fram að nýir 
námshættir með tilkomu tæknarinnar í skólastofurnar hafi leitt af sér fjölbreyttari 

kennsluaðferðir. „Margir sögðu frá því að dregið hefði úr fyrirlestrum, hópavinna aukist, 
margvíslegar uppsprettur upplýsinga væru nýttar og að nemendur ynnu meira sjálfstætt að 

verkefnum“ (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). Kennsla innan 

framhaldskólanna hefur jafnframt breyst umtalsvert. Kennslan er til að mynda notuð við 
öflun og miðlun upplýsinga, ýmis stafræn verkfæri eru nú í boði við myndræna framsetningu 

á kennsluefni, fjölbreytt samskiptaforrit og bylting hefur orðið í aðgengi að upplýsingum. 

Hins vegar fylgja ýmsar áskoranir notkun upplýsingatækni, svo sem frjálslegri 
heimildanotkun, tölvufíkn og áreiti sem leiðir huga nemenda annað. Kennararnir bentu 
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einnig á að meiri tími kennarans færi í að tileinka sér nýjar tækninýjungar, rafræn samskipti 

við nemendur, foreldra og samkennara (Árný Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2013; Elsa Eiríksdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2016). 

Höfundur hafði, með hliðsjón af þeirri þróun sem þarna var lýst, áhuga á að nýta 

möguleika tengda nýrri tækni og stafrænni miðlun til að leggja fram efni um fjölbreytileika í 

fjölskyldum og koma þannig til móts við nýjar kynslóðir nemenda. Var það gert með því að 
setja fram á vefnum verkefnasafn og annað efni um fjölskyldusnið, meðal annars hugmyndir 

að verkefnum og nemendavinnu þar sem reynir á notkun stafrænnar tækni. 

Ákveðið var að hanna og setja fram í kennsluvef safn verkefna um ólík fjölskyldusnið, efni 
sem nýst getur bæði kennurum og nemendum, einkum í framhaldsskóla, en jafnframt öllum 

þeim sem vilja verða einhvers vísari um málefnið. Höfundur hefði gjarnan viljað hafa slíkan 

vef innan seilingar þegar hann vann á frístundaheimili til að geta áttað sig betur á flóknum 

fjölskyldusniðum barnanna og átt auðveldara með að setja sig í þeirra spor. Hann sér fyrir sér 

að margir sem starfa á sama vettvangi eða sinna börnum og unglingum með öðru móti gætu 

haft gagn af slíkum vef. Jafnframt sér höfundur fyrir sér að hægt sé að nýta vefinn í kennslu í 

framhaldsskólum innan uppeldisfræðinnar og á unglingastigi í grunnskóla. Einnig getur 
vefurinn nýst börnum sem vilja skilja og kynna sér aðstæður vina sinna betur. 

Heitið sem höfundur hefur ákveðið fyrir vefinn er Fjölskyldur geta verið alls konar. Á 
vefnum eru sett fram myndræn dæmi um ólík fjölskyldusnið, fjölbreytt verkefni tengd efninu 
fyrir nemendur að leysa, ásamt tilvísunum í nytsamlegt lesefni. Einnig er bent á efni sem 

varpar ljósi á ýmis hugtök eða þætti sem tengjast fjölskyldusniðum og lífsháttum. Verkefnin 
eru með ýmsu móti en eiga ekki síst að virkja nemendur og miða að því að þeir kafi dýpra 

ofan í viðfangsefnið hverju sinni, ýmist sjálfstætt eða í samvinnu við aðra nemendur, greini 
upplýsingar og miðli niðurstöðum með hjálp stafrænnar tækni. 

1.3 Markmið og tilgangur 
Í þessu meistaraverkefni verður með kennsluvef og greinargerð leitast við að svara 

spurningunni: Hvernig má mæta þörf kennara í framhaldskóla fyrir námsefni um 

fjölbreytileika í fjölskyldusniðum? 

 

Markmið höfundar eru að: 

• Búa til náms- og kennsluvef fyrir kennara, nemendur og aðra þá sem áhuga hafa á 
margbreytileika í fjölskyldusniðum. 

• Útskýra ólík fjölskyldusnið og margbreytileikann sem þeim fylgja. 
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• Safna saman á einn stað upplýsingum um efnisþætti og hugtök sem tengjast 
ólíkum fjölskyldusniðum. 

• Setja fram náms- og kennsluefni þar sem þekking á stafrænni tækni og möguleikar 
sem henni tengjast eru í lykilhlutverki. 

  

Ætlunin með vefnum er að hann verði viðbót við annað náms- og kennsluefni sem 
kennarar í framhaldsskóla hafa upp á að bjóða í sinni kennslu í uppeldis- og kynjafræði en 

nýtist einnig öðrum þeim sem langar að sækja sér upplýsingar um málaflokkinn. Þar sem að 

fjölskyldusnið hafa tekið örum breytingum síðustu áratugi og eru enn að breytast má segja 
mikilvægt að nýjasta fræðsluefnið sé aðgengilegt á vefformi af því að erfitt geti reynst erfitt 

að láta námsbækur fylgja slíkri samfélagsþróun. Einnig mætti segja að vefurinn sé nýtt 

námsumhverfi, bæði fyrir nemendur og kennara, og að með honum sé verið að bjóða upp á 
fjölbreyttari náms- og kennsluhætti en áður buðust. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur 

og kennarar nýti stafræn verkfæri og tæknimiðla í vinnu sinni um fjölbreytileg fjölskyldusnið. 

Höfundur telur að með vefnum og þeim verkefnum sem þar birtast sé verið að koma til móts 
við fleiri þarfir nemendahópsins en áður var hægt að mæta. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Áhrif og staða kennslubókarinnar 
Höfundur hyggst styðjast við það efni sem til er um fjölskyldusnið og er ætlunin að vefurinn 

falli að og styðji við kennslu um þetta viðfangsefni ásamt kennslubók og öðrum námsgögnum 

sem kennari leggur upp með. Í því samhengi telur höfundur mikilvægt að velta upp tilgangi 
og stöðu kennslubókarinnar í dag.  

Mikið hefur verið skrifað um tilgang og notkun kennslubóka. Ahmadi og Derakhshan 
(2016) fjalla um mat enskukennara á kennslubókum og veita í inngangi ágætt yfirlit um 

viðhorf nokkurra fræðimanna til kennslubókarinnar. O'Neill er í þeim hópi og lítur á 

kennslubókina sem verkfæri sem stjórnar því hvaða nám fer fram innan skólastofunnar, 

ásamt því að hjálpa bæði nemendum að læra og kennurum að kenna. Zohrabi, Sabouri og 

Kheradmand telja kennslubækur einn þeirra þátta sem geta stuðlað að eða dregið úr námi 

nemenda allt eftir efni kennslubókarinnar. Þeir segja kennslubókina veita góðan stuðning 

bæði fyrir kennara og nemendur ásamt því að veita ákveðinn stöðugleika. Richards segir frá 

nokkrum grundvallaratriðum um kosti þess að nota kennslubækur sem eru meðal annars 
þeir að í þeim er að finna efnisskrá sem byggir á fyrirkomulagi og kennsluáætlun. Bækur geta 

aðstoðað við skipulag kennslu ásamt því að þær geyma ýmiss konar bjargir til náms. Ur fjallar 
um takmarkanir og ókosti við kennslubækur. Hann segir þær meðal annars ekki henta 
nemendum með ólíkar þarfir og að það sé engin kennslubók með hentugum viðfangsefnum 

sem skiptir máli og eru áhugaverð fyrir alla. Hann heldur því einnig fram að kennslubókin 
hindri sköpunargáfu kennarans og að kennarar séu þrælar kennslubókarinnar og hefti frelsi 
þeirra til að velta fyrir sér viðeigandi kennsluaðferðum, byggðar á þörfum nemenda. Ahour 

og Ahmadi líta á kennslubækur sem heimildir sem hafa það markmið að miðla þekkingu og 
upplýsingum til nemenda á auðveldan og skipulagðan hátt. Kennslubækur eru á meðal 

mikilvægra heimilda sem notaðar eru til að ná námsmarkmiðum sem byggja á þörfum 

nemenda. Þær ættu hins vegar ekki að verða markmið í sjálfu sér eða notaðar til að ráða 
þeim markmiðum sem kennarar vilja setja í kennslu sinni (Ahmadi og Derakhshan, 2016). Það 

er því ljóst að skiptar skoðanir eru um stöðu og hlutverk kennslubóka og hvort kennslubækur 

séu nauðsynlegar til kennslu eða standi í vegi fyrir þróun kennslu. 

Í lögum um framhaldsskóla (nr. 92/2008) og Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er 

hvergi fjallað um að kennslubækur skuli notaðar, heldur talað um notkun námsefnis og 
fjölbreytta náms- og kennsluhætti. Hægt væri að skipta út kennslubókum en í framkvæmd 

getur það reynst mörgum erfitt. Notkun þeirra í kennslu hefur lengi verið útbreidd, líkt og 

Ingvar Sigurgeirsson (1992) komst að þegar hann skoðaði kennsluhætti á miðstigi í 
grunnskóla með umfangsmikilli rannsókn 1987–1988. Niðurstöður hennar sýndu að 



 

15 

kennsluaðferðir voru fremur einsleitar og að kennslubækur stýrðu kennslunni. Auk 

kennslubóka var algengt að kennarar notuðust við heimagerð námsgögn. Aðrar 

áratugagamlar rannsóknir hafa einnig sýnt að kennarar studdust mikið við tilbúið námsefni í 
sinni kennslu (Goodlad, 1984; Ingvar Sigurgeirsson, 1994; Hafsteinn Karlsson, 2009). Viðhorf í 

þessum efnum hafa þó verið að breytast og mikilvægt þykir að líta á kennslubókina sem 

verkfæri, sem bæði nemendur og kennarar hafa til hliðsjónar í kennslunni. Kennslubækur er 
vel hægt að nota sem kjölfestu og viðmið í námi nemenda, en til þess þarf kennarinn að 

skipuleggja kennsluna sína þannig að kennslubókin þjóni þeim tilgangi líkt og fram kemur í 

skrifum Þorsteins Helgasonar (2011). Með þeim hætti er auðveldara að beita 

lausnaleitarnámi og gera kennsluna verkefnamiðaða. Þá geta til dæmis tungumálakennarar 

beitt aðferðum eins og hlutverkaleikjum, umræðum og fleiru í stað skriflegra verkefna úr 

bókinni 

Margir hafa bent á að námbækur stýrðu um of því sem fram fer í kennslustofunni og að 
mikilvægt sé að tengja skólanám við samfélagshætti eða líf og reynslu nemenda. Af nýlegri 

rannsókn á starfsháttum í 20 grunnskólum sem Gerður G. Óskarsdóttir (2014) ritstýrði má þó 
ráða að notkun kennslubóka sé enn fremur algeng, vettvangsathuganir leiddu í ljós að 
nemendur unnu í vinnubókum í 45% kennslustunda. Svör nemenda í rannsókninni staðfesta 

einnig mikla notkun vinnubóka en 87% nemenda sögðust nota hana daglega (Ingvar 
Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). 

Reynsla höfundar í framhaldsskóla, sem bæði nemandi og kennaranemi á vettvangi, er sú 

að allir kennarar fylgdu kennslubók að miklu leyti í sinni kennslu, bæði í fyrirlestrum og 

verkefnavinnu sem þeir lögðu fyrir nemendur. Gjarnan voru kennslustundirnar byggðar upp 

þannig að byrjað var á fyrirlestri og síðan lögð fram einstaklings- eða hópaverkefni. Misjafnt 
var eftir kennurum hvort þeir voru duglegir að búa til og nota annað efni í bland við 

kennslubókina sem uppbrot í sinni kennslu. Ekki voru margir kennarar sem notuðu annað 

námsefni með kennslubókinni. Áberandi var aftur á móti að nokkrir samfélagsgreinakennarar 
notuðu fjölbreyttari verkefni en aðrir kennarar. Þegar slíkt var gert var markmið verkefnanna 

gjarnan að tengja saman reynsluheim nemenda og efni kennslubókarinnar. Sumir 

samfélagsgreinakennarar voru duglegri en aðrir að nota annað námsefni og tengja það 
kennslubókinni. Þegar það var gert virkaði kennslubókin eins og rauður þráður í gegnum 

námskeiðið og var notuð sem viðmið. Sumir kennarar notuðu gjarnan efni af 

Veraldarvefnum. Nýttist slíkt efni höfundi persónulega vel og féll það oft vel að 
kennslubókinni sjálfri. Rannsókn á kennsluháttum í íslensku á framhaldsskólastigi, sem hér 

verður vikið að, er í takt við þessa upplifun höfundar og eru um margt sambærilegar 

niðurstöðum í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1992) á kennsluháttum á grunnskólastigi 

fyrir rúmum aldarfjórðungi síðan.  
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Niðurstöður rannsóknar á kennsluháttum í íslenskukennslu, sem framkvæmd var á 

vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins í átta framhaldsskólum árið 2011, sýna að 

kennslan var almennt mjög kennarastýrð og ætlast var til að allir nemendur innan veggja 
kennslustofunnar ynnu að því sama hverju sinni. Í nær öllum kennslustundum voru notaðir 

prentaðir textar, algengust var notkun sérstakra kennslubóka en einnig voru skáldsögur 

gjarnan viðfangsefnið. Algengast var að kennarar notuðu fyrri hluta kennslustundarinnar til 
að flytja fyrirlestur þar sem þeir nýttu töfluna og glærur eða skjákynningu en seinni hluta 

tímans í verkefnavinnu nemenda (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, Ragnheiður Margrét 

Guðmundsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2011). 

