
 

 Íslenska við lok 2. bekkjar:  
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Talað mál, 
hlustun og 
áhorf 

● sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu 
fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað hefur 
verið á eða lesið. 

● átt góð samskipti og áhorf. 
● beitt skýrum og áheyrilegum framburði. 
● hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið 

efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni. 

● hlusta á upplestur og lesa 
eigin texta, 

● samræðuaðferð, 
● spurnaraðferð, 
● byrjendalæsi, 
● margmiðlunarefni,  
● einstaklings-, para- og 

hópavinna, 
● sýning fyrir foreldra. 

● hlustar á aðra og sýnir 
kurteisi, 

● endursegir frásögn, 
● getur staðið fyrir framan 

hóp og sagt frá,  
● notar góðan og skýran 

framburð, 
● fer eftir einföldum 

fyrirmælum. 

Lestur og 
bókmenntir 

● beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 
þannig að lestur verði lipur og skýr, 

● lesið ævintýri, sögur og ljóð ætlað börnum, 
● valið bók eða annað lesefni og lesið sér til 

ánægju, 
● tengt þekkingu og reynslu við lesefni í því skyni 

að ná merkingu þess, 
● beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, 

umhverfi og boðskap. 

● byrjendalæsi, 
● heimalestur, 
● yndislestur, 
● gagnvirkur lestur, 
● gæðatexti lesinn fyrir 

nemendur, 
● heimsókn á bókasafn, 
● einstaklings-, para- og 

hópavinna, 
● leikræn tjáning, 
● námsspil, 
● lestur með tímatöku, 
● margmiðlunarefni, 
● bókmenntir. 

● les að lágmarki 40 orð á 
mínútu, 

● les bækur við hæfi,  
● skoðar/les bækur heima og í 

skóla, 
● les léttan texta og svarar 

spurningum úr honum, 
● dregur saman texta og 

endursegir,  
● þekkir ljóð og þulur, 
● þekkir rím í ljóðum, 
● þekkir ævintýri og 

þjóðsögur, 
● þekkir málshætti og 

orðatiltæki, 
● notar leiðbeiningar, 
● þekkir ólíkar tegundir bóka 

og kann að fá lánaða bók á 
bókasafni, 



● þekkir hugtökin, 
sögupersóna, söguþráður og 
boðskapur, 

● les heima fimm sinnum í 
viku eða oftar. 

Ritun ● dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega, 
● samið texta frá eigin brjósti s.s. sögu, frásögn, 

ljóð eða skilaboð, 
● skrifað og leyft öðrum að njóta þess með 

upplestri eða lestri lesenda, 
● beitt einföldum stafsetningarreglum og notað 

tiltæk hjálpargögn við hæfi. 
 

● byrjendalæsi, 
● einstaklings-,  para-  og 

hópavinna, 
● sögu- og ljóðagerð, 
● heima- og skólaskrift, 
● ritunarrammar, 
● nýta margmiðlun. 

● dregur rétt til stafs og skrifar 
þannig að aðrir geti lesið 
stafina,  

● hefur bil á milli orða, 
● lætur stafina sitja á línu, 
● hefur stóru stafina stærri, 
● skrifar sína eigin sögu og 

notar fjölbreyttan 
orðaforða,  

● notar byrjun, miðju og endi 
á sögu, 

● nýtir sér fyrirmyndir í ritun, 
● veit hvað atburðarás er, 
● getur stafsett algeng orð 

rétt, 

● veit hvað persónulýsing er. 

Málfræði ● þekkt og fundið helstu einingar málsins, s.s. 
bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og málsgrein, 

● 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, s.s. með því að 
ríma og fara í orðaleiki. 
 

● byrjendalæsi, 
● einstaklings-,  para-  og 

hópavinna, 
● námsleikir og spil, 
● hlutbundnar æfingar, 
● nýta margmiðlun. 

● byrjar málsgreinar á stórum 
staf og endar málsgreinar á 
punkti, 

● þekkir samheiti og andheiti, 
● þekkir samsett orð, 
● þekkir sérnöfn og skrifa þau 

með stórum staf, 
● þekkir samnöfn, 
● þekkir sérhljóða og 

samhljóða og muninn á 
þeim, 



● þekkir og getur notað punkt, 
kommu og spurningamerki, 

● raðar í stafrófsröð, 
● notar stafrófið við leit á 

bókasafni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stærðfræði við lok 2. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Að geta spurt 
og svarað með 
stærðfræði 

● leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri 
til að beita innsæi, notað áþreifanlega 
hluti og eigin skýringamyndir. 

