
 
 

Kennsluáætlun 

Kristinfræði 

6. - 8. bekkur, haust 2020 
 

Markmið: 

Að nemandi læri að þekkja:  

 Helstu atriði kristinnar trúar s.s:  Hvað er trú? Hver er Guð? Hvað er Biblía? Hvernig er hún 

uppbyggð?  

 Helstu sögur gamla testamentisins.  

 Hver er Jesús? helstu dæmisögur og kraftaverk,  

 Helstu kirkjuathafnir og hátíðir, hvað er kristniboð? hvernig virkar bænin? hvað er 

fyrirgefning?  hver var Lúther? Hver var Hallgrímur Pétursson?  

Rýnt í listaverk, bókmenntir, tónlist, og kristin tákn  

Að nemandi geti tekið þátt í umræðu og sýnt öðrum virðingu og umburðarlyndi 

Kennsluaðferðir: 

Bein kennsla, innlagnir, umræður, hópavinna. Mjög mikið svigrúm er gefið í umræðu og efni 

sem tengist athöfnum daglegs lífs er tekið fagnandi.  

Kennslubækur /efni: 

Kristin trú 
Superbook (biblíusöguteiknimyndir)  
 

Námsmat haustannar: 

Öll verkefni og þátttaka í umræðum reiknast til námsmats. 
 

Metanleg hæfniviðmið: 

Að nemandi geti: 

● Greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og minningum 

● Lýst margbreytileika helstu trúarbragða og lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf fólks  

● Rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og sett í samhengi við atburði 

daglegs lífs 

● Gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, hátíðum, siðum og táknum í kristni og nokkrum 

helstu trúarbrögðum heims 

● Borið saman valin trúar- og lífsviðhorf  

● Nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu trúarbragða á menningu og samfélög  

● Borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum 

● Rökrætt ólík málefni af samfélagslegum og siðferðilegum toga 

 



 
 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Annað til að muna 

24. – 28. 

ágúst 

  Þemadagar: uppeldi til ábyrgðar Þemadagar 

31. ágúst – 4. 

sept. 

  

Saga kristni á Íslandi Hvað er saga? Hvernig verður hún til? 

Við veltum fyrir okkur hvernig kristin trú 

barst til Íslands í ljósi sögunnar, við 

tölum einnig um hugmyndir tengdum 

hellunum á Hellu. 

  

7. – 11. sept. 

  

Guð 

  

Veltum fyrir okkur hvað sé trú og hvort 

allir trúi.  

 

Horfum á söguna um Nóa 

  

  

14. – 18. sept. 

  

ADRA – vikan 

Þema 

Suður Súdan 

Fátækt, hungursneyð, réttindi 

barnasáttmálans 

Þemadagar 

21. – 25. sept. 

  

Kristintrú og önnur 

trúarbrögð 

  

  

Veltum fyrir okkur trú birtist og hvernig 

menn og konur hafa barist fyrir trú 

sinni í gegnum söguna.  

Horfum á söguna um Abraham og 

Söru. 

  

28. sept. – 2. 

okt. 

Guð – Ísland 

  

Hvernig kristin trú fléttast inn í 

menningu landsins - skoðum 

Þjóðsönginn.  

Horfum á söguna um Esaú og Jakob - 

fyrirgefning 

  

5. – 9. okt. 

  

Biblían  Hvað þýðir orðið? Hvernig lesum við 

Biblíuna og Dauðahafshandritin. 

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

wLDzs91CI 

Horfum á söguna um Jósef- traust, 

fyrirgefning 

6. okt  starfsdagur 

12. – 16. okt. 

  

Gamla testamentið 

  

Skoðum Gamla testamentið og 

kynnumst fleiri sögum úr því. Horfum 

á söguna um Móse.  

Skoðum tákn musterisins 

 

  

  

19. – 23. okt. 

  

      

Vetrarleyfi 

https://www.youtube.com/watch?v=xUwLDzs91CI
https://www.youtube.com/watch?v=xUwLDzs91CI


 
 

26. – 30. okt. Gamla testamentið 

Móse 

Lesum um Móse. Umræður   

2. – 6. nóv. Gamla testamentið 

Jósúa 

Horfum á söguna um Jósúa og Jeríkó 

og söguna um Gídeon. Umræður 

  

9. – 13. nóv. 

  

Gamla testamenntið 

Samson, Rut 

Horfum á og lesum sögurnar um 

Samson og Rut. Trú, traust, vinátta.  

  

16. – 20. nóv. Gamla testamentið, 

Elía og Samúel 

Horfum á söguna um Samúel,    

23. – 27. nóv. 

  

Jesús – 

Sagan af fæðing Jesú 

Ferðin til Betlehem 

  

Lesum söguna um fæðingu Jesú úr 

öllum Guðspjöllunum 

  

  

30. nóv. – 4. 

des. 

  

Jesús Jól í mismunandi löndum.  

Verkefni: Finna upplýsingar um 

jólahefðir í mismunandi löndum: 

Filipseyjum, Danmörku, England,  

  

7. – 11. des. kraftaverk/dæmisögur Lesum og spáum í sögur úr nýja 

testamentinu 

  

14. – 18. des. Kirkjujól   Undirbúningur fyrir Kirkjujól 

21. des – 4. 

jan. 

  

Jólafrí Jólafrí Jólafrí 

  

 

Áætlunin er gerð með fyrirvara um breytingar 


