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Kennsluáætlun      Trúarbrögð heimsins                                             7. bekkur    2019-2020 

Námsgögn: Trúarbrögðin okkar, Hindúatrú, Búddhatrú, Gyðingdómur og Íslam. Trúarbragðavefurinn ofl. 

 

Dagsetning Þriðjudagur Miðvikudagur 

29. okt- 
1. nóv 

Trúarbrögð heimsins 
Kynning á trúarbrögðum heimsins 
Hindúatrú – guð í mörgun myndum 
Myndband: 
https://mms.is/namsefni/hinduatru-fraedslumynd 
 
 

Hindúatrú 
Trúarbragðavefurinn:  
https://vefir.mms.is/truarbrogd/hindu/index.html 

4.-8.nóv.  
 

Íslam - að lúta vilja guðs 
Myndband um Islam – 
Fræðslumynd af vef Námsgagnastofnunar: 
https://mms.is/namsefni/islam-fraedslumynd 
 
Íslam  
Trúarbragðavefurinn:  
https://vefir.mms.is/truarbrogd/islam/index.html 
 
 
Verkefnið lagt inn, raðað í hópa með team shake og skipaðir 
hópstjórar. 

Gyðingdómur  
myndband um Gyðingdóm 
https://mms.is/namsefni/gydingdomur-fraedslumynd 
 
Gyðingdómur 
https://vefir.mms.is/truarbrogd/gyding/index.html 
 
Búddha trú 
Horfa á myndband um Búddatrú  
https://mms.is/namsefni/buddhatru-fraedslumynd 
 
Búddha trú 
https://vefir.mms.is/truarbrogd/budda/index.html 

11.-15.nóv.  
 

Hópavinna 
Heimildavinna 

Hópavinna 
Heimildavinna 

https://mms.is/namsefni/hinduatru-fraedslumynd
https://vefir.mms.is/truarbrogd/hindu/index.html
https://mms.is/namsefni/islam-fraedslumynd
https://vefir.mms.is/truarbrogd/islam/index.html
https://mms.is/namsefni/gydingdomur-fraedslumynd
https://vefir.mms.is/truarbrogd/gyding/index.html
https://mms.is/namsefni/buddhatru-fraedslumynd
https://vefir.mms.is/truarbrogd/budda/index.html
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18.-22. nóv  
 

Hópavinna 
Heimildavinna 

Hópavinna 
Heimildavinna 

25.-29. nóv Hópavinna 
Power point  

Hópavinna 
Power power point 

2.-6. des 
 

Hópavinna 
Power point  

Hópavinna 
Kynningar 

9.-13. des 
 

Kahoot – Hindú  
https://play.kahoot.it/#/?quizId=687d6136-55f3-45bb-af17-
ab898ffe2ca2 

 
Kahoot – Íslam 

https://play.kahoot.it/#/?quizId=ff739007-2ae5-496b-9802-
266f4018d810 
 

Kahoot  Gyðingdómur 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=434eb3b3-cd09-4782-8fea-
8fb9385b156e 
 
Kahoot  Búddhatrú 
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5121547a-65cb-4bb0-b738-
cf9dfd970e29 
 
Moodle próf 

16.-20. des 
 
 

Helgileikurinn  
 
 

 
 

Vinsamlega athugið að kennsluáætlun getur breyst án fyrirvara 

 

 

 

 

 

  

https://play.kahoot.it/#/?quizId=687d6136-55f3-45bb-af17-ab898ffe2ca2
https://play.kahoot.it/#/?quizId=687d6136-55f3-45bb-af17-ab898ffe2ca2
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ff739007-2ae5-496b-9802-266f4018d810
https://play.kahoot.it/#/?quizId=ff739007-2ae5-496b-9802-266f4018d810
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=434eb3b3-cd09-4782-8fea-8fb9385b156e
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=434eb3b3-cd09-4782-8fea-8fb9385b156e
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5121547a-65cb-4bb0-b738-cf9dfd970e29
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=5121547a-65cb-4bb0-b738-cf9dfd970e29
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Námsgrein: Samfélagsfræði  

Kennsluhættir: Efnið lesið, tekið til umræðu og unnið með það í hópavinnu (svara spurningum, skapandi verkefni og myndbönd, eða eftir því sem við á). 