● tekið þátt í samræðum um spurningar og 
svör sem eru einkennandi fyrir 
stærðfræði. 

● einfaldar stærðfræðiþrautir og 
leikir, 

● rökræður, 
● teikna skýringarmynd og útskýra. 

● vinnur með öðrum við að 
leysa verkefni, 

● ræðir og útskýrir verkefni fyrir 
öðrum, 

● skrifar og segir 
stærðfræðisögu, 

● teiknar skýringarmynd og 
útskýrir hana. 

Að kunna að 
fara með 
tungumál og 
verkfæri 
stærðfræðinnar 

● tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg 
verkefni, 

● túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, 
þar með talið tölur og aðgerðarmerki og 
tengt þau við daglegt mál. 

● búa til dæmi út frá myndum, 
● reikna einföld orðadæmi, 
● nota ýmis hjálpargögn/verkfæri, 
● þjálfist í að nota hugtök 

stærðfræðinnar. 

● þekkir 10 vini og aðra 
talnavini, 

● þekkir plús/samlagningu (+) og 
mínus/frádrátt (-), 

● þekkir jafnt og (=), 
● kann að búa til dæmi út frá 

myndum, 
● þekkir nöfn á vikudögum og í 

hvaða röð þeir eru, 
● þekkir nöfn á mánuðum og í 

hvaða röð þeir eru, 
● kann að nota ýmis hjálpartæki 

s.s. talnagrind, kubba, 
vasareikni. 

Vinnubrögð og 
beiting 
stærðfræðinnar 

● notað stærðfræði til að finna lausnir á 
verkefnum sem takast þarf á við í daglegu 
lífi og gerir sér grein fyrir verðgildi 
peninga, 

● unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
stærðfræðiverkefni, þar sem byggt er á 
hugmyndum nemenda 

● kynna eigin leiðir að lausnum, 
● vinna á hlutbundinn hátt með 

tölur og peninga,  
● útikennsla 

● kann að útskýra hvernig leysa 
á verkefni/dæmi (eigin leiðir 
að lausnum), 

● þekkir peninga (1 kr., 5 kr., 10 
kr.) 

● kann að telja peninga. 



Tölur og 
reikningur 

● notað tugakerfisrithátt, 
● reiknað með náttúrlegum tölum á 

hlutbundinn og óhlutbundinn hátt. 

● vinna með tölur upp í 100, 
● kynna fjölbreyttar leiðir við lausn 

samlagningar og frádráttardæma, 
● nota ýmis stærðfræðiforrit, 
● stærðfræðisögur/orðadæmi, 
● að tákna tölur á mismunandi 

vegu, 
● vinna á hlutbundinn hátt með 

tölur. 

kann að nota talnalínu til að 
leysa dæmi, 

● reiknar tvöfalt meira og 
helmingi minna, 

● telur og skrifar tölustafina 0-
20, 

● telur og skrifar tölustafina 0-
100, 

● skrifar tölur í rétta talnaröð og 
eftir stærð, 

● dregur frá með tölum að 20, 
● leggur saman með tölum að 

20, 
● skiptir tveggja stafa tölu upp í 

tugi og einingar, 
● leggur saman og dregur frá 

með tveggja stafa tölum upp í 
100, 

● hefur kynnst því að leggja 
saman tvær tveggja stafa tölur 
þar sem þarf að fara yfir tug 
(geyma), 

● hefur kynnst því að taka til 
láns, 

● skráir tölur inn í 
hundraðtöfluna. 

Algebra ● kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 
talnamynstrum og öðrum mynstrum á 
fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um 
framhald mynsturs, t.d. með því að nota 
líkön og hluti. 

● unnið með einföld talnamynstur 
og talnarunur. 

 

• kannar, býr til og útskýrir 
mynstur, 

• útskýrir og reiknar 
talnamynstur/talnarunur, 

• reiknar og finnur óþekkta 
þáttinn (3+_=7), 



• þekkir sléttar tölur og 
oddatölur, 

• les af talnalínum og skráir 
tölur á talnalínur. 

Rúmfræði og 
mælingar 

● gert óformlegar rannsóknir á tví - og 
þrívíðum formum, teiknað 
skýringarmyndir af þeim og hlutum í 
umhverfi sínu, 

● unnið með mælikvarða og lögun, 
● speglað og hliðrað flatarmyndum við 

rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn, 
● notað hugtök úr rúmfræði s.s. um form, 

stærðir og staðsetningu til að tala um 
hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi og í 
umhverfi sínu, 

● borið saman niðurstöður mismundandi 
mælinga. 

