
Sjá hæfniviðmið í Mentor  

ÍSLENSKA                                                            5. BEKKUR 

Tímabil Námsþættir Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Ágúst til 

janúar 

Málfræði 

 

 

 

 

 

 

Bókmenntir og 

lestur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talað mál, 

hlustun og 

áhorf 

 

 

 

Ritun og 

stafsetning 

 

 

 

Að nemandi geti nýtt málfræðikunnáttu í 

ræðu og riti, þekkt og notað hugtök 

málfræðinnar, þekkt og greint hlutverk 

sagnorða, lýsingarorða og nafnorða, nýtt 

orðabækur sem uppflettirit og á neti, notað 

orðtök og málshætti í ræðu og riti. 

 

Áhersla á gagnvirkan lestur og yndislestur, 

nemendur lesi fjölbreyttan texta, bæði í skóla 

og heima. Nemendur kynnist ýmsum 

bókmenntum, t.d. með bókakynningum, 

höfundaheimsóknum og bókasafnsfræðslu. 

Nemendur kynnist helstu ljóðskáldum 

þjóðarinnar, greina ljóð og læra utanbókar.  

Kynna nemendum helstu leiðir til 

upplýsingaöflunar. 

 

Nemendur þjálfast í framsögn, tjá eigin 

skoðanir og taka þátt í samræðum undir 

leiðsögn kennara. Nemendur fá þjálfun í að 

horfa/hlusta á og vinna úr fræðslumyndum, 

sögum, fyrirlestrum o.fl. 

 

Markvissar stafsetningaræfingar og endurgjöf. 

Lögð er áhersla á skapandi ritun í tengslum 

við fjölbreytt viðfangsefni. Markviss 

ritunarkennsla og kennsla í mismunandi 

formum. 

Til að ná settum markmiðum verður 

leitast við að nota sem 

fjölbreytilegastar kennsluaðferðir 

þannig að hægt verði að koma til 

móts við þarfir hvers og eins. Aðferðir 

þær sem meðal annars verða 

notaðar eru:  

- Leitaraðferðir, þar sem 

nemendur leiti upplýsinga á 

bókasafni, veraldarvefnum 

og í umhverfinu.  

- Umræðu og spurnaraðferð, 

að þjálfa nemendur í 

umræðum, fá þá til að tjá sig, 

rökræða og hlusta á aðra.  

- Hópvinnubrögð, þar sem 

nemendur eru þjálfaðir í 

samvinnu, styrkja 

félagslegastöðu innan 

hópsins og öðlist jákvæð 

viðhorf til samnemenda.  

- Innlifunaraðferð og tjáning, 

þar sem nemendur eru 

þjálfaðir í að tjá sig, efla mál 

og málþroska og efla um leið 

ímyndunarafl og 

sköpunargáfu. 

Leiðsagnarmat. 

Leiðsagnarmat er mat 

sem lagt er fyrir 

nemendur jafnt og þétt 

allt námsárið með það 

að markmiði að nota 

niðurstöðurnar til að 

bæta námsárangur og 

kennslu. Leiðsagnarmat 

eflir námsvitund 

nemenda og eykur 

skilning þeirra á því hvað 

og hvernig þeir læra og 

hvernig þeir geta hagað 

námi sínu til að ná sem 

bestum árangri.  

Form og tíðni námsmats 8 

Yfir árið verða 

vinnubækur og 

vinnusemi nemenda 

metin, en einnig verða 

lagðar fyrir formlegar 

kannanir til að skoða 

framfarir nemenda.  

Námsefnibækur sem notast verður við eru svo sem; Smellur 1, Málrækt 2, Orðspor 1, ýmsar bókmenntir og annað efni. Mikil samþætting við aðrar 

námsgreinar. 

Meginmarkmið með íslenskunámi er að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til málsins og nái góðu valdi á því. Það skiptir miklu máli að nemendur átti sig á 

hve mikilvæg íslenskan er fyrir hugsun þeirra, sjálfsmynd og framtíð í námi og starfi. Lestur er öflugasta tæki nemenda til að afla sér þekkingar en 

málfræði og réttritun hjálpa til við tjáningu í ræðu og riti sem er forsenda fyrir allri þátttöku í samfélaginu. 
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STÆRÐFRÆÐI               5. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Ágúst/sept

/okt 

Námsbækur s.s, Stika 

1, verkefni af netinu, 

spil, vasareiknar og 

gagnvirkt efni á tölvu.  

