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Kennslubókin „Svona er lífið!“ er frábrugðin öðrum kennslubókum í kristnum fræðum þar 

sem bókin er ekki einungis byggð upp sem fræðslubók, heldur meira eins og áhugaverð 

ævintýrasaga sem fléttar saman reynslu, tilfinningar og kringumstæður grunnskólanemenda 

á miðstigi við sögur og frásagnir Biblíunnar. Bókin höfðar einnig til lífsleiknikennslu og er 

því kjörið að samþætta kennslu í kristnum fræðum og lífsleikni með þessari kennslubók. 

Ef miða á við vinsælasta lesefni barna á þessum aldri þá virðist sem dulúð og ævintýralegur 

blær sé það sem nær athygli barna á þessu aldurskeiði og því hefur höfundur reynt að 

„klæða“ bókina í svipaðan búning með von um að kennsluefnið veki frekari áhuga 

nemandans. 

Markmið bókarinnar er að kynna fyrir nemendum viðhorf og gildi Biblíunnar sem 

nemendur geta tengt við kringumstæður lífsins og nýtt sér til réttrar breytni.  

„Lífsleikni er námsgrein sem á að veita börnum og ungmennum fróðleik um ýmislegt í lífinu 

sem ekki er fjallað um í hefðbundum námsgreinum, gera þau leikin í að lifa lífinu, kenna 

þeim listina að lifa.“(wikipedia) 

Höfundur telur að með „nýrri“ tækni gæti kristifræðikennsla vel skilað þessum fróðleik til 

nemenda, ef námsefnið er miðað að áhugasviði nemandans með stuðningi við jákvæða 

breytni. Siðferðisleg gildi úr sögum Biblíunnar er miðdepill kennslunnar en klætt í 

skemmtilega unglingasögu. Námsefnið er samfélagsmiðað (Arthur K Ellis. 2004) og höfðar 

til málefna samfélagsins í dag. Einnig má ætla að námsbókin sé ögn endurreisnarmiðuð 

(Michael Schiros. 2008) með björgunaraðgerðir í huga, með nýrri eða það má kannski segja 

gamalli sýn þ.e á gömlu góðu gildin sem íslenskt samfélag var byggt á. 

Tekið er mið af aðalnámskrá grunnskólanna og reynt að uppfylla þau áfangamarkmið 

kristinfræðinnar sem snúa að sögum Biblíunnar.  Einnig er tekið mið af áfangamarkmiði í 

lífsleikni. 

Dæmi: 

• Að nemendur kynnist mikilvægum frásögum Biblíunnar, sem hafa haft mótandi áhrif á 

íslenska menningu og samfélag. 

INNGANGUR 
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• Að nemendur öðlist gott innsæi í kristilegt siðgæði og tileinki sér samskiptareglur sem 

byggjast á kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti og umhyggju fyrir öðrum mönnum, 

öllu lífi og umhverfi. 

• Að nemendur geri sér grein fyrir siðferðilegum gildum og siðferðilegum álitamálum er 

lúta að jafnrétti, mannréttindum, kjörum flóttamanna og misskiptingu lífsgæða í 

heiminum og þjálfist í að ræða þau. 

• Að nemendur kynnist og geti dregið lærdóm af nokkrum af dæmisögum Jesú.  

 (Aðalnámskrá grunnskólanna, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði. 2007) 

 

Út frá áfangamarkmiðum lífsleikni fyrir nemendur í lok 7. bekkjar eiga nemendur að kunna 

að tileinka sér ákveðna færni í sjálfsþekkingu, samskiptum, sköpun og lífsstíl. 

Dæmi. 

• Nemendur eiga að gera sér grein fyrir hvernig tilfinningar hafa áhrif á hegðun og 

samskipti, öðlast styrk í að segja frá og bregðast rétt við misbeitingu og neikvæðu 

áreiti í samskiptum. 

