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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-prófs í faggreinakennslu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Efni lokaverkefnis skiptist í verkefnasafn og fræðilega greinargerð. Greinargerðin 

fjallar um fjölskylduna og skilgreiningar á mismunandi fjölskyldugerðum. Farið er yfir hvernig 

fjölskyldan kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla og hvaða kennsluefni um fjölskyldur 

kennarar hafa aðgang að. Teknar eru saman helstu kennsluaðferðir til að kenna mismunandi 

fjölskylduferðir og hvernig nýta má þær við kennslu. Í verkefnasafninu eru skilgreiningar, 

kveikjur og mismunandi útskýringar á kennsluverkefnum. Verkefnasafnið er sett upp með því 

markmiði að kennarar geti búið til eigin kennsluáætlun út frá þeim verkefnum sem eru í 

boði. Verkefnið er gert til að auðvelda kennurum að fá hugmyndir um hvernig kenna megi 

um mismunandi fjölskylduform.  
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Formáli 

Eftir að hafa hafið störf sem leiðbeinandi í grunnskóla var mitt fyrsta verkefni í skólanum að 

búa til fimm vikna námskeið um fjölskyldur á Íslandi. Ég hugsaði með mér að það væri 

auðvelt og ég ætti nú að geta fundið mikið skemmtilegt efni til að kenna það. En það var ekki 

raunin og var það þá upphafið á þessu lokaverkefni. Eftir góðar samræður við leiðbeinanda 

minn hana Svövu Pétursdóttur ákvað ég að vinna kennsluleiðbeiningar um fjölskyldugerðir 

sem nýst gætu öðrum í sömu stöðu og mér í mínum störfum í framtíðinni.  

Ég vill þakka Svövu Pétursdóttur, lektor og leiðbeinanda við mikinn stuðning og 

hvatningu í gegnum verkefnið. Eftir mörg góð og skemmtileg samtöl þá hefur verkefnið orðið 

að veruleika. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. 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(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, _17___.______05____________ 2020__ 

 

______Július Jóhannesson___________________________  
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1 Inngangur 

Raunveruleiki margra núna er að fjölskyldur þeirra eru allskonar en ekki bara 

kjarnafjölskyldan sem gjarnan kemur upp í huga þegar fjölskyldur eru nefndar. Því vil ég í 

þessu verkefni skoða hverjar þær eru og útbúa kennsluefni sem tekur til þessa raunveruleika. 

Höfundur telur æskilegt að kenna um fjölbreyttar fjölskyldugerðir þar sem öll börn gætu 

þekkt sína fjölskyldu en um leið fengið innsýn og skilning á aðstæðum samnemenda sinna. 

Ritgerðin fjallar um mismunandi fjölskyldugerðir og af hverju það viðfangsefni er mikilvægt 

til kennslu. Fjallað verður einnig um fjölskylduna sem hugtak og hvernig samfélagið 

skilgreinir það. Höfundur ræðir það námsefni sem til er um mismunandi fjölskyldugerðir, 

hvernig fjölskyldan kemur fram í aðalnámskrá grunnskólanna og hver eru markmið okkar 

með kennslu á mismunandi fjölskyldugerðum. Höfundur fjallar einnig um hvaða 

kennsluaðferðir sé gott að nýtast við þegar fjölskyldugerðir eru kenndar með nokkrum 

orðum um hvaða námskenningu verkefnið styðst við.  

Þrátt fyrir að í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) komi fram að nemendur í lok fjórðu 

bekkjar skuli læra mismunandi fjölskyldugerðar þá er mikilvægt að kennslan haldi áfram á 

miðstigi. Frá tíu til tólf ára aldurs þroskast börn mikið. Samkennd, umhyggja og 

umburðarlyndi eflist með þeim eins og sjá má á þroskakenningu Jean Piaget sem segir að 

börn læri til ellefu ára aldurs að setja sig í spor annara (Muuss, R. E. 1967). 

Verkefnið samanstendur af fræðilegri greinargerð um mismunandi fjölskyldugerðir og 

kennsluleiðbeiningar með hugmyndum um hvernig megi kenna mismunandi fjölskyldugerðir. 

Verkefnasafnið inniheldur tvö verkefni sem höfundur telur að það sé gott að hefja kennsluna 

á og annað til að enda hana. Kennarar geta svo valið annað verkefni úr safninu þar á milli 

eftir því hvað hentar þeirra aðstæðum og nemendahóp og sett þannig saman sína eigin 

kennsluáætlun. Verkefnin eru hugsuð fyrir nemendur á miðstigi en einnig geta kennarar 

útfært sum þeirra svo þau henti nemendum á elsta stigi. Með hverju verkefni eru kveikjur 

sem kennarar eru hvattir til að nýta sér. Kveikjur eru settar fram með öllum 

fjölskylduformum ásamt skilgreiningu á fjölskylduforminu. Kveikjurnar eru fastar með því 

fjölskylduformi sem þær tilheyra en síðan er gert ráð fyrir að kennarar velji þau verkefni úr 

safninu til að vinna með nemendum í framhaldi sem henta þeirra bekk og aðstæðum. Í 

verkefnunum var miðað við að nýta fjölbreyttar kennsluaðferðir og námsgögn til að gefa 

kennurum sem mesta möguleikar á fjölbreyttir kennslu á fjölskyldugerðum.  

