
 

Íslenska  

2.bekkur 

Kennsluáætlun veturinn 2019 – 2020 

 

 

Markmið:  

Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar. Jafnframt er lestur öflugt tæki nemenda til að afla sér 

þekkingar og tjáning í ræðu og riti ein af nauðsynlegum forsendum þátttöku í samfélaginu.  

Megintilgangi kennslu í íslensku má skipta í fjóra þætti; talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.  

Talað mál, hlustun og áhorf: Mikilvægt er að nemendur þjálfist í að segja skipulega frá og gera grein fyrir þekkingu sinni og 

skoðunum. Veigamikill þáttur í almennri menntun er að kunna að hlusta og horfa með athygli og á gagnrýninn hátt.  

Lestur og bókmenntir: Mikilvægt er að leið nemandans liggi til sjálfstæðis þannig að smám saman fari hann að velja sér lesefni og 

geri sér grein fyrir gæðum þess og tengslum við námið, áhuga og þörf. Íslenskur menningararfur liggur að verulegu leyti í bókum og 

þess vegna kynnast nemendur honum best með lestri ýmissa bókmennta.  

Ritun: Leggja þarf áherslu á að nemendur nái tökum á að setja eigið efni skýrt fram og skipulega með ýmsum hætti fyrir ólíka hópa 

og í mismunandi tilgangi.  

Málfræði: Gera þarf nemendur viðræðuhæfa um mál og málfar, gera þá að betri málnotendum sem og að glæða áhuga þeirra á 

móðurmálinu.  

 

 (úr Aðalnámskrá grunnskóla 2013 bls. 96-100) 

 

Kennarar:  

Dagbjört Rut Bjarnadóttir, Elísabet Gestsdóttir og Ólöf Sigrún Björgvinsdóttir 

 

 

 

 

Vinnulag: 



Í íslenskunámi í 2. bekk er áhersla lögð á að nemendur sýni nokkuð sjálfstæði og læri að bera ábyrgð á eigin námi. Nemendur 

öðlast meiri færni í lestri, lesskilningi og málvitund með markvissri vinnu út skólaárið. 

 

Nemendur vinna viðfangsefni móðurmáls jafnt og þétt út skólaárið. Þannig blandast öll atriði í almennri málnotkun inn í hvert 

viðfangsefni. Nemendur lesa heima allan veturinn og skrifa í orðabók fimmtán orð á viku, samvinna við foreldra er mjög mikilvæg.  

 

 

Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar 

 
 Viðfangsefni Námsefni Námsmat Hæfniviðmið 

Heimalestur 

Allur veturinn 

Efla eigið læsi, auka 

orðaforða, vinnulag þjálfað 

Lestur Nemendur lesa 

heima í 15-20 mínútur að 

minnsta kosti  5 sinnum í 

viku allan veturinn. 

Kennarar velja bækur við 

hæfi til heimalesturs. 

Nemendur velja bækur til 

yndislesturs á bókasafni 

skólans. 

Foreldrar sjá um að skrá 

lesnar blaðsíður og fjölda 

mínútna í lestrarferilinn. 

Hraðlestrarpróf og kannanir 

- Getur valið sér lesefni eftir 

áhuga og þörf og lesið sögur, 

ljóð og fræðandi efni, sem hæfir 

lestrargetu, sér til ánægju og 

skilnings 

Orðabók 

Allur veturinn 

Stafssetning, orðaforði, ritun,  

Lestur, bókmenntir og 

ritun. Foreldrar finna orð í 

texta og nemendur skrifa. 

Skrifa 15 orð á viku í 

lestrarferilsheftið. 

Heimalestrarbækur Símat. Skráð í mentor haust 

og vor.  

-Getur nýtt orðaforða við að 
skilja texta og ráðið í merkingu 
orðs út frá samhengi. 
 
 

Orðaforði 

Allur veturinn 

Stafsetning, orðaforði, ritun 

 

Nemendur skoða myndir og 

skrá heiti orða sem koma 

fyrir á myndunum.  

Myndaorðabók, Ritrún og 

litla Lesrún 

Símat, jafningjamat – 

nemendur fara yfir 

einstaklingslega eða hjá 

námsfélaga sínum.  

