
Þrepamarkmið fyrir 1. bekk

Nemandi

• fáist við siðræn viðfangsefni sem tengjast vináttu og 

merkingu orðanna rétt og rangt, mitt og þitt og fyrirgefning

• geri sér ljóst að engir tveir eru eins, t.d. með frásögn af 

börnum með ólíkan bakgrunn

• kynnist kristinni sköpunartrú og skoði sjálfan sig, umhverfi 

sitt og samskipti við aðra í ljósi hennar

• kynnist frásögunum af fæðingu Jesú, læri einfalda 

jólasálma og kynnist íslenskum jólasiðum

Fjalla um
• Gróðurríkið
• Sköpun heimsins
• Dýraríkið
• Heilagan Frans frá Assisi
• Jafngildi og virðingu
• Umhverfið
• Náungakærleik
• Rétt og rangt
• Eignarrétt
• Fyrirgefningu

Þrepamarkmið aðalnámskrár Myndspjöldin Undrið

Viðauki 1

jólasálma og kynnist íslenskum jólasiðum

• kynnist sögunum af bernsku Jesú og heyri um daglegt líf 

og aðstæður á hans dögum

• kynnist afstöðu Jesú til barna, m.a. með frásögunni Jesús 

blessar börnin

• fái tækifæri til leikrænnar tjáningar á atburðum úr 

biblíusögunum

• heimsæki kirkju og skoði helstu kirkjumuni

• þekki tilefni páskanna

• geri sér ljóst hvað bæn er og læri að þekkja Faðir vor og 

aðrar valdar bænir

• Fyrirgefningu
• Boðun Maríu
• Fæðingu Jesú
• Jólin
• Hátíðir hjá öðrum trúfélögum
• Skírnina
• Athafnir í öðrum trúfélögum
• Daglegt líf á dögum Jesú
• Jesús og börnin
• Mettun þúsundanna
• Bænina
• Innreið Jesú í Jerúsalem
• Upprisuna
• Kirkjuna
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Þrepamarkmið fyrir 2. bekk

Nemandi

• temji sér umburðarlyndi í samskiptum við aðra, t.d. með því að 

fást við efni um góðvild, miskunnsemi, sannsögli og hjálpsemi 

og vandamál tengd einelti og bakmælgi

• kynnist völdum frásögum úr Gamla testamentinu í einfaldaðri 

mynd, t.d. frásögunni af Adam og Evu í aldingarðinum Eden, 

Kain og Abel og Nóa

• viti hvað aðventa merkir og hafi kynnst siðum og tónlist sem 

tengist henni

Fjallar um
• Biblíuna
• Æsku Jesú
• Sköpunarsöguna
• Söguna af Adam og Evu
• Bænina
• Kain og Abel
• Nóa og flóðinu
• Babelsturninn
• Jólin
• Fæðingu Jesú

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Regnboginn Bókin Trúarbrögðin okkar

Fjallar m.a. um
• Mismunandi trúarbrögð
• Gyðingdóm og Islam og segir 

frá því með frásögn frá barni
• Nokkrar hátíðir úr gyðingdómi 

og Islam

Viðauki 1

tengist henni

• kynnist frásögum og dæmisögum úr lífi Jesú, t.d. af góða 

hirðinum, týnda sauðnum, Sakkeusi, Bartímeusi blinda og 

fiskidrættinum mikla

• kynnist frásögum af dauða og upprisu Jesú

• skoði og ræði listaverk sem túlka efni Biblíunnar og fái tækifæri 

til eigin listsköpunar

• fái fyrstu kynni af gyðingdómi og íslam með frásögnum af 

jafnöldrum

• þekki eina af hátíðum gyðingdóms og íslams, t.d. ljósahátíð 

(hanukka) í gyðingdómi og föstulokahátíðinni (Id al-Fitr) í íslam

• Fæðingu Jesú
• Fiskveiðina miklu
• Jesús og börnin
• Góða hirðirinn
• Lækningar Jesú
• Sakkeusi tollheimtumanni
• Bartemiusi blinda
• Einelti og baktal
• Páskana
• Að missa einhvern sem við 

elskum
• Kirkjuhúsið

Með bókinni fylgir handbók handa 
kennara sem inniheldur ítarefni
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Þrepamarkmið fyrir 3. bekk