Öll verkefnin hafa lýsingu á kennslunni en helsta verkefni þeirra sem nýta sér 

verkefnasafnið er að búa til sína eigin kennsluáætlun. Markmiðið er að búa til skemmtilegar 

kennslustundir með nemendum þar sem þeir eru þátttakendur. 
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Verkefnasafnið á að sýna fram á að allir nemendum geti verið stoltir af sinni fjölskyldu, 

hvernig sem hún er samansett og að þeir geri grein fyrir því hversu ólík fjölskyldumynstrin 

eru. Nemendur eiga ekki að þurfa að skammast sín fyrir það að tala um fjölskylduna sína og 

þeirra heimilislíf.  
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2 Fjölskyldan 

Við erum öll tengd inn í fjölskyldur á einn eða annan hátt. Fjölskyldan sem við ólumst upp 

með eða sú sem við verðum hluti af. Fjölskyldan gegnir mikilvægu hlutverki í mótun okkar 

sem einstaklinga. Samkvæmt Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna þá eiga öll börn rétt á 

öruggu heimili, fjölskyldu og rétt á aðstoð þurfi þau á henni að halda (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna). Fjölskyldan þar sem barnið elst upp á því að tryggja barninu öruggt 

heimili. Þegar börn alast upp þá verða þau fljótt mjög mótuð af fjölskyldunni sinni, við lærum 

af fjölskyldunni á hverjum degi og tökum þar upp siði og venjur. Fjölskyldan okkar er því 

dýrmæt þar sem hún er okkar helsti öryggishringur. Þegar við ræðum fjölskylduna við börn 

þá finnst þeim oftast gaman að tala um hana og segja okkur frá henni, en það er þó ekki í 

öllum tilfellum.  

Fjölskyldugerðir eru allskonar og börn alast upp við mismunandi aðstæður. Árið 2016 var 

Barnaverndarstofa búin að hafa afskipti af 5.260 börnum á íslandi sem gera 6,2% allra barna 

á Íslandi. Af þessum börnum voru 401 vistað á öðru heimili árið 2016 (Hagstofan. E.d.). Þó 

svo að við sjáum tölur barna sem eru sett í fóstur hjá ættingjum og hugsum að þetta komi 

hugsanlega ekki á óvart. Enda búum við í samfélagi þar sem stundum þarf að grípa inn í og 

hafa börn verið send í fóstur í mörg ár. Það þýðir samt ekki að börnin eigi að vera vitundalaus 

um málið, fósturbörn eru stór hluti af samfélaginu okkar og þurfa því börn að vera meðvituð 

um að þau ráða ekki sjálf inn í hvaða fjölskyldu þau fæðast eða alast upp hjá. Ásamt því hefur 

verið mikill straumur innflytjenda á síðustu árum og voru árið 2016 12,6% barna á leikskólum 

á Íslandi með erlent móðurmál (Hagstofan. E.d.). Samkvæmt þessum tölum þá er meira en 

eitt af hverjum 10 börnum sem á foreldra sem eru með erlent tungumál sem móðurmál. Hér 

eru því fjölmargar fjölskyldur sem eru af erlendu bergi brotnar og eru þær nú orðnar stór 

hluti af hinu íslenska samfélagi og þegar við kennum börnum þá getum við ekki ætlast til 

þess að öll börn séu partur af kjarnafjölskyldunni. Fósturbörn og börn með erlent móðurmál 

eru aðeins tvær af mörgum mismunandi fjölskyldugerðum sem við höfum hér á Íslandi. Í 

komandi kafla mun ég fjalla um þær fjölskyldugerðir sem eru á Íslandi, hvernig aðalnámskrá 

fjallar um fjölskyldur og hvaða námsefni er til um fjölskyldur á Íslandi.  

 

1.1 Fjölskylduform 

Áður en við fjöllum um fjölskylduna þá þurfum við að skilgreina hvað fjölskylda er. Í bókinni 

Fjölskyldan við aldarhvörf eftir Sigrúnu Júlíusdóttur kemur fram að fjölskylda sé hópur sem á 

sameiginlegt heimili þar sem þeir deila saman tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, 

ábyrgð og verkefnum. Meðlimir þessa hóps eru oftast einstaklingur eða einstaklingar af 

báðum kynjum ásamt barni eða börnum. Þessi hópur er skuldbundinn hvor öðrum 
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siðferðislegri og gagnkvæmri hollustu (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Fjölskyldan getur því verið 

mjög margbreytileg og af mörgum gerðum. Lýsing Sigrúnar lýsir kjarnafjölskyldu vel þar sem 

hún er talin hin hefðbundna fjölskylda sem inniheldur móður, faðir og barn eða börn. En 

hugtakið fjölskylda er í grunni sínum mjög flókið og líklega eru ekki allir sammála um hvernig 

á að fara með það eða jafnvel kenna það og hvort eigi að kenna um allskonar fjölskyldur. 

Eftir að hafa kynnt mér fjölskyldugerðir þá skilgreini ég ellefu fjölskyldugerðir 

kjarnafjölskyldunni meðtalinni. Því mikilvægt er fyrir okkur að skoða þær allar áður en við 

kennum um fjölskylduna.  

Skilgreiningarnar eru ekki allar aðgengilegar á íslensku. Þær skilgreiningar sem eru til í 

íslensku orðabók Árnastofnunar eru aðeins kjarnafjölskyldan og stórfjölskyldan 

(Arnastofnun. e.d.). Skilgreiningar á stjúpfjölskyldum og ættleidd börnum fann ég inn á 

island.is og skilgreining á fjölskyldu fósturbarna var inn á veðsíðu Ættleiðingarstofnunar. 

