
 
 

Kennsluáætlun  Íslenska 2. bekkur 
 

Markmið: 

Það er mikilvægt að geta lesið, skrifað og beitt máli svo vel skiljist. Kennslan hefur meðal annars 

það markmið að efla tjáningu og sköpun í töluðu máli og rituðu. Málið er miðill hugsunar. 

Einnig skiptir miklu að barn með annað mál en íslensku eigi þess kost að læra íslensku svo vel að 

það geti tekið fullan þátt í samfélaginu, notið menningar og átt þátt í því að móta hana.  

Megin markmiðum má skipta í fjóra þætti: 1) Talað mál, hlustun og áhorf, 2) Lestur og 

bókmenntir, 3) Ritun, 4) Málfræði. 

 

Kennsluaðferðir: 

Innlögn, samvinna, herminám, einstaklingsmiðuð handleiðsla, myndbönd, hlustun, skapandi 

skrif, lestur heimilda og bóka, vettvangsferðir, leitandi nám og að lokum áhugasviðsbundið nám. 

Kennslubækur /efni: 

 2. bekkur: Ritrún 2, Sögubók, áhugasviðsbækur, hljóðbækur, tölvuforrit, útprentað efni og 
myndefni. 

 

Námsmat vorannar: 

 Þátttaka og frammistaða á sal þegar bekkurinn ber ábyrgð á dagsskránni þar.  

 Stafsetningarpróf (kannanir teknar reglulega og svo próf í lok annar). 

 Lestrarpróf (hraðlestrarpróf og lesskilningspróf) 

 Málfræðipróf í lok annar 

 Þema- og áhugasviðsverkefni (nemandi vinnur eitt verkefni á önninni þar sem hann velur 
sér íslenskt ljóð eða kvæði og vinnur með það eftir áhugasviði. Hann þarf að koma því 
einhvern vegin á framfæri t.d. með myndabók, listaverki, umsögn eða söng). 

 Skrift (vandvirkni í skriftarbók). 

 Próf í orðaforða í lok annar.  
 

 

Metanleg hæfniviðmið:   

Talað mál, hlustun og áhorf:  

Talar skýrt og áheyrilega. 

Hlustar og bregst við á viðeigandi hátt 

Getur tjáð eigin tilfinningar og skoðanir 

Tekur virkan þátt í samræðum og virðir þær reglur sem þar gilda 

Getur flutt ljóð utanbókar og sagt sögur eftir minni 

Ber virðingu fyrir móðurmáli sínu og annarra 

Lestur og bókmenntir: 

 Getur lesið sér til gagns og gamans, hátt og í hljóði 

 Getur valið sér bækur eftir áhugasviði 



 
 

 Kann nokkrar vísur og ljóð 

 Hefur kynnst þekktum íslenskum þjóðsögum, ævintýrum og 

frásögum 

 Þekkir hugtökin sögupersóna og rím 

 Getur fundið lykilorð í einföldum texta og endursagt aðalatriði 

 Getur notið þess að hlusta á upplestur og frásagnir 

 Áttar sig á mun á skáldsögum og fræðiefni 

Ritun: 

 Dregur rétt til stafs 

 Getur skrifað læsilega og haft eðlilegt bil á milli orða 

 Vandar frágang 

 Getur skrifað einfaldar setningar eftir upplestri 

 Getur samið sögur og skrifað ljóð og frásagnir sjálfur eða með aðstoð 

 Kynnist grunnþáttum í byggingu texta (upphaf, miðja, endir) 

Málfræði: 

 Þekkir hugtakið samsett orð 

 Þekkir hugtakið málsgrein 

 Þekkir stafrófsröð 

 Þekkir mun á sérhljóðum og samhljóðum 

 Þekkir mun samnafna og sérnafna 

 Þekkir hugtökin samheiti og andheiti 

 Hefur öðlast tilfinningu fyrir hrynjandi orða 

 Getur leikið sér með tungumálið  

 

Tímabil Námsþáttur Námsefni/verkefni/námsmat: Metanleg hæfniviðmið. Metanlegt 
hæfniviðmið 

3 – 12. jan 
 

Hlustun, 
samvinna, 
íslenskar 
hefðir. Lestur. 

Þrettándaþema Getur notið þess að hlusta á 
upplestur og frásagnir. Hefur lært 
algenga íslenska söngva og tekið 
þátt á sal. Hefur kynnst þekktum 
íslenskum þjóðsögum. Áttar sig á 
mun á skáldsögum og fræðiefni 
 

6. uppbrotsdagur 

13-19. jan 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Ritrún 2 bls. 23-25. 

Getur skrifað læsilega og haft 
eðlilegt bil á milli orða 
Vandar frágang 
 

 

20-26. jan 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Ritrún bls. 26-28. 

Getur skrifað læsilega og haft 
eðlilegt bil á milli orða 
Vandar frágang 
 

 

27-2. feb 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Ritrún bls. 29-31. 

Getur skrifað læsilega og haft 
eðlilegt bil á milli orða 

 



 
 

Vandar frágang 
 

3.-9. Feb 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Ritrún 2 bls. 32-34. 

 3 og 4.  vetrarleyfi, 
5. starfsdagur 

10 –16. feb 
 

Lestur, 
Stafsetning, 
skrift. 
Málfræði. 