2.2 Upplýsingatækni í skólastarfi 
Mörg tæki og tól á sviði upplýsingatækni hafa verið nýtt við kennslu um árabil, má til dæmis 
nefna kennslumyndir, tölvuefni og sjónræn hjálpargögn sem geta stutt við myndir og texta í 

prentaðri kennslubók. Er þá fátt nefnt af þeim björgum og hagnýtum tækjum og 

hugbúnaðartólum sem komið hafa fram og geta auðveldað nemendum að stunda nám. 
Tölvunotkun í skólastarfi hefur þó til skamms tíma verið minni en ætla mætti, eins og ráða 
má af rannsókn á starfsháttum grunnskóla fyrir nokkrum árum (Sólveig Jakobsdóttir o.fl., 

2014). Athuganir á náms- og kennsluháttum í framhaldsskólum benda þó til að þar sé 
tækninotkun umtalsverð og hafi haft töluverð áhrif á aðferðir og vinnulag (Árný Helga 

Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013; Elsa Eiríksdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2016).  

Í Hvítbók um umbætur í menntun frá árinu 2014 er því haldið á lofti að aðlaga þurfi 

stafræna tækni að skólastarfinu og að framsetning efnis þurfi að vera fjölbreytt til að höfða 
frekar til yngri kynslóða. Námsgagnastofnun, sem rann síðar inn í nýja Menntamálastofnun, 

setti einnig markmið í þá veru að nýta ætti stafrænt efni meira en áður hafði verið gert og 

auka um leið úrval námsefnis fyrir nemendur (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2014). 
Stafræn tækni breytir því hvernig kennarar huga að kennslu en innleiðing á tækninýjungum 

gengur misjafnlega. Sumir skólar hafa verið að innleiða ný tæki, eins og spjaldtölvur, en 

margir kennarar eiga í erfiðleikum með að mæta þróun stafrænnar tækni ásamt kröfum um 
að þeir þekki til hennar og tileinki sér nýja hætti (Pilgrim, Bledsoe og Reily, 2012). 

Af grunnskólum hér á landi sem hafa kosið að innleiða spjaldtölvur í stórum stíl má til 

dæmis nefna grunnskólann Norðlingaskóla í útjaðri Reykjavíkur og grunnskólana í Kópavogi. Í 
Norðlingaskóla voru spjaldtölvur innleiddar árið 2012. Hver nemandi á unglingastigi fékk 

spjaldtölvu til afnota. Fram kemur í skýrslunni Spjaldtölvur í Norðlingaskóla – 

þróunarverkefni að innleiðingin hafi bætt aðgengi að námsefni, samskipti og samstarf. Einnig 
þótti mega greina aukna ánægju, áhuga og sjálfstæði nemenda í námi, meiri 
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einstaklingsmiðun náms, aukna virkni nemenda og betri nýtingu á bekkjartímum. Kennurum 

fannst spjaldtölvunotkun ýta undir faglega þróun og ánægju þeirra í starfi (Sólveig 

Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kristjánsdóttir, 2015).  

Kópavogsbær innleiddi spjaldtölvur í grunnskólastarf árið 2015 með það að markmiði að 

breyta kennsluháttum í anda náms á 21. öldinni og færa nám nær daglegu lífi nemenda 

(Sigurður Haukur Gíslason, 2017). Við innleiðinguna hlutu kennarar stuðning frá 
sveitarfélaginu sem fólst í því að kennarar sátu námskeið fyrir upphaf nýs skólaárs og yfir 

skólaárið þar sem þeim var kennt á spjaldtölvurnar og ýtt var undir sjálfstæði og öryggi 

kennara við notkun þeirra í kennslu. Yfir skólaárið nýttu kennarar spjaldtölvurnar í kennslu 
og fundu þannig á eigin skinni hvaða leiðir hentuðu og hverjar ekki með því að framkvæma, 

læra af mistökum og reyna aftur (Sigurður Haukur Gíslason, 2017). 

 Kennarar sátu námskeið um spjaldtölvunotkun í kennslu á vegum Skólaþings Kópavogs, 
þrír kennsluráðgjafar voru til taks og stofnaður var sérstakur Facebook-hópur þar sem 

markmiðið var að koma ýmsum upplýsingum á framfæri við kennara og skapa umræður 

(Sigurður Haukur Gíslason, 2017; Björn Gunnlaugsson, Eyþór Bjarki Sigurbjörnsson, Kristín 

Björk Gunnarsdóttir og Sigurður Haukur Gíslason, 2016). Innleiðingin hafði í för með sér 
ýmsar jákvæðar breytingar. Nemendur segja námið skemmtilegra og fjölbreyttara en áður, 

þeim finnst léttara að læra og þeir nota færri bækur en áður. Með tilkomu spjaldtölva er líka 

greiðari aðgangur en áður að upplýsingum sem ekki voru í námsbókunum. Verkefnaskilin 
hafa breyst þannig að nemendur hafa meira val um það hvernig verkefnum er skilað, og 

verkefni gleymast síður heima eða týnast. Heimanám þykir auðveldara að því leyti að 

nemendur hafa meiri yfirsýn yfir námið og léttara er að ferðast með spjaldtölvu en allar 

bækurnar sem hún leysir af hólmi. Spjaldtölvur geta því auðveldað nemendum að taka 
ábyrgð á námi sínu. Spjaldtölvur spara auk þess tíma og pappírsnotkun hefur minnkað. 

Áhugavert er að þó að meirihluti nemenda segja að þeim finnist betra að lesa texta af pappír 

en í spjaldtölvu (Sigurður Haukur Gíslason, 2017). 

Með spjaldtölvur til taks í kennslu nota nemendur gjarnan rafbækur og annað rafrænt 
gagnvirkt efni í stað hefðbundinna kennslubóka og fá þá stundum í því efni tafarlausa 

endurgjöf. Fræðimenn telja jafnframt meðal helstu kosta við notkun spjaldtölva að 
nemendur geta unnið með texta á margvíslegan hátt, eins og til dæmis yfirstrikað, stækkað 

og fært hann til. Einnig veita spjaldtölvur aðgang að margvíslegum samskiptum og 

gagnlegum hjálpartækjum eins og upptökubúnaði fyrir hljóð og mynd, skráningu og fleira 
(Pilgrim, Bledsoe og Reily, 2012). Í verkefnahluta vefsins, Fjölskyldur geta verið alls konar, 
eiga nemendur að vinna með texta og fást við eða útbúa stafrænt margmiðlunarefni, til 

dæmis við gerð skjákynninga , hljóðvinnslu og kvikmyndatökur eða framsetningu þar sem 
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reynir á gagnvirkni. Til þess þurfa nemendur hefðbundinn tölvubúnað, borðtölvur og 

fartölvur, eða snjalltæki á borð við spjaldtölvu eða síma. 

 Telur höfundur að vefurinn Fjölskyldur geta verið alls konar komi til með að þjóna 
þeirri þörf að fræðsla og verkefni um valin fjölskyldusnið sem vert þykir að kynna og rýna séu 

á einum stað. Miðillinn hefur ýmsa kosti og gefur þann möguleika að efni sé uppfært í takt 

við þær breytingar sem kunna að verða á fjölskyldusniðum og rannsóknum þeim tengdum en 
ekki er eins auðvelt að uppfæra efni í prentuðum kennslubókum.  

2.3 Kennslufræðilegar áherslur 
Hugsmíðahyggja (e. constructivism) hefur í reynd verið lögð til grundvallar umbótum í 

skólastarfi um langt skeið og áherslan á einstaklingsmiðað nám og opna og sveigjanlega 

kennsluhætti, á að verulegu leyti rætur í hugsmíðahyggjunni. Kenningin leggur áherslu á að 

byggja þurfi á og vinna með þá þekkingu og þann áhuga sem nemandinn býr yfir, virkja 

nemendur og höfða til áhuga þeirra á raunverulegum viðfangsefnum (Ingvar Sigurgeirsson, 

2004; Meyvant Þórólfsson, 2003). Hugmyndir menntaheimspekingsins Deweys um skólastarf 

eru í svipuðum anda og mótuðust einmitt á tímum þegar tækniframfarir voru miklar, rétt 
eins og nú, og samfélagsbreytingar kölluðu á nýjar áherslur í menntun (Ólafur Páll Jónsson, 

2010; Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Hann vildi tengja nám í skólanum við veruleika barnanna, 

hafði mikil áhrif á sýn fólks á skólamál við upphaf tuttugustu aldar og hefur haft æ síðan 
(Ingvar Sigurgeirsson, 2004). Félagsleg hugsmíðahyggja kemur síðar fram en hefur stuðning 

af þessum hugmyndum og kallast á við þær (Driscoll, 2012). 

Með einstaklingsmiðun er reynt að uppfylla þarfir hvers einstaklings innan 

nemendahópsins og tryggja öllum nemendum jöfn tækifæri til náms. Lykillinn að 
einstaklingsmiðun er samkvæmt Aldísi Yngvadóttur (2008) meðal annars sveigjanleiki í 
kennsluaðferðum, námstíma og verkefnum. Kennarinn þarf að greina námshæfni, áhuga, 

námsstíl og viðhorf nemenda til að kennslan verði einstaklingsmiðuð. Slíkt þarf að beinast að 
inntaki, aðferð, afrakstri og námsumhverfi. Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kveður á um 
að mikilvægt sé að skólinn komi til móts við þarfir barna og ungmenna á einstaklingsbundinn 

hátt og veiti nemendum tækifæri til að njóta styrkleika sinna. Þetta felur í sér að bjóða þarf 
upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir. Með því má líka leitast við að tryggja að nemendur með 

námsörðugleika njóti sín í námi og fái jöfn tækifæri líkt og kveðið er á um í  námskránni 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Með vefnum um fjölskyldusnið og þeim verkefnum 
sem þar eru lögð upp telur höfundur að verið sé að búa nemendum hvetjandi námsumhverfi 

sem nýtir marga þá möguleika sem tæknin býður upp á. Þar má nefna sjónrænar leiðir við 

úrvinnslu og miðlun á efni, leitarmöguleika og möguleika til samskipta. Auk þess er ætlast til 
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að kennarinn hagi kennslunni sinni svo hún höfði til sem flestra og til þess þarf fjölbreytt 

kennsluefni og gott aðgengi að því. 

Kennsluhættir sem stuðst er við eða miðað að eru samvinnunám (Johnson og Johnson, 
1999; Johnson, Johnson og Holube, 1994; Kilbane og Milman, 2014) og að einhverju marki 

tölvustutt samvinnunám (e. computer supported collaborative learning) (Scardamalia, og 

Bereiter, 1994; Stahl, Koschmann og Suthers , 2006). Lögð er rík áherslu á þátttöku og virkni 
nemenda með því að gera ráð fyrir notkun fjölbreyttra kennsluaðferða þegar vefurinn verður 

notaður við nám og kennslu. Þar má meðal annars nefna samræður og umræðuhópa þar 

sem að nemendur geta tjáð sig og skipst á skoðunum og þáttur kennara beinist að því að 
kveikja forvitni gagnvart námsefninu og vekja nemendur til umhugsunar. Á vefnum eru 

verkefni sem krefjast þess að nemendur hugsi inn á við og svari frá hjartanu en að sama skapi 

eiga verkefnin að hvetja til umræðu og gagnrýni.  

Dewey taldi að frjáls samskipti og skoðanaskipti ættu vel heima í kennslu og hann lagði 

einnig sérstaka áherslu á þjálfun og færni hugans (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðjónsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005) að reynsla nemenda væri miðpunktur menntunar, 

þar sem áhersla er lögð á að nám sé virkt og samfellt ferli reynslu og lærdóms. Stuðla skal að 
samfellu í reynslu nemenda og því ætti nám að byggjast á fyrri reynslu (Dewey, 2000; 

Jóhanna Einarsdóttir 2010). Kennarinn þarf að þekkja eða bera kennsl á fyrri reynslu 

nemenda sinna til að geta stuðlað að og stutt við nýja námsreynslu ásamt því að gera sér 
grein fyrir hæfileikum og áhuga nemenda. Viðfangsefni nemenda þurfa að vera mátulega 

þung og þannig gerð að þau veki áhuga nemenda, stuðli að löngun til að læra og fæðingu 

nýrra hugmynda (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Þá taldi Dewey jafnframt mikilvægt að 

nemendur fengju að vera virkir þátttakendur í kennslu frekar en að sitja og taka eingöngu á 
móti upplýsingum frá kennaranum (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Líkt og áður hefur komið fram er vefurinn ekki síst ætlaður nemendum. Vafalaust eiga 

notendur vefsins það sameiginlegt að eiga eða hafa einhvern tíma átt fjölskyldu. Notendur 
ættu því að hafa einhverja reynslu af fjölskylduhögum, burt séð frá því af hvaða tagi hún er 
eða hefur verið. Fyrsta verkefni vefsins gerir ráð fyrir að nemendur búi til sitt fjölskyldutré og 

geri þar með nokkra grein fyrir sínu fjölskyldusniði, gera má ráð fyrir því að fjölskyldusnið 
nemenda séu fjölbreytt og bæti jafnvel við það úrval fjölskyldusniða sem vefurinn hefur lagt 

upp með. Verkefni vefsins eru svo þess eðlis að þau knýja nemendur til að vera virkir við 

úrlausn þeirra og nýta til þess þau verkfæri sem tæknin hefur upp á að bjóða. Markmiðið er 
að notendur bæti við þá þekkingu sem þeir hafa nú þegar um fjölskyldur og kynnist 

margbreytileikanum sem þeim fylgir um leið þeir tileinka sér og nýta stafrænar leiðir við 

athuganir sínar, nám og miðlun. 
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Mikilvægt er fyrir skóla að kenna lýðræði til að undirbúa nemendur undir þátttöku í 

lýðræðissamfélagi. Þó að lýðræðisleg stjórnskipan ríkis sé mikilvæg sem ytri umgjörð 

lýðræðis liggur kjarni lýðræðisins í einstaklingsbundnum viðhorfum sem eiga rætur sínar að 
rekja til þátttöku, samskipta og samvinnu við aðra. Þannig verða samskipti og þátttaka, 

samkvæmt Dewey, ekki bara menntandi heldur forsenda fyrir lýðræðislegri samvinnu (Ólafur 

Páll Jónsson, 2010 ; Halla Jónsdóttir, 2010). Verkefni sem byggja á upplýsingaleit, ígrundun, 
þátttöku og verklegri vinnu nemenda falla því vel að hugmyndum Deweys um þátttöku og 

lýðræði. Þá eru hugmyndir höfundar einnig í takt við hugmyndir félagslega hugsmíðahyggju 

(e. social constructivism) sem gerir ráð fyrir því að virkni og samskipti á grunni reynslu og fyrri 

þekkingar séu forsenda náms (Driscoll, 2012; Meyvant Þórólfsson, 2003).  

