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Bekkjarnámskrá 5. bekkjar í íslensku
Inngangur
Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 var höfð að leiðarljósi við gerð námskrár 5. bekkjar Ölduselsskóla en Aðalnámskráin byggir á lögum um grunnskóla (nr.
91/2008). Samkvæmt Aðalnámskrá skiptist námið í eftirfarandi þætti: talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.
Lögð er áhersla á að efla tjáningu og sköpun nemenda í töluðu og rituðu máli. Nemendur vinna með tungumálið og bókmenntir og efla fæ rni sína í málnotkun.
Mikilvægt er að nemendur geti tjáð skoðanir sínar, þjálfist í að segja skipulega frá og kunni að hlusta, 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
textann sjálfan 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 í grunnskóla er að gera nemendur viðræðuhæfa um mál og málfar, gera þá að betri málnotendum og glæð a áhuga þeirra á
móðurmálinu. Málfræði og kennsla hennar má ekki vera einangrað fyrirbæri í kennslunni heldur virk í athugun á texta og töluðu máli, ekki síst í umfjöllun um
texta nemenda sjálfra. Markmið málfræðikennslu er annars vegar að gera nemendur að betri málnotendum og hins vegar að gera þeim kleift að nota
málfræðihugtök við ritun texta.
Kennslan í íslensku hefur það hlutverk að efla tjáningu og sköpun í töluðu máli. Mikilvægt er að nemendur þjálfist í að segja skipulega frá og gera gre in fyrir
þekkingu sinni og skoðunum. Gott vald á munnlegri tjáningu í móðurmáli er undirstaða tungumálanáms og nýtist í öllum öðrum námsgreinum. Mikilvægt er
að nemendur læri að hlusta á aðra og taka tillit til skoðana þeirra í umræðum og rökræðum. Kennsla í töluðu máli og hlustun beinist ekki einungis að því að
efla samræður og samskipti í skólastofu, heldur einnig að styrkja hæfni nemanda í notkun ýmissa samskiptamiðla, til að mynda netmiðla þar sem töluðu máli
og hlustun er beitt. Lestur er öflugt tæki nemenda til að afla sér þekkingar. Góð lestrarfærni er undirstaða ævináms og þess að geta aflað sér upplýsinga sem
gera nemendum kleift að taka virkan þátt í lífi og menningu þjóðarinnar. Á undanförnum árum hefur orðið mikil breyting á þeim kröfum sem samfélagið gerir
til lestrarfærni. Það felst í því að sá texti sem ber fyrir augu lesenda er mun fjölbreytilegri en áður og birtist ekki einungis á pappír heldur einnig á rafrænu
formi. Bókmenntir eru menningararfur þjóðarinnar og er að verulegu leyti bundinn í bókum og þess vegna kynnast nemendur honum best með lestri ýmiss
konar bókmennta. Í bókmenntum finna ungir lesendur fyrirmyndir og geta sett sig í spor persóna. Þannig getur bókmenntakennsla í skólum stuðlað að sterkari
sjálfsmynd nemenda og kennt þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og minnihlutahópa.
Þeir sem hafa gott vald á rituðu máli hafa tök á að miðla efni til annarra. Leggja ber mikla áherslu á að nemendur nái tökum á að setja eigið efni skýrt og
skipulega fram með ýmsum hætti, fyrir ólíka hópa lesenda og í mismunandi tilgangi, bæði handskrifað og á stafrænu formi. Nemendur þurfa að læra að
gagnrýna og endurskoða eigin texta og einnig að taka uppbyggilegri og faglegri gagnrýni frá öðrum og nýta sér hana til að bæta ritsmíðar sínar. Þeir þurfa
jafnframt að eiga þess kost að umrita og bæta texta sína eftir því sem þurfa þykir.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti (2013). Aðalnámskrá grunnskóla. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 96-100.
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Talað mál, hlustun og áhorf
Áherslur og megintilgangur námsþáttar
Lögð verður áhersla á áheyrilegan upplestur. Nemendur fá þjálfun í að lesa fjölbreyttan texta, eigin ritverk og ýmis verk í tengslum við námsefni
hverju sinni. Nemendur fá endurgjöf jafnóðum frá kennara og samnemendum. Nemendur hlusta á upplestur á fjölbreyttum bókmenntum, skoða
og lesa rafrænt efni o.s.frv. Nemendum er boðið á leiksýningar og aðrar uppákomur í t.d. hátíðarsal skólans.

