
5. bekkur, Íslenska  Ölduselsskóli, bekkjarnámskrá 2018-2019 

 

Inngangur: 

„Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar.“ Í 5. bekk er markmið að efla tjáningu og sköpun 

í töluðu og rituðu máli. Nemendur vinna með tungumálið og bókmenntir og efld er færni í málnotkun. Íslenskukennslu er 

skipt í fjóra þætti; Talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Mikilvægt er að nemendur geti tjáð 

skoðanir sínar, þjálfist í að segja skipulega frá og kunna að hlusta og horfa með athygli og á gagnrýninn hátt. Lögð er 

áhersla á góða lestrarfærni og að nemendur geti lesið sér til gagns og gamans sem og aflað sér upplýsinga. Þjálfun í ritun 

má greina í tvo megin þætti annars vegar er textinn sjálfur og hins vegar framsetning hans s.s. skrift, stafsetning og 

frágangur. Nemendur fá þjálfun í að setja eigið efni fram með ýmsum hætti og fyrir ólíka lesendur. Markmið 

málfræðikennslu er að gera nemendur að betri málnotendum og að þeir geti notað málfræðihugtök við ritun texta. 

 

 

 

 

  

Námskrá 5. bekkjar í íslensku. 
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Námsþáttur: Talað mál, hlustun og áhorf 

 

Hæfniviðmið við lok 5. bekkjar er að nemendur geti: 

 tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar. 

 hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum 

 átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi 
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Námsþáttur: Talað mál, hlustun og áhorf 

 

 

 

  

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Nemendur þjálfa upplestur ljóða heima og lesa 
upp fyrir samnemendur og kennara. 
Nemendur lesa upphátt  í kennslustundum 
ákveðna þætti úr námsefni.  
Nemendur velja sér bók sem þeir síðan kynna 
fyrir foreldrum og bekkjarfélögum 
 
Nemendur hlusta á mismunandi texta úr völdu 
efni og ræða innihald þess 
 
Nemendur ræða saman, hlusta og tjá skoðanir 
sínar á bekkjarfundum 
 
Umræður um almenna kurteisi og framkomu t.d. 
í kennslu, á göngum, í matsal og í frímínútum. 

Ljóðspor 
 
 
 
Bók að eigin vali 
 
Flökkuskinna og annað lesefni 
Emil og Skundi ævintýri með afa 
Draugar vilja ekki dósagos, Benjamín 
Dúfa, Kóngar í ríki sínu 
 
Bekkjarfundur 
 
Bekkjarfundur 
Nemendaviðtöl 

Upplestrarpróf 
 
 
 
 
Frammistöðumat 
Próf 
Vinnubók 
Sjálfsmat 
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 Hæfniviðmið við lok 5. bekkjar er að nemendur geti: 

 lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, lagt mat á hann og túlkað 

 lesið sér til ánægju og fróðleiks og gert öðrum grein fyrir þeim áhrifum sem texti hefur á hann 

 lesið gamlar og nýjar bókmenntir, þar á meðal þjóðsögur, ljóð, og bókmenntir ætlaðar börnum og unglingum 

 beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi og hrynjandi 

 lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum upplýsingum og túlkað þær 

 valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju 

 

  

Námsþáttur: Lestur og bókmenntir 
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Námsþáttur: Lestur og bókmenntir 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Nemendur velja sér lesefni og lesa í yndislestri  
 
Nemendur lesa heima a.m.k. 5 sinnum í viku og 
foreldrar kvitta fyrir í þar til gerða bók. 
 
Nemendur skrifa umsögn um bækur sem þeir 
lesa heima og í skóla. Nemendur lesa umsögnina 
inn á myndband og sýna samnemendum. 
 
Nemendur lesa valdar þjóðsögur, ævintýri, 
smásögur, dæmisögur og ljóð og vinna 
margvísleg verkefni úr þeim. 
 
Nemendur vinna með fjölbreytt form ljóða og 
vinna verkefni tengd rími, ljóðstöfum, hrynjandi 
og innihaldi. 
 
Nemendur þjálfa sig í að lesa úr myndrænum 
upplýsingum og vinna verkefni tengd þeim. 
 
PALS lestrarþjálfunarnámskeið í 12 vikur 
 
Hraðlestrarnámskeið fyrir þá sem ekki hafa náð 
viðmiðum 5. bekkjar.  
 