Samstarf og tölvustutt samvinnunám þar sem hugmyndir hugsmíðahyggju og félags- og 

menningarbundinna kenninga um nám eru hafðar að leiðarljósi þarf að byggja á samskiptum 
og virkni nemenda. Mörg verkefni vefsins sem nemendur vinna tengjast reynslu, samfélagi 

og viðfangsefnum sem leyst eru í samvinnu við aðra. Má til dæmis nefna verkefni um 

fósturfjölskylduna þar sem söguaðferðin (e. Storyline method) er notuð. Þar er markmiðið að 
nemendur kynnist hugtökum og skilgreiningum sem varða fósturfjölskylduna og þjálfist í 
framsögn, myndrænni úrvinnslu og vefsíðugerð. Söguaðferðin á rætur að rekja til Skotlands 

og byggist á umræðu- og spurnaraðferðum, sviðsetningu, innlifunaraðferðum, virku 
leitarnámi og skapandi viðfangsefnum (Björg Eiríksdóttir, 1993; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 
Sigrún Björg Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 

2016). Þegar söguaðferðin er notuð þarf kennarinn að hafa sögur um valin viðfangsefni í 
huga. Notaður er kaflaskiptur sögurammi um hverja sögu, aðeins kennarinn veit hvaða 

viðfangsefni kemur næst og hann segir nemendum ekki frá því hvað er næst á dagskrá eða 
hvernig sagan endar þó að hann sjálfur viti það. Kennarinn tekur virkan þátt í framvindunni 
með nemendunum þar sem hann tengir saman kafla sögunnar. Mikilvægt er að upphaf hvers 

kafla sé það spennandi að nemendur vilji halda áfram og fái þá tilfinningu að þeir ráði sjálfir 
hvernig þróun og framvindu sögunnar er háttað. Þó að kennarinn einn viti hvað á að gera og 
hver tilgangurinn er á hann samt að vera opinn fyrir því ef nemendur geti með einhverju 

móti bætt við söguna. Aðferðin felur í sér að hún veitir kennaranum og nemendum mikið 
frelsi en setur á sama tíma náminu ákveðinn ramma (Björg Eiríksdóttir, 1993). Höfundur bjó 

til söguramma sem er aðgengilegur kennurum á vefnum og smíðaður með það í huga að tæki 

og tól verði notuð við úrlausnina. 

Upplýsingalæsi (e. information literacy) er svo enn einn þáttur sem mikilvægt er að sinna 

innan skólans í ljósi hraðrar þróunar í upplýsingatækni, aukinnar útgáfu upplýsinga og ólíkra 

aðferða við öflun gagna. Upplýsingalæsi felur í sér færni og þekkingu í að afla, flokka, meta 

gæði, vinna úr og miðla upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt (Aðalnámskrá 
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framhaldsskóla, 1999). „Þessi færni er undirstaða ævilangrar menntunar. Einstaklingur, sem 

býr yfir slíkri færni, á að geta aflað sér af sjálfsdáðum þekkingar og upplýsinga til að viðhalda 

og laga færni sína og kunnáttu að síbreytilegum kröfum umhverfisins“ (Aðalnámskrá 
framhaldsskóla, 1999). Er því hlutverk kennarans að leiðbeina nemendum hvernig skal leita 

að efni á skipulagðan máta, hvaða heimildir sé óhætt að nota og hvernig á að vinna með 

þær. Wineburg og Martin (2004) telja einnig hlutverk kennarans falið í að að þjálfa 
nemendur í því að taka ekki öllu því sem stendur í kennslubókinni eða öðrum námsgögnum 

sem heilögum sannleika, að skoða ólíkar heimildir sem settar hafa verið fram og meta 

trúverðugleika og mismunandi sjónarhorn áður en nemendur setja fram staðhæfingar. Það 

hlýtur að vera betra og áhugaverðara fyrir nemendur að skoða ólík sjónarhorn heldur en að 

skoða einungis þá kennslubók sem fyrir liggur sem útbúin er af höfundi eða höfundum sem 

draga mögulega einungis fram eitt sjónarhorn. Þannig geta nemendur borið saman ólík 

sjónarhorn og horft með gagnrýnum augum á námsefnið. Verkefni bjóða líka upp á, eins og 

áður var nefnt, að nemendur og kennarar bæti enn frekar við úrval þeirra fjölskyldusniða 

sem fjallað er um á vefnum. Þó að einungis sé talað um fimm fjölskyldusnið á vefnum er gert 

ráð fyrir að nemendur teikni upp sitt ættartré og kjarnafjölskyldu og fjalli um þá hluti. 
Mögulega koma fram með þeim hætti ný snið sem ekki hefur verið fjallað um áður. Á vefnum 

er einnig bent á kennsluefni og ítarefni sem nýtist við úrlausnir verkefna og á að auka á 

breidd eða vídd umfjöllunar um efnið. 

Veraldarvefurinn er gjarnan sá vettvangur þar sem nemendur leita sér að heimildum 

þegar leita á upplýsinga eða gera völdu efni einhver skil með heimildavinnu. Við þá iðju þarf 
gagnrýna hugsun og hana þarf í reynd að flétta inn í allt skólastarf þannig að nemendum 

gefist kostur á því að velta upp ólíkum sjónarmiðum og spyrja spurninga til þess að komast 
að sem áreiðanlegastri niðurstöðu um ýmis efni. Mikilvægt er að nemendur átti sig á því að 
heimildir á netinu eru misgóðar og misáreiðanlegar, heimildum og sjónarmiðum ber ekki 

alltaf saman um það sem er fjallað. 

Verkefni og fræðsluþættir í náms- og kennsluvefnum eru búin til með það í huga að þau 

stuðli að virkri þátttöku nemenda og umræðu í hópi nemenda. Markmiðið er að nemendur 

tali meira sama, deili hver með öðrum því sem þeir eru að hugsa og haldi betur saman í 
nemendahópnum, eigi þess kost að tengja efni vefsins við sitt samfélag og fái til þess 

tækifæri að stunda gagnrýna hugsun, finna tengsl og draga fram ólík sjónarhorn. Mikilvægt 

er að þjálfa gagnrýnið hugarfar hjá nemendum þar sem það aðstoðar þá við að verða virkir 
og víðsýnni þátttakendur samfélagsins sem rýna í og fjalla um ólík sjónarmið, fordóma og 

mismunun. Skólastarfi á Íslandi er ætlað að skila af sér menntuðum og færum einstaklingum 

sem hafa tileinkað sér „hæfni til að skynja og skilja umhverfi sitt og samfélag á gagnrýninn 

hátt og taka þátt í að móta það“ (Aðalnámskrá framhaldskóla, 2011). 
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3 Tækni í skólastarfi 

Nám sem byggir á upplýsingatækni er stundum sagt vera alltumlykjandi (e. ubiquitous), það 
hefur áhrif á eða gegnsýrir allt umhverfið (Cope og Kalantzis, 2010). Nútímatækni gerir okkur 

kleift að tengjast netinu hvar og hvenær sem er og því getur nám sömuleiðis farið fram undir 

alls konar kringumstæðum og nánast hvar sem vera skal. Gera má ráð fyrir að líf flestra 

nemenda á framhaldsskólaaldri fari mikið fram í gegnum samfélagsmiðla og nú hafa þeir 

tækifæri til þess að nota þann vettvang til að ræða viðfangsefni í námi, fá aðstoð og veita 

aðstoð er varðar námsefnið. Nemendur þurfa að geta tengt nám innan skólans við sitt 

daglega líf og umhverfi, og þá líka netið þar sem þeir eyða miklum tíma. Auk þess fá 

nemendur verkefni sem byggð eru á samvinnunámi. Vinnubrögð byggð á samvinnunámi eru 

talin geta haft áhrif í þá átt að sporna við einelti, efla samkennd og auka virðingu fyrir 

framlagi annarra nemenda. Samvinnunám getur tekið á sig margar ólíkar myndir (Sigrún 

Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). Má 
til dæmis nefna tölvustutt samvinnunám (e. computer-supported collaborative learning, 
CSCL), sem áður var nefnt, en þar er lögð áhersla á félagslega þætti í fjarskiptum, stuðning af 

tölvutækni eða samvinnu á staðnum við lausn tölvumiðaðra verkefna (Sólveig Jakobsdóttir, 
Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014). 

Höfundi fannst mikilvægt að skoða hvernig kennslufræði, þekking á efni og hlutverk 
tæknarinnar fléttast saman og því var sjónum beint að TPCK- eða TPACK-líkaninu sem sett 

var fram af þeim Koehler og Mishra (2009). Líkanið er mótað með fleiri en eitt skólastig í 

huga og getur því átt við um leik-, grunn- og framhaldskóla og jafnvel háskóla. 
Skammstöfunin TPCK stendur fyrir Technological Pedagogical Content Knowledge sem mætti 

þýða sem tæknilega og kennslufræðilega fagþekkingu (Koehler og Mishra, 2009). Líkanið var 
unnið út frá eldra líkani eftir Lee Shulman (1986) sem tengdi saman kennslufræði og 
fagþekkingu kennara (e. Pedagogical Content Knowledge, PCK). Yngra líkanið leitast svo við 

að draga fram hvernig hægt er að notast við tæknina og aðlaga hana að þeirri þekkingu eða 
þeim fagsviðum sem tekist er á við ásamt þeim kennsluaðferðum sem ætlunin er að nota. 

Þar er gert ráð fyrir samþættingu þriggja þátta: tækniþekkingar, kennslufræðilegrar 

þekkingar og fagþekkingar á efnissviði. Líkanið snýst um að samræma þessa þrjá þætti og að 

þeir fléttist saman og hafi áhrif hver á annan til að kennarar nái raunverulegum og góðum 
árangri í sinni kennslu. Einn þáttur nægir ekki til að hafa djúpstæð áhrif á nám nemenda 

heldur þarf að flétta saman tækniþekkingu og kennslufræðilega þekkingu í þeim 

kennsluaðferðum sem notast er við til að gera faglegu inntaki skil og ná til nemenda 

Kennarinn þarf í fyrsta lagi að að þekkja efnið, í öðru lagi að vita hvaða kennslufræðilegu 
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áherslur og aðferðir henta til að ýta undir og draga fram það sem skiptir máli og í þriðja lagi 

hvernig tæknin getur komið þar að gagni. 

 

 
Mynd 1. TPACK-líkanið (Koehler og Mishra, 2009). 

 
Tækniþekkingin er aldrei hlutlaus og hún verður alltaf fyrir einhverjum áhrifum frá inntaki 

og aðferð. Það sama gildir um þekkingu á fagsviði og kennsluaðferðum. Mynd 1 sýnir hvernig 

kennslufræðilegri þekkingu (PK), fagþekkingu (CK) og tækniþekkingu (TK) er fléttað saman til 
að tryggja skilvirka notkun á notkun upplýsingatækni í skólastarfi (Koehler og Mishra, 2009). 

Þegar þessir þrír þættir skarast innbyrðis verða til fjórir nýir geirar. Samkvæmt líkani þeirra 

Mishra og Koehler (2009) þarf stöðugt að endurskoða tengsl og jafnvægi á milli flokkanna ef 
kennslan á að bera árangur. 

Margt innlent efni er til á sviði uppeldis- og kynjafræði, eins er til efni sem fjallar um 
fjölskylduna í sögulegu samhengi, sem hugtak eða fyrirbæri. Má til dæmis nefna bókina 
Uppeldi – kennslubók fyrir framhaldsskóla sem höfundur fjallaði um hér á undan og virðist 

mikið notuð í framhaldsskólum, bækurnar Fjölskyldur við aldarhvörf eftir Sigrúnu Júlíusdóttur 

(2001), Fjölskyldan: Uppspretta lífsgilda sem Félagsmálaráðuneytið gaf út og Ingibjörg 
Broddadóttir (1994) ritstýrði, Á ferð um samfélagið: Þjóðfélagsfræði, kennslubók fyrir 

unglingastig grunnskóla eftir Garðar Gíslason (2016b), ásamt kennsluleiðbeiningum eftir Hildi 

Rudolfsdóttur, Huldu Maríu Magnúsdóttur og Garðar Gíslason (2016) og Félagsfræði: 
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Einstaklingur og samfélag eftir Garðar Gíslason (2010), grunnbók í félagsfræði, víða notuð í 

framhaldsskóla. Engu að síður er skortur á kennsluefni um ólík fjölskyldusnið og hugmyndir 

um það hvernig á að kenna efnið í skólum og áhugavert að skoða hvernig hægt er að nota 
tæknina í því sambandi. Fannst höfundi því mikilvægt að skoða TPACK-líkanið í ljósi 

samfélagsþróunar og vaxandi áhuga á tölvunotkun í skólastarfi. Þá sér höfundur möguleika á 

að nota samfélagsmiðla á borð við Facebook til þess að halda utan um nemendur í 
uppeldisfræði, þar sem nemendur geta spurt spurninga um námsefnið sín á milli og kennara. 

Einnig nýtast samfélagsmiðlar nemendum sem vilja vinna verkefni saman og geta verið 

ágætur kostur til að safna saman efni af Veraldarvefnum. 