Tölur og reikningur 

Samlagning og frádráttur 

Negatívar tölur 

Tugakerfið 

Samlagning 

Frádráttur 

Margföldun 

Deiling 

Upprifjun  

Könnun 

- Þjálfunaraðferð: 

Nemendur fá verkefni til 

þjálfunar á 

námsþáttum.  

- Innlögn í hópum: 

Sýnikennsla, umræða 

og þjálfun á rökhugsun. 

- Þrautalausnir: 

Nemendur vinna 

þrautarhefti og þjálfa 

rökhugsun.  

- Leitaraðferð: Virkja 

nemendur í að afla 

upplýsinga.  

Verkefnavinna, 

einstaklingsvinna og 

hópavinna. 

Könnun í lok hvers kafla. 

Leiðsagnarmat er mat sem lagt er 

fyrir nemendur jafnt og þétt allt 

námsárið með það að markmiði 

að nota niðurstöðurnar til að 

bæta námsárangur og kennslu.  

 

Leiðsagnarmat eflir námsvitund 

nemenda og eykur skilning þeirra 

á því hvað og hvernig þeir læra 

og hvernig þeir geta hagað námi 

sínu til að ná sem bestum árangri. 

Einnig verða lagðar fyrir formlegar 

kannanir til að skoða framfarir 

nemenda.  

 

Október Tölfræði 

Kannanir 

Töflureiknir 

Miðgildi og tíðasta gildi 

Upprifjun  

Könnun 

Nóvember 

Desember Tugabrot 

Tugabrot á talnalínu 

Námundun og slumpreikn. 

Samlagning og frádráttur 

Margföl. og deiling með 10 

Upprifjun 

Könnun 

 

Janúar 
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Enska                5. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

ágúst/sept Námsefni sem notast 
verður við er s.s. Ready 
for Action  lesbók og 
verkefnablöð 
málfræðiæfingar, gagnvirk 
verkefni, námsleikir, 
verkefni, sjónvarpsefni, 
kvikmyndir, myndir og 
léttlestrarefni. 

Þjálfun orðaforða og 

lesskilning, einfaldar 

málfræðiæfingar s.s eintala-

fleirtala 

- Þátttaka í paravinnu, hópvinnu 
ásamt einstaklingsvinnu. 
Áhersla á umræðu og 
spurnaraðferðir. Námsleikir, 
verklegar æfingar, 
hlutverkaleikir, einfaldur lestur 
og innlögn. 

 

Leiðsagnarmat er mat sem 

lagt er fyrir nemendur jafnt og 

þétt allt námsárið með það 

að markmiði að nota 

niðurstöðurnar til að bæta 

námsárangur og kennslu.  

 

Leiðsagnarmat eflir 

námsvitund nemenda og 

eykur skilning þeirra á því 

hvað og hvernig þeir læra og 

hvernig þeir geta hagað 

námi sínu til að ná sem 

bestum árangri. 

Einnig verða lagðar fyrir 

formlegar kannanir til að 

skoða framfarir nemenda.  

 

október 

nóvember 

desember 

janúar 
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NÁTTÚRUFRÆÐI og SAMFÉLAGSGREINAR            7. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Ágúst til 

júní 

M.a. Maðurinn -hugur 

og heilsa, Tré, Við 

greinum tré og ýmis 

önnur uppflettrit og 

bækur um íslensk blóm 

og jurtir. Annað efni 

sem á við þær áherslur 

sem ríkja á hverju 

námskeiði. 

 

Notað verður fjölbreytt 

útgefið námsefni í 

samfélagsgreinum og 

tekið úr því það sem 

hentar út frá þeim 

áherslum sem unnið er 

með hverju sinni, s.s. 

varðandi mismunandi 

tímabil í sögu Íslands, 

trúarbrögð eða 

landafræði. 

