
 

                 

Samþætt kennsluáætlun í íslensku, samfélagsfræði og lífsleikni fyrir 2. bekk. 

Vor 2023 

Kennsluáætlun þessi tekur mið af hæfniviðmiðum sem fram koma í Aðalnámskrá Grunnskóla og skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur. 

Kennarar: Gísli Gunnarsson, Magnea Ósk Böðvarsdóttir og María Eir Magnúsdóttir  

 

VIKA VIÐFANGSEFNI                   EFNISTÖK                                 NÁMSEFNI                                 ANNAÐ   ( tenging við hæfniviðmið )                                          

4. – 6. janúar 

6.  Þrettándinn 

Orðaforðavinna  
Ritun málsgreina 
Samsettorð 
Hlustun  
13. Gleðin  

 

 

Vinna út frá Byrjendalæsi - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun 

Álfareiðin 

 

Álfareiðin ljóð og lag  
Byrjendalæsis verkefni 
 

Þekkir samsett orð og veit hvað hugtakið stendur 

fyrir. 

Getur hlustað á sögur, ljóð, leikrit og upplestur.  

Þekkir hugtakið málsgrein og orð.  

Getur skrifað orð og einfaldar málsgreinar. 

 

9. – 13. janúar Veðurhugtök  
Veðurspár 
Lestur/ lesskilningur  
Ritun  
Orðaforðavinna  
Söguvegur  
Rím  
Tvöfaldur samhljóði 
 

Lesfimi lögð fyrir 
 

Vinna út frá Byrjendalæsi - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun 

Veðurtepptur 
(2 vikur) 

 

Bókasafnsbækur út frá þema  
Ýmiss verkefni frá kennara 
Hlutbundin gögn 
Byrjendalæsis verkefni, spil ofl. 
Skrift 

 

Getur fylgst með og skráð upplýsingar um veður í 

heimabyggð. 

Getur gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af 

náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu 

við hana. 

Þekkir og notar rím. 

Getur beitt fjölbreyttum orðaforða. 

Getur greint söguþráð í lestexta og 

hlustunarverkefnum. 

Getur unnið með söguþráð á fjölbreyttan hátt. 
Getur skrifað orð/málsgreinar rétt upp eftir 

upplestri.  

Þekkir hugtökin orð og málsgrein. 

Kynnist algengum orðum þar sem tvöfaldur 

samhjjóði er. 

 



 
16. – 27. janúar 

20. Bóndadagur 

25. Samskiptadagur 

Skrift 
Ritun 
Lestur/yndislestur 
Lesskilningur 
Sérhljóðar/samhljóðar  
Tvöfaldur samhljóði 
Samsettorð 
Söguþráður - Dótasaga 
Uppbygging – hvernig 
einstaklingur vill ég vera, 
fyrirmyndir.   
Tilflinningar 
Viðurlög 
 
 

Vinna út frá Byrjendalæsi - sjá nánari 
útfærslu í kennslulotuáætlun 
 

Eplin hans Peabody´s 
(2 vikur) 

Skrift  
Bókasafnsbækur út frá þema  
Ýmiss verkefni frá kennara 
Hlutbundin gögn 
Byrjendalæsis verkefni, spil ofl. 
Eplin hans Peabodys 
Uppbyggingarstefnan 
Tölvuforrit 
Uppbyggingastefnan 
 
 
 
 

Getur unnið með tilfinningar s.s. reiði, gleði, sorg og 

öfund. 

Getur unnið með viðurlög. 

Getur borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum, umhyggju og sáttfýsi. 

Getur bent á á fyrirmyndir sem hafa áhrif á sig. 

Virðir reglur í samskiptum við fólk, skráðar og 

óskráðar og nefnt dæmi um slíkar reglur. 

Getur áttað sig á afleiðingum ýmiskonar athafna 

sinna. 