Námsefni: Benjamín dúfa, Kóngar í ríki sínu og ritverk nemenda.
Hæfniviðmið
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
• beitt skýrum og áheyrilegum framburði og gert sér grein fyrir gildi góðrar framsagnar, • tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og hal dið athygli
áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar, • tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum, • hlustað með athygli og beitt
þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem sagt er og greint frá aðalatriðum, • nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt, • átt góð
samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteisi.
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Lestur og bókmenntir
Áherslur og megintilgangur námsþáttar
Nemendur velja bækur heima eða á bókasafni til að lesa yndislestur í skólanum og heimalestur. Í skólanum er unnið með fjölbreytt söguform og
ýmis verkefni til að auka lesskilning nemenda. Markviss lestrarþjálfun.
Námsefni: Benjamín dúfa, Kóngar í ríki sínu, Lesrún 2, Lestrarsprettur.
Hæfniviðmið
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
• lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi, lagt mat á hann og túlkað, • notað þekkingu og reynslu ásamt ríkulegum orðaforða við
lestur og skilning á texta, • greint og fjallað um aðalatriði í texta og helstu efnisorð og notað mismunandi aðferðir við lestur og skilning á texta, •
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, • greint nokkur frásagnarform bókmennta og beitt fáeinum
bókmenntafræðilegum hugtökum til að efla skilning, svo sem tíma , sjónarhorni, sögusviði og boðskap, • beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um
form og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi og hrynjandi, líkingar og boðskap, • aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni, unnið úr
þeim og nýtt við lausn verkefna, lagt nokkurt mat á gildi og trúverðugleika upplýsinga, • lesið úr einföldum tölulegum og myndrænum
upplýsingum og túlkað þær, • valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til gagns og ánægju.
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Ritun
Áherslur og megintilgangur námsþáttar
Áhersla er lögð á ferilritun. Nemendur vinna fjölbreytt ritunarverkefni. Ritunarverkefni eru ýmist frjáls eða fyrirfram ákveðin af kennara.
Nemendur eru þjálfaðir í að lýsa hlutum og athöfnum í nánasta umhverfi. Þeir skrá frásagnir um atburði úr eigin lífi og semja sögur. Nemendur
vinna með sögur og vinna upp úr heimildum. Nemendur þjálfa tengiskrift, fingrasetningu á lyklaborði tölvu og réttritun.

Námsefni: Skrift 5 og ýmis ritunarverkefni.

Hæfniviðmið
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
• Skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd, beitt algengum aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og notað orðabækur, • valið
textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem sögur, frásagnir, lýsingar og fyrirmæli, á þann hátt sem hæfir tilefni , • 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, • lesið texta og skoðað hann með það í huga að kanna
hvernig höfundur skrifar og nýtt það við eigin ritun, • 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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Málfræði
Áherslur og megintilgangur námsþáttar
Grundvallarhugtök í málfræði eru þjálfuð í gegnum ritun og verkefnavinnu. Nemendur læra um nafnorð, lýsingarorð og sagnorð. Einnig er unnið
með sérhljóða, samhljóða, stóran og lítinn staf, stafrófsröð, tvöfaldan samhljóða, ng og nk regluna, n og nn, rímorð, samsett orð, samheiti og
andheiti. Nemendur læra að fallbeygja nafnorð og stigbreyta lýsingarorð.
Námsefni: Málrækt 1, Orðspor 1 - lesbók og vinnubók.
Hæfniviðmið
Við lok 5. bekkjar getur nemandi:
• gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning á gildi þess að bæta það, • notað allríkulegan orðaforða í ræðu og riti, gert sér grein fyrir
margræðni orða og nýtt sér málfræðikunnáttu sína við orðmyndun, tal og ritun, • nýtt sér kunnáttu og færni til að fletta upp orðum í orðabókum
og öðrum gagnabrunnum um mál, •áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist í sagnorð, fallorð og óbeygjanleg orð og greint hlutverk og helstu
einkenni þeirra, • notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og greint notagildi þeirra í texta, • beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa
til setningar, málshreinar og efnisgreinar og gert sér grein fyrir fjölbreytileika málsins, • beitt þekkingu sinni á málfræðilegum hugtökum í umræðu
um mál, ekki síst eigið mál, talað og ritað, • nýtt orðaforða sinn til að skapa ný orð og orðasambönd og notað þau í texta, • gert sér grei n fyrir
notagildi íslenskrar málfræði, m.a. við ritun og stafsetningu.
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Leiðir að hæfniviðmiðum
Íslenska er kennd i 225 mínútur á viku.

