
 
 

Kennsluáætlun vor 2018 
 

Fag: Trúarbragðafræði 

Bekkur: 3 bekkur 

Kennarar: Guðrún Elva, Jónína, Elín Vigdís,Rósa. 

 

Vika Viðfangsefni Námsefni Kennsluaðferðir Tenging við 

hæfniviðmið 

Námsmat 

Vika 1 

16. – 19.janúar 
Trúarbrögðin okkar Hindúasiður Umræður og 

spurningar, verklegar 

og skriflegar æfingar, 

innlifunaraðferð s.s. 

frásagnir, hópavinna, 

sjálfstæð og skapandi 

útfærsla. Upprifjun. 

-tekið þátt í samstarfi 

og samræðu í 

jafningjahópi 

-sýnt tillitssemi og 

virðingu í samskiptum 

og samvinnu við aðra 

-sett sig í spor annarra 

jafnaldra 

-rætt um valin 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni 

Símat. Námsmat 

byggist á stöðugu 

eftirliti með vinnu og 

virkni nemenda í 

kennslustundum. 

Vinnusemi og verkefni 

nemenda metin.   

Vika 2 

22. – 26.janúar 
 

Kynning/fróðleikur um  

Islam 

Trúarbrögðin okkar 

bls.27-31 

 -sett sig í spor annarra 

jafnaldra 

áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

 

Vika 3 

29.jan. – 2.feb. 
31.jan. foreldraviðtöl 

Frekari fróðleikur um 

Islam 

Trúarbrögðin okkar 

bls.27-31 

 -áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

 



 
 

Vika 4 

5. – 9.febrúar 
Frekari fróðleikur um 

Islam 

Trúarbrögðin okkar 

bls.27-31 

 -áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

-velt fyrir sér 

nærtækum spurningum 

sem tengjast trú, 

lífsviðhorfi og breytni 

 

Vika 5 

12. – 16.febrúar 
Kynning/fróðleikur um  

Gyðingatrú 

 

Trúarbrögðin okkar 

bls.32-36 

 -sett sig í spor annarra 

jafnaldra 

-áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

 

Vika 6 

19. – 22.febrúar 
23. -22.feb. vetrarfrí 

14.febrúar öskudagur 

 

Frekari fróðleikur um 

Gyðingatrú 

 

Trúarbrögðin okkar 

bls.32-36 

 -áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

 

Vika 7 

 

27.feb. – 2.mars 
 

Frekari fróðleikur um 

Gyðingatrú 

 

Trúarbrögðin okkar 

bls.32-36 

 -áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

-velt fyrir sér 

nærtækum spurningum 

sem tengjast trú, 

lífsviðhorfi og breytni 

 

Vika 8 

5. – 9.mars 
 

   -sagt deili á nokkrum 

frásögnum, helstu 

hátíðum og siðum 

 



 
 

 

 

kristni og annarra 

trúarbragða 

Vika 9 

12. – 16.mars 

 

Hátíð barnanna 

Hátíðir, matur og föt 

tengd trúarbrögðum 

 

Kristin trú - páskar 

 

Trúarbrögðin okkar 

bls.37 

 -sagt deili á nokkrum 

frásögnum, helstu 

hátíðum og siðum 

kristni og annarra 

trúarbragða 

 

      

Vika 10 

 

19. – 23.mars 

Kristin trú - páskar Trúarbrögðin okkar 

bls.38-39 

 -sett sig í spor annarra 

jafnaldra 

-áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

-sýnt tillitssemi og 

virðingu í samskiptum 

og samvinnu við aðra 

 

Vika 11 

26. – 30.mars 
26.mars-3.apríl 

páskaleyfi 

Kristin trú - páskar Trúarbrögðin okkar 

bls.38-39 

 -áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

 

Vika 12 

3. – 6.apríl 
Samfélag Trúarbrögðin okkar 

bls.41 

 -áttað sig á gildi 

samhjálpar í 

samfélaginu,  

-áttað sig á að 

nemandinn er hluti af 

stærra samfélagi 

 

Vika 13 

9. – 13.apríl 
 

Matur Trúarbrögðin okkar 

bls.42 

 -áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

 



 
 

 viðhorfum, siðum og 

venjum 

-sýnt tillitssemi og 

virðingu í samskiptum 

og samvinnu við aðra 

Vika 14 
16.-20.apríl 

19.apríl sumardagurinn 
fyrsti. 

Tákn Trúarbrögðin okkar 

bls.42 

 -áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

 

Vika 15 

23. – 27.apríl 
 

Trú og von Trúarbrögðin okkar 

bls.43 

 -áttað sig á að trúar- og 

lífsviðhorf fólks birtast 

í mismunandi 

viðhorfum, siðum og 

venjum 

-sýnt tillitssemi og 

virðingu í samskiptum 

og samvinnu við aðra 

 

Vika 16 

30.apríl – 4.maí 
1.maí verkalýðsdagurinn 

Ein stór fjölskylda 

Samskipti og samvera 

Hvernig 

manneskja/vinur vil ég 

vera 

Trúarbrögðin okkar 

bls.44 

Uppbyggingarstefnan 

 -sýnt tillitssemi og 

virðingu í samskiptum 

og samvinnu við aðra 

-rætt um valin 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni 

-velt fyrir sér 

nærtækum spurningum 

sem tengjast trú, 

lífsviðhorfi og breytni 

-áttað sig á gildi 

samhjálpar í 

samfélaginu,  

 



 
 

-áttað sig á að 

nemandinn er hluti af 

stærra samfélagi 

Vika 17 

7. – 11.maí 
10.maí uppstigningardag 

Heimskort Trúarbrögðin okkar 

bls.45 

 -áttað  sig  á  að  fólk  

býr  við  ólík  

fjölskylduform,  hefur  

ólíkan  bakgrunn  og  

ber  virðingu  fyrir  

mismunandi 

lífsviðhorfum og 

lífsháttum 

-rætt um valin 

samfélagsleg og 

siðferðileg málefni 

 

Vika 18 

14. – 18.maí 
Vinnuuppgjör  

Ljúka óloknum 

verkefnum 

 

    

Vika 19 

22. – 25.maí  
21.maí annar í 

hvítasunnu. 
 

Uppbyggingarstefnan 

Hópefli 

    

Vika 20 og vika 21 

28.maí – 1.júní 
4. – 8.júní 

6.júní skólaslit 10.b 
7.júní skólaslit 1.-9.b. 

Upprifjun     

 

Kennslubækur:     Trúarbrögðin okkar, ýmis ljósrituð verkefni frá kennara, hljóð- og myndefni. 



 
 
     

Heimanám: 

 

Ekki er gert ráð fyrir heimanámi öðru en að ljúka við ókláruð verkefni. 

Kennsluaðferðir: 

  

Umræður og spurningar, verklegar og skriflegar æfingar, innlifunaraðferð s.s. 

frásagnir, hópavinna, sjálfstæð og skapandi útfærsla verkefna. 

Námsmat:  

 

Símat (leiðsagnarmat). Námsmat byggist á stöðugu eftirliti með vinnu og virkni 

nemenda í kennslustundum. 