• Nemendur eiga að hafa lært að nýta sér fjölbreytilegar aðferðir í samskiptum til að: 

 geta sýnt sanngirni 

 sýnt réttlæti og kurteisi 

 leysa ágreining á farsælan hátt. 

 geta staðist neikvæðan þrýsting frá jafningjum og gagnvart áróðri 

umhverfisins. 

(Aðalnámskrá gunnskólanna, lífsleikni. 2007) 

Sögupersónur og mikilvæg atriði 

Arnar er 11 ára strákur sem býr í Vesturbænum í Reykjavík. Hann býr í fjögurra herbergja 

íbúð með foreldrum sínum og systir sem er reyndar hálfsystir hans. Mamma hans, Kristín 
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Sævarsdóttir á Elsu úr fyrra hjónabandi en Elsa er 14 ára. Pabbi hans heitir Friðrik 

Magnússon.  

Arnar er í Melaskóla og hefur gengið ágætlega, en á síðasta misseri dalaði svolítið áhuginn á 

náminu. Hann æfir sund með sunddeild KR og finnst það gaman, en honum finnst ekki eins 

gaman að taka þátt í mótum. Arnar er svolítið feiminn strákur og óframfærinn.  

 

Tinna er 11 ára stelpa sem er nýflutt í vesturbæinn. Hún bjó í Danmörku í 2 ár með 

foreldrum sínum þar sem pabbi hennar, Hafsteinn Pálmason var að setja upp íslenskt 

lyfjafyrirtæki. Mamma hennar Anna Birna Hjálmtýsdóttir er viðskiptafræðingur og vinnur í 

banka. Tinna er einkabarn. Aðal áhugamál Tinnu eru snjóbretti og motorcross. Tinnu gengur 

vel í skólanum og er lífsglöð, hress en er oft á tíðum dálítið hvatvís stelpa. Þ.e hún 

framkvæmir oft áður en hún hugsar. 

 

Hákon er bara Hákon, hrekkjusvín sem hefur gert líf Arnars erfitt síðustu árin. Þeir hafa 

verið saman í bekk síðan þeir voru 6 ára gamlir og voru meira að segja eitt sinn ágætis vinir. 

En síðustu þrjú árin hafa þeir helst ekki getað horfst í augu og hvað þá talast við nema þá til 

að hreita ónotum í hvorn annan. Þegar Arnar er spurður hvað gerðist á milli þeirra  man 

hann eiginlega ekki hvað var upphafið af þeirra óvináttu. Það er eins og hann minni að það 

hafi eitthvað að gera með hjólabrettið hans, því Hákon tók það í leyfisleysi og skilaði því 

með stórri rispu á ! 

Sigurlaug gamla er frænka Arnars sem á heima rétt hjá bakaríinu nálægt skólanum. Tinna 

og Arnar labba þar oft framhjá á leiðinni heim úr skólanum. Hún býr ein í litlu skrítnu húsi. 

Hún er mjög góðleg og biður þau stundum um að hlaupa fyrir sig út í bakarí og gefur þeim 

sitthvorn snúðinn fyrir greiðann. Hún á líka afar krúttilegan kött sem heitir Snoppa. Eitt sinn 

biður Sigurlaug þau um að passa kisu því hún er að því komin að gjóta, Sigurlaug þarf að 

skreppa frá en vill ekki skilja Snoppu eftir umsjónarlausa. 

Heima hjá Sigurlaugu er rosalega stór bók sem hefur undarlegt aðdráttarafl. Bókin er læst 

með lykli en á einhvern óskiljanlegan hátt finna þau lykilinn og opna bókina. Bókin fer með 

þau vinina í ævintýralegt ferðalag aftur í tímann sem á eftir að hafa mikil áhrif á líf þeirra.  
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Bókin býr yfir yfirnáttúrulegum krafti og vekur forvitni barnanna í fyrsta kafla bókarinnar. 

Útlit bókarinnar var það sem vakti athygli barnanna í fyrstu en síðan finna þau fyrir 

óútskýranlegu aðdráttarafli til bókarinnar. Þegar bókin er opnuð „sogar“ hún vinina til 

fortíðar á Biblíuslóðir og þar verða þau vitni að mörgu athyglisverðu og lærdómsríku.  