Hljóðkerfisæfingar  

Skáldsögur, tímarit, myndasögur, 
fræðibækur o.fl. af safni og að heiman. 
 
Frjálsar bækur.  
Emil og Skundi, ævintýri með afa, 
Benjamín Dúfa, Kóngar í ríki sínu. 
Lestrarsprettir 
 
 
 
Flökkuskinna og ýmis ævintýri. Njála 
 
 
Ljóðspor. 
 
 
Auðvitað- á ferð og flugi. Ísland, veröld til 
að njóta. Kortabók. 
 
 
 
 
 
Lestarátak (Helga Sigurjónsdóttir) 

Lesfimipróf á hverri önn. 
 
 
Kvittunarhefti vegna heimalestrar. 
Á vorönn fá nemendur viðurkenningu ef þeir 
ná ákveðnum viðmiðum hvað varðar 
heimalestur 
 
Lesskilningspróf. 
 
 
Þrjár stjörnur og ósk / sjálfmat 
 
 
 
 
Vinnubók og námsmat. 
 
 
Vinnubók, skýrslur og heimildaritun. 
 
 
 
 
 
Lesfimipróf 
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Námsþáttur: Ritun 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar 

Að nemendur öðlist færni í ritun margvíslegra textagerða og tileinki sér vinnubrögð þar sem þeir fá hugmynd að ritunarverki, skrifi uppkast, fari 

yfir textann (með hliðsjón af stafsetningu, málfari og efnistökum), hreinskrifi og gefi út.  

 

 

Hæfniviðmið:  

Að nemandi geti: 

 Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað orðabækur 

 Samið texta þar sem beitt er eigin sköpun, notið þess að tjá hugmyndir sínar og reynslu og veitt öðrum hlutdeild með því að kynna 

ritunina eða leyfa öðrum að lesa 

 Beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hafi náð nokkru valdi á þeim 

 Skrifað texta á tölvu og beitt nokkrum aðgerðum í ritvinnslu, vísað til heimilda 

 Skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á blað eða tölvu  
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Námsþáttur: Ritun 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 
Nemendur þjálfa sig í tengiskrift og þjálfa persónulega 
rithönd sína með því að vinna hin ýmsu verkefni. 
 
Nemendur þjálfa sig í fingrasetningu. 
 
Nemendur safna orðum á orðavegg og nota til þess orðabók. 
 
Nemendur þjálfa sig að skrifa mismunandi textagerð, 
s.s. auglýsingar, fréttir, uppskriftir, lista, sögur og ljóð, fara 
yfir með kennara þar sem stafsetning og greinamerkjasetning 
er könnuð, hreinskrifa og gefa út. Að gefa út þýðir að það sé 
sýnilegt og aðgengilegt fyrir  aðra.  
 
Nemendur vinna hugtakakort til að skipuleggja ritun sína.  
 
Nemendur skrifa heimildaritgerð um dýr þar sem þeir nota 
fræðibækur, gera heimildaskrá og beita nokkrum aðgerðum í 
ritvinnslu. 
 
 

 
 

Skrift 5 og hin ýmsu ritunarverkefni. 

 
 
Ritfinnur. Fingrafimi. 
 
Orðabók. 
 
Ferilritun. 
 
 
 
 
 
 
 
Heimildaritgerð í samvinnu við bókasafn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skriftarpróf á hverri önn. 
 
 
 
Orðaveggurinn. 
 
 
Mat á ritunarverkum. 
 
 
 
 
 
 
 
Mat á ritgerð. 
 
Sjálfsmat. 
 
 
 
 



5. bekkur, Íslenska  Ölduselsskóli, bekkjarnámskrá 2018-2019 

Námsþáttur: Málfræði 

Áherslur og megintilgangur námsþáttar: 

Að nemendur kynnist helstu hugtökum málfræðinnar og geti beitt þeirri þekkingu í rituðu og töluðu máli.  

 

Hæfniviðmið:  

Að nemandi: 

 Geti raðað í stafrófsröð og nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum 

 Geti gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki nafnorða, lýsingarorða og sagnorða 

 Þekki orðtök og málshætti og geti nýtt þá í eigin verkum 

 Geti beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til setningar og málsgreinar. 

 Geti gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði m.a. við ritun og stafsetningu. 
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Námsþáttur: Málfræði 

 

 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

 
Nemendur læra stafrófið með notkun orðabóka 
og atriðaorðaskráa. 
 