Hinar sjö skilgreiningarnar þurfti ég að finna á erlendum vefsíðum og þýða þær á íslensku.  

Skilgreiningar á öllum fjölskyldugerðunum koma fram í fjórða kafla um uppbyggingu 

verkefnasafnsins.  

Þegar við skoðum tölur um fjölskyldur frá árinu 2019 á vef Hagstofu Íslands þá kemur í 

ljós að það eru 33.440 hjónabönd án barna á Íslandi, það gerir þá fjölskyldugerð þá 

algengustu á Íslandi (Hagstofan. e.d.). En gott að hafa í huga að í upplýsingum á vef 

Hagstofunnar þá teljast ungmenni utan kjarnafjölskyldu eftir 18 ára aldur (Þingskjal nr. 

1502/2015-2016. Tillaga til þingsályktunar) svo að fjölskyldur með börnum eldri en 18 ára 

teljast fjölskyldur án barna og hjón sem á uppkomin börn. Ef við skoðum fjölskyldur þar sem 

eru börn innan hennar þá eru þær samtals 45,568 á Íslandi. Þá tel ég hjónaband með 

börnum, óvígð sambúð með börnum, karl eða kona með börn. Einstæðar konur með börn 

eru mun fleiri en einstæðir karlar með börn,  eða yfir ellefu þúsund fjöldskyldur. Það eru þó 

yfir 1000 börn sem búa hjá feðrum sínum en í heild eru það 12.248 fjölskyldur sem innihalda 

einstætt foreldri og börn (Hagstofan. e.d.) Ekki eru til sérstakar tölur yfir aðrar gerðir af 

fjölskyldum á vef Hagstofunnar.  

 

1.2  Fjölskyldur í Aðalnámskrá 

Við myndum halda að fjölskyldan skipti máli í Aðalnámskrá Grunnskólanna, enda gegnir 

fjölskyldan miklu máli í uppeldi barnsins. Því er merkilegt að kanna hversu mikið kemur fram 

um fjölskyldur í Aðalnámskrá grunnskólanna. Þegar við leitum að hversu oft orðið fjölskylda 

kemur fram í Aðalnámsskrá Grunnskólanna þá er það aðeins tvisvar sinnum. Fjölskyldan er 

þar rædd annarsvegar í því samhengi hversu mikilvæg hún sé fyrir tvítyngd börn í kafla 19.3 

íslenska sem annað tungumál, fjölskyldan á þar að gegna því hlutverki að nemendur beri 
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virðingu fyrir bæði móðurmáli sínu og íslensku. Hinn punkturinn þar sem Aðalnámskrá ræðir 

fjölskylduna mikilvæga er varðandi menntun heyrnalausra og heyrnaskertra í kafla 19.5 

íslenskt táknmál og íslenska. Þar kemur fram að fjölskyldan gegni veigamiklu hlutverki í að 

bera virðingu fyrir báðum málum, þá íslensku og táknmáli. Samkvæmt Aðalnámskrá gegnir 

því fjölskyldan aðeins því hlutverki í tengslum við grunnskóla að borin sér virðing fyrir 

íslensku sem tungumáli (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Fjölskyldugerðir eru þó í hæfniviðmiðum samfélagsgreina þegar nemendur ljúka fjórða bekk. 

Við lok fjórða bekkjar eiga nemendur að geta áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og 

fjölbreytni fjölskyldugerða í samfélagi manna. Við lok allra stiga er þó minnst á að nemendur 

skuli hafi öðlast þá hæfni til að sýna skilning á samfélagslegum gildum og umhyggju fyrir öllu 

lífi. Í trúarbragðafræði eiga nemendur að læra að sýna skilning fyrir mismunandi trú og 

hefðum, nemendur eiga að læra að sýna umburðarlyndi gagnvart trúarbrögðum og hefðum 

allra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Sama má þó tengja um mismunandi 

fjölskyldugerðir. Nú þegar fjölskyldugerðir okkar eru svona margar og mismunandi þá þurfa 

nemendur einnig að geta sýnt umburðarlyndi og virðingu til fjölskylduhátta allra. 

Grunnskólar eru flestir ríkisreknir og er það vaninn að nemendur sæki skóla sem er þeim 

nálægur. Því eru miklar líkur á því að fjölskyldugerðir nemenda hvers skóla séu mjög 

fjölbreyttar þegar stór og ólíkur nemenda sækir sama skólann (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Þegar við skoðum eldri námskrár þá er hinsvegar forvitnilegt að sjá að þar er hlutverk 

fjölskyldurnar öðruvísi. Þar er rætt að fjölskyldan sé einn af sterkustu áhrifavöldum í mótun 

einstaklingsins. Hlutverk grunnskólanna þurfa því að aðlagast breyttum fjölskylduháttum 

hverju sinni. Aðalnámskrá Grunnskólanna skuli því leggja áherslu á undirbúa nemendur fyrir 

fjölskyldulíf (Menntamálaráðuneyti, 2006). Í Aðalnámskrá Grunnskóla frá 1999 kemur fram 

það sama og í Aðalnámskrá frá 2006 nema með þeirri undantekningu að fjölskyldan kemur 

fram í inngangi Aðalnámskrár frá 1999 og er þar sagt að fyrsta menntun barns eigi sér stað í 

fjölskyldunni (Menntamálaráðuneyti, 1999). 