Þeim er fenginn lykill að bókinni eftir fyrsta ferðalagið og í lok hvers ferðalags er búið að 

grafa vers úr Biblíunni eða aðra speki sem verður þeirra „lykill“ við úrlausn vandamála. 

Hver kafli í bókinni hefur yfirskrift dyggðar eða góðra gilda og inniheldur vangaveltur 

Arnars og Tinnu um einhver ákveðin málefni sem þeim liggur á hjarta, eða verða á vegi 

þeirra.  
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Viðfangsefni bókarinnar: 

• Tilfinningar   

• Trúarvitund  

• Viðmiðun – samviskan 

• Sjálfskoðun 

• Biblíusögur 

 

Yfirferð: 

Bókin er skrifuð í sjö köflum og hver kafli hefur sjálfstæða sögu sem reyndar er stundum 

framhald af fyrri sögu. Vinna má með hvern kafla í einni eða tveimur kennslustundum en í 

meðfylgjandi vinnutilhögun er gert ráð fyrir einni kennslustund fyrir hvern kafla sem skiptist 

á þessa leið: 

• Lestur sögunnar         15 mínútur 

• Umræður               10-15 mínútur 

• Vinna í leiðarbók  10-15 mínútur 

 

Kennsluleiðbeiningar: 

Hverri sögu fylgir ákveðið viðfangsefni sem nemendur ættu öll að geta tengt á einhvern hátt 

við eigið líf og trúarstef fylgir einnig hverjum kafla sem er eins og „lykill“ fyrir viðfangsefni 

sögunnar. Gera þarf ráð fyrir opnum og fjörugum umræðum, en varast að fara mikið út fyrir 

viðfangsefni sögunnar.  

 

HVAÐ OG HVERNIG ? 
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Leiðarbók: 

Gert er ráð fyrir að nemendur haldi leiðarbók með yfirskriftinni „Svona er lífið!“ Bókin er 

einskonar verkefnabók sem nemendur búa til sjálfir. Eftir kennslu hvers kafla fer fram 

uppgjör þar sem nemendur skrifa niður eigin vangaveltur. Nemendur halda einskonar 

dagbók þar sem þau fara yfir lífshlaup sitt og reyna að tengja atburði sögunnar við reynslu 

eigin lífs.  

Í bókina geta nemendur einnig tjáð skoðanir sínar á kennslunni, hvort þau eru sammála eða 

ekki, með því að rökstyðja svör sín. Einnig er leiðarbókin notuð fyrir ljósmyndir tengda 

atburðunum, úrklippur og verkefni. 

Þegar nemendur svara spurningum er mikilvægt að benda þeim á að láta spurninguna felast í 

svarinu, þannig að svarið geti staðið sjálfstætt. Þá er tilvalið að láta nemendur skrifa formála 

að bókinni og í lokaorðum gætu nemendur nefnt hvað þeim fannst áhugaverðast, hvað þau 

lærðu nýtt og hvað/hvort þeir vildu læra eitthvað meira um efnið. 

Ef möguleiki er fyrir hendi er mikilvægt að leyfa nemendum að búa til leiðarbókina sjálfum; 

ákveða útlit, gerð og lögun bókarinnar, í samráði við kennara. Reynslan hefur sýnt að ef 

nemendur fá sjálfa að ráða hönnun og gerð bókarinnar, verður afurðin þeim dýrmætari og 

þau vanda meira til verks. 

 

Vinnutilhögun: 

Lestur : Lagt er til að  setja nemendum fyrir að lesa einn kafla fyrir tíman. Í tímanum er svo 

áhrifaríkt að lesa söguna upphátt (kennari, nemendur eða sameiginlega af glærum) með 

leikrænum tilþrifum. 