Sagt er frá því í grein Önnu Guðrúnar Sigurvinsdóttir og Sólveigar Jakobsdóttur (2010) að 
nota megi Facebook sem viðbót við námsnet skóla, til dæmis Moodle og jafnframt geti hún 

komið í stað námsnetsins að miklu leyti. Þær segja kosti þess að nota slíkt tengslanet innan 
skólans vera að þar geti nemendur og kennarar safnað saman öllu efni sem tengist 

námskeiðum á einn stað enda líklegt að flestir nemendur nýti þennan samfélagsmiðil í ljósi 

þess hve útbreiddur hann er á Íslandi. Þó ber að hafa í huga að ekki er sjálfgefið að þar séu 
allir innan stokks og að það getur skipt máli í þessu sambandi. Höfundur telur þó að oft megi 
fara þessa leið í kennslu og sér einnig fram á að hægt verði að nota samfélagsmiðla á borð 

við Facebook til að leysa verkefni á borð við það að skoða hjúskaparstöðu og fjölskyldusnið 
einstaklinga eftir því hvernig þeir skrá hana á samfélagsmiðlum eða kanna myndefni á 
ýmsum samfélagsmiðlum með fjölbreytileika í fjölskyldum í huga. 
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4 Undirbúningur og aðferð  

Áður en farið var í smíði vefsins lauk höfundur námskeiðunum Námsefnisgerð og 
námsefnisgreining og Kennsla í margbreytilegum nemendahópi. Ástæða fyrir vali höfundar á 

fyrra námskeiðinu var að hann vildi öðlast dýpri þekkingu á mismunandi tegundum 

námsefnis og eiginleikum þeirra, átta sig á tengslum námsgagna við námskrá, 

kennsluaðferðir, þjóðfélagsaðstæður og fleira. Einnig að læra um rannsóknir og kenningar 

um gerð og notkun námsefnis ásamt því að máta reynslu höfundar við rannsóknir og 

fræðilega umfjöllun í námsefnisfræðum. Ástæða fyrir vali á seinna námskeiðinu var að 

höfundur vildi geta hannað námsumhverfi sem byggir á og hlúir að því sem nemendur búa 

yfir, öðlast frekari þekkingu á hugmyndafræðinni um nám án aðgreiningar og beitt 

kennsluaðferðum þar sem tekið er tillit til fjölbreytileika nemendahópa. 

Samhliða vefsmíðinni á vorönn lauk höfundur námskeiðunum Hönnun námsefnis og 
stafræn miðlun og Nám og kennsla á netinu. Ástæða fyrir vali höfundar á fyrra námskeiðinu 

var hann vildi læra vefsmíði og að búa til stafrænt námsefni en líka geta greint þá kosti sem 

felast í gagnvirkri og margþættri miðlun við nám og kennslu. Ástæða fyrir vali höfundar á 
seinna námskeiðinu var að hann vildi kynnast uppbyggingu náms- og þekkingarsamfélaga á 

netinu, margvíslegum verkfærum, aðferðum og gagnvirku rafrænu efni. 

4.1 Athugun á efnisnotkun í framhaldsskólum 
Til að kanna hvaða námsefni notast er við í uppeldisfræði í íslenskum framhaldsskólum var 

farin sú leið að senda fyrirspurn um það efni til allra framhaldsskóla landsins að 
undanskildum iðn- og tækniskólum, alls 27 skóla. Talið var líklegt að iðn- og tækniskólar, 11 
talsins, byðu ekki upp á nám í uppeldisfræði og var þeim því sleppt. Alls voru 20 skólar sem 

svöruðu fyrirspurninni, þar af fimm sem ekki kenna uppeldisfræði. Í ljós kom að 14 skólar 
notast við bókina Uppeldi  –  kennslubók fyrir framhaldsskóla að einhverju leyti. Flestir töluðu 

um að bókin væri komin til ára sinna og að þörf væri á nýju kennsluefni án þess að höfundur 

hafi spurt álits á því sérstaklega. Þetta þykir höfundi sýna hversu mikil þörf er á nýju 
kennsluefni. Sjö þátttakendur nefndu eingöngu kennslubókina, sex þátttakendur nota 

kennslubókina og annað efni í bland, eins og bókarkafla og rafrænt efni. Einn þátttakandi 

notar einungis nokkrar blaðsíður úr bókinni, „aðallega efni um kenningar í uppeldisfræði“, í 
bland við annað og fjölbreytt námsefni. Auk þess talaði sá þátttakandi um að hafa ekki 

fundið kennslubók sem hentar áfanganum: „... ég hef ekki fundið eina kennslubók sem 

hentar áfanganum. Ég nota ýmist námsefni héðan og þaðan [...] mikið af þessu efni er orðið 

gamalt og þarfnast endurskoðunar.“ Sami þátttakandi nefndi tvo kafla úr bókinni Fjölskyldur 
við aldarhvörf eftir Sigrúnu Júlíusdóttur – Ólíkar fjölskyldugerðir og Að eignast börn á Íslandi 
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– hverju breyta börnin í hjónabandinu? – ásamt fjölbreyttu rafrænu efni. Einn skóli sagðist 

ekki notast við kennslubók af neinum toga af því að kennslubók í faginu væri komin til ára 

sinna. Notast sá þátttakandi við bókarkafla, greinar, efni úr fjölmiðlum, vefefni og 
kvikmyndina Börn frá Vesturporti (Ragnar Bragason, 2006): „Notaði fyrst einn kafla úr henni 

en hætti því síðan því að bókin er orðin svo gömul. Það er einmitt gamall draumur hjá mér að 

koma að ritun nýrrar slíkrar bókar.“ Allir þátttakendur sögðust notast við bækur við kennslu í 
uppeldisfræði, að mismiklu leyti þó, sama hvort um var að ræða bókina Uppeldi  –  

kennslubók fyrir framhaldsskóla eða aðrar bækur.  

Við vinnu að þessu M.Ed.-verkefni hefur höfundur fengið jákvæð viðbrögð frá kennurum 
og hafa tveir framhaldsskólakennarar sett sig í samband við hann og viljað ganga til liðs við 

hann til að prófa námsefni vefsins með nemendum sínum. Kennararnir sýndu vefnum 

sérstakan áhuga, þeir sögðu frá því að mikill skortur væri á námsefni í faginu og margt í 
núverandi kennslubók sem þyrfti að uppfæra. Annar þeirra sagðist gjarnan vilja koma að 

ritun nýrrar kennslubókar í uppeldisfræði. Vegna áhuga þeirra bauð höfundur þeim að prófa 

vefinn með nemendum sínum áður en hann yrði fullgerður og segja honum síðan frá 
reynslunni af námsefninu. Sá höfundur að kennararnir, nemendur þeirra og hann sjálfur 
gætu allir haft af því ávinning að reyna þetta. Kennararnir og nemendurnir fengju nýtt 

námsefni til að vinna með og höfundur endurgjöf frá kennurum á vettvangi um það sem 
betur mætti fara í vefnum. Annar kennarinn skoðaði vefinn vandlega og hugðist prófa hann 
með nemendum en gat svo ekki vegna ófyrirsjáanlegra aðstæðna látið verða af því með 

nemendum sínum að svo stöddu. Hann skoðaði vefinn og sagðist lítast mjög vel á hann og 
taldi sig geta notað hann með nemendum í kennslu á næstu önn: „Mér finnst vefurinn 

virkilega vel unninn. Uppsetning í skýr og aðgengileg og verkefnin áhugaverð en á sama tíma 
krefjandi. Vefurinn er góð viðbót inn í uppeldisfræðina og ég mun pottþétt nota hann næst 
þegar ég kenni áfangann.“ 

Höfundi var boðið að heimsækja annan skólann, kynna vefinn stuttlega og leggja fyrir 
nemendur eitt verkefni. Kennarinn valdi verkefni sem hann taldi henta sinni kennslu og varð 

fyrsta verkefni vefsins fyrir valinu. Nemendum þótti flestum jákvætt að nota tölvur við 

úrlausnina, einn nemandi spurði hvort ekki mætti teikna upp fjölskyldutréð á blað. Höfundur 
útskýrði fyrir nemendum að mikilvægt væri að vinna verkefnið í tölvu þar sem að markmiðið 

væri öðrum þræði að læra að teikna upp fjölskyldutré með ritvinnslu- eða 

skjákynningarforriti. Áberandi var að nemendur voru virkir allann tímann eða í um 90 
mínútur. Höfundur gekk á milli nemenda og aðstoðaði þá við uppsetningu og tæknileg atriði 

en benti líka á efni á vefnum sem styðjast má við þegar skilgreina á ólík sambúðarform og 

systkinatengsl. Mörg ólík fjölskyldusnið komu fram á fjölskyldutrjám nemenda, til dæmis var 

einn nemandinn móðir sem býr ein með stjúpbarni sínu, annar nemandi átti svo stóra 
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fjölskyldu að hún komst ekki öll fyrir á einni síðu eða skjámynd og varð því að skipta trénu í 

tvennt til að koma því til skila. Einn nemandi sagðist ekki þekkja né vera í neinum 

samskiptum við fjölskylduna sína og því ekki geta leyst verkefnið. Höfundur lagði til að 
viðkomandi færi inn á Íslendingabók og skoðaði þar fjölskyldutengsl og féllst nemandinn á 

það. Ýmsar tilfinningar komu þó upp þegar líða tók á verkefnið og fékk nemandi þá leyfi til að 

búa til fjölskyldutré þar sem hann réði því hvernig aðilar í trénu tengdust. Ljóst er að það 
getur tekið á tilfinningar nemenda þegar fjölskylduhagir eru erfiðir og mikilvægt að kennarar 

geti brugðist við slíku.  

Kennarinn benti á að verkefnið væri umfangsmikið og að það mætti sleppa síðasta lið 
verkefnisins sem fól í sér að skoða samfélagsmiðla, finna þar einhvern sem er með flókið 

fjölskyldumynstur að mati nemenda og teikna upp annað fjölskyldutré viðkomandi. Auk þess 

væri ekki raunhæft að allir notendur samfélagsmiðla tilgreindu fjölskyldutengsl. Höfundur 
bar þessa ábendingu undir nemendur. Þeir voru sammála kennaranum um að það mætti 

sleppa þessum síðasta lið verkefnisins og töldu að fólk væri ekki alltaf að tilgreina 

fjölskyldutengsl á samfélagsmiðlum. Margir nemendur sögðust sjálfir ekki vera með 
fjölskyldutengsl skráð þar. Því var ákveðið að gera breytingar á verkefninu, sleppa síðasta 
liðnum og benda á að umfjöllun um fjölskyldutengsl gæti vakið tilfinningar og að í sumum 

fjölskyldum væru tengsl og samskipti innan fjölskyldunnar lítil eða engin.  

Eftir kennsluna ræddu höfundur og kennari saman um kennsluna og vefinn. Þeir voru 
báðir ánægðir með kennslustundina, kennarinn sagðist hafa skoðað vefinn vel og að sér litist 

vel á efnið, þetta væri efni sem hann sæi fram á að geta notað áfram í sinni kennslu. 

4.2 Efnisgerðin 
Við undirbúning vefsins Fjölskyldur geta verið alls konar var beitt þrískiptu ferli sem notað 
hefur verið til að lýsa og fást við hönnun á gagnvirku margmiðlunarefni (Kristof og Satran, 

1995) en jafnframt horft til fleiri líkana eða aðferða við efnisgerð (Brown og Green, 2015) 
einkum líkans eftir Kemp og félaga (Morrison, Ross, Kalman og Kemp, 2013). Í upphafi var 
ákveðið um hvað yrði fjallað á vefnum og búið til flæðirit (e. flow chart) eða veftré (Mynd 2) 

til að átta sig betur á umfangi verksins. Næst lá fyrir að draga upp grófar skissur (e. 
storyboard) að síðum til að móta hugmyndirnar nánar, ákveðið í grófum dráttum hvað þar 

ætti að vera í boði fyrir væntanlega lesendur. Í þriðja og síðasta skrefi var svo unnið að ritun, 

stíl og yfirbragði með því að setja upp síður í frumgerð (e. prototype), semja efni og koma því 
þar fyrir. Ákvað höfundur að fara í hönnun á vef og efnisgerð á þessum grunni. 
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Mynd 2. Flæðirit að efnisvef. 

 
Sérstaklega var horft til líkans eftir Kemp og félaga (Morrison, Ross, Kalman og Kemp, 

2013) um hönnun kennslukerfa. Líkanið tengist ekki stafrænni tækni og margmiðlun 
sérstaklega heldur námsefnisgerð og kennslu almennt. Samkvæmt Kemp og félögum þurfa 

efnisþættir og markmið kennslu og námsefnis að liggja ljós fyrir og þá þannig að nemendur 

geti sýnt fram á hæfni sína. Einkenni markhópsins þarf að skoða vel, gera sér mynd af því 
hvernig kennsluháttum á að beita, hvaða gögn og búnað þurfi til þeirra hluta og hvernig 

árangur verði metinn (Morrison o.fl., 2013). 
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Mynd 3. Hönnunarferli kennslukerfa í íslenskri þýðingu Torfa Hjartarsonar (Morrison, Ross, 
Kalman og Kemp, 2013; Brown og Green, 2015). 

 

Það sem vekur athygli við líkanið er að hönnunin birtist ekki sem ákveðin röð atburða, 
heldur eru þættirnir kynntir með sporöskjulaga mynstri og án þess að línur eða örvar bendi í 
hvaða átt skuli fara. Það er vegna þess að hægt er að vinna með staka efnisþætti hvenær 

sem er á meðan verið er að þróa kennslufyrirkomulagið og námsgögnin (Brown og Green, 

2015). Í reynd eru allir þættir undir allan tímann þegar unnið er að nýju efni og höfundar eða 
hönnuðir koma að þeim aftur og aftur (Torfi Hjartarson, munnleg heimild, 12. desember 

2018). Ekki voru allir þættir líkansins jafn mikilvægir við gerð vefsins þar sem að lítil áhersla 
var lögð á námsmat í tengslum við vefinn. Engu að síður þurfti höfundur að gera sér góða 
hugmynd um hvað nemandi á að geta lært og tileinkað sér með því að nýta vefinn. 