Nemandi

• fái þjálfun í að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum með því að 

fást við efni sem tengjast jafnrétti og jafngildi og kjarki til að fylgja 

sannfæringu sinni

• kynnist frásögunum af ættfeðrunum Abraham, Ísak og Jakobi og 

frásögunni af Jósef

• auki við þekkingu sína á atburðum tengdum jólum, t.d. með sögunum 

af vitringunum frá Austurlöndum og flóttanum til Egyptalands

• þekki valdar frásögur og dæmisögur úr Nýja testamentinu, t.d. af 

köllun fyrstu lærisveinanna, mettun þúsundanna, lækningunni við 

Fjallar um
• Ættfeðurna Abraham, Ísak 

og Jakob
• Frásöguna af Jósef
• Jólin
• Flóttann til Egyptalands
• Nýbúa á Íslandi
• Lærisveina Jesú
• Mettun þúsundanna
• Dóttir Jaírusar

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Stjarnan Bókin trúarbrögðin okkar

Fjallar m.a. um
• Búddhadóm og Hindúasið 

og segir frá því með frásögn 
frá barni

• Hátíðir í Búddhadómi og 
Hindúasið.

Viðauki 1

köllun fyrstu lærisveinanna, mettun þúsundanna, lækningunni við 

Betesdalaug, dóttur Jaírusar, eyri ekkjunnar og týndu drökmunni

• þekki atburði pálmasunnudags, skírdags, föstudagsins langa og 

páskadags

• kynnist frásögum af atburðum sem áttu sér stað eftir upprisu Jesú, 

t.d. förinni til Emmaus og frásögunni af himnaför Jesú

• kynnist íslenskum sálmum, myndlist og tónlist sem tengist jólum og 

páskum

• viti hvað kristniboð er og kynnist starfi íslenskra kristniboða erlendis

• kynnist kjörum landflótta barna og starfi þeim til hjálpar

• fái fyrstu kynni af búddadómi og hindúasið með frásögnum af 

jafnöldrum

• þekki eina hátíð í búddadómi og hindúasið, t.d. holi í hindúasið og 

hátíð tengda atburðum í lífi Búdda

• Týndu drökmuna
• Kjark til að fylgja eigin 

sannfæringu
• Páskana
• Förina til Emmaus
• Upprisu Jesú
• Kristniboð

Með bókinni fylgir handbók 
handa kennara sem inniheldur 
ítarefni.
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Þrepamarkmið fyrir 4. bekk (1/2)

Nemandi

• þroski með sér tillitssemi og nærgætni í samskiptum við aðra

• læri að meta það sem vel er gert og öðlist hæfni til að hrósa og 

uppörva aðra

• kynnist frásögunum af Móse, dvöl Ísraelsmanna í Egyptalandi 

og brottförinni þaðan og öðlist skilning á merkingu 

páskahátíðar Ísraelsþjóðarinnar

• þekki aðdragandann að fæðingu Jesú, svo sem frásögurnar af 

Fjallar um
• Ættfeður Ísraels
• Frásögur af Móse
• Páskahátíð Ísraelsþjóðar
• Jólin
• Jóhannes skírara og Jesús
• Að gefa og þiggja
• Brúðkaupið í Kana
• Lækningum Jesú á hvíldardegi
• Miskunnsama Samverjann

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Birtan

Viðauki 1

• þekki aðdragandann að fæðingu Jesú, svo sem frásögurnar af 

fæðingu Jóhannesar skírara, boðun Maríu og jólaguðspjall 

Lúkasar

• þekki sögu aðventukransins og jólatrésins, táknræna merkingu 

og siði tengda þeim

• kynnist enn frekar frásögum og dæmisögum úr Nýja 

testamentinu m.a. frásögunum af skírn Jesú, brúðkaupinu í 

Kana, ekkjunni í Nain, lækningum Jesú á hvíldardegi, 

faríseanum og tollheimtumanninum, miskunnsama 

Samverjanum og vakningu Lasarusar frá dauðum

• Jesú reisir fólk frá dauðum
• Faríseann og tollheimtumanninn
• Nærgætni í samskiptum við aðra
• Mörtu og Maríu
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Þrepamarkmið fyrir 4. bekk (2/2)