Þekkir sérhljóða og samhljóða 

Þjálfist  í að lesa og skrifa tvöfalda samhljóða. 

Getur samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu ljóð, 

frásögn, skilaboð. 

Getur unnið með söguþráð á fjölbreyttan hátt. 

 

30. janúar – 22. febrúar  

20. Bolludagur 
21.  Sprengidagur 
22. Öskudagur 
 
23. Starfsdagur 
24. Starfsdagur 

Málsgreinar 
Skrift 
Ritun 
Málsgrein 
Orðaforði  
Lestur/yndislestur 
Lesskilningur 
Hugtakakort 
Sérnöfn/ samnöfn  
Mannslíkaminn 
Uppbygging – ég er 
góður/góð í. Hrós.  

Þemavinna út frá Byrjendalæsi - sjá 
nánari útfærslu í kennslulotuáætlun 
 

Komdu og skoðaðu líkamann 
(3 vikur) 

Ritrún 2 
Skrift  
Tölvuforrit 
Bókasafnsbækur út frá þema  
Ýmiss verkefni frá kennara 
Hlutbundin gögn 
Byrjendalæsis verkefni, spil ofl. 
Komdu og skoðaðu líkamann 
Tölvuforrit 
Uppbyggingastefnan 
Bekkjarfundur 

Getur útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi 

mannslíkamans. 

Getur gert sér grein fyrir þörf sinni og útskýrt 

mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, þess að nærast og 

hvílast.  

Getur gert sér grein fyrir því hvar styrkur sinn liggur. 

Getur áttað sig á, lýst  og unnið með ýmsar 

tilfinningar svo sem gleði, sorg og reiði og öfund.  

Getur útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til 

og þekkir einkastaði líkamans. 

Getur sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af af búsetu, 

uppruna, fjölskyldu, siðum og venjum. 

Getur aflað upplýsinga á veraldarvefnum. 

Getur lesið einfaldan fræðitexta 

Getur lesið texta og svarað staðreyndar spurningum 

út frá efni hans. 

Áttar sig á að málsgrein byrjar á stórumstaf og 

eindar á punkti.  

Kynnist hugtökunum samnafn og sérnafn.  

 

 

 

 



 
27. febrúar  – 16. mars 

16. árshátíð  

Framsögn/tjáning 
Upplestur  
Ritun 
Samvinna 

Árshátiðarundirbúningur  
Skuggaleikhús 
Söngur 

 

Ýmiss verkefni frá kennara 
Hlutbundin gögn 
Byrjendalæsis verkefni, spil ofl. 
 
 

Getur tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar 

frammi fyrir hópi. 

Getur sungið algenga  íslenska barnasögnva og tekið 

þátt í fjöldasöng. 

Hlustar á fyrirmæli og fer eftir þeim. 

Sýnir góð samskipti, hlustar og er kurteis. 

Getur hlustað á sögur, ljóð, leikrit og upplestur.  

Beitir skýrum og áheyrilegum framburði 

 
 

17. – 31. mars 

 

Orðavinna 
Skrift 
Ritun 
Lestur/yndislestur/paralestur 
Hugtakavinna 
Lýsingarorð  
N og nn ( minn, mín ) 
Uppbyggingarstefnan – þarfir, 
líðan, tilfinningar. 
 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi - sjá 
nánari útfærslu í kennslulotuáætlun 
 

Herramennirnir/Ungfrúr  
 

Ritrún 2 
Skrift  
Tölvuforrit 
Bækurnar um 
Herramennina/Ungfrúrnar  
Bókasafnsbækur út frá þema  
Ýmiss verkefni frá kennara 
Hlutbundin gögn 
Byrjendalæsis verkefni, spil ofl. 
Bækurnar um Herramennina 
Uppbyggingarstefnan -Bekkjarfundur 

Dregur rétt til stafs  

Þekkir regluna um stóran og lítinn staf (upphaf 

setninga og sérnöfn).  