4.3 Vefsmíðin 
Mikilvægt er að farin sé rétt leið þegar hanna á viðamikinn kennsluvef til nota í margvíslegu 
og síbreytilegu tækniumhverfi. Hér var farin sú leið að setja upp vef í veflæga 
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vefsíðugerðarkerfinu Wix með það fyrir augum að hann yrði vel skipulagður, fallegur og 

notendavænn, hvort heldur sem væri í venjulegri tölvu eða í snjalltæki af nýjustu gerð. Farin 

var sú leið að hanna vefinn frá grunni og því var ekki notað tilbúið sniðmát. Höfundur 
skoðaði mikið af efni á Veraldarvefnum um hvernig best væri að bera sig að við að búa til 

vefsíðu frá grunni í Wix, hvernig setja mætti inn tvær valstikur og ýmislegt fleira. Höfundur 

setti vefinn og undirsíður hans upp með ýmsum hætti með ólíkum litasamsetningum til að 
byrja með og fékk gjarnan álit frá vinum, fjölskyldu og leiðbeinanda. Valið var að nota letrið 

Futura, því það var talið tóna við skriftina sem er á myndrænu dæmunum um 

fjölskyldusniðin. Hugað var að uppsetningu á texta, til að auðvelda lestur var ákveðið að hafa 

línubil eitt og hálft bil og bil á milli orða 0,05. Til að koma betur til móts við ólíkar þarfir 

nemendahópsins var ákveðið að notendur gætu hlustað á efni vefsins og allar síður vefsins 

hljóðsettar.   

4.4 Verkefni  
Hugmyndir að viðfangsefnum að fást við í nemendaverkefnum hafa meðal annars verið 
fengnar með viðtölum við fjölskyldumeðlimi í fjölskyldu með ýmsum sniðum og viðtali við 
Heiðrúnu Fivelstad, skrifstofustýru Samtakanna 78. Einnig hefur verið byggt á reynslu 

höfundar af þessu efnissviði að einhverju leyti. Nám á Menntavísindasviði og reynsla af 
skólastarfi hafa líka komið að góðu gagni þegar kom að því útfæra hugmyndir um nám og 

kennslu um þetta efni. 

Verkefni vefsins eru með ýmsu móti, bent er á vefi og annað ítarefni þar sem lesa má sér 
nánar til um hugtök og fleira tengt verkefnum vefsins. Af uppflettiefni og gagnagrunnum má 

nefna vefsetur Hagstofu Íslands, Hinsegin orðabók Áttavitans og fræðsluvefinn Hinsegin frá 
Ö-A. Þá má hafa gagn af ýmsu efni sem nýst getur við verkefnavinnu, þó að það fjalli ekki 

beinlínis um talnagögn og hugtök á þessu sviði, til að mynda viðtölum, fréttaefni, 

bókmenntum og myndefni svo eitthvað sé nefnt. 

4.5 Myndir  
Eitt markmið höfundar var að setja fram dæmi um fjölskyldusnið með myndrænum hætti. 
Fékk höfundur til liðs við sig Kötlu Gunnarsdóttur sem teiknaði myndræn dæmi um 

fjölskyldusniðin fimm eftir tilmælum höfundar og óskum. Hugmyndin var að persónum í 

fjölskyldum á myndunum svipaði til broskarla eða tákna sem á íslensku hafa verið nefnd 
tjákn eða lyndistákn (e. emojis). Er vonin sú að broskarlar í stíl tjákna veki upp forvitni og 

höfði til notenda, verandi eitthvað sem þeir þekkja frá samfélagsmiðlum. Myndirnar voru 

teiknaðar á hvítt A4-blað og þær síðan skannaðar inn í tölvu þar sem hvítur grunnur 
myndanna var fjarlægður. Með því móti er engan húðlit að finna í andlitunum. Hugað var að 
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fjölmenningu í þessu samhengi og þess gætt við nafngiftir persónanna að ekki bæru allar 

persónur myndanna íslensk nöfn. Persónur myndanna bera heldur ekki hefðbundin 

kynjaeinkenni, enda ætlunin að ýta ekki undir hefðbundnar staðalmyndir. Stakar persónur úr 
myndrænu dæmunum geta notendur nýtt sér við verkefnaúrlausnir. Einnig voru teiknuð tákn 

að óskum höfundar fyrir vígða sambúð, óvígða sambúð, fjarbúð, sambúðarslit, ekkja/ekkill, 
og einstætt foreldri, tákn sem nemendur eiga kost á að nota við verkefnaúrlausnir.  

Á forsíðu vefsins er myndasýning sem sýnir myndir af raunverulegum fjölskyldum. 

Höfundur fór þá leið að auglýsa eftir myndum á samfélagsmiðlinum Facebook. Einnig var haft 

samband við fjölskyldu og vini og myndir fengnar þaðan. Lögð var áhersla á að ljósmyndirnar 
endurspegluðu og féllu að íslenskum veruleika, myndirnar eru ýmist teknar innandyra eða 

utandyra á ólíkum árstíma. 

4.6 Opið menntaefni  
Vefurinn Fjölskyldur geta verið alls konar er birtur sem opið menntaefni. Opið menntaefni (e. 

Open Educational Resources, OER) endurspeglar lýðræðislega þróun þar sem námsefni og 

verkfæri nýtast ekki bara kennurum heldur einnig nemendum, ýmsum hópum sem annast 
menntun og öllum almenningi (Sigurbjörg Jóhannesdóttir, 2015). Opnu menntaefni má lýsa 

sem fjölbreyttu efnisúrvali á Veraldarvefnum og má þá til dæmis nefna kennslubækur, 

stuttar myndir eða myndskeið og ýmsan hugbúnað. Til að efni geti flokkist undir opið 
menntaefni verður það að vera frjálst til afnota og aðgengilegt þeim sem vilja nýta það 

(Sigurbjörg Jóhannesdóttir, 2015 ; Bates, 2015). Á vefnum Fjölskyldur geta verið alls konar er 

aðgengilegt ókeypis kennslu- og fræðsluefni. Vefurinn er á íslensku og því líklegt að notkun 

hans verði takmörkuð við íslenskumælandi notendur en nútímatækni auðveldar þó þeim 
sem áhuga hafa að þýða efnið. Í greininni The Four R’s of Openness and ALMS Analysis: 

Frameworks for Open Educational Resources, fjalla höfundar um fjögur þrep opins efnis. 

Hugmyndin er sú að eftir því sem efnið er opnara því auðveldara verði fyrir aðra að nota 
efnið, endurskoða það, dreifa því og endurnýta það með ýmsum hætti. Fyrsta þrepið nefnist 

endurnotkun (e. reuse) en þá er notendum heimilað að skoða efni óbreytt og nýta það til 

eigin nota. Annað þrep kallast endurdreifing (e. redistribution) en þá er notendum boðið að 
deila efninu með öðrum. Þriðja þrepið nefnist endurskoðun (e. revise) og þá geta notendur 

aðlagað og breytt efninu eftir sínum þörfum. Fjórða og síðasta þrepið nefnist endurblöndun 

(e. remix) en þá mega notendur nýta upprunalega efnið og sameina það öðru efni svo úr 
verður eitt. Þessi fjögur þrep endurspeglast í höfundarleyfum um skapandi almannanot (e. 

Creative Commons) sem að jafnaði er beitt þegar um er að ræða opið menntaefni enda 

byggir það á þeim (Hilton, Wiley, Stein og Johnson, 2010). Algeng merking á opnu 

menntaefni er CC-BY (sjá Mynd 4) sem gefur til kynna Creative Commons-leyfi til að nota og 
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dreifa efni, breyta því og gefa efnið út aftur, jafnvel í hagnaðarskyni, svo lengi sem getið er 

um upprunann og efninu dreift áfram með sama leyfi (Creative Commons, e.d.).  

 

 

 
Mynd 4. CC-BY-leyfi (Creative Commons, e.d.). 

 

Hefur verið ákveðið að birta greinargerð þessa og vefinn Fölskyldur geta verið alls konar 

með þessu leyfi og viðeigandi merki á titilsíðu greinargerðarinnar og vefnum Fjölskyldur geta 
verið alls konar. Höfundur afsalar sé því höfundarrétti sínum til þess að allir geti notast við 

efnið eins og þeir vilja, breytt því og endurskapað það, en þó þannig að það verði alltaf að 
vitnað til þess hvaðan efnið er fengið og öðrum veitt sama leyfi til afnota af nýrri útgáfu 

efnisins. Þá ber að hafa í huga að kringumstæður leyfa ekki alltaf slíka notkun, til dæmis 

þegar um er að ræða önnur námsverkefni í háskóla þar sem gert er ráð fyrir að höfundar hafi 
sjálfir samið það efni sem þeir leggja fram.  
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5 Inntak vefsins 

Efnislega fjallar kennsluvefurinn fyrst og fremst um fjölskyldusnið og hugtök tengd þeim. 
Nemendahópurinn eða markhópur vefsins eru nemendur á framhaldsskólastigi og á 

unglingastigi í grunnskóla, kennarar þeirra í samfélagsgreinum og allir þeir sem vilja verða 

einhvers vísari um efnið. Þáttagreiningin var vandasöm, skilgreind voru fimm fjölskyldusnið 

og hugtök þeim tengd, hugtök sem lýsa sambandi systkina, sambandi barna og foreldra eða 

annarra umsjónaraðila, hjúskapartengslum og fleiru af svipuðu tagi. Þá er einnig vísað í 

Hinsegin orðabók Áttavitans þar sem skilgreiningar á hugtökum hinsegin fjölskyldunnar eru 

gerð skil. Kennslumarkmið eru sett fram með hverju verkefni fyrir sig. Lokakennslumarkmið 

er að nemendur kunni skil á helstu sniðum fjölskyldna og geti fjallað um fjölbreytileikann 

sem þeim fylgja á sjálfstæðan hátt. 

Skipan efnis má lýsa á þessa leið: Í sérstakri valstiku ofan við síður vefsins er bent á 
forsíðu vefsins og síðu sem ber heitið Um vefinn en þar er stutt kynning á höfundi, tilgangi 

vefsins, markhópum hans og inntaki. Næst er bent á síðu um fjölskylduna almennt, þar er 

fjallað um hugtakið fjölskylda og hugtök sem lýsa systkinatengslum og sambúðarformum. 
Loks er í þessari stiku bent á síðu með tenglum eða flýtileiðum að vefefni sem varpar frekara 

ljósi á hugtök tengd fjölskyldusniðum, til að mynda síður Hinsegin orðabókar Áttavitans og 

síður sem nemendur þurfa að nota við úrlausn verkefna, til dæmis vefsetur Hagstofu Íslands. 
Í annarri valstiku ofan við hina er svo boðið upp á umfjöllun um fimm fjölskyldusnið og undir 

hverju sniði fræðslusíðu með umfjöllun um sniðið ásamt myndrænu dæmi og tenglum að 

öðru fræðsluefni, ásamt tveimur síðum sem hvor um sig geymir lýsingu á einu verkefni fyrir 
nemendur. Þannig fylgja tvö verkefni hverju sniði eða tíu verkefni alls vefnum í heild.   

5.1 Fjölskyldusnið, verkefni og tengt efni 
Í náms- og kennsluvef höfundar er teflt fram fimm fjölskyldusniðum; kjarnafjölskyldum, 

einforeldrisfjölskyldum, stjúpfjölskyldum, fósturfjölskyldum og hinsegin fjölskyldum þar sem 

sniðin eru útskýrð í stuttu máli og með teikningu eða myndrænum dæmum. Undir hverjum 
flokki eru aðgengileg verkefni þar sem markmiðið er fyrst og fremst að virkja nemendur. 

Með verkefnunum er lögð áhersla á að að nemendur kynni sér eða kafi ofan í ýmis málefni 

sem snerta fjölskyldusnið og setji sig í spor fólks í ýmiss konar fjölskyldum. Einnig er að finna 
á sérstakri síðu um vefinn kynningu á höfundi ásamt umfjöllun um tilgang og inntak vefsins. 

Boðið er upp á umfjöllun um fjölskylduna almennt, þar sem hugtakinu fjölskylda eru gerð skil 

ásamt hugtökum um tengsl systkina og sambúðarform. Á vefnum eru einnig ýmsar flýtileiðir 

inn á aðrar síður sem útskýra hugtök tengd fjölskyldusniðum og síður sem nemendur þurfa 
að nota við úrlausn verkefna.  
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5.2 Fjölskyldan í mörgum myndum 
Fjölskyldur geta tekið á sig margar ólíkar myndir, til dæmis geta foreldrar verið 
samkynhneigðir, fráskildir og þar fram eftir götum. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 

fjölskyldunni ásamt fimm sniðum sem fjölskyldur geta tekið á sig og hugtökum sem þeim 

lýsa. Þau eru: kjarnafjölskylda, einforeldrisfjölskylda, stjúpfjölskylda, fósturfjölskylda og 
hinsegin fjölskylda. Fjölskyldusniðin verða útskýrð í stuttu máli á vefnum og sett fram á 

myndrænan hátt.  

Erfitt hefur verið að skilgreina á skýran og afmarkaðan hátt hugtakið fjölskylda, ekki síst 
vegna þeirra breytinga sem hafa orðið á eðli fjölskyldutengsla og fjölskyldusamsetninga 

síðustu áratugi. Í þröngum skilningi er fjölskylda að jafnaði hópur sem býr saman eða á 

heimili saman og byggir oft á einhverjum ættar- eða hjúskapartengslum (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001; Garðar Gíslason, 2010). Hugtakið getur líka átt við stærri hóp fólks í ættar- og 

hjúskapartengslum. Að sama skapi getur fólk átt saman heimili eða deilt híbýlum án þess að 

líta á sig sem fjölskyldu. Á Ári fjölskyldunnar 1994 samþykkti undirbúningsnefnd (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001; Þingskjal 16/1995) að sett yrði fram eftirfarandi skilgreining á hugtakinu 
fjölskylda. Sama skilgreining hefur birst víðar og virðist viðtekin meðal þeirra sem fást við 

fjölskyldumeðferð (Sigrún Júlíusdóttir, 2004) en þar er hvorki minnst á ættartengsl né 

hjúskapartengsl. Þar sem nefnd er siðferðileg, gagnkvæm hollusta er þó eflaust vísað til slíkra 
tengsla og fleiri þátta. Þá virðist gert ráð fyrir að í fjölskyldu séu að minnsta kosti tveir 

einstaklingar og að í hópnum sé að minnsta kosti eitt barn: 
 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila [saman] 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimir eru oftast fullorðnar 
manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingar ásamt barni eða börnum (þeirra). Þau eru 

skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu (Sigrún Júlíusdóttir, 2004; Þingskjal 

16/1995). 
 