Nemandi

• auki þekkingu sína á dauða og upprisu Jesú, t.d. með kynnum af 

frásögum af yfirheyrslunum yfir Jesú og dauðadómnum, sögunni af 

ferð kvennanna að gröfinni á páskadagsmorgni og þekki frásöguna af 

því þegar Jesús birtist lærisveinum sínum við Tíberíasvatnið eftir 

upprisuna

• þekki frásöguna af atburðum hvítasunnudags og geri sér grein fyrir 

merkingu hans fyrir kristna kirkju

• kunni skil á kirkjuárinu, helstu hátíðum og merkingu ólíkra lita í 

Fjallar um
• Páskana
• Birtingu Jesú við Tíberíasvatn
• Atburði hvítasunnudags
• Kirkjuna og tákn hennar
• Ýmsar kirkjulegar athafnir

Bókin er myndskreytt með mörgum frægum listaverkum úr 
kristinni trú og með henni fylgir handbók handa kennara sem 
inniheldur ítarefni

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Birtan

Viðauki 1

• kunni skil á kirkjuárinu, helstu hátíðum og merkingu ólíkra lita í 

helgihaldinu

• heimsæki kirkju og þekki nokkur trúarleg tákn og merkingu þeirra, 

kunni skil á guðsþjónustunni og helstu kirkjulegum athöfnum, svo 

sem skírn, fermingu, hjónavígslu og útför

• kynnist enn frekar íslenskri sálmahefð og trúarlegri tónlist og myndlist

• fræðist um uppruna, sögu og útbreiðslu gyðingdóms

• kynnist helgiriti gyðingdóms og völdum textum

• þekki guðsmynd og trúariðkun gyðinga

• kynnist öðrum völdum þáttum gyðingdóms, m.a. helgistöðum, 

sýnagógu, táknum, hátíðum og siðum

Bókin Trúarbröðin okkar
Fjallar m.a. um
• Gyðingdóm og segir frá honum með frásögn barns
• Ýmsa þætti og hátíðir í gyðingdómi
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Þrepamarkmið fyrir 5. bekk (1/2)

Nemandi

• fáist við efni tengt sáttfýsi og fyrirgefningu og gildi þessa, bæði 

trúarlega og í samskiptum manna á milli

• þekki valda þætti úr sögu Ísraelsþjóðar frá brottförinni frá 

Egyptalandi til landnáms í Kanaanslandi, m.a. atburðina við 

Sínaí, sáttmálann (boðorðin) og Jósúa og hlutverk hans

• kanni merkingu aðventutímans í kristnu helgihaldi, uppruna 

jólahalds kristinna manna og söguna af heilögum Nikulási

Fjallar um
• Brottför Ísralesmanna frá Egyptalandi
• Fyrirgefningu
• Landnámið í Kanaan
• Jesús tólf ára
• Jólin
• Jólasveininn
• Jesús, líf hans og starf
• Hugmyndir gyðinga um frelsarann
• Jesús í samkunduhúsinu í Nasaret
• Orð hans „Ég er...“

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Brauð lífsins

Viðauki 1

jólahalds kristinna manna og söguna af heilögum Nikulási

• fræðist um hugmyndir gyðinga um Messías og hvernig Jesús 

heimfærði þær á sjálfan sig, m.a. söguna af Jesú tólf ára í 

musterinu, prédikun hans í Nasaret, „ég er“ orð hans, játningu 

Símonar Péturs og frásögurnar af hórseku konunni og því 

þegar Jesús lægði storminn

• kynnist völdum sögum af lækningakraftaverkum Jesú, m.a. 

sögunni af lama manninum, krepptu konunni og holdsveiku 

mönnunum tíu, læri um aðdragandann að handtöku Jesú og 

ástæður hennar og kunni skil á atburðum skírdags og 

föstudagsins langa

• Orð hans „Ég er...“
• Kennslu Jesú
• Jesús kyrrir vindinn
• Játningu Símonar Péturs
• Jesús rekur burt óhreinan anda
• Jesús læknar konu í Kapernaum
• Jesús fyrirgefur syndir
• Páskana
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Þrepamarkmið fyrir 5. bekk (2/2)