Getur nýtt sér fyrirmyndir í ritun, s.s. af lestri bóka, 

tímarita og rafræns efnis. 

Getur skrifað sögu með aðalpersónu, sögusviði, 

atburði og endi. 

Getur notfært sér hjálparorðin minn og mín til þess 

að stafsetja rétt.  

Getur samið texta frá eigin brjósti. 

Getur áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum svo sem 

gleði, sorg og reiði. 

 

3. – 10 apríl PÁSKAFRÍ 
11. – 28.apríl 

19. starfsdagur  
 
20. sumardagurinn fyrsti 
 
21. starfsdagur 
 

Orðavinna 
Skrift 
Ritun/ritvinnsla 
Lestur/yndislestur/paralestur 
Hugtakavinna 
Lýsingarorð  
N og nn 
Umverfið, staða íslands í 
umheiminum,umhverfsivernd 
Uppbyggingarstefnan – þarfir, 
líðan, tilfinningar. 

 

Halló heimur  - Umhverfið okkar  
Litla fólki með stóru draumana ( Greta 
Thunberg/ Michael Jordan ) 
 

Ritrún 2 
Skrift  
Tölvuforrit 
Bókasafnsbækur út frá þema  
Ýmiss verkefni frá kennara 
Hlutbundin gögn 
Byrjendalæsis verkefni, spil ofl. 
Halló heimur lestrarbók 
Halló heimur verkefnabók 
Litla fólkið með stóru draumana 
Uppbyggingastefnan - Bekkjarfundur 
 
 

Getur nefnt dæmi um einkenni og stöðu Íslands í 

heiminum í ljósi legu, sögu og menningar 

Gerir sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og 

mikilvægi góðrar umgengni. 

Getur gert sér grein fyrir nokkrum einkennum þess 

að náttúrufar breytist vegna ytri áhrifa. 

Getur skráð atburði og athuganir, s.s. með 

ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá 

þeim. 

Getur sagt frá dæmum um hvernig loftslag og 

gróðurfar hafa áhrif á hvernig fólk lifir. 

Getur notfært sér hjálparorðin minn og mín til þess 

að stafsetja rétt.  

Getur nýtt sér fyrirmyndir í ritun, s.s. af lestri bóka, 

tímarita og rafræns efnis. 

 

 



 
1. – 12. maí 

1.Verkalýðsdagurinn 
 
 
 

Þróun samfélags, 
heimabyggðar 
Upprifjun í íslensku 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi - sjá 
nánari útfærslu í kennslulotuáætlun 
 

 
Heimabyggðin/ nærumhverfið 

Ritrún 2 
Skrift  
Bókasafnsbækur út frá þema  
Ýmiss verkefni frá kennara  
Byrjendalæsis verkefni, spil ofl. 
Efni af veraldarvefnum 
 
Uppbyggingastefnan - Bekkjarfundur 
 
 

Getur sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar 

Getur sett sig inn í málefni nærsamfélagsins 

Getur útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði 

íbúa og umhverfi þeirra. 

Getur skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum 

mannsins í náttúru og manngert umhverfi í 

heimabyggð. 

Getur komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi 

sínu. 

Getur sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags fyrr 

og nú. 

Getur rætt um samfélagið og notað valin hugtöl í því 

samhengi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

15. maí – 1. júní  

17. Íþrótta og leikjadagur 
 

18. uppstigningardagur 

Söguþráður 
Persónur  
Söngtextar 
Ritun 
Tjáning 
Orðaforði 
Rím 
Uppbyggingastefnan – enginn 
er eins allir eru einstakir,  
staða ólíkra einstaklinga/hópa 
 

Þemavinna út frá Byrjendalæsi - sjá 
nánari útfærslu í kennslulotuáætlun 
 

 Regína - kvikmynd 
(2 vikur) 

 

Skrift  
Ýmiss verkefni frá kennara  
Byrjendalæsis verkefni, spil ofl. 
Kvikmyndir um Regíu 
Uppbyggingastefnan - Bekkjarfundur 
 

Getur bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir 

sjálfan sig. 

