
 

Bekkur:  5. bekkur 

Námsgrein:  Íslenska  

Kennarar:  Helga Harðardóttir og Bjarni Bachman  

Tímafjöldi:  6 kst. 

Námsgögn:   Lestrarbækur, Fólkið í blokkinni-kjörbók, Orðspor lesbók/verkefnabók, Ljóðabækur, Skrift 5, Málrækt, ýmis verkefni og ljósrit frá kennara.  
 
Lykilhæfni:    
Unnið er eftir lykilhæfniviðmiðum Grunnskólans í Borgarnesi 

Námsflokkar Hæfniviðmið Kennsluhættir Námsmat 
Talað mál, hlustun og áhorf 
 
 
 

Að nemandi: 
 Geti tjáð sig skýrt og áheyrilega 
 Geti tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og 

haldið athygli áheyrenda, m.a. með aðstoð 
leikrænnar tjáningar.  

 Geti tekið þátt í samræðum og rökræðum 
samkvæmt reglum.  

 Hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og 
reynslu.  

 Geti nýtt sér myndefni  og rafrænt efni.  

 Lesið fyrir nemendur og þeir lesa hver fyrir 
annan og/eða upphátt fyrir bekkinn.  

 Nemendur hvattir til að tjá sig í bekknum, 
segja sögur og taka þátt í samræðum.  

 Þjálfa upplestur ljóða  heima og í bekk. 
 Flytja ljóð og upplestur í jólaútvarpi. 
 
 

Frammistöðumat 
Heimalestur-skráning 
Símat 
Samræður/umræður í 
litlum og stórum hópum. 

Lestur og bókmenntir  
 
 

 Geti lesið texta við hæfi með góðum hraða 
og af skilningi. 

 Geti greint og fjallað um aðalatriði í texta 
og helstu efnisorð.  

 Geti lesið sér til ánægju og fróðleiks. 
 Getið valið sér fjölbreytt lesefni við hæfi til 

gagns og ánægju. 
 Geti beitt nokkrum hugtökum til að fjalla 

um form og innihald ljóða, svo sem rím, 
ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og boðskap.  

 Geti lesið úr einföldum tölulegum og 
myndrænum upplýsingum og túlkað þær. 

 Nemendur lesa heima amk. 5 sinnum í viku 
og foreldrar kvitta. 

 Hraðlestraræfingar til þjálfunar á leshraða, 
mínútuspjöld ofl.  

 Lestrarátak þvert á árganga tvisvar á ári.  
 Nemendur þjálfist í lesskilningi með því að 

hlusta á texta, lesa texta og vinna verkefni 
og/eða svara spurningum. Unnið með 
mismunandi texta, leikrit og þjóðsögur.  

 Nemendur læra vísur og ljóð, þekki íslenska 
höfunda,  flytja og/eða læra ljóð utanbókar.  

Lesfimipróf 
Lesskilningspróf – Ritrún 
Vinnubók-Lesbók 
Símat 
Sjálfsmat. 

Ritun 
 
 

 Geti skrifað læsilega og af öryggi með 
persónulegri rithönd, beitt algengum 

 Nemendur þjálfa sögugerð, mismundandi 
textagerð (t.d. fréttir, uppskriftir, auglýsingar, 
sögur.  

Skriftaræfingar 
Mat á ritunaræfingum og 
frásögnum. 

Sjálfstæði – virðing – samhugur – ábyrgð 
 



aðgerðum í ritvinnslu, gengið frá texta og 
notað orðabækur.  

 Geti samið texta þar sem beitt er eigin 
sköpun. 

 Geti beitt helstu atriðum stafsetningar og 
greinamerkjasetningar og hafi náð valdi á 
þeim.   

 Nemendur þjálfi skrift sína og persónulega 
rithönd við ýmis skrifleg verkefni og í 
skriftarbók.  

 Nemendur þjálfi stafsetningu með stílum, í 
upplestri, sóknarskrift og útgáfu (fullunnið og 
endurgert) ritunarverkefna. 

Kannanir á færni. 

Málfræði 
 
 

 Geti áttað sig á hvernig orðaforðinn skiptist 
í nafnorð og lýsingarorð og þekki helstu 
einkenni þeirra.  

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

 Geti beitt þekkingu sinni á málfræðilegum 
hugtökum í umræðu um mál, ekki síst eigið 
mál talað og ritað. 

 Nemendur þjálfist í fjölbreyttri verkefnavinnu 
sem eflir tilfinningu fyrir málinu. 

 Nemendur vinna með orðflokka frá helstu 
einkennum þeirra og margvíslegri 
verkefnavinnu.  

 Lögð er mikil áhersla á vandaðan frágang 
verkefna.   

Kannanir 
Stafsetningastílar 
Verkefnabækur 
Hugarkort-orðflokkar 
Símat / Vinnusemi. 
 

 

 

 

 

 

 

 