Nemandi

• kynnist Passíusálmum Hallgríms Péturssonar og ævi hans

• kynnist því hvernig listamenn hafa túlkað píslir og dauða Jesú í 

myndlist, tónlist og bókmenntum og fái tækifæri til eigin 

listsköpunar

• öðlist skilning á ástæðunum fyrir kristniboðs- og hjálparstarfi 

kristinnar kirkju og þekki til einstaklinga sem unnið hafa að því

• kunni skil á aðdragandanum að því að Íslendingar tóku kristni 

og sjálfri kristnitökunni á Alþingi

Fjallar um
• Kristniboðs- og hjálparstarf
• Kristnitöku Íslendinga 

Bókin er myndskreytt með ýmsum kristilegum myndum og 
listaverkum og með henni fylgir handbók handa kennara sem 
inniheldur ítarefni

Bókin Islam – Að lúta vilja Guðs

Fjallar um
• Islam og múslima
• Ismael
• Samfélagið sem Múhameð ólst upp í

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Brauð lífsins

Viðauki 1

og sjálfri kristnitökunni á Alþingi

• fræðist um uppruna og sögu Íslams, m.a. um Múhameð, 

kenningu hans og stöðu í Íslam

• kynnist Kóraninum, helgiriti múslima, og völdum textum, t.d. 

upphafskaflanum, al Fatiha 

• þekki guðsmynd og trúariðkun múslima, m.a. stoðirnar fimm

• kynnist öðrum völdum þáttum Íslams, svo sem mosku, 

helgistöðum, táknum, hátíðum og siðum

• fái vitneskju um hugtakið heilagur og mismunandi merkingar 

þess og temji sér virðingu fyrir því sem öðrum er heilagt

• Samfélagið sem Múhameð ólst upp í
• Æska Múhameðs og opinberun
• Kóraninn
• Múhameð boðar nýja trú – aðeins einn Guð
• Árásir á Múhameð og fylgjendur hans
• Konur í Islam
• Fóttann til Medínu
• Helgidaga múslima
• Helgistaði múslima og moskur
• Jihad
• Múhammeð snýr aftur til Medínu
• Afstöðu Islam til annarra trúarbragða
• Síðustu ár Múhameðs
• Stoðirnar 5
• Nafna og greftrunarsiði í Islam
• Útbreiðsla Islam og arfleið
• Múslima á Íslandi
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Þrepamarkmið fyrir 6. bekk (1/2)

Nemandi

• fáist við siðferðileg efni tengd minnihlutahópum og fötluðum og 

samskiptum nemenda, svo sem einelti og hópþrýstingi

• öðlist skilning á mikilvægi umhverfis- og náttúruverndar og temji sér 

ábyrga afstöðu í þeim efnum

• þekki grundvöll kristinnar sköpunartrúar og geri sér ljósa ábyrgð 

mannsins á sköpunarverkinu, sjálfum sér og náunga sínum

• fái tækifæri til að ræða mismun á trú og vísindum í tengslum við 

sköpunartexta Biblíunnar

Fjallar um
• Sköpunarverkið og ábyrgð á því
• Syndafallið
• Dómarana Debóru, Gídeon og Samúel
• Konungsríki Ísrael og sögu þess í tíð Sál, Davíðs og Salómons
• Klofningu Ísraelsríkis
• Jólin
• Týnda soninn
• Kvöldmáltíðina miklu
• Mustarðskornið og súrdeigið
• Páskana

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Ljós heimsins

Viðauki 1

• kynnist dómara- og konungatímabilinu í sögu Ísraelsþjóðarinnar þar 

til ríkið klofnar, speki Salómons og sálmum Davíðs

• komist í kynni við jólaguðspjall Jóhannesar og merkingu táknanna 

ljós og orð, skilji hvers vegna Jesús var kallaður sonur Davíðs með 

tilvísun í Messíasarspádóma Gamla testamentisins

• kynnist og geti dregið lærdóm af nokkrum af dæmisögum Jesú, m.a. 

um synina tvo, kvöldmáltíðina miklu, sáðmanninn, mustarðskornið og 

súrdeigið

• þekki atburði páskadags, hina kristnu upprisutrú og viðbrögð 

lærisveina Jesú við dauða hans og upprisu
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Þrepamarkmið fyrir 6. bekk (2/2)