Námsgögn: Trúarbrögðin okkar og trúarbragðavefurinn 

Viðfangsefni: Búddhatrú • Hindúatrú • Gyðingdómur • Kristin trú • Íslam. Sameiginlegir þættir trúarbragða, s.s. helgisagnir, siðfræði og helgiathafnir.  

Trúarbragðavefurinn: https://vefir.mms.is/truarbrogd/index.html 

Rafbækur: mms.is   

Hljóðbækur: mms.is 

Kennsluleiðbeiningar fyrir kennara: mms.is 

Kahoot: sjá tengla í kennsluáætlun 

Upplýsingatækni: Leitast er við að samþætta upplýsingatækni inn í þema. 

Námsmat: Próf og leiðsagnarmat með áherslu á endurgjöf, sjálfs og jafningjamat. 

Námsþættir: Reynsluheimur, umhverfi, samfélag, saga, menning: Hæfni nemenda til að skilja veruleikann 

Hæfniviðmið: Reynsluheimur, hugarheimur og félagsheimur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vefir.mms.is/truarbrogd/index.html
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Reynsluheimur  Hugarheimur Félagsheimur 

Sýnt fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem 
kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti, umhyggju 
fyrir öðrum mönnum og öllu lífi 
Skýrt tengsl samfélags, náttúru, trúar og lífsviðhorfa 
fyrr og nú  
Lýst margbreytileika helstu trúarbragða og 
lífsviðhorfa og áhrifum þeirra á líf fólks 
Rætt viðfangsefni sem snerta trú, lífsviðhorf og 
siðferði og sett í samhengi við atburði daglegs lífs  
Gert grein fyrir völdum frásögnum, hefðum, hátíðum, 
siðum og táknum í kristni og nokkrum helstu 
trúarbrögðum heims  
Borið saman valin trúar- og lífsviðhorf  
Nefnt dæmi um áhrif helgirita helstu trúarbragða á 
menningu og samfélag 
Borið kennsl á trúarlegar vísanir og tjáningu í listum 
og bókmenntum 
Gert sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og 
margvíslegum hlutverkum innan þeirra  
Gert sér grein fyrir hlutverki nokkurra helstu stofnana 
samfélagsins 
Gert grein fyrir einkennum og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu og sögu landsins, breytilegar 
menningar, trúar og lífsviðhorfa 
 

Gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra 
manna og rætt þýðingu þess 
Sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrun á 
völdum stöðum og tímum  
 

Tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu  
Borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi 
þess til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og 
lífshátta 
Metið og brugðist við ólíkum skoðunum og 
upplýsingum á fordómalausan hátt  
Rökrætt um ólík málefni af samfélagslegum og 
siðferðilegum toga 
Tjáð þekkingu sína og viðorf með fjölbreyttum 
hætti, einn sér og í samstarfi við aðra  
Nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í 
samfélaginu og rætt áhrif staðalímynda  
Sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í 
samskiptum og samvinnu við aðra 
Sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju 
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Markmið er að nemandi : 

• kynnist margbreytileika helstu trúarbragða  

• lesi og fræðist um uppruna og sögu Búddhatrúar, Íslams, Gyðingdóms, Hindúatrúar og kristni.  

• öðlist góða innsýn í trúarlegt siðgæði og tileinki sér samskiptareglur sem byggjast á kærleika, mannhelgi, félagslegu réttlæti og umhyggju fyrir öðrum 

mönnum, öllu lífi og umhverfi  

• þekki algengustu tákn trúarbragðanna  

• kynnist uppruna, sögu og útbreiðslu helstu trúarbragða heims  

• fáist við siðræn viðfangsefni sem tengjast samskiptum, sáttfýsi og fyrirgefningu  

• 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 

 

 