Í ritröð um grunnþætti menntunar á Íslandi sem gefið er út af Mennta og 

menningarmálaráðuneyti kemur fjölskyldan frekar fram. Í riti um lýðræði og mannréttindi 

kemur fram að allir grunnskólar skulu gera ráð fyrir mismunandi fjölskyldugerðum og 

aðstæðum barna (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012).  

1.3 Námsefni um fjölskyldur 

Á vef Menntamálastofnunar (www.mms.is) má finna allt það námsefni sem gefið er út fyrir 

grunnskóla landsins. Þegar við förum inn á vefsíðu þeirra og leitum að námsefni um 

fjölskyldur þá er ekki mikið sem kemur upp. Á ferð um samfélagið (Aldís Yngvadóttir og 
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Sigrún Sóley Jökulsdóttir, 2016) er önnur tveggja bóka sem fjalla um fjölskylduna. Þar er rætt 

um fjölskylduna, tveggja kynslóða fjölskyldu, stórfjölskyldu, skilnaði og hlutverk 

fjölskyldurnar. Í lok kaflans um fjölskyldur eru svo góðar spurningar sem að nemendur eiga 

að svara. Þetta námsefni er gert fyrir unglingastig í grunnskólum. Í þessari vinnubók er þó 

ekki fjallað um allar fjölskyldugerðir sem eru í okkar samfélagi og textinn virðist skrifaður 

meira með það í huga að fræða um fjölskylduna heldur en að rækta með nemendum skilning 

á mismunandi fjölskyldugerðum. Með því meina ég að við erum ekki að læra um 

umburðarlyndi gagnvart mismunandi fjölskyldugerðum. Hin bókin er Fjölskyldan á 20. öld 

(Hlöðver Ingi Gunnarsson og Kristín Svava Tómasdóttir, 2017) sem er einnig gefin út af 

Menntamálastofnun fyrir miðstig og unglingastig. Í þeirri bók er fjallað um sögu 

fjölskyldunnar á 20. öldinni eru verkefni inn á milli blaðsíðnanna fyrir nemendur. Í sögu 20. 

aldrarinnar er farið í þeir breytingar sem urðu á fjölskyldunni á 20. öldinni og einnig 

breytingar á samfélaginu sjálfu á þeim tíma. Við leit að frekara námsefni fannst ekki fleira þar 

sem beinlínis er fjallað um fjölskyldur þó að upplýsingar um þær finnist hér og þar í námsefni 

til sögukennslu.  

Í kennslubókunum tveim sem ég hef rætt eru aðeins ritunarverkefni og eru útfærslur á 

verkefnunum keimlík. Fjölbreytni í þeim kennsluaðferðum sem gert er ráð fyrir er lítil og 

vantar frekari kveikjur til þess að kveikja áhuga á efninu. Því er þörf á verkefnasafni sem 

byggir á fjölbreyttum kveikjum og kennsluaðferðum. 

Þegar við skoðum það námsefni sem hefur verið gefið út af Menntamálastofnunum 

fjölskyldur þá er það ekki í miklu magni. Þegar fjallað hefur verið um fjölskyldur þá hafa 

bækurnar aðallega nálgast efnið á mjög barnvænan hátt. Þá helst fyrir yngsta stig grunnskóla 

og leikskóla. En ekki er síður mikilvægt að ræða efnið á miðstigi.  
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2 Kennsla um fjölskyldur 

Þegar við kennum um mismunandi fjölskyldugerðir þarf að hafa margt í huga. Huga þarf 

bæði að kveikjum og kennsluaðferðum. Kveikjur eru mikilvægur þáttur að því að veita 

nemendum innblástur fyrir því viðfanfsefni sem þau eru að fara læra. Eins og fyrr hefur 

komið fram þá eru fjölskyldur fjölbreyttar en það eru kennsluaðferðir líka. Kennsluaðferðir 

eru ólíkar og henta þær kennurum mismunandi. Við mitt verkefnasafn valdi ég að notast við 

kennsluaðferðir sem tengjast hugsmíðihyggju en í komandi kafla mun ég fjalla um kveikjur, 

þær kennsluaðferðir sem ég nýti í verkefnasafninu og tenginu þeirra við hugsmíðihyggju. 

2.1 Hugsmíðahyggja 

Þær kennsluaðferðir sem ég notast við í verkefnasafninu tengjast allar námskenningunni 

hugsmíðahyggju. Hugsmíðahyggjan er útskýrð vel í bókinni A guide to teaching practice eftir 

Cohen, Manion og Morrison. Þar er útskýrt að aðferðir hennar einkennast að virkni 

nemenda. Þekking er frekar byggð en mótuð. Nemendur nýta hugmyndir, þekkingu og 

reynslu til að leysa mál. Nemendur móta sínar eigin hugmyndir og deila þekkingu sinni með 

öðrum. Í hugsmíðahyggju styður kennarinn við nám nemenda með spurningum og 

verkefnum og nemendur að fylla upp það sem vantar með sínum hugsunum. Kennari þarf þó 

ekki sjálfur að setja fram allar stoðir heldur geta nemendur einnig tekið þátt í því ferli. Þeir 

gera það með þekkingu sinni og eigin reynslu. Nemendur leysa svo vandamálin saman og 

ræða þau. Það er lykillinn í hugsmíðahyggjunni að nemendur leysi málin saman með 

samræðum og að þau geti lært af hvort öðru. Þau læra með því að vera forvitin og spyrja 

spurninga. Hér þarf kennarinn því að vekja upp áhuga og búa til hvatningu fyrir nemendur. 

