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Til kennara 
 

Þetta verkefni er hugsað sem hugmyndabanki fyrir kennara á miðstigi til þess að kenna 

mismunandi fjölsylduform. Þessi hugmyndabanki er settur þannig fram að kennarar geta raðað 

upp sinni eigin kennslustund út frá verkefnunum sem eru hér í boði.  

Ég hef sett saman hér mismunandi fjölskylduform ásamt kveikju við hvert þeirra. Við öll 

fjölskylduformin má svo finna skilgreiningar sem útskýra fjölskylduformin. Við hvert 

fjölskylduform hef ég sett inn númeruðum verkefnum sem henta við umfjöllunarefnið og sem 

má finna í verkefnabanka sem er hér í þessu skjali.  

Í verkefnabankanum eru ellefu ólíkar fjölskyldugerðir sem kennari getur valið úr. Við allar 

fjölskyldugerðir hef ég sett inn hugmyndir að kveikjum fyrir verkefnin sem mælt er með að nýta. 

Kveikjurnar eru staðlaðar á verkefnin og eiga að henta vel til að kveikja áhuga. Kveikjurnar eru 

ólíkar og taka þær mis langan tíma. 

Mælt er með fyrir kennara að hefja kennslu á verkefninu „Mismunandi Fjölskylduform“ svo velji 

þeir sér svo úr eftirfarandi verkefnum sem þeir vilja nýta sér og endi svo á verkefninu „Eru til 

venjulegar fjölskyldur?“.  

 

Markmið:  
- Virða, skilja og meta það sem er ólíkt og líkt á milli okkar 

- Að nemendur geti verið stoltir af sinni fjölskyldu 

- Nemendur læri mismunandi fjölskylduform 

- Nemendur skilji að fjölskyldur okkar allra eru einstakar og ólíkar 
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Yfirlit yfir verkefnin 
Viðfangsefni Kveikja 

Fóstur
börn 

Að leira 
fjöl-
skylduna 
mína 

Hugar
kort 

Geim-
veru-
leikur 

Bæklin
gar 

Fjöl-
skyldu-
tré 

Myndir 
af 
börnum 

Að lýsa fjöl-
skyldum 

Hlaðvarp 

Allskonar fjölskyldur Fólkið í blokkinni - 
spjaldaverkefni 

    
     

Kjarnafjölskylda Jón Oddur og Jón 
Bjarni 

    
     

Stór fjölskylda Full house     
     

Stjúpfjölskyldur Hugmyndum 
nemenda safnað með 
Mentimeter 

    
     

Fóstubörn Annie/texti úr 
Andvara 

    
     

Ættleidd börn Ferli og frásögn af 
síðu íslenskrar 
ættleiðingar 

    
     

Fjölþjóðleg fjölskylda Rannsaka hvað 
fjölþjóðleg fjölskylda 
er 

    
     

Barnlausar fjölskyldur Myndbrot úr 
kvikmyndinni Up 

    
     

Einstæðir foreldrar Einar Áskell     
     

Börn sem alast upp hjá 
ættingum 

Ættartré     
     

Erlendar fjölskyldur Skoða vef 
Hagstofunnar 

    
     

Eru til venjulegar fjölskyldur      
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Mismunandi fjölskylduform 
 

Áætluð tímalengd: 30 mínútur 

Markmið: Að nemendur átti sig á að til eru allskyns fjölskylduform og skoði þau sem eru  í 

nærumhverfi þeirra. 

Kennsluaðferð: Spuni. 

Gögn: Tónlist sem börn geta gengið við, jafnmörg spjöld og eru nemendur eru. Hugmynd af 

spjöldum má finna á síðustu síðum verkefnasafns. 

Spjaldaleikurinn:  

Spjöldin: Kennari þarf að búa til spjöld. Auðvelt er að gera það í word (sjá viðauka). Spjöldin eru 

jafn mörg og nemendurnir. Efst á hverju spjaldi stendur á hvaða hæð þú býrð og hvaða 

fjölskyldumeðlimur þú ert. T.d. á einu spjaldinu væri þá efst 3. hæð og á miðju spjaldinu stæði 

þá móðir. Á restinni af spjöldum 3.hæðar gæti þá staðið amma, frænka, bróðir og dóttir. Ein 

fjölskylda býa á hverri hlæð. 

Búa þyrfti svo til fyrir 1. hæð, 2. hæð og jafnvel kjallarann. Gott er að hafa í huga að reyna hafa 

fjölskyldurnar ólíkar. 

Svo má hafa tvö dýr einnig. Hundinn Snata og köttinn Dísu. Þessi dýr þurfa að finna sér heimili, 

þau fá ekki gefinn upp bústað í upphafi.  

Lýsing: Nemendum er skipt í 4-6 manna hópa og eru þau „Fólkið í blokkinni“. Þegar allir 

nemendur hafa fengið spjald er tónlist leikinn. Nemendur ganga á milli og rétta hvor öðrum 

spjöld. Þegar tónlistinn stoppar eiga allir nemendur að finna restina af fjölskyldunni sinni.  

Þegar þau hafa fundið sinn samastað eiga þau að stilla sér upp í myndatöku. Nemendur stilla sér 

upp í kyrrmynd og kennarinn fer að fyrsta hópnum. Þegar hann klappar lófunum og tekur 

myndina eiga nemendur að frjósa. Kennarinn gengur þá að öllum fjölskyldumeðlimum og spyr 

þá „Hver ert þú og hvað gerir þú?“. Kennarinn klappar svo lófunum aftur og hópurinn slappar 

af. Þetta ferli er svo endurtekið við alla hópanna.   
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Kennarinn kveikir svo aftur á tónlistinni og ferlið þar sem nemendur skipast á miðum er 

endurtekið.  

Næsta verkefni hjá þeim er að stilla sér upp í kvöldmat. Þetta verkefni krefst frekari sammvinnu 

frá hópnum. Ef hópar vilja taka stuttan spuna í kringum atriðið er það einnig í lagi. Eftir stuttan 

spuna þá klappar kennarinn lófanum og hópurinn frýs. Kennarinn gengur nú aftur að 

nemendum og spyr alla „Hver ert þú og hvað ert þú að gera“. Kennarinn endurtekur þetta ferli 

svo við alla hópanna.  

Hafi kennarinn tíma þá er hægt að bæta við fleiri athöfnum fyrir nemendurna. T.d. Láta 

fjölskylduna fara í frí og þið eruð of sein upp á flugvöll. Möguleikarnir eru margir og getur 

kennarinn komið upp skemmtilegum aðstæðum fyrir nemendahópinn.  

 

Heimild: 

Ása Helga Ragnarsdóttirr og Anna Jeppesen. (2004). Leiklist í kennslu – Handbók fyrir kennara. 