Stafsetningarverkefni, 
heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Ritrún 2 bls. 35-37. 

Kann að draga rétt til stafs. Geti 
skrifað upp eftir forskrift. Getur 
skrifað einfaldar setningar eftir 
upplestri 
 
 
 

 

17-23.feb 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Ritrún bls. 38-40. 

Ber virðingu fyrir móðurmáli sínu og 
annarra. Getur lesið sér til gagns 
og gamans, hátt og í hljóði 
Getur valið sér bækur eftir 
áhugasviði. 
 

 

24-1 mars 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Ritrún 2 bls. 41-43. 

 26. öskudagur 
kennsla til 12. 28. 
foreldraviðtöl 

2-8 mars 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 
Stafsetning. 
Skapandi skrif. 

Stafsetningarverkefni, 
heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Ritrún 2 bls. 44. 
Sögugerð. 

Kann að draga rétt til stafs. Geti 
skrifað upp eftir forskrift. Getur 
skrifað einfaldar setningar eftir 
upplestri.  Kynnist grunnþáttum í 
byggingu texta (upphaf, miðja, 
endir). Þekkir hugtökin 
sögupersóna og rím 
 

 
 
 

 

9.-15 mars 
 

þjóðsögur, 
tjáning. Skrift. 
Málfræði. 

Þjóðsögur (hlustun og 
endursögn). 
Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Verkefni: samsett orð. 
 

Hefur kynnst þekktum íslenskum 
þjóðsögum. 
Þekkir hugtakið samsett orð 
 

10 – 12   
samræmd próf 9.b 

16-22 mars 
 

Lestur, skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
Skrift. Vinna með hugtakið: 
málsgrein. 

Skilja hugtakið málsgrein.  

23-29 mars 
 

Lestur, 
framsögn. 
Skrift. 
Málfræði. 

Salur (segja þjóðsögu). 
Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Verkefni: raða í 
stafrófsröð. 

Talar skýrt og áheyrilega. Hefur 
lært algenga íslenska söngva og 
tekið þátt á sal. Þekkir og getur 
unnið með stafrófsröð. 
 

25.Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 
26. Tvöfaldur 
dagur yngri nem: 
Árshátíð 

30-5 april 
 

Lestur, tjáning, 
samvinna. 
Skrift. 
Málfræði. 

Samfélagsfræði: Tjáskipti í 
hóp. Mannasiðir. 
Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift.Verkefni: sérhljóðar og 
samhljóðar. 

Þekkir reglur þegar margir þurfa að 
tjá sig. Tekur virkan þátt í 
samræðum. Þekkir mun á 
sérhljóðum og samhljóðum 
Getur tjáð eigin tilfinningar og 
skoðanir.  
 

 

6-12 apríl 
 

Lestur.   Páskafrí alla 
vikuna 

13- 19 apríl 
 

Lestur. Rím og 
kvæði. Skrift. 
Málfræði 

Íslenska: rím og atkvæði. 
Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Verkefni: Samnöfn og 
sérnöfn. 

Getur rímað. Þekkir mun samnafna 
og sérnafna 
 

13. páskafrí, 14 
starfsdagur  

20-26 apríl 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. Verkefni: samheiti og 
andheiti. 

Þekkir hugtökin samheiti og 
andheiti 
 

23. 
sumardagurinn 
fyrsti 

27-3 maí 
 

Lestur, ljóð. 
Skrift. 
Málfræði. 

Ljóð (læra íslenskt ljóð). 
Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. 

Kann nokkrar einfaldar vísur, þulur 
og ljóð. Hefur öðlast tilfinningu fyrir 
hrynjandi orða 
Getur leikið sér með tungumálið. 
Getur samið sögur og skrifað ljóð 
og frásagnir sjálfur eða með aðstoð 
 
 
 

 



 
 

4-10 maí 
 

Lestur, ljóð. 
Skrift. 
Málfræði. 

Ljóð (læra íslenskt ljóð). 
Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. 

Kann nokkrar einfaldar vísur, þulur 
og ljóð. Getur samið sögur og 
skrifað ljóð og frásagnir sjálfur eða 
með aðstoð 
 
 

4. foreldraviðtöl 

11-17 maí 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. 

Getur lesið sér til gagns og 
gamans, hátt og í hljóði 
Getur valið sér bækur eftir 
áhugasviði 
 

 

18-24 maí 
 

Lestur, 
framsögn. 
Skrift. 
Málfræði. 

Ljóðagerð (fara með 
frumsamið ljóð á sal). 
Heimalestrarbækur. 1 bls. 
skrift. 

Talar skýrt og áheyrilega. 
 

21. 
uppstigningadagur 

25-31 maí 
 

Lestur. Skrift. 
Málfræði. 

Heimalestrarbækur, 1 bls. 
skrift. 

Getur lesið sér til gagns og 
gamans, hátt og í hljóði 
Getur valið sér bækur eftir 
áhugasviði 
 

 

1 -7 júní Samvinna, 
munnlegur 
skilningur og 
úrvinnsla. 

Útivera, úti eldhús og ræktun. 
Íslenskir leikir.  

Getur tekið þátt í leikjum þar sem 
þarf að fara eftir munnlegum 
fyrirmælum 
 

1.annar í 
hvítasunnu 
 
 

 
Skólaslit  5. Júní kl. 18 

 
 

 

 

 

 

 