Nemandi

• geri sér grein fyrir því hvaða þýðingu krossdauði Jesú og upprisutrúin 

hefur fyrir kristna menn

• öðlist þekkingu á atburðum hins fyrsta hvítasunnudags og kynnist 

frumsöfnuðinum, m.a. með frásögum af gjöf heilags anda, Stefáni 

píslarvotti og köllun Sáls frá Tarsus, og skilji tengsl tilbeiðslu og 

guðsþjónustu frumsafnaðarins við kristið helgihald nú á dögum

• þekki postullegu trúarjátninguna og geri sér grein fyrir því að hún felur 

í sér grundvallaratriði kristinnar trúar og er sameiginlegur arfur nær 

allra kristinna kirkjudeilda

Fjallar um 
• Páskana
• Hvítasunnuna
• Stefán píslarvott
• Pál postula
• Frumsöfnuðinn
• Trúarjátninguna

Bókin er myndskreytt með ýmsum kristilegum myndum og listaverkum og 
með henni fylgir handbók handa kennara sem inniheldur ítarefni.

Bókin Hindúismi – Guð í mörgum myndum
Fjallar um
• Lífssýn hindúa

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Ljós heimsins

Viðauki 1

• kynnist íslenskum sálmakveðskap á 20. öld

• þekki algengustu tákn kristninnar og merkingu þeirra og fái tækifæri 

til að kynnast því hvernig listamenn hafa notað þau í listsköpun sinni

• fræðist um uppruna og útbreiðslu hindúasiðar

• þekki dæmi um helgirit hindúasiðar og kynnist völdum textum úr þeim

• þekki guðsmynd og trúariðkun hindúa

• kynnist öðrum völdum þáttum úr hindúasið, m.a. helgistöðum, 

musterum, táknum, hátíðum og siðum

• Lífssýn hindúa
• Rætur trúarinnar
• Helgirit Hindúa
• Brahman
• Guði og gyðjur
• Ganesha
• Guðinn Visnú
• Guðlega sendiboða
• Endurholdgun
• Karma
• Moksha – frelsi
• Leið trausts og tilbeiðslu
• Leið góðra verka
• Leið þekkingar
• Jógaæfingar
• Fjölskyldulíf
• Musteri
• Pílagrímsferðir
• Hátíðir
• Hindúa á Íslandi
• Mikilvæg ártöl
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Þrepamarkmið fyrir 7. bekk (1/2)

Nemandi

• geri sér grein fyrir og þjálfist í að ræða siðferðileg gildi og 

álitamál er lúta að jafnrétti, mannréttindum, kjörum flóttamanna 

og misskiptingu lífsgæða í heiminum

• kynnist þáttum úr sögu Ísraelsþjóðarinnar frá því að ríkið 

klofnaði og til heimkomunnar úr útlegðinni í Babýlon

• þekki dæmi um nokkra spámenn og skilji félagslegt og 

trúarlegt hlutverk þeirra, m.a. Elía, Amos, Jesaja og Jeremía

Fjallar um
• Biblíuna
• Heimkomuna frá útlegðinni í Babýlon
• Ísrael og Júda
• Spámenn Gamla testamentisins
• Jólin
• Frásagnir Matteusar af Jesú
• Jafnrétti
• Flóttamenn
• Mannréttindi
• Misskiptingu lífsgæða í heiminum

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Upprisan og lífið

Viðauki 1

• fái vitneskju um aðstæður gyðinga síðustu aldirnar fyrir Krist

• læri um frásagnir Matteusar guðspjallamanns af 

aðdragandanum að fæðingu Jesú og atburðum sem tengjast 

komu vitringanna frá Austurlöndum

• verði kunnugur völdu efni úr Matteusarguðspjalli og hafi lesið 

það í samhengi með sérstakri áherslu á fjallræðuna

• skilji merkingu bænarinnar Faðir vor

• kynnist kristniboðsstarfi Páls postula, hvernig kristin trú 

breiddist út um Rómaveldi og hvernig kirkjan þróaðist undir 

forystu biskupsins í Róm, páfans

• Misskiptingu lífsgæða í heiminum
• Faðir vorið
• Pál postula og kristna trú í Rómaveldi
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Þrepamarkmið fyrir 7. bekk (2/2)

Nemandi

• kanni sögu miðaldakirkjunnar á Íslandi með sérstakri áherslu á 

klaustur og biskupsstóla

• kynnist trúarlegri tjáningu í íslenskri ljóðlist

• kunni skil á siðbót Marteins Lúters og tildrögum hennar, 

hvernig siðbótin barst til Íslands og festist í sessi, m.a. með 

útgáfustarfi Guðbrands Þorlákssonar og Odds Gottskálkssonar

• kynnist tjáningu trúar í listsköpun miðalda

Fjallar um
• Siðbótina á Íslandi
• Martein Lúther

Bókin er myndskreytt með ýmsum kristilegum myndum og 
listaverkum og með henni fylgir handbók handa kennara sem 
inniheldur ítarefni.