Hann gerir það með kveikjum og einnig með því að sýna eigin áhuga á efninu (Cohen, 

Manion og Morrison, 2005). 

2.2 Kennsluaðferðir 

Í verkefnasafninu er lagt upp með það að kennsluaðferðirnar sem lagðar eru til séu 

fjölbreyttar og mun ég hér fjalla um þær helstu aðferðir sem ég nýti.  

2.2.1 Tjáning og leiklist 

Í verkefnasafninu má finna aðferðir sem teljast til sagnlistar og leikrænnar tjáningar. 

Innlifunaraðferðir og tjáning eru aðferðir þar sem kennarinn þarf að stýra vel og er hlutverk 

hans mikilvægt. Þessar aðferðir byggjast á skapandi túlkun og tjáningu. Í sagnlistinni segir 

kennari sögu eða frásögn. Þessi frásagnarlist reynir á að kennarinn lifir sig inn í frásögn sína 

og kveiki þannig upp áhuga nemenda á námsefninu. Geri kennari flutningin lifandi verður 

frásögnin mun áhugaverðari og er þetta einnig góð æfing til að kenna nemendum að koma 

fram (Ingvar Sigurgeirsson. 2013). Í verkefnasafninu eru frásagnir þar sem gert er ráð fyrir 
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bæði leikræni tjáningu og hlutverkjaleikjum. Leiklist snýst út á tjáningu og túlkun. Megin 

kostur leiklistar er að við náum að virkja nemendur og þeir fá tækifæri á að nálgast 

viðfangsefnið með lifandi leiðum. Leikir líkjast leiklist á margan hátt. Leikir eins og leiklist eru 

byggðir upp á reglum sem nemendur þurfa að læra (Ingvar Sigurgeirsson. 2008). 

 Ásamt þeim verkefnum sem eru í verkefnasafninu er eitt þeirra sem inniheldur brúður. 

Brúðuleikhús er notað til að setja á svið leikþætti og býður upp á mikla möguleika. Innlifunar 

æfingar og tjáning stuðla að skapandi hugsun og eflir ímyndunarafl nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson. 2013).  

2.2.2 Hópavinnubrögð 

Í aðalnámskrá okkar er lögð áhersla á mikilvægi þess að nemendur nái góðum tökum á 

samvinnu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 2013) og eru mörg verkefni í 

verkefnasafninu byggð á hópavinnu. Hópavinnubrögð eru nýtt þannig að í stað þess að 

einstaklingar leysi verkefni er því falið hópum. Í hópavinnu gefast tækifæri til samræðna á 

milli nemenda. Nemendur byggja saman upp þekkingu og skilning (Cohen, Manion og 

Morrison, 2005). Hópavinnubrögð eru í anda hugsmíðihyggjunar líkt og ofan greinir. 

Hópavinnubrögð í verkefnasafninu koma eru mjög ólík að því sviði að því leyti að sum þeirra 

þurfa að vera mjög stýrð en önnur þeirra ganga út á að nemendur leysi viðfangsefnið sjálf. 

Hópavinnubrögð eru nýtt til að fá fjölbreyttari lausnir á verkefni og til að nemendur sem 

vinna saman geta lært af hvor öðrum. En ástæður fyrir að velja hópavinnu í verkefnin er að 

samvinna er nám einnig (Ingvar Sigurgeirsson. 2013). Þegar við tölum um fjölskyldur okkar 

við hvort annað þá erum við að kynnast og á sama tíma að læra bera viðringu fyrir lífsháttum 

hvors annars. 

2.2.3 Umræðu og spurningaaðferðir 

Kennsluaðferðir í flokknum umræðu- og spurngaraðferðum snúast um það að kennarinn spyr 

spurninga eða leggur fram spurningar til að skapa umræður (Ingvar Sigurgeirsson. 2013). 

Aðferðina nýti ég til að að fá nemendur til að skiptast á skoðunum og rökræða. Hér er 

mikilvægt að kennari noti opnar spurningar þar sem mörg ólík svör koma til greina og þar 

sem eitt svar er ekki endilega rétt. Ég nýti Samræðuaðferðina þar sem kennarinn þarf að 

stjórna umræðunni. Þar leggur kennari fram kveikju í upphafi þar sem kennari athugar hvað 

það er sem vakti áhuga nemenda. Nemendur fá svo það verkefni að kanna málið, velta því 

fyrir sér og tjái sig eftir það þurfa nemendur svo að komast að niðurstöðu og helst að þeir 

geti tengt niðurstöðuna við næstu verkefni sem koma því á eftir. Einnig nýtist ég við 

spurnaraðferðir þar sem nemendur fá lykilspurningar sem þeir eiga að svara (Ingvar 

Sigurgeirsson. 2013). 
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Kennsla á mismunandi fjölskyldugerðum getur leitt til mikilla umræðna milli nemenda og 

kennara og rétt er að skapa sem oftast tækifæri til þeirra. Með klípusögum geta kennarar 

látið nemendur leysa eða hugleiða siðferðislega vanda sögupersóna. Tilgangur þess að nota 

aðferðir umræðna er vegna þess að hann getur haft jákvæð áhrif á siðferðislegan þroska 

barna. Einnig ræðir Ingvar í bók sinni Listin að spyrja að talið er að siðferðileg álitmál eru góð 

og þroskandi fyrir nemendur (Ingvar Sigurgeisson. 2016).  