Síðustu áratugi hafa orðið miklar breytingar á fjölskyldunni, samsetningu, stærð hennar 

og gerð, svo að í raun er ekki lengur hægt að tala um fjölskylduna án frekari útskýringa. Til 

eru kjarnafjölskyldur, einforeldrisfjölskyldur, stjúpfjölskyldur og ýmsar fleiri formgerðir. 
Sambúð fólks er einnig með ýmsu móti, hún getur til dæmis verið staðfest eða lausbundin, 

með eða án barna og byggð á tiltekinni kynhneigð (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Tilraunir til að 

skýra hugtakið fjölskylda endurspegla margbreytileikann, skilgreiningar verða víðfeðmar og 
gera jafnvel ráð fyrir því að hugtakið taki breytingum í framtíðinni. Talað er um einstaklinga 

sem deila heimili saman, sem á ekki einungis við um hjón og börn þeirra heldur nær 

skilgreiningin einnig yfir stjúpfjölskyldur þar sem einstaklingar búa saman, jafnvel með 

börnum úr fyrra sambandi. Áhersla er lögð á einstaklinga sem eiga saman heimili en ekki 
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endilega sett sú krafa að þeir þurfi að vera tengdir á ákveðinn hátt að öðru leyti en því að 

þeir deili ábyrgð á heimilisrekstrinum. Að mati höfundar nær skilgreiningin sem hér var 

vitnað til ekki nægilega vel yfir stjúpfjölskyldur þar sem börn eiga tvö heimili, eins og oft er 
raunin. Það er ekki sjálfgefið að sameiginlegur efnahagur og hollusta einkenni 

fjölskylduhópinn. Einnig er ekki alltaf raunin sú að hjón eða pör og börn þeirra eigi 

sameiginlegt heimili. Þá virðist ekki sjálfgefið að fullorðnir eintaklingar sem búa saman geti 
ekki talist fjölskylda ef engin börn eru á heimilinu.  

5.2.1 Sambúðarform 

Tímarnir breytast hratt og fram hafa komið mörg orð yfir sambúðarform sem fer fjölgandi, 
þá er til dæmis talað um vígða og óvígða sambúð, sérbúð, fjarbúð, ungbúð og æfingabúð. 

Ákvarðanir um sambúðarform eru teknar á ýmsum forsendum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001) 

enda eru tengsl orðin afar fjölbreytt og sömuleiðis lífshættir. Þau sambúðarform sem 

skilgreind eru á efnisvef höfundar eru vígð sambúð, óvígð sambúð og fjarbúð. Þau má 

skilgreina á eftirfarandi máta. 

Vígð sambúð: Vísar til þess að par hefur stofnað til hjónabands, sem felur í sér að báðir 
aðilar búa undir sama þaki og deila daglegu lífi (Sigrún Júlíusdóttir, 2001), „hjón eru í 
hvívetna jafnrétthá í hjúskap sínum og bera jafnar skyldur hvort gagnvart öðru og börnum 

sínum. Þeim ber að sýna hvort öðru trúmennsku, styðja hvort annað og gæta sameiginlega 

hagsmuna heimilisins og fjölskyldu“ (Hjúskaparlög nr. 31/1993). Skilgreiningar laga á vígðri 
sambúð ná ekki yfir hjón sem kjósa af einhverjum ástæðum að vera í fjarbúð, ætlast er til að 

hjón eigi sama lögheimilið og dvelji þar að jafnaði. Þó er talað um að hægt sé að skrá aðsetur 
annars staðar en þá einungis tímabundið (Lög um lögheimili og aðsetur nr. 80/2018). Hefur 
höfundur ákveðið að notast við eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu vígð sambúð: „Hjón 

sem sem reka saman heimili með eða án barna.“ Gefur skilgreiningin til kynna að um sé að 

ræða par sem hefur gengið í hjúskap og jafnvel eignast börn en ekki endilega að búið á sama 
heimilinu öllum stundum.  

Óvígð sambúð: Þegar talað er um óvígða sambúð er átt við sambúð sem hefur verið 
skráð eða má skrá í þjóðskrá að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (Lög um tekjuskatt nr. 

90/2003). Tveir óskyldir einstaklingar 18 ára eða eldri geta fengið sambúð sína skráða eftir að 

hafa búið saman í að minnsta kosti eitt ár. Eigi einstaklingarnir barn saman eða von er á barni 

er hægt að skrá sambúðina strax. Með skráningu sambúðar hafa einstaklingarnir rétt á að 

telja fram og vera skattlagðir sem hjón (Hjúskaparlög nr. 31/1993; Lög um lögheimili og 

aðsetur nr. 80/2018; Lög um tekjuskatt nr. 90/2003). Einstaklingar í óvígðri sambúð hafa ekki 

sama rétt og þeir sem eru í vígðri sambúð hvað varðar erfðamál og fleira. Sambúðarformið er 

ekki skilgreint sérstaklega í lögum en er samt sem áður talið viðurkennt. Hefur höfundur 
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ákveðið að að notast við eftirfarandi skilgreiningu: Tveir óskyldir einstaklingar sem deila 

heimili, með eða án barna, og hafa skráð sig eða uppfylla skilyrði þess að skrá sig í sambúð.  

Fjarbúð: Lítið hefur verið skrifað um hversu algengt það er að fólk hérlendis sé í fjarbúð. 
Trost (2010) greinir frá því að fjarbúð sé að finna víða um heim. Skilgreiningin á fjarbúð (e. 

living apart together) lýsir einstaklingum sem eru par en halda hvor sitt heimilið. Til eru 

nokkur snið fjarbúðar líkt og Trost fjallar um í grein sinni The Social Institution of Marriage. 
Sumir velja að búa í fjarbúð vegna atvinnu, eða vegna þess að annar eða báðir aðilar í 

sambandinu eiga börn frá fyrra sambandi og telja það börnunum í hag að halda sitthvort 

heimilið. Aðrir kjósa fjarbúð vegna þess að annar einstaklingurinn í sambandinu velur að búa 
áfram með foreldrum sínum. 

Sigrún Júlíusdóttir (2001) segir „fjarbúð“ lýsa hjóna- eða parsambandi þar sem valið er að 

búa á tveimur stöðum. Gjarnan er annar staðurinn ákveðin miðstöð þar sem að fjölskyldan 

hittist oftast í fríum, heldur fjölskylduviðburði og hátíðir eins lengi og oft og aðstæður leyfa. 

Menntun, atvinnu og verkefnum daglegs lífs er þá að jafnaði sinnt annars staðar. Sumir eru 

með ákveðið skipulag á hvorum stað fyrir sig og því hversu lengi dvalið er á staðnum. Einnig 

velja sum pör af ólíkum uppruna fjarbúð vegna þess að þau telja tungumál og 
menningarþætti of mikla hindrun í venjulegri sambúð. 

Sigrún Júlíusdóttir (2001) fjallar einnig um „sérbúð“ sem líkist mjög fjarbúð. „Fólk sem vill 
bindast tilfinningaböndum en ekki rugla saman reytum kýs að búa aðskilið; er í ‚sérbúð‘.“ 
Aðrar ástæður geta meðal annars verið að eldra fólk kýs stundum að flytja ekki saman til að 

vekja ekki óöryggi á meðal barna sinna gagnvart erfðamálum. Þá nær skilgreining höfundar 
líka yfir fólk með börn úr fyrra sambandi sem stofnar til ástarsambands en kýs að búa hvort í 

sínu lagi af ýmsum ástæðum, líkt og fjallað var um áður. 

Þegar litið hefur verið yfir skilgreiningar á sambúð með ýmsu sniði, telur höfundur að 
óþarfi sé að greina sérstaklega að fjarbúð og sérbúð og mun því eingöngu notast við hugtakið 

fjarbúð um aðskilda búsetu og eftirfarandi skilgreiningu því: Hjón eða par með eða án barna, 
þar sem annar aðilinn kýs að búa á öðrum stað en hinn, tímabundið eða um óákveðinn tíma, 

vegna atvinnu, náms eða af öðrum ástæðum. 

5.2.2 Kjarnafjölskylda 

Sigrún Júlíusdóttir (2001) segir í bók sinni Fjölskyldur við aldahvörf: 

 

Fjölskyldan hefur lengst af gegnt lykilhlutverki, sem engin önnur stofnun eða þjóðfélagslegar 

aðgerðir hafa getað hnekkt, að vera frumhópur einstaklingsins. Kjarnafjölskyldan hefur verið 

skilgreind sem hjón með eitt eða fleiri börn. Hjónabandið/fjölskyldan, hvort sem hún er 

formleg eða óformleg, er sú umgjörð sem verndar í lagalegum, siðferðilegum og 



 

37 

efnahagslegum skilningi viðkvæm og persónuleg tilfinningabönd, ást karls og konu, foreldra og 

barna. Það er þangað sem maður snýr sér fyrst í gleði og sorg, þegar erfiðleikar steðja að og 

þegar áföngum er náð. 

 

Samkvæmt vef Hagstofu Íslands (e.d.) geta til kjarnafjölskyldu talist hjón eða fólk í 
sambúð, börn þeirra upp að 18 ára aldri og einstæðir foreldrar með börn á framfæri undir 18 

ára aldri. Einstaklingar sem náð hafa 18 ára aldri og hafa ekki gengið í sambúð eða hjónaband 

flokkast sem einstaklingar, jafnvel þótt þeir dvelji í húsum foreldra sinna. Hver kjarnafjöl-
skylda á sitt fjölskyldunúmer og við 18 ára aldur eru börn aðskilin frá kjarnafjölskyldu sinni í 

þjóðskrá og fá úthlutað sínu eigin fjölskyldunúmeri. Einhleypt fólk býr þess vegna ekki 

endilega eitt (Hagstofa Íslands, e.d). Garðar Gíslason (2010) bendir á að í nútímasamfélögum 
finnast mörg tilbrigði við hina hefðbundnu kjarnafjölskyldu, þar á meðal vígð eða óvígð 

sambúð án barna. Sigrún Júlíusdóttir (2005) hefur valið að kalla par í vígðri eða óvígðri 

sambúð án barna barnlausu fjölskylduna.  

Einforeldrisfjölskylda er ein formgerð kjarnafjölskyldu og þá geta einnig kynhneigð, 
kynvitund, kyneinkenni eða kyntjáning foreldra verið með ýmsu móti. Því geta hinsegin 

fjölskyldur einnig fallið undir kjarnafjölskyldu, til dæmis samkynja par með barn. Sumar 

fjölskyldur geta einnig borið margar formgerðir, til dæmis myndu einstæð, samkynheigð 
kona og barn falla undir hinseginfjölskyldu, einforeldrisfjölskyldu og kjarnafjölskyldu. Hefur 

höfundur ráðið af að notast við eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu kjarnafjölskylda: „par í 

óvígðri/vígðri sambúð eða einstaklingur, ásamt barni eða börnum“. 

5.2.3 Einforeldrisfjölskylda 

Einforeldrisfjölskyldur geta verið samsettar á ólíka vegu. Þar getur verið um að ræða 

ekkju/ekkil með barn/börn, fráskilda konu/fráskilinn karl með barn/börn, eða einhleypa 
konu/einhleypan karl með barn/börn (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þá koma einnig hér við sögu 

einstakar mæður, en það er sá hópur kvenna sem valið hefur að eignast börn á eigin 

forsendum og án beinnar aðkomu föður, með tæknifrjóvgun eða með ættleiðingu (Einstakar 
mæður, e.d.).   
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Mynd 5. Konur og karlar með börn 1998–2019. 

 

Hagstofa íslands hefur skrásett konur og karla með börn síðustu 11 ár. Töluvert fleiri 

konur en karlar eru einar með börn eða 11.010 konur samanborið við 1.354 karla árið 2019. 
Árið 1998 voru þetta 8.196 konur og 587 karlar (Hagstofa íslands, e.d.). Hefur höfundur 
ákveðið að notast við eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu einforeldrisfjölskylda: „foreldri 

ásamt barni eða börnum“. 

5.2.4 Stjúpfjölskylda 

Þegar fólk slítur sambúð eða skilur myndast stundum stjúpfjölskylda en hún getur verið 
saman sett á ólíka vegu líkt og einforeldrisfjölskyldan. Í stjúpfjölskyldu á annað foreldrið eða 

báðir foreldrar barn/börn úr fyrra sambandi og eru þau börn þá ekki blóðskyld hinu 

foreldrinu, stjúpforeldrinu. Börn geta verið hluti af stjúpfjölskyldu þrátt fyrir að búa ekki hjá 
foreldrinu og stjúpforeldrinu. Báðir eða annað foreldrið í stjúpfjölskyldunni geta átt 

barn/börn úr fyrra sambandi og mögulega hafa báðir eða annað foreldrið verið gift áður 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Stjúpfjölskyldan getur orðin enn flóknari ef nýtt barn fæðist inn í 
hana en ef það gerist tengist nýi meðlimurinn öllum einstaklingum innan fjölskyldunnar og 

það getur aukið samheldni fjölskyldunnar (Brown og Robinson, 2012). Barn getur átt tvær 

stjúpfjölskyldur og heimili hjá annarri eða þeim báðum ef blóðforeldrar hafa báðir tekið 
saman við annan einstakling. Oft eru þrír eða fjórir aðilar sem sinna foreldrahlutverkunum og 

kallar það á samvinnu og samræmingu. Styrkleikar stjúpfjölskyldunnar eru meðal annars að 

það eru fleiri aðilar sem bera ábyrgð á foreldrahlutverkinu og þegar slík samvinna er góð 

njóta börnin góðs af því að eiga fleiri fullorðna að sem styðja við bakið á þeim (Sigrún 
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Júlíusdóttir, 2001). Foreldrar geta svo átt systkin, sína eigin foreldra auk fleiri ættingja, 

þannig að oft stendur stór hópur að barni í stjúpfjölskyldu. 