Umræður: Umræður gætu farið af stað út frá umhugsunar tillögum sem er í enda hvers 

kafla bókarinnar undir stjórn kennara. Einnig væri hægt að skipta bekknum upp í 

umræðuhópa þar sem hver hópur skrifar stutta greinargerð og les svo upp fyrir bekkinn. 
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Spurningar: Í lok hvers kafla eru 3-5 spurningar sem auðvelt er að „teygja“ í margar áttir. 

Einnig er meðfylgjandi í kennsluleiðbeiningum áhugaverð málefni sem hægt er að spyrja 

nemendur út úr. 

Skólastofan: Mikilvægt er að skapa yfirvegað og notarlegt andrúmsloft inni í skólastofunni. 

Nemendur verða að finna fyrir öryggiskennd ef einlægar umræður eiga að viðhafast í 

tímanum. Til þess að umræður haldist á viðeigandi plani er mikilvægt að setja 

„umræðureglur“ strax í upphafi með nemendum. Þá skiptir máli að hvetja nemendur til að 

orða reglurnar með jákvæðum hætti. Listi yfir umræðureglur gætu verið á þennan veg: 

• Við réttum upp hönd þegar við viljum tala 

• Við hlustum á það sem aðrir hafa að segja 

• Við virðum skoðanir annarra 

• Við komum með áhugaverðar athugasemdir 

 

Hópastarf: „Það sem ég hef gengið í gegnum er líklegt að annar hafi gengið í gegnum líka“ 

er hugsun sem er miklvægt að nemendur veki upp hjá sér. Það að finnast sem maður sé einn 

að ganga í gegnum allskyns hugsanir og tilfinningar getur gert það að verkum að 

einstaklingur loki sig frá nærumhverfi sínu og vanlíðan getur aukist. 

Þess vegna er tilvalið að láta bekkinn búa til sameiginlegt veggspjald þar sem tilfinningarnar 

úr sögunni eru greindar og hugmyndir nemenda um úrvinnslu eða lausn fylgja í kjölfarið. 

 

Námsmat: Leiðarbókin er metin til einkunnar. Tekið er mið af vinnulagi og frágangi, 

framlagi í dagbókarskrifum, rökstuðningur og myndskreyting. 

Einnig er tekið mið af umræðum í tímum og hegðun. 
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Kafli 1 - Vinátta 

 

1. Viðfangsefni sögunnar 

Í fyrsta kaflanum er kynning á sögupersónum og umhverfi sögunnar. Fysti skóladagur 

vetrarins byrjar, Tinna kemur ný inn í bekkinn og Arnar hittir bekkjafélagana eftir ánægulegt 

sumar. Hákon bekkjarfélagi Arnars pirrar hann og Arnar svarar með því að sparka í hann úti 

á sparkvelli sem hann sér svo eftir. Þau heimsækja Sillu gömlu og dularfulla bókin vekur 

athygli barnanna og fyrsta ferðalagið hefst. Að ferðalagi loknu fá vinirnir lykil í hendurnar 

sem er þeirra eiginn og á lykilinn hefur verið grafið vers úr Biblíunni eða önnur góð speki.  

 

Lykillinn í þessari sögu er: „Vinur elskar ætíð og í nauðum er hann sem bróðir.“(Biblían. 

1981.orðskv. 17:17).  Arnar gerir sér grein fyrir því eftir svolitla sjálfskoðun að Hákon er 

ekki endilega alltaf sá sem byrjar leiðindin. Hann var t.d búinn að ákveða það (ímynda sér) 

að Hákon vildi bara vera með í fótbolta til að pirra hann, en kannski langaði Hákoni bara að 

vera með og jafnvel vildi hann reyna að vingast við hann? Það er nefnilega ekki alltaf allt 

sem sýnist!  

 Arnar ákvað því að sýna Hákoni vinsemd næst þegar þeir hittust. 