Bókin Búddha – Leiðin til Nirvana

Fjallar um
• Gimsteinana þrjá

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Upprisan og lífið

Viðauki 1

• kynnist tjáningu trúar í listsköpun miðalda

• fræðist um uppruna og sögu búddadóms, m.a. um valda þætti í 

sögu og kenningu Siddharta Gautama

• þekki dæmi um helgirit búddadóms og kynnist völdum textum 

úr þeim

• kynnist trúarjátningu og trúariðkun búddatrúarmanna

• kynnist öðrum völdum þáttum búddadóms, m.a. musterum, 

klaustrum, helgistöðum, táknum, hátíðum og siðum

• þjálfist í að nýta sér upplýsingatækni til að leita svara við 

spurningum um trúarleg og siðferðileg efni og meta þau

• Búddha
• Siddharta Gautama
• Dharma
• Karma
• Sangha
• Pílagrímsferðir
• Lífsreglurnar
• Útbreiðslu trúarinnar
• Mismunandi stefnur
• Helgiritin
• Fjölskyldulíf
• Búddhadag
• Búddhatrú nú á tímum
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Þrepamarkmið fyrir 8. bekk

Nemandi

• fáist við siðferðileg viðfangsefni sem tengjast fjölskyldulífi, svo sem 

samskiptum á heimili, jafnrétti kynjanna, kærleika, gagnkvæmu 

trausti og virðingu, sáttfýsi og fyrirgefningu

• tileinki sér ábyrg samskipti í jafnaldrahópnum með því að fást við 

viðfangsefni sem tengjast samskiptum kynjanna, vináttu, heiðarleika, 

trúnaði og orðheldni

• temji sér sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum með því að fást við 

viðfangsefni sem tengjast hópþrýstingi, einurð til að standa við eigin 

sannfæringu og virðingu fyrir sannfæringu annarra

Fjallar um
• Bernskuna
• Æskuna – unglinga eða gelgjur
• Ellina
• Lífið sem fljót
• Vináttu
• Frá vináttu að ást
• Ást og tíma
• Ást og kynlíf
• Sambúð
• Jafnrétti
• Tilgang lífsins
• Trú í heimspeki
• Hvernig trúin ræður 

tilgangsgátuna

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Leið þín um lífið – Siðfræði fyrir ungt fólk

Viðauki 1

sannfæringu og virðingu fyrir sannfæringu annarra

• kunni skil á helstu kristnu trúfélögunum sem starfa hér á landi, hvað 

greinir þau hvert frá öðru og hvað þau eiga sameiginlegt og þekki til 

einingarviðleitni kristinna manna í samtímanum

• kunni skil á ritunarsögu Biblíunnar, geri sér grein fyrir ólíkum flokkum 

rita hennar og eðli þeirra og öðlist nokkra færni í notkun hennar og 

túlkun valinna biblíutexta

• geri sér grein fyrir mikilvægi Biblíunnar í lífi kirkjunnar og kristinna 

manna

• geti greint áhrif Biblíunnar á íslenska tungu, bókmenntir og listsköpun

• kynnist helgiritum annarra trúarbragða og völdum textum úr þeim, t.d. 

Kóraninum (Íslam), Bhagavad Gita (Hindúasið) og Dhammapada 

(Búddadóm)

tilgangsgátuna
• Hugleiðingu um trúarbrögðin
• Dultrú 
• Hvernig haga skal lífinu
• Tímaskipulag
• Vinnutíma og vinnuviku
• Starfsval
• Skólann
• Frítíma
• Hamingjuríkt líf
• Náttúru og tækni
• Margbreytileika lífsins
• Ákvarðanatöku
• Ábyrgð og samvisku
• Ábyrgð og vald
• Ábyrgð í vísindum og tækni
• Ábyrgð gagnvart komandi 

kynslóðum
• Viðmið og gildi lífsins
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Þrepamarkmið fyrir 9. bekk

