
Viðauki 4 

Viðtal við kennara í Hraunvallaskóla 

Viðtal við Guðbjörgu Pálsdóttur, kennara í 7. bekk. 

A:Með skólanámskrá trúarbragðafræðinnar, manstu hana? 

 

G:Nei 

 

A:Markmiðin sem þið setjið ykkur eru að fara eftir þrepamarkmiðum 
aðalnámskrár teljið þið ykkur ná því? 

 

G:Veit það nú ekki, já, svona nokkurn vegin. Við svosem höfum ekki.... Ég hef nú 
svolítið valið úr þessu efni í rauninni. 

 

A:Hvað ertu að kenna helst? 

 

G:Það sem ég er að kenna helst eru valdir kaflar úr þessari bók – kristinfræði, 
upprisan og lífið. Þar sem ég valdi bara aðallega siðfræðikaflana. Ég tók fyrsta 
kaflann úr þessari bók sem er um Biblíuna og svona, svo valda kafla 

 

A:Ertu þá að taka þessar dæmisögur sem er verið að fjalla um? Aðallega, ekki 
dæmisögur Jesú, heldur klípusögurnar? 

 

G:Já, þessar klípusögur. Ég í rauninni sleppti þessari sögu Ísraelsmanna og 
þessari sögu Jesú, já eins og 4. kaflanum “Matteus segir frá Jesú”, ég tók ekki 
nema hluta af honum. Tók Jólakaflann, páskakaflann og svo kafla um samskipti 
sem er um mannréttindi og svona. 

 

A:Hvernig finnst þér þessi bók? 

 

B:Mér finnst hún svoldið ofaukið 

 

A:Of mikið efni í henni? 
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B:Já, þetta er líka að maður er búinn að vera kenna allar bækurnar á undan 
þannig að þetta er sama aftur og aftur. Mér finnst þetta ekki vera efni sem eigi 
erindi við börn í dag. Svona að stórum hluta, þessi saga Ísraelsmanna, þeir eru 
svolítið of mikið. Þess vegna hef ég valið efnið svolítið. 

 

A:Hvernig kennið þið þetta, eruð þið með einn tíma í viku? 

 

B:Já, ég er bara með þetta og ensku á móti dönsku hjá Sigrúnu. Maður hefði 
viljað taka þetta sem eitthvað þema en í vetur var það ekki hægt, þannig að ég 
hef bara verið með einn tíma  í viku þar sem þau hafa bara gert verkefnin og 
svarað spurningum 

 

A:Hvernig læra þau þetta, bara páfagauka eða bara hvað? 

 

B:Þau eru ekkert að læra þetta utan að eða þannig, þau bara lesa þetta, svara 
spurningum og svo bara skila þau vinnubók. Svo er ég með þessa bók hérna 
(Bókina um Islam) Islam heftið, tókum hindúasið í fyrra. 

 

A:Og svo búddisma í fimmta? 

 

B:Já, ég held það 

 

A:Þá eruð þið búin að snúa markmiðunum í aðalnámskránni við. Islam er í 
fimmta og búddismi í sjöunda. 

 

B:Já, þetta hefur bara verið svona hér, ég veit ekki af hverju. 

 

A:Það skiptir í rauninni engu máli 

 

B:Nei er það nokkuð? 
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A:Hefði haldið ekki 

 

B:Þau hafa kannski meiri þroska til að ræða um Islam í 7. bekk. 

 

A:Ég þakka þér þá bara fyrir 

 

B:Ekkert mál 

 