Reykjavík: Námsgagnastofnun. 
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Kjarnafjölskylda 
 

Skilgreining: Hjón eða sambúðarfólk sem búa ásamt börnum sínum 

Heimild: Arnastofnun. (e.d.). Íslensk nútímamálsorðabók. Sótt af 

http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob#lleit 

Kveikja: Jón Oddur og Jón Bjarni Kvikmynd frá 1981 

Nemendur horfa á myndina og ræða eftirfarandi spurningar í hópum á eftir. 

1. Lýsið fjölskyldu Jón Odds og Jón Bjarna    

2. Hvað er fjölskylduform?  

3. Hefur fjölskylduformið breyst á síðustu árum?  hvernig þá?   

 

Umræðupunktar: Kjarnafjölskylda hefur oft verið talin hin dæmigerða fjölskylda og hefur lengi 

verið eitt algengasta fjölskylduformið sem við sjáum. Mörg dæmi um slíkar fjölskyldur má finna í  

auglýsingum og bíómyndum.  

Í umræðum er mikilvægt að gera nemendum grein fyrir því að ekkert fjölskylduform er betra en 

annað. Þegar kennari tekur umræðuna með nemendum getur hann rætt um hinsegin 

fjölskyldur og hvort þær séu ekki einnig kjarnafjölskyldur í dag. Er hinsegin fjölskylda að verða 

úrelt hugtak? 

 

 

 

 

  

http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob#lleit
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Stórfjölskylda 
 

Skilgreining: Foreldrar sem búa ásamt börnum sínum hjá afa og ömmu barnanna eða e.t.v. með 

nánum skyldmennum 

Heimild: Arnastofnun. (e.d.). Íslensk nútímamálsorðabók. Sótt af 

http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob?ord=39661& 

Kveikja: Full house eru þættir á streymisveitunni Netflix. Amerískir grínþættir fyrir börn eldri en 

sjö ára. Þættirnir fjalla um einstæðann föður sem byrjar að búa með tveim vinum sínum. 

Skemmtilegir þættir sem vekja upp áhuga hjá börnum á miðstigi.  

Eftir að hara horft á þátt er hægt að taka umræðuna með nemendum um fjölskyldugerðir og 

hvernig hún kom í ljós á heimilinu í þáttunum.  

Eftir að nemendur hafa klárað fyrsta þátt er gott að kennari ræði við nemendur um að ekki séu 

allar fjölskyldur eins. Sumir alast jafnan upp hjá ömmu sinni og afa. 

 

Úr bálki hrakfalla 

„A series of unfortunate events“: Fjallar um þrjú systkini sem missa foreldra sína skyndilega. Þau 

fara svo áfram og lifa hjá ættingjum þar sem þau lenda í ýmsum ævintýrum. Hér er einnig 

tækifæri til að ræða við nemendur um foreldramissi.  

 

Bækur: fyrstu bækurnar úr bókaröðinni eru til í íslenskri þýðingu. En allar bækurnar eru einnig 

aðgengilegar á ensku á helstu bókasöfnum landsins.  

Þættir: Þættir hafa verið gerðir úr bókaröðinni og eru aðgengilegir á streymisveitunni Netflix 

 

 

 

http://islenskordabok.arnastofnun.is/islob?ord=39661&
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Stjúpfjölskyldur 
 

Skilgreining: Tvær fjölskyldur sem koma saman vegna skilnaðar eða annara ástæðna. 

Stjúpfjölskyldur samanstanda af barni eða börnum, kynforeldri og stjúpforeldri sem tekur þá að 

sér foreldrahlutverkið. 

Heimild: Island. (E.d.). Stjúpfjölskyldur. Sótt af 

https://www.island.is/thjonusta/fjolskyldan/olikar-fjolskyldur/stjupfjolskyldur/ 

Kveikja: Kennarinn nýtir sér forritið Mentimeter til þess að taka könnun og fá hugmyndir frá 

nemendum. Vefslóð „https://www.mentimeter.com/".  

Hér er kynning á hvernig er hægt að nýta sér vefsíðuna 

„https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw&feature=emb_title” 

Nemendur þurfa þó hér að hafa annað hvort síma eða iPad við hendi. Nemendur fara inn á 

vefsíðuna “Menti.com” þegar kennari hefur búið til kveikju á Mentimeter. Kennari getur bæði 

sett inn spurningar og könnun inn á vefsíðuna sem verður sýnileg nemendum. 

Spurning: Hvað er stjúpfjölskylda? Nemendur senda svo inn sínar tillögur að svörum. Svörin 

birtast svo jafnóðum upp á skjá kennara án þess að það sjáist hver svaraði hverju.  

 

Könnun: Þekkið þið eitthvern sem á stjúpforeldri eða systkyni? „Já-Nei-Veit ekki“ 

Þegar nemendur hafa svarað þá myndast kúrva upp á skjá þar sem tölfræði nemenda verður 

sýnileg.   

https://www.island.is/thjonusta/fjolskyldan/olikar-fjolskyldur/stjupfjolskyldur/
https://www.mentimeter.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw&feature=emb_title
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Fósturbörn 
 

Skilgreining: Börn flytja inn á heimili hjá fjölskyldu annað hvort tímabundið en til frambúðar 

Heimild: Barnaverndarstofa. (E.d.) Fósturráðstöfun. Sótt af http://www.bvs.is/fagfolk/urraedi-

barnaverndarstofu/styrkt-fostur/ 

Kveikja: Til að fjalla um þetta viðfangsefni gæti verið gaman að sýna nemendum kvikmyndina 

Annie. Upprunalega kvikmyndin er frá árinu 1982 en var hún svo endurgerð árið 2014. Gott að 

taka umræðuna um Annie svo í næsta tíma.  

Einnig er hér texti úr tímaritinu Andvara um hjónin Guðmund og Sigurlaugu sem misstu þrjá 

syni áður en þau hófu að taka börn í fóstur. 

„Þau hjónin Guðmundur og Sigurlaug áttu ekki börn, sem upp komumst. Þau hefðu eignazt þrjá 

drengi, sem dóu um og fljótlega eftir fæðingu. Voru tveir þeirra skírðir, og hétu þeir Ásgeir og 

Eggert Ósvald, en sá þriðji fæddist andvana. Var þetta að sjálfssögðu mikið áfall fyrir þessu 

merku hjón. En þótt svona færi, var heimilið í Ási sjaldan barnslaust. Hjá þeim hjónum ólust upp 

sjö fósturbörn að meira eða minna leyti og sum alveg. Þau hjónin voru bæði barnelsk og 

barngóð og litu á þessi fósturbörn sem sín egin börn og breyttu við þau alla tíð sem slík. Létu 

þau sér mjög annt um uppeldi þeirra og báru hag þeirra og heill sífellt fyrir brjósti. Voru þessi 

börn mjög elsk að Guðmundi og þeim hjónum báðum, virtu hann mikils og báru ríka 

þakklætistilfinningu í brjósti til hans.“ 

Kennari tekur svo umræðu með nemendum um af hverju börn fara í fóstur. Er það val barnanna 

að fara í fóstur? 