Umræður í nemendahóp geta leitt af sér góða stemmingu, virðingu og samkennd. 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að umræðan á miðstigi þarf að vera stýrð en hún getur verið 

fljót að leiðast af veg. En aðrar ástæður fyrir því að við notum samræðuaðferðir er að þær 

geta leitt til breytinga á hugsunum og opnað augu fyrir margbreytileika (Ingvar Sigurgeisson. 

2016). Sem er einnig ætlun verkefnisins í heild sinni. 

Þegar við kennum hugtak eins og fjölskyldan þá er líklegt að við fáum ólíkar útskýringar 

frá nemendum. Þegar við vörpum fram spurningunni Hvað er fjölskylda? þá gefum við 

nemendum tækifæri á hugsa á gagnrýnin hátt. Við gefum nemendum tækifærum á að læra 

að við höfum mismunandi viðhorf en á sama tíma getum við leyft öðrum af hafa skoðanir og 

borið virðingu fyrir þeim. Þegar við ræðum þessi mál er líklegt að nemendur munu koma 

með eigin reynslusögur sem eru utan kennslustofunar. Nemendur geta haft sérstakar 

skoðanir á grundvelli menningarlegra eða trúarlegra gilda heiman frá sér (Oxfam. 2018).  

Hér þarf kennari einnig að geta borið virðingu fyrir skoðunum og sýnt hlutlægni. 

Kennarinn gegnir lykilhlutverki þegar við ræðum umdeild mál. Hann þarf að vera skýr og 

mikilvægt er að hann dæmi sjálfur um hvenær og hvernig það má leyfa persónulegar 

hugmyndir og reynslusögur. Vegna þess að umdeild mál snerta oft djúpar skoðanir. Í ritinu 

Teaching Controversial Issues: A guide for teachers (Oxfam. 2018) kemur fram eins og hjá 

Ingvari að góðar aðferðir til að kenna umdeildar skoðanir og hugmyndir eru að nýtast við 

umræðu, leiklistar og tjáningaraðferðir. Til að hjálpa nemendum að dýpka skilning á málinu 

er spurningin Af hverju. Við notum hana til að fá djúpar útskýringar og það hjálpar 

nemendum að nýta rökhugsun þegar þau svara. 

2.2.4 Sjálfstæð og skapandi vinnubrögð 

Sjálfstæð og skapandi vinnubrögð eru nýtt í verkefnasafninu. Þar þurfa nemendur að leysa 

verkefnin sem þeim er úthlutað á sjálfstæðan hátt. Hér er kennarinn í stuðningshlutverki sem 

leiðbeinandi og ráðgjafi. Sjálfstæð viðfangsefni tengjast oft ekki aðeins einni námsgrein. 

Samþætting námsgreina þar sem nemendur fá tækifæri til þess að kljást við raunveruleg og 

krefjandi viðfangsefni. Í verkefnasafninu er hlaðvarpsverkefni sem er hæglega hægt að gera 

að stærra og heildstæðara verkefni þar sem nemendur gætu sett út hlaðvarp og þurft að sjá 

um rekstur þess. Í sjálfstæðum og skapandi vinnubrögðum þurfa nemendur einnig að vinna í 
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raunverulegum vandamálum í umhverfi sínu og þurfa þeir að finna út lausnir á því. Eitt af því 

getur verið hvernig nemendur vilja að skólabragurinn sinn sé og hvernig þau fara að því að 

láta öllum líða vel í skólunum (Ingvar Sigurgeirsson. 2013). 

2.2.5 Upplýsingatækni 

Upplýsingatækni er rafrænt nám sem kennarar geta nýtt sér í skólastarfi. En það er einnig 

notað til að sameina hefðbundnar kennsluaðferði. Í henni felst þjálfun til þess að leysa 

verkefni og æfingu í að leita, greina og miðla upplýsingum. Upplýsingatæknina er hægt að 

nýta á skemmtilegan hátt og gefur nemendum góðan vettvang til að skila af sér verkefnum á 

fjölbreyttan hátt (Techopedia. e.d.) 

2.3 Kveikjur 

 „Kveikja er kennslufræðilegt hugtak sem hefur verið notað um þær aðferðir sem kennarinn 

beitir til að draga athygli nemenda að efninu“ (Ingvar Sigurgeirsson. 2013) 

Í kveikjum er mikilvægt að gera grein fyrir því hvernig hún tengist námsefninu. Kveikjur 

geta verið fjölbreytilegar og verið allt frá því að sýna gamlar greinar úr tímaritum og í að fara 

í leiki með nemendum. Það getur farið eftir því hvert viðfangsefnið er hvernig við ákveðum 

að nota kveikjunar (Ingvar Sigurgeirsson. 2013). Í verkefnasafninu eru margar mismunandi 

kveikjur við námsefni sem í grunni sínum eru þó ekki það ólík.  

Með kveikjum skiptir máli að kennarinn nýti þær til þess að fá nemendur til hugsa og til 

þess að örva hugmyndarflug þeirra. Við viljum draga fram þekkingu þeirra á því efni sem er 

verið að fjalla um. Kennarinn er að leita eftir hugmyndum frá nemendum um viðfangsefnið 

sem verið er að fjalla um. Undirbúningur kennarans lýkur því ekki fyrr en hugmyndir frá 

nemendum eru komnar og hægt sé að vinna úr þeim. Hér er mikilvægt að kveikjan sé í 

samræmi við það verkefni sem kemur á eftir (Lilja M. Jónsdóttir. 1996). 

