
Námsáætlun            5. bekkur                       

 

 

Námsgrein: Íslenska 
 

 

Tímar á viku: 6 

Kennsluaðferðir og skipulag. 
 

Leiðir: Mikil áhersla er lögð á lesturinn og lesskilninginn hjá nemendum þar sem hann er undirstaðan í öllu námi. Nemendur eru hvattir til að nýta 

sér lesnæði og velja sér bækur sem vekja áhuga. Lesskilnings hópar eru þvert á árganginn vikulega. Þematengd vinna með bókmenntatexta og 

bókmenntahugtök er markviss allan veturinn. Nestissögur eru einnig nýttar til að glöggva nemendur frekar á hæfniviðmiðum. Málfræði og 

stafsetning er fléttuð inn í allt nám nemenda með það að leiðarljósi að gera börnin sífellt að betri málnotendum. Skapandi skrif og ritun um eigin 

upplifanir. 

 

Hæfniviðmið     Viðfangsefni       Námsefni Námsmat 

Nemendur geta: 
Talað mál hlustun og áhorf. 

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

● tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli 
áheyrenda, m.a. með aðstoð leikrænnar tjáningar. 

● tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt 
reglum.  

● hlustað af 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. 

Talað mál, 
hlustun og áhorf. 

● Fréttir vikunnar – nemendur lesa 

fréttatengt efni og segja frá. 

● Upplestur – nemendur lesa upp 

fjölbreytta texta og reyna að halda 

athygli nemenda.  

● Flutningur á ljóðum. 

● Frásagnir af reynslu og upplifunum.  

Símat allan veturinn út frá 
hæfniviðmiðum þessa námsþáttar 
til að fylgjast með framvindu 
nemenda.  
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● átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt 
viðeigandi kurteisi. 

Lestur, lesskilningur og bókmenntir.  
● 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, 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. 

Lestur og 
lesskilningur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bókmenntir.  
 

● Fjölbreytt úrval lestrarbóka sem 

hæfa getu hvers og eins. 

● Lesskilningsverkefni með 

gagnvirkum æfingum af 

Skólavefnum sem hæfa getu hvers 

og eins. 

● Lestrarbækur með vinnubókum 

sem þjálfa skilning og fleiri þætti 

tungumálsins. 

● Dóri litli verður útlenskur. 

● Draugasaga Dóra litla. 

● Lukkudýrið. 

● Allt getur gerst. 

● Lygasaga. 

● Fjölbreyttar gerðir texta úr 

Smellir 1.  

 

● Orðspor 1 lesbók og vinnubók. 

● Valin ljóð eftir ákveðna höfunda. 

● Valdir textar úr 

Vandamálið/Flökkuskinna. 

● Blái hnötturinn – þemaverkefni. 

● Víti í Vestmannaeyjum – Henri rænt 

í Rússlandi - bókmenntahugtök og 

Lesfimipróf eru í september, 

janúar og maí til að kanna fjölda 

lesinna orða á mínútu hjá 

nemendum. 

  

Orðarún – staðlað lesskilningspróf 

er lagt fyrir í október og apríl. 

  

Lesskilningsverkefni lögð fyrir 
jafnt og þétt yfir veturinn til að 
fylgjast með framvindu nemenda.  
 
 
 
 
 
 
 
Símat allan veturinn út frá 

hæfniviðmiðum þessa 

námsþáttar. 

Vinnubók um bókmenntir og ljóð 

metin í lok skólaárs. 

Könnun í janúar og maí á 

bókmenntahugtökum, skilningi, 
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endursagnir.  endursögn og ljóðum.  

Ritun 
● 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 
greinarmerkjasetning og hefur náð valdi á þeim. 

● skrifað texta með ákveðinn lesanda í huga, á blað eða 
tölvu. 

 
Ritun, skrift og 
stafsetning. 

 

● Skrift 4 og 5. 

● Orðspor 1 – vinnubók. 

● Ritunarverkefni tengd 

þemaverkefnum og almennri 

reynslu nemenda. Auk verkefna þar 

sem hugmyndaflugið fær að ráða 

ferðinni. 

● Gagnvirkar stafsetningaræfingar á 

vefnum. 

● Valdar æfingar kennara úr Mál til 

komið, Ritum rétt og fleiri bókum 

sem þjálfar færni nemenda í 

stafsetningu og ritun.   

 

 

Símat allan veturinn út frá 

hæfniviðmiðum þessa 

námsþáttar. Fylgst með þróun 

ritunar og að nemendur nýti færni 

sýna í stafsetningu í allri vinnu.  

Upplestur í stafsetningu eftir 

hvern þátt til að kanna stöðu 

nemenda.  

Stafsetningarkannanir að hausti, 

janúar og maí.  

Málfræði. 
● gert sér nokkra grein fyrir eigin máli og hefur skilning 

á gildi þess að bæta það. 
● notað all ríkulegan 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. 

 
Málfræði. 

  

● Málrækt 1. 

● Orðspor 1 lesbók og vinnubók. 

● Vinnubækur með lestrarbókum sjá 

lestur og lesskilning.  

 

Hæfni nemenda metin eftir 

markvissa vinnu með ákveðna 

hæfniþætti í málfræði.  

Málfræði kannanir að hausti til að 

kanna stöðu nemenda, í janúar og 

maí.  
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● notað orðtök og málshætti í töluðu máli og rituðu og 
greint notagildi þeirra i texta, 

● beitt þekkingu sinni á málfræði við að búa til 
setningar, málsgreinar 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 texta, 

● gert sér grein fyrir notagildi íslenskrar málfræði, m.a. 
við ritun og stafsetningu.   

 
 
  



Námsáætlun            5. bekkur                       

 

 

Grunnþættir menntunar. 
 

 
  

Grunnþáttur Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

Læsi: ●  lesi og vinni með fjölbreyttan texta. 

● fái þjálfun í að lesa sér til gagns svo nýtist í daglegu lífi. 

● geti aflað sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt og nýtt sér mismunandi miðla og tækni.  

Sjálfbærni: ● fái tækifæri til að takast á við álitamál og ágreiningsefni í ræðu og riti. 

Heilbrigði og velferð: ● fái tækifæri til að velja viðfangsefni eftir áhugasviðum og njóta þannig styrkleika sinna.  

Lýðræði og mannréttindi: ● þjálfist í að koma skoðunum sínum og hugsunum til skila á skýran hátt. 

● efli áhuga og ábyrgð á eigin námi. 

Jafnrétti: ● vinni með öðrum og læri að virða skoðanir og sjónarmið annarra. 

Sköpun: ● fái tækifæri til að tjá eigin skoðanir og tilfinningar í ræðu og riti. 

● vinni verkefni á fjölbreyttan og skapandi hátt. 

 