Heimild:   

Þorsteinn B. Gíslason ( 1972) Guðmundur Ólafsson í Ási Andvari, Nýr flokkur XIV Bls. 16. sótt af:  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=292741&pageId=4310582&lang=is&q=f%F3sturb%F6r

n%20f%F3sturb%F6rn 

 

http://www.bvs.is/fagfolk/urraedi-barnaverndarstofu/styrkt-fostur/
http://www.bvs.is/fagfolk/urraedi-barnaverndarstofu/styrkt-fostur/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=292741&pageId=4310582&lang=is&q=f%F3sturb%F6rn%20f%F3sturb%F6rn
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=292741&pageId=4310582&lang=is&q=f%F3sturb%F6rn%20f%F3sturb%F6rn
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Ættleidd börn 
 

Skilgreining: Þegar einstaklingur/ar taka foreldrahlutverk annara að sér 

Heimild: Island. (E.d.). Ættleiðing.Sótt af 

https://www.island.is/thjonusta/fjolskyldan/barneignir/aettleiding/ 

Kveikja:  

Það er flókið kerfi sem þarf að ganga í gegnum til að ættleiða börn. Inn á vefsíðu Íslenskrar 

ættleiðingar er farið í gegnum ferlið, kennari getur skoðað heimasíðuna og farið yfir 

ættleiðingar ferlið með nemendum sínum. Einnig er gott að enda tímann á spurningunni og 

leyfa börnunum að hugleiða „afhverju eru börn ættleidd?“ 

http://www.isadopt.is/is/fraedsla 

Friðrik Árni Árnason lýsir í viðtali við vísi.is reynslu sinni að eiga móður sem var ættleidd frá 

Indlandi og þá fordóma sem fylgja því.  

„Vá hvað þú talar góða íslensku!” 

„Hvaðan ertu?” 

„Íslandi.” 

„Nei ég meina hvaðan ertu upprunalega?” 

„Íslandi.” 

„Og talar alveg íslensku?” 

Friðrik lýsir hér aðstæðum sem koma oft upp hjá honum þar sem einstaklingar spyrja hann um 

uppruna hans. 

 “Ég er samt Íslendingur. Og mamma líka. Minn raunveruleiki sem Íslendingur er samt bara 

öðruvísi en raunveruleiki flestra Íslendinga. Ég þarf að líða það að eiga samtal við íslenskt fólk 

sem talar ensku við mig og ég svara á íslensku. Ég þarf að líða það að sanna það að ég tala góða 

íslensku. Ég þarf að líða það að stöku sinnum sé átt við mig sem „þetta fólk” bæði sem útlending 

og sem samkynhneigðan einstakling.  

https://www.island.is/thjonusta/fjolskyldan/barneignir/aettleiding/
http://www.isadopt.is/is/fraedsla
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Á hverjum degi er ég öðruvísi Íslendingur því ég er nú einu sinni dökkur á hörund og Íslendingar 

eru ekki þannig! 

Eða hvað? 

Ég mun áfram eiga þessi samtöl og ég er hættur að furða mig á að fólk spyrjist fyrir um uppruna 

minn. Þetta er svo algengt að ég get ekki látið það fara í taugarnar á mér lengur. Það gerði það á 

tímabili. Í dag finnst mér þetta áhugavert því oft finnst mér eins og fólki langi svo mikið að ég sé 

ekki Íslendingur. Mig langar að biðla til ykkar elsku samlandar mínir að kasta því til hliðar 

hvernig fólk lítur út og gera fyrst og fremst ráð fyrir að fólk tali íslensku þangað til annað kemur í 

ljós. Manneskja tekur oftast fram ef hún talar ekki íslensku mjög snemma í samtali ef svo ber 

undir. Það kemur tími þar sem maður nennir ekki að standa í að segja ókunnugum frá allri 

fjölskyldusögunni sinni til að þóknast einhverjum kössum í huganum á viðkomandi. “ 

Heimild: Íslensk ættleiðing. (e.d.). Vísir.is-Íslendingurinn ég og þú. Sótt af 

http://www.isadopt.is/is/felagid/frettir/visir-is-is-lendingurinn-eg-og-is-lendingurinn-thu 

Umræðuspurning eftir lestur 

  - Hvað er að vera Íslendingur?  

http://www.isadopt.is/is/felagid/frettir/visir-is-reyndu-i-morg-ar-ad-eignast-born-en-endudu-

med-ad-aettleida-tvo-fra-tekklandi 

  

http://www.isadopt.is/is/felagid/frettir/visir-is-is-lendingurinn-eg-og-is-lendingurinn-thu
http://www.isadopt.is/is/felagid/frettir/visir-is-reyndu-i-morg-ar-ad-eignast-born-en-endudu-med-ad-aettleida-tvo-fra-tekklandi
http://www.isadopt.is/is/felagid/frettir/visir-is-reyndu-i-morg-ar-ad-eignast-born-en-endudu-med-ad-aettleida-tvo-fra-tekklandi
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Fjölþjóðleg fjölskylda 
 

Skilgreining: Fjölskylda þar sem foreldrar koma frá mismunandi kynþætti. 

Heimild: Multiracialsky. (e.d.). Famili identiy. Sótt af 

http://www.multiracialsky.com/identity.html 

Kveikja: Kennari rannsakar með nemendum sínum hvað fjölþjóða fjölskylda er. 

Kennarinn byrjar tímann á því að leggja út spurninguna hvað fjölþjóða fjölskylda er. Nemendur 

koma með hugmyndir sem að kennari skrifar upp á töflu.  

Næsta skref er að nemendur ásamt kennara leita saman á internetinu um upplýsingar um 

fjölþjóðlegar fjölskyldur, kennarinn biður nemendur um að koma með hugmyndir hvernig hann 

á að leita. Kennarinn leitar, skoðar myndir og kemst að niðurstöðu með nemendum sínum. 

Kennari tekur svo umræðuna með nemendum um hvað fjölþjóða er og hvað það merkir. Hægt 

er að nýta samfélagið okkar sem dæmi og spyrja nemendur hvort samfélagið okkar sé fjölþjóða. 

Gott er að nýta tækifærið og ræða við nemendur um hvað samfélag er.   

http://www.multiracialsky.com/identity.html
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Hinsegin fjölskyldur 
 

Skilgreining: Fjölskylda þar sem foreldrar eru samkynhneigðir, tvíkynhneigð eða transgender. 

Heimild: Welcomingschools. (e.d.). Family diversity definitions. Sótt af 

http://www.welcomingschools.org/resources/definitions/family-diversity-definitions/ 

Kveikja: Myndbönd. 

 https://www.youtube.com/watch?v=tAixYUFcClk 

https://www.youtube.com/watch?v=OEhKTKrfvSU - Trans 

Samtökin 78 á facebook hafa myndböndin. „Ég er ég – Hommar“ og „Ég er ég – Lesbíur“ 

Gott að kennarinn kynni sér myndböndin áður en hann sýnir þau. Kennari þarf ekki að sýna þau 

öll en gott getur verið að velja tvö þeirra til að sýna.  