-Getur nýtt orðaforða við að 
skilja texta og ráðið í merkingu 
orðs út frá samhengi. 
 

Ljóð 

 

Ljóð og umræður  Ritrún, litla Lesrún. Símat, jafningjamat, vinna, 

frágangur og þátttaka. 

- Þekkir  rím,  

Ritun  

 

Sögur, bréf, ljóð, dagbækur,   

staðreyndir. 

Verkefni frá kennara, 

ritunarbók, litla lesrún, 

þemavinna.  

Símat, kannanir, verkefni.  -Getur dregið rétt til stafs og 

skrifað skýrt og læsilega 

Getur samið texta frá eigin 

brjósti.  



-Hefur tileinkað sér nokkrar 

einfaldar stafsetningareglur 

-Nýtir sér fyrirmyndir í ritun, svo 

sem af lestri bóka, blaða eða 

rafræns efnis 

-Getur skrifað texta sem aðrir 

geta lesið og notið.   

 

Bókmenntir 

Lesskilningur 

 

Saga eða texti tekin fyrir og 

unnið með hana á 

margvíslegan hátt.  

Litla Lesrún, alls kyns textar, 

bækur, sögur og leikrit, 

yndislestur, heimalestur, 

hlustun í kennslustofu.  

Símat og jafningjamat og 

PALS, 

-Getur tengt þekkingu sína og 

reynslu við lesefni í því skyni að 

ná merkingu þess. 

-Getur valið sér lesefni eftir 

áhuga og þörf og getu.  

-Getur lesið úr táknmyndum og 

myndrænu efni, svo sem 

einföldum skýringarmyndum, 

kortum og myndritum. 

Málfræði 

 

Sérhljóði/samhljóði, nafnorð,  

stafrófsröð, samsett orð, 

sérnafn/ samnafn, 

andheiti/samheiti 

Verkefni og ljósrit frá 

kennara, Ritrún, 

svæðavinna. 

Stuttar kannanir fyrir 

afmörkuð atriði 

-Getur beitt töluðu máli og rituðu 

af nokkru öryggi og ræður yfir 

orðaforða og málskilningi sem 

hæfir þroska. 

-Þekkir einkenni málsgreina 

-Getur raðað í stafrófsröð 

-Þekkir einkenni nafnorða         .  

- Getur búið til málsgreinar og 

ráðið við að greina málsgreinar í 

eigin texta. 

-Getur greint mun á samnöfnum 

og sérnöfnum. 

Skrift Að skrifa skýrt og læsilega.  Skrift 2, æfingabók í skrift, 

ritunarbók.  

Sjálfsmat og símat á 

verkefnum,  

-Getur dregið rétt til stafs  

- Getur skrifað skýrt og læsilega 



  

Stafsetning 

 

Stór/lítill stafur, greinarmerki 

(. , ?)  

Nemendur tileinka sér 

ritunarhátt 100 algengustu 

orða í íslensku. 

Skrifað eftir upplestri, 

sóknarskrift, gagnvirkar 

æfingar, hvítar töflur 

Stuttar kannanir úr 

afmörkuðum þáttum.  

-Hefur tileinkað sér rétta notkun 

á stórum og litlum staf í 

setningu. 

Framsögn og hlustun 

Tjáning, hlustun, upplestur, 

myndefni og skilningur 

- nemendur vinna 

einstaklingsverkefni og 

paravinnu, flytja verkefni fyrir 

bekk, leikrit og upplestur fyrir 

hóp.  

Verkefni frá kennara, ljóð, 

leikrit og sögur, PALS 

Vinnubrögð, frágangur, 

þátttaka og áhugi metin með 

jafningjamati og símati   

-Getur staðið frammi fyrir hópi 

og flutt verkefni, söng eða 

leikþátt. 

-Getur talað skýrt og greinilega 

-Getur hlustað og horft með 

athygli á upplestur, leikið efni, 

ljóð og söngva og greint frá 

upplifun sinni. 

-Getur sagt frá eftirminnilegum 

atburði og endursagt efni sem 

hlustað hefur verið á eða lesið 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