Getur gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru 

margvísleg áreiti, jákvæð og neikvæð sem hafa áhrif 

á líf sitt. 

Þekkir einkenni ævintýra. 

Getur unnið með söguþráð á fjölbreyttan hátt. 

Þekkir uppbyggingu texta, s.s. upphaf, meginmál og 

niðurlag. 

Getur greint persónu í lestexta og 

hlustunarverkefnum. 

Getur greint sögusvið í lestexta og 

hlustunarverkefnum. 

Getur unnið með aðalpersónu á fjölbreyttan hátt. 

Getur tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar 

frammi fyrir hópi. 

 

 

 

 

 



 

Námsmat:   

Námsmat: Kennari nýtir hæfniviðmið sem unninn eru út frá Aðalnámskrá Grunnskóla og hafa verið skilgreind í skólanámskrá Grunnskóla Grindavíkur fyrir 2. bekk, Hæfniviðmiðin eru sýnileg inn á Mentor og meta 
kennarar jafnóðum hæfni nemenda sem gerir stöðu jafnóðum sýnilega fyrir foreldrum. Notast er við margskonar mat og byrtist á Mentor.  

Lykilhæfni er hluti af námsmati sem byrtist á Mentor jafnt og þétt yfir veturinn. 

Kennsluáætlun í íslensku, samfélags- og náttúrufræði er samþætti í ljósi þess að margar kennslulotur eru samþættar út frá Byrjendalæsi. Árgangurinn hefur aðgang að bekkjarbókasafni sem staðsett er í skólanum.. Þar 
eru bækar flokkaðar svo þær séu aðgengilegar nemendum.   

Hringekjur eru settar upp með fjölbreyttum viðfangsefnum.  

Í sundskipulagi hafa nemendur val um viðfangsefni sem tengjast hæfniviðmiðum.  

Markmið sem unnið er með allt árið:  
- átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi 
- tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar frammi fyrir 

hóp 
- beitt skýrum og áheyrilegum framburði 
- tjáð sig munnlega á skýru og góðu máli 
- sagt frá eftirminnilegum atburðum 
- lesið upphátt texta 
- hlustað á sögur, ljóð, leikrit og upplestur 
- sungið algenga íslenska barnasöngva og tekið þátt í 

fjöldasöng 
- beitt fjölbreittum orðaforða 
- farið eftir grunnreglum á bókasafni 

- valið sér lesefni eftir áhuga og þörf sem hæfir 
lestrargetu 

- greint persónu í lestexta og í hlustunarverkefnum 
- greint söguþráð í lestexta og hlustunarverkefnum 
- greint sögusvið í lestexta og hlustunarverkefnum 
- þjálfist í að stafsetja rétt 
- geti nýtt sér fyrirmyndir í ritun, s.s. af lestri bóka, 

tímarita og rafræns efnis 
- unnið með aðalpersónu á fjölbreyttan hátt 
- vinni með söguþráð á fjölbreyttan hátt 
- læri um uppbyggingu texta, s..s upphaf, meginmál og 

niðurlag 
- læri að draga rétt til stafs 

- skrifi skýrt og læsilega 
- temji sér rétt grip á skriffærum 
- þjálfist í að skrifa orð/setningar eftir upplestri út frá 

heimalestri 
- temji sér vandvirkni 
- geti beytt töluðu og rituðu máli af nokkru öryggi 
- þekki bókstafi, orð, hljóð og samsett orð 
- flokki úrgang 
- kynnist veðurhugtökum sem tengjast vetri (snjó) 
- þjálfist í almennum samskiptareglum og geti unnið með 

öðrum í hóp 
- hlusti á og geti rætt um hugmyndir annarra 

    

 

 


