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Skólanámskrá Hraunvallaskóla 
 

5. bekkur 
 
 
Kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

Markmið 

Sjá þrepamarkmið fyrir 5. bekk í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Inntak náms 

Í desember er jólaþemavika, þar sem nemendur læra m.a. um aðventuna, vináttu, samvinnu 

og ábyrgð. Farið verður í kirkjuferð í þemaviku þar sem börnin fá fræðslu frá presti 

Ástjarnarsóknar um aðdraganda að fæðingu Jesú og jólaguðspjallið. 

Nemendur í 5. bekk sjá um helgileikinn fyrir nemendur skólans á jólaskemmtun. 

Fyrir páska læra nemendur boðorðin 10. 

Nemendur í 5. bekk kynnast búddhatrú og vinna verkefni tengd trúnni. Mikilvægt er að 

nemendur átti sig á því að börn og fullorðnir geta umgengist og verið vinir óháð trú, litarhætti, 

siðum og venjum. 

Námsgögn 

Iðunn Steinsdóttir og Sigurður Pálsson. 1994. Kristin fræði- Brauð lífsins. 

Námsgagnastofnun, 

Reykjavík. 

Hrund Hlöðversdóttir. 2008. Trúarbrögðin okkar. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

Kennsluskipan 

Kristinfræði og trúarbragðafræði verður kennd lotubundið. Áhersla er lögð á umræður og að 

nemendur tjái sig munnlega, skriflega og myndrænt um viðfangsefnið. Einnig fá nemendur 

heimsókn frá Gideonfélaginu og fá þeir Nýja testamentið að gjöf. 

Námsmat 

Símat á sér stað. 
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6. bekkur 

Kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

Markmið 

Sjá þrepamarkmið fyrir 6. bekk í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Inntak náms 

Fræðsla um kristna trú og hindúasið, menningu og siðferðileg viðfangsefni. Fjallað er um 

ábyrgð okkar á sjálfum okkur náunganum umhverfinu, stríð og frið. 

Námsgögn 

Ljós heimsins 

Hindúasiður 

Fræðslumyndir 

Kennsluskipan 

Einn tími í viku. 

Námsmat 

Próf og vinnubók. 
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7. bekkur 

Trúarbragðafræði 

Markmið 

Sjá þrepamarkmið fyrir 7. bekk í Aðalnámskrá grunnskóla 

Inntak náms 

Umfjöllun um Biblíuna. Lesið verður um Islam og kristna trú og þessi trúarbrögð borin saman. 

Námsgögn 

Guðlaug Björgvinsdóttir. 2005. Islam. Námsgagnastofnun, Reykjavík 

Sigurður Pálsson og Iðunn Steinsdóttir. 1996. Kristin fræði Upprisan og lífið. 

Námsgagnastofnun, 

Reykjavík. 

Kennsluskipan 

Bekkurinn les saman kaflann sem fengist er við hverju sinni. Að því loknu fara fram umræður. 

Nemendur svara svo spurningum úr hverjum kafla. 

Námsmat 

Tvö heimapróf á önn, vinnubók og símat á vinnubrögðum og vinnusemi nemandans. 