Ein gerð af kveikjum eru umræður en megin tilgangur þess að hefja kennslustund á 

umræðum sem kveikju er að vekja áhuga nemenda og fá þá til að koma sér af stað. 

Kennarinn kemur hér með markvissar spurningar sem fá nemendur til að byrja að hugsa. 

Mikilvægt í umræðum að kennarinn nýtist við opnar spurningar sem leiða af sér opinn og 

fjölbreytt svör. Nemendur fá svo tækifæri til að ræða saman með því markmiði að komast að 

lausn (Ingvar Sigurgeirsson. 2008).  
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3 Um verkefnasafnið – námsefnið  

Kveikja námsefnis er stór hluti innihalds verkefnasafnsins ásamt kennsluverkefnum. Hér mun 

ég ræða innihald og uppbyggingu verkefnasafnsins.  

3.1 Uppbygging verkefnasafnsins 

Í upphafi verkefnasafnsins eru upplýsingar til kennara áður en hann byrjar að nýta sér 

það. Þar útskýri ég hvernig verkefnið er sett upp og hvernig ég tel það nýtist sem best. Í 

verkefnasafninu má finna ellefu mismunandi fjölskyldugerðir þær má allar sjá í töflu 1. 

Tafla 1 Fjölskyldugerðir í verkefnasafninu 

Kjarnafjölskylda  

Stórfjölskylda 

Stjúpfjölskylda 

Fósturbörn 

Ættleidd börn  

Fjölþjóðleg fjölskylda  

Hinsegin fjölskyldur  

Barnlausar fjölskyldur 

Einstæðir foreldrar 

Börn sem alast upp hjá ættingjum 

Erlendar fjölskyldur 

Svo fyrsta hugsun okkar við spurningunni „hvað er fjölskylda?“ gæti verið okkur öllum mjög 

ólík vegna fjölbreytileika hennar. 

Við vinnslu verkefnisins hafði ég einnig samband við samtökin 78. Eftir ráðleggingar við þau 

breytti ég einstaklingunum í kjarnafjölskyldunni úr móður og föður í einstaklinga. Hinseginn 

fjölskyldur geta nefnilega verið fjölbreyttar, en samkynhneigðir foreldrar eiga einnig að 

teljast til kjarnafjölskyldu tel ég.  

Við allar fjölskyldugerðirnar má svo finna kveikjur og skilgreiningar sem kennarar geta nýtt 

sér til að koma umræðunni af stað. Ég fann skilgreiningar við öllum fjölskyldugerðunum en 

ég þurfti hins vegar að þýða nokkrar. Ekki var til skilgreining á öllum á íslensku. 

Verkefnasafnið er sett upp þannig að kennarar sem nýta sér það geta valið úr því sem þeir 

telji að henti sínum hóp sem best. Vegna þess hve margar fjölskyldugerðirnar eru þá getur 
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verið að tími sem ætlaður er til kennslunnar leyfi ekki að fjalla um ellefu fjölskyldugerðir. Ég 

hef því sett upp verkefnasafnið þannig að kennarar byrji á verkefninu Ólíkar fjölskyldugerðir 

og endi svo á Eru til venjulegar fjölskyldur. Á milli þess getur hver kennari valið 

fjölskyldugerðir og kennsluaðferðir sem mælt er með fyrir þær. 

Í verkefnasafninu eru ellefu verkefnahugmyndir sem kennari getur nýtt sér í kennslu til að 

kenna mismunandi fjölskylduform. Ég vildi ekki festa verkefni sérstaklega við hvert 

fjölskylduform vegna þess að ég tel ekki að það sé til nein ein rétt leið til þess að kenna það. Í 

verkefnasafninu má því finna mörg ólík verkefni sem kennarar geta valið eftir því sem hentar 

honum sem best. Nemendahópar eru einnig ólíkir og því eru sum verkefna sem geta 

mögulega hentað betur en önnur.  

Í verkefnasafninu eru svo sett fram markmið verkefna og tímalengdir einnig. Það ætti að 

auðvelda kennara að búa til hæfniviðmið og sína eigin kennsluáætlun. Verkefnið er sett upp 

þannig að kennari á að geta tekið út efni eftir eigin hentisemi til að búa til sína eigin kennslu 

úr efninu. 

Mikilvægt er fyrir kennara að þeir velji sér verkefni sem henti þeim einnig. Eins og kemur í 

Litrófi kennsluaðferða þá hefur ekki fundist nein kennsluaðferð sem skilar bestum árangri. 

Kennsluaðferðir markast af þeim sem beita þeim. Það hvernig kennari kemur fram getur því 

haft úrslitaákvæði um hvernig verkefnasafnið mun henta þeim sem velur að nýta sér það. 

Kennarinn þarf að sýna kennslunni áhuga og finna tengingu við það (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013). Því er mikilvægt að hver kennari velji sér verkefni og kveikju sem honum líður vel með 

að kenna.  

Næstum allar hugmyndir og álitamál geta orðið umdeild. Það sem gerir þau umdeild eru þær 

mismunandi skýringar sem við fáum á þeim. Tvær mismunandi útskýringar geta vakið upp 

tilfinningar hjá þeim sem eru ósammála (Oxfam, 2018). Því fjölskyldur geta verið allskonar og 

því mikilvægt að rækta skilning á mismunandi aðstæðum fólks.  