 

 

2. Tilfinningar 

Dæmi um tilfinningar í sögunni: 

• Afbrýðisemi 

• Reiði  

• Ímyndun 

• Eftirsjá 

KENNSLULEIÐBEININGAR 
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• Fyrirgefning 

  

 

3. Umræður 

 

Eftir þennan kafla fá nemendur tækifæri til þess að velta fyrir sér viðbrögðum við 

tilfinningum okkar. Orð Jesú: „Elskið óvini ykkar“ (Biblían 1981. Lúk.6:27-8) býður upp á 

góðar umræður og vangaveltur. Getum við elskað óvini okkar? Og ef svo er gerist það strax? 

Eða tekur það langan tíma að geta gert það? Mikilvægt að skilja það eftir hjá nemendum að 

kærleikurinn er öflugt „vopn“ sem er gott að nota í kringumstæðum lífsins. 
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Kafli 2 - Fyrirgefning 

 

 

1. Viðfangsefni sögunnar 

 

Elsa systir Arnars hendir óvart heimaprófinu hans Arnars í ruslið, og síðasti skiladagurinn er 

runnin upp! Arnar verður reiður og hann trúir því varla að hún hafi gert þetta óvart. Arnar og 

Hákon hittast í skólanum og þeir gera upp sín mál. Nemendur fengu lengri frest til þess að 

skila heimaprófinu og var Arnar mjög ánægður með það. Bókin ferðast með Arnar og Tinnu 

alla leið til Egyptalands. Þau eru stödd í sögunni um Jósef og bræður hans og læra um það 

hvernig Jósef var svikinn af eigin bræðrum en gat mörgum árum seinna fyrirgefið bræðrum 

sínum.  

 

Lykillinn í þessari sögu er „fyrirgef oss vorar skuldir“ sem er tekið úr bæninni „Faðir vor“ 

(Biblía 1981. Matt.6:12) sem er bænin sem Jesús kenndi lærisveinum sínum að biðja. Arnar 

er hugfanginn af viðbrögðum Jósefs og fannst hann algjör hetja að geta fyrirgefið bræðrum 

sínum svona hræðilegan gjörning. Hann leiðir hugann að uppákomum morgunsins og hann 

gerir upp við sig að fyrirgefa systur sinni þetta óviljaverk. Elsa býður honum hjálp við 

verkefnið þegar hann kemur heim, sem varð til þess að Arnar gat skilað verkefninu betur 

unnu en ella. 

 

 

2. Tilfinningar 

 

Nokkur dæmi um tilfinningar í sögunni: 

 

• Reiði 

• Biturð 

• Léttir 

• Undrun 

• Öfund 

• Sektarkennd 
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3. Umræður 

 

Umræður um fyrirgefninguna væri hægt að tengja þeirra eigin lífi. Spyrja nemendur hvort 

þau hafi einhverntíma verið í svipuðum kringumstæðum og Jósef eða Arnar og spurt þau í 

kjölfarið hvort þeim hafi liði betur eftir að hafa fyrirgefið eða hvort það hafi verið sætara að 

ná fram hefndum? 
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Kafli 3 – Heiðarleiki 

 

 

1. Viðfangsefni sögunnar 

 

Tinna  verður vitni að því í skólanum að Baldur bekkjarfélagi þeirra missir þúsund krónur úr 

vasanum sínum. Hún tekur hann upp en í  stað þess að skila honum til hans ákvað hún að 

stinga peningnum í vasann og bjóða Arnari  ís eftir skóla! Tinna var samt efins um hvort 

þessi ákvörðun var rétt.  

Bókin fór með þau til Ísraels þar sem þau fylgdust með Sakkeusi tollheimtumanni svindla á 

fólki og taka af þeim peninga. En eftir að hafa fengið Jesú í heimsókn breyttist Sakkeus og 

borgaði skuldir sínar margfalt til baka. 

 

Lykillinn sem Arnar og Tinna fá í lok þessarar sögu er „ Heiðarleiki vekur góðvild.“ Eftir að 

hafa dæmt Sakkeus í sögunni gerir Tinna sér grein fyrir því að hún hafði sjálf aðhafst rangt 

með því að taka peninginn sem Baldur missti. Hún ákveður því að breyta rétt og fer heim til 

Baldurs og skilar peningnum og líður mun betur fyrir vikið. 