Nemendur vinna ýmis verkefni til að greina 
orðflokka og nýta þekkingu sína í eigin ritun. 
 
Nemendur vinna verkefni til að þjálfa 
stafsetningu. 
 
Nemendur bæta við orðaforða sinn með því að 
vinna markvisst með samsett orð sem og orðum 
úr námsefni.  
 
 

 
Orðabækur og landafræði. 
 
 
Málrækt 1, Skinna. 
 
 
Mál til komið, upplestur og ýmis verkefni. 
 
 
Orð dagsins, orðaveggir. 
 
Orðspor 1 kennslubók og vinnubók 
 
Málrækt 1 

 
Hluti af íslenskuprófi. 
 
 
Próf og verkefnabækur. 
 
 
Próf og verkefni. 
 
 
Vinnubók. 
 
Vinnubók, próf og verkefni  
 
Próf og verkefni 
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Leiðir að hæfniviðmiðunum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

Íslenska er kennd 400 mínútur á viku. Kennt er í lotum þar 
sem lögð er áhersla á mismunandi þætti íslenskunnar í 
nokkrar vikur í senn.  
Unnið er í PALS í 12 vikur 3 sinnum í viku.  
Lesin ein Íslendingasaga í styttri útgáfu og minnst eins 
nútímasaga auk þess lesa bókmenntir að eigin vali allan 
veturinn og eru hvattir til að lesa fjölbreytta texta eftir bæði 
íslenska og þýdda höfunda.   
Nemendur skrifa texta að eigin vali í ferilritun ásamt því að 
gera eina heimildarritgerð tengda náttúrfræði. 
Nemendur kynna ritunarverk sín á svokallaðri uppskeruhátíð 
en þeir undirbúa kynningu og flytja fyrir bekkjarfélaga sína. 
Þannig fá þeir bæði þjálfun í töluðu máli og hlustun. 
Í allri ritunarkennslunni er lögð áhersla á að nemendur 
endurskoði texta sinn undir leiðsögn kennara og bæti þannig 
ritsmíðar sínar. Með því að nemendur gefi út ritunarverkin 
sín  fær ritunin aukinn tilgang en nemendur setja  verkin sín  í 
bekkjarbókarsafn þar sem aðrir í árganginum geta lesið 
verkin.  
Málfræði og málnotkun er kennd í tengslum við bókmenntir, 
verkefni í samfélagsfræði og ritun auk verkefnahefta.  
Nemendur eru hvattir til að sýna ábyrgð þegar þeir rita og 
nota þær reglur sem þeir hafa lært og eiga að kunna.   
Á þessu stigi er lögð áhersla á beygingu nafnorða og 
sagnorða. Talað mál og hlustun er þjálfað með upplestri, 
hlustun og skoðanaskiptum. Yfirmarkmið allrar 
íslenskukennslunnar er að gera nemendur að betri 
málnotendum. Þá er áhersla lögð á sjálfstæð vinnubrögð 
nemenda. Heimanám er þáttur í náminu og hluti af því að 
sem bestur árangur náist. 

Brynhildur Þórarinsdóttir. 2004. 
Njála. Mál og menning, Reykjavík. 

 
Kolbrún Sigurðardóttir og Þóra 
Kristinsdóttir. 1994. Mál til komið  
verkefnabók. Námagagnastofnun, 
Reykjavík 
 
Málrækt 1  
Námsgagnastofnun, Reykjavík 
Lestraefni að eigin vali 
 
Lestrarbækur valdar af kennara.  
 
 

Nemendur eru metnir á fjölbreyttan hátt 
eins  og gert er ráð fyrir í aðalnámskrá 
grunnskóla.  

Þeir eru metnir  jafnt og þétt yfir önnina.  
Þegar námsmat hefur farið fram birtist 
það á Mentor og þannig geta foreldrar 
fylgst með námsárangri barna sinna.  
 
Í ritun fá nemendur einkunn samkvæmt 
matskvarða í ferilritun. 
 
Málfræðiþekking nemenda verður 
könnuð með prófum. 
 
Nemendur halda skrá utan um þær 
bækur sem þeir lesa. Þá taka nemendur 
lestrarpróf.  
 
Leitast verður við að meta sem 
fjölbreyttust verkefni í bland við próf 
þannig að haust- og vorannareinkunnin 
endurspegli sem best hæfni nemandans í 
íslensku.    
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