 

 

 

  

http://www.welcomingschools.org/resources/definitions/family-diversity-definitions/
https://www.youtube.com/watch?v=tAixYUFcClk
https://www.youtube.com/watch?v=OEhKTKrfvSU
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Barnlausar fjölskyldur 
 

Skilgreining: Pör eða hjón kjósa að eignast ekki börn 

Heimild: 

Love to know. (e.d.). Types of family structures. Sótt af https://family.lovetoknow.com/about-

family-values/types-family-structures 

Kveikja: Myndbrot úr kvikmyndinni Up. Þetta er upphafssena kvikmyndarinnar sem sýnir frá 

sambandi tveggja hjóna frá giftingu og til andláts annarar.  

https://www.youtube.com/watch?v=F2bk_9T482g  

Eftir verkefnið er gott að gera stutt ritunarverkefni þar sem nemendur eiga að lýsa því sem þeir 

sáu.  

 

  

https://family.lovetoknow.com/about-family-values/types-family-structures
https://family.lovetoknow.com/about-family-values/types-family-structures
https://www.youtube.com/watch?v=F2bk_9T482g
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Einstæðir foreldrar 
 

Skilgreining: Einn foreldri ábyrgur fyrir umsjón barns 

Heimild: Welcomingschools. (e.d.). Family diversity definitions. Sótt af 

http://www.welcomingschools.org/resources/definitions/family-diversity-definitions/ 

Kveikja: Einar Áskell eftir Gunilla Bergström skiptir ekki máli hvaða bók í bókaröðinni.  

Kennarinn les bókina fyrir nemendur sína. Fínt getur verið fyrir kennara að vera búinn að skanna 

bókina inn fyrir(eða taka myndir) og hafa texta og myndir með á skjávarpa meðan hann less.  

Kennarinn skiptir hópnum upp í tilviljunarkennda umræðuhópa. 

Hann gefur þeim öllum viðfangsefni til að ræða. 2 mínútur ætti að vera nægur tími fyrir hverja 

umræðu. 

- Hver er Einar Áskells? 

- Hver er fjölskylda Einar Áskells? 

- Afhverju búa ekki öll börn hjá báðum foreldrum sínum enn þá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.welcomingschools.org/resources/definitions/family-diversity-definitions/
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Börn sem alast upp hjá ættingjum 
 

Skilgreining: Börn sem alast upp hjá ömmu sinni og afa eða öðrum fjölskyldumeðlim 

Heimild: Welcomingschools. (e.d.). Family diversity definitions. Sótt af 

http://www.welcomingschools.org/resources/definitions/family-diversity-definitions/ 

Kveikja:  Kennari teiknar eða notar hugbúnað, t.d. mindmanager eða www.bubbl.us til að búa 

til staðlað ættartré með nemendum sínum. Þægilegt getur verið fyrir kennara að búa til sögu 

með nemendum sínum þegar ættartréð er unnið. Þegar ættartrénu er lokið niður um þrjá 

ættliði getum við aðeins farið betur í söguna um barnið sem ættartréð snýst um. Nemendur 

velja nafn og kyn ásamt kennaranum og segjum að við notum Stínu sem er 6 ára. Kennarinn 

byrjar þá að tala um foreldra Stínu sem eru nýlega skilin. Hér getur kennarinn einnig rætt við 

nemendur um hvað skilnaður er. Faðir Stínu á fyrirtæki í Noregi og var hann að ferðast mikið 

meðan hún var ung og tók hann því þá ákvörðun um að flytja út þangað eftir skilnað. Móðir 

hennar kynntist svo enskum manni og flutti þangað út. Þau vildi þó bæði að barnið fengu 

menntun á Íslandi og flutti barnið inn hjá ömmu sinni og afa.  

Kennarinn getur verið í mjög frjálsu flæði með hvernig sögu hann notar, foreldrar gætu t.d. hafa 

verið mjög ung, veik eða látist.   

http://www.welcomingschools.org/resources/definitions/family-diversity-definitions/
http://www.bubbl.us/
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Erlendar fjölskyldur/Innflytjendur 
 

Skilgreining: Innflytjandi er einstaklingur sem er fæddur erlendis og á foreldra sem einnig eru 

fæddir erlendis, svo og báðir afar hans og báðar ömmur. Önnur kynslóð innflytjenda eru 

einstaklingar sem fæddir eru á Íslandi og eiga foreldra sem báðir eru innflytjendur. Fólk er talið 

hafa erlendan bakgrunn ef annað foreldrið er erlent. 

Heimild: Hagstofa Ísland. (e.d.) Innflytjendum heldur áfram að fjölga. Sótt af 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/innflytjendur-og-einstaklingar-med-erlendan-

bakgrunn 

Kveikja: Töflur af vef Hagstofunnar. Hagstofan er mikið mikið safn af mannfjöldatölum. Hér hef 

ég tekið saman mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu. Mynd. 1 sýnir heildarfjölda á 

höfuðborgarsvæðinu og mynd. 2 sýnir fjölda innflytjenda á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að 

renna í gegnum tölur á Hagstofunni með nemendum til að sýna þeim fram á hversu miklar 

breytingar hafa verið á íslensku samfélagi á síðastliðnum árum. 

Gott að taka umræður með nemendum eftir að hafa rætt í gegnum þessar tölur.  

 

Mynd. 1 

  

 

Mynd. 2 

Fjöldi innflytjenda og annarar kynslóð innflytjenda á höfuðborgarsvæðinu 

 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/innflytjendur-og-einstaklingar-med-erlendan-bakgrunn
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/innflytjendur-og-einstaklingar-med-erlendan-bakgrunn
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Heimild: 

Mynd 1.  

Hagstofan. (e.d.). Mannfjöldi eftir þéttbýlisstöðum, kyni og aldri 2011-2019. Sótt af 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__Byggdakjarnar/MA

N03105.px/table/tableViewLayout1/?rxid=6463f623-d6b2-42be-b07e-3609a9eea58a 

Mynd 2. 

Hagstofan. (e.d.) Mannfjöldi eftir bakgrunni, kyni og aldri 1996-2018. Sótt af 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnur__Uppruni/MAN

43000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=a6e1816e-b133-4fc5-85fe-00adfee0ba6e  

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__Byggdakjarnar/MAN03105.px/table/tableViewLayout1/?rxid=6463f623-d6b2-42be-b07e-3609a9eea58a
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__Byggdakjarnar/MAN03105.px/table/tableViewLayout1/?rxid=6463f623-d6b2-42be-b07e-3609a9eea58a
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnur__Uppruni/MAN43000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=a6e1816e-b133-4fc5-85fe-00adfee0ba6e
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__3_bakgrunnur__Uppruni/MAN43000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=a6e1816e-b133-4fc5-85fe-00adfee0ba6e
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Eru til venjulegar fjölskyldur? 
 

Lýsing:  

Verkefnablað fylgir með hér neðst í skjalinu. 

Hér eru nemendum skipt í tveggja manna hópa. Mikilvægt er að hér að skipta hópnum upp með 

tilviljunarkenndum hætti en ekki leyfa nemendum að ráða sér saman í hópa. Við viljum fá sem 

ólíkustu hópa saman.  

Nemendur setjast saman og fá sameiginlegt verkefnablað.  

Á blaðinu eru tveir hringir sem sameinast í miðju. Í rýminu á blaðinu þar sem hringirnir tveir 

sameinast eiga nemendur að skrifa niður þrjá hluti sem fjölskylda þeirra á sameiginlegt.  

Í rýminu þar sem hringirnir mætast ekki eiga nemendur að skrifa niður þrjá hluti sem eru 

frábrugðnir nemenda og félaga hans.  

Hægt er að útfæra verkefnið á ýmsan hátt. En markmið þess er að fá nemendur til að tala 

saman um fjölskyldur sínar og sjá hversu líkar/ólíkar þær eru.  

 

Ef nemendur þurfa hugmyndir þá eru hér spurningar sem þeir geta nýtt sér 

- Hvað eru margir í fjölskyldunni þinni? 

- Áttu systkini? 

- Þú þarft ekki að vera blóðtengdur eitthverjum til að tengjast fjölskylduböndum. Býrð þú 

með eitthverjum sem er ekki þér blóðtengdur? 

- Hvar býr fjölskyldan þín? 

- Hvað finnst fjölskyldunni þinni gaman að gera saman? 

- Á fjölskylda þín eitthverja uppáhalds hátíð ? (Jólin, páskar eða sumarfrí) 

- Hvað finnst fjölskyldunni þinni best að borða? 

- Hvaða tungumál talar fjölskyldan þín? 

Eru siðir eða hefðir sem að fjölskyldan þín fylgir? 
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Mynd af uppsetningu má finna aftast í skjalinu. 

Heimild verkefnis: https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/WeAreTheSame_K2.pdf 

  

https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/WeAreTheSame_K2.pdf
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Verkefnasafn 
 

Verkefni 1.   Fósturbörn 
 

Áætluð tímalengd: Ein kennslustund 

Markmið: Nemendur átti sig á hvað það er að vera fósturbarn og að fósturbörn eru ávallt hluti 

af fjölskyldunni.  

Gögn: Sögugáttin - Fjölskyldan á 20. Öldinni, Hlöðver Ingi Gunnarsson og Kristín Svava 

Tómasdóttir. 

Lýsing: 

Kennari les textann „Viltu láta hann?“ af blaðsíðu níu upp fyrir nemendur úr Fjölskyldunni á 

20.öldinni. 

Texti úr bókinni Fjölskyldan á 20. Öldinni, bls.9  

Heimild: 

Hlöðver Ingi Gunnarsson og Kristín Svava Tómasdóttir. (2014). Fjölskyldan á 20. Öldinni. 

Reykjavík: Menntamálastofnun 

 

Þá - einu sinni þegar ég var andvaka og mamma lá upp í rúminu hjá – þau töluðu 

lágt, næstum hvíslandi, svo blíð og svo döpur, allt öðruvísi en á daginn. Mamma: 

„Ég veit ekkert hvort við höfum rétt til að afþakka það, hans vegna.“ Pabbi: „Það 

er víst ekki auðvelt að vera viss um hvað er réttast í þessu, fremur en svo mörgu 

öðru. Nei, ég býst við að sumir myndu ekki hugsa sig um í okkar sporum, en“ – og 

svo heyri ég ekki orðaskil fyrr en mamma segir: „Þetta er svo vel stætt fólk. Og 

hann er nú svo mikið góðmenni, hann Jónas, og hún er víst raungóð, þó hún sé -

,“hvíslar svo ég veit ekki hvernig „hún“ er. „Hann er nú okkar barn eins og þau 

hin,“segir pabbi, efandi enn. „Hann kynni að áska okkur seinna fyrir að hafa ekki 
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tekið þessu. Kannski fær hann að ganga menntaveginn síðar meir,“ hvíslar 

mamma. „Ekki verður mikið um það hjá okkur.“ „Það er í guðs hendi,“ svarar 

pabbi. Síðan þögn. Og ég vil ekki sofna, því ég veit að þau eru að tala um Inga 

bróður minn, sem hreppstjórinn vill taka í fóstur. Kannski hefur mamma verið að 

hugsa um hendur guðs áður en hún byrjar aftur að tala svo ég heyri. „Hann fengi 

þó alltaf nóg að borða hjá þeim.“ „Líklega, jú, ætli hann fengi það ekki. En það – 

er ekki alltaf nóg,“ segir pabbi dræmt. Og svo ákveðnara: „Vilt þú láta hann?“ 

Löng þögn. Næst hvíslar mamma grátandi: „Nei, ég vil það ekki – ekkert þeirra. 

En stundum verður maður –.“ „Svona, ljúfa, svona,“ hvíslar pabbi og ég veit að 

hann faðmar mömmu að sér, og mamma hann, halda hvort í annað dauðahaldi 

og hugga, elska.  

Nemendur fara svo í tveggja manna hópa, kennari ræður hvort hann leyfir nemendum sjálfum 

að raða sér saman eða hann geri það sjálfur. Nemendur eru settir í hlutverk föður og móður. 

Þau þurfa þá að setja sig í hlutverk sitthvorn aðilans. Sá sem fer í hlutverk föðurs þarf að koma 

með ástæður afhverju það á ekki að senda strákinn í fóstur, sá sem fer í hlutverk móður þarf að 

koma með ástæður afhverju barnið á að vera sent í fóstur. Nemendur skrifa niður ástæðurnar á 

blað. Þegar nemendur hafa lokið þessu koma þau upp í hópum og kynna sínar hugmyndir fyrir 

restina af bekknum. 

Verkefni 2.  Að leira fjölskylduna mína 
 

Áætluð tímalengd: Þrjár kennslustundir 

Markmið: Nemendur geti sýnt stolt og borið virðingu fyrir fjölskyldum annara.  

Gögn: Leir 

Lýsing: Nemendur fá það verkefni að leira sjálfan sig og svo fjölskylduna sína í framhaldi. 

Nemendur leira fjölskylduna sína og kynna hana síðan fyrir nemendum. Þegar kemur að 

kynningu á fjölskyldunni sinni er mælt með að nemendur séu búnir að undirbúa kynningu. Geri 

kynninguna lifandi og spennandi. Nemendur þurfa að fá tíma til að undirbúa sig og skrifa niður 

það sem þeir ætla að segja.  
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Skemmtilegt er að hafa foreldrakynningu með leirverkunum í lok. Þar sem foreldrar koma og 

skoða verkin þar sem nemendur standa við leir styttur sínar og kynna fjölskylduna sína fyrir 

öðrum.  

 

Verkefni 3. Hugarkort 
 

Áætluð tímalengd: Þrjár kennslustundir 

Markmið: Nemendur kynnist mismunandi fjölskyldugerðum 

Gögn: Karton pappír, Lím, Skæri, Litir.  

Lýsing: Nemendur búa til stórt hugarkort á vegg kennslustofunnar með mismunandi 

fjölskylduformum. Í miðju hugarkortsins er kennari búinn að gera veggspjald þar sem stendur 

fjölskylda á. Nemendur fá síðan úthlutað einhverja af þeim 12 fjölskyldugerðum sem eru hér að 

ofan. Þeir útbúa skreytt veggspjald með myndum og útskýringu á fjölskyldugerðinni. Nemendur 

vinna verkefnið í tveggja einstaklinga hópum.  

 

Verkefni 4. Geimveruleikur 
 

Áætluð tímalengd: 20 mínútur 

Markmið: Nemendur geti lýst og sagt frá mismunandi fjölskyldugerðum 

Gögn: Hattur, gleraugu eða hvað sem kennari þarf til að búa til sitt gervi 

Lýsing: Geimveruleikurinn. Kennarinn fer  í hlutverki geimveru sem er að lenda á jörðinni og 

þarf hann að fræðast um mismunandi fjölskylduform. 

Nemendur eru settir í hlutverk sérfræðinga. 

Nemendum skipt í hópa. Þau þurfa öll að útskýra mismunandi fjölskyldur fyrir geimverunni. 

Kennarinn þarf að verða karakter og fara í gervi. Kennarinn getur gert þetta með lítilli fyrirhöfn 

t.d.  með að setja bara á sig hatt eða gleraugu. 
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Geimveran segir síðan frá sinni fjölskyldu. Geimveran getur sagt að hún komi frá landinu Zúsú 

þar sem þau fæðast. Þar má aðeins eignast eitt barn og allir eiga eina mömmu og einn pabba. 

Geimveran veltir því fyrir sér hvort það sé þannig líka á jörðinni. Geimveran gengur svo á milli 

hópanna og spyr þá t.d. „Eiga allir eina mömmu og einn pabba hér“. Kennarinn leiðir 

umræðurnar áfram af mikilli forvitni og leyfir nemendum að svara spurningum frjálslega.  

Mikilvægt er að kennarinn lifi sig inn í hlutverk geimverunnar og þarf hann að sýna fram á að 

hann vilji læra nýja hluti.  

Verkefnið nýtist vel eftir að nemendur hafa lært um mismunandi fjölskylduform. 

 

Verkefni 5. Bæklingagerð 
 

Áætluð tímalengd: Tvær kennslustundir 

Markmið: Að nemendur læri að nýtast við upplýsingatækni í námi 

Gögn: iPad, smáforritið/vefforritið  Book Creator (eða Publisher eða annar viðeigandi 

hugbúnaður  

Lýsing: Nemendur búa til bækling í Book Creator. Nemendur draga sér eina fjölskyldugerð og 

búa til bækling með forsíðu, meginmáli og baksíðu. 

Í meginmáli þurfa nemendur að taka fram hvað fjölskylda er og svo útskýra fjölskyldugerðina 

sem þeim er úthlutað. Eftir að nemendur eru komnir í hópa draga þeir fjölskyldugerðina. 

Verkefnið hentar vel í 2-3 nemenda hópum.  

Kennarinn þarf hér að vera búinn að kynna sér hugbúnaðinn Book Creator til að geta kennt 

nemendum á hann. .  Á vef Fjólu Þorvaldsdóttur Fikt, er að finna leiðbeiningar með forritinu  

http://fikt.kopavogur.is/kennslumyndbond-2/ 

 

 

http://fikt.kopavogur.is/kennslumyndbond-2/
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Verkefni 6. Fjölskyldutré 
 

Áætluð tímalengd: 80 mínútur. 

Markmið: Að nemendur kynnist fjölskyldu sinni. 

Gögn: Karton pappír, skriffæri, litir.  

Lýsing: Fjölskyldutré. Nemendur fá það verkefni ásamt foreldrum sínum að skoða fjölskylduna 

sína upp um fimm ættliði. Nemendur safna upplýsingum um fjölskyldur sínar heima og skrásetja 

allar upplýsingar niður til að koma með í skólann..  

Fínt er að gefa nemendum vikufrest á því að klára þetta heima með foreldrum svo allir 

nemendur nái að klára.  

Þegar nemendur koma í tíma með allar upplýsingar þá búa nemendur til fjölskyldutré. 

Nemendur byrja á því að teikna stórt tré á pappann ásamt greinum. Nemendur teikna sig sjálfa 

neðst á rætur hjá trénu og setja foreldra sína fyrir ofan sig. Þeir setja svo ömmu sína og afa fyrir 

ofan og vinna svo ættartréð upp á móti.  
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Kennari þarf að undirbúa verkefnið sjálfur og helst vera með tilbúið verkefni svo nemendur sjái 

hvernig verkefnið gæti litið út.  

Hér er vefsíða sem gefur kennurum aðgang að fjölskyldutré sem þeir geta fyllt út. Einnig hægt 

að láta nemendur fá sama skjal til að fylla út. 

https://www.familytreemagazine.com/kids/buildyourfamilytree/ 

Heimild: Sótt af https://www.familytreemagazine.com/kids/buildyourfamilytree/ 

 

Verkefni 7. Myndir af börnum 
 

Áætluð tímalengd: 30 mínútur/ fer eftir stærð bekkjar 

Markmið: Að nemendur geti sett sig í spor annara. 

Gögn: Myndir af fjölskyldum úr tímaritum, póstkortum eða blöðum.  

Lýsing:  Kennari getur hér verið búinn að klippa út myndir af börnum í tímaritum eða fengið 

myndir af póstkortum.  

Börnin velja sér eina mynd sem kennarinn hefur sett á borð fyrir nemendur sína. Nemendur 

setjast svo í hring ásamt kennara.  

Kennarinn segir nemendum að virða myndina fyrir sér með þeirri hugsun og hugsa um hvernig 

líf þetta barn gæti átt. Hvort það eigi foreldra eða systkini og frá hvaða landi það er. 

Eftir það þá fer kennarinn hring með nemendum þar sem þeir eiga að lýsa lífi og fjölskyldu 

barnsins á myndinni. Á barnið systkini, foreldra og hvernig eru fjölskylduhættir á heimilinu? 

Eftir að því lýkur þá eru börnin aftur um að virða barnið á myndinni sinni fyrir sér og hvaða 

drauma það á fyrir sér. Hvað vill barnið gera í framtíðinni og hvað vill það ná út úr lífi sínu? 

Þegar því lýkur þá fer kennarinn öfugan hring þar sem nemendur eiga að lýsa framtíðar 

draumum barnsins. 

- Fínt er að nemendur fái 2-3 mínútur til að virða myndina fyrir sér og hugsa svör. 

https://www.familytreemagazine.com/kids/buildyourfamilytree/
https://www.familytreemagazine.com/kids/buildyourfamilytree/
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Verkefni 8. Að lýsa fjölskyldum 
 

Áætluð tímalengd:  Ein kennslustund 

Markmið: Að nemendur geti sýnt fram á skilning á fjölskylduhögum sinnar fjölskyldu og annara 

Gögn: Blað og skriffæri 

Lýsing:  Umræðuverkefni. Byrja tímann á að skipta hópnum upp í tveggja manna hópa. Hér 

þurfum við að gæta að því að bestu vinir séu ekki saman, gott að nota tilviljunarkennda aðferð 

til að skipta bekknum niður í hópa. Allt í lagi að í einum hóp séu þrír meðlimir.  

Látið nemendur lýsa fjölskyldu hvors annars við hvorn fyrir annan. Þetta getur tekið um fimm 

mínútur og fínt að kennari gengur á milli hópanna til að koma þeim í gang sem eiga erfitt með 

að byrja.  

Næst biður kennari nemendur um að koma í hring, einn hópur í einu kemur síðan inn í miðjan 

hringinn þar sem þeir einstaklingar þurfa að lýsa fjölskylduformi hins aðilans fyrir restinni af 

hópnum. Gott er að láta nemendur byrja á því að kynna hvorn annan með nafni. T.d. „Þetta er 

Guðmundur. Hann á mömmu, pabba og 3 bræður“.  

Nemendur setjast svo aftur niður í hópum og fá næstu umræðupunta.  

Hvað hittið þið alla fjölskylduna ykkar oft? 

Hefur fjölskylda ykkar einhverjar hefðir? (Kennari gæti hér þurft að útskýra fyrir nemendum 

hvað hefð er). 

Eftir að nemendur hafa rætt þessa punkta er fínt fyrir kennarann að taka upp umræðuna með 

nemendum. Kennarinn þarf að stjórna þeim vel og getur hann varpað spurningum í hópinn eins 

og „Hvenær hittið þið fjölskylduna ykkar á daginn?“. 

Að lokum fá allir nemendur í hópunum blað með þessum spurningum. Þeir þurfa að svara 

hvernig fjölskyldur þeirra í hópnum eru ólíkar og líkar. 

Fjölskyldur okkar eru ólíkar vegna þess að__________ 
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Fjölskyldur okkar eru líka vegna þess að ___________ 

Verkefnið byggt á verkefni af tolorance.org 

Heimild: Teaching Tolorance. (e.d.) Every family is the same every family is diffirent. Sótt af 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/every-family-is-the-same-

every-family-is-different 

 

Verkefni 9.  Tvær fjölskyldur 
 

Áætluð tímalengd: Tvær kennslustundir 

Markmið: Nemendur geti rætt um mismunandi fjölduform og fjölskylduhætti   

Gögn: Textar um Tinnu og Tobba. 

Lýsing:   

Allar fjölskyldur eru einstakar á sinn hátt. Hér fyrir neðan eru tvær ólíkar fjölskyldur. Lesið báða 

textana um fjölskyldu Tinnu og Tobba úr textunum sem fylgja hér með og svarið svo eftirfarandi 

spurningum. Hér getur einnig verið gott ef kennari les textann upphátt og lætur nemendur lesa 

með.  

Fjölskylda Tinnu 

Heimild: Teaching Tolerance. (E.d.) Two families. Sótt af 

https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/TwoFamilies_35.pdf 

 

Tinna er mjög sorgmædd. Hún man hvort hún hafði gleymt uppáhalds peysunni sinni heima hjá 

mömmu sinni eða pabba. Foreldrar Tinnu skildu fyrir þrem árum síðan. Það þýðir að þau eru 

ekki gift lengur, en hún veit að þau elska hana bæði hana og stóra bróðir hennar Þorra voðalega 

mikið. Tinna óskar þess að pabbi hennar ætti enn þá heima með þeim. Hann fékk hana alltaf til 

að hlægja þegar krakkarnir í bekknum gera grín af peysunni hennar. En núna getur hún ekki 

einu sinni fundið uppáhalds peysuna sína. Þegar foreldrar Tinnu skildu þá flutti pabbi hennar í 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/every-family-is-the-same-every-family-is-different
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/every-family-is-the-same-every-family-is-different
https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/TwoFamilies_35.pdf
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nýtt hús. Á síðasta ári byrjaði pabbi hennar að hitta nýja konu sem heitir Freyja. Pabbi Tinnu og 

Freyja eiga núna von á barni. Tinna er voðalega spennt fyrir því að verða stóra systir og fá að 

leika við litla systkinið sitt. Tinnu finnst gaman að vera bæði heima hjá mömmu sinni og pabba, 

mamma hennar á heima í blokk og þar á hún naggrís og fullt af dóti, en heima hjá pabba hennar 

er stór garður með trampílíni sem er gaman að leika sér á um sumrin. Þar er einnig hundurinn 

Herkúles og fljótlega yngra systkini. Tinna elskar fjölskylduna sína og að eiga tvö heimili, því hún 

getur alltaf gert skemmtilega hluti á báðum stöðum.  

Fjölskylda Tobba  

Heimild: Teaching Tolerance. (E.d.) Two families. Sótt af 

https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/TwoFamilies_35.pdf 

Tobba líður vel. Í dag er dagurinn þar sem mamma Tobba útskrifast úr Háskóla. Mamma Tobba 

fór að vinna mjög ung því foreldrar hennar áttu aldrei mikið af peningum, mamma Tobba þurfti 

því að byrja vinna ung. Mamma Tobba ákvað að fara í Háskóla og byrja safna pening til að geta 

gert eitthvað skemmtilegt með börnum sínum. Mamma Tobba elur hann og systur hans upp 

ein. Þar sem hún á ekki mikinn pening býr hún ásamt og Tobba og systur hans heina hjá 

mömmu hennar. Amma Tobba passar hann og systur hans oft þegar mamma þeirra er í 

skólanum eða að vinna. Stundum óskar Tobbi þess að hann myndi hitta mömmu sína oftar. En 

hann veit að mamma hans er í skólanum til þess að fá betri vinnu. Tobbi vonar að þau eignist 

meiri pening þegar mamma hans fær betri vinnu. Tobbi skammast sín stundum því hann gengur 

í gömlum fötum og skóm sem einhver annar átti áður. Stundum á mamma Tobba ekki nóg 

pening fyrir mat, hún þarf þá að fara til góðgerðasamtaka til að fá gefins mat. Tobbi vonar að 

mamma hans fá betri vinnu, þá getur hún kanski keypt körfubolta handa honum til að leika með 

krökkunun í hverfinu. Tobbi getur ekki beðið eftir því! Amma Tobba er alltaf að segja honum að 

þótt þau séu ekki rík af peningum þá eru þau rík af ást! Tobbi ætlar að klappa og fagna hæst 

þegar mamma hans útskrifast úr skólanum í dag. 

Spurningar: 

1. Nefnið tvo hluti sem eru líkir með fjölskyldum Tobba og Tinnu 

2. Nefnið tvo hluti sem eru ólíkir með fjölskyldum Tobba og Tinnu 

https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/TwoFamilies_35.pdf
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3. Nefnið einn hlut sem ykkar fjölskylda á líkt með fjölskyldum Tobba og Tinnu 

4. Nefnið einn hlut sem ykkar fjölskylda á ólíkt með fjölsyldum Tobba og Tinnu 

5. Bæði Tobbi og Tinna hafa orðið örlítið sorgmædd eða skammast sín yfir að líða öðruvísi 

en önnur börn. Hvaða ráð myndir þú gefa þeim? 

Heimild: Teaching Tolerance. (E.d.) Two families. Sótt af 

https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/TwoFamilies_35.pdf 

 

Verkefni 10. Hlaðvarp 
 

Áætluð tímalengd: Fjórar kennslustundir 

Markmið: Að nemendur geti unnið með skýrar leiðbeiningar, skipulagt og unnið úr gögnum. 

Gögn: iPad, tölva. Hljóðnemi.  

Lýsing: Nemendur/Nemandi búa til hlaðvarpsþátt um mismunandi fjölskyldugerðir. Getur verið 

viðtal, umræður eða saga sem nemendur lesa. 

Á þessari vefsíðu má finna ýmsar upplýsingar um hlaðvarp og hvernig á að búa þau til. 

„https://is.eyewated.com/hvernig-a-ad-bua-til-thina-eigin-podcast-skref-fyrir-skref-tutorial/” 

Þetta verkefni krefst mikils undirbúnings nemanda og þarf kennari að fylgja því vel á eftir. Gott 

er að hafa í huga áður en þetta verkefni er kynnt að kynna hlaðvarp fyrir nemendum sem margir 

þekkja frekar á enska heitinu Podcast. Þegar nemendurnir hafa kynnst því og hafa fundið sér 

sinn uppáhalds þátt eða þætti þá getum við komið þessu jafnvel inn í skólastarfið t.d. sem hluti 

af umbun að hlusta á hlaðvarp.  

Þegar nemandi hefur klárað að hlusta á podcast í skólanum þá fær hann „dómarablað“. 

Dómarablaðið fylgir því eftir að nemandi hefur hlustað á hlaðvarpið og þarf hann að mynda sér 

skoðun á því.  

 

https://www.tolerance.org/sites/default/files/general/TwoFamilies_35.pdf
https://is.eyewated.com/hvernig-a-ad-bua-til-thina-eigin-podcast-skref-fyrir-skref-tutorial/
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Dómarablað 

Nafn: 

Hlaðvarp: 

Stjörnugjöf:  

Segðu okkur frá hlaðvarpinu: 

Takist okkur að fá nemendur sem hafa áhuga á að búa til hlaðvarp þá er hægt að nýta það í ýmis 

verkefni t.d. Fjölskyldugerðina, þar sem nemendur geta búið til hlaðvarp um hinar mismunandi 

fjölskyldugerðir. En ætli nemendur sér að búa til hlaðvarp er mikilvægt að kennari gerir samning 

við nemendur sínar. Í þessum samning kemur fram að nemendur noti ekki ljót orð, tala ekki um 

neinn persónulega nema með leyfi o.s.f. Svo þurfa nemendur að fylla út skjal sem þeim er gefið 

til að þeir og kennari viti nákvæmlega hvað þeir munu gera. 

Þitt hlaðvarp 

Nafn hlaðvarps: 

Umræðuefni: 

Lýsing: 

Undirskrift nemenda: 

 

 

Verkefni 11. Brúðuleikhús 
 

Áætluð tímalengd: Fjórar kennslustundir 

Markmið: Nemendur geti nýtt upplýsingatækni og forrit við uppbyggingu einfaldra verkefna 

Gögn: Ipad, snjallsímar, Forritið – Puppet Pals 

Lýsing: Nemendur búa til brúðuleikrit um fjölskyldur 
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Puppet Pals er smáforrit sem kennarar geta nýtt sér við ýmsa kennslu. Forritið býður upp á að 

nemendur  komi smásögum í lifandi mynd með hreyfimyndum. Hér getur nýst vel hafi skólinn 

keypt fulla útgáfu af forritinu. Ef ekki eru möguleikarnir frekar takmarkaðir.  

Áður en unnið er verkefnið þarf kennari að hafa kynnt sér vel möguleikanna sem eru í boði og 

hvernig sé hægt að vinna með þá.  

Puppet pals er forrit þar sem nemendur vinna með brúður sem þeir hanna til að gera 

stuttmynd/brúðusýningu. Nemendur geta einnig tekið myndir af sjálfum sér og gert brúður úr 

sjálfum sér.   Á vef Fjólu Þorvaldsdóttur má finna leiðbeiningar með forritinu 

http://fikt.kopavogur.is/kennslumyndbond-2/ 

Í verkefni með nemendum geta þeir gert sjálfsævi sögu. Þeir geta sagt frá sjálfum sér og búið til 

brúður fyrir alla fjölskyldunni sinni. Þeir geta þar sett inn hvaða áhugamál þeir eiga, sagt frá 

fjölskyldunni sinni o.s.f. Stuttmyndin þarf ekki að vera löng heldur skiptir frekar máli að 

skilaboðin komi til skila.  

Hugmyndir að viðbóta verkefnum: 

- Aðfangadagur – nemendur segja frá þeirra aðfangadegi. Lýsa deginum frá því að þeir 

vöknuðu og þar til að þeir fara að sofa. 

- Nemendur segja frá fríi sem þeir tóku með fjölskyldu sinni.  

 

 

 

 

 

http://fikt.kopavogur.is/kennslumyndbond-2/
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1 Hæð 
Mamma 

            1 Hæð 
Mamma 

1 Hæð 
Dóttir 

   1 Hæð 
     Sonur 

2 Hæð 
Pabbi 

             2 Hæð 
              Mamma 

             2 Hæð 
Barn 

             2 Hæð 
Dóttir 

             3 Hæð 
Afi 

             3 Hæð 
Amma 

3 Hæð 
Barn 

Kjallari 
Mamma 
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Kjallari 
Amma 

Kjallari 
Barn 

Hundur 
                Snati 

Köttur 
Mjálmi 

 

 

Hugmynd að uppsetningu spjalda fyrir verkefni 1.   
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Eru til venjulegar fjölskyldur? 