Mannslíkaminn 

• skynfærin 

• bein og vöðvar 

 

Umhverfið (valin og afmörkuð 

atriði) 

• tré, blóm og jurtir 

ýmiskonar 

• vistkerfi 

• sjórinn og fjaran 

• himingeimurinn 

 

Sögulegir merkisatburðir á Islandi 

og í Evrópu 

• Hvað var fréttnæmt í 

gegnum aldirnar ? (1501-

1899) 

• Miklir brunar (London og 

Kaupmannahöfn) 

• Byggingar á Íslandi frá 

landnámi  

• Jörundur hundadaga-

konungur 

• Tyrkjaránið 

 

Evróvisjónlandafræði: 

• Landafræði Evrópu gerð 

skil í gegnum tengsl við 

Söngvakeppni Evrópskra 

sjónvarpsstöðva 

 

Kennt verður í 

aldursblönduðum hópum í 

5.-7. bekk, svokölluðum 

SMIÐJUM. 

Nemendur fara á milli 

stöðva sem eru mislangar 

eftir viðfangsefnum og 

áherslum hverju sinni. 

 

Mikið lagt upp úr samvinnu 

og hópvinnubrögðum, 

skapandi vinnu, leitarnámi 

og notkun 

upplýsingatækni við 

úrvinnslu og fróðleik. 

 

Leitast verður við að vera í 

samstarfi við aðila sem 

geta auðgað skólastarfið í 

tengslum við ákveðin 

viðfangsefni, s.s. MUÚ, 

Náttúrufræðistofnun og 

LÁN. 

Símat kennara, jafningjamat 

og einstaklingsmat -eftir 

viðfangsefnum. 
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UPPLÝSINGA- OG TÆKNIMENNT             5. BEKKUR 

Tímabil Námsefni Inntak Kennsluhættir Námsmat 

Haustönn Hver nemandi hefur 

sína Cromebók og nýtir 

hana í náminu. 

Dæmi um námsefni: 

Google Suit 

Code.org 

Typing.com 

Box Island 

Kahoot 

G-Suite umhverfið 

mms.is 

Vinna í G-suite umhverfinu 

Form - geta svarað og skilað 

inn 

Docs - kunna helstu skipanir  

Forritun 

Nýta sér gagnvirk verkefni  

Vinna í G-suite umhverfinu 

 

Samþætting við aðrar 

námsgreinar. 

Einnig er Upplýsinga og 

tæknimennt í Vali. 

Leiðsagnarmat er mat sem 

lagt er fyrir nemendur jafnt 

og þétt allt námsárið með 

það að markmiði að nota 

niðurstöðurnar til að bæta 

námsárangur og kennslu.  

 

Leiðsagnarmat eflir 

námsvitund nemenda og 

eykur skilning þeirra á því 

hvað og hvernig þeir læra 

og hvernig þeir geta hagað 
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Bókasafn 

1 kst. á 

viku 

hálfur 

hópur. 

Barnabækur 

(skáldsögur og  

fræðibækur). 

 

Ævintýri og þjóðsögur 

 

Barnaorðabók og  

Snara.is 

 

Mýsla sýslar á 

skólasafni – vinnubók. 

 

Valdar vefsíður  

 

 

Lestrarhvatning þar sem 

kynntar eru og skoðaðar 

ýmsar bækur/sögur og 

sögupersónur. 

 

Unnið með ævintýri 

uppbyggingu, sögusvið og 

persónur. 

 

Upplýsingaleit í fræðibókum. 

Læra að nota efnisyfirlit og 

atriðisorðaskrá.  

 

Upplýsingaleit á 

veraldarvefnum og 

umræður um ábyrga 

notkun. 

 

Notkun heimilda og 

heimildaskráning. 

 

Innlögn, umræðu og 

spurnaraðferð. 

 

Samvinna námsfélaga 

(paravinna), hópavinna eða 

einstaklingsvinna. 

 

Hlustun og lestur. 

 

Upplýsingaleit nemenda í 

bókum og á veraldarvefnum. 

námi sínu til að ná sem 

bestum árangri. 
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