
Vidauki 5 

Viðtal við kennara í Víðistaðaskóla 

Viðtal við Hrafnhildi Helgadóttur kennara í 5. bekk 

 

A: Hvað reynið þið að kenna þetta oft í viku? 

 

H:Að meðaltali einu sinni í viku, ég setti það einu sinni í viku í skólanámskrána 

 

A:Og hvað ertu að kenna?  

 

H:Við erum með Brauð lífsins 

 

A:Kennslubókina sem gefin er út fyrir 5. bekk? 

 

H:Já 

 

A:Og svo kennirðu Islam? 

 

H:Já, við erum að klára Brauð lífsins núna og þá förum við að byrja á Islam 

 

A:Hvað fórstu í í Brauð lífsins? 

 

H:Ég fór í alla bókina en lagði mesta áherslu á jólin og páskana 

 

A:Og tókstu þá alveg sögurnar úr Nýja og Gamla testamenntinu, jólin og 
páskana og allt? 

 

H: já, oftast las ég þetta bara fyrir þau og svo svöruðu þau spurningum. Stundum 
tókum við rispur þar sem þau lásu og svöruðu sjálf. Mér finnnst þau bara fylgjast 
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betur með ef ég les og líka ef þau fá að gera eitthvað annað á meðan. Við vorum 
með litabækur þar sem þau dunda sér við að lita eitthvað og hlusta. Við byrjuðum 
með þessa vinnubók (sýnir A4 vinnubók með kristinfræði) en hún var alveg 
drepleiðinleg. Svo fengum við þetta (sýnir aðra A4 vinnubók með kristinfræði) frá 
Áslandsskóla og það var miklu skemmtilegra. Þar eru myndir sem þau geta litað 
og miklu skemmtilegri verkefni og miku skemmtilegra sett upp. Þau geta svarað 
spurningunum sjálf í þessu en í hinu þurfti ég að svara þessu öllu.  

 

A:Hvernig finnst krökkunum þetta? 

 

H:Bara gaman, miklu skemmtilegra eftir að ég fór að nota þessa bók. Núna 
tókum við páskana svolítið vel. Þau tóku vel eftir og vissu alveg hvað við vorum 
að tala um 

 

A:Og hvernig ætlið þið svo að fara í Islam? 

 

H:Örugglega bara svipað. Það verður vinnubók og við erum bara að byrja í 
þessu á mánudaginn. Skoðum kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja. 

 

A:Þið hafið lagt af stað með ákveðin markmið með skólanámskránni og fylgið 
þeim alveg eftir? 

 

H:Já, síðan við byrjuðum, og við vildum hafa kristinfræðina fram yfir páska og 
fara í svo í Islam. Mér fannst ekki alveg meika sens að byrja á Islam og fara svo í 
páskafrí. Það er miklu raunverulegra. 

 

A:Heyrðu þá er þetta bara flott. Takk kærlega fyrir 