● vinna með tví- og þrívíð form á 
hlutbundin hátt, 

● speglun, 
● rúmfræðileg mynstur, 
● flatarmál og óformlegar 

mælieiningar. 

● þekkir hring, ferning, 
ferhyrning og þríhyrning, 

● þekkir píramída, sívalninga, 
kúlu og tening, 

● þekkir samhverfu og getur 
litað mynd samkvæmt því, 

● mælir með ólíkum 
mælieiningum ss. blýanti, 
bréfaklemmum, reglustiku 
o.fl. 

● þekkir hve langur meter er, 
● reiknar stærð flatar með því 

að telja fleti, 
● speglar myndir, 
● kann að lesa heilu og hálfu 

tímana á klukku (bæði á 
hefðbundnu og stafrænu 
formi), 

● getur skráð upplýsingar um 
sjálfan sig (hæð, þyngd o.fl), 

● þekkir hugtökin norður, suður, 
vestur og austur. 

Tölfræði og 
líkindi 

● talið, flokkað og skráð, lesið úr 
niðurstöðum sínum og sett upp í einföld 
myndrit, 

● tekið þátt í umræðum um tilviljanir og 
líkur s.s. hvað er líklegt að muni gerast og 
hvað er tilviljunum háð. 

● safna og flokka gögn í viðeigandi 
flokka, 

● nýta talnastrik og búa til súlurit út 
frá þeim, 

● lesa úr súluritum. 

● safnar gögnum og flokkar þau 
í viðeigandi flokka,  

● nýtir sér talningastrik og býr til 
súlurit,  

● les úr súluritum, 
● getur rætt um tilviljanir og 

líkur. 



Samfélagsgreinar við lok 2. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Reynsluheimur 
Umhverfi, samfélag, 
saga, menning: Hæfni 
nemanda til að skilja 
veruleikann. 

● bent á nokkrar mikilvægar stofnanir 
samfélagsins, 

● áttað sig á að hann er hluti af stærra 
samfélagi, 

● rætt um samfélagið og notað valin 
hugtök í því samhengi, 

● sagt frá atburðum og persónum á völdum 
tímum sem tengjast nærsamfélaginu, 

● bent á dæmi um lýðræðislega þætti í 
nærsamfélaginu, 

● sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags 
fyrr og nú, 

● áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu, 
● lýst kostnaði vegna eigin neyslu og átti sig 

á ýmsum tilboðum sem hvetja til útgjalda 
og neyslu, 

● reglulegir bekkjarfundir, 
● umræðu- og 

spurnaraðferðir, 
● hópvinna, 
● samvinnunám, 
● hlutverkaleikir, námsleikir 

og leikræn tjáning, 
● söguaðferð, 
● vettvangsferðir t.d. söfn og 

opinberar stofnanir, 
● upplýsingaöflun, 
● útikennsla. 

 

● þekkir nánasta umhverfi og 
helstu stofnanir þess, 

● áttar sig á að vera hluti af 
samfélagi og ber virðingu fyrir 
fólki og umhverfi sínu, 

● segir frá atburðum og persónum 
sem tengjast nærsamfélaginu, 

● gerir sér grein fyrir verðmæti 
hluta, 

● áttar sig á breytingum á íslensku 
samfélagi fyrr og nú. 

Hugarheimur 
Sjálfsmynd: Hæfni 
nemanda til að átta 
sig á sjálfum sér og 
öðrum. 

● bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann, 
● gert sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur, 
● áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo 

sem gleði, sorg og reiði, 
● rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg 

málefni 

● námstækni, 
● leikræn tjáning og 

framsögn, 
● skoðanaskipti og rökræða. 

 

● þekkir styrkleika sína, 
● segir frá sjálfum sér og fjölskyldu 

sinni og bent á fyrirmyndir, 
● lýsir mismunandi tilfinningum, 

 

Félagsheimur 
Samskipti: Hæfni 
nemanda til að 
mynda og þróa tengsl 
sín við aðra. 

● tekið þátt í samstarfi og samræðu í 
jafningjahópi, 

● sýnt að hann virðir reglur í 
samskiptum fólks, skráðar og óskráðar og 
nefnt dæmi um slíkar reglur, 

● rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg 
málefni, 
 

● bekkjarfundir, hópvinna og 
skoðanaskipti, 

● klípusögur, 
● verkefni sem reyna á 

siðferðileg gildi og 
umræður. 

● tekur þátt í hópastarfi og hlustar 
á aðra,  

● þekkir og skilur einfaldar reglur, 
s.s. umferða- og skólareglur, 

● þekkir og getur rætt um 
Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna. 

 



Náttúrugreinar við lok 2. bekkjar: 
Námsþættir: Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 
Námsleiðir Matsviðmið 

Nemandi: 

Hæfniviðmið um verklag 
Geta til aðgerða ● greint á milli ólíkra sjónarmiða sem varða 

málefni daglegs lífs, 
● sýnt virkni og látið sig 

varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði 
lífvera í því. 

● umræður, 
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● tjáning og sköpun, 
● samþætting við byrjendalæsi. 

● tjáir sig og tekur þátt í 
umræðum 

● sýnir og ber virðingu fyrir 
lífverum og umhverfi þeirra 

Nýsköpun og 
hagnýting 
þekkingar 

● bent á störf sem krefjast sérþekkingar. ● umræður, 
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● margmiðlunarefni, 
● samþætting við byrjendalæsi. 

● greinir á milli ólíkra starfa. 

Gildi og 
hlutverk vísinda 
og tækni 

● notað einföld hugtök úr náttúruvísindum 
í textaskrifum 

● umræður, 
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● tjáning og sköpun, 

 

● beitir einföldum hugtökum úr 
náttúruvísindum í texta, orði 
og ritun 

Vinnubrögð og 
færni 

● útskýrt valda atburði og hugmyndir á 
fjölbreyttan hátt. 

● umræður, 
● einstaklings-, para- og hópavinna, 
● samþætting við byrjendalæsi. 

● vinnur verkefni á fjölbreyttan 
hátt s.s. skrifar stuttan texta 
og teiknar skýringarmynd. 

Ábyrgð á 
umhverfinu 

• nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu 
lífi, einn og með öðrum. 

• umhverfisskoðun (inni og úti), 
• einstaklings-, para- og hópavinna, 
• tjáning og sköpun, 
• samþætting við byrjendalæsi 

• tengir það sem lært er í skóla 
við daglegt líf, 

Hæfniviðmið um viðfangsefni 
Að búa á 
jörðinni 

• lýst breytingum á náttúru Íslands eftir 
árstíðum og áhrifum þeirra á lífsskilyrði 
fólks, 

• sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur 
breytingum. 

• tekið þátt í og sagt frá einföldum 
athugunum á jarðvegi, veðrun og rofi 

• útikennsla, 
• umræður, 
• einstaklings-, para- og hópavinna, 
• margmiðlunarefni, 
• samþætting við byrjendalæsi. 

• áttar sig á áhrifum árstíða á líf 
fólks, 

• áttar sig á mótun Íslands og 
breytingum þess, 

• þekkir mismunandi tegundir 
af jarðvegi og hvernig 



mismunandi veðurfar hefur 
áhrif á jarðveg. 

Lífsskilyrði 
manna 

• lýst skynjun sinni og upplifun af 
breytingum á hljóði, ljósi og hitastigi og 
áhrifum sólarljóss á umhverfi, hitastig og 
líkamann og tengt hitastig við daglegt líf. 

• útikennsla, 
• tilraunir, 
• umræður, 
• einstaklings-, para- og hópavinna, 
• margmiðlunarefni, 
• samþætting við byrjendalæsi. 

• lýsir breytingum sem birta, 
hitastig og sólarljós hefur á 
náttúru og lífverur og tengir 
við daglegt líf, 

Náttúra Íslands • sagt frá náttúruhamförum sem búast má 
við á Íslandi og hvar þær verða, 

• sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og 
skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi. 

• útikennsla, 
• vettvangsferðir, 
• umræður, 
• einstaklings-, para- og hópavinna, 
• margmiðlunarefni, 
• samþætting við byrjendalæsi. 

• gerir greinarmun á   
náttúruhamförum á Íslandi, 

• skoðar og segir frá eigin 
upplifun á náttúrunni, 

• skoðar og segir frá skoðun á 
lífverum í náttúrunni, 

Heilbrigði 
umhverfisins 

• fjallað um samspil manns og náttúru • útikennsla, 
• vettvangsferðir, 
• umræður, 
• einstaklings-, para- og hópavinna, 
• margmiðlunarefni, 

 

• áttar sig á tengslum manns og 
náttúru, 

Samspil vísinda, 
tækni og 
þróunar í 
samfélaginu 

• gert grein fyrir hvernig holl fæða er 
samsett úr öllum flokkum fæðuhringsins 
og mikilvægi við geymsluaðferðir 

 

• umræður, 
• einstaklings-, para- og hópavinna, 
• margmiðlunarefni, 

 

• þekkir fæðuhringinn og 
mismunandi geymsluaðferðir 
matvæla 

• gerir greinarmun á hollu og 
óhollu fæði. 

 

 

 