 

2. Tilfinningar 

 

Dæmi um tilfinningar í sögunni: 

 

• Ótti 

• Sekt 

• Samviskubit 

• Léttir  

• Iðrun 

 

. 
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3. Umræður 

 

Lífið er fullt af óvæntum uppákomum, en eitt er víst,  að við uppskerum eins og við sáum! 

Svo ef við venjum okkur á það að vera heiðarleg munum við uppskera eftir því. Miklvægt að 

koma því til nemenda að það borgar sig alltaf að vera „hreinn“ og „beinn“ því það kemur 

alltaf til baka til okkar. Einnig er okkur það svo tamt að geta séð vandamál annarra, en 

gleymum oft að líta í eigin barm „Sjáum flísina í auga bróður en ekki bjálkann í okkar 

eigin.“ (Biblían 1981. Matt.7:3) 
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Kafli 4 – Hjálpsemi 

 

 

1. Viðfangsefni sögunnar 

 

Arnar hafði planað það að koma beint heim frá Sillu í dag og hafa það notalegt. Hann hafði 

allavega ekki ráðgert það að hjálpa einhverjum manni í blokkinni sem hann þekkti ekki neitt 

eins og mamma bað hann um! Hann hlaut að eiga einhverja ættingja sem gætu hjálpað 

honum! Hann lýgur því að mömmu sinni og segist þurfa að fara á sundæfingu eftir skóla. 

Þetta veldur Arnar hugarangri í skólanum.  

Bókin fer með þau vinina inn í  söguna um miskunnsama samverjann. Þau undrast 

meðferðina sem aumingja ferðamaðurinn fékk, og hans eigið fólk hjálpaði honum ekki.  Um 

leið og þau „lenda“ inni í stofunni hennar Sillu fer Arnar beina leið til Magnúsar nágranna 

og hjálpar honum. Eftir að hann hafði lokið verkinu leið honum vel. 

 

2. Tilfinningar 

 

Dæmi um tilfinningar í kaflanum: 

 

• Reiði 

• Sektarkennd 

• Vellíðan 

• Samúð 

 

3. Umræður 

 

Mikilvægt að ræða við nemendur, að ef við tileinkum okkur hjálpsemi erum við að skapa 

okkur góðvild. Við sköpum okkur einnig gott mannorð sem er okkur til gagns á lífsleiðinni. 

Hjálpsemi eða fórnfýsi er eitthvað sem er oft erfitt að framkvæma en veitir okkur góða 

tilfinningu. Áletrunin á lyklinum eftir ferðalagið er: „það sem þér viljið að aðrir menn gjöri 

yður það skulu þér og þeim gjöra“(Biblían 1981.Matt.7:12) þ.e a.s þegar við þörfnumst 

hjálpar þá er gott að vera búinn að „leggja inn“ hjá öðrum. 
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Kafli 5 – Traust 

 

 

1. Viðfangsefni sögunnar 

 

Tinna verður vitni að atburði í bakaríinu um morguninn og óttast að segja frá því sem hún 

sá,  jafnvel besta vini sínum. Hún treystir því ekki að Arnar þegi yfir leyndarmálinu. Bókin 

flytur vinina inn í söguna þar sem Jesús reynir lærisvein sinn og biður hann að koma til sín 

út á vatnið. Lærisveinninn treystir Jesú og gengur til hans á vatninu en þegar hann sér 

vindinn og öldurnar í kringum sig þá byrjar hann að efast og tekur að sökkva. Tinna ákveður 

að treysta Arnari fyrir því sem hún varð vitni að. Áletrunin á lyklinum breytist í „Traustur 

vinur getur gert kraftaverk“. 