3.2 Kveikjur og áhugi nemenda 

Við viljum kveikja áhuga hjá nemendum og að hann haldist meðan við vinnum verkefnið. 

Kennarar hafa mismunandi nemendahópa sem þeir kenna og eru þeir mis upplýstir um 

nærumhverfi sitt. Með mínu kennsluverkefni getur kennari gert kennsluefnið nær 

nemendum, t.d. með mismunandi kveikjum. Í verkefnasafninu má finna kveikjur sem að 

innihalda meðal annars leiklist sem kemur fram ýmist með tjáningu og leikjum. Kvikmyndir 

og myndbönd eru nýtt vegna þess að þau ná oft vel til nemendahópsins og vekur áhuga. Hér 

er mikilvægt að kennari byrjar strax að ræða við nemendur um það sem þeir sáu. 

Upplýsingatækni nýti ég einnig mikið en þar nýtist ég bæði við tölur frá Hagstofunni sem 
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gefur nemendum hugmyndir um stöðu fjölskyldna á Íslandi, vefsíður þar sem nemendur geta 

tekið þátt með snjalltækjum sínum og vefsíður sem kennari notar til þess að vafra með 

nemendum og hjálpar þeim að leita sálfstætt að upplýsingum.  

 

3.3 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferðirnar í verkefnasafninu eru settar upp þannig að þær eiga að höfða til sem 

flestra. Ég nýtist mikið við umræðu og spurnaraðferðir vegna þess að þær fá nemendur til að 

ræða sýn á milli og deila þekkingu sinni. Þessi þekking getur bæði verið af eigin reynslu eða 

eitthvað sem þau hafa heyrt eða lært. Ásamt því eru hugmyndir af verkefnum þar sem 

upplýsingatækni er nýtt. Kennarar þurfa að hafa aðgang af iPad spjaldtölvum sem gert er ráð 

fyrir að þeir séu nýttir við nokkur verkefni eins og bæklingagerð, búa til hlaðvarp og 

brúðuleikhús. Nemendur þekkja vel á tæknina og hún er komin til að vera. Verkefnin eiga að 

vera nemendum spennandi og er upplýsingatæknin góður vettvangur fyrir nemendur að 

vinna fjölbreytt og skemmtileg verkefni. Verkefnin bjóða upp á margar mismunandi útfærslur 

frá nemendum og er kennarinn flestum þeirra aðeins í hlutverki leiðsagnarkennara.  

Tafla 1 kennsuaðferðir í verkefnasafninu 

Hópavinnubrögð 

Sjáfstæð og skapandi vinnubrögð 

Umræðu og spurningaaðferðir 

Upplýsingatækni 

Tjáning á leiklist 
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4 Lokaorð  

Í þessari ritgerð hef ég reynt að sýna fram á mikilvægi þess að kenna mismunandi 

fjölskyldugerðir á íslandi á miðstigi. Aðferðir til að kenna börnum mismunandi 

fjölskyldugerðir á íslandi eru til í skornum skammti. Námsefnið sem við fáum í hendurnar er 

einsleitt og gengur út á það að nemendur eigi að lesa blaðsíður og svo svara spurningalista. 

Ásamt því fáa efni sem Menntamálastofnun hefur gefið út um fjölskyldur þá hefur umfjöllun 

um fjölskylduna einnig takmarkast í aðalnámsskrá og velti ég því fyrir mér af hverju það sé.  

Miklar breytingar urðu á verkefninu frá því að ég hóf það. Í upphafi var hugmyndin að 

búa til eitt heildstætt verkefni sem átti að fylgja hverri fjölskyldugerð. Eftir annan fund með 

leiðsagnarkennara var ákveðið að breyta forminu. Vegna þess að erfitt er að segja til um 

hvaða verkefni henti hverjum bekk með hverri fjölskyldugerð þá var ákveðið að gera 

verkefnið að verkefnasafni. Það þýðir að kennarinn getur raðað sinni kennslustund betur 

eftir eigin hentugleika. Verkefnasafnið er því meira eins og hlaðborð frekar en uppskrift. 

Verkefnaferlið hefur verið lærdómsríkt og hefur ferlið verið skemmtilegt og fræðandi. 

Það hefur opnað augu mín fyrir mikilvægi þess að kenna mismunandi fjölskyldugerðir og það 

að við getum gert allt nám áhugavert sé metnaðurinn til staðar.  

Verkefnasafnið býður upp á margar aðferðir við kennslu og gefa margar þeirra 

nemendum mikið frelsi í verkefnaskilum. Börn hafa þörf fyrir útrás og að læra hlutina með að 

finna tengingu við þá.  

Með verkefnasafninu eiga kennarar að gera námsefnið skemmtilegt og lífgandi. 

Verkefnasafnið býður upp á margar leiðir fyrir kennara til að nýta sér það á þann hátt sem 

þeir vilja. Eitt af þeim markmiðum sem ég setti mér var að allir kennarar eigi að geta nýtt sér 

safnið, ef það kemur inn forfalla kennari þá á hann einnig að geta tekið beint við kennslunni. 

Þetta markmið tel ég hafa tekist og því tel ég að allir kennarar geti nýtt sér verkefnasafnið vel 

við kennslu.  
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