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Námskrá 2. bekkjar íslenska 

Inngangur: 

Grunnþættir aðalnámsskrár er eins og rauður þráður í gegnum vinnu í skólanum. Reynt er að gera nemendur meðvitaða 

um umhverfið og heilbrigt líferni með því að tengja það námsefninu hverju sinni. Nemendur eru hvattir til að láta 

sköpunargáfu sína í ljós í rituðu, mynd, leik eða töluðu máli. Stór hluti nemenda í skólum á Íslandi eru af erlendu bergi 

brotin. Því er mikilvægt að skólinn gefi þeim tækifæri til að miðla frá sínum þekkingarheimi til annarra nemenda og stuðla 

þannig að virðingu og jafnrétti óháð þjóðerni. Með vali á bókum í Byrjendalæsi er reynt að flétta þessa þætti með inn í nám 

nemenda. 

Í íslensku er meðal annars unnið samkvæmt aðferðum í Byrjendalæsi og samþætt öðrum námsgreinum. Reynt er að 

nálgast námsefnið á þann hátt að það tengist reynsluheimi barnanna.  Lögð er áhersla á að nemendur temji sér vandaðan 

frágang og leggi alúð við það sem þeir taka sér fyrir hendur.  Farið er í leiki sem þjálfa samskipti og tjáningu. Notaðar eru 

fjölbreyttar kennsluaðferðir s.s. hringekja og stöðvavinna. Nemendur vinna í stórum og litlum hópum, í paravinnu og 

einstaklingslega eftir því sem hentar hverju sinni. Leitast er við að verkefnin hæfi þroska og getu hvers og eins.  

Nemendur þátt í lestrarátaki sem er ætlað  að efla áhuga þeirra á lestri. Í september, janúar og maí  eru nemendur prófaðir 

í lesfimi.  
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Námsþáttur: Talað mál, hlustun og áhorf. 

Í 2. bekk leggjum við áherslu á að nemendur læri að hlusta og tjá sig skýrt  og áheyrilega. Sýni hvort öðru 

kurteisi og eigi góð samskipti. 

Hæfniviðmið: 

Hér eru tilgreind þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem stefnt er að í viðkomandi  námsþætti. 

• Þjálfist í að segja frá eftirminnilegum atburði og geti endursagt í grófum dráttum frá efni sem hlustað 

hefur verið á eða lesið. 
• Þjálfist í að hlusta og horfa með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva. 
• Átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi. 
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Námsþáttur: Talað mál, hlustun og áhorf. 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

• Lesi fyrir bekkjarfélaga eigin 
texta. 

• Taki þátt í leikjastundum.  

• Endursegi sögur munnlega 

• Hlusta á bekkjarfélaga lesa upp 
eða segja frá. Fái tækifæri til 
að sjá ýmiss leikverk sem 
skólinn býður upp á.  

• Hlusti á skoðun annarra og 
beri virðingu fyrir henni t.d. 
bekkjarfundum.  

•  

• Lesa úr eigin verkum.  

• Taki þátt í hópleikjum eða 
látbragðsleikjum.  

•  

• Hæfni nemenda metin og 
skráð inn á hæfnikort. 

•  
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Námsþáttur: Lestur og bókmenntir 

 

Hæfniviðmið 

• Beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa þannig að lestur verði lipur og skýr. 
• Lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum.  
• Beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, umhverfi og boðskap. 
• Beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði svo sem rími, kvíði, vísu og ljóðlínu. 
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Námsþáttur: Lestur og bókmenntir 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

• lesi ýmsar bækur við hæfi 
hvers og eins 

• PALS til að auka lesskilning og 
leshraða. 

• Vinni fjölbreytt verkefni við 
hæfi hvers og eins 

• Hlusta á lestur úr völdum 
barnabókum. 

• Byrjendalæsi 
 

• Léttlestrarbækur frá 
Námsgagnastofnun og 
bækur valdar af kennara. 

• Hlusta á sögur af 
geisladiskum, vefjum eða 
upplestur kennara.  

• Sitt lítið af hverju.  

•  

• Hæfni nemenda metin og 
skráð inn á hæfnikort. 

• Lesfimipróf x3 

•  
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Námsþáttur: Ritun 

 

Hæfniviðmið 

 

• Dregið rétt til stafs og skrifa skýrt og læsilega. 
• Samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu, frásöfn, ljóð eða skilaboð. 
• Nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af lestri bóka, blaða eða rafræns efnis. 
• Skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu aðgerðum í ritvinnslu. 
• Beitt einföldum stafsetningarreglum og notað tiltæk hjálpargögn við hæfi. 
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Námsþáttur: Ritun 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

• Skrifa í ýmsar bækur. 

• Nemendur hvattir til að skrifa 
texta frá eigin brjósti. 

• Nemendur læri að málsgrein 
hefst á stórum staf og endar á 
punkti.  

• Sérnöfn byrja á stórum staf.  

• Fái tækifæri til að skrifa sögur 
eða bréf í tölvu. 

• Byrjendalæsi 

•  

• Skriftarbækur 

• Sögubók 

• Ritrún 

• Lestrarlandið 

• Önnur verkefni frá 
kennara 

• Tölvur 
 

•  

• Hæfni nemenda metin og 
skráð inn á hæfnikort. 
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Námsþáttur: Málfræði 

 

 

Hæfniviðmið 

• Beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður yfir orðaforða og málskilningi sem hæfir þroska. 

• Þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein. 

• Raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag. 

• Búið til málsgreinar og ráðið við að greina málsgreinar í eigin texta.  

• Greint mun á samnöfnum og sérnöfnum og m.a. bent á þau í eigin texta. 

• Leikið sér með orð og merkingu, svo sem með því að ríma, og fara í orðaleiki. 
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Námsþáttur: Málfræði 

 

 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum  Viðfangsefni/Efnisval Námsmat 

• Skrifa í ýmsar bækur 

• Byrjendalæsi 
 

• Fjölbreytt verkefni á 
stöðvum í byrjendalæsi 

• Ritrún  

• Hæfni nemenda metin og 

skráð inn á hæfnikort. 

 