 

2. Tilfinningar 

 

Dæmi um tilfinningar í kaflanum: 

 

• Ótti 

• Kvíði 

• Léttir 

• Reiði 

• Traust 

• Vantraust 

 

3. Umræður 

 

Það að geta treyst einhverjum er mikilvægt fyrir alla. Það geta verið foreldrar, ættingjar eða 

vinir sem við treystum fyrir einhverju sem okkur þykir mikilvægt. Aðrir setja traust sitt á 

guði trúarbragðanna og biðja um handleiðslu þeirra fyrir líf sitt.  Og enn aðrir leggja allt 

traust á sjálfan sig. Mikilvægt að leyfa nemendum skiptast á skoðunum um hvað þeim þykir 

rétt, en gæta þess að umræðureglurnar séu hafðar í hávegum.   
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Kafli 6 – Þakklæti 

 

 

1.Viðfangsefni sögunnar 

 

Tinnu finnst öll veröldin hafa hrunið þegar Arnar fer í skíðaferðalag með foreldrum sínum 

um helgina og allar vinkonur hennar eru uppteknar. Lífið var ekki réttlátt, því allir voru að 

gera eitthvað skemmtilegt nema hún. 

Silla reynir að hugga hana en það skilur enginn hvað hún er að ganga í gegnum. Hún fer ein 

í ferðalag um bókina góðu og sér holdsveiku mennina sem Jesús læknaði. Það vekur furðu 

hennar að einungis einn maður kom til baka og þakkaði Jesú fyrir að hafa læknað sig. 

Eftir á að hyggja átta Tinna sig á því að hún hefur það ósköp gott. Henni er hugsað til allra 

barnanna sem liggja inni  á spítala og komast ekkert frá þessa helgina og jafnvel ekki næstu 

helgar. „Þökkin geymir leyndardóma ekki síður en gjöfin“ er áletrunin á lyklinum.  

 

2. Tilfinningar 

 

Dæmi um tilfinningar í sögunni: 

 

• Vonbrigði 

• Reiði 

• Afbrýðisemi 

• Þakklæti 

• Gleði 

 

 

3.Umræður 

 

Það að muna að þakka og minna okkur á það sem við getum verið þakklát fyrir er 

mikilvægt. Það er ekki sjálfsagt að hafa það sem við höfum, t.d heilsu, mat, heimili, ástvini, 

föt og fl. Áhrifaríkt væri að bera saman aðstæður unglinga hér á landi og svo í þriðjaheims 

löndum.  



19 

 

 

Kafli 7 – Hlýðni 

 

 

1. Viðfangsefni sögunnar 

 

Arnar og Tinna skilja ekkert í því hvers vegna foreldrar tuða svona mikið í börnunum sínum. 

Það er alltaf verið að biðja þau um að gera hitt og gera þetta og oft upplifa þau, eins og þau 

séu einhver vinnudýr á heimilinu!  

Það er komið að síðustu heimsókninni í bili heim til Sillu. Það af leiðandi er runnið upp 

síðasta ferðalagið á Biblíuslóðir. Þau er stödd í Aldingarðinum Eden. Þau fylgjast með 

höggorminum tæla Evu og hún borðar af eina trénu sem Guð hafði bannað þeim að eta af. 

Og vegna óhlýðni þeirra rak Guð þau úr garðinum. Þegar þau ferðast til baka og „lenda“ inni 

í stofu hjá Sillu, stendur hún þar og sér þau birtast á miðju stofugólfinu hjá sér. 

 

2. Tilfinningar 

 

Dæmi um tilfinningar í sögunni: 

 

• Reiði 

• Ósanngirni 

• Óréttlæti 

• Vonbrigði 

• Sektarkennd 

 

3. Umræður 

 

Það er ekki hjá því komist þegar talað er um „hlýðni“ að fá mismunandi viðbrögð frá 

nemendum. Því er mikilvægt að ræða um afleiðingu óhlýðni, og afleiðingu hlýðni. 

Áhrifaríkt væri að taka dæmi um hlýðni eða óhlýðni sem tengjast þeirra lífi og flétta  inní 

söguna í Paradís, þar sem þau höfðu fengið viðvaranir en létu það sig ekki skipta. 

Afleiðingin var sú að þau voru rekin úr garðinum og áttu aldrei afturkvæmt.  
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