Fleiri einstaklingar tilheyra stjúpfjölskyldunni en einforeldrisfjölskyldunni og 
kjarnafjölskyldunni. Við skilnað foreldra eiga sér oft stað flóknar breytingar og ýmis 

vandamál geta skotið upp kollinum, aðskilnaður barna við annað foreldri getur reynst erfiður 

og heimilisaðstæður ólíkar eftir heimilum. Ofan á þetta bætist að rannsóknir hafa sýnt að 
samfélagið fordæmir stjúpfjölskyldur og því hefur verið haldið fram að stjúpfjölskyldusniðið 

virki síður en önnur fjölskyldusnið sökum fleiri vandamála (Brown og Robinson, 2012).  

Rannsóknir á þessu sviði fjalla aðallega um þær áskoranir sem stjúpfjölskyldur standa 
frammi fyrir og er þörf á fleiri rannsóknum um styrkleika og velgengni slíkra fjölskyldusniða. 

Nokkrir fræðimenn hafa bent á mikilvægi fjölskylduseiglu í þessu sambandi (Brown og 

Robinson, 2012) og verður vikið að því hugtaki í vefnum um fjölskyldusnið. Hefur höfundur 

ákveðið að telja það stjúpfjölskyldu þegar einstaklingar hafa stofnað til sambands þar sem 

annar eða báðir aðilar eiga barn/börn úr fyrra sambandi eða samböndum.  

5.2.5 Fósturfjölskylda 

Samkvæmt 65. grein Barnaverndarlaga (nr. 80/2012) nefnist það fóstur þegar sérstakir 

fósturforeldrar fara með umsjá barnsins. þar er einnig talað um tvö snið fósturs, annars 

vegar varanlegt fóstur og hins vegar tímabundið. Í raun er þó um þrjú snið um að ræða því 
Reglugerð um fóstur nr. 804/2004 hefur að geyma sérstakt úrræði sem nefnist styrkt fóstur. 

Markmið fósturs er að tryggja barni uppeldi, umönnun og umhyggju innan fjölskyldu sem 

hefur þarfir barnsins að leiðarljósi. Ýmsar aðstæður geta legið að baki því að barn er sent í 
fóstur, eins og þær að foreldrar hafa verið sviptir forsjá barns, barn er forsjárlaust, til dæmis 

vegna andláts forráðamanns eða þess að foreldrar hafa afsalað sér forsjá barnsins og 

samþykkt fósturráðstöfun (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Þegar um varanlegt fóstur er að ræða taka fósturforeldrar að jafnaði yfir forsjá 

barnsins. Þegar um tímabundið fóstur er að ræða fer barn í fóstur í afmarkaðan tíma og gefst 

þá foreldrum á meðan kostur á að bæta heimilisaðstæður barnsins svo það geti snúið aftur 

til foreldra sinna. Styrkt fóstur er þegar barni er komið tímabundið fyrir í fóstri í stað þess að 

vista það á stofnun vegna hegðunarerfiðleika, geðrænna vandamála og annarra 

sambærilegra vandamála. Þar sem áhersla er lögð á sérstaka þjálfun og umönnun barns á 

fósturheimili í ákveðin tíma. Þar er barnið meðal annars aðstoðað við að vinna bug á 

vandamálum sínum ásamt því að barninu og foreldrum þess ef það á við, er veittur sérstakur 

stuðningur svo það geti snúið aftur til foreldra sinna og lifað innihaldsríku lífi þegar fóstri er 

lokið (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Markmiðið með styrktu fóstri nær yfir fleiri þætti 

heldur en tímabundið og varanlegt fóstur þar sem að styrkt fóstur er talið koma að sumu eða 
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að öllu leyti í stað vistunar á stofnun (Barnaverndarstofa, e.d.). Gert er ráð fyrir því að 

úrræðið sem um ræðir vari að hámarki í eitt ár en í undantekningartilvikum er möguleiki á að 

endurnýja samning um styrkt fóstur (Reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Hefur höfundur 
ákveðið að notast við eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu fósturfjölskylda: „fósturfjölskylda 

samanstendur af fullorðnum einstaklingi eða einstaklingum sem taka barn/börn í 

tímabundið, styrkt eða varanlegt fóstur“. 

5.2.6 Hinsegin fjölskylda 

Hinsegin er regnhlífarhugtak yfir fólk sem sker sig frá hinu hefðbundna kynjakerfi hvað 

varðar kynhneigð, kynvitund, kyneinkenni eða kyntjáningu. Undir hinsegin fjölskylduna falla 
meðal annars samkynja foreldrar og foreldrar sem eru trans (Heiðrún Fivelstad, munnleg 

heimild, 2. nóvember 2018). Slíkar fjölskyldur geta því verið samsettar á mjög ólíkan máta.  

Guðrún Rakel Brynjólfsdóttir (2003) fjallar um þrjár leiðir sem samkynhneigðir foreldrar 

geta farið til að fá barn inn í fjölskyldu sína. Þeir geta í fyrsta lagi átt börn úr fyrra 
gagnkynhneigðu sambandi. Í öðru lagi geta þeir tekið börn í fóstur eða ættleitt. Það getur 

reynst samkynja pörum erfitt ferli að ættleiða börn erlendis frá því upprunaríki setja skilyrði 

um þá sem vilja ættleiða. Þau lönd sem Ísland er í samstarfi við heimila oft ekki samkynja 
pörum ættleiðingar, ekkert par af sama kyni á Íslandi hefur ættleitt barn erlendis frá 

(Þingskjal 831/2013–2014). Í þriðja lagi geta samkynhneigð pör eignast börn með 

staðgöngumæðrun eða tæknifrjóvgun (Guðrún Rakel Brynjólfsdóttir, 2003). Hér á landi er 
staðgöngumæðrun ólögleg en hér geta konur eignast börn með tæknifrjóvgun (Lög um 

tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna nr. 
55/1996). Í síðasta lagi er sá möguleiki fyrir hendi að samkynhneigðar konur og karlar eignist 
barn saman og sinni uppeldinu að öllu leyti saman eða að hluta (Guðrún Rakel 

Brynjólfsdóttir, 2003). Þótt hér sé talað um samkynhneigð pör án þess að lýsa því nánar þá 

miðast skrifin við að báðir aðilar innan sambandsins séu með sömu líffræðilegu kynfæri. 
Höfundur fékk þær upplýsingar á Facebook-síðunni Hinsegin foreldraspjall að til væru þó 

nokkur dæmi þess að tvö samkynja pör eignist barn/börn saman, eða samkynja par og 

einstaklingur. 

Ætla má að tveir einstaklingar með líffræðileg kynfæri karls og konu geti eignast barn 

saman óháð kynhneigð, kynvitund og kyneinkennum. Þannig geta til dæmis transkarlar 

(karlar sem fengu úthlutað kvenkyni við fæðingu (Áttavitinn, 2018)) gengið með og eignast 

börn líkt og Henry Steinn transmaður gerði. Var hann nýbyrjaður í kynleiðréttingarferli þegar 

í ljós kom að hann var óléttur (Kolbeinn Tumi Daðason, 2016). Eins geta transkonur (kona 

sem fékk úthlutað karlkyni við fæðingu (Áttavitinn, 2018)) látið frysta sæðið sitt áður en þær 

fara í kynleiðréttingu og notað það síðar til barneigna líkt og Snædís transkona hefur látið 
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gera (Lilja Katrín Gunnarsdóttir, 2017). Hefur höfundur ákveðið að nota hugtakið hinsegin 

fjölskylda um foreldra sem skera sig frá hinu hefðbundna kynjakerfi hvað varðar kynhneigð, 

kynvitund, kyneinkenni eða kyntjáningu og barn/börn þeirra. 

Hér hafa aðeins verið dregnar upp nokkrar myndir af þeim fjölskyldusniðum sem til eru, 

fleiri fjölskyldusnið eru til að mynda barnlausa fjölskyldan: pör/hjón sem ýmist kjósa að eiga 

ekki börn eða eignast ekki börn, ættleiðingarfjölskyldan: pör/hjón sem hafa ættleitt eitt eða 
fleiri börn. Systkinafjölskyldan: fullorðin systkin sem halda heimili saman, með eða án barna. 

Félagsfjölskyldan: Þegar blóðtengsl tengja ekki einstaklinga innan fjölskyldunnar  heldur 

hagsmuna- og vináttubönd. Til dæmis má nefna bústaði einstaklinga með fatlanir (Sigrún 
Júlíusdóttir, 2001). Einnig veltir höfundur því upp hvort hægt sé að skilgreina nýbúa, 

innflytjendur, flóttamenn í ákveðin fjölskyldusnið. 

Þegar ólík fjölskyldusnið eru skoðuð er mikilvægt að gera grein fyrir ólíkum tengslum 
systkina. Nefna má alsystkin, hálfsystkin, stjúpsystkin, kjörsystkin og fóstursystkin. Alsystkin 

eiga sömu blóðforeldra, hálfsystkin eiga annað blóðforeldrið sameiginlegt og stjúpsystkin 

eiga ekki sameiginlega blóðforeldra og önnur börn innan fjölskyldunnar, heldur koma 

stjúpsystkin inn í fjölskylduna með stjúpforeldri (Baham, Weimer, Braver og Fabricius, 2008). 
Fóstursystkin eru þau börn sem alast upp saman án þess að vera blóðtengd og kjörsystkin 

tengjast í gegnum ættleiðingu (Kiselica og Morril-Richards, 2007). 

Markmið vefsins er að kynna fyrir nemendum og útskýra fimm valin fjölskyldusnið. Vegna 
þess hve fjölbreyttar og síbreytilegar fjölskyldur eru er líklegt að með tíð og tíma bætist enn 

frekar við flóru fjölskyldusniða þegar nemendum gefst kostur á að segja frá sniði sinnar 
fjölskyldu og fjölskyldusniðum annarra. Mögulega eru til dæmis einhverjir notendur vefsins 

sem eiga foreldra sem eru innflytjendur, flóttamenn eða nýbúar sem geta mögulega komið 
með nýjar skilgreiningar á fjölskyldusniðum. 

Þegar rætt er um fjölskyldusnið beinist athyglin að hugtökum á borð við uppruna, 

hjúskaparstöðu, kyn, kyngervi, trans- og samkynhneigð sem nemendur þurfa að hafa skilning 
á til þess að ná utan um og skilja fjölbreytileikann sem býr í fjölskyldusamsetningum. Fleiri 

hugtök sem tengjast fjölskyldusniðum eru til að mynda karlbýl fjölskylda, kvenbýl fjölskylda, 

feðraveldi, móðurveldi, jafnræði, eingifti, fjölgifti, fjölkæri/fjölsambönd (e. polyamorous), 
fjölkvæni og fjölveri sem áhugavert væri að skoða nánar. Gert er ráð fyrir að námsverkefni og 

fræðsluefni í vef höfundar snerti og varpi ljósi á eitthvað af þessum hugtökum. 

5.3 Verkefni og kennsluhættir 

Hverju fjölskyldusniði í kennsluvefnum fylgja tvö verkefni eða tíu verkefni 

fjölskyldusniðunum fimm. Hér verður sagt stuttlega frá hverju þeirra. 
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Til þess að nemendur læri að þekkja kjarnafjölskyldu frá stórfjölskyldu eða ættartré eru 

þeir beðnir að teikna upp sína stórfjölskyldu og kjarnafjölskyldu með ritvinnslu- eða 

skjákynningarforriti og stuðningi af Íslendingabók. Í nýlegri bók um þjóðfélagsfræði fyrir 

grunnskóla eftir Garðar Gíslason (2016b) er hugtakið stórfjölskylda skilgreint sem minnst þrír 

ættliðir sem búa saman og halda saman heimili, börn, foreldrar, amma og afi. Hugtakið 

stórfjölskylda er þó í daglegu máli gjarnan skilgreint sem þrír ættliðir, foreldrar ásamt 

börnum þeirra, afa og ömmu eða jafnvel öfum og ömmum barnanna án tillits til búsetu. 

Kemur skilningur í þá veru fram í nútímamálsorðabókinni (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís 

Úlfarsdóttir, 2013) og er byggt á þeim skilningi í verkefninu. Bent er á tákn sem nota má við 

myndgerðina og sýnt með dæmi hvernig teikning gæti litið út. Einnig eru nemendur beðnir 

að skoða ættartengsl og greina þar fleiri kjarnafjölskyldur. Í öðru verkefni tengdu 

kjarnafjölskyldunni eiga nemendur svo að fjalla um kjarnafjölskyldu á fyrri tímum með 

hliðsjón af valdri skáldsögu og semja um hana handrit að leikþætti sem taka á upp klippa í 

klippiforriti að eigin vali. 

Fyrra verkefnið tengt sniði einforeldrisfjölskyldu er lagt fram sem saga í ritvinnsluforriti. 

Þar setja nemendur sig í spor einstakra mæðra og annarra persóna í sögunni en taka 

jafnframt afstöðu byggða á sínum eigin sjónarmiðum. Einnig eru lagðar fram staðhæfingar 

tengdar sögunni. Þarna er beitt sjónarhornaaðferð sem reynir á umræður og þjálfar 

nemendur í að standa með skoðunum sínum og rökstyðja þær. Seinna verkefnið á að stuðla 

að því að nemendur kynnist fjölbreytileika einforeldrisfjölskyldunnar með því að búa til 

stafræna myndasögu um einforeldrisfjölskyldu að eigin vali. 