Viðfangsefni/Efnisval
Bókmenntir að eigin vali.

Námsmat
Námsmati er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir
nemendur til að ná settu marki.

Anna Þóra Jónsdóttir, Kristjana Pálsdóttir
(2019). Lesrún 2. Menntamálastofnun.
Kennarinn les upphátt valdar bækur og er unnið með efni Kópavogi.
Kvittunarhefti vegna heimalestrar.
Nemendur velja sér bækur á skólabókasafni og lesa í 20
mínútur á dag í yndislestrarstund.

þeirra. Lögð er mikil áhersla á lesskilning.
Nemendur þjálfa sig í tengiskrift og persónulegri rit-hönd.
Nemendur þjálfa sig í fingrasetningu á lyklaborði tölvu.
Nemendur skrifa einfalda heimildaritun þar sem þeir nota
fræðibækur, I – pad, gera heimildaskrá og beita
grunnaðgerðum í ritvinnslu.
Nemendur vinna í ferilritun/frálsri ritun þar sem þeir fá
hugmynd, skrifa uppkast, fara yfir með kennara. Þeir
leiðrétta textann undir leiðsögn kennara með áherslu á
stafsetningu og greinamerkjasetningu, hreinskrifa síðan og
gefa út. Að gefa út þýðir að ritverk sé sýnilegt og
aðgengilegt fyrir aðra.
Málnotkun er kennd í tengslum við bókmenntir,
verkefnavinnu í samfélagsfræði og ritun auk vinnu í
verkefnaheftum. Nemendur eru hvattir til að sýna ábyrgð
þegar þeir rita og nota þær reglur sem þeir hafa lært í
málfræði og stafsetningu.
Í málfræði er áherslan á nafnorð, lýsingarorð og sagnorð.
Talað mál og hlustun er þjálfuð með upplestri, hlustun og
skoðanaskiptum. Nemendur kynna verkefni sín, hlusta og
horfa á aðra nemendur flytja verkefni sín.

Ása Marin Hafsteinsdóttir (2015). Orðspor – Lesskilningspróf (Orðarún).
íslenska
fyrir
miðstig
grunnskóla.
Menntamálastofnun. Kópavogi.
Lesfimi 3x á skólaári (september, janúar og maí).
Friðrik Erlingsson (1992). Benjamín dúfa.
Vaka-Helgafell. Reykjavík.

Kannanir.
Mat á ritunarverkum.

Guðmundur B. Kristmundsson, Rósa Björk
Þorbjarnardóttir og Þóra Kristinsdóttir (2018). Leiðsagnarmat.
Málrækt 1. Menntamálastofnun. Kópavogur.
Símat.
Hrafnhildur Valgarðsdóttir (1986). Kóngar í ríki
sínu. Mál og Menning. Reykjavík.
Sjálfsmat.
https://vefir.mms.is/fingrafimi/

Kynningar nemenda á eigin verkum og vinnu.
Vinnuhefti og skriftarbækur.
Einstaklings- og hópverkefni.
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