Nemandi

• geri sér grein fyrir eðli og fjölbreytileika trúarbragða og 

trúariðkunar og áhrifum þeirra á siði og menningu

• þekki helstu hugtök og fyrirbæri, svo sem andahyggju, galdur, 

dulmegin (mana), guðsmynd, bæn, hugleiðslu, fórnir og hvað í 

þeim felst

• geti greint helstu trúarleg embætti og hvaða hlutverki þau 

gegna, svo sem embætti presta, spámanna, töframanna og 

höfðingja

• geti sagt deili á megineinkennum, inntaki og helgisiðum helstu 

Fjallar um
• Trúarbrögð víðs vegar um heiminn
• Gyðingdóm
• Kristna trú
• Islam
• Hindúasið
• Búddhadóm
• Bahá’ítrú
• Síkhar
• Kínversk trúarbrögð
• Samanburð trúarbragða

Þrepamarkmið aðalnámskrár Bókin Maðurinn og trúin

Viðauki 1

trúarbragða heims auk Kristni, svo sem Gyðingdóms, Íslams, 

Hindúasiðar og Búddadóms, og útbreiðslu þeirra

• öðlist nokkra þekkingu á Ásatrú, Bahá'ítrú, Síkatrú, Taóisma, 

Konfúsíusarhyggju og ættbálkatrú

• nái nokkru valdi á að bera saman meginatriði ólíkra 

trúarbragða, svo sem sögu, guðshugmyndir, tilveruskilning, 

mannskilning, frelsunarleiðir, hugmyndir um dauðann, helgirit, 

helgisiði og siðgæði

• kynnist listsköpun sem ólík trúarbrögð hafa fætt af sér, m.a. 

byggingarlist helgidóma, myndlist, tónlist, bókmenntir og 

kvikmyndir

• læri að nýta sér fjölmiðla og upplýsingatækni á gagnrýninn hátt 

til að afla sér efnis um trúarbrögð og lífsviðhorf
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Þrepamarkmið fyrir 10. bekk

Nemandi

• geti sagt deili á nokkrum siðfræðilegum hugtökum, m.a. 

veraldlegum, andlegum og siðferðilegum gæðum, siðfræði, 

siðferði, lagareglu, siðareglu, siðvenju, dyggðum, löstum og 

kristilegu siðgæði

• geri sér grein fyrir ábyrgð, réttindum og skyldum einstaklings í 

lýðræðisþjóðfélagi

• temji sér virðingu fyrir gildi vinnunnar og siðferðilegri ábyrgð 

• þjálfist í að ræða álitamál sem upp koma þegar lög stríða gegn 

trú og siðgæðisvitund einstaklinga

• geri sér grein fyrir því að hann er hluti af stærri heild í samfélagi 

þjóðanna og öðlist skilning á misskiptingu lífsgæðanna og 

ólíkum kjörum einstaklinga og þjóða

• temji sér umburðarlyndi og virðingu fyrir ólíkum einstaklingum, 

kynþáttum og þjóðum í ljósi jafngildis og jafnréttis allra manna

Þrepamarkmið aðalnámskrár

Viðauki 1

sem tengist henni og geri sér grein fyrir vanda atvinnuleysis

• geri sér grein fyrir gildi jákvæðra lífsviðhorfa og gildismats sem 

mikilvægs þáttar í heilbrigðri sjálfsvitund

• fáist við viðfangsefni sem tengjast mannskilningi, mannhelgi og 

verndun lífs og rækti með sér virðingu fyrir lífinu

• glími við siðferðileg viðfangsefni sem tengjast lífi og dauða, 

sjúkdómum og sorg, mótlæti og vonbrigðum

• fáist við efni er tengist frelsi og réttlæti, lögum og refsingu og 

læri að meta gildi laga og löghlýðni

• glími við vandamál tengd stríði og læri að meta gildi 

friðsamlegra lausna á ágreiningsmálum

• ræði álitamál um umhverfisvernd og nýtingu auðlinda annars 

vegar og efnahagslegar og tæknilegar framfarir hins vegar

• þjálfist í að greina siðferðileg álitamál og umræðu í nútímanum, 

svo sem í fjölmiðlum, bókmenntum, kvikmyndum og 

dægurtónlist

• læri að nýta sér fjölmiðla og upplýsingatækni til að afla efnis í 

umræður um siðferðileg álitamál og þjálfist í að meta efni 

þessara miðla á gagnrýninn hátt
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