Þegar kemur að sniði stjúpfjölskyldu eru nemendur beðnir um að finna, lesa og vinna 

með í töflureikni tölfræðileg gögn frá Hagstofu Íslands til að fá yfirlit yfir og innsýn í það 

hversu algengir eða óalgengir lögskilnaðir eru hér á landi. Einnig eru lagðir fram tengdir 

þessu verkefni umræðupunktar þar sem nemendum er skipt í hópa og þeir fá tilgreint 

hlutverk. Með því er ætlunin að auka ábyrgðartilfinningu þeirra gagnvart verkefninu. Seinna 

verkefnið tengt stjúpfjölskyldu felst í vefleiðangri þar sem nemendur eru beðnir um að horfa 

á valda kvikmynd, setja sig í spor sögupersóna, velta fyrir sér þýðingu fjölskyldutengsla á milli 

persóna í kvikmyndinni og fást við stafræna veggspjaldagerð. 

Til þess að nemendur geti skilgreint varanlegt fóstur, tímabundið fóstur og styrkt fóstur 

eru nemendur beðnir um að búa til skjákynningu eða hreyfimynd þar sem þeir fjalla um 
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fósturfjölskylduna og skilgreina þrjú snið fósturs. Einnig teikna þeir myndrænt dæmi um 

fósturfjölskyldu og svara því hversu algengt það sé að börn séu í fóstri hér á landi. 

Sögurammi er lagður fram á vefinn undir seinna verkefninu tengdu fósturfjölskyldunni og þar 

eiga nemendur að kynnast hugtökum og skilgreiningum sem henni tengjast ásamt því að 

þjálfast í framsögn, myndrænni úrvinnslu og vefsíðugerð. 

Til að nemendur þekki hugtök sem notuð eru af hinsegin samfélaginu ásamt ýmsu tengdu 

börnum og fjölskyldu og fræðist um ólíkar leiðir hinsegin fólks til barneigna eru nemendur 

beðnir um að vinna hlaðvarpsverkefni (e. podcast) þar sem þeir þjálfast í hljóðrænni 

úrvinnslu og miðlun. Nemendur hafa val um að taka viðtal við einstakling eða einstaklinga úr 

hinsegin samfélaginu eða semja handritið alfarið sjálf. Í seinna verkefninu eru nemendur 

beðnir um að vafra um veraldarvefinn og skoða þar hvernig staðalmyndir um kynin birtast 

þar. Nemendur eru síðan beðnir um að útbúa myndasafn og hljóðsetja safnið í klippiforriti.  
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6 Samantekt og umræða 

Kennslubókin hefur verið sögð veita bæði kennurum og nemendum stuðning, hjálpa 
nemendum að læra og kennurum að kenna. Sumir líta á hana sem miðstöð þekkingar sem 

stjórnar því hvaða nám fer fram innan skólastofunnar. Hins vegar er hvergi kveðið á um 

notkun sérstakra kennslubóka í kennslu á framhaldsskólastigi hér á landi í lögum um 

framhaldsskóla (nr. 92/2008) og Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011). Margar rannsóknir 

sýna þó að notkun kennslubóka er mjög algeng og eru þær gjarnan sagðar stýra kennslunni. 

Þorsteinn Helgason (2011) hefur bent á að kennslubækur eigi að nota sem kjölfestu í námi 

nemenda en til þess þurfi skipulag kennslunnar að breytast. Í Hvítbók um umbætur í 

menntun frá árinu 2014 eru sett fram þau markmið að nýta stafrænt efni meira en hefur 

áður verið gert. Stafræn tækni er sögð breyta því hvernig kennarar ganga til kennslu. Það 

getur reynst kennurum áskorun að fylgja þeim framförum sem stafræn tækni felur í sér og 

þeim kröfum sem settar eru á kennara til að læra á nýja tækni eins og þeir Pilgrim, Bledsoe 
og Reily (2012) hafa bent á. Sem betur fer eru brautryðjendur í hópi kennara sem hafa sýnt 

tækninni áhuga og hafa verið viljugir til að deila þekkingu sinni með öðrum. Sumir skólar hafa 

til að mynda farið þá leið að innleiða spjaldtölvur, þar sem þær hafa að mörgu leyti komið í 
stað kennslubóka og er tæknin sögð bjóða upp á mörg tækifæri til nýtingar í námi og 

kennslu. Með tilkomu vefsins Fjölskyldur geta verið alls konar er kennurum boðið upp á 
tilbúið rafrænt kennsluefni þar sem lögð eru fram verkefni sem nær ómögulegt er að leysa 

án þeirra tækja og tóla sem tæknin hefur upp á að bjóða.   

Bókin Uppeldi – Kennslubók fyrir framhaldsskóla hefur þjónað hlutverki kennslubókar um 

margra ára, jafnvel áratugaskeið, innihald hennar er orðið úrelt um margt og nær ekkert er 

fjallað um fjölbreytt fjölskyldusnið. Þá þykir höfundi bókin ekki nógu góð í ljósi aldurs og 
einsleitrar umfjöllun um fjölskyldusnið. Flestir þeirra kennara í uppeldisfræði sem höfundur 

hafði samband við töldu að þörf væri á nýju kennsluefni og einn nefndi sérstakan áhuga á því 

að koma að ritun nýrrar kennslubókar. Ekki er gert ráð fyrir að vefurinn Fjölskyldur geta verið 
alls konar leysi kennslubókina af hólmi, heldur er litið svo á að að vefurinn geti verið góð 

viðbót við annað námsefni og kallað á námsvinnu þar sem tæki og tól tæknarinnar eru nýtt 

við úrlausn verkefna.  

Telur höfundur að vefurinn Fjölskyldur geta verið alls konar geti orðið til þess að fræðslu 

og verkefni um valin fjölskyldusnið, sem vert þykir að kynna og rýna, verði hægt að finna á 
einum stað. Miðillinn hefur ýmsa kosti og gefur þann möguleika að efni sé uppfært í takt við 

þær breytingar sem kunna að verða á fjölskyldusniðum og rannsóknum þeim tengdum en 

ekki er eins auðvelt að uppfæra efni í prentuðum kennslubókum. Við gerð vefsins Fjölskyldur 
geta verið alls konar var hugað sérstaklega að útliti hans bæði í tölvu og snjalltækjum á borð 
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við síma og spjaldtölvur. Notkun snjalltækja á borð við spjaldtölvur hefur aukist í skólastarfi 

og þarf að taka tillit til þess. Snjalltækjunum fylgja svo þeir kostir að auðvelt er að nýta 

verkfæri þeirra þegar kemur að myndrænni úrvinnslu og hljóðvinnslu. 

Hugað var að einstaklingsmiðun við gerð vefsins með það fyrir augum að uppfylla eftir því 

sem unnt reynist þarfir hvers einstaklings innan nemendahópsins. Leitast er við að tryggja 

öllum nemendum jöfn tækifæri til náms og að þeir fái að njóta styrkleika sinna líkt og ætlast 
er til í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) þar sem segir að bjóða þurfi upp á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Með tilkomu vefsins Fjölskyldur geta verið alls konar er nemendum boðið 

upp á hvetjandi námsumhverfi sem nýtir marga þá möguleika sem tæknin býður upp á. Má 
þar nefna sérstaklega sjónrænar leiðir til úrvinnslu og miðlunar á efni, leitarmöguleika og 

möguleika til samskipta.  

Samvinnunám kemur víða fyrir í verkefnahluta vefsins en þau eiga að kalla á virka 
þátttöku, samræðu og umræðuhópa þar sem nemendur fá tækifæri til að tjá sig og skiptast á 

skoðunum. Dewey taldi að frjáls samskipti og skoðanaskipti ættu vel heima í kennslu þar sem 

sérstök áhersla er lögð á þjálfun og færni hugans (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðjónsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Reynsla nemenda er talin miðpunktur menntunar 
þar sem áhersla er lögð á að nám sé virkt samfellt ferli og því á nám að byggjast á fyrri 

reynslu (Dewey, 2000 ; Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Öll eigum við það sameiginlegt að hafa 

einhverja reynslu af fjölskylduhögum. Markmið vefsins er að notendur bæti við þá þekkingu 
sem þeir hafa nú þegar um fjölskyldur og kynnist fjölbreytileikanum sem þeim fylgir. 

Samstarf og tölvustutt samvinnunám þar sem hugmyndir hugsmíðahyggjunnar eru hafðar að 

leiðarljósi þarf að byggja á virkni nemenda. Fela mörg verkefni vefsins í sér að nemendur 

vinna með viðfangsefni sem tengjast reynslu, samfélagi og viðfangsefnum sem nemendur 
leysa í samvinnu við aðra.  

Litið var til upplýsingalæsis í ljósi hraðrar þróunar í upplýsingatækni, aukinnar útgáfu 

upplýsinga og ólíkra aðferða við öflun gagna. Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) fjallar um 
mikilvægi þess að vinna með upplýsingalæsi innan skólans. Í því samhengi bjóða verkefni 
vefsins upp á að bætt sé við það úrval fjölskyldusniða sem útlistað er á vefnum. Mögulega 

verða með þeim hætti til ný snið fjölskyldna sem ekki hefur verið fjallað um áður. Á vefnum 
er einnig bent á kennsluefni og ítarefni sem nýtist við úrlausn verkefna. Markmið margra 

verkefna vefsins kalla á að nemendur tali meira saman, deili hugsunum sínum hver með 

öðrum og haldi betur saman í nemendahópnum, fái tækifæri til að tengja efni vefsins við 
eigið samfélag og stunda gagnrýna hugsun, finna tengsl og draga fram ólík sjónarhorn. Það 

fellur vel að þeim sjónarmiðum í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) að markmið skólastarfs 

hér á landi sé að skila af sér einstaklingum sem búa yfir hæfni til að skilja og skynja umhverfi 
og samfélag sitt á gagnrýninn hátt og taka um leið þátt í mótun þess. Vefurinn býður upp á 
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verkefni sem krefjast þess að nemendur hugsi inn á við en ýta einnig undir gagnrýni. Verkefni 

vefsins eru þess eðlis að þau krefjast þess að nemendur séu virkir við úrlausn þeirra og nýti til 

þess þau verkfæri sem tæknin hefur upp á að bjóða. 

Ljóst er að tæknin hefur upp á að bjóða mörg tækifæri til nýtingar í námi og kennslu. Ef 

hún er notuð á uppbyggilegan hátt getur hún verið bæði nemendum og kennurum til 

stuðnings. Margt efni er til á sviði uppeldis- og kynjafræði og má einnig hafa stuðning af því. 
Skortur er hins vegar á kennsluefni um ólík fjölskyldusnið og hugmyndir um það hvernig eigi 

að fjalla um það efni í skólum enda vefnum ætlað að bæta úr því og mæta þeim skorti. 

Tilgangur höfundar með gerð vefsins Fjölskyldur geta verið alls konar var að búa til náms- og 
kennsluvef fyrir kennara, nemendur og aðra þá sem áhuga hafa á margbreytileika í 

fjölskyldusniðum, að setja saman efni þar sem upplýsingum um efnisþætti og hugtökum sem 

tengjast fimm ólíkum fjölskyldusniðum er safnað saman á einn stað. Gert er ráð fyrir að 
stafræn tækni og möguleikar sem henni tengjast verði í lykilhlutverki við notkun á efninu. 

Viðfangsefni í vefnum má velja af handahófi eða yfirvegun og tengja ýmsu sem nemendur 

fást við í skólastarfinu. Ekki er litið svo á að vefgerðinni sé að fullu lokið, vefurinn á eftir að 
halda áfram að þróast og vaxa og er ætlun höfundar að bæta við flóru fjölskyldusniða á 
vefnum þegar tímar líða fram. Vonir standa til að vefurinn verði nýttur í kennslu í uppeldis- 

og kynjafræði á grunnskóla- og framhaldsskólastigi þegar kenna á um ólík fjölskyldusnið en 
einnig til að stuðla að notkun upplýsingatækni í skólastarfi. 
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7 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um fimm ólík fjölskyldusnið, tengsl og sambúð. Auk þess voru settar 
fram hugmyndir um það hvernig námsefni um fjölbreytileika í fjölskyldusniðum megi kenna í 

framhaldsskólum, einkum í uppeldisfræði, og þá þannig að tæki og tól stafrænnar tækni yrðu 

nýtt við úrlausn verkefna í bland við annað kennsluefni á borð við bækurnar Uppeldi – 
kennslubók fyrir framhaldsskóla, Félagsfræði: Einstaklingur og samfélag og Fjölskyldur við 

aldarhvörf. Einnig mætti nýta vefinn í tengslum við kennslu í félagsfræði þar sem töluvert er 

fjallað um fjölskylduna í ýmsum myndum. 

Vinnan við lokaverkefnið hefur reynst höfundi mjög lærdómsríkt ferli. Það kom á óvart 
hversu mikið kennarar virðast nota kennslubók í sinni kennslu þrátt fyrir tækniframfarir 

síðustu ára og áratuga. Upphaflega var hugmynd höfundar að skrifa bók um ólík 

fjölskyldusnið. Ástæðan fyrir því að valið var að búa til vef frekar en bók var ekki síst að 
einfaldara er að uppfæra inntak hans í takt við þær breytingar sem kunna að verða á 

fjölskyldusniðum og málefnum sem að þeim lúta. Vefurinn veitir sömuleiðis góðan vettvang 

til að bæta enn frekar við flóru fjölskyldna. Telur höfundur mikilvægt að opna umræðuna 
gagnvart alls konar fjölskyldum og auka meðvitund samfélagsins um fjölbreytileika í hvers 

konar fjölskyldutengslum. Vonar höfundur að með greinargerðinni og náms- og 

kennsluvefnum sem hér fylgir hafi verið skapaður góður grundvöllur fyrir nemendur, kennara 
og aðra áhugasama til þess að kynna sér ólíkar fjölskyldugerðir og fást við þær í námi og 

kennslu